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Egyre többen dolgoznak Józsefvárosban
Tavaszi állásbörze a Kesztyûgyárban

KÖZTÉR
Konferencia a LÉLEK-programról – 6 millió forint felújításokra

Családok, egyedülállók juthatnak lakáshoz
A jelenleg 52 személyt támokezelések is vannak. Azt is javasolgató józsefvárosi LÉLEKjuk, hogy más, külsõ közösségi csoprogram lakhatást, védett
portokba is járjanak a résztvevõk” –
munkahelyet kínál hosszú támondta Nagy Zsolt, addiktológiai
von, az egyedülállók mellett
konzultáns.
pedig kiemelten segíti a csaA LÉLEK-program legnagyobb
ládokat. A program önkoreredménye, hogy a csatlakozók élemányzati pénzbõl mûködik,
te másképpen kezd mûködni a szanemzetgazdasági szempontbályok beépítésével. Megváltozik
ból ugyanakkor szinte nullaz attitûdjük, kialakul a felelõs gazszaldós. A képviselõ-testület
dálkodás képessége, meg tudják
májusi döntésének köszönhetartani munkájukat, könnyebben
tõen több szolgálati lakás és
mennek a napi rutinfeladatok, a köegy közösségi hely újul meg
zösségekbe való beilleszkedés.
több mint 6 millió forintból.
Több esetben a családi kapcsolaA mintegy negyven kerületi
taikat is felélesztik a LÉLEK-progszakember mellett több, a Takács Gábor: a LÉLEK-programban részt vevõknek dolgozniuk kell ramosok, ahogyan Karcsi bácsi is.
programban részt vevõ egyMár rendszeresen találkozik felnõtt
koron hajléktalan is jelen volt a projek- így újra integrálódhatnak a társadalomba, a gyermekeivel, de nem akar hozzájuk költet bemutató konferencián, amelyet résztvevõk közül 5-en már bérlakásban él- tözni. Mint mondja: „Nem akarok rászoZentai Oszkár, a józsefvárosi Emberi nek. Az önkormányzat évenErõforrás Bizottság elnöke nyitott meg. te mintegy 70 millió forintot
biztosít a programra. A képDéri Miksa utcai elõadóterem egyik viselõ-testület májusi döntésarkában egy férfi ül. Valahogyan sének köszönhetõen a Koszo„nem illik” a hallgatóság nagy részét képe- rú utcai LÉLEK-Házban 3,8
zõ szakemberek közé: egyszerûbb az öltö- millió forintból közösségi tezete, arcát mély barázdák szántják. Mint ki- ret alakítanak ki és további
derül, a korábban éveket az utcán töltõ Kar- 2,5 millió jut szolgálati lakácsi bácsi is részt vesz a programban: már sok felújítására.
egy önkormányzati lakásban él, lakbért fi„Nullszaldós”
zet és rezsit. És munkája is van.

A

a program

Utcáról lakásba

„Aki belép, nem megfoghatatlan ígéreteket kap, hanem Az egykori hajléktalanok újra integrálódhatnak a társadalomba
látja a napi mûködést, a feltételeket. Az egyértelmû, átlátható mûködés rulni senkire. Amíg dolgozni tudok, eltarbiztosítja ezt a rendszert” – mondta Gyuris tom magam. Ez teszem.”
Tamás a konferencián.
N.M.
A projekt módszertani munkatársa kiszámolta: a program nemzetgazdasági
Az utcáról a teljes életig
szinten közel nullszaldós. Ugyanis a részt2011 vége óta mûködõ józsefvárosi Lakvevõk munkaviszonyukhoz kapcsolódóan
hatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási,
adóznak, az ellátásuk után
Egzisztencia-teremtési Közösségi Progelvileg járó – de a program
ramhoz (LÉLEK-program) az otthonukat a
által igénybe nem vett –
kerületben elvesztõk csatlakozhatnak. A
normatív állami hozzájárubekerülõkrõl a szakemberek állapotfelmélás együttes összege megrést, majd személyre szabott gondozási
közelíti a mûködtetés költtervet készítenek. Az egyedülállók a 14 fõt
ségeit.
befogadni képes LÉLEK-Házban lakhat„Amíg dolgozni
nak, a családokat három lakás várja. Mintudok, eltartom
denkinek dolgoznia kell, amelyet a kezdemagam”
tekben biztosítunk – meséli Takács Gábor
Az alkoholprobléma itt
szakmai vezetõ. A következõ lépést a szolszinte mindenkit érint. „A
gálati lakás jelenti (ebbõl 20 van), amelyrendszeres csoportfoglalbe a beköltözõknek a rezsi egy részét fikozásokon beszélgetésekzetniük kell. A szociális bérlakásban élõkkel, szituációs gyakorlatoknek pedig már a bérleti díjat, a teljes rezsit
Karcsi bácsinak már van
kal, egyéb feladatokkal seis állniuk kell.
munkája, lakása
gítjük õket, de egyéni eset-

Karcsi bácsi egy Gyula melletti kis községben nõtt fel. Munka csak a TSZ-ben kínálkozott, ezért 16 évesen Pestre jött. Megházasodott, gyermekei születtek, de elkezdett inni.
Már munka elõtt, közben és utána is ivott.
1996-ban elvált, két-három év elteltével –
mint meséli – teljesen lezüllött. Elvesztette
munkáját, otthonát. Néha ugyan ide-oda
befogadták, de 90 százalékban az utcán élt.
Majd 2011-ben csatlakozott
a LÉLEK-programhoz.

További
fejlesztések
„Más hajléktalan-ellátó
projektekkel szemben a
LÉLEK-program legfõbb
célja, hogy a korábban utcán élõ ember bérlakásban
éljen, legyen munkája és
szakemberek készítsék fel
a mindennapok kihívásaira – mondta Zentai Oszkár, a józsefvárosi Emberi
Erõforrás Bizottság elnöke
a konferencia megnyitóján.
Az egykoron utcán élõk
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TÁRSADALOM

Jelentõsen csökkent a munkanélküliség Józsefvárosban
Újabb sikeres állásbörze a Kesztyûgyárban
Több mint 50 munkáltató
1000-nél is több álláslehetõséget kínált a Mátyás téri
Kesztyûgyárban a csütörtökön megrendezett állásbörzén. Eddigi tapasztalatok szerint minden harmadik idelátogató ember talál
itt munkát magának. Sára
Botond alpolgármester a
megnyitón elmondta: az
elmúlt négy évben 37 százalékkal csökkent a józsefvárosi munkanélküliek
száma.

készítésében is segítséget lehetett
kérni, és mindenki kipróbálhatta,
milyen is egy állásinterjú.

Folyamatos képzések,
lehetõségek

Az állásbörze célja természetesen a józsefvárosi foglalkoztatás
növelése. Mint Kovács Barbara,
a Józsefvárosi Közösségi Házak
ügyvezetõ igazgatója elmondta,
2009-ben szervezték meg az elsõ
állásbörzét, akkor mintegy 1000
ember jelent meg, a Nagy Fuvaros utcáig állt a sor.
„Az álláslehetõségek mellett
zt a négylevelû lóherét
fontosnak tartjuk a kapcsolódó
ma reggel találtam a háprogramokat is, hiszen sokan
zunk udvarán, remélem, sze- A munkaadók már a helyszínen készítettek interjúkat a jelentkezõkkel azért nem tudnak elhelyezkedni,
rencsét hoz, és találok ma álmert nem tudnak jól önéletrajzot
lást magamnak – mondta egy hölgy a MáAz alpolgármester hozzátette: a kerü- írni vagy nem biztosak egy adott interjútyás téri Kesztyûgyár kapuján belépve. A letben két szakképzõ iskola is mûködik, helyzetben”.
Józsefvárosi Önkormányzat és a VIII. ke- mellette az álláskeresõknek egész évben
A Kesztyûgyárban év közben is folyarületi kormányhivatal foglalkoztatási osz- folyamatosan biztosít tanfolyamokat, matosan szerveznek álláskeresõknek
tálya tizedik alkalommal szervezte meg az képzéseket az önkormányzat. Józsefváros programokat, tanfolyamokat, hetente álÁllásbörze és karrierpiac elnevezésû ren- kiemelt figyelmet fordít a váldezvényt.
lalkozások fejlesztésre is,
amely a munkakeresõknek is
Minden harmadik
új lehetõségeket biztosít.

E

ember munkát talál itt

Az állásbörze reggel 9 órától várta az érdeklõdõket, akiket Sára Botond, Józsefváros alpolgármestere köszöntött. „Az elmúlt
évekhez képest úgy tûnik, kevesebben vannak most itt, ami jó jel, hiszen azt jelenti,
hogy folyamatosan csökken az álláskeresõk
száma. A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy minden harmadik idelátogató
ember el tud helyezkedni. Az elmúlt négy
évben 37 százalékkal csökkent Józsefvárosban a munkanélküliség, ami nagyon jó
eredmény” – mondta Sára Botond.

