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Újabb nagyberuházás Józsefvárosban
Kutatás-fejlesztési központ épül

OKTATÁS

144 ezer gyermek lakhat jól
Soha ennyi pénz nem jutott nyári gyermekétkeztetésre
3 milliárd forintos keret áll rendelkezésre, amelybõl mintegy 144
ezer gyerek kap háromszori étkezést a nyári szünetben a települési
önkormányzatokon keresztül – közölte Rétvári Bence, az Emberi Erõforrások Minisztériuma (EMMI)
parlamenti államtitkára a Kesztyûgyár Közösségi Házban. A sajtótájékoztatón Kocsis Máté polgármester kiemelte: a kerületben 300 gyermek ehet ingyen a vakáció alatt.

mára a Kesztyûgyár Közösségi
Házba, ahol a színes programok
mellett biztosítani tudják a szomszédos Lakatos iskola épületében
a napi háromszori étkezést. Így
összesen 14 ezer adag ételt tudnak adni a vakáció alatt 300 kerületi gyermeknek – hangsúlyozta
Kocsis Máté.
A polgármester az önkormányzat nevében megköszönte a kormány támogatását, majd arra emlékeztetett, hogy a szocialista kormányok fele ennyi pénzt sem biztosítottak gyermekétkeztetésre,
illetve többször el sem utalták a
rendelkezésre álló keretösszeget
az önkormányzat részére.

z állam korábban még soha nem
fordított ilyen jelentõs összeget
nyári gyermekétkeztetésre – jelentette
be Rétvári Bence a józsefvárosi Kesztyûgyár Közösségi Házban.

Az Emberi Erõforrások Minisztériumának pályázatán csaknem
Kocsis Máté: 14 ezer adag ételt adunk 300 kerületi gyermeknek 1500 települési önkormányzat részesült támogatásban abból a 3
ri gyermekétkeztetési rendszer, mert az ön- milliárd forintos keretösszegbõl, amelyet a
kormányzatok sokszor a saját forrásaikból nyári gyermekétkeztetésre különített el a
Napi háromszori étkezés
is támogatják a programot.
kormány. A nyertes önkormányzatoknak
a szünidõben is
legalább 43, legfeljebb 53 napon keresztül
Az EMMI parlamenti államtitkára kifejtette: 300 gyerek ehet
kell biztosítaniuk a rászoruló gyerekeknek
a kormány 3 milliárd forintos keretet külö- ingyen a kerületben
az egészséges, friss alapanyagokból készínített el a nyári gyermekétkeztetésre, amely Kocsis Máté polgármester a sajtótájékozta- tett meleg ebédet.
360 millióval több annál, mint amennyi ta- tón elmondta: azért szervezték a Magdolna
valy jutott erre a célra, és 600 millió forinttal negyedbe az eseményt, mert ebben a várostöbb a tavalyelõtti összegnél. Rétvári Bence részben az átlagosnál több rászoruló család
elmondta: a meghirdetett nyári szociális ét- él, amelyek a saját erejükbõl nem tudnák
keztetési pályázatra az önkormányzatoktól megoldani gyermekeik nyári étkeztetését és
éppen annyi támogatási igény érkezett, felügyeletét.
A kerület elsõ embere bejelentette: Józsefamennyinek eleget tudnak tenni, így a
programból egyetlen jelentkezõ önkor- város 6,2 millió forint kormányzati támogamányzat sem maradt ki. Hozzátette: az ál- tást nyert nyári gyermekétkeztetésre. Hozlami forrást a különbözõ adóerõ-képességre zátette: ezt az összeget az önkormányzat toés a rászorulók számára való tekintettel osz- vábbi 11 millió forinttal egészítette ki annak
tották szét az önkormányzatok között. Az érdekében, hogy ingyenes nyári napközis
államtitkár szerint azért mûködik jól a nyá- tábort szervezzen a kerületi gyerekek szá-
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Bõvülõ sportolási lehetõségek

Balogh István üdvözölte az együttmûködést. „A sport hatékony segítséget jelenthet a kábítószer-használat elleni küzdelemben is. Jó alternatívát nyújt azoknak
a gyermekeknek, akik ennek hiányában az
utcán csellengéssel töltenék el a
nyári szabadidejüket” – mondta el
kérdésünkre a környék önkormányzati képviselõje.
A Mozgással az Egészséges Jövõért Egyesület kapcsán a képviselõ megjegyezte: fontos, hogy
egy olyan szervezet is csatlakozott
az együttmûködéshez, amelynek
elsõdleges feladata az esélyegyenlõség megteremtése. A sport mindig is elõsegítette a hátrányos
helyzetû, illetve a fogyatékkal élõ
emberek integrációját, ezért meg
kell teremteni ezeknek a csoporTöbb program lesz a Dankó és a Homok utcai sportpályákon
toknak a sportolási lehetõséget a
lehetõ legszélesebb körben.

