XXII. évfolyam 36. szám • 2014. október 8. • Megjelenik: hetente

Az ország legnagyobb kamerarendszere
Teljes a lefedettség Józsefvárosban

SZÉPKORÚAK

Szüreti mulatság sztárvendégekkel
Józsefváros nem csak az idõsek napján gondol a nyugdíjasokra
Fontos, hogy van egy nap, amikor megemlékezünk az idõs emberekrõl, de még
fontosabb, hogy ne csak ezen az egy napon emlékezzünk rájuk – mondta Kocsis
Máté az idõsek világnapja alkalmából rendezett Idõsbarát szüret ünnepségen a
Rhema Konferencia Központban. A mulatságon olyan meglepetés-sztárvendégek léptek fel, mint Koós János, Harangozó Teri és a Vegas Showband.

zínültig telt a Golgota utcai konferenciaközpont díszterme, mintegy
600 józsefvárosi szépkorú fogadta el
az önkormányzat meghívását az idõsek
világnapja alkalmából rendezett Idõsbarát szüret címû rendezvényre. Az önkormányzatot többek között az alpolgármesterek, Sántha Péterné, Egry Attila és
dr. Sára Botond képviselték, de jelen voltak a képviselõ-testület tagjai is. A rendezvényt dr. Kocsis Máté nyitotta meg.
Józsefváros polgármestere köszöntõjében hangsúlyozta, ez a nap remek alkalmat
ad arra, hogy kifejezzék azt a nagyrabecsülést és hálát, amit a fiatalabb generációk
éreznek az idõsek iránt. A kerület elsõ embere hozzátette, fontos, hogy van egy nap,
amikor megemlékezünk az idõs emberekrõl, de még fontosabb, hogy ne csak ezen
az egy napon emlékezzünk rájuk. Az önkormányzat az elmúlt években igyekezett
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zönséget a már jól ismert dallamok mellett. A remek hangulatot bizonyította,
hogy az idõsek együtt énekelték vele például a Kislány a zongoránál és a Mondjátok meg Máriának címû számot. Harangozó Teri pedig Balogh István és Zentai
Oszkár képviselõket hívta fel a színpadra,
hogy közösen énekeljék el a Mindenkinek van egy álma címû dalt.
Nincs szüreti ünnepség bor nélkül,
ezért a rendezvény
szünetében vörös- és
fehérborral, továbbá
frissítõkkel és szendvicsekkel kínálták a
résztvevõket. A Vegas
Showband koncertje elõtt volt tombolasorsolás is. Az értékes nyereményeket Balogh
István és Zentai Oszkár képviselõk, valamint Gondos Judit képviselõjelölt adta át a
nyerteseknek. Az Idõsbarát szüret a Vegas
Showband fellépésével zárult. A népszerû

megtenni mindent annak
érdekében, hogy tartalmas programokat szervezzen az idõsklubokban,
továbbá jobb és szebb
egészségügyi intézményeket alakítson ki, valamint kifejezetten a nyugdíjasok kényelmét szolgáló intézkedéseket vezessen be – mondta Kocsis
Máté.
A polgármester szerint az önkormányzat törekvéseit egy Sütõ András-idézet jellemzi leginkább, amely szerint „Önmagát becsüli meg
minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdõdött”. Kocsis Máté kiemelte, úgy érzi,
az õ nemzedéke ezt tudomásul vette, és nem felejti el
megköszönni az idõsebbeknek mindazt, amit jóval nehezebb történelmi idõkben,
egész életük munkájával tettek gyermekeikért és unokáiért. Kocsis Máté köszöntõje
zárásaként azt kívánta a
szépkorúaknak, hogy érezzék jól magukat az Idõsbarát
szüret ünnepségen, és használják egészséggel Józsefváros felújított tereit.
A mulatság elsõ meglepetés-sztárven- dallamok hallatán többen táncra perdüldége Koós János volt, aki vicceivel és tré- tek a színpad elõtt.
fás megjegyzéseivel szórakoztatta a köF.R.

A miniszterelnök
meglátogatta
a 99 éves Jenci nénit
Orbán Viktor az idõsek világnapja alkalmából köszöntötte a
hölgyet. A kerületünkben élõ Vereczkey Zoltánné Gyulányi
Eugénia, vagy ahogy sokan ismerik, Jenci néni jövõre lesz
százéves, de még fizikailag és szellemileg is aktív. Orbán Viktor az idõsek világnapja alkalmából Kocsis Máté polgármesterrel együtt látogatta meg a szépkorú hölgyet Népszínház
utcai otthonában.
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KÖZBIZTONSÁG

Átadták a felújított józsefvárosi térfigyelõ központot
180 új kamera a kerületben
A VIII. kerületi rendõrkapitányság épületében Pintér Sándor belügyminiszter és Kocsis Máté polgármester adta át a felújított térfigyelõ központot, amely 180 új kamera segítségével szinte az egész kerületet lefedi.
23 milliárd forint értékben
1600 önkormányzattól érkeztek kérelmek.

Mindent látni
fognak a kamerák
Kocsis Máté polgármester
a kerületi közbiztonság javítását szolgáló egyik legfontosabb állomásnak nevezte a kamerarendszer
modernizálását és kibõvítését. Ebben az évben a
belügyminisztériumtól
mintegy 220 millió forinKocsis Máté polgármester és Pintér Sándor belügyminiszter tos vissza nem térítendõ
adta át a felújított térfigyelõ központot
támogatást nyert el az önkormányzat, melyet 73
millió
forint
önerõvel
egészítettek ki, így
Van rá igény
összesen 293 millió forintból valósulhatott
Pintér Sándor elöljáróban hangsúlyozta: meg az ország legnagyobb kamerarendközvélemény-kutatások igazolják, hogy az szer-fejlesztése. 115 régebbi kamera teljes
emberek a napi létszükségleteiken kívül a mértékben lecserélésre kerül, és további
biztonságot tartják a legfontosabbnak. Ezt 65-öt helyezünk ki a közterületekre, így
nemcsak azzal lehet elérni, hogy súlyos- 180 új kamera kerül ki Józsefváros utcáira,
bítjuk a büntetési tételeket, hanem azzal is, amivel elérjük a szinte teljes lefedettséget
ha a bûnelkövetõ biztos lehet abban, hogy – mondta a polgármester. Mindent
elfogják. A térfigyelõ rendszer azt szolgál- látni fognak a kamerák Józsefvája, hogy minél több bûnesetet derítsünk rosban, a bûnözõk esélyei jelentõfel. A belügyminiszter felhívta a figyelmet, sen csökkennek. A térfigyelõ rendhogy a VIII. kerület kiemelkedõ annak te- szernek a bûnmegelõzésben is kokintetében, hogy a fõvárosban elsõként itt moly szerepe lesz, hiszen a jó felépült ki 1998-ban kamerarendszer, amely bontású kamerák szürkületkor és
például a prostitúció megszüntetésében is este is nagyon éles képet adnak.
nagy szerepet játszott. Az azóta eltelt idõ- Kocsis Máté reményét fejezte ki,
ben bebizonyította a létjogosultságát, az hogy az ország legnagyobb és legország több településén is épült ilyen, ki- fejlettebb kamerarendszere hozzáderült, hogy van rá igény. A belügymi- járul ahhoz, hogy a józsefvárosiak
nisztérium közelmúltban kiírt pályázatára még nagyobb biztonságban érezzék magukat. Bár sok
feladat van még e téren, az elmúlt idõszakban sokat javult a közbiztonság. A polgármester kitért arra
is, hogy a rendszer októberben
még tesztüzemmódban lesz,
emellett a kerületi rendõrség,
a közterület-felügyelet és a
polgárõrség együttmûködésében kibõvítik az utcai járõrszolgálatot, amely egységek
gyorsan tudnak reagálni a térfigyelõ kamerák által észlelt
bûncselekményekre.

Közbiztonsági
fejlesztések
A kamerák elhelyezésénél a rendõrség jelzéseit és a józsefvárosiak kéréseit is figyelembe vették. A modern térfigyelõ rendszer kameráit a VIII. kerületi rendõrkapitányság monitorszobájában figyelik, és a
BRFK-hoz is be vannak kötve. A munkaállomásokat is kibõvítették, így már 11
rendõr és közterület-felügyelõ követi a

kamerák képeit. Ezen felül az önkormányzat az elmúlt években is mindent
megtett a közbiztonság javításáért. 2010
óta 100 millió forinttal, új technikai eszközökkel és járõrautókkal támogatta a helyi
rendõrség munkáját, rendõrházat épített a
Lujza utcában, és bevezette a Szomszédsági Rendõrprogramot is, amelynek keretében a gyalogos járõrök munkaidõn túl is
járják az utcákat, növelve a lakók biztonságérzetét.
Z.B.
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INTERJÚ