Közvetlen környezet

A Kesztyûgyárba ellátogatók
a több mint 1000 álláslehetõség mellett több munkaadóval
személyesen is találkozhattak.
„Ez olyan, mint egy piac: körbe kell nézni, ki milyen portékát kínál. Ha megtetszik egy
állás, a munkát felkínálóval
már le is lehet ülni beszélgetni. Ebben a közvetlenebb környezetben az álláskeresõk sinSára Botond: négy év alatt 37 százalékkal csökkent
csenek anya munkanélküliség Józsefvárosban
nyira feszélyezve. Ez a
lehetõség a munka- láskeresõ klubot is tartanak. „A segítséadóknak is kedvezõ, hi- get kérõknek telefonos elérhetõséget,
szen egy nap alatt így internetes lehetõséget is biztosítunk, feljóval több interjút el készítjük a jelentkezõket az interjúhelyzetudnak készíteni a je- tekre, illetve arra is, hogyan tudják malentkezõkkel. Nagyon gukból kihozni a legjobbat” – mondta Koszoros az együttmûkö- vács Barbara.
désünk az önkormányA tizedik alkalommal megrendezett álzattal, ilyen állásbörze lásbörzén több mint 50 munkáltató 1000Budapesten csak József- nél is több álláslehetõséget kínált. A
városban van” – fejtette Kesztyûgyárban mintegy 200 álláskeresõ
ki Petõ Gáborné, a VIII. jelent meg, a résztvevõk több mint fele Jókerületi kormányhiva- zsefvárosból érkezett. Az állásbörzérõl 44
tal foglalkoztatási osz- fõ már konkrét állásajánlattal térhetett
tályának vezetõje. Az haza.
A Kesztyûgyárban mintegy 200 álláskeresõ jelent meg
állásbörzén önéletrajz elN.M.
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FEJLESZTÉS
Májusban is találkoztak a kerületi vállalkozók a H13-ban

Középpontban a társasházak és a gazdaságfejlesztés
Már pályázhatnak a társasházak, az önkormányzat félmilliárd forintot
különített el idén lakóépületek felújítására. A kerület vezetése azt reméli, hogy a nyertes lakóközösségek helyi vállalkozókat bíznak meg a beruházások kivitelezésével – mondta Egry Attila alpolgármester a Józsefvárosi Üzleti Klub májusi rendezvényén. A fórumon szó volt a 20142020-as uniós költségvetési ciklusról is, amely dr. Földy Ferenc, az EU
Pályázati Portál alapító fõszerkesztõje szerint alapvetõen a gazdaságfejlesztésre koncentrál.
ár hagyomány, hogy a H13 Diák és
Vállalkozásfejlesztési Központ Üzleti Klubot szervez minden hónapban a józsefvárosi vállalkozóknak a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával közösen. A
májusi rendezvényen a 2015-ös európai
uniós pályázatokról tájékozódhattak a
résztvevõk, illetve a Józsefvárosi Önkormányzat fejlesztési törekvéseivel ismerkedhettek meg.

M

Társasházak felújítása
Józsefváros 2015. évi költségvetésérõl Egry
Attila alpolgármester elmondta: a kerületnek csaknem másfél milliárd forint többlete van, amit fejlesztésekre tud fordítani.
Hozzátette: ennek az összegnek egy részét,
500 millió forintot társasházi pályázatokra
különített el a képviselõ-testület. A lakóközösségek a kisebb felújítások mellett összetettebb beruházásokra: gépészeti, homlokzati, statikai fejlesztésekre is pályázhatnak.
A kerület vezetése abban reménykedik,
hogy a nyertes lakóközösségek helyi vállalkozókat bíznak meg a fejlesztések meg-

valósításával, mert az jelentõsen
hozzájárulna Józsefváros gazdaságának élénkítéséhez – szögezte le
az alpolgármester.

Útfelújítás
és forgalomcsillapítás
A vállalkozóknak tartott fórumon
Egry Attila kiemelte: új burkolatot
kap a Bródy Sándor utca egy szakasza a Vas utca és a Gutenberg tér
között. Ugyanezen a szakaszon a Vas utca
és a Horánszky utca közötti részt megemelik, hogy „tér jelleget” kölcsönözzön az utcakép. A forgalom csillapítását szolgálja a
Rökk Szilárd utca Gutenberg teret szegélyezõ szakaszának megemelése is. A munkálatok a következõ hetekben indulnak és
elõreláthatólag a nyár végéig tartanak.

Uniós pályázatok 2015
Az új, 2014–2020 közötti uniós költségvetési ciklusban csaknem 12 ezer milliárd forint áll Magyarország rendelkezésére –
mondta a májusi Üzleti Klub meghívott

Egry Attila: 500 millió forint jut
társasházak felújítására

vendége, dr. Földy Ferenc, az EU Pályázati Portál alapító fõszerkesztõje. Hozzátette:
ennek 60 százaléka gazdaságfejlesztésre
irányul. Ez az arány korábban 16 százalék
volt. Az elõzõ ciklushoz képest változást
jelent az is, hogy a 16 Operatív Program
helyett összesen 7 lesz, de sokkal több
pénz jut a kis- és középvállalkozóknak,
elõtérbe kerül a kutatás-fejlesztés, az innováció és az energiahatékonyság is – hangsúlyozta dr. Földy Ferenc. Az új rendszer
jellemzõje, hogy kevesebb lesz az adminisztráció, illetve elektronikusan zajlik a
pályázatok benyújtása és értékelése. F.R.

Kulturális negyed Józsefvárosban?
Múzeumok épülhetnek az egykori pályaudvar helyén
A képviselõ-testület
legutóbbi ülésén felkérte a polgármestert,
hogy folytasson egyeztetéseket a kormánynyal, hogy a józsefvárosi pályaudvar helyén kulturális negyed
jöhessen létre, részben
a Városligetben megvalósuló múzeumi negyedhez kapcsolódva,
vagy amellett.

rombolja. Ezért – a
képviselõ-testület javaslata szerint – fontos
lenne a terület hasznosításában olyan új
funkciót találni, amely
nem csak fizikai megújulással jár, hanem
kulturális értéket is teremt.
A testület felkérte a
polgármestert, hogy
kezdeményezzen párÚj funkciót kaphat a kihasználatlan terület
beszédet a kompetens
Budapest
egyik
kormányzati vezetõktörténelmi pályaudvara- épületének helyén a Sorsok kel, hogy a terület állami beruként szolgált Józsefvárosi pá- Házaként ismert, a Holokauszt házás keretében funkcióját
lyaudvaron 2005 decemberé- Gyermekáldozatainak Emlék- tekintve is megújuljon, akár a
ben szûnt meg a vasúti forga- helye, de a terület nagy része Liget Múzeum Budapest Prolom. Azóta felépült, bár még máig kihasználatlanul áll, álla- jekthez kapcsolódóan. A kultunem üzemel a pályaudvar fõ- ga leromlott és a városképet is rális fejlesztés jelentõsen emel-

A
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né a városképet, de egyaránt jó
hatással lenne a környék ingatlanáraira, és az idegenforgalomra is. Másrészt, a kulturális
intézmények megtelepedése a
pályaudvar területén tökéletesen illeszkedne az önkormányzat által kiemelten kezelt Magdolna, Orczy és Ganz negyedek
fejlesztéséhez.
Z.B.
Fürjes Balázs, a kiemelt fõvárosi beruházásokért felelõs
kormánybiztos azt nyilatkozta, hogy el tudná képzelni a
pályaudvar területét, mint a
Rubik-múzeum egyik lehetséges helyszínét. Egyes sajtóorgánumok
értesülései
szerint a Városliget helyett
Józsefvárosban kaphatna helyet a fotó- és az építészeti
múzeum is.

KÖZTÉR
Szakmai elismerésben részesült két újjáépült terünk

Dicséretet kapott
a Teleki és a FiDo tér

Nívódíjat nyert a Kálvária tér

Új idõszámítás kezdõdött 2014-ben a Teleki
László téren. Az önkormányzat új piacot
épített a régi helyére, felújította a környezõ
utcákat és házakat. Õszre a piac mellett a
közpark is újjáépült. A tervezésbe egyedülálló módon a helyi lakosokat is bevonta az
önkormányzat: egy fórumsorozat keretében
közösen döntöttek a burkolatokról, a térbútorokról, a játszótérrõl és a közvilágításról.

Két újjáépült terünkkel pályázott Józsefváros önkormányzata a tervezõvel
és kivitelezõvel közösen a Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS
Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület
rangos kitüntetésére. A bírálóbizottság
döntése értelmében idén - „lakókörnyezet közterei” kategóriában - a Kálvária tér veheti át a Köztérmegújítási
Nívódíjat. A Teleki László teret a FiDo
térrel együtt dicséretben részesítette a
szakmai zsûri.

banisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület alapította. A rangos szakmai elismerésnek számító díjjal azokat a közterületeket tüntetik
ki évrõl évre, amelyek magas színvonalon
és minõségi módon újultak meg.
Idén, a „lakókörnyezet közterei”
kategóriában a Kálvária tér vívta ki
a szakmai zsûri elismerését. Ugyanebben a kategóriában a Teleki László teret a FiDo térrel együtt dicséretben részesítette a bíráló bizottság.

kerület szinte valamennyi köztere
megújult tavaly õsszel. Az újjáépült
Kálvária tér és a Teleki tér Józsefváros
megújulásának zászlóshajói, ezért az önkormányzat mindkettõt benevezte az ország legszebb köztereinek versenyébe. A
Köztérmegújítási Nívódíjat a Magyar Ur-

Elismerés
a Kálvária térnek

A

Tavaly õsszel vehették birtokukba
a józsefvárosiak a teljesen megújult
Kálvária teret. A csaknem 180 millió forintból megújult park sétányokkal, korszerû térbútorokkal,
ivó- és szökõkúttal,
valamint két kutyafuttatóval gazdagodott. A beruházás során létrehoztak egy
többfunkciós, úgynevezett Infopontot is,
ahol kulturális, szociális,
egészségügyi, addiktológiai
információkkal segítik a lakosokat. A Kálvária tér átadásával nyitotta meg kapuit a 6. szám alatt található
Turay Ida Színház is, ezzel
a 14 éven át vándorló társulat otthonra talált JózsefváA nívódíjas Kálvária tér jelképe a szökõkút
rosban.

