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Elsõ helyen a kerületek között
Józsefvárosban épült a legtöbb új lakás 2013-ban

ÖNKORMÁNYZAT
1. Dr. Szilágyi Demeter
2. Egry Attila
3. Dudás Istvánné
4. Zentai Oszkár
5. Sántha Péterné
6. Balogh István

7. Soós György
8. Vörös Tamás
9. Guzs Gyula
10. Kaiser József
11. Dr. Ferencz Orsolya
12. Dr. Dénes Margit

Képviselõk fogadóórái
FIDESZ-KDNP
 Dr. Kocsis Máté, polgármester
Minden hónap 2. szerda, 12–15 óra
(bejelentkezés csak írásban)
 Dr. Sára Botond Attila, alpolgármester
Minden hónap 1. és 3. hétfõ, 15–17 óra,
elõzetes bejelentkezés alapján
 Sántha Péterné, alpolgármester
5. választókerület (József utca és környéke,
Csarnok negyed) Minden hónap 2. és 4. hétfõ, 15–17 óra (bejelentkezés csak írásban)
www.facebook.com/santha.peterne
 Egry Attila, alpolgármester 2. választókerület (Palotanegyed egy része és
a Corvin negyed nagy része)
Minden hónap 1. és 3. hétfõ, 16–18 óra
(bejelentkezés csak írásban)
www.facebook.com/attila.egry.3
 Balogh István Szilveszter,
6. választókerület (Magdolna negyed:
Mátyás tér, Teleki tér és körzete) Minden hónap 1. szerda, 12–14 óra (Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/ balogh.i.szilveszter
 Dr. Dénes Margit, 12. választókerület
(MÁV telep; Orczy út; Százados út és
Mûvésztelep; Keleti Pályaudvar
és környéke) Minden hónap 1. hétfõ,
15–16 óra (Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/margitkinga.denes
 Dudás Istvánné, 3. választókerület
(Csarnok negyed egy része és a Népszínház negyed egy része) Minden páros hétfõ,
16–17 óra (Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/istvanne.dudas.37
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 Dr. Ferencz Orsolya, 11. választókerület
(Ganz negyed, Tisztviselõtelep, Orczy
negyed egy része) Minden hónap 1. kedd,
15–16 óra, elõzetes bejelentkezés alapján
(Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/orsolya.ferencz.75
 Guzs Gyula, 9. választókerület
(Losonci tér és környéke, Kálvária tér és
környéke)
Minden hónap 1. hétfõ, 14–15 óra (Képviselõi
Iroda) www.facebook.com/guzs.gyula
 Kaiser József, 10. választókerület
(Orczy negyed és Magdolna negyed egy
része) Minden hónap 2. hétfõ, 16–17 óra
(Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/kaiser.jozsef
 Soós György, 7. választókerület
(Corvin negyed, Losonci negyed egy része)
Minden hónap utolsó péntek, 10 órától,
elõzetes bejelentkezés alapján
(Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/100006779710655
 Szilágyi Demeter, 1. választókerület
(Palotanegyed nagy része)
Minden hónap 2. kedd, 14–15 óra,
elõzetes bejelentkezés alapján
(Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/szilagyi.demeter
 Vörös Tamás, 8. választókerület
(Szigony utca és környéke, Losonci negyed
nagy része) Minden hónap 2. csütörtök,
16–18 óra, elõzetes bejelentkezés alapján
(Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/tamas.voros.984

 Zentai Oszkár, 4. választókerület
(II. János Pál pápa tér és környéke, Népszínház negyed)
Minden hónap 3. hétfõ, 15–16 óra, elõzetes
bejelentkezés alapján (Képviselõi Iroda)
www.facebook.com/oszkar.zentai
MSZP
 Komássy Ákos
Minden hónap második szerdája, 16–18
óra, Szigony u 13/A (Lepény épület,
Szigony Alapítvány)
 Dr. Révész Márta
Minden hónap 1. kedd, 16–18 óra
(Szigony u. 13/A)
 Szili Balázs
Minden hónap utolsó kedd, 15–17 óra
(MSZP Iroda, Népszínház u. 11.)

JOBBIK
 Pintér Attila
Minden hónap 1. hétfõ, 14-15 óra,
Képviselõi Iroda. További idõpontokra
elõzetes egyeztetés a Képviselõi Irodában lehetséges.

LMP

 Jakabfy Tamás
Minden hónap 2. és 4. hétfõ, 14-15 óra
(Képviselõi Iroda). További esti idõpontokra elõzetes egyeztetés e-mailben
lehetséges.

KÖZTÉR

Elsõ helyen a kerületek között

452 új lakás épült Józsefvárosban az elmúlt évben
A kerület fejlõdésének egyik jele, hogy a legtöbb új építésû lakás Józsefvárosban épült tavaly. Az eladó lakások átlagára ugyanakkor fõvárosi viszonylatban is nagyon kedvezõ, befektetésnek is ajánlott. Ennek is köszönhetõ, hogy
egyre több fiatal választja lakhelyéül Józsefvárost.

em véletlen a Józsefváros újjáépül
szlogen. Az OTP Jelzálogbank legújabb elemzésébõl kiderül, hogy
2013-ban a fõvárosban átadott 1400 lakásból
a VIII. kerületben adták át a legtöbb – 452 db
– új építésû lakást, százzal többet, mint a második helyezett XIII. kerületben. Ugyanakkor 120 lakással kevesebb az eladatlan új
építésû lakás, mint a második helyezett XIII.
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kerületben. Az eladatlan lakások csökkenése terén pedig Józsefváros benne van abban a
három fõvárosi kerületben, ahol
200-nál több új lakás kelt el.
Továbbá nemcsak új lakások
épülnek nagy számban, hanem
számos meg is újul, gondoljunk
csak a Magdolna Negyed Projekt III. ütemére, melynek keretében mostanában adtak át 12
megújult társasházat.
Az ELTINGA – ELTEcon Ingatlanpiaci Kutatóközpont adatai alapján megvizsgáltuk a kerületi lakásárakat. A lakások átlagos eladási árai tekintetében a
tömegközlekedési infrastruktúrával legjobban ellátott Palotanegyed (M2, M3, M4, 4-6
villamos) a Nagykörúton belül esõ városrészek közül a legkedvezõbb, befektetésnek is
kiváló négyzetméterárral büszkélkedhet.
Ugyanis 205 ezer Ft/m2 átlagos árával
messze a legkedvezõbb a szomszédos kerületek ezen részeinek átlagáraihoz képest. Józsefvárosban a legdrágább városrész a

Kerepesdûlõ, csak ezt követi a Corvin negyed, majd a Középsõ Józsefváros és a
Tisztviselõtelep. Az új építésû lakások ára
ugyanakkor igazodik a környezõ kerületek
áraihoz, itt 400 ezer forint feletti fajlagos átlagárról beszélhetünk. A kedvezõ áraknak,
továbbá a kiváló közlekedési viszonyoknak
köszönhetõen egyre több fiatal választja Józsefvárost egyetemi évei alatt és után is elsõ
önálló lakhelyének.

A külföldiek is szeretik Józsefvárost

Kedvezõ az elõjel az idei évre is a
Szállás.hu szerint a belföldi turizmus terén. A portál 2013-hoz hasonlóan akár
6%-os bõvülést is vár, melyet jórészt a
SZÉP kártya elterjedésének tudnak be.
részt a számos kerületi szállodának, köz- Bízunk benne, hogy jövõre hasonló jó hítük – a Hotelinfo szerint – az üzleti céllal rekkel szolgálhatunk majd.
érkezõ vendégek között 2013-ban az orB.R.
szágosan 10. legnépszerûbb Courtyard Budapest City Centernek,
másrészt az egyre több
nyíló hostelnek, melyek
a fiatalokat vonzzák kedvezõ áraikkal, és a színes
programokat hirdetõ divatos vendéglátóhelyeknek, melyek szintén az
ifjúságot célozzák meg.
Márpedig kerületünk
egyre több ilyen helyszínnel, programmal válik népszerûvé, építve a
helyi egyetemistákra és
külföldi vendégekre.

Turisztikai célpont lettünk
TOP 10-es turisztikai célpont lett Józsefváros a tavalyi évben, írja a Turizmus Online a Központi Statisztikai
Hivatal adataira támaszkodva.
z adatok alapján kiderül, hogy kerületünk a vendégéjszakák számát tekintve a TOP 50-es listán az elõkelõ 6. helyen végzett 2013-ban. A tavalyi évben
ugyanis a 712.868 vendégéjszakát realizáló Józsefváros olyan fõ turisztikai célpontokat elõzött meg, mint például Siófok, a budai Várnegyed és Zalakaros. A
listára tizennégy fõvárosi kerület került
fel, közülük a 4. legtöbb vendégéjszakával mi büszkélkedhetünk. A vendégek
számát tekintve pedig a 3. helyen áll kerületünk 310.784 vendéggel, amelybõl
284.498 külföldrõl érkezett. Az elõkelõ
helyezések vélhetõen köszönhetõk egy-
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Tartósan nõnek a keresetek
2013-ban közel 5 százalékkal nõttek a
nettó átlagkeresetek és több mint 3 százalékkal a reálbérek is. A munkavállalók zsebébe tehát több pénz kerül fizetéskor, és több is marad belõle. Nagyobb lett a családok mozgástere abban, hogy mire költik a fizetést. Mindez együttes hatása a családi adórendszernek, a béremelési programoknak, a
rekordalacsony inflációnak és a rezsicsökkentésnek.
kormánypárt arra számít, hogy idén is
tovább folytatódik a bérek és a reálbérek növekedése. Ezt segíti a kiskeresetû családok januárban életbe lépett adócsökkentése, a továbbra is alacsony infláció és az egyre magabiztosabb gazdasági növekedés.
A kormány által indított béremelési
programoknak is köszönhetõen egyre
több munkavállaló érezheti, hogy megbecsülik. Januártól 100 ezer forint fölé nõtt a
minimálbér. Idén két ütemben is emelik a
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pedagógusok bérét: elsõként a januári minimálbéremeléssel emelkedett, a következõ emelés szeptemberben következik. Immár harmadik éve, több lépcsõben zajlik
az egészségügyi dolgozók béremelése.
Márciusban érkezik a tiszthelyettesek bérkiegészítése, valamint
ugyancsak márciusban
a szociális, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ágazatban dolgozók is kézhez kapják januárig visszamenõen
az 5–11 százalékkal
emelt bérüket. Ugyancsak emelkedett a közfoglalkoztatottak bére,
közülük a gyermekeseket különösen segíti a
kiskeresetûek adócsökkentése is.
Az egyéb bérmegállapodásoknak köszönhe-