„Ismerjük a problémákat,
és képesek vagyunk azokat megoldani”
Október 12-én önkormányzati választásokat tartanak szerte az országban.
Józsefvárosban kilenc polgármesterjelölt közül választhatunk, a 12 önkormányzati választókörzetben pedig összesen 77 képviselõjelölt méretteti
meg magát. A mostani képviselõ-testület megbízatásának végén dr. Kocsis
Máté polgármestert kérdeztük a mögöttünk hagyott évekrõl, megoldott és
meg nem oldott problémákról, aktuális ügyekrõl, sikerekrõl, kritikákról.
– Gyõzni fog vasárnap?
– Azt, hogy ki nyeri meg a választásokat, nem én döntöm el,
hanem a választók.
– Mégis, hogy látja az esélyeit?
– Remélem, megbíznak a kerületiek azzal, hogy folytassuk a
megkezdett munkát. Ha mindenki elmegy szavazni, akirõl tudom, hogy támogat, akkor jók az
esélyeim. Bizakodó vagyok, de
nem vagyok elbizakodott.
– Nyolc kihívója indul a polgármesteri székért. Nem gondolja, hogy
van legalább egy olyan közöttük, aki
esélyes lehet?
– A kihívóim felét nem is ismerem, sosem láttam õket a kerületben. Szerintem õk a legesélytelenebbek, mert a választók
nem szívesen bízzák olyan külsõsökre a városuk sorsát, akikrõl
semmit sem tudnak. Ilyen például az Erõss Gábor nevû jelölt is,
aki az elmúlt hetekben nagy magabiztossággal állított hatalmas
blõdségeket Józsefvárosról. Hamar kiderült, hogy semmi köze
az egészhez. Elárulta magát,
– Ha már a fõvárost említette, röviden mi
csak szerencsét próbálni jött ide hoza véleménye a baloldal fõpolgármester-jelölézánk, nem segíteni és dolgozni.
se körüli hercehurcáról?
– Röviden? A baloldali kispártok be– Van azért a kihívói között olyan is, aki az
elmúlt években is jelen volt Józsefvárosban? csapták a saját választóikat.
– Három kihívóm eddig a képviselõ– Mivel?
testület tagja volt, róluk legalább már
– Elhitették velük, hogy van összefohallottak a kerületiek. A baloldali kispártok jelöltjeinek esélyeit ugyanakkor gás, közben pedig nincs. Másfél hónapig
jelentõsen rontja szerintem, hogy telje- szédítették a baloldaliakat, hogy Falus
sen szétestek, nem tudták magukat sem Ferenc jó jelölt, közben kiderült, hogy
megszervezni. Hogyan tudnák a város nem az. Meghirdették a programjukat,
dolgait jól intézni, ha a sajátjukat sem amelyre már nem is lehet szavazni.
képesek? Igaz ez a kerületben, és a fõvá- Majd beálltak inkább Bokros Lajos mörosban is. Úgy gondolom, ezt a problé- gé, aki közölte velük, hogy õ nem is baloldali jelölt. Közröhej.
mát érzékelik az emberek is.
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– Beszéljünk a kerületi választási ígéretekrõl. Ismeri az ellenfelei programját?
– Amelyiknek van, azt igen.
– Mi a véleménye, megvalósíthatóak?
– Vannak bennük teljesen irreális és
szakmaiatlan nagyotmondások, vannak
szórakoztató részek is, például amikor
olyan intézkedést ígérnek, amit már megtett az önkormányzat, de örömmel láttam, hogy jó néhány más
ügyben viszont ugyanazt mondják, mint mi évek óta. Többen az
általunk vitt programmal kampányolnak, sõt, most már olyan
dolgokat is ígérnek, amelyeket korábban foggal-körömmel elleneztek, sõt személyemben is támadtak miatta. Ezek szerint rájöttek,
hogy sok dologban igazunk volt.
Ez feléleszti a reményt, hogy a következõ években nem bírálni, hanem támogatni fognak minket
fontos józsefvárosi ügyekben. Erre a konszenzusra mindig is törekedtem, örülnék, ha így is lenne.
– Gondolom, például a hajléktalan-ügyre célzott…
– Igen, például ennek rendezése is egy ilyen ügy. Évekkel ezelõtt a baloldali pártok semmit
sem tettek érte, ma pedig már
beleírják a programjukba. Persze
kissé álságos dolog ez, hiszen a
rossz gyakorlat a szocialista és liberális városvezetések idején
alakult ki, de örülök, ha ma már
látják, hogy milyen bajt okoztak.
– Ennél a témánál maradva: Ön
szerint mi a probléma valójában?
– Az a baj, hogy a 90-es évek eleje óta
ezt a problémát Demszkyék aránytalan
mértékben Józsefvárosra terhelték. Budapest és az ország hajléktalanjainak jelentõs részét ide küldték, itt alakították ki a
legtöbb szállót. Mindeközben számos
más település úgy tett és ma is úgy tesz,
mintha nem is létezne ez a probléma, és
nem veszi ki a részét a megoldásából.
– Miért, mi lenne a megoldás?
– Sokszor elmondtuk már: a mi kerületünk képes megoldani az itt élõ elesett
emberek helyzetét, de nem akarjuk és
nem is vagyunk képesek más városok
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– Az utóbbi hetekben sokszor hallottunk a drogkérdésrõl. Lapunk megkérdezte az Ön baloldali kihívóit,
akik visszahoznák a tûcsere-programot a kerületbe.
– Ebben az ügyben továbbra sem értünk
egyet. Elfelejtik, hogy ez
más kerületekbõl is idevonzotta a drogosokat,
évente hetvenezer fertõzött tû került ki a parkokba, a játszóterekre,
ami elképesztõ járványveszélyt jelentett. Tehát
ez nem tûcsere volt, hanem tûosztogatás. Ezért
küzdöttünk ellene.

alább ellenõrzött körülmények között lõnék
be magukat.
– Szerintem ez sem igaz, de a most vasárnapi választásokon a közvélemény
elmondhatja errõl is, hogy mit gondol.
Szerintem csak a hangos áljogvédõk
küzdenek a szabad drogozásért, nem a
csendes többség.

– A kampányban a közbiztonság további
javítása mellett a társasházak felújítását ígéri. Gondolom, gyakran teszik fel a kérdést:
mibõl?
– Ezt a kérdést akkor is feltették, amikor
azt mondtuk, hogy felújítjuk az összes teret, parkot… Amikor polgármester lettem, 11 milliárd forintos adósságteherrel
örököltem meg a baloldali politikusoktól az önkormányzatot. Ma nulla forint a kerület adóssága,
túlvagyunk az intézmények és közterületek felújításán, így lesz erõnk a
házak újjáépítésére és a
közbiztonság további javítására koncentrálni. Kiemelten fogunk foglalkozni a panelházak biztonságával és felújításával is. Ismerjük a problémákat, és képesek vagyunk azokat megolda„Ma nulla forint a kerület adóssága, túlvagyunk az
ni. Nem aggódom, sok
olyan dolgot megcsinálintézmények és közterületek felújításán, így lesz
tunk eddig is, amiben soerõnk a házak újjáépítésére és a közbiztonság tokan kételkedtek.

hasonló gondjait kezelni. Az itt lévõ hajléktalanok nagy része vidéki vagy más
kerületi illetõségû. Segítsenek rajtuk ott,
így igazságos. Megfelelõ jogszabályokkal ezt meg lehet oldani. Ha az ellenzék
ezentúl ebben tényleg támogat, és nem
csak ígérgeti, az üdvözlendõ.

vábbi javítására koncentrálni.”
– De Józsefvárosban
amúgy is sok droghasználó
van. Velük mi lesz?
– A tûosztogatás önmagában rajtuk
– Az elmúlt idõszakban a rendõrség és a
sem segít. Leszoktató programokkal TEK többször is lecsapott drogterjesztõkre
kell összekapcsolni. Ha „ellátás” címén Józsefvárosban is.
csak simán tût adnak a drogosnak, ak– Igen, és ez folyamatos lesz. Közös
kor csak elõsegítik a drogozást, ami erõvel meg fogjuk védeni a kerületben
elõbb-utóbb halálhoz vezet. Abban pe- élõket a drogveszélytõl. Minden fronton.
dig ne segédkezzünk, hogy valaki meghaljon, abban kell segítenünk inkább,
– Mit tehet az önkormányzat?
hogy meggyógyuljon. Õsztõl olyan új
– Mindenben segítjük a rendõrök
partnerekkel kezdjük meg a munkát, munkáját: eszközökkel, pénzzel és 180
akik ugyanezt vallják.
új térfigyelõ kamerával. Továbbá kiteszszük az önkormányzati lakásokból azo– Akkor vajon miért kapott ekkora média- kat, akik ott drogot árulnak. Mert erre a
visszhangot az elmúlt hetekben ez az ügy? célra nem használhatják a közvagyon
– Mert vannak droglobbista „álcivil” részét képezõ lakásokat.
szervezetek, akik vállaltan azért küzdenek Magyarországon, hogy minél sza– Ha már a térfigyelõkrõl van szó, a közvébadabban lehessen drogozni. Közülük lemény szerint a közbiztonságon is van még
sokan maguk is szerhasználók, így vi- mit javítani…
szont nehéz velük értelmesen beszélni a
– Ez így van, tisztában vagyok a probdrogozás visszaszorításáról.
lémával. Az tény, hogy az elmúlt években javult a közbiztonság, ehhez min– Ezek a szervezetek, jogvédõk támogatják den tõlünk telhetõ segítséget meg is adaz úgynevezett „belövõszobák” létrehozását. tunk a rendõrségnek, de tudom, hogy
Önnek mi a véleménye errõl?
bõven van még mit tenni. Nem titok,
– Ellenzem. Az adófizetõk pénzén ne hogy rendpárti vagyok. Aki egy kicsit is
alakítsunk ki olyan helyeket, épületeket, figyelte az elmúlt években végzett munahol felhõtlenül drogozhatnak. Ez is a kánkat, pontosan tudja, hogy nekünk a
halálba segítés egyik formája. Jó, hogy a józsefvárosiak biztonsága és érdekei az
drogot meg nem veszi nekik az állam… elsõk. Sokszor elmondtam már, hogy
jobb, ha a bûnözõk tudomásul veszik,
– A közvéleménynek megoszlik ebben az hogy Józsefváros nem az a hely, ahol
álláspontja. Vannak, akik szerint így leg- hosszú távra berendezkedhetnek.