Dicsérte a zsûri az újjáéledt Teleki teret is

A rehabilitáció során a zöldfelület egyhektárosra bõvült, többek között játszókert és
egy Teleki-emlékhely várja a pihenni vágyókat. A tér folytatásaként a Józsefvárosi
Önkormányzat megújította a Fiumei út és a
Dobozi utca által határolt zöldterületet is. A
köznyelv által FiDo térként emlegetett ifjúsági parkban öntöttgumi-burkolatú foci-,
kosárlabda- és streetball-pályák valamint
egy közösségi ház várja a fiatalokat.

A kis park környezete is megújult
yerekzsivajtól volt hangos péntek
délután a Horváth Mihály téri új
játszótér. A kellemes, zöld környezetben
már nem csak pihenni lehet: a kisebbek
hintázhatnak, elfoglalhatják a kombinált
játszóvárat, beköltözhetnek a mellette
álló kis házba és többféle rugós, illetve
forgós játékot is kipróbálhatnak. A játszótér közérdekû felajánlásnak köszönhetõen épülhetett meg, a józsefvárosi
képviselõ-testület áprilisi ülésén döntött
a megvalósításról.
A játszótér kiépítése mellett több,
újonnan telepített virág és cserje, friss
gyepszõnyeg is díszíti a parkot, illetve
több új padot is kihelyeztek a megpihenni vágyó anyukáknak, apukáknak,
nagyszülõknek. A játszótér napkeltétõl
napnyugtáig látogatható, estére kapuját
bezárják. A teljes Horváth Mihály teret,
ahogyan eddig is, folyamatosan õrzik.
N.M.

Új játszótér a Horváth Mihály téren G
A megújult Horváth Mihály
teret szeptemberben adták át,
Józsefváros új fõtere egyre
több pihenni vágyót vonz
kellemes környezetével, harang- és vízjátékával. Azóta
több jelzés érkezett, hogy a
korábban Micimackó kertként ismert, õsszel szintén
felújított park területén jó
lenne kialakítani egy kis játszóteret. A kérés teljesült, a
gyermekek péntek délután
vehették elõször birtokba a
játszóteret, a vasárnapi gyermeknapon pedig programok,
kézmûves-foglalkozás is várta a kisebbeket.

A gyerekek nagy örömmel vették birtokba az új játékokat
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Nézõpont:

Bevándorlás – Egész Európa keresi a megoldást

Az utóbbi hetekben igen sokat hallottunk a megélhetési bevándorlók és a
menekültek ügyérõl, ami igencsak
aktuális kérdés Józsefvárosban is. Kerületünkben nagyon magas azon bevándorlók száma, akik tipikusan gazdasági bevándorlók, a jobb megélhetés reményében érkeznek ide. Nem
összekeverendõek a politikai menekültekkel, utóbbiak nincsenek jelen nálunk. A gazdasági
bevándorlók közismerten problémákat okoznak az itt
élõknek, munkahelyek és közbiztonság szempontjából
is. A józsefvárosiaknak ezért éppen úgy érdeke, ahogy
minden magyarnak, hogy az egyre növekvõ bevándorlásra egy hatékony megoldást találjon Magyarország. A
probléma más európai országokban is jelentkezett, ahol
szintén keresik a válaszokat. A különbözõ országokban
viszont eltérõek a körülmények, éppen ezért nem lehet
egy általános megoldást alkalmazni mindenhol. Az Európai Unió által javasolt kvótarendszer pedig kimondottan hátrányos lenne Magyarországra és Józsefvárosra
nézve is, ezért azt nem támogatjuk.
Azon az állásponton vagyunk, hogy az Európai Uniónak meg kell engednie, hogy ezt a problémát minden ország egyedileg kezelhesse. Magyarország képes megoldani a helyzetet, ha engedik neki. A kormány kitart
amellett, hogy Magyarország maga dönthessen arról,
akar-e bevándorlókat. Természetesen a politikai menekülteket az országnak továbbra is be kell fogadnia, de õk
a most hazánkba áramló bevándorló-áradatnak minimális részét jelentik. Nekik Magyarország segítséget nyújt,
de a megélhetési bevándorlókat nem tudja eltartani. A
kormány ezért nem fogad el semmiféle olyan javaslatot,
amely a bevándorlók beengedését és kvóták szerinti
szétosztását vetíti elõre. Ez a józsefvárosiak érdeke is!
Sára Botond,
Józsefváros alpolgármestere

Beszéljünk inkább a kivándorlásról!
Magyarországra alig érkeznek bevándorlók, akik itt is maradnak. Ehhez képest
sajnos magyar fiatalok tízezrei kelnek útra nyugatra minden évben, mert itthon
vagy nem kapnak munkát, vagy nem tudnak a fizetésbõl megélni. Mindeközben a
kormány luxusberuházásokra költ, és magasról tesz a szegénységre. Ha ez így folytatódik, fiataljaink sosem fognak hazajönni!
A jelenlegi kormány a dolgozói szegénység kormánya, a
magyar dolgozók átlagbére az uniós bérek kevesebb, mint 40
százalékát teszi ki. Ennek legfõbb oka, hogy a rendszerváltás
utáni kormányok „szégyenletesen keveset költöttek az oktatásra” – fogalmazott Schiffer András. Hozzátette, hogy a bérnövekedés kulcsa az, ha magasabb hozzáadott értéket termelnek a magyar emberek, erre pedig a minõségi oktatás je-
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Súlyos fogalomzavar és nemzeti inzultáció
Hihetetlen mértékû fogalomzavar mutatkozik meg kormányzati körökben a bevándorlási kérdéssel kapcsolatban. Ennek a legékesebb példája a Nemzeti Konzultációnak hazudott kormányzati inzultáció kérdõíve.
Elfogadhatatlan, hogy Magyarország miniszterelnöke akár tudatosan, akár szimplán butaságból összekever három fogalmat: a bevándorló, a
menekült és a terrorista fogalmát.
A bevándorló olyan személy, aki hazáját elhagyva egy másik
államban próbál legálisan egzisztenciát teremteni. Aztán vannak a menekültek, akik politikai vagy emberi jogaik sérelme miatt kényszerbõl hagyják el hazájukat. A terrorista szót gondolom, nem kell nagyon kifejteni, de egy olyan országban, ahol az
egyetlen terrorcselekménnyel gyanúsított személy is mély gyökerekkel rendelkezõ magyar állampolgár, megtévesztõ csúsztatás összemosni ezt a három fogalmat.
Az Unió által kidolgozott kvótarendszer gondolata nem idegen a budapesti embereknek. Hajléktalan kérdésben pont Józsefvárosban született meg az a gondolat, hogy ne koncentráltan néhány kerületet terheljen a probléma, hanem szétporlasztva, egyenletesen minden kerület vállaljon részt a humánus
megoldás kivitelezésében. Az Unió menekültekkel kapcsolatos
támogatási rendszere méltányos, hazánkra nem ró elviselhetetlen terhet, és biztosítaná a szabályozott kereteket.
Az is furcsa, hogy egy magát keresztényként pozícionáló kormány egymás után sérti meg a keresztény világ alaptörvényének,
azaz a Bibliának az alapvetéseit. Elõször a halálbüntetés visszaállításának lebegtetésével, most meg terroristagyanús személyekként bélyegezné meg azokat a bevándorlókat, akik Ábrahám és
József leszármazottjai, akik mind megkóstolták a bevándorlás, az
idegen földön való oltalomkeresés nehézségeit.
A Demokratikus Koalíció úgy döntött, hogy a közpénz herdálásával legyártott kérdõíveket összegyûjti, és a papír leadásából befolyó pénzt jótékony célra fordítja.
Simon György, a Demokratikus Koalíció
önkormányzati képviselõje

lenthet garanciát, ez a valódi nemzeti program. Kulcsfontosságú az LMP számára, hogy a tudásba fektessünk be, ezzel is
itthon tartsuk minél több embert úgy, hogy mindenki dolgozhat (nem a közmunkában), és a fizetésébõl meg tud élni.
Célunk a munkára rakódó közterhek csökkentése fõleg az
alacsony keresetûeknél többkulcsos adóval, a családi adókedvezmény kiterjesztése a felsõfokú oktatásban részt vevõ
gyerek 24 éves koráig, az elvándorlás megakadályozása béremeléssel a kritikus ágazatokban, például az egészségügyben, a szociális szférában, az oktatásban, a közmunkában.
Amíg a mai magyar háztartások több mint egyharmada
a létminimum alatt él, az elmúlt öt esztendõben a nettó bérek csupán 15 százalékkal emelkedtek, addig a saját portánkon kell rendet tennünk, erre az LMP
készen áll.
Jakabfy Tamás,
az LMP önkormányzati képviselõje

VÉLEMÉNY
Nem a menedékkérõk, hanem a korrupció és a szegénység a baj!
Minél több a korrupciós ügy a kormánypártok háza táján, annál görcsösebben
próbálják elterelni a figyelmet, a szélsõséges uszítástól sem visszariadva. A témában indított „nemzeti konzultáció”
manipulatív álkérdései pedig bemocskolják még a nemzet szót is, meghazudtolják államalapító István királyunk szavait: „Ennélfogva megparancsolom neked,
fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad”.
A menekültek között sokan vannak, akiknek az élete saját
hazájában veszélyben forog. 1956-ban kétszázezer magyar
menekült el a kommunista diktatúra elõl – akiket tárt karokkal fogadtak Nyugaton. Erre emlékezzünk, s nyissuk
meg a szívünket!