Kocsis Máté: Folytatjuk a támogatói
aláírások gyûjtését
ekordszámú támogatással és rekordgyorsasággal, elsõként állítottunk országos listát, de az aláírások
gyûjtését folytatjuk. Az a célunk, hogy a lehetõ legtöbb
számú támogatói aláírást
gyûjtsük össze, és minden józsefvárosinak szeretnénk biztosítani a lehetõséget, hogy
kifejezze támogatását a Fidesz-KDNP szövetség mellett. Szeretnénk mindenkihez

R

eljutni és a támogatását kérni
a további munkához, hogy
folytatni tudjuk a rezsicsökkentést, még jobban támogatni tudjuk a magyar családokat, nyugdíjasokat, és további
munkahelyeket teremtsünk.
Április 6-án sorsdöntõ választás lesz, arról döntünk, hogy
tovább megyünk a jövõ felé,
vagy hagyjuk, hogy visszahúzzanak minket a múltba.
Ahhoz, hogy megvédjük,

Minden magyar háztartásban lesz
szélessávú internet!
Magyarországon 2018-ra minden háztartásban lesz
szélessávú internet – ezt Orbán Viktor miniszterelnök
jelentette be a Magyar Telekommal kötött partnerségi
megállapodás aláírási ünnepségén. A miniszterelnök
szerint mi leszünk a
legjobbak, reális esélyünk van arra, hogy a
magyar legyen Európa
egyik legmodernebb
telekommunikációs
infrastruktúrával rendelkezõ gazdasága.
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tõen tavaly decemberben emelés történt a
vasutasoknál, és a postások fizetése is növekszik márciustól.
Magyarország tehát jobban teljesít a munkavállalók megbecsülésében, mint a
Gyurcsány-korszakban, amikor negyedmillió embert tettek munkanélkülivé, és aki
dolgozott, annak is elvitte a fizetése felét a
magas adó, a másik felét a rezsi és a magas
infláció – mondta a Fidesz szóvivõje.

amit elértünk, és folytathassuk a megkezdett munkát,
számítunk az Ön támogatására is! Önkénteseink és jelöltjeink ezért a következõ napokban is minden
városba, minden
faluba, minden
utcába, minden
házhoz elmennek, és a közterületeken felállított standoknál
is ott lesznek,
hogy a magyar
emberek bizalmát és támogatását kérjék a to-

vábbi munkához. Mutassuk
meg együtt, hogy Magyarország nem hagyja magát! Hajrá
Magyarország! Hajrá magyarok!

Három jelölt már van Józsefvárosban
Mindössze egynapi gyûjtés után sorban adták le a kormánypárt
országgyûlési képviselõjelöltjei az ajánlásokat a helyi választási
irodáknál. Józsefvárosban is a Fidesz-KDNP jelöltje volt az elsõ.
Az aláírásgyûjtés másnapjának reggelén 2461 aláírást adott le
Budapest 6. számú választókerületének Fidesz-KDNP jelöltje, dr.
Vas Imre.
Pál Tibor, a Magyar Szocialista Párt, az Együtt - A Korszakváltók
Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt
és a Magyar Liberális Párt közös jelöltje szerda reggel adott le 1600
ajánlást a helyi választási irodában. Õt követte Dúró Dóra, a Jobbik jelöltje, aki szintén leadta a jelöléshez szükséges aláírásokat. A helyi
Választási Bizottság mindhárom jelölt esetében megállapította, hogy
a törvényes feltételeknek megfelelnek, és nyilvántartásba vette õket.
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Józsefváros is az SZDSZ károsultja
Elszállt a madaras párt, de az adóssága itt maradt
Az SZDSZ hivatalosan 2013
októberében szûnt meg, miután a 2010-es választásokon
nem jutott be a parlamentbe.
Idõközben kiderült, hogy a
párt több mint egymilliárd
forint tartozást halmozott
fel. Jobboldali politikusok
arcátlanságnak tartják, hogy
Fodor Gábor és Kuncze Gábor volt SZDSZ-elnökök annak ellenére indulnak a
2014-es választáson a baloldali összefogás színeiben,
hogy volt pártjuk több száz
millió forinttal tartozik az
államnak. Józsefvárosra is 23 húsz éven át Budapest fõpolmilliós adósságot hagytak.
gármesterét is adta, közben a
legalapvetõbb dolgokat sem fipárt húsz ingatlant vásá- zette ki, például bérleti díjakat
rolt az országban, majd- vagy villanyszámlákat hagyott
nem 415 millió forintos kedvez- maga után. „Ezeket is az adófiményes hitel felvételével, párt- zetõkre akarták átpasszolni” –
irodák céljára. Az SZDSZ-tarto- fogalmazott Zsigó Róbert, a Fizás legjelentõsebb részét a Ma- desz szóvivõje.
gyar Fejlesztési Bank által, állami kezességvállalással nyújtott Józsefvárosnak
kölcsön teszi ki, amely a kama- 23 millióval tartoznak
taival együtt mára meghaladja Kerületünk is megelégelte a hea félmilliárdot. Miután ennek lyi szabaddemokraták által két
híre ment, az ország minden ré- évtizedig használt SZDSZ-iroda
szébõl egymás után jelentkez- körüli pénzügyi huzavonát, és
nek magánszemélyek, szerve- az egész kérdéskört bírósági
zetek, önkormányzatok, társas- szakaszba tette át. A Baross utca
házak, akiket az SZDSZ megká- 10-ben lévõ, ablakaival mind a
rosított. A liberálisok által ha- Szabó Ervin térre, mind az
gyott adósságok nagyságát már Ötpacsirta utcára hosszan kitejóval egymilliárd forint fölé be- kintõ, 167 m2-es, magasföldcsülik. Megdöbbentõ, hogy az a szinti saroklakás-komplexumot
párt, amely két ciklusban volt sok palotanegyedbéli lakos jól
koalícióban kormányon, és ismerte. A liberális párt 1994
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decembere óta, kormányra kerülésükkel szinte egyidejûleg
kezdte bérelni az önkormányzattól. 2006-ig a helyiségre sikeresen fel is halmozott jóval több,
mint egymillió forintos bérletidíj-hátralékot, dacára annak,
hogy a termeit gyakran maga is
bérbe adta, többek között a környezõ társasházak közgyûléseinek megtartására. A helyi pártszervezet 2006-ban részletfizetést kért a milliós hátralékára
azzal, hogy ugyanakkor szívesen meg is venné az irodát, durván 28 millióért, 30 éves kamatmentes hitelre. Természetesen
megkapta a részletfizetési kedvezményt a díjhátralékára,
méghozzá 10 éves futamidõvel,
havi 10 ezer forintot sem elérõ
törlesztõrészletekkel. Ezen felül
az ingatlan vételárának törlesztéseképpen még további havi
32.500 forintot kellett volna

megfizetnie, hogy aztán 2017tõl már csak az adásvételbõl
fennmaradó kötelezettségeinek
tegyen eleget.
Sok földi halandó boldogan
élt volna ilyen kedvezõ lehetõséggel, ám ha valaki hozzászokik a jóhoz, elszemtelenedik.
Miután a helyi liberálisok 1994
óta egy fillért sem fizettek az ingatlan után, nem csodálható,
hogy a szabadságot még szimbolikájában is megidézõ párt fütyült az alaposan kikönnyített fizetési kötelmeire, és bár jól átütemezte adósságait, fizetni továbbra sem volt hajlandó.
Ezt elégelte meg Józsefváros,
és a kerületi vagyongazdálkodással megbízott Kisfalu Kft.
szépen összesítette az SZDSZ
immáron teljes mértékben lejárt
tartozásait. Az adásvételbõl eredõen csaknem 22 milliós a
számla, míg a rendezetlen bérleti díjak miatt több mint másfélmillió dukálna. Az önkormányzat elõször is megvonta a
részletfizetési kedvezményeket,
a lejárt tartozásokat pedig egy
összegben követelte. Második
lépésként kerületünk már 2012
õszén jogi lépéseket tett, melyek
nyomán mindkét követelés tárgyában megkezdõdtek a végrehajtási eljárások. Mivel az ingatlan tulajdoni lapjára a Józsefvárosi Önkormányzat jelzálogjoga
elsõ helyen került bejegyzésre,
kerületünk a kielégítési sorrendben mindenképpen az elsõ
helyen áll.
Így múlik hát el a világ dicsõsége: az egykor oly nevezetes és
harcos párt utolsó kerületi sasfészke is elesik, méghozzá ilyen
dicstelen módon.