– Az is felmerült kritikaként, hogy csökkent a zöldfelületek mérete a kerületben.
– Nem csökkent, hanem nõtt – a számok makacs dolgok. Ez tehát nem kritika, hanem politikai vádaskodás a kampányban.
– Ha már a vádaskodást szóba hozta: Ön
szerint a választási kampány utolsó hete eldurvul majd?
– Remélem, hogy nem. Persze mindig
az utolsó hét a legnehezebb, arra számítok, amit korábban is tapasztaltam az ellenfeleimtõl: az utolsó napokban megpróbálnak lejáratni, de szerintem a választók már nem kíváncsiak az ilyesmire. Mi békés kampányt folytattunk,
igyekeztünk az eddigi eredményekrõl
és a jövõbeli terveinkrõl beszélni.
– Egy helyi választási kampányban menynyire érzõdik a nagypolitika?
– Egy kerület vezetése nem ideológiai
kérdés. Szeretjük ezt a várost, és jót akarunk minden lakójának. A tereket sem a
kormánypárti szavazóknak újítottuk fel,
hanem mindenkinek. Jó néhány kerületben élõ, baloldali érzelmû emberrel beszélgettem mostanában, akik azt mondták, hogy támogatni fognak vasárnap.
Ha Józsefváros sikeres jövõjérõl van szó,
akkor nincs pártpolitika, mindenki számíthat a munkámra.
Z.B.
5

KÖZÉLET
ményre, mert ez az jelenti, hogy csökken az
igény az állásbörzékre, több embernek van
munkája. Az igazgató hozzátette, hogy a
kezdetekhez képest 30 százalékkal csökkent a kereslet, a kínálat viszont nõtt, mert
Egyre kevesebb a munkát keresõk száma
míg pár évvel ezelõtt 5–600 állást kínáltak a
munkáltatók, most már 1600 munkahelyre
Igazi sikertörténet a józsefvárosi állásbörzék sora. Immár a 15. alkalommal vár- keresnek dolgozókat. Ez azt jelenti, hogy
ták a kerületi munkát keresõket a Kesztyûgyárba, ahol közel félszáz munkálta- már nem csak találni tud munkát, aki akar,
tó kínált 1500 munkalehetõséget. Kocsis Máté megnyitó beszédében kiemelte, hanem válogathat is a lehetõségek közül.
hogy az állásbörzék sikerét bizonyítja, hogy láthatóan egyre kevesebben jön- Most a legtöbb állást építõipari cégek kínálnek el rájuk, egyre többen találtak munkát a rendezvénynek köszönhetõen.
ják. De volt lehetõség többek között raktárosként, fodrászként, látszerészként, éttermmár hagyományosan a Kesztyûgyár
Kocsis Máté polgármester megnyitójá- mi dolgozóként is elhelyezkedni, és diploKözösségi Házban tartották az õszi Ál- ban elmondta: jó hír a kerületnek, hogy más közgazdászoknak is kínáltak állást.
lásbörzét és Karrierpiacot, a Józsefváro- egyre kevesebben jelennek meg az állásbörsi Önkormányzat és a VIII. kerületi Munka- zéken. Biztosította az érdeklõdõket, hogy Állás és képzés
ügyi Központ szervezésében. Meglepõ mó- addig lesznek ilyen események – évente Müller Zoltán, egy a kerületben mûködõ
don az állásbörzék sikerességét az mutatja, többször is –, amíg mindenki, aki akar és tartályzárókat és nyílásokat gyártó cég vezetõje elmondta, hogy fiatal hegeszha minél kevesebben jönnek el ezektõ, lakatos és esztergályos szakre az eseményekre. Az évente kétmunkásokat keres.
szer tartott állásbörzéken a résztveAz állásbörzén találkoztunk egy
võk aránya láthatóan csökken, tehát
fiatal lánnyal is, aki a munkalehetõegyre többen találnak munkát ezekségeket mérte fel. A húszéves Ivett
nek köszönhetõen a józsefvárosi álvégül nem állást talált magának, haláskeresõk. A májusi karrierpiacon
nem egy vagyonõri tanfolyamra je400 munkát keresõ jelent meg, és 15
lentkezett, hogy a megfelelõ szakszázalékuk távozott konkrét állásképzés elvégzésével könnyebb leajánlattal, vagy munkalehetõséggel.
gyen munkát találnia.
Ennek is köszönhetõen 2014 májuAz õszi állásbörzét közel 300 állássától augusztusig Józsefvárosban a
keresõ kereste fel, a kitöltött kérdõmunkaképes korú népesség köréívek és a munkáltatók visszajelzései
ben nyilvántartott álláskeresõk száalapján 38 fõ talált azonnali munkama 6,15 százalékról 5,38 százalékra
csökkent. Az elmúlt négy év adatait tekint- képes dolgozni, nem talál magának mun- lehetõséget, további 19 pedig felvételi tárve pedig összességében 37 százalékkal kát. A polgármester szavai szerint bizako- gyalásokat folytat. Fontos tudnivaló az álláscsökkent a kerületi álláskeresõk száma. Az dásra ad okot, hogy az elmúlt másfél évben keresõk számára, hogy a VIII. Kerületi Munõszi állásbörzén közel ötven munkáltató kí- a kerületben 1200 ember talált magának kaügyi Kirendeltség és Józsefváros Önkornált 1600 állást azoknak, akiknek nincs munkát. Az álláskeresõk továbbra is szá- mányzata, a munkáltatók és a munkavállamunkájuk, vagy olyanoknak, akik tovább míthatnak a kerületre, segítik õket, amíg el- lók igényei alapján, 2014. november 21-én
Álláskeresési Információs Napot szervez a
szeretnének lépni jelenlegi munkahelyük- helyezkednek a munka világában.
rõl. Most is volt karrierszoba, ahol a látogaA Józsefvárosi Közösségi Házak ügyve- Kesztyûgyár Közösségi Házban, amely 9
tók önéletrajzírási, grafológiai vagy munka- zetõje, Kovács Barbara is örömét fejezte ki, órától 12 óráig kerül megrendezésre.
Z.B.
keresési tanácsokat kaphattak.
hogy egyre kevesebben jönnek az ese-

Sikeresek az állásbörzéink

I

Kizöldült
a Lippa köz
Mintegy 1300 palántát ültetett el az önkormányzat a Lippa és a Lósy Imre utca
keresztezõdésénél található kis téren —
mondta Vörös Tamás a Józsefváros újságnak. A környék önkormányzati
képviselõje hozzátette, a tér rendezésénél nagykockaköves szegélyburkolatot
használtak és alacsony kerítéssel vették
körbe a megújult zöldfelületet.
Teleki, a Horváth Mihály, a Kálvária és a „FiDo” tér megszépülése
mellett a kisebb terek, utcasarkok, forgalmas járdák melletti kihasználatlan felüle-
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tek is sorra újulnak meg Józsefvárosban.
A képviselõ elmondta, hogy már elkezAmire szükség és igény is van a lakosság dõdtek a közeli, a Práter és a Füvészkert
részérõl.
utca sarkán található játszótér felújítási
„A Lippa és a Lósy Imre utca találkozá- munkálatai is, amelyet magasabb kerítéssánál található kis zöldfelület felújítása is sel is körbevesznek majd.
N.M.
illeszkedik abba a törekvésbe,
hogy a környéken, a Losonci és a
Szigony negyedben is az összes
zöldfelületet megújítsuk. Ez a
kis rész kimondottan az itt lakóknak készült, hiszen lényeges
a nagy terek mellett a kisebb területek zöld fejlesztése is. Fontosnak gondoljuk a helyiek, az
itt naponta elsétálók környezetének megszépítését is” – mondta
Vörös Tamás. Érdekesség, hogy
ezen a téren állt a Pálosok kútja,
amelyet 1916. október 8-án álVörös Tamás: Fontos a kisebb zöldfelületek megújítása is
dottak meg.

KÖZTÉR
Nem csak a bölcsõdések gyönyörködhetnek benne

Mesés tûzfal a Tolnai utcában
Megelevenedett a Tolnai utcai Tücsök-lak Bölcsõde udvarára nézõ ház tûzfala. Az épület egy évvel ezelõtt kigyulladt, jelenleg is felújítás alatt áll. Ám a tûzfalát már helyreállították, sõt. A környék önkormányzati képviselõjének ötlete alapján életre kelt a
mintegy 400 négyzetméteres falfelület. Egy mûvészcsoport vidám, origamiszerû kolibriket és virágokat festett a tûzfalra, amelyet Sántha Péterné alpolgármester és Dudás
Istvánné önkormányzati képviselõ adott át.
berben gyulladt ki. Az
önkormányzat ígéretéhez híven már megkezdte a ház teljes körû helyreállítását, a munkálatok
jelenleg is zajlanak. Ám a
bölcsõde udvarára nézõ
tûzfal már elkészült.
Ámulva figyelték a gyerekek, amikor lebontották az állványzatot, a
mintegy 400 négyzetméteres fal ugyanis megelevenedett.
Dudás Istvánné önkormányzati képviselõ
Az origamiszerû viráés Sántha Péterné alpolgármester
gokat és kolibri madarakat ábrázoló fal átadásán
ddig nem volt érdemes né- Sántha Péterné elmondta, a bölzegetni sem a Tolnai utcá- csõdéseknek, a járókelõknek és
ból, sem a Tücsök-lak Bölcsõde az itt lakóknak is nagy öröm,
udvaráról annak a bérháznak a hogy sokkal szebb lett a környetûzfalát, amely tavaly novem- zetük. Dudás Istvánné a bölcsõ-

de dolgozóinak a türelméért, a
mûvészek munkájáért, míg
Koscsóné Kolkopf Juditnak, a
Józsefvárosi Egyesített Bölcsõdék vezetõjének a kivitelezés

gyors levezényléséért mondott
köszönetet.
A megvalósítás rekordidõ
alatt zajlott le, a Color Brigade
mûvészcsoport tagjai Varga
György vezetésével 12 nap alatt
festették a falra a meseszerû figurákat. A terveket Hegedûs
Babett készítette. A szomszédos
épület felújítását végzõ cég felajánlotta, hogy állványukat a
mûvészek használhatják, ami jelentõsen csökkentette a festés
költségeit. Józsefváros önkormányzata 3 millió forinttal támogatta a tûzfal megújulását.
N.M.