Magyarország egyébként sem célország sem a bevándorlók, sem a menekültek számára. Viszont hazánk az EU egyik
déli kapuja; ez földrajzi adottság, s mindaddig így is marad,
amíg Szerbia EU-tag nem lesz. Ami pedig a menedékkérõk
kvóta-rendszerû elosztását illeti, annak hazánk lenne az egyik
legnagyobb „haszonélvezõje”, hiszen a menedékkérõk jelentõs részének ügyét nem nekünk, hanem egy másik EU-s országnak kellene elbírálnia. Akár negyedére is csökkenhet a
magyar hatóságokra nehezedõ nyomás. Ha a javaslatot elfogadják, Magyarországnak a menedékkérõk mintegy másfél
százalékát, mindössze évi 307 fõt kell befogadnia.
Hazánk valódi problémája nem a menedékkérõk, hanem a
korrupció, az egyre növekvõ szegénység és létbizonytalanság. A PM Alapjövedelem-javaslata erre is
megoldást kínál.
Dr. Erõss Gábor,
a PM önkormányzati képviselõje

A Jobbik már korábban is kijelentette, hogy
az Európai Bizottság által javasolt bevándorlási kvóta tervét elfogadhatatlannak
tartja. A tervezet szerint kezdetben viszonylag alacsony lenne a hazánknak kötelezõen befogadandó menekültek száma, ám
a 2012-es, és különösen az azt megelõzõ
évek számaihoz képest jelentõs emelkedést
mutat. Az Európai Unió nyugati, nagy tagállamai nem véletlenül álltak elõ ezzel a tervvel, hiszen belpolitikai nyomás van
rajtuk a menekültek és bevándorlók elviselhetetlenül magas
száma miatt. Ez a helyzet a közeljövõben csak rosszabbodni
fog, így ha a kvótát tényleg elfogadja az Unió, és ismerve az
uniós döntéshozatali folyamatokat, akkor évrõl évre Damoklész kardjaként lebeg majd a fejünk felett a kvótaszámok
drasztikus emelésének lehetõsége.
Ugyanakkor nem elég kitenni Európára a „Megtelt” táblát,
hanem hatásosan meg kell akadályoznunk az ellenõrizetlen

bevándorlást egy mûszaki határzár felállításával. Számos demokratikus ország próbálja megvédeni magát a menekültek
áradatától a határok szigorú ellenõrzésével, például Bulgária
a 2014-ben a törökországi határszakaszon felhúzott 30 km-es
határzárat idén további 130 km-rel hosszabbítja meg. De akár
említhetjük az USA által a Mexikóval közös határán felépített
több védelmi vonalból álló, több ezer kilométeres határzárat
az illegális átlépések visszaszorítására. Európai életformánk,
jóléti társadalmunk „ostrom alatt” áll, magunk és gyermekeink jövõje érdekében nem engedhetünk további gazdasági
menekülteket Európába, mert ellátásuk megterheli az adófizetõket, a képzetlen menekültek pedig semmi hasznot sem
hajtanak. Magyarország Kormányának a menekültek országunkba érkezését kell megakadályoznia az érintett határszakaszok szigorú ellenõrzésével, mûszaki határzár
építésével, így csökkentve a hozzánk érkezõk
számát.
Pintér Attila, a Jobbik józsefvárosi képviselõje

Vándorlásról…
Az Európai integráció egyik értelmét pont
az olyan kérdések higgadt és értelmes szabályozása és hatékony kezelése adja, mint
a bevándorlók ügye. Korunkban a bevándorlás egy természetes jelenség. Akik áttelepülnek egy másik országba jellemzõen
azért teszik, mert jobb életkörülményekre
számítanak új otthonukban. A migránsok közül sokan nem
szabad akaratukból, hanem kényszerbõl lépnek vándorútra.
Politikai hazárdjátékot ûz ma Európa nem egy politikusa,
amikor közös ellenségképet épít a bevándorlók életét övezõ
problémákból. Tény, hogy Európa éretlenségét bizonyítja,
hogy nincs egységes, megvalósított befogadó bevándorláspolitikája. Ez azonban nem csökkenti azon politikusok felelõsségét, akik hecckampányokat is képesek bevetni a beván-

dorlókkal kapcsolatban azért, hogy könnyedén tematizálják
vele a közéletet.
Lehangoló, hogy Magyarország kormánya is ilyen típusú
eszközökhöz nyúl. A bevándorlásellenes konzultáció, ugyanis nem más, mint hangulatkeltés. Ezzel próbálják eltakarni
azt, hogy a kormányt egyre több kínos botrány lengi körül és
– legfõképpen –, hogy Magyarország igazi vándorválsága annak a lassan közel egymillió fiatalnak a hiánya, akik úgy döntöttek, hogy nem kérnek Orbán országából. Õk ma külföldön
élnek, és egyelõre eszükbe sem jut hazatérni.
A bevándorlásellenes konzultáció helyett egy korszerû, felelõs magyar kormány sokkal inkább a hazánkban csalódott
kivándorolt tömeg fájdalmainak orvoslásával foglalkozna. Azzal, hogy Magyarország újra mindannyiunk otthona legyen.
Komássy Ákos elnök, MSZP Józsefváros

A Józsefvárosi Polgárõrségbe

várják olyan önkéntesek jelentkezését, akik szeretnék, hogy kerületünk tisztább és biztonságosabb legyen, és akik szeretnének tenni lakókörnyezetükért. A büntetlen elõélet feltétel! Jelentkezni lehet: polgarorseg@jozsefvaros.hu, tel.: 32-32-770 és a polgárõrség telephelyén: Magdolna utca 33., illetve Kaiser Józsefnél, a polgárõrség vezetõjénél.
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BUDAPEST
Csökken a Százados negyed és a Tisztviselõtelep túlterheltsége

Megoldódnak a józsefvárosiak parkolási nehézségei
Több fizetõs parkolóhely lesz Józsefvárosban – többek között errõl döntött a Fõvárosi Közgyûlés. A kerületi díjfizetõ
övezetek bõvítését a Tisztviselõtelep és a Százados negyed
lakóinak jelzései alapján kezdeményezte a Józsefvárosi Önkormányzat. Komoly problémát jelent ugyanis számukra,
hogy a város külsõ területeirõl érkezõk az ingyenes lehetõséget kihasználva ezen a területen teszik le autójukat, és
utaznak tovább a belváros felé tömegközlekedéssel, ezzel
megnehezítve, hogy a környéken élõk saját otthonuk közelében parkolhassanak. Azzal, hogy az érintett területeket
bevonták a fizetõ övezetek körébe, jelentõsen csökkenni
fog a jelenlegi túlterheltség.
Józsefvárosi Önkormányzat kezdeményezte, hogy a
meglévõ várakozási övezetek
egészüljenek ki a Kerepesi út, a
Hungária körút, a Sport utca, a
Százados utca, a Salgótarjáni út
és az Asztalos Sándor út által,
valamint a Könyves Kálmán
körút, az Üllõi út, az Orczy út, a
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Golgota tér, a Golgota út, a
Bláthy Ottó utca és a Vajda Péter
utca által határolt területtel.
Az állandó lakcímmel rendelkezõ józsefvárosiak számára
továbbra is ingyenes lesz a parkolás és parkolóhelyet is önkormányzata vizsgálja an- nélkül vehessék igénybe az arra
könnyebben találnak majd. Ez- nak lehetõségét, hogy a követ- jogosult józsefvárosiak az inzel párhuzamosan Józsefváros kezõ évtõl külön regisztráció gyenes parkolás lehetõségét.

Áder János klímavédelemre kérte a budapestieket

A klímavédelmi kampányt Józsefváros is támogatja

Áder János: közös felelõsségünk, hogy tegyünk a klímaváltozás ellen

Magyarország minden polgára érintett a klímaváltozásban –
mondta Áder János a Fõvárosi Közgyûlés szerdai ülésén, amikor arra kérte a fõvárosi képviselõket, csatlakozzanak az Al
Gore volt amerikai alelnök által elindított világméretû klímavédelmi kampányhoz, és gyõzzék meg a csatlakozásról kerületük polgárait is. A kezdeményezést Józsefváros is támogatja.
z államfõ az ülésen köszönetet mondott Tarlós István fõpolgármesternek, aki a
fõvárosi tisztségviselõk közül
elsõként csatlakozott a klímavédelmi kampányhoz, amely
nyomást akar gyakorolni a de-
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cemberi klímacsúcs döntéshozóira, a legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó országok vezetõire. Áder János azt kérte a fõvárosi képviselõktõl, csatlakozzanak a kampányhoz, regisztráljanak a www.elobolygonk.hu

rosépítés, a közlekedésfejlesztés,
a hulladékgyûjtés- és feldolgozás, az energiahatékonyság javítása, a szennyvíztisztítás területén, olyan tudást jelentenek, ami
piacképes. Példaként említette a
Fõvárosi Vízmûveket, amely jelentõs beruházásokat valósít
meg a világ számos pontján, és
az ebbõl keletkezõ nyereségbõl
a fõvárosi polgárok javát szolgáló további fejlesztéseket hajt
végre.
A köztársasági elnök beszédét követõen a közgyûlés úgy
döntött, támogatja a klímaváltozás elleni világméretû kezdeményezést. A döntés értelmében a minél szélesebb körû támogatás érdekében felkérik a
fõpolgármestert, hogy errõl a
lehetõségrõl tájékoztassa a fõvárosi lakosságot.