Kulturális városmegújítás – civil közremûködéssel
Mint arról már beszámoltunk, az „Európa Belvárosa Program II. – a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása” címû
projektre kerületünk közel 320 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert a fõvárosi Tér-Köz pályázaton. A
program közösségformáló elemeinek megvalósítására az
önkormányzat együttmûködési megállapodást kötött a Civilek a Palotanegyedért Egyesülettel.
z Európa Belvárosa Program második szakaszának
legfontosabb célkitûzése BelsõJózsefváros értékeinek megõrzése és a helyi társadalmi
összetartás erõsítése. A közmûfelújítások részeként az önkor-
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mányzat most megállapodott a
Fõvárosi Vízmûvekkel a Bródy
Sándor utca és a Rökk Szilárd
utca egy-egy szakasza vízi közmûveinek cseréjérõl. Míg a közösségformáló elemekre szánt
keretbõl várhatóan a Civilek a

Palotanegyedért Egyesületet támogatják. A városnegyed közösségi és kulturális életében
eddig is aktív nonprofit egyesület az önkormányzat által
szervezett programok megvalósításának támogatásán kívül
két saját program megszervezését is magára vállalta. Egyik a
„Mi Büszke Bródy Sándor Utcaiak”, másik a „Megélt Történelem”, melyek keretében többek között lakossági fórumokat
szerveznek és helytörténeti kutatásokat támogatnak.
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NÉZÕPONT

A fiatalok foglalkoztatási lehetõségeinek bõvítése

Ma okkal bizakodhatnak a fiatalok, Magyarország számít rájuk.
22 éves csúcson van a foglalkoztatás. Tíz év
után elõször most kezdett bõvülni a fiatalok foglalkoztatása, és csökkenni a fiatalok munkanélkülisége, ami jelenleg 24 százalékos. Ez igen biztató folyamat, pláne ha azt nézzük, hogy egész
Európa egyik legnagyobb problémája a fiatalok
munkanélküliségének növekedése. Több uniós
országban már 30-50 százalékos a fiatalok munkanélkülisége, ami
azt jelenti, hogy minden második, harmadik fiatal nem dolgozik. A
Fidesz-kormány intézkedések sorát hozta annak érdekében, hogy
segítse a fiatalok boldogulását. A kormányváltás óta azon vagyunk,
hogy a magyar fiatalok a munkaerõpiacon keresett tudást szerezzenek, és minél többen dolgozzanak. Fontos, hogy a fiatalok lássák,
van értelme tanulni, dolgozni, itthon maradni, mert lehet itt boldogulni. Második éve mûködik a Munkahelyvédelmi Akció, amely
adókedvezményt biztosít a munkáltatóknak, ha 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak. Ezzel már 130 ezer fiatal foglalkoztatását tudtuk biztosítani. A teljesen pályakezdõket segíti az Elsõ Munkahely
Garancia Program, amellyel eddig több mint 16 ezer fiatal munkavállalását támogattuk. Óriási lehetõség az a pályázat, melyet most
írt ki a kormány azoknak a fiataloknak, akik vállalkozóvá szeretnének válni. Összesen 7 milliárd forintra lehet pályázni. Ebbõl kétezer
18 és 35 év közötti fiatalnak tudunk vissza nem térítendõ támogatást nyújtani a vállalkozása beindításához. Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetû térségekben élõ fiatalokra. Itt, a fõvárosban kevésbé érezzük a jelentõségét, de vidéken nagyon nagy sikere
van annak a programnak, amellyel a gazdálkodni akaró fiatalokat
segítjük. Nagyon jelentõs támogatást kapnak a családi gazdaság beindításához. Tízezer diploma elõtt álló fiatalt segítünk mielõbb
munkába állni a márciusban induló diplomamentõ programmal,
ingyen nyelvórákat biztosítunk számukra. Ösztöndíjprogramokat
indítottunk nemcsak a hátrányos helyzetû fiataloknak, hanem pl. az
orvostanhallgatóknak, a közszolgálati pályára készülõ, sõt a fogyatékkal élõ fiataloknak is. Azokat a fiatalokat is erõsen támogatjuk,
akik egy jó szakmát akarnak tanulni. A hangsúlyt a gyakorlati képzésre tettük, jelenleg mintegy hétezer vállalkozásnál kaphatnak
gyakorlati képzést a tanulók. Magyarország igen szép sikert el az
uniós fejlesztési források elnyerésében is, így 2014 és 2020 között
200 milliárd forintot fordíthatunk a fiatalok elhelyezkedését segítõ
programokra.
Nagyon büszke vagyok rá, hogy itt, Józsefvárosban meg tudtuk
nyitni az egész országban egyedülálló Diák és Vállalkozásfejlesztési
Központot, a H13-at, ahol egyre élénkebb az élet, és egyre több mindenben tudjuk segíteni a fiatalokat. Emellett örömmel látom, hogy a
fiatalokat segítõ több vállalkozás is a mi kerületünket választja, legutóbb például a világ egyik legsikeresebb vállalata, a Google.
A fiataloknak ma van miért remélni és bizakodni, szemben a
Gyurcsány-korszakkal, amikor a fiatalok munkanélkülisége megduplázódott, a családalapítás kilátástalannak tûnt,
lakást szerezni pedig csak devizahitelbõl lehetett.
Kocsis Máté, polgármester

Kormányváltást, hogy hazánk újra a fiatalok otthona legyen!
Orbán és kormánya négy éve üldözi el
Magyarországról a fiatalokat, kortársaimat.
Ma magyar fiatalok tömegei élnek külföldön, sokan közülük egyelõre vissza sem
akarnak térni, mert úgy érzik, ma itthon
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Magyarországról az elmúlt 4-5
évben félmillió, többségében fiatal vándorolt ki Nyugat-Európába a jobb élet reményében. A legtöbbjük esetében a távozáshoz
közvetlenül a megfelelõ munkalehetõség hiánya vezetett, de
döntésükben szerepet játszott a
sok országrészben eluralkodó kilátástalanság érzése, amit nem csak a magas munkanélküliség okoz.
Hiába talál valaki ma Magyarországon munkát, az
alacsony fizetés, a munkahelyeken uralkodó feudális viszonyokat idézõ kiszolgáltatottság rendkívül
elkeseríti a munkavállalókat.
Tegyük hozzá, hogy önmagában az nem baj, ha a
fiatalok pár évig külföldön próbálnak szerencsét,
megtanulnak egy-két idegen nyelvet, tapasztalatot
gyûjtenek és hazajönnek. Azonban a hazai közállapotok elõl külföldre menekült fiatalok tudása is fájóan hiányzik Magyarországról. Sajnos a külföldön
élõk nem is tervezik a hazatérésüket, mert az ott
szerzett pozitív tapasztalatok fényében még reménytelenebbnek tûnik a magyarországi lét.
A Jobbik olyan Magyarországot akar, hogy jó legyen itthon dolgozni és élni, külföldrõl pedig érdemes legyen hazatérni. A Jobbik kormányra kerülve
munkahelyeket teremtene például az EU multinacionális cégeinek piacnyerése érdekében felszámolt
iparágak újraindításával. A fiataloknak családalapításra alkalmas méretû állami lakásokat biztosítanánk
kedvezményes bérleti díjért, amit néhány év múlva
önköltségi áron meg is vásárolhatnának, hogy ne
kelljen egy életre eladósodniuk a gyermeket vállaló
szülõknek.
A segélyeken élõsködõ rétegek munkára szorításával és így a segélyezés jelentõs megnyirbálásával elérnénk azt, hogy a munkavállalóknak ne kelljen eltartaniuk az arra érdemteleneket.
Az elmúlt évtizedek politikai vezetését el fogja számoltatni a Jobbik, és az elkótyavetyélt nemzeti vagyont visszaszerzi. Nemcsak új munkahelyeket lehet
így teremteni, hanem a munkát terhelõ adókat és a 27
%-os ÁFÁ-t is lehet ezáltal csökkenteni. Az elszámoltatás és a feltárt hibák következetes megbüntetése a közhangulatot is jelentõsen javítja, mert egyrészt visszaállítja a munka becsületét, másrészt kielégíti az emberek
oly régóta sértett igazságérzetét is. A fent vázolt programpontok végrehajtása nemcsak a fiatalok életlehetõségeit befolyásolná kedvezõen, de egyúttal elengedetlen ahhoz, hogy ebben az országban jól érezze magát
az ember, akár fiatal, akár idõs.
Pintér Attila, a Jobbik
józsefvárosi képviselõje

nincs jövõ. Szülõk, nagyszülõk szenvednek szeretteik kényszerû távollététõl.
A 15-19 évesek (!), tehát a legifjabb aktív korúak munkanélkülisége 2010-ben 45,7 százalék volt, amit a Fidesz-kormánynak sikerült 2012-re 51,9 százalékra emelni. A 20-24 éves fiatalok munkanélküliségi rátája pedig ez alatt a két év alatt 25,1%ról 26,4%-ra emelkedett. Ez az adat azért is elképesztõ, 

KÖZTÉR

A Google is Józsefvárost választotta
Oktatóközpontot nyit az internetóriás
Újabb képzésekkel, szakmai programokkal segítik a kerületi diákokat és
az induló, jó ötletekkel rendelkezõ
kreatív vállalkozásokat. A Google
„start up kerületnek” tartja Józsefvárost.
z informatikai vállalat a Nagytemplom utcában, a Grundon hozta létre
Közép-Kelet Európában elõször a maga
oktató- és rendezvényközpontját. A
Google Ground néven futó központ a
„start up” (induló, kreatív vállalkozások)
cégek képviselõinek és diákoknak szervez képzéseket, tréningeket, elõadásokat
és gyakornoki programokat. A tervezett

A

150 programon körülbelül 3000 fõ meghívás és jelentkezés útján vehet részt.
A Google Ground Sales, Youtube,
Adwords és Analytics témában tart képzéseket, a hamarosan induló elsõ gyakornoki programra pedig már
megtörtént a kiválasztás is. A
Ground képviselõi ennek tapasztalataira alapozva fogják
indítani a következõ programot, mely az elméleti képzés
mellett nagy hangsúlyt fektet
a gyakorlati tapasztalatok
szerzésére.
Józsefvárosban nem egyedülálló a kezdeményezés, hiszen az önkormányzat által
mûködtetett H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ
már évek óta a fiatalok és start
up cégek indulását segíti.