E

Józsefváros zöld szíve
A Tisztviselõtelepen és környékén
Mi minden történt és mi várható a
Tisztviselõtelep, a Ganz-telep és az
Orczy negyed környékén? – errõl
faggattuk Ferencz Orsolyát, a körzet
önkormányzati képviselõjét a
Sárkány utca felújítása kapcsán.
égi adósságát törleszti a kerület a Sárkány utca megkezdett felújításával –
mondja dr. Ferencz Orsolya. Megújul a járda, az úttest és a közvilágítás, sõt egy fasorral is gazdagodni fog az utca. A következõ ciklusban fásítjuk a Rozgonyi utcát is.
A Vajda Péter iskola és a Katica óvoda között lévõ Bláthy Ottó utca lezárt végét is
befüvesítjük és fákkal ültetjük be. Itt található szombat délelõttönként a termelõi piac is. A Katica óvoda kertjében hamarosan
kétmillió forintos felújítást végez az önkormányzat.
– Mit tesznek a zöldövezeti jelleg megõrzése érdekében a Tisztviselõtelepen?
– Négy éve folyamatosan felmérjük a
fák egészségi állapotát. Már több mint 200

R

lunk, hogy az egykori Ganz-ipartelep területén folyó tevékenységeket ellenõrizzük,
vagy más hatóságokkal ellenõriztessük.
Emellett forgalmi változtatásokkal és súlykorlátozó táblákkal csökkentjük a ki-be
áramló forgalmat. A Kolónia épülete körüli utcákat felújítjuk, burkolatcserét és közvilágítás-felújítást hajtunk végre. Elindítjuk az Orczy negyed programot, amelyben
a társasházak problémáit is orvosolni akarjuk. Forrást biztosítunk rá, hogy pályázatok útján újíthassák fel a homlokzatokat és
a belsõ közmûhálózatot.
B.É.

fát telepítettünk a hiányzó vagy beteg fák
pótlására. A Vajda Péter utcában úgynevezett „zöldfolyosót” hoztunk létre, öntözõrendszerrel és 30 különbözõ növényfajjal.
Kiemelten kezeljük a forgalom további
csökkentését. Elõrehaladott tárgyalásban
vagyunk a BKK-val, hogy a tömegközlekedés kivételével minden egyéb buszforgalmat korlátozzunk. A képviselõtestület elfogadta azt a döntést,
amely már csak a fõváros jóváhagyására vár, és amellyel a
Tisztviselõtelep parkolási gondjai is megoldódnak. Lakossági
kezdeményezésre elindítottunk
egy uniós pályázatot, amellyel
szeretnénk a 83-as troli útvonalát a Népligetig meghosszabbíttatni. A lakónegyed biztonságát
növeli, hogy a Tisztviselõtelep
is be lesz kamerázva.
– Mit tehetnek a Ganz-telepen
és az Orczy negyedben?
Csak így tovább! Ferencz Orsolya képviselõ
– Már ma is minden rendelkea felújítás alatt lévõ Sárkány utcában
zésre álló eszközt felhaszná-
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Az önkormányzati választások tétje

A választások tétje: Józsefváros sorsa!
Hétvégén az önkormányzati választásokon
Józsefváros sorsáról döntünk. Városunk az
utóbbi években komoly eredményeket ért el,
Budapest legsikeresebb kerülete lettünk. Józsefváros egyre szebb és élhetõbb. 2010 óta a
közintézményeink és a kerület összes köztere
is megújult. Éppen most indul el az Auróra
utcai szakrendelõ felújítása is, ezzel az egymilliárd forintos beruházással egy olyan betegközpontú intézmény épül, amely magas
színvonalú, korszerû és gyors ellátást biztosít majd a kerületieknek. Az elmúlt években mindent megtettünk azért, hogy a városunkról kialakult rossz kép megváltozzon, de rengeteg feladat
van még hátra, még nagyobb erõket kell a közbiztonság javításába fektetni. A célunk, hogy a józsefvárosiak nagyobb biztonságban érezhessék magukat. Ezért döntöttünk úgy, hogy a meglévõ
térfigyelõ kamerarendszert kibõvítjük. Október 10-étõl 180 új,
modernebb kamera szolgálja a józsefvárosi lakosok biztonságát.
Ezzel a 294 millió forintos fejlesztéssel tulajdonképpen a kerület
egész területét lefedjük kamerákkal, így a bûnözõk esélyei még
tovább csökkennek. Számunkra mindig az itt élõk érdekei az elsõk, ahogy eddig, úgy a jövõben is mindent megteszünk azért,
hogy a lakosok nagyobb biztonságban érezhessék magukat, és
csökkenjen a bûncselekmények száma.
A „Józsefváros újjáépül” program harmadik eleme – a közintézmények és közterületek után – a társasházak felújítása. Nagyon sok lakóház felújítására az elõzõ évtizedekben nem fordítottak elég figyelmet, vagy nem jutott rá elég pénz. A fejlesztéseket
tehát szeretnénk bevinni a házakba is, az önkormányzat erõforrásainak nagy részét erre fordítjuk majd, együttmûködve a magántulajdonosokkal. Nemcsak növelni fogjuk a társasházak felújítására szánt pályázati összegeket, hanem új és több lehetõséggel bõvített pályázati rendszert is kidolgozunk a számukra. Hamarosan
megkezdjük a házak mûszaki állapotának felmérését, és meghatározzuk a legsürgõsebb munkálatokat. Ez az elõttünk álló évek
egyik legnagyobb feladata.
A baloldali kihívóim alaptalan vádaskodása azért sem érthetõ, mert amikor tudtak volna, akkor sem tettek semmit Józsefvárosért. Ezzel szemben mi rövid idõ alatt igyekeztünk a lehetõ
legtöbbet megtenni kerületünk fejlõdéséért. Programunk az
egyedüli, mely az emberek és a józsefvárosiak jövõjérõl szól.
Úgy gondoljuk, hogy ugyanezzel a lendülettel folytatnunk kell
Józsefváros újjáépítését, és meg kell védenünk a közös munkával
és összefogással elért eredményeinket. Ezért arra kérem, hogy most vasárnap szavazatával támogassa a Fidesz és a Kereszténydemokraták
jelöltjeit.
Kocsis Máté, polgármester

Rend a lelke mindennek!
A vasárnapi választások tétje az, hogy
sikerül-e valóban megteremteni a rendet Józsefváros közterein és társasházaiban, ugyanis a különbözõ fejlesztéseknek csak ekkor lesz igazi közösség-, illetve városfejlesztõ hatása. A törvénysértõkkel és a közösségi együttélés szabályait megszegõkkel szemben a legszigorúbban fel kell lépni. A Jobbik fel
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Józsefvárosi összefogás:
az emberarcú kerületért
Az önkormányzati választás tétje
az, hogy Józsefváros fejlõdése vasárnaptól a kerület lakóiról szóljon.
Ideje, hogy a kerület közélete a lakók alapvetõ szükségleteivel, gondjaik és bajaik megoldásával, minden
egyes család életének rendezésével foglalkozzon. Hallhatjuk hoszszú ideje a mandátuma végére érõ polgármester sikerpropagandáját. Valóban rengeteg pénzt
költöttek el a nyolcadik kerületben az elmúlt négy évben. Most azonban a díszkövek, a felújított hivatalok és
a csillogó-villogó homlokzatok helyett, ha Önök bölcsen döntenek, eljön a munkahelyteremtés, a lakókról
és a családok életkörülményeirõl szóló beruházások
ideje. Erre a megoldást pedig az MSZP-vezette józsefvárosi baloldali összefogás képviselõjelöltjei jelentik.
Aki egyenruhások haszontalan tömeges felvonulása
helyett egy egymás megbecsülésével, kellõ odafigyeléssel és párbeszéddel kialakított, biztonságos Józsefvárosban szeretne élni, adja a józsefvárosi összefogás jelöltjeire a voksát. Többek között arról döntenek, hogy újabb
szép lekövezett terek legyenek, vagy sokkal több zöldfelület és Munkáért lakhatást! program az adóssággal küzdõ, tisztességes bérlõk segítésére. Aki a zöldfelületek és a
szolidaritás mellett dönt a drága bedíszkövezés helyett,
az a józsefvárosi összefogás jelöltjeire adja voksát. Arról
is döntenek, hogy bölcsõde- és óvodaépítõ-programra,
vagy csillogó-villogó emlékmûvekre fordítsuk-e az önkormányzat pénzét. Aki a bölcsõde- és óvodaépítést választja az emlékmûvek helyett, adja a józsefvárosi összefogás jelöltjeire a voksát. Arról is döntenek, hogy foghíjtelkeinken továbbra is gaz és gazdátlanság legyen az úr,
vagy a Grund-programmal közösségi tereket alakítsunk
ki a foghíjtelkekbõl a környék lakói véleményének figyelembevételével. Aki az utóbbi állapotot szeretné, adja a
józsefvárosi összefogás jelöltjeire a voksát.
Kérem, vegyen részt a vasárnapi döntésben, és ne
vesztegesse el választójogát súlytalan pártocskákra! A józsefvárosi összefogás jelöltjeit MSZP–DK–MLPjelöltként találják a szavazólapon. Józsefváros emberarcú
fejlõdéséért szavazzon a baloldali összefogás jelöltjeire!
Köszönöm, hogy elolvasta soraimat. Megtisztel, ha vasárnap én is számíthatok támogató voksára.
Komássy Ákos elnök, MSZP Józsefváros

fogja számolni a drogosok okozta problémákat, a kerület
hajléktalanellátó intézményeinek számát pedig csökkenti,
a kerület eltartó képességéhez igazítja, hogy végre nyugalomban élhessenek a józsefvárosiak. E feladatokat a Jobbik
meg tudja oldani, mert mi nem ijedünk meg néhány társadalmi támogatottság nélküli, balliberális jogvédõ hangoskodásától!
További fontos feladat, hogy a kerületi munkanélkülieknek munkalehetõséget biztosítsunk. Egyrészt széleskörû
képzési programokat teszünk elérhetõvé, hogy piacképes 

VÁLASZTÁS

Önkormányzati választás 2014
Október 12-én voksolunk
Az október 12-ei önkormányzati választáson fõpolgármester-, polgármester- és képviselõ-jelöltekre voksolhatunk. Az eddigiektõl eltérõen most 5
évre adunk felhatalmazást a megválasztott jelölteknek. Cikkünkben a legfontosabb tudnivalókat gyûjtöttük
össze.
helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati képviselõk, valamint a polgármesterek választását Áder
János, Magyarország köztársasági elnöke
2014. október 12-ére írta ki. A Nemzeti Választási Iroda augusztus 21-étõl kezdte el
kipostázni a választási értesítõt azoknak,
akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek. Aki ezt nem kapta meg, a jegyzõnél
kérheti a pótlást.
Józsefvárosban 59.235 fõt vettek választási névjegyzékbe, akik 12 választókerületben, azon belül 62 szavazókörben szavazhatnak Józsefváros polgármestere, Budapest fõpolgármestere és az egyéni képvise-
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lõjelöltek személyérõl. A tizenkét választókerület gyõztese mellett az önkormányzat
képviselõ-testületébe öten kompenzációs
listán – a töredékszavazatok arányában –
megszerezhetõ mandátummal jutnak.