oldalon. A klímavédelmi kampányt Józsefváros is támogatja.
A köztársasági elnök beszélt
arról is, a fõváros és a nagyvárosok polgárai különösen érintettek a klímaváltozásban. Ennek következtében néhány fokkal magasabb lesz a fõvárosban
a legmelegebb napok hõmérséklete, hõhullámok várhatóak, annak pedig halálos áldozatai lehetnek. A légszennyezés következtében pedig egyre több gyerek allergiás és asztmás. A köztársasági elnök felidézte: a Duna
az elmúlt 15 évben négyszer
meghaladta a nyolcméteres vízszintet a fõvárosnál, ami ugyancsak a klímaváltozás következménye.
Az államfõ beszélt arról is, a
bolygó egyik legnagyobb problémája az urbanizáció. Azt mondta,
Budapest
nem
lesz megapolisz,
de azok a tapasztalatok, amelyeket
A 2013-as nagy dunai árvíz
felhalmoztak a vá-

TÁRSADALOM

Újabb segítség az adósoknak – Jön a családi csõdvédelem
A bajba jutott hiteleseket segítõ számos intézkedés után egy újabb segítség érkezik. A bankok elszámoltatása még véget sem ért, de már újabb törvény van készülõben. A családi csõdvédelem a legsúlyosabb krízishelyzetben lévõk számára lehet
mentõöv. A bevezetésérõl szóló törvényjavaslat már az Országgyûlés elõtt van, és
elfogadása esetén 20-25 ezer családnak nyújthat megoldást. Õk olyan adósok, akik
nem tudnak teljesíteni, és e nélkül csõdbe jutnának, de ezzel talpra állhatnak. A
családi csõdvédelemben önkéntesen lehet részt venni, és az adós teljes együttmûködésére van szükség.
családi csõdvédelem célja, hogy erõsítésén keresztül érnék el azt, hogy bérhelyreállítsák az adósok fizetõképes- lõként legalább 5 évig tovább használhasségét. Ehhez az adós együttmûködésére sák a lakóingatlant.
van szükség.
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Ha nincs pénz a törlesztésre

Elõször az otthonokat kell
menteni
A változások lépcsõzetesen lépnének életbe.
Elsõ ütemben 2015 szeptemberétõl azok
kérhetnek csõdvédelmet, akiknek az otthonuk van veszélyben, a második ütemben,
2016 õszétõl pedig minden olyan magánszemély adós is kérheti
majd, aki megfelel az
adósságrendezési törvény feltételeinek, és túlzottan eladósodott.
Azon adósok részére,
akik nem tudnak élni a
csõdvédelemmel, a Nemzeti Eszközkezelõ további

Magáncsõdvédelmet olyan adós kezdeményezhet, akinek vagyona és törlesztésre fordítható jövedelme van, de az nem elégséges
a felhalmozott adósságával kapcsolatos törlesztési kötelezettségének teljesítésére, és az
együttmûködés szándéka vezérli. A javaslat szerint adósságrendezés akkor kezdeményezhetõ, ha a tartozás legalább 2 millió,
de legfeljebb 60 millió
forint, a tartozásállomány a vagyon 100200 százaléka közé
esik, az adósságfizetés
határideje pedig legalább 3 hónapja lejárt,

Pályázati felhívás társasházak részére
A pályázat célja

mentumokat kell pályázatához benyújtaA Józsefvárosi Önkormányzat kamerákat nia:
– Kitöltött adatlapot.
biztosít térítésmentes használatba adással,
– Közgyûlési határozatot a pályázaton
pályázat útján a kerületi társasházaknak.
történõ indulásról, a megvalósítás, üzemeltetés és fenntartás vállalásáA pályázat tárgya
– Társasházanként, illetve több fõbejárat- ról.
– A Polgármesteri Hivatal
tal rendelkezõ épületek esetén fõbejáratonként legfeljebb 2 darab kamerára lehet pá- által kiállított igazolást, amely
szerint a pályázó társasházlyázni.
– A pályázó vállalja, hogy az önkormány- nak nincsen fizetési elmarazat telephelyérõl elszállítja és beépíti, üze- dása az önkormányzattal
melteti, fenntartja a kamerákat. Valamint szemben.
– Rajzot vagy fotót és mûvállalja a megvalósításról elektronikusan
felhasználható fotódokumentáció készítését szaki leírást a kamera/kamerák tervezett helyérõl, a rendés azt az önkormányzat részére eljuttatja.
– A társasházak vállalják, hogy a mûsza- szer kialakításáról.
– A nyertes pályázó vállalki átadástól számított 5 évig üzemeltetik és
fenntartják a kiépített rendszert, és engedé- ja, hogy a megvalósult rendszerrõl fotódolyezik, hogy az önkormányzat 5 évig figye- kumentációt készít, és azt az önkormányzat
részére eljuttatja.
lemmel kísérje a megvalósult rendszert.
– A használatba adás idõtartama alatt a
társasház köteles évente nyilatkozni a ka- A benyújtás határideje, helye
A pályázatokat 2015. június 30-ig folyamamerák meglétérõl.
tosan lehet benyújtani zárt borítékban, „KaFeltételek
merarendszer-pályázat” címmel.
A pályázaton a kerület összes társasháza
Benyújtás helye: postai úton, vagy szerészt vehet. A pályázónak az alábbi doku- mélyesen a Polgármesteri Hivatal Gazdál-

és ez alatt ötszázezer forintnyi hátralék halmozódott fel.

Felfüggesztik és elengedik
a tartozás egy részét
Az adós számára a védelem azt jelenti, hogy
a folyamatban lévõ végrehajtást felfüggesztik és újat nem lehet indítani. Részleges moratóriumot rögzítenek a törlesztésre, és
minden hitelezõ csak az adósságrendezési
eljárásban érvényesítheti követelését. A lakóingatlanra jelzálog-elkülönítést kaphat az
adós, ez is segíti, hogy idõt nyerjen. Öt év lejártával az adósság egy részét elengedhetik
– kivéve a jelzáloggal érintett ingatlan adósságát.

Családi vagyonfelügyelõk
Az adósságrendezés állami felügyelet mellett, elsõsorban egyezségkötéssel történik.
A magáncsõdeljárás alatt a bíróság feladatainak ellátását családi vagyonfelügyelõk segítik. Az õ feladatuk többek közt: a bírósági
döntéshozatal elõkészítése, támogatása, az
adós pénz- és vagyongazdálkodásának felügyelete, az adós esetleges visszaélései esetén eljárások kezdeményezése. Elsõ körben
100 csõdgondnokot képeznek ki, a továbbiakról az esetleges igényeknek megfelelõen
döntenek.
kodási Ügyosztály titkárságán (1082 Budapest, Baross u. 63-67 sz. III. em. 315-ös
iroda).

A pályázatok elbírálása,
megvalósítási határidõk
A pályázatok elbírálására a benyújtást követõ 30 napon belül a beérkezési sorrend, a
készletek és a VIII. kerületi Rendõrkapitányság ajánlásának figyelembevételével a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport tesz javaslatot a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság felé. Annak döntésérõl a társasház a döntést követõ 30 napon belül írásban
értesítést kap.
A nyertes társasház a döntési értesítést követõ 30 napon belül köteles az elnyert
mennyiségû kamerát/kamerákat az önkormányzat telephelyérõl elszállítani és legkésõbb 2015. augusztus 30-ig beépíteni.
További információ:
Gazdálkodási Ügyosztály titkársága,
telefon: 459-2567.
Bõvebb információ és a teljes pályázati
felhívás, adatlap elérhetõ: a www.jozsefvaros.hu oldalon.
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PROGRAMAJÁNLÓ

Hangolj rá!
ének és zenei tehetségkutató
2015. június 5., 17 óra
Mûsorvezetõ: Jack
Kesztyûgyár
Közösségi Ház
1084 Bp. Mátyás tér 15.
A program a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 projekt keretében valósul meg.
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PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria programjai
Budapest, VIII. József krt. 70.
Telefon: 06-1-313-9883
www.jozsefvarosigaleria.hu

szerkesztõje. Közremûködik: Gál Márta
csembalómûvész.
A kiállítás megtekinthetõ: június 5-26.
között (hétköznap 9-18 óráig).

MÛTEREMLÁTOGATÁS
JÓZSEFVÁROSI
SZABADEGYETEM
A magánytól az összetartozásig
Elõadó: Pál Ferenc
(„Pálferi”) római katolikus pap, mentálhigiénés szakember
 június 2., kedd,
18 óra
A magányosság korunk egyik jellemzõ
és fájdalmas problémája. Úgy tûnik – mint annyi minden más –,
válságban van a párkapcsolat és a család is.
Mintha a nagyszüleinknek jobban ment volna mindez… Nekünk miért nem?
Belépõ: 500 Ft (klubkártyával 400 Ft), a jegyek elõvételben megvásárolhatók a helyszínen.

MESÉS MUZSIKÁK–
MUZSIKÁS MESÉK
 június 5., péntek
10-12 óra: Kézmûves alkotóház: nemez
mesekép és virágkészítés
10 óra: GÖRÖMBÕ Kompánia: Rózsa, Viola, Ibolya – mesébe szõtt tánc, táncba
szõtt mese.
A Görömbõ Kompánia magyar népmesékbõl alakított táncos meséivel, mesés

táncházaival járja az országot. A közös játékok során kicsik és nagyok aktív szereplõivé válnak a meséknek, és végül egy vidám táncház forgataga kerekedik. A muzsikusok bemutatják hangszereiket a táncok végeztével.
Jegyárak: kedvezményes csoportos alkalmi belépõ (10 fõtõl): 600 Ft/fõ/alkalom;
egyéni alkalmi belépõ (gyerek, felnõtt):
1000 Ft/fõ/alkalom.