Google a Grundon

– A VIII. kerületet „start up kerület”-nek látjuk. Ha megnézzük Józsefváros történetét, azt találjuk, hogy ez volt az a kerüSzelei Szabolcs, a Google Malet, ahol a fõvárosba költözõk új életet kezdtek. Sok család, sok
gyarország marketing igazgatója
vállalkozás és sok ötlet indult innen. Ezt a szellemiséget, történetiséget képviseli a Grund is, így természetesen adódott, hogy
– Mi olyan csábító Magyarországban,
a Google Ground a kerületbe, a Grundhoz költözik.
hogy itt hozták létre a Google
– Kiket céloznak meg az itt futó programokkal?
Ground-ot?
– Magyarországi vállalkozások, start upok és diákok digitá– Két fontos oka is van, hogy milis versenyképességének fejlesztéséért nyitottuk a „Google
ért Magyarországot választotta a
Ground” névre keresztelt oktatóközpontot. A kezdeményeGoogle oktatóközpontja felállításázésnek Budapest 8. kerületében egy erre a célra átalakított
hoz. Az egyik, hogy tisztában vaépület ad otthont. Az épületben egy év alatt közel 150 ingyegyunk vele, hogy milyen sok találnes képzést fognak tartani, ezeken összesen közel 3000-en vemány származik a magyaroktól, a másik pedig, tudjuk, hogy a hetnek részt.
magyar emberek szeretik és sokan használják a Google-t. Füg– Minden Google Ground képzés ingyenes?
getlen kutatások szerint több termékünk is az országban élõk
– Igen.
kedvencének számít.
– Hogyan lehet jelentkezni ezekre?
– Miért pont Józsefvárosra esett a választás?
– A képzésekrõl a googleground.hu oldalon lehet tájékozódni.



mert a borzalmas számok annak ellenére is igazak, hogy a
megalázó, sehova sem vezetõ közmunkát valódi foglalkoztatásként kezelik, és a külföldön dolgozókat is beszámítják.
A Fidesz politikája különösen káros a fiatalokra. A fiatalok
munkanélküliségét fokozta az oktatásban véghezvitt felelõtlen
rombolás, különösen a 16 évesre lecsökkentett tankötelezettségi
korhatár. Aki 16 évesen, képzetlenül, szakmátlanul a munkaerõpiacra zuhan, arra eleve reménytelenség vár. Rombolja az
életesélyeket a felsõfokú oktatásba kerülõk számának csökkentése is, a továbbtanulók többségét sújtó brutális tandíj bevezetése. Egyre több az olyan fiatal, aki az iskola végeztével nem tud
elhelyezkedni, õk nem kapnak semmilyen munkanélküli támogatást sem. Sokan kezdik úgy a felnõtt életüket, hogy sem iskolába nem tudnak menni, se munkát nem kapnak. Sok tízezren
élnek közülük teljes reménytelenségben, nem ritkán éhezve. Itt,
Magyarországon, 2014-ben.
A kormány feláldozta a fiatalok jövõjét. Ahhoz, hogy hazánk
újra a fiatalok otthona legyen, kormányváltásra van szükség.

Kormányváltás után újra tandíjmentessé tesszük a felsõoktatást,
negyedével csökkentjük a felsõoktatásban tanulók költségtérítését. Megfelelõ ösztöndíjrendszerrel kitárjuk az egyetemek és fõiskolák kapuit a nehéz sorsú, de tanulni vágyó diákok elõtt is.
Visszaállítjuk 18 évre a tankötelezettség korhatárát, megújítjuk
a szakképzést. Igazságos közteherviselést vezetünk be, progresszív adózással váltjuk fel az egykulcsos adórendszert. Célzottan fogjuk támogatni a pályakezdõk álláshoz jutását. Állami
beruházásokkal, támogatással, infrastruktúra-fejlesztéssel
adunk munkát. A közfoglalkoztatást úgy alakítjuk át, hogy a
közmunkások napi 8 órán át, tisztes bérért, értékteremtõ munkát végezhessenek. A kormányváltó összefogás józsefvárosi
képviselõjelöltjei, Pál Tibor a 6. választókerületben és KerékBárczy Szabolcs az 1. választókerületben személyesen is a fiatalok foglalkoztatásának elkötelezett képviselõi. Április 6-án azért is érdemes rájuk szavazni, hogy hazánk újra a fiatalok otthona legyen!
Komássy Ákos elnök, MSZP Józsefváros
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INTERJÚ

Józsefváros a végletek városa
Jakabfy Tamás, a Lehet Más a Politika (LMP)
országgyûlési képviselõjelöltje
A 6-os számú (Józsefváros, Ferencváros) választókerület országgyûlési képviselõjelöltjeit bemutató sorozatunkban ezen
a héten Jakabfy Tamást, az LMP józsefvárosi önkormányzati
képviselõjét kérdeztük, hogy milyen helyi ügyeket képviselne a parlamentben.
isgyermekes apukaként, hogyan látja a VIII. kerületi családok életét, Ön szerint hogyan lehetne javítani a helyzetükön?
– Józsefváros a végletek városa. A kerület középsõ részében
óriási szegénységet tapasztalhatunk, ennek a gyökere az ország
rossz gazdaságpolitikájában keresendõ, szomorúnak tartom,
hogy fontosabb a foci és az
atom, mint hogy minden embernek munkahelyet és megélhetést biztosítsunk. Akkor gyorsulna fel például a Magdolna
negyed, vagy az Orczy negyed
fejlõdése, ha a szakképzetlen
embereknek is lenne munkájuk.
A közmunka-program hosszú
távon nem biztosít megélhetést.
A családok helyzetét is úgy lehetne leginkább javítani, ha valódi munkához és valódi keresethez juttatnánk õket, ezzel a
saját lábukra tudnának állni.
Minden családban legyen legalább egy fõállású munkavállaló, aki a megélhetéshez szükséges jövedelmet tud haza vinni.
Ha a tervem szerint ide kerül
a kerületbe a Múzeumi Negyed,
akkor hatalmas fejlesztési potenciált kapunk az egyébként
üresen maradt pályaudvari és a
kínai piac helyén. Az egész környék megújul, és olyan fejlõdés
indulhat be a Kõbányai út térségében, ami a Ráday és Krúdy utcákhoz mérhetõ.
– Egy tavalyi interjúban lapunknak azt nyilatkozta, hogy az Orczy
negyedre is ráférne a rehabilitáció,
azóta gõzerõvel folyik a Ludovika
beruházás, Ön szerint ez milyen
hatással lesz a negyed életére?
Egy park és egy szép épület
felújítása nem elég ahhoz, hogy
város(rész) rehabilitációról beszélhessünk, ehhez az ott lakók
életfeltételeit kellene lényegesen javítani, fõleg munkalehetõségekkel. Szerintem elõször
az ott élõ családok helyzetén
kell javítani, másodszor az ott
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található lakásokat, köztereket
kellene felújítani, és ha még
mindig marad pénz, utolsóként
kell állami kirakat-beruházást
megvalósítani. Ez a logika sokszor megfordult már a kerületben, a mostani vezetés alatt is.
Határozottan támogatjuk a
Magdolna negyed programot,
melyben megújulnak a társasházak, és pozitív hatással van
az ott lakók életkörülményeire.
Egy hasonló program, természetesen, jó hatással lenne az
Orczy negyedben élõkre is.
– Miben fejlõdött Józsefváros Ön
szerint az elmúlt években?
– Józsefváros az utóbbi években rengeteg pályázaton szerepelt sikerrel. Minden város-rehabilitációs pályázat nagy nyereség Józsefvárosnak, például a
Magdolna Negyed Program
III., az Európa Belvárosa Program második üteme, de ide sorolnám a fõvárosi TÉR-KÖZ
pályázatokat is. Ha mindezek
befejezõdnek, akkor majdnem
az összes közterünk megszépül. De mindez csak az épített
környezetet érinti, az itt élõ embereket is ilyen arányban kellene segíteni – ez a szociális város-rehabilitáció koncepciója.
Az ide érkezõ rengeteg EU-támogatás okos felhasználásával
kellene a felújítások mellett az
említett városrészeink, a benne
élõ családok önfenntartó képességét növelni. Az említett Múzeumi Negyed és kiszolgáló létesítményei is sok munkahelyet
teremtenének itt.
– Mi a véleménye a közbiztonság
helyzetérõl?
– A térfigyelõ kamerarendszert azért mûködteti az önkormányzat és a rendõrség, hogy
minél kevesebb legyen a bûncselekmény, a szabálysértés.
Úgy látjuk, hogy ez nem eléggé
hatékony, így szükséges a rendszer folyamatos modernizálása
és bõvítése, fõleg, hogy többen