Újdonságok
Az idei évtõl kezdve a fõpolgármester és a
polgármesterek mellett az önkormányzati
képviselõket, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselõket is az eddigi
négy év helyett öt évre választjuk. További újdonság, hogy a fõvárosi közgyûlést –
az eddigiektõl eltérõ módon – a fõpolgármester, a 23 kerület polgármesterei és a
kompenzációs listáról bejutó 9 tag alkotja.

tózkodási helyükön kívánnak szavazni. A
választás napján reggel 6 és este 7 óra között lehet leadni a voksokat. Az országgyûlési választáshoz hasonlóan ezúttal
sem lesz kampánycsend.

Fontos idõpontok

Nemzetiségi választás

A mozgáskorlátozottak október 10-ig
mozgóurnát igényelhetnek személyesen,
levélben vagy interneten. Szintén péntek
16 óráig kérhetik átjelentkezésüket a Nemzeti Választási Irodától azok a választópolgárok, akik állandó lakcímük helyett tar-

A magyarországi lakcímmel rendelkezõ,
nem magyar nemzetiségûek akkor jogosultak részt venni a nemzetiségi önkormányzati választáson, ha idén már (szeptember 26-áig bezárólag) kérték felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe.

Munka és megbecsülés a hétvégi választásunk tétje. Amibõl egyre kevesebbet
csöpögtet a politikai elit a népnek, nekünk. Mind a vörös, mind a narancs.
Azért kell az LMP-re szavazni, hogy ne
legyen többet offshore cégekkel üzletelés, ne kapjon lakást képviselõ, ne legyen
több százmillióval túlköltve a Teleki téri
piac, ne legyen Jófiúk-botrány, vagy
hogy ne számolhassa el az FTC a 20 millió forintos támogatását fénymásolt rezsiszámlákkal.
Az új narancsos urak, Szijjártó „Luxusvilla” Péter, Lázár
„Lézerblokkoló” János, Rogán „Lakópark” Antal, Kerényi
„Kaméleon” Imre az utóbbi években méltó módon lesülylyedtek Hagyóhoz és Zuschlaghoz. Azt gondoljuk, hogy õk
mindannyian kifosztják hazánkat, eltapsolják, vagy ami
még rosszabb, zsebre teszik a pénzt, amelybõl a nép tisztes
megélhetését kellene és lehetne biztosítani. Azt szeretnénk,
hogy a saját országunkban mi mondhassuk meg, mit lehet

megtenni velünk. Ez a tét! Ne szavazzon olyanokra, akik a
szavazatával már számtalanszor visszaéltek!
Mit tehet egy LMP-s polgármester a Józsefvárosért? Beruházunk energiahatékonyságba, a szakmunkákat fõként kerületi emberekkel végeztetjük el, piaci béren adunk munkát.
Rendezzük, élhetõvé tesszük közös munkával a lakott és
üresen álló bérlakásokat. Addig érvelünk, lobbizunk, amíg a
kerületbe nem kerül a Múzeumi negyed és vele kb. 150 milliárdnyi fejlesztés (a Magdolna Negyed Program most futó
üteménél negyvenszer több). Segítünk a rászoruló anyákon,
pénzt áldozunk az oktatásra, teret adunk a civil szférának,
és átlátható önkormányzatot, tiszta közéletet teremtünk.
Programunkról bõvebben olvashatnak a Tiszta Lap újságunkban és az lmp678.blog.hu-n.
Minden egyes LMP-jelöltre adott szavazat hasznot hoz
Önnek.



A Jobbik mindig is a bérbõl és fizetésbõl élõkért dolgozott, valódi választási programot tett le az asztalra, a politikai küzdelmeket a választók érdekeiért vívja, nem pedig
a különféle pozíciókért. Az elveinket nem cserélgetjük a
széljárástól függõen, így aki rendteremtésre és változásra
vágyik, október 12-én a Jobbik jelöltjeit támogatja szavazatával.

szakmát adjunk. Másrészt értelmes közmunkaprogram keretében nem csak a kampányidõszakban adunk
munkát az igénylõknek. A közmunkások bérét kerületi forrásból a minimálbér összegére egészítjük ki. Ugyanakkor
véget vetünk az ingyenélésnek; a segélyek kifizetését feltételekhez kötjük.
A programunkból még egy pontot emelek ki: az egészségügyi szolgáltatások színvonalát a kerületben emelni
kell, amit úgy érhetünk el, hogy az ott dolgozók bérét szintén kiegészítjük, növeljük.

Jakabfy Tamás,
az LMP önkormányzati képviselõje

Pintér Attila,
a Jobbik józsefvárosi képviselõje
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Kibõvült a Muzsikus Cigányok Parkja
Újabb emléktáblákat lepleztek le
Idõsebb Kathy-Horváth Lajos és Berki Béla dombormûve is felkerült a Muzsikus Cigányok Parkjának tablóira. Az új emléktáblákat Tarlós István fõpolgármester és Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere a két mûvész családjának
jelenlétében leplezte le.
tízre emelkedett a parkban található emléktáblák száma. Idõsebb
Kathy-Horváth Lajos világhírû
dzsesszgitáros, míg Berki Béla, aki
1972-ben megnyerte a Ki Mit
Tud? címû országos zenei vetélkedõt, a 100 tagú cigányzenekar
egyik vezetõ prímása volt.

Kulturális
örökség
Tarlós István elsõként
köszönetet
mondott Raduly József fõvárosi önkorTarlós István és Kocsis Máté leleplezi
mányzati képviselõid. Kathy-Horváth Lajos és Berki Béla emléktábláját
nek, a park megálmodójának, és KoBaross utca és a Szigony utca kereszte- csis Máténak, akivel együtt a
zõdésében található, addig névtelen té- két önkormányzat megvalósíren a Muzsikus Cigányok Parkját tavaly totta azt. A fõváros 15 millió forinttal támoalakították ki a fõvárosi önkormányzat és gatta a Muzsikus Cigányok Parkjának létreJózsefváros vezetésének együttmûködésé- jöttét, de a fõpolgármester szerint ennél fonben. Azóta az emlékparkot körülölelõ teret tosabb a szándék és az akarat, amely létreis újjávarázsolta a kerületi önkormányzat. hozta. A fõpolgármester megemlékezett
Tarlós István, Budapest fõpolgármestere és idõsebb Kathy-Horváth Lajosról, aki a világ
Kocsis Máté józsefvárosi polgármester ok- számos pontján öregbítette Magyarország,
tóber 2-án két újabb híres cigányzenész a magyar és a cigány kultúra hírnevét, Berdombormûvét leplezte le, melyekkel immár ki Béláról pedig elmondta, hogy igazi zenei

A

Esténként fényjáték is díszíti

csodagyerekként tartották nyilván, aki már
tizenkét évesen csatlakozott a Rajkó zenekarhoz. A cigány muzsikáról szólva Tarlós
hangsúlyozta, hogy kulturális örökségünk
ezen jelentõs értékét, melyet a park képvisel, a fõváros ezentúl is ápolni fogja.

Példaértékû kezdeményezés
Kocsis Máté polgármester elmondta, hogy
a józsefvárosi önkormányzat a fõvárossal
és a muzsikusok családjaival együtt hiánypótló szándékkal hozta létre a parkot,
hogy méltóképpen tudjunk emlékezni világhírû magyar cigány zenészekre. A cigány kultúra ápolása érdekében az önkormányzat létrehozta a Józsefvárosi Cigányzenekart, amely immár 60 embernek biztosít megélhetést. Emellett Józsefváros turisztikailag forgalmas terein tavasztól
õszig élõ térzene hallható, huszonhét cigány muzsikus elõadásában. A polgármester végül megköszönte Tarlós Istvánnak, hogy az elmúlt négy
évben a kerület nemcsak a
Muzsikus Cigányok Parkjának kialakításában, de mindenben számíthatott a fõváros
támogatására, ennek is köszönhetõen indulhatott el Józsefváros a fejlõdés útján.
A két új dombormûvet a polgármesterek
a mûvészek családjaival együtt leplezték le.
Kathy-Horváth Lajos, az egyik emléktáblát
kapott mûvész fia, meghatódva köszönte
meg a park létrehozását a muzsikusok és a
cigányság nevében, reményét fejezve ki,
hogy ez a kezdeményezés példaértékû lesz
más települések számára is.
Z.B.

mán szobra elõtti szökõkút, amelyet az
önkormányzat a közelmúltban felújíttatott. A megszépült díszkutat Kocsis Máté
polgármester, Egry Attila alpolgármester
és Szilágyi Demeter képviselõ
Az Európa Belvárosa Program
pénteken adta át.
II. ütemének elsõ közterületi
A szökõkút belsõ felületét apelemeként múlt hét pénteken
ró mozaikkövekkel borították, a
adta át Kocsis Máté polgármesmészkõbõl készült, összefirkált
ter, Egry Attila alpolgármester
koszorúperemét megtisztítotés Szilágyi Demeter önkorták, lecsiszolták és védõréteggel
mányzati képviselõ a felújított
vonták be. Délelõtt tíztõl az esti
Mikszáth Kálmán téri szökõkuórákig harmincnyolc vízfúvóka
tat. Nemcsak szebb lett, de a felköpi a vizet, tízpercenként kétújításnak köszönhetõen a szöféle módozatban. A kút vízforkõkút fenntartási költsége is a
gatós rendszerû, vegyszeradanyolcadára csökkent.
goló automatával lett ellátva, a
technikai fejlesztéseknek, a moétköznap délelõtt is forgaldern gépészetnek köszönhetõen
A szökõkút nemcsak szebb lett,
mas a Palotanegyedben taa fenntartási költsége a nyolcaa fenntartási költsége is jelentõsen csökkent
lálható Mikszáth tér. Az elmúlt
dára csökkent. Energiatakaréévekben folyamatosan lett egyre
kos led izzókat is építettek bele,
szebb és kulturáltabb ez a közterület, több sikeres programjának is helyet adott. így esténként a színes fényjáték különleamely a nyári Palotanegyed Fesztivál A tér meghatározó eleme a Mikszáth Kál- ges hangulatot varázsol a térre.
N.M.