KIÁLLÍTÁS
NAGYMESTEREK - reneszánsz és barokk festõmûvészek arcképcsarnoka
Árkossy István festõmûvész könyvbemutatóval egybekötött kiállítása a Józsefvárosi Galéria és a Magyar Napló Kiadó közös
szervezésében.
A megnyitó és a
könyvbemutató
idõpontja: június 5., péntek, 18
óra. Az esemény
fõvédnöke: Fekete György, a
Magyar Mûvészeti Akadémia
elnöke. A kiállítást megnyitja: Szakolczay
Lajos irodalomkritikus, a mûvésszel beszélget: Bíró Gergely, a Magyar Napló

Látogatás a Magyar Örökség-díjas Százados Úti Mûvésztelepre
 június 13., szombat, 15-18 óra
Helyszín: Százados Úti Mûvésztelep
(VIII., Százados út 3-13., egy percre a Puskás Ferenc Stadion megállótól).
15 órakor szeretettel várjuk a telepre érkezõket. Bevezetõ elõadást tart Sipos Endre
mûvészetfilozófus, majd (a résztvevõk létszámától függõen) csoportokra bontva végigjárjuk a mûtermeket.
Galéria Klubtagsági Kártyával rendelkezõ vendégeinket szeretettel látjuk a
program után bográcsozásra és egy pohár
borra.
További információ: www.jozsefvarosigaleria.hu. Elõzetes bejelentkezés ajánlott
a +36 20 5877-444-es telefonszámon.

Térzene Józsefvárosban
Ismét roma zenészek muzsikálnak a tereken
Józsefváros nagyobb terein június elsejétõl a
nyár végéig hetente egy-két alkalommal ismét roma zenészek muzsikálnak. A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Térzene elnevezésû rendezvénysorozatának célja, hogy a magyar cigányzene, mint szellemi és kulturális
érték ismét méltó helyére kerüljön.

hogy a magyar cigányzene, mint szellemi és kulturális érték ismét méltó helyére kerüljön” –
mondta Benga-Oláh Tibor, a Józsefvárosi Roma
Önkormányzat elnöke.
A cigányzenészek a Teleki Téri piacon, a Mikszáth Kálmán téren, a Szabó Ervin téren, a Napház kulturális központ elõtti közterületen, a Lõrinc pap téren, illetve a józsefvárosi termelõi piakerületben élõk, a Teleki téri piacra járók, a cokon, a Gyulai Pál utcában és a Bláthy Ottó utcáMikszáth Kálmán téren esti, megérdemelt ban lépnek fel.
N.M.
estebédjüket és fröccsüket fogyasztók és több más
józsefvárosi téren sétálók az elmúlt években is találkozhattak utcai cigányzenészekkel, akik szervezett keretek közt léptek fel a kerület különbözõ
pontjain, hogy hangulatosabbá tegyék a bevásárlást vagy éppen az estéket.
A programsorozat az idén is folytatódik, Józsefváros önkormányzatának támogatásával, a Józsefvárosi Roma Önkormányzat szervezésében
június elseje és augusztus vége között húsz cigányzenész ad „térzene” koncertet a kerület különbözõ pontjain. „A rendezvénysorozat célja,

A

Gyere el a Párbeszéd
Magyarországért (PM)
józsefvárosi
alapjövedelem fórumára!
Vendégek:
Karácsony Gergely,
a PM társelnöke, Zugló
polgármestere;
Erõss Gábor, a PM elnökségi tagja, józsefvárosi önkormányzati képviselõje.
Házigazda:
Tatár Enikõ,
vegyészmérnök, aktivista
Idõpont, helyszín:
2015. június 5., péntek,
18 óra, 1085 Budapest, Rigó
utca 6-8., konferenciaterem
(I. emelet, 5-ös csengõ)
Gyere, és kérdezz!
Biztos alap:
neked is jár!
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MOZAIK

A Katica óvoda nyerte a vándorkupát
VI. Józsefvárosi Ovilimpia a Losonciban
A Losonci Téri Általános Iskola immár
hatodik alkalommal rendezte meg pénteken a józsefvárosi óvodások sportversenyét, az Ovilimpiát. A viadalon 11 kerületi óvoda, és vendégként a
pomázi Almafa ovi mintegy 250 indulója vett részt.
Józsefvárosi Önkormányzat és a
fõvédnök, dr. Kocsis Máté polgármester nevében Vörös Tamás köszöntötte a jelenlévõket. „Ez a rendezvény immár hatodik alkalommal mozgatja meg a kerület egyébként sem
sport nélkül élõ ovisait. Köszönjük az
óvodapedagógusok és a losis tanárok,
munkatársak munkáját, nagyon sokat
dolgoztak azért, hogy megvalósuljon
ez a verseny” – fogalmazott a környék

önkormányzati képviselõje. Az Ovilimpián
díszvendégként részt vett Egervári Sándor,
a magyar labdarúgó-válogatott korábbi
szövetségi kapitánya, és jelen volt Szabóné

A

Rendõrségi hírek

A kerület apróságai mérték össze tudásukat

Fónagy Erzsébet tankerületi igazgató is.
A csapatok most is az 1988-as szöuli
olimpia hivatalos dalára vonultak be. Idén
elõször vidékrõl, a pomázi Almafa oviból
is érkeztek vendégek, akik egy zsák játékot
is hoztak ajándékul, ezt a legtöbb versenyzõt indító Napsugár ovi kapta. A Losi diákjai hozták be az Ovilimpia zászlaját,
mely köré minden óvoda kitûzte saját lobogóját is. Ezt követõen a házigazda
intézmény sportolói vonultak fel. Nem
maradt el az ovilimpiai láng meggyújtása és az eskütétel sem.
Az apróságok három versenyszámban – helybõl távolugrásban, kislabdadobásban és harminc méteres futásban – mérkõztek meg egymással. Az
összesített versenybõl végül a Katica
óvoda csapata került ki gyõztesen, õk
vihették haza a vándorkupát. Az egyes
számok dobogósait arany-, ezüst- és
bronzéremmel jutalmazták, az óvodák
pedig egy-egy ajándékcsomaggal gazdagodtak az önkormányzat jóvoltából.

A házaspár „zenét” és „kristályt” kínált

A józsefvárosi körzeti megbízottaknak az lett gyanús, hogy
egy Dugonics utcai társasházba feltûnõen sokan érkeznek,
A nagykörúti villamos vonalán
de percekkel késõbb távoznak is onnan. A házkutatás során
bántalmazta az utasokat
az egyik lakásban kábítószergyanús anyagot, a drogok adaElfogták a nyomozók azt a férfit, aki a 4-es és a 6-os villamo- golásához szükséges eszközöket és nagy mennyiségû készsok vonalán garázdálkodott. Az elkövetõt egy a Harmincket- pénzt is találtak.
tesek terén bántalmazott idõs nõ feljelentését követõen azoA VIII. kerületi Rendõrka- A FOTÓ ILLUSZTRÁCIÓ
nosították.
pitányság körzeti megbíA gyanú szerint a 37 zottjai május 22-én figyeléves férfi május 20-án tek fel a Dugonics utcai
kora délután a Har- társasházra. A körzeti
minckettesek terén – megbízottak igazoltattak
elõzetes szóváltás nél- két, a házban járó szekül – bántalmazott egy mélyt, ruházatátvizsgáláüzletbõl kilépõ idõs nõt. suk során kábítószergyanús anyagot találtak náluk.
A nõ elesett, az elkövetõ
Hamarosan a rendõrök is megjelentek a helyszínen, majd házA FOTÓ ILLUSZTRÁCIÓ pedig elsétált a hely- kutatást tartottak, amely során a konyhaszekrényben elrejtve
színrõl. A sértett orvosi pakettekbe csomagolt kábítószergyanús anyagot, valamint az
ellátását követõen feljelentést tett a VIII. kerületi Rendõrkapi- ingatlan más részein a szerek adagolásához szükséges eszközötányságon. A nyomozók rövid idõn belül azonosították, majd el- ket – mérleget, fóliát, zacskókat – és nagy mennyiségû készpénzt
fogták a bûncselekmény elkövetésével gyanúsított G. János La- találtak. A rendõrök az ott lakó férfit és nõt – az 53 éves K. Sánjost. A férfit kihallgatták, majd megállapították, hogy a gyanúsí- dort és az 50 éves K. Sándornét – elõállították, ahol gyanúsítotttott feltehetõen azonos azzal, aki a 4-es és a 6-os villamosok vo- ként hallgatták ki õket.
nalán korábban minden elõzmény nélkül odalépett utastársaihoz és inzultálta, valamint bántalmazta õket. A 37 éves férfival A hostelbõl loptak
szemben a további eljárást – õrizetbe vétele mellett – a VIII. ke- Egy Vas utcai hostel szobájában május 18-án dél körül takarított
rületi Rendõrkapitányság súlyos testi sértés elkövetésének gya- éppen P. Gyöngyi 35 éves budapesti lakos, amikor az egyik szobában a takaró alá rejtve angol fontot talált. Ha már megtalálta, el is
núja miatt folytatja le.
teszi, gondolhatta. El is tulajdonította a pénzt: ruházatába rejtette,
A zsákmány egy autórádió
a megtalálás után nem adta le a recepción, illetve azt nem adta át
A Dugonics utcában járva gondolta úgy D. Sándor 26 éves buda- a hatóságnak sem. A VIII. kerületi Rendõrkapitányság így viszont
pesti lakos május 16-án 15 órakor, hogy szüksége lenne egy autó- lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt indított ellene eljárást.
rádióra. Sokat nem tétlenkedett: az utcában parkoló személygépHasonlóképpen tett T. Erzsébet 40 éves budapesti lakos is, aki
kocsi zárját ezért kinyitotta, és az utasterébõl egy autórádiót az megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy május 17-én 17 óra köelõlapjával együtt eltulajdonított. Rosszul tette, ugyanis a rendõr- rül egy Baross téren található hotel szobájából a sértett alvó állaség a férfi ellen lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt már el- potát kihasználva készpénzt lopott el. A rendõrség kifosztás bûnjárást is indított ellene.
tett elkövetésének gyanúja miatt indított ellene eljárást.
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OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Így tarthatjuk frissen a bogyós
gyümölcsöket