nézzék a monitorokat. Azt a mai
napig nem tudom megérteni,
hogy a Diószegi és a Dugonics
utca keresztezõdésében miért
nincs kamera. Véleményem szerint a közbiztonságot még úgy
tudnánk tovább javítani, ha több
rendõr lenne az utcákon. A Diószegi utcában található „konzerv rendõr”-rel kapcsolatban
nagyon szkeptikus vagyok, hiszen az elsõ négy hónap adatai
alapján kirívóan kevés intézkedést foganatosított a mobil rendõrõrs, ehhez képest egy átlagos
utcai járõr sokkal hasznosabb.
A kerületi vagy ide költözõ
rendõröket támogatjuk minden
erõnkkel.
– Ön szerint mi a megoldása a
kerületi drogosokkal kapcsolatos
problémáknak?
– Tûcsere-programra járványügyi és egészségügyi szempontból szükség van. Egy európai
ország nem teheti meg, hogy felszámolja ezt a programot. A
drogszeméttel kapcsolatos helyzetet mi is nagy problémának
látjuk (a botrány kirobbantása
elõtt több, mint egy évvel írtunk
is róla az újságunkban), de azt
gondolom, hogy a tûcsere-programot végzõket kell rászorítani
arra, hogy kérjék vissza a tûket,
nem kikergetni õket a kerületbõl.
– Milyen feladatokat lát még a
kerületben, melyekben (ha megválasztják) országgyûlési képviselõként elõrehaladást kíván elérni?
– Sürgetnénk, hogy kezdjük el
az épületenergetikai programot,
amelyet a magyar állam elõfinanszírozna kamatmentes hitel
formájában. Ezek a pénzek rendelkezésre is állnak az ország levegõszennyezési kvótájának eladásából. Így 8-10 év alatt fel lehetne újítani Magyarország teljes lakásállományát. A programmal becsléseink szerint 80100 ezer embernek lehetne munkát adni, amelybõl pár ezer biztosan józsefvárosi lenne. Ezen
munkahelyek többsége építõipari lenne, tehát képesítést nem
igényelne.
Óriási potenciál van abban a
javaslatomban, hogy a városli-

geti tiltakozások miatt kerüljön
ide a Múzeumi Negyed 150 milliárdos beruházása. Ez a kerület
több mint 7 éves költségvetése,
komoly turisztikai centrummá
válhatnánk, de ezt a Fidesz jelenleg nem akarja.
Regionális szinten kisebb erõmûveket kellene létrehozni,
amelyek a helyben lévõ erõforrásokból (például biomasszából,
hulladékból) tudnának energiát
termelni. Ezek a kisebb erõmûvek több embernek biztosítanának munkát, mint a paksi beruházás, ami legfõképpen Oroszországban hoz létre munkahelyeket, és az ország energetikai
függõségét növeli.
– Ha már országos vizekre eveztünk, mit szól ahhoz, hogy az
LMP-bõl kiszakadt Párbeszéd Magyarországért (PM) politikusai egy
tablón „mosolyognak” Gyurcsány
Ferenccel?
– Abban 100 %-ig biztosak
voltunk, hogy ha beállnánk
Bajnai mellé, megkapnánk az
MSZP-t is, 90%-ig biztosak voltunk abban is, hogy Bajnaival
megkapnánk Gyurcsányt is.
Ezért váltak el útjaink anno,
most kiderült, hogy igazunk
volt. Láthatóan nincsenek is
most jókedvükben a PM-esek.
– Ön az elõterjesztõje a kerülettel
kapcsolatos, kerékpározókat segítõ
önkormányzati döntéseknek. Biciklivel jár munkába?
– Igen. Majdnem húsz éve
már rendszeresen kerékpárral
közlekedem. Tavasztól õszig biciklivel járok dolgozni. Ezzel
kapcsolatban azt szeretnénk elérni, hogy „keresztbe-hosszába” nyissuk meg Józsefvárost a
kerékpárosok elõtt. Legalább
néhány kiválasztott egyirányú
utcán – folyosószerûen – tegyük
lehetõvé a szemben haladást a
bicikliseknek.
Z.B.

KÖZTÉR

Bõvülnek a Józsefvárosi parkolási övezetek
Józsefváros díjfizetõ övezeteinek bõvítésére kerül sor 2014. március 1-tõl
A parkolási feszültségek enyhítése érdekében kibõvülnek a díjfizetõ övezetek Józsefvárosban.
2014. március 1-jétõl fizetõssé válik a PráterSzigony negyed, a Belsõ Józsefváros és a külsõ
Klinikai tömb.
zok a józsefvárosi lakosok, akiknek a díjfizetõ
övezetek területén van az állandó, bejelentett lakcímük,
ingyenes lakossági várakozási hozzájárulást kaphatnak a
személyautójukra vagy 3,5
tonna alatti tehergépkocsijukra. A parkolódíj-mentességet
az igényelheti, aki az alábbi
feltételek közül legalább az
egyiknek megfelel:
– a gépkocsi a tulajdonában
van, vagy
– a gépkocsi lízingelt, vagy
– a munkaadója, cége gépkocsija az õ kizárólagos
használatában van.

A

A lakossági várakozási hozzájárulás a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat
Német u. 17-19. szám alatti

Ügyfélszolgálatán
személyesen, vagy a
www.jpsz.hu weboldalon, az ügyfélkapu menüpont alatt
igényelhetõ.
A díjfizetésbe
bevont
új területek:

Népszínház u, Nagy Fuvaros u. –
Mátyás t. – Koszorú
u. – Magdolna u. –
Szûz u. – Baross u. –
Futó u. – Üllõi út –
Korányi S. u. – Illés u. – Kálvária tér – Kálvária u. (a Kõris
utcáig) – Csobánc u. – Szeszgyár u. – Visi Imre u. - Orczy
út – Baross u. – Karácsony S.
u. – Népszínház u. által hatá-

rolt terület (a Kõris utca kivételével).
A lakossági várakozási hozzájárulás díja 3.000.-Ft., amelyet a Szolgálat pénztárában,
vagy elektronikus ügyintézés

Kiállítás települések címereibõl
Józsefváros is bemutatkozott

Józsefváros jelenlegi címerét 2012 márciusában mutatták be a nagyközönségnek a
Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében.
A korábbi, 1996-ban elfogadott címerben
ugyanis számos hiba volt, ám Sára Ernõ
Ferenczy Noémi-díjas grafikusmûvész teljesen új címert alkotott kerületünknek. Érdekessége, hogy Európában sehol, egyetlen településnek sincs ilyen címerképû és
színkombinációjú pajzsa.
D.Sz.M.

bevásárlóközpont célja, hogy az
ott megforduló évi 20 millió látogatója számára bemutassa Magyarország városainak, falvainak múltját,
történelmét. A megnyitóra egy 1,5 kilométer hosszú és
120 centiméter magas falszakaszra 259
település – megyénként és fõvárosi kerületenként csoportosított – címere került fel. A címerek feletti korlátokon, okostelefonon leolvasható QRkódok segítségével, a
települések múltját és
jelenét is megismerheti
a látogató. A tárlat új
magyar rekord lehet,
mert ennyi hazai címer Vizy E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi
még nem szerepelt
elnöke köszöntötte a megjelenteket
együtt kiállításon.

A

Ünnepélyesen megnyitották a Magyarország településeinek címereit
bemutató kiállítást február 20-án, a
WestEnd City Centerben. Újdonság,
hogy a látogatók az okostelefonon
leolvasható QR-kódon keresztül további információkhoz juthatnak az
adott településrõl. A tárlaton Józsefváros címere is látható, a megnyitón
dr. Sára Botond alpolgármester képviselte kerületünket.

esetén banki átutalással lehet
megfizetni. Az engedélyek
nem érvényesek a József körút,
a Rákóczi út., a Blaha Lujza tér,
a Baross tér és a Rákóczi tér területén.
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FARSANG

Nyugdíjas farsang
Vidám ünnepség a Ciklámen Idõsek Klubjában
Farsangi jelmezes felvonulás, hastáncos bemutató, élõzenés táncmulatság,
farsangi uzsonna, jókedvû nyugdíjasok, remek hangulat és sok-sok nevetés – röviden így foglalhatjuk össze a
Ciklámen Idõsek Klubjában február
19-én rendezett farsangi ünnepséget.

II. János Pál Pápa téren található klubba belépve
ünnepi hangulat fogad: a zenész halkan muzsikál, a székeken körös-körül jókedvû nyugdíjasok várják a mûsort, a folyosón izgatottan készülõdnek
a
szereplõk.
Kezdésre belép
egy fiatalember,
s bár farsangi
álarcot visel,
többen mégis
felismerik: õ Zentai Oszkár
önkormányzati képviselõ. A
nyitótánc tiszte így természetesen az övé, partnere – a
magát a klub fogaskerekének nevezõ, szinte még aktív korúnak látszó hölgy –
Dombai Judit. Néhány dal
után Bartha Szilvia koordinátor felkonferálja a jelmezbemutatót. Nagy taps és ne-

A

vetés kíséretében megérkezik Winnetouné,
majd a királyné, õt egy háremhölgy követi.
Cigányasszony, késõbb egy cowboy lép
színpadra, õk is nagy tapsot kapnak, akárcsak a virágos kislány és a kéményseprõ. A
legeredetibb jelmezt kétségkívül egy menyasszony és võlegény
viseli. Óriási nevetés
tör ki megjelenésükkor, megérdemelten
hatalmas tapsot kapnak. A felállás – legalábbis egy farsangi
jelmezes mûsorban –
klasszikus: a nõ férfinak maszkírozva, és
fordítva. Remek mulatság ez! Mindenki
ujjong, a hangulat a
tetõfokára hág, az eladó menyasszony kézrõl-kézre jár, ezúttal azonban nem gyûjtenek hozományra. Idõközben egy hastáncos
hölgy érkezik, produkciója mindenkit magával ragad, csípõjével a zene minden taktusát kíséri. Késõbb a farsangi uzsonnát fogyasztják el jóízûen a klubtagok, majd ismét a táncé a fõszerep. A mûsor véget ér,
de a fülünkben még mindig cseng a régi
sláger, az „Engem nem lehet elfelejteni”
dallama.
D.Sz.M.