Megszépült a Mikszáth téri szökõkút

H

10

KÖZTÉR
Nem csak palotanegyedieknek

Lakossági fórum jó hírekkel
Az Európa Belvárosa Program második szakaszához kapcsolódó társasházi
ügyekrõl rendezett lakossági fórumot a Civilek a Palotanegyedért Egyesület a
H13-ban. De természetesen a negyed fejlesztését érintõ más kérdések is
felmerültek, miután a résztvevõk egyenesen a kerület jelen lévõ polgármesteréhez, két alpolgármesteréhez és a körzet önkormányzati képviselõjéhez címezhették a kérdéseiket.
ocsis Máté polgármester a Józsefváros
újjáépül programot ismertette, melynek elsõ ütemében a kerület intézményeit
tették rendbe, a másodikban pedig a köztereket, és most végre eljutottunk a házak felújításához. Ez a harmadik ütem már meg is
kezdõdött a Magdolna és a Palotanegyedben, de egy hosszabb folyamat lesz, mivel a
lakóházak jelentõs része száz évnél idõsebb,
és sok évtizede nem nyúltak hozzájuk. A
kerületben lévõ több mint 2500 lakóépület
közül 800–1000 épület mindenképp felújítást igényel, függetlenül attól, hogy ezek
önkormányzati vagy magántulajdonban
vannak. A gyakran életveszélyes állapotokat fel kell számolni – jelentette ki a polgármester. Ezért célul tûzték ki, hogy az eddiginél jóval nagyobb önkormányzati támogatással, a lakóközösségekkel közösen újítsák fel a társasházakat. Erre most van lehetõség, miután a kerület megszabadult a 11
milliárdos adósságától. Nem célpályázatokra, hanem nyitott pályázatokra gondolnak,

K

ráló bizottság összesen 24 ház pályázatát fogadta el, amelyek 5-tõl 44 millió forintig terjedõ támogatást kapnak. Cserében a házak
vállalják, hogy évente egy-két alkalommal
megnyitják kapuikat a nyilvánosság elõtt.
Lesz azért közterület-megújítás is a Vas utcától a Bródy Sándor utcán át a Gutenberg
térig, valamint a Pollack Mihály téren és a
Gyulai Pál utca egy szakaszán. Jó hír, hogy
a Gutenberg téri bútorbolt helyére költözteti az önkormányzat a Trefort utcai gyermekorvosi rendelõt, és a felújítást követõen
egy közösségi helyiséget is kialakít a téren
játszó-pihenõ családok számára.

Csökkenõ önerõ

Szilágyi Demeter képviselõ, Kocsis Máté
polgármester, Egry Attila alpolgármester

tehát minden társasház maga döntheti majd
el, hogy mit újíttat fel. Ehhez átalakítják a
meglévõ szabályrendszert.
Egry Attila alpolgármester az Európa Belvárosa Program második szakaszáról szólt,
amelyben a palotanegyedi társasházak idén
tavasszal pályázhattak a homlokzatuk felújítására, a kapualjak kialakítására, valamint a belsõ udvaraik megszépítésére. A bí-

Sára Botond alpolgármester a társasházi pályázati lehetõségeket részletezte. Jelenleg is
lehet 50 százalékos önerõvel pályázni: az
önkormányzat által nyújtott támogatás fele
vissza nem térítendõ, másik fele kamatmentes kölcsön. Ha viszont rezsicsökkentésbõl
származik az önerõ, akkor ugyanezt az öszszeget vissza nem térítendõ formában adja
az önkormányzat. „De jövõre nagyobb öszszegekkel bõvített pályázati rendszert akarunk kialakítani, azon házak részére is,
amelyek nem rendelkeznek 50 százalékos
önerõvel” – mondta az alpolgármester.
Lakossági kérdésekre válaszolva Szilágyi
Demeter képviselõ a Pollack Mihály tér „zöldítését”, közösségi térré való alakítását támogatta, és kifejtette, hogy mindent megtesz annak megakadályozására, hogy romkocsma-negyed alakuljon ki a Mikszáth tér
környékén.
B.É.

Rezsicsökkentés plusz önkormányzati támogatás

év eleje óta összesen 11 millió forintot sikerült ilyen módon félretenni a társasháznak.
„Augusztusban Sára Botond alpolgármester lakossági fórumán hallottunk arról
a lehetõségrõl, hogy ha felújításra pályázunk, akkor az önkormányzat megtoldja a
Megérte a takarékosság a Százados Lakópark társasházi közösségének. A hat épü- rezsicsökkentésbõl eredõ megtakarításainlet 201 lakásának tulajdonosai a rezsicsökkentésbõl származó megtakarítást a tár- kat” – meséli Bartókné Kovács Mária kösasházuk felújítási alapjában gyûjtötték. Ezért a józsefvárosi önkormányzat most zös képviselõ. „Nyomban összeült a számhatmillió forinttal támogatja az épületek tetõfelújítási munkáinak befejezését.
vizsgáló bizottságunk, árajánlatokat kértünk az esedékes munkákra, és végül a
Százados, Stróbl Alaközgyûlés eldöntötte, hogy melyik vállaljos, Osztály és Hõs utkozóval végeztessük el. Szeptember vége
cák által határolt területen
felé adtam be a pályázatot, a következõ bi1990 táján épült fel az a tizottsági ülésen döntöttek róla, hogy megzenkét panelház, amelyekkapjuk a támogatást, és másnap már alá is
nek a fele alkotja a közös
írhattuk a szerzõdést az önkormányzattal.
társasházként
mûködõ
A teljes beruházás 12 millió forint, amelySzázados Lakóparkot. A
bõl kicserélik a rozsdás csatornákat, tohat épület állagát igen tuvábbá újrabádogozzák és építészetileg kídatosan igyekeznek megvül-belül felújítják a tetõtérben lévõ kaõrizni a tulajdonosok, és
zánházakat. Mivel 200 lakás felett hatmilelég magas felújításialaplió forint vissza nem térítendõ támogatás
képzés folyik, amelyet a
kapható, így ez most épp a felébe kerül a
fejlesztési tervük alapján
társasháznak.”
használnak fel. Mivel saját
A héten kezdik is a munkát, hogy még a
kazánokkal fûtenek, így a rezsiköltségeik mazik – ahogy a rezsicsökkentés révén el- tél beállta elõtt befejezzék.
túlnyomó része a gázfogyasztásból szár- ért megtakarításuk többsége is. A tavalyi
B.É.

Akik jól takarékoskodtak
A
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MOZAIK
Egry Attila Józsefváros önkormányzata
és az egyetem szoros szakmai kapcsolatát
emelte ki, majd hozzátette: „Amit Józsefváros az egészségügyért megtehetett, azt elvéÚj urológiai laboratórium Józsefvárosban
gezte, felújította a háziorvosi
Felújították és kibõvítették a Semmelrendelõket, és hamarosan az
weis egyetem urológiai laboratóriumát,
Auróra utcai szakrendelõ is
aminek köszönhetõen hatékonyabb
megújul. Nagyon pozitív, hogy
lesz az ellátás, rövidebb a várólista, iltöbb józsefvárosi intézmény,
letve több konzultációra, továbbképköztük a Semmelweis Egyetem
zésre lesz lehetõség. Az ünnepélyes átais hasonlóképpen a fejlesztések
dón az egyetem rektora, Szél Ágoston
mögé áll.”
elmondta, a beruházás rendkívül fontos
Az urodinamikai laboratórilépés a betegellátás szempontjából, míg
um 12 millió forintból – egészEgry Attila alpolgármester az egyetem
ségügyi cégek és a klinika dolés az önkormányzat jól mûködõ kapgozói által támogatott alapítvácsolatát emelte ki.
nyi forrásból – újult meg, egy
szakambulanciával, illetve egy
Semmelweis Egyetem Urodinamikai
konzervatív kezelésre alkalmas
Egry Attila alpolgármester, Szél Ágoston rektor és
Laboratóriuma elsõként alakult az orhelyiséggel bõvült. Mostantól
Nyirády Péter igazgató adta át a laboratóriumot
szágban a nyolcvanas évek elején. A folyalehetõség nyílik arra, hogy egy
matosan növekvõ betegforgalom miatt
beteg mûszeres kivizsgálásával
azonban már csak nehezen volt képes a ha- nagyobb felújítások zajlanak néhány egyidejûleg, egy másik betegnél szakvizstékony betegellátás megfelelõ biztosítására. épülettel odébb, ugyanakkor a betegellá- gálatot vagy konzervatív kezeléseket végezSzükségessé vált az ambulancia felújítása, tás szempontjából nagyon fontos fejlesz- zenek. A kapacitásnövekedés a nagyobb bekibõvítése. Az új néven megnyíló Konti- tés ez” – mondta az egyetem rektora. tegforgalom mellett lehetõvé teszi a betegek
nencia Centrum és Urodinamikai Labort Szél Ágoston Kocsis Máté polgármester elõre megtervezett, jobban szervezett kiProf. Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis korábbi kijelentését idézve hozzátette, vizsgálását, ellátását. Az új, európai szintû
Egyetem rektora és Egry Attila alpolgár- Józsefváros valóban egyetemváros, a kontinencia-centrum és urodinamikai labomester adta át.
rengeteg telephellyel mûködõ Semmel- ratórium Magyarország egyik legkorsze„Rengeteg energia fekszik ebben a weis egyetem is itt érzi igazán otthon rûbb, minden igényt kielégítõ betegellátó
mintaértékû beruházásban. Jelenleg jóval magát.
egysége lett.
N.M.