Bodzabogyó
issé fanyar, keserû, enyhén csípõs, hûsítõ hatású.
Felhasználhatjuk fagylaltok,
krémek készítésére, vagy tehetjük gyümölcssalátába, süteményekbe is. Készíthetünk belõle
mártásokat, lekvárt, szörpöt,
szirupot, bort vagy akár likõrt
is. A szárított bogyókból nagyon finom teát fõzhetünk.
Tinktúrája kiváló has- és vizelethajtó hatású. Jó izzasztó, vértisztító- és serkentõszer, és kiválóan gyógyítja a reumatikus
megbetegedéseket. A benne lévõ vitaminoknak és ásványi
anyagoknak köszönhetõen véd
az influenza ellen. Flavonoid
tartalmának köszönhetõen hatékonyan csillapítja az ízületi
fájdalmat és csökkenti a gyulladást. Nagyon magas a C-vitamin tartalma, és megtalálható
benne az A-, D-, E-, B6- és B12vitamin is. Az ásványi anyagok
közül nagyobb mennyiségben
van benne vas és kálium, valamint cink, réz, szelén, tiamin,
foszfor, kalcium. A bogyó fogyasztásánál minden esetben
figyeljünk oda, hogy csak éretten együk, mert az éretlen gyümölcs cianidot tartalmazhat,
ami mérgezõ.

K

eindul a gyümölcsszezon, hamarosan
érik a cseresznye, az áfonya, a málna, a szeder, a
ribizli. Sajnos könnyen
romlandó mindegyik, így
hosszabb tárolást nem bírnak. Ha meleg van, hiába
tesszük hûtõbe, ha vízzel átöblítjük, megmossuk õket, még hamarabb romlásnak indulnak.
Bármilyen meglepõnek tûnik, az ecet a csodaszer ebben az esetben. Ha ugyanis ezeket a bogyós gyümölcsöket kb. 15 percre annyi vízben
hagyjuk állni, amennyi éppen ellepi õket és a

B

Bodzavirág
ájus közepétõl június végéig virágzanak tenyérnyi, fehér virágai. Õsidõk óta
az egyik legkedveltebb és leghatékonyabb
gyógynövény, napjainkban pedig egyre több
testi bajra gyógyír. Enyhíti az influenza tüneteit, lázcsillapító, vízhajtó,
hashajtó, vértisztító és köhögéscsillapító. Jellegzetes
íze egyedivé teheti a
desszerteket, a belõle készült szörp üdítõleg hat
majd egész nyáron, pikánssá varázsolhatja a
koktélokat, de készülhet
belõle pezsgõ, méz és fánk

M

vízbe néhány evõkanálnyi ecetet is teszünk,
majd papírtörölközõvel megszárogatjuk õket,
akár 10-12 napig is kibírják
mindenféle erjedés, penészedés nélkül. Az ecet természetesen fertõtlenít és elébe megy az
erjedésnek, romlásnak, penésznek. Íze nem marad meg a
gyümölcsökben. Miután leöntjük az áztatóvizet, kicsit öblítsük át õket. Alaposan száradjanak meg és csak úgy kerüljenek a hûtõbe. Érdemes nagyobb, szélesebb edényekben tárolni, hogy szellõsen legyenek, így biztosabb, tartósabb a hatás. Bátran lehet vásárolni akár 2-3
kilót is egyszerre, ha sikerül jó áron kapni
vagy „Szedd magad!” akcióban beszerezni.

is. Vizét használhatjuk szemborogatásként és
a zsíros arcbõr tisztítására is. A bodzaszörpbõl készíthetünk fagylaltot, ízesíthetünk vele
különféle krémeket, töltelékeket, de magát a
bodzavirágot is adhatjuk a tésztákhoz, fagylalt vagy sorbet alapokhoz. A friss virágzatot
sûrû palacsintatésztába forgatva ki is süthetjük. A szárított virágzatból
teát készíthetünk, felhasználhatjuk süteményekhez,
krémekhez is. Száraz idõben, autómentes helyen kirándulva érdemes begyûjteni kinyílt virágait. A harmatos vagy esõs idõben
szedettek hamar megbarnulnak.
Kiss Éva

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

Bodzavirág bundában
Hozzávalók:
15 dkg liszt, 3 tojás, 1 ek. cukor, 1 tasak
vaníliás cukor, csipetnyi só, 1/2 dl tej, 30
db bodzavirág, a sütéshez olaj, a szóráshoz porcukor.

Elkészítés:

A hozzávalókból sûrû
palacsintatésztát készítünk. A
megtisztított bodzavirágok
ernyõjét egyenként belemártjuk a masszába és közepesen
forró olajban ropogós pirosra

sütjük. A kisült virágokat
vaníliás
porcukorral megszórjuk, és még melegen tálaljuk. Pudingot, fagylaltot,
édes mártást is adhatunk mellé.
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REJTVÉNY
Június hónap

Vízszintes: 1. Bella István (1940–2006) Áni Máni naptára cí-

A Jobbik józsefvárosi szervezete mindenkit szeretettel vár
TRIANON MEGEMLÉKEZÉSÉRE
2015. június 3., szerdán 18 órakor
Elõadást tart: Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke és
Dúró Dóra országgyûlési képviselõ.
Helyszín: 1086 Bp., Baross u. 126.
A rendezvény végén gyertyagyújtást tartunk a Kálvária téri
kettõskeresztnél.

Apróhirdetés
VÁRAKOZÁSMENTES FOGÁSZAT.
1086 Teleki tér 8-9. Fogsorkészítés,
javítás, porcelán koronák, hidak készítése, saját fogtechnikai laboratóriumunkban. Tel.: Kovácsné,
31-35-604, 30-96-25-029
19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, mûtárgyak vétele
készpénzért. Díjmentes értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 E-mail:
nemes.gyula@nemesgaleria.hu,
Nemes Galéria, 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.
44 nm-es, másfél szobás, galériás,
világos, II. emeleti, önkormányzati lakásom elcserélném kisebbre.
Tel.: 06-20-507-9292
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket
vásárolunk és árverésre átvesszük.
VI. Andrássy út 16., Tel.: 266-4154
Nyitva: H-Sz: 10-17-ig, Cs.: 10-19-ig
Borostyán ékszert aranyáron vásárolunk! 10.000-100.000 Ft-ig. A sárga golyós, akár 1.000 Ft/gramm.
Arany, ezüst, hagyaték felvásárlása.
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V. ker. Haris köz 1. LUCIA Galéria.
Tel.: 780-5624; e-mail:
luciagaleria@gmail.com
FOGTECHNIKUS. Fogsor javítása,
készítése, rövid határidõvel, orvosi
háttérrel. VII. ker. Klauzál u. 23.
T: 06-20/531-4161
Egyetemista lányomnak keresek
emeleti, felújítandó öröklakást készpénzfizetéssel, magánszemély.
Tel.: 06-20-496-6601
OKJ-s dajka, pedagógiai és gyógypedagógiai segítõ szakképzés, felkészítés. 06-30-269-10-61,
www.kaszaszakkepzes.hu.
E-000766/2014
Régiséget, képeslapot, régi pénzt,
bélyeget, kitüntetés-gyûjteményeket,
porcelánt keresünk megvételre.
Talál-lom papírrégiség bolt, VIII. ker.
Kõfaragó u. 15.; 06-1-784-9719 –
06-30-286-3254
Gyorsszolgálat: dugulás-elhárítás,
víz-, villany-, fûtésszerelés és teljes
körû márkafüggetlen gázkészülékjavítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával 0-24-ig. Tel.: 292-1990,
06-20-334-3438

mû versciklusából idézünk. Az elsõ sor. 13. Belsõ luxus! 14. Japán halászkikötõ Hokkaidón. 15. Ádventi hajnali mise (írásmódváltozat). 16. A versidézet harmadik sora. 17. Körömmel kapar.
18. Osztályrész! 19. Rendszabály, törvény. 21. Országos Bírói Tanács, röv. 22. A hátára, választékosabban. 25. Milliós kikötõváros
Japánban. 26. Amelyik személy. 27. Mély, németül. 30. Paripán
ülõharcos. 32. A tetejére. 34. A versidézet negyedik, befejezõ sora. 37. Fájdalmas indulatszó. 38. Kelet-flandriai város Belgiumban. 40. Világbajnoki bronzérmes és gólkirály lengyel labdarúgó
(Gregorz). 41. Szeszesital. 43. Ruhát készít. 45. ... Hafun; Afrika
legkeletibb pontja. 47. Erõsen csíp. 48. Nemrég visszavonult kiváló teniszezõnõ (Ágnes). 51. E nap. 52. ... berek; vizenyõs terület Fonyód közelében. 55. Község Debrecen szomszédságában.
57. Egyedüli, egyetlen, latinul. 58. Orosz helyeslés.