Óvodások farsangja a Galériában
Közös éneklés Gryllus Vilmossal
Emlékezetes farsangi élményben volt részük a Szûz utcai
óvodásoknak. A Józsefvárosi Galéria által szervezett foglalkozáson elõbb farsangi maszkokat készítettek, majd ezekkel felszerelkezve Gryllus Vilmos koncertjét élvezték végig. Az elõadás is része volt annak a most indult elõadás-sorozatnak, amelyre a kerületi óvodák az önkormányzat jóvoltából ingyenesen jelentkezhetnek.
Százszorszép óvoda pedagógusai közel száz kisgyermek zsibongását igyekeztek féken tartani, miközben
Gryllus Vilmos gitárral a kezében kommunikált az élénk ap-

A
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róságokkal. Láthatóan megtanulta már kezelni a mai gyerekek szereplésvágyát. Csendes
zenehallgatásról azért sem lehetett szó, mivel a kicsik többnyire együtt fújták az elõadó-

val Kányádi megzenésített versikéit, meg a közismert
Gryllus- és Kaláka-dalokat.
Nem csoda, hiszen ezek többsége ma már az óvodai tananyag részét képezi. Ezért is indította el a Józsefvárosi Galéria
az óvodáknak szánt bérletsorozatot. A drámapedagógiai foglalkozásokra, mesékre, valamint az évkörre alapuló, interaktív elõadások kiválóan alkalmasak az oktatási-nevelési
munka kiegészítésére. A gyer-

mekintézményeknek csupán
annyi a teendõjük, hogy elõre
bejelentkezzenek. A józsefvárosi óvodák számára ingyenes
a csoportos részvétel, a kerületen kívüli óvodásoknak hatszáz forint a belépõ.
A következõ hetekben várható a Magyar Népmeseszínház, Majoros Ági bábszínháza,
fellép Szalóki Ági, valamint a
vásári hagyományokat a legendás Kemény Henrik bábuinak egy részével folytató 13
éves gyerekbábos. Ugyanezek
a programok egyébként szombat délelõttönként a nagyközönség számára is elérhetõk,
többnyire 800 forintos belépõdíj ellenében.

KÖZÉLET

Fõzõverseny a II. Budapesti Halfesztiválon
Különdíjas a Hatósági és a Vagyongazdálkodási Ügyosztály fõzõcsapata
Jó hangulatú halászléfõzõ
versenyt tartottak a II. Budapesti Halfesztivál harmadik
napján a Pollack Mihály téren. A számos induló között
a Józsefvárosi Önkormányzat Hatósági és a Vagyongazdálkodási
Ügyosztály
csapata egyaránt különdíjat
érdemelt ki.

J

ózsefváros számos csapattal
képviseltette magát az eseményen. A Józsefvárosi Önkormányzat, ezen belül a Hatósági
Ügyosztály és a Vagyongazdálkodási Ügyosztály is indított
versenyezõket, ringbe szállt a
Józsefvárosi Polgárõrség, a VIII.

kerületi Rendõrkapitányság és a
Kesztyûgyár Közösségi Ház
csapata is. A vidám hangulatú
vetélkedõn a polgárõrök 5 fõs
csapata korhely halászlevet fõ-

zött, miközben 20-25 társuk
szurkolt nekik. A Kesztyûgyár
ugyancsak 5 fõs csapata balatoni
halászlevet készített, pontyból,
busából és kisebb testû balatoni
halakból.
A
Hatósági Ügyosztály „Gabi
és társai” néven
indított
csapatot, a dr.
Kovács Gabriella, dr. Kóródi
Éva, dr. Szabó
Kata Karolina,
Bodnár Éva,
Bétánné Szabó
Anikó alkotta
együttes szakácsa, Péntek Szabolcs 5 kg pontyból fõzött halászlevet „hatósági módra”.
Hogy ez pontosan hogyan készül, még nekünk sem árulták

el, annyi azonban bizonyos,
hogy a nagy kondérral készült
halleves az utolsó cseppig elfogyott. A versenyzõk az egyik
különdíjat – emlékplakettet és
díszórát – vihették haza. Az önkormányzat Vagyongazdálkodási Ügyosztálya is versenybe
szállt. A dr. Hencz Adrienn,
Gaál Krisztián, Lendvay József,
Pénzes Attila László és Szabó
Endre közremûködésével készült étel is különdíjat kapott, õk
halászlé-tányérral és a hozzá
tartozó köténnyel lettek gazdagabbak. A számos profi csapatot
felsorakoztató mezõnyben az elsõ díjat Baja, a másodikat Tiszaújváros csapata kapta. Valamennyi gyõztesnek és résztvevõnek gratulálunk!
Korábbi lapszámunkban már
beszámoltunk a II. Budapesti

Ötletpiknik – Helyben vagyunk roadshow
Megtartották a Nemzeti Ifjúsági Tanács és a Veszprémi Hallgatói Alapítvány által szervezett országos ötletfórum elsõ fordulóját február 18-án, a
H13-ban. A fiatalok megismerhették
az Ifjúsági Tanács céljait, a No Hate
Speech kampány lényegét, és egy kötetlen beszélgetésre is sor került.
zilágyi Demeter önkormányzati képviselõ köszöntõjében rendkívül fontosnak nevezte, hogy a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) tapasztalatokat gyûjtsön a fiataloktól, mit gondolnak a társadalomról, hazánkról, milyen problémáik vannak, hogyan látják ezek megoldását. Kérte, legyünk nyitottak, hogy ezek az információk eljussanak a NIT-hez.

S

Janzsó Ádám, a NIT elnökségi tagja elõadásában hangsúlyozta, céljuk, hogy a fiatalok érdekképviseletét minél széles körben megvalósítsák. A legfontosabb kihívásuk, hogy a különbözõ típusú fiatalok
problémáit összesítsék, és ezt
egységesen prezentálják a
döntéshozók felé. Egy roadshow keretében 2 hónap alatt
végigjárják az országot. Egyegy ötletpiknik során a 16-35
év közötti fiatalokkal el tudnak beszélgetni problémáikról, meghallgatják véleményüket, majd ezeket összesítve eljuttatják a döntéshozókhoz – emelte ki. Karvalits
Ivett, a Fiatalok Lendületben

Halfesztiválról, amelyet február
13-16. között tartottak a Múzeumkertben és a Pollack Mihály
téren. Idén a kárász fõszereplésével csaknem 50 magyar halfajtát mutattak be, és több száz magyar, illetve nemzetközi halételt
– egyebek mellett halászleveket,
sült halakat, lazacot, garnélarákot és homárt – kóstolhattak
meg a látogatók.
D.Sz.M.

Programiroda koordinátora elmondta, a
No Hate Speech kampány célja, tenni az
online gyûlöletbeszéd ellen. Lényege,
megértetni a fiatalokkal, hogy ne azonosuljanak a nemzeti, etnikai, vallási, szexuális kisebbségek és a fogyatékkal élõk ellen
irányuló gyûlöletkeltõ megjegyzésekkel –
hangsúlyozta a koordinátor.

11

PROGRAMAJÁNLÓ

Új programmal várjuk a tollforgató kerületi lakosságot!

Baráti körben teszünk kirándulásokat a próza és a líra
területére, azzal a szándékkal, hogy megértsük világunkat
és magunkat benne egyaránt.
Helyszín: Kesztyûgyár Közösségi Ház, 1084 Mátyás tér 15.
Jelentkezés: Bacsó Gábor I gabor.bacso@kesztyugyar.hu
06-20/587-6310
A foglalkozás a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosítószámú program
keretében valósul meg.

Sporttárs
A sporttársak klubja lehetõséget biztosít
arra, hogy a férfiak társaikkal közösen
tölthessenek el egy délutánt, amelyen
kedvükre ûzhetik kedvelt elfoglaltságukat (zene, kártya), illetve sporttevékenységeiket (sakk, pingpong, csocsó, labda-
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rúgás), miközben az õket foglalkoztató
problémák is terítékre kerülnek: a mindennapi élet nehézségei (munkakör, személyes és munkakapcsolatok), az életminõséget javító élethelyzetek és szituációk
(kommunikáció).
A program heti egy alkalommal, 3 óra

idõtartamban a Kesztyûgyár Közösségi
Házban valósul meg, illetve a Kesztyûgyár saját sportpályáján (adott programnak megfelelõen).
Jelentkezés: Mócz Zoltánnál,
zoltan.mocz@kesztyugyar.hu,
tel: 06/20-262-6884.

PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria programjai
Cím: 1085 Budapest, József krt. 70.
Telefon: 1-313-9883

Márciustól: ÉNEKLÕK KLUBJA

 „KÉPMÁS – MÁSKÉPP” – Zelenák FILMKLUB
 Február 26. szerda, 18 óra. „Rálátást
Katalin kárpitmûvész kiállítása
szeretnénk a dolgokra…” – Portréfilm
Véssey Gábor Munkácsy Mihály-díjas
festõrõl. Rendezte: Gulyás János Balázs
Béla-díjas filmrendezõ. A belépés ingyenes.