Hatékonyabb ellátás, rövidebb várólista

A

nek mondható az is, hogy elfogtak három
körözött bûnözõt – mondta Zentai Oszkár. A körzet önkormányzati képviselõje
hozzátette: a járõrök mellett az önkorFéléves a közbiztonsági program
mányzat hatósági ügyosztálya is folyamatosan ellenõrzi a vendéglátóhelyeket.
Fél év alatt több sikeres akciót is eredményezett az a kiemelt közbiztonsá- Ilyen ellenõrzések eredménye például az
gi program, amely a Népszínház utcában és környékén indult el Zentai is, hogy bezárt a hírhedt Fekete Delfin
Oszkár képviselõ kezdeményezésére. Május óta nemcsak az a rosszhírû sö- Sörözõ – jegyezte meg a képviselõ.
rözõ zárt be, amelyre több tucat lakossági panasz érkezett, hanem rendõrZentai Oszkár a program féléves takézre került több körözött bûnözõ is.
pasztalatait ismertetve elmondta, a sikeres akciók ellenére nem elégeöbb lakossági panasz is érkedett a Népszínház utca és
zett az önkormányzathoz a
mellékutcáinak közbiztonsáNépszínház utcában mûködõ
gával, ezért a jövõben az
kocsmák és az ott fogyasztó,
internetes kávézókban is eltöbbnyire hajléktalan emberek
lenõrzéseket indítanak. A bemagatartása miatt, akik hangosjelentések szerint ezek a szolkodtak és illemhelynek használgáltatások az illegális bevánták a köztereket. Zentai Oszkár
dorlók mellett a drogfogyaszés Dudás Istvánné, a Népszíntókat is vonzzák. A képviselõ
ház utca és környékének önkorkitért arra is, hogy az önkormányzati képviselõje ezért kimányzat igyekszik minden leemelt közbiztonsági programot
hetséges eszközével javítani a
kezdeményezett a közterület-felkerület közbiztonságát, példáügyelet és a rendõrség bevoná- Zentai Oszkár: A programnak köszönhetõen több bûnözõt is elfogtak ul rendeletben szabályozta,
sával. A képviselõ-testület által
hogy 23 óra után tilos alkoholt
elfogadott együttmûködés keretében má- akció köszönhetõ a közbiztonsági prog- árusítani Józsefvárosban, illetve a tulajjus óta két járõrpár végez szolgálatot ramnak.
donában lévõ üzlethelyiségeket nem adja
minden nap 17 és 23 óra között a környéHavonta átlagban ötven igazoltatást bérbe olyan vállalkozónak, aki szeszesken. Az azóta eltelt fél évben több sikeres végeznek a járõrök, és igazán nagy siker- italt árusítana.
F.R.

Razziák és elfogások a Népszínház utcában
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MOZAIK
Koszorúzás az aradi vértanúk emléknapján

vett idézettel jellemezte: „Magyarország
végre elkezdett a maga tengelye körül forogni”. A vértanúk életüket adták a hazáért, és nemcsak a vesztõhelyen, de korábbi

tetteikkel és tehetségükkel is a hazát szolgálták. A nemzet sohasem felejtette el hõseit, akiknek a neve halálukban is a szabadságot jelentette, és reményt adott a legsötétebb
órákban is. A mai nemzedékeknek jutott az
a feladat, hogy megtalálják és bejárják
a szabadság útjait, és továbblépjenek
a gyarapodás útján. A szabadság ereje minden idõben képes megtartani a
nemzetet – emelte ki Hende Csaba,
hozzátéve: „mindenkivel szövetkezünk a jó akarat, a kölcsönös érdek és
a közös értékek szellemében, de senki
által sem hagyjuk magunkat kihasználni, vagy önös érdekek nevében
leckéztetni”.
Józsefváros megemlékezésén, a
Kossuth-mauzóleumnál tartott csendes koszorúzáson Vas Imre országgyûlési képviselõ, Kocsis Máté polgármester és Sántha Péterné alpolgármester helyezte el az emlékezés virágait. A kerületi Fidesz–KDNP részérõl Egry
Attila és Zentai Oszkár, az MSZP részérõl
Révész Márta és Komássy Ákos, az LMP
nevében pedig Jakabfy Tamás koszorúzott.

 Minden hónap második és negyedik
szerdáján 16 órakor: Öltögetõ. Polgári fonó- és kézimunkakör (október 22.). Érdeklõdés: Garami Gáborné: 20/282-1084,
ill. rece-fice@tvn.hu
 Minden hónap második és negyedik
csütörtökjén 15 órakor: „Lornyon és
sétapálca”– nyugdíjasklub (október 9.).
A negyedik csütörtöki alkalom a nemzeti
ünnep miatt elmarad.
 Október 13., hétfõ, 18 óra: Nemzeti
nagyvizit. A televízióból jól ismert sorozatban
dr. Kásler Miklós
orvosprofesszor
vesz látleletet a
nemzet sorskérdéseirõl, társadalmunk fizikai, lel-

ki állapotáról és változásairól, múltunk
és jelenünk értékeirõl és tanulságairól,
ezentúl minden hónapban a Polgárok
Házában. Beszélgetõtárs: dr. Földesi
Margit történész
 Október 14., kedd, 18 óra: Takaró Mihály irodalomtörténeti sorozata. Az elégia a líra mûfajának az ókor óta ismert
mûneme: a szomorúság emelkedett hangú kifejezése, a bánat költészete.
A XX. század legnagyobb magyar elégiaköltõje Tóth Árpád (Arad, 1886. – Budapest, 1928.). A szomorúság olyan egyértelmûen jelenik meg költészete nagyobbik részében, mint keveseknél. Ez a bánat
azonban pompás, zeneien zengõ, gondosan csiszolt formában nyer megfogalmazást. Kérjük, adományával járuljon hozzá
a rendezvény költségeihez! Ajánlott öszszeg: 500 Ft

Sosem feledjük hõseinket
Józsefváros vezetése október 6-án
a Fiumei úti Sírkertben álló Kossuth-mauzóleumnál emlékezett
meg a tizenhárom aradi vértanúról. Ezt követõen a Batthyánymauzóleumnál tartott központi
emlékünnepségen Hende Csaba honvédelmi miniszter beszédében felidézte, hogy mit hagytak ránk az aradi vértanúk és
Batthyány Lajos, az elsõ független felelõs magyar kormány kivégzett miniszterelnöke.
ende Csaba kiemelte, hogy a tizenhárom honvédtábornok
vérbeli katona volt, kiválóan értették a mesterségüket, és a hazát szolgálták mindhalálig. Batthyány kormányának hatalmas
munkáját pedig egy Széchenyi naplójából

H

1089 Budapest,
Visi Imre utca 6.,
Telefon:
(1) 299 8050

Októberi programajánló
 Minden hétfõn 15 órakor: Bilek István
Sakk Kör
 Minden szerdán 17.00–18.30 között: Jóga és természetgyógyászati tanácsadás –
Gillich István jógaoktató, természetgyógyász vezetésével. Részvételi díj:
1000 Ft/alkalom. Információ: 20/5146271
 Minden hónap elsõ szerdáján, 18 órakor: Budai Ilona népdalkör

Megemlékezés a Batthyány-mauzóleumnál

Helyesbítés

F E L H Í V Á S P Á LY Á Z AT V I S S Z AV O N Á S Á RA

Elmúlt heti számunkban a Józsefvárosi
Roma Önkormányzat tagjait ábrázoló
fotó képaláírásába hiba csúszott.
Helyesen: Németh Ottó, Csikós Éva,
Benga Oláh Tibor és Kathy-Horváth
Lajos

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. az alábbi, nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázatát visszavonja.
Cím: Bródy S. u. 36.; hrsz: 36492/0/A/2; alapterület: 95 m2; fekvés: földszint;
rendeltetés: üzlet; minimális nettó bérleti díj: 90.133,- Ft/hó;
ajánlati biztosíték (Áfás összeg): 343.407,-Ft
Kisfalu Kft., Kovács Ottó sk.
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MOZAIK
Vihar elõtt

Rendõrségi hírek
Dílerfogás
a Magdolna utcában
A „Zene” nevû dizájnerdrogot
terjesztették
Bûnszervezetre csaptak le a nyomozók egy Magdolna utcai bérházban. Három helyszínen összesen tizenegy embert vettek õrizetbe,
egy önként feladta magát. A banda az új pszichoaktív kábítószerrel kereskedett.
A BRFK nyomozói a Terrorelhárítási Központ munkatársaival
közösen csaptak le a bandára szeptember 29-én egyszerre több
helyszínen. Józsefvárosban, Csepelen, valamint Hernádon fogták el a gyanúsítottakat. Az összehangolt akció során kézre került B.
Aladár hernádi lakos, valamint tíz
társa. A bûnszervezet egyik tagja,
Ó. Viktor másnap
önként feladta magát – tudtuk meg a
police.hu oldalról.
A házkutatások során a rendõrök feltehetõen a „Zene” nevû
dizájnerdrogot tartalmazó csomagokat, fecskendõket, a szer
adagolásához szükséges eszközöket, nagy mennyiségû készpénzt, mobiltelefonokat és jegyzettömböket foglaltak le. A
nyomozók megállapították, hogy a hierarchikusan felépülõ
szervezetben mindenkinek megvolt a feladata, hogy kiszolgálják a kiterjedt fogyasztói kört. Terjesztõk, figyelõk és futárok is
segítették a kábítószer árusítását. A bûnbanda ellen a Budapesti Rendõr-fõkapitányág Felderítõ Fõosztálya folytatja le a
további eljárást.
Fotó: police.hu

Vízszintes: 1. Alekszandr Blok, orosz költõ (1880–1921) versébõl idézünk egy szakaszt Lator László fordításában. Az elsõ rész.
11. Fél adag krém! 12. Ima 2/3 része! 13. Magunk. 14. Párna tartalma. 15. Az idézet második része. 17. Rossz, gonosz, bûnös, angolul (EVIL). 20. Német személyes névmás (3. személy). 21. Újraélesztés lehetõsége az orvostanban. 24. A tallium vegyjele. 25. Research
Experienses Undergratues; egyetemisták kutatási tapasztalatai,
röv. 27. Vékony, fájdalmas hangon sír, Arany szóhasználatában. 28.
… scriptus proferetur (Kézzel írt könyv nyílik ottan); a Requiem
egyik sora. 30. Az idézet negyedik része. 31. Létezik. 32. Fonalat
tartósít. 34. Ilyen pl. a pipa, amíg ki nem alszik. 38. Szomjoltó. 39.
Nehézkesen ír. 40. A Lys folyó német neve (LEIE). 42. A koordináta-rendszer kezdõpontja. 44. Német nõnemû névelõ. 46. Zone
Loisir Montérégie; lovasok pihenõ zónája, röv. 47. Darab, röv. 51.
Szélhárfa. 53. Vezér, törzsfõnök az araboknál (AMIR). 54. Prágai
városrész az Óvárostól keletre. 56. Dal. 58. Jótékonykodik. 62. Mutatós kezdés! 61. Tiltószó.
Függõleges: 1. Modern berendezéssel mûködõ (pl. nyomtató).