Függõleges: 1. Kivitelre szánt asztalos nyersanyag. 2. Idegen
Lujza! 3. Beach ...; legendás együttes. 4. British Transport Police;
angol szállítási rendõrség, röv. 5. Vulkáni kürtõ. 6. A fák az égig
...; a Republic együttes dala. 7. Petõfi versében a küszöbön ... Sári néni. 8. Torz a közepe! 9. Tûzszerszám anyaga. 10. Patak
Kovászna megyében, román neve Araci. 11. Románia õslakói. 12.
Ércbányászatáról ismert brazil város. 20. Postai küldemény. 23.
Átjáró, röv. 24. ... Pahlavi; az utolsó iráni sah. 26. Kemény kezû
örmény uralkodó. 28. München folyója. 29. Ijedtség. 31. Van belõle valamennyi. 33. Röplabdában az ellenfél oldalára üttet. 35.
Gyõr...; község Koroncó és Nyúl között. 36. Hosszabb történelmi
idõszak. 39. Tanár, szakíró, a modern magyar pedagógia atyja
(Lajos, 1814–187). 42. Parancs, utasítás, francia eredetû szóval. 44.
Akadozva beszél, tájszóval. 46. Az Amadeusból származó férfinevünk. 47. A versidézet második sora. 48. Die Gedanken ... frei;
a gondolat szabad. 49. Eurytos király lánya a görög mitológiában. 50. Tabula ...; tiszta lap. 53. Atkár eleje és vége! 54. Csak, németül. 56. Ellenben.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy a 1085 József krt. 59-61. címre.
Beküldési határidõ: június 17.
A május 6-i rejtvényünk megfejtése: A tisztességest sérted meg,
ha érdemtelenért emelsz szót.
Nyerteseink: Gyurkovszky Mónika, Vadas Ákos
A jutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

HIRDETMÉNY
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. nyílt árverést hirdet az alább felsorolt ingatlanok
értékesítésére.
cím

hrsz.

1 József krt. 60.
III. 14.
2 Hock J. u. 9.
I. 17.
3 Baross u. 102.
fsz. 5.
4 Baross u. 112.
utcai, fsz.
5 Baross u. 122.
I. 25.
6 Kálvária u. 21/b.
utcai, as. 4.
7 Orczy út 29.
utcai, fsz. 10.
8 Horánszky u.
19. II. 1.
9 Víg u. 22. fsz.

35638/0/A/27

10 Tolnai L. u. 42.
fsz. 3.
11 Fecske u. 34.
II. 17.
12 Fecske u. 15.
fe. 4.
13 Tavaszmezõ u.10.
udvari, fsz.
14 Teleki tér 6.
fsz. 4.
15 Dobozi u. 3.
I. 10.

alapterület szoba(m2)
szám
40
1

funkció

komfort fokozat

kikiáltási ár

lakás

komfort nélküli

6 000 000 Ft

35562/0/A/17

25

1

lakás

komfortos

35507/0/A/4

23

1

lakás

komfort nélküli

35491/0/A/36

208

35405/0/A/23

24

36083/1/B/4

10

raktár

35988/0/A/37

10

üzlet

36612/0/A/9

112

3

lakás

félkomfortos

34929/1/A/5

13

1

lakás

komfort nélküli

34969/0/A/4

15

1

lakás

szükséglakás

35002/0/A/17

43

1

lakás

komfort nélküli

34987/0/A/4

36

1

lakás

komfortos

35170/0/A/2

120

35346/0/A/4

16

0,5

lakás

szükséglakás

35383/0/A/11

29

1,5

lakás

komfort nélküli

üzlet
1

lakás

komfort nélküli

iroda

megtekintés idõpontja

2015. 06. 09. (kedd) és/vagy
06. 18. (csütörtök) 9.00-9.15
3 750 000 Ft
2015. 06. 09. (kedd) és/vagy
06. 18. (csütörtök) 9.30-9.45
2 300 000 Ft
2015. 06. 09. (kedd) és/vagy
06. 18. (csütörtök) 9.55-10.10
25 376 000 Ft
2015. 06. 09. (kedd) és/vagy
06. 18. (csütörtök) 10.15-10.30
2 400 000 Ft
2015. 06. 09. (kedd) és/vagy
06. 18. (csütörtök) 10.40-10.55
440 000 Ft
2015. 06. 09. (kedd) és/vagy
06. 18. (csütörtök) 11.05-11.20
648 000 Ft
2015. 06. 09. (kedd) és/vagy
06. 18. (csütörtök) 11.30-11.45
16 800 000 Ft 2015. 06. 11. (csütörtök) és/vagy
06. 16. (kedd) 9.00-9.15
1 300 000 Ft 2015. 06. 11. (csütörtök) és/vagy
06. 16. (kedd) 9.30-9.45
488 000 Ft
2015. 06. 11. (csütörtök) és/vagy
06. 16. (kedd) 9.50-10.05
4 300 000 Ft 2015. 06. 11. (csütörtök) és/vagy
06. 16. (kedd) 10.10-10.25
5 400 000 Ft 2015. 06. 11. (csütörtök) és/vagy
06. 16. (kedd) 10.30-10.45
6 728 000 Ft 2015. 06. 11. (csütörtök) és/vagy
06. 16. (kedd) 11.00-11.15
552 000 Ft
2015. 06. 11. (csütörtök) és/vagy
06. 16. (kedd) 11.20-11.35
2 900 000 Ft 2015. 06. 11. (csütörtök) és/vagy
06. 16. (kedd) 11.40-11.55

Az árverésen való részvétel jelentkezési határideje: 2015. június 22. (hétfõ) 17.00 óra, az árverés lebonyolításának idõpontja: 2015. június
23. (kedd), 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 8.0012.00 és 13.00-16.00; péntek 8.00-11.30), vagy telefonon a 216-6961; 333-6781 telefonszámon érdeklõdhetnek.
Kisfalu Kft., Kovács Ottó, vagyongazdálkodási igazgató sk.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet az alább
felsorolt nem lakás célú helyiségek bérbeadására.
Cím

Hrsz

Krúdy Gy. u. 3. 36713/0/A/3 és
36713/0/A/4
Rákóczi út 19.

36509/0/A/9

Rákóczi út 51.

34641/0/A/3

Rákóczi út 55.
Víg u. 32.

34639/0/A/4
34944/0/A/5

Alapterület m2

Fekvés

309 m2 utcai bejáratú
földszint és a kizárólag abból
utcai bejáratú
megközelíthetõ 221 m2
földszint és pince
pince összesen: 530 m2
237 m2
I. emelet
126 m2 földszint és
120 m2 magasföldszint
utcai bejáratú földszint
összesen: 246 m2
125 m2
utcai bejáratú földszint
125 m2
udvari bejáratú földszint

Rendeltetés

Minimális nettó Ajánlati biztosíték
bérleti díj (Ft/hó)
(bruttó Ft)

üzlet

315.733,-

1.202.943,-

iroda

93.040,-

354.482,-

üzlet

108.000,-

411.480,-

raktár
iroda

137.600,86.933.-

524.256,331.215,-

A pályázati dokumentációk megvásárolhatóak: 2015. június 3-tól; a helyiségek megtekinthetõek: 2015. június 4. – 2015. június 12. között (elõzetes idõpont-egyeztetés alapján); az ajánlati biztosítékbefizetés beérkezésének határideje: 2015. június 17.; pályázatok leadási határideje: 2015.
június 24., 10:00 óra; a pályázatok bontásának idõpontja: 2015. június 25. A pályázatok lebonyolításának helyszíne: a Kisfalu Kft., 1083 Budapest,
Losonci u. 2. szám alatti Helyiség Bérbeadási Irodája). Tájékoztatás a pályázatok további feltételeirõl és a pályázati dokumentációk megvásárlásával kapcsolatos további információk a Kisfalu Kft. 1083 Budapest, Losonci u. 2. szám alatti Helyiség Bérbeadási Irodájánál kérhetõk ügyfélfogadási idõben; telefonszám: 06 1 216 6962/118).
Általános ügyfélfogadási rend:
Hétfõ: 13:30 - 18:00, Szerda: 8:00 - 16:30, (12:00 - 13:00 között szünetel), Péntek: 8:00 - 11:30
Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft., Kovács Ottó sk.,
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HIRDETÉS
A diéta és a testmozgás nem elegendõ,
hogy kontrollálja diabéteszét?
Fontolja meg ezt a vizsgálatot!
Ön is alkalmas lehet a vizsgálatra, ha:
 legalább 18 éves,
 diabétesszel diagnosztizálták, de még soha nem szedett

gyógyszert diabéteszre.
A részvételi alkalmassághoz további feltételeknek is meg kell
felelnie. Csak korlátozott számú beteg vonható be a klinikai
kutatási vizsgálatba.
Az alkalmas résztvevõk ingyenesen vehetik igénybe az orvosi
viziteket, a vizsgálati gyógyszert és a laboratóriumi vizsgálatokat.
Megtéríthetik a vizsgálattal kapcsolatos utazási költségeket.
Az összes résztvevõ személyes és orvosi adatait bizalmasan és
a vonatkozó szabályoknak megfelelõen kezelik a klinikai
kutatási vizsgálat teljes idõtartama alatt.
A klinikai kutatási vizsgálatot jóváhagyta az Országos
Gyógyszerészeti Intézet és megkapta az Egészségügyi
Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága
szakmai és etikai szempontból megerõsítõ véleményét.
Az engedély száma OGYI/42580-4/2014
A vizsgálóhely elérhetõsége:
Dr. Simon Judit
1083 Bp. Szigony u. 2/b, Felnõtt háziorvosi rendelõ
H. és Sz.: 15–19, K. és Cs.: 8–12; Tel: 210-9531, 210-9532
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Meghívó
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt
a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából rendezett
Trianoni Emlékhangversenyre.
Idõpont:
2015. június 4., csütörtök, 19 óra
Helyszín:
Építész Udvar
1089 Budapest, Ötpacsirta u. 2.
Ünnepi beszédet mond:
Sántha Péterné
alpolgármester
Közremûködik:
Magyar Örökség-díjas Kodály Zoltán Férfikar
Papp Gyula zongoramûvész
vezényel: Pálinkás Péter karnagy
A megemlékezés után lehetõség nyílik
mécsesek elhelyezésére a Magyar Igazság Kútjánál.