GYERMEKPROGRAMOK

Megtekinthetõ március 1-ig (ingyenesen,
hétköznap 9-18 óráig, szombaton 10-15
óráig).
Ingyenes tárlatvezetés: február 26-án,
18 órától. Múzeumpedagógiai foglalkozások 6-18 éves gyerekcsoportoknak bejelentkezés alapján, választható idõpontban, ingyenesen (Tel: 20/5877-444)

TÖRTÉNELMI ELÕADÁSOK
 Február 26. kedd
 15 óra: Nemzetközi helyzet az I. világháború idején
 16 óra: Emlékezés a kommunizmus áldozataira
Elõadó: Dr. Tóth József történész
A két elõadás között rövid szünetet tartunk.

VETÍTÉSES
ÚTI ELÕADÁS:
Rio de Janeiro, a
világ legszebb fekvésû városa
 Március 4. kedd, 15 óra
Elõadó: Kiss Imre Károly idegenvezetõ
tanár, történész
Az elõadásokra a belépés díjtalan, de bejelentkezés, helyfoglalás szükséges személyesen vagy a 313-9883-as telefonszámon.

Terembérleti lehetõség
a Józsefvárosi Galériában
A Corvin negyed metró- és
villamosmegállónál, a József
körúton lévõ, szépen felújított kulturális intézményben kiadó egy 90 m2-es terem öltözõvel. Elsõsorban
rendszeres, az intézmény
profiljába beleillõ kulturális
programokat, foglalkozásokat, tanfolyamokat várunk,
de egyszeri események számára is helyet biztosítunk.

 Március 1., szombat
 10.00–15.00 óra: Mese Mûvészeti alkotóház: meseképek üvegfestéssel
 10.00–15.00 óra: Babacukrászda – Egy
olyan mesebeli cukrászda, ahol Te magad lehetsz Habverõ kisasszony fõcukrásza és cukrászkisasszonya.
 11.00 óra: Magyar Népmese Színház:
Az aranyszõrû bárány.
Vajon kinek sikerül megnevettetni a kis királykisasszonyt? Az
interaktív játék során a gyerekek
magukra öltik a megfelelõ jelmezeket,
két színész és egy zenész pedig a mesébe varázsolja a publikumot, és közösen
születik meg a produkció. Játékmesterek: Benedek Gyula, Zanotta Veronika;
zene: Földi Lehel.
Jegyárak a szombati gyermekprogramokra: Felnõtt-, gyerek- és nyugdíjasjegy: 800 Ft; Családi jegy: (2 felnõtt, max.
3 gyerek): 2500 Ft; Kézmûves jegy: 400 Ft
(12 órától); babáknak 1 éves korig a belépés díjtalan.
Kedvezményes Galéria-gyerekbérlet: 4
tetszõlegesen választható szombati napra
a rendszeresen visszatérõ családoknak
május 31-ig, minden alkalommal egy pohár ajándékkakaóval: 2500 Ft/fõ (gyerek, felnõtt)
A terem sötétíthetõ, asztalok, székek,
mikrofon, projektor és CD-lejátszó használatára van lehetõség.
Bérleti díj: rendszeres,
hétköznap zajló programok esetén 3650 Ft+ Áfa
/60 perc. Egyéb esetben
a bérleti díj a konkrét
szükségletek és az idõpont függvénye.
Érdeklõdni lehet telefonon, a 313-9883-as számon, vagy személyesen
8-tól 17 óráig a József krt.
70. alatt.

Mártha Judit, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem énektanára szeretettel vár mindenkit, aki az éneklés iránt
érdeklõdik – akár résztvevõként, akár
nézõként. Kész zenei anyaggal lehet érkezni, amit közönség elõtt, mégis családias környezetben kipróbálhat mindenki. A zenei stílus nincs meghatározva.
Itt nincs versengés, csak gyakorlás. A
helyszínen van pianínó, de lehet hozni
kísérõt vagy zenei alapot is.
Elõzetes jelentkezés szükséges a
judit50@citromail.hu e-mail címen.
További információ a www.facebook.com/eneklokklubja oldalon, vagy
a 06/30/957-6326-as telefonszámon.
A klub márciusban indul, keddi napon, 18 órától. (A pontos dátum a jelentkezések alapján derül ki.) Részvételi díj fellépõknek: 2500 Ft, a hallgatóságnak: 500 Ft.
 Csigabiga Palota – Játszóház
Minden hétköznap 9–12 óra, szombaton
10–15 óra között, és a délutáni gyerekfoglalkozások ideje alatt.
Egyedi és különleges képességfejlesztõ, építõ, társas és logikai játékok. Szerepjátékok: babakonyha, babaszoba, szerelõmûhely, boltos játszó, várépítõ, bábparaván, kisautók és autópályák. Ügyességi
játékok, bujkák, hinták, pattogós labdák.
Foglalkozások kedden és csütörtökön.
Diafilmkuckó, Manókonyha, Babacukrászda, Kreatív kézmûves játszóház kicsiknek. Elõzetes bejelentkezés szükséges.
Gyermekmegõrzõ gyermekfelügyelettel minden hétköznap. Részletes tájékoztató a www.jozsefvarosigaleria.hu oldalon.
Jegyárak: 300 Ft (1 felnõtt és 1 gyerek);
foglalkozások idején: 500 Ft, gyermekenként további 250 Ft, 10 alkalmas bérlet (1
felnõtt és 1 gyerek, egész tanévre): 2000
Ft. Babáknak egyéves korig ingyenes.
Részletes programajánló, bérlet- és
jegyvásárlás, kedvezményes gyerekbérlet, csoportos bejelentkezés: Beke Kata.
Tel.: 30/207-8029;
E-mail: beke.kata@johir.jozsefvaros.hu
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MOZAIK
Téli sorok
Dr. SZÁRITS ÁRPÁD
életének 69. évében elhunyt.
Háziorvosként dolgozott
25 éven keresztül
a Józsefvárosban.
Emlékét megõrizzük!
Kollégái, Betegei

Elhunyt Lánczky László
Élt Józsefvárosban egy ember, akinek jellegzetes Ferenc Józsefhez hasonló szakállát és a kerület talán legmélyebb hangját mindenki ismerte.
Hosszú, nehéz betegség után február 2-án elhunyt Lánczky László, a
KDNP alapító tagja, a Keresztény
Szociális Szakszervezetek Országos
Szövetségének, a Katolikus Munkavállalói Mozgalomnak, a Keresztényszociális Szakértõi Kollégium elnöke, és egy Bródy Sándor utcai ház közös képviselõje.

Losi foci fesztivál
Az idei tanévben február 7-én a Losonci Téri Általános Iskola
másodjára adott helyet az OTP-MOL Bozsik Labdarúgó Fesztiválnak a Magyar Labdarúgó Szövetség megbízásából.
A hat VIII. kerületi és két IX. kerületi óvoda 120 ovisa 2 órán
keresztül edzõdött a programon.
A fesztivál az iskola tornatermében berendezett hat különbözõ helyszínen folyt forgószínpadszerûen. Az óvodások különbözõ állomásokon mutathatták meg ügyességüket. Volt labdavezetés akadályok kerülésével, játék két kapura, labda nélküli
koordinációs feladat, macska-egér fogó labdavezetés közben. A
játékok alatt a szülõk nagy lelkesedéssel biztatták csemetéiket.
Másnap az iskolai csapatok fiai és lányai mérték össze a tudásukat három korcsoportban.
A kerületünkben egyre népszerûbb Bozsikprogramhoz évrõl-évre
több és több óvodás és
iskolás csatlakozik. A
két nap alatt 300 gyermek élvezhette a foci
örömét és a losisok vendégszeretetét.

5-tõl 7-ig az 5–7-ben
2014. március 13-án (csütörtökön) délután 5 órakor

Vízszintes: 1. Halasi László Antal kerületünk lakója, a Harminckettesek terén él. Az õ néhány verssorát idézzük. Az elsõ
sor. 12. Gervai András honlapjának cikke Bessenyei Ferenc 1959es filmszerepérõl. 13. Ezoterikus játékos rövidítése. 14. BAZ megyei község a Bükk lábánál. 16. Torinói mintára gyártott orosz
gépkocsi. 17. Az ilyen portékát a piacon árulják. 20. Lócsemege.
21. Ráég, de csak háromnegyed részt! 23. Nõi becenév. 24. Az
ókori Róma igazságügyi tisztviselõje. 27. Zsigmond király ellen
lázadó fõnemes. 28. Dzsingisz is ez volt. 29. Vas Gereben arisztokráciája! 32. Azonos zenei hangok. 33. A versidézet harmadik,
befejezõ sora. 37. Május eleje! 38. Hangnemen alapuló (zene). 40.
BAZ megyei kisváros. 42. Norvég matematikus (Niels, 18031829). 44. Több mint hibás. 46. … galóca; halált okozó gomba. 48.
Így becézik Olivért és Olíviát. 49. Garamlök szlovák neve. 50. Túrós tészta. 53. Õs és férfinév. 54. A szerelem kis nyilasa. 56.
Cooperativa Trasporti Alimentari; olasz élelmiszeripari szállító
cég. 57. Speciális kapával talajlazítást végzõ.
FÜGGÕLEGES: 1. Tapolca környéki kõbánya jelzõje. 2. Eljut
arra a helyre. 3. Libanyak, tréfás szóval. 4. Kettõ, több szláv nyelven. 5. Ez pl. a platán. 6. Észak-dunántúli Vízmû, röv. 7. Igen,
Londonban. 8. Nagyobb mennyiségben. 9. Népszerû énekes. 10.
A kálium és a kén vegyjele. 11. Ellensége a kuruc volt. 15. Textilipari szakember. 18. Cipész szerszáma. 19. Pusztít. 22. Formátlan.
25. Bács-Kiskun megyei helység. 26. Helyez. 27. Tojásokon ül, tájszóval. 30. Kétbalkezes. 31. Elõkelõ. 33. Az éneklésben: erõltetett
hangot ad ki. 34. Megteendõ út. 35. Kamra is jöhet utána! 36. Palléroz. 37. Szemmel érzékel. 39. Egyik nagy királyuk Heródes volt.
41. A versidézet második része. 42. Akció, röv. 43. Látomásszerû
képeirõl ismert németalföldi festõ (Hieronymus). 45. Valami elõttrõl való. 47. Szelíd erdei vad. 51. Acidum. 52. Teniszezõ-nõ
(Gréta). 53. Kor, korszak, olaszul (ETÁ). 55. A szélein rág! 58. Angol birtokos elöljáró.
Zábó Gyula