Apróhirdetés
Társasházak közös képviselete
teljes körû ügyintézéssel. Hátralékok behajtását kiemelten kezeljük. Generál-F Kft. Tel.: 2168802; e-mail: iroda@general-f.hu
www.general-f.hu

Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átvesszük. VI. Andrássy út 16., Tel.:
266-4154 / 317-4757, Nyitva: H-Sz:
10-17-ig, Cs.: 10-19-ig Tel.: Kovácsné, 31-35-604, 30-96-25-029

Arany-ezüst vétele a legjobb napi
áron. Hagyatékot készpénzért vásárolok. VII. Wesselényi utca 19.
Tel.: 317-9938, www.louisgaleria.hu

A TISZTVISELÕTELEP LEGJOBB HELYÉN épült 9 lakásos
társasházban, 77 nm-es új lakások eladók. www.gyorffy4.hu,
06-20-943-6541

VÁRAKOZÁSMENTES FOGÁSZAT. 1086 Teleki tér 8-9. Fogsorkészítés, javítás, porcelánkoronák, hidak készítése saját fogtechnikai laboratóriumunkban.

A Budapesti Ingatlanközvetítõ Kft.
eladó és kiadó lakásokat, házakat,
telkeket, üzlethelyiségeket, irodákat
keres! 351-95-78, 06-70-383-5004.
ÁGI szabó mindennemû átalakítást
vállal. Tel: 06-30-755-3175

A Budapesti Ingatlanközvetítõ Kft.
munkatársakat keres! Érdeklõdni:
06-70-383-5004. Fényképes önéletrajzát az ibp@ibp.hu e-mailre
várjuk!
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Igazi házi tepertõ, füstölt kolbász, szalámi, sonka szalonna,
hurka, disznósajt kapható! Tel.:
06-20-440-9742

2. Az Északi-tengerbe ömlõ német folyó. 3. Olimpiai bajnok birkózó (András). 4. Jordánia fõvárosa. 5. Annyi mint, röv. 6. Virtual
Institute of Energy Meterology, röv. 7. Közép-amerikai szigetállam;
fõvárosa Port-au-Prince. 8. Cégforma, röv. 9. Ruhát vízzel tisztít.
10. Elõkelõ, úrias. 16. Eladó (személy). 18. Az idézet harmadik része. 19. Emelõs szövõszéket használ. 22. Magánhangzó-pár. 23. Forog, perdül, tájszóval (SERÜL). 26. Becézett nõi név, viselõje egy
oroszlán! 29. Színes fémmel dolgozik, bizalmas szóval. 35. Balatoni
üdülõhely. 36. Nyíregyházai városrész lakója. 37. Rajna menti német város. 41. Az idézet ötödik, befejezõ része. 43. A Bayern München válogatott csatára (Mario). 44. Gödörben van! 45. Az én tulajdonom, népiesen. 48. Az NSZK fõvárosa volt az újraegyesítés elõtt.
49. Vége, a szerb-horvát nyelvû filmekben. 50. Daganat-megelõzõ
tabletta (EZUL). 52. Farmermárka. 55. Angol egyes. 57. Közép-európai Kupa, röv. 59. Római 501.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címére.
Beküldési határidõ: október 14.
Szeptember 9-ei rejtvényünk megfejtése: Az idõ semmit játszik, / langy
tócsa most megállt, / hogy elleng, abból látszik, / hogy remeg a világ.
Szeptember 16-ai rejtvényünk megfejtése: Táplálj is erõddel, sugaraddal, hõddel, / nyelnivaló, selymes, levegõs szellõddel.
Nyerteseink: Tóth Imre, Zorka László, Haller Mária

POLGÁRMESTERJELÖLTEK

A polgármester
kihívói
Önkormányzati választások
Október 12.

Dr. Suda Dezsõ

vagyok,
a Szociáldemokraták polgármesterjelöltje.
Programom legfõbb elemei:
1. Közintézményeink mûködési körülményeinek, színvonalának emelése.
2. Az esélyegyenlõség fokozott biztosítása.
3. Civil- és társadalmi szervezetekkel való
aktív kapcsolattartás.
4. Köz- és lakóépületeink felújítási- és
fenntartási lehetõségei, energetikai
korszerûsítése valamint a jelenlegi lakásgazdálkodás racionalizálása.
5. A környezetvédelem színvonalának emelése.
6. A közbiztonság helyzetének folyamatos javítása.
Kérem, október 12-én tiszteljen meg szavazatával!

Dr. Erõss Gábor,
az új baloldal közös jelöltje
ÚJ BALOLDAL, JÓ ÉLET
„Európába, de mindahányan!”
1) 5 évvel tovább fogunk élni, és 5 ezer forinttal
kevesebbet költünk gyógyszerre.
2) Csökkentjük a zaj- és légszennyezést, 5 ezer fát
ültetünk.
3) A bérlakások bérét és a vízdíjat csökkentjük, 5
ezer lakás felújítását segítjük.
4) 500 új munkahelyet hozunk létre a kerületieknek.
5) Évi 500 kerületi iskolást szerzünk vissza, továbbá
500 bölcsõdei és óvodai férõhelyet létesítünk.
A részletek:
http://parbeszedmagyarorszagert.hu/jozsefvarosi-valasztasi-program
Szavazzon a valódi ellenzék, az Együtt-PM jelöltjeire!
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HIRDETÉS
Á RVERÉSI HIRDETMÉNY
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. nyílt árverést hirdet az alább felsorolt ingatlanok értékesítésére.
sorszám

cím

1

Üllõi út 66/a. fsz. 5.

2
3
4
5
6
7

Asztalos S. u. 7. I. 14.
Orczy út 42. III. 8.
Kálvária tér 19. II. 19.
Kis Fuvaros u. 11. I. 6.
Berzsenyi D. u. 3. II. 16.
Bródy S. u. 17. fsz. 9.
lépcsõ alatt
Harminckettesek tere 4.
lépcsõház, fsz.
Tavaszmezõ u. 8. udvari, fsz.,
elõvásárlási joggal terhelt
Tavaszmezõ u. 8. I. 1
Nagy Fuvaros u. 20. I. 9.
Nagy Fuvaros u. 20. II. 16.
Auróra u. 7. fsz. 1.
Csokonai u. 8. I. 1/2.
(mûemlék épület)

8
9
10
11
12
13
14

hrsz

alapte- szobarület szám
(m2)

36274/0/A/6, össze36274/0/A/7 és sen
36274/0/A/8
46
38840/1/A/17
94
38790/0/A/68
28
35456/0/A/14
66
35100/0/A/16
27
34614/0/A/19
54
36625/0/A/6
21

funkció

komfortfokozat

kikiáltási ár

megtekintés idõpontja

1

lakás +
a helyiségekkel 2 008 000 Ft
2 db egyéb együtt komfortos
helyiség

2014. 10. 9. (csüt.) és/vagy 10. 16. (csüt.) 9.00–9.15

3
1
2
1
2

lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
mûhely

2014. 10. 9. (csüt.) és/vagy 10. 16. (csüt.) 9.45–10.00
2014. 10. 9. (csüt.) és/vagy 10. 16. (csüt.) 10.20–10.35
2014. 10. 9. (csüt.) és/vagy 10. 16. (csüt.) 11.00–11.15
2014. 10. 9. (csüt.) és/vagy 10. 16. (csüt.) 11.30–11.45
2014. 10. 9. (csüt.) és/vagy 10. 16. (csüt.) 12.00–12.15
2014. 10. 14. (kedd) és/vagy 10. 21. (kedd) 9.00–9.15

komfortos
félkomfortos
félkomfortos
félkomfortos
komfort nélküli

6 240 000 Ft
1 792 000 Ft
3 960 000 Ft
1 566 400 Ft
2 104 000 Ft
880 000 Ft

35633/0/A/8

7

üzlet

472 000 Ft 2014. 10. 14. (kedd) és/vagy 10. 21. (kedd) 9.30–9.45

35171/0/C/2

15

garázs

960 000 Ft 2014. 10. 14. (kedd) és/vagy 10. 21. (kedd) 10.00–10.15

35171/0/A/5
35079/0/A/9
35079/0/A/16
34780/0/A/4
34656/0/A/5

71
76
78
41
179

2
2
2
1

lakás
lakás
lakás
lakás
üzlet

komfortos
komfort nélküli
komfort nélküli
komfortos

3 224 000 Ft
3 648 000 Ft
3 744 000 Ft
2 624 000 Ft
9 344 000 Ft

2014. 10. 14. (kedd) és/vagy 10. 21. (kedd) 10.15–10.30
2014. 10. 14. (kedd) és/vagy 10. 21. (kedd) 10.45–11.00
2014. 10. 14. (kedd) és/vagy 10. 21. (kedd) 11.00–11.15
2014. 10. 14. (kedd) és/vagy 10. 21. (kedd) 11.20–11.35
2014. 10. 14. (kedd) és/vagy 10. 21. (kedd) 11.45–12.00

Az árverésen való részvétel jelentkezési határideje: 2014. október 29. (szerda) 16.00 óra, az árverés lebonyolításának idõpontja: 2014. október 30. (csütörtök), az árverés lebonyolításának helyszíne: Kesztyûgyár Közösségi Ház, Budapest VIII., Mátyás tér 15. szám alatti nagyterme. Az árverés részletes feltételeirõl a Kisfalu Kft. 1083 Budapest, Losonci u. 2. szám alatti irodájában, ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 13.30–18.00; szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.00; péntek 8.00–11.30), vagy telefonon (a 216-6961
és 333-6781 telefonszámon) érdeklõdhetnek.
Kisfalu Kft., Kovács Ottó sk.
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