könyvtárunk vendége

Ráday Mihály
Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatõr, városvédõ
Helyszín: Budapest VIII., Magdolna u. 5–7.
A belépõjegy ára egységesen 300 Ft.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Vasas Központi Könyvtár Alapítvány!
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Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefveros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címére.
Beküldési határidõ: 03.11.
A 02.04-ei rejtvényünk megfejtése: Elõször pórul járni bosszúság, másodszor balgaság, harmadszor szégyen.
Nyerteseink: Csernyák Mária, Mayer László
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Mosószóda
Mozzarella
gyúrt sajtok nagy családjába tartozik. Igen
közkedvelt, mert zsírszegény. Olaszországból származik, eredetileg bivalytejbõl készítették, ma már leginkább tehéntejbõl. Sajttésztája a gyártás során ruganyos, formázható, jellegzetesen szálas és réteges szerkezetû. A rövid érés alatt finom szemcsés állagúvá válik, de szinte friss sajtként,
éretlenül kerül forgalomba.
Ezért hamar felhasználandó!
Eredetileg sóoldatban ázva
árulták, de ma már tömbökben is kapható. Egyes fajtáit
füstölik is. Könnyen olvad,
ezért pizzára használják a
leggyakrabban. Friss salátákba kockára vágva kitûnõ,
de paradicsommal, bazsalikommal és olívaolajjal meglocsolva az igazi finomság.
Kiss Éva

A

egyszermentes
és
környezetbarát tisztítószer. Kiváló tulajdonságai miatt a háztartás szinte
minden területén bevethetjük. A fehér színû ruhákat mosószódával önmagában is moshatjuk, még
fehérebbek lesznek. A színes ruháknál fél
adag mosószert és fél adag mosószódát használjunk. Akár kézzel, akár géppel mosunk, ruháink puhábbak lesznek. Mosogatóvíznek készítsünk 5 liter forró vizet, és adjunk hozzá 1
evõkanál mosószódát. Ebben a vízben hatéko-

V

nyan távolíthatjuk el edényeink faláról a makacs
foltokat. Erõsen szennyezõdött felületek tisztává
súrolásához 1 liter forró
vízhez adjunk 3 evõkanál
mosószódát. Ezzel a vízzel
és egy megfelelõ szivaccsal könnyen eltüntethetjük a kifutott leves rászáradt nyomait a tûzhelyrõl, az olajcseppeket
a csempérõl, vagy a leégett ételmaradékot az
edények aljáról. Ebben az oldatban áztathatunk zsíros konyharuhákat, rongyokat is. Mivel erõs zsíroldó, lehetõleg gumikesztyûben
dolgozzunk vele, mert kiszárítja a bõrt.

Szõlõcukor
legegyszerûbb szénhidrátunk, amely bizonyos élelmiszerekben (pl. szõlõ) önmagában is elõfordul. Szinte
azonnal felszívódik szervezetünkben. Elõsegíti az agyi funkciókat, serkenti a gondolkodást, javítja a memóriát és könynyíti a tanulást. A szívmûködésünkre is jótékony hatással
van. Fogyasztását minden napra ajánlják. Por formában kapható változata ideális sütéshez, teák és más italok ízesítésére. Sportolóknak, vizsgázóknak, nehéz fizikai és szellemi munkát végzõknek pedig kimondottan javasolják a szakemberek.

A

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

Sajtgolyók
Hozzávalók:
30 dkg füstölt mozzarella, 3 ek. liszt, 3 db
tojás, 1 kávéskanál sütõpor, só ízlés szerint, 10 dkg zsemlemorzsa, olaj a sütéshez

Elkészítése:
Egy nagy lyukú reszelõn lereszeljük a saj-

Bérelhetõ Sportsátor
A Vajda Péter iskola udvarán álló Sportsátor mindenki számára elérhetõ.
Ne adja fel a sportolást a hideg idõben se!
Eshet az esõ, fújhat a szél, de még fagyos
idõjárás esetén is ideális körülmények között sportolhatnak.
Télen is összejárnának a barátok focizni,
kézilabdázni?

tot, majd összekeverjük a liszttel, a tojással és a sóval. Kis gombócokat formálunk
belõle, ezeket zsemlemorzsában meghempergetjük, majd fritõzben vagy forró
serpenyõben ropogósra sütjük.

Miért egészséges?
Mert a mozarella kevés kalórát tartalmaz,
zsírszegény, így fogyókúrázók is fogyaszthatják.

Itt a lehetõség. Bérelje ki a Vajda Sportsátrat!
Bérelhetõ idõpontok: Hétköznaponként: 1922 óra között
Hétvégén: 9-21 óra között.
Bérleti díj: 10.000 Ft/ óra
A sportsátor mérete: 20mx40m, szabványos
kézilabdapálya méretû.
A bérlési lehetõségekkel kapcsolatban keresse Csendes Antalnét,
munkaidõben a 323-1345-ös telefonszámon.
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HIRDETÉS

Álláskeresõk figyelem!
Józsefváros a 2013–2014. évi téli közfoglalkoztatás keretében
több mint 326 fõ részére márciusi kezdéssel állást ajánl határozott idõre
az alábbi munkakörökben: takarító, utcaseprõ, kerti munkás, segédmunkás.
A foglalkoztatás Józsefváros különbözõ intézményeiben 2014. április 30-áig tart.

Várjuk azon regisztrált álláskeresõk jelentkezését, akik dolgozni szeretnének!
Azok a józsefvárosi polgárok is jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek bejelentett munkahellyel,
valamint nincs folyamatos együttmûködésük a munkaügyi kirendeltséggel.
Akik még nem szerepelnek a kirendeltség nyilvántartásában, a közvetítés elõtt gyorsított eljárás keretében
az álláskeresõk nyilvántartásába kerülnek, melyhez az alábbi okmányok szükségesek:
személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ-kártya

Jelentkezni csak személyesen lehet:
Budapest Fõváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Munkaügyi Kirendeltségén
1085 Budapest, Baross utca 22–26.
Hétfõ, kedd, szerda: 8.30–14.00
Csütörtök: 8.30–11.00
Péntek: 8.30–12.00

Jelentkezési határidõ: 2014. február 28.
Kérjük, hogy személyes jelentkezésekor jelen hirdetést vigye magával vagy hivatkozzon a hirdetésre!

Újra! Termelõi piac a Palotanegyedben
Márciustól
szombatonként
a Gyulai Pál utcában.
Hazai termelõk kínálják
a friss zöldséget,
gyümölcsöt, füstölt
húsokat, sajtokat és más
tejtermékeket márciustól
minden szombaton
6-14 óráig a Gyulai Pál
utca Rákóczi út és Stáhly
utca közötti szakaszán.

HIRDESSEN A JÓZSEFVÁROS ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a Szerkesztõségben elõzetes
telefonegyeztetés alapján: Tóth Józsefné
210-4900, vagy szerkesztoseg@jozsefvaros.hu

Apróhirdetés
Társasházak közös képviselete,
teljes körû ügyintézéssel. Hátralékok behajtását kiemelten kezeljük. Generál- F Kft.
Tel.: 216-8802;
e-mail: iroda@general-f.hu
www.general-f.hu
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu. 20 éve vállalom becsületesen ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését
és szigetelését 1 év garanciával.
Felmérés díjtalan. Horváth Ákos
06-70-550-0269
Nézzen szét pincében, padláson!
Pénzt találhat. Régi pénzt, képeslapot, kitüntetést, bélyeggyûjteFebruár 16-án a Lujza utca és a
Teleki tér sarkáról ellopták a fiam Breezy típusú kerekesszékét. Ismertetõ jelei: az egyik oldalon a fék hiányzik, és a lábtartója nincs rajta. A megtalálónak
jutalmat adnék. Tel.: 210-6009

ményt, régiséget, hagyatékot keresünk megvételre. TALÁL-LOM papírrégiségbolt VIII. ker. Kõfaragó u.
15., Tel.: 06-1-784-9719 / 06-30286-3254
Mi a jó gazda gondosságával járunk el Társasháza nevében! Legyen szó akár a bevételek/kiadások optimalizálásáról, kinnlevõségek kezelésérõl, mûszaki problémák azonnali megoldásáról, felújítások hatékony lebonyolításáról,
szakmailag felkészült kollégáink
teljes körû képviseletet biztosítanak. „Az Ön otthona, a mi hivatásunk!" Tel.: 06-30/861-25-97;
info@budapestihazmester.hu.
MINDENNEMÛ ALAKÍTÁST, JAVÍTÁST VÁLLAL: ÁGI-SZABÓ.
TEL.: 06-30-755-3075
Arany-ezüst vétele a legjobb napi
áron. Hagyatékot készpénzért vásárolok. VII. Wesselényi utca 19.
Tel.: 317-9938, www.louisgaleria.hu
Társasházak, lakásszövetkezetek kezelése. Könyvelést külön
is vállalunk.
aranyanker@gmail.com
Gondos Judit 06-20-219-6255
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