Csellengés helyett sport
Együttmûködési megállapodást kötött a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. a
Dankó és a Homok utcai sportudvarok kihasználtsága érdekében a Józsefvárosi Magdolna
Negyedért Egyesülettel és a
Mozgással az Egészséges Jövõért Egyesülettel.
z együttmûködés értelmében
a civil szervezetek rendszeresen programokat szerveznek
majd a Homok és a Dankó utcai
sportpályákon a környékbeli
gyermekeknek, családoknak és a
fogyatékkal élõknek.
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BERUHÁZÁS

Józsefvárosba költözik a Nokia
Már épül az ország legnagyobb kutatás-fejlesztési központja

mindez megvalósul, több magas hozzáadott értékû, kiemelkedõ presztízsû és magas fizetéssel járó munkával bõvül a
magyar
munkaerõpiac
–
mondta.

legnagyobb kutatás-fejlesztési Kerületünkben épül
központja valósul meg a kerü- a belváros
üzleti negyede
letben.
Futó Péter, a beruházást kiviteÚj dimenzió nyílik
lezõ vállalat, a Futureal ingata távközlési
lan-fejlesztõ elnök-vezérigazszektor elõtt
gatója elmondta: a mintegy 55
A bejelentéskor jelen volt millió euróból, vagyis több
Szijjártó Péter külgazdasági és mint 17 milliárd forintból megkülügyminiszter is, aki beszé- valósuló beruházás kivitelezédében hangsúlyozta: a robba- se már elkezdõdött. Hozzátetnásszerû technológiai fejlõdés te: az épület környezettudatos
arra utal, hogy csak azok tar- minõségtanúsítvánnyal rendeltoznak majd az élmezõnyhöz kezik majd és megfelel a magas
hosszú távon, akik elõl tud- technológiai elvárásoknak is.
nak járni a kutatás-fejlesztésA tervek szerint a Nokia Netben (K+F), ezért több mint 700 works Magyarország 2017-ben
milliárd forint jut a területre költözik a Corvin sétányra a jeKét éven belül megépül Magyarország legnagyobb kutatás-fejlesztési központja Józsefvárosban, amellyel új dimenzió nyílik az infokommunikációs és távközlési (IKT)
szektor fejlõdése elõtt – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Nokia Networks épülõ
székházának bemutatóján.
erületünkben épül az a 25
ezer négyzetméteres, nyolcemeletes irodaház, ami a Corvin
Sétány Projekt negyedik ütemének keretében valósul meg.
Az ingatlanpiaci válság óta ez
a legnagyobb, folyamatban lé-

võ irodapiaci beruházás,
amelynek használatára 10 évre szóló bérleti szerzõdést kötött a Nokia Networks Magyarország.
A világ egyik vezetõ telekommunikációs vállalatának
Józsefvárosba költözését a magyar
cég ügyvezetõ igazgatója jelentette be.
Zagyva Béla beszédében elmondta: a
kormánnyal kötött
stratégiai megállapodás keretében
megerõsítették hazai jelenlétüket, és
növelték munkavállalóik létszámát
is az elmúlt két évben, így jelenleg
több mint 1900 fõt
foglalkoztatnak
Magyarországon.
Az épülõ telephely
kapcsán többek között kiemelte a
Futureal Csoport
és a Józsefvárosi
Önkormányzat hatékony munkáját,
Az új, 25 ezer négyzetméteres székház már
amelynek köszönépül, a Nokia 2017-ben költözik be
hetõen az ország
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Az új székház bemutatásán: Zagyva Béla, a Nokia Networks Magyarország vezetõje (balra), Futó Péter, a Futureal elnök-vezérigazgatója
(középen), Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (jobbra)

az új uniós költségvetési idõszakban.
A külgazdasági és külügyi
tárca vezetõje beszélt arról is,
hogy öt éve az volt a cél, hogy
Magyarország Európa termelési központjává váljon, most pedig az, hogy minél több K+F
beruházás és innovációs kapacitás érkezzen az országba. Ha

lenlegi Köztelek és Czuczor utcai telephelyeirõl. Ezzel Józsefvárosba koncentrálódik majd a
belváros legnagyobb közösségi
és üzleti negyede, amely a környék ingatlanárainak emelkedése mellett a szolgáltatási
szektor fellendülését eredményezheti.
F.R.

Kevesebb építményadót kell fizetniük a K+F cégeknek Józsefvárosban. Csökkentette a kerületben kutatás-fejlesztéssel foglalkozó
vállalatok építményadóját a képviselõ-testület júniusi döntése értelmében. A város vezetésének célja ezzel a döntéssel az volt, hogy
Józsefváros ismét a fõváros tudományos, közéleti, oktatási és szellemi központja legyen, ahogyan az a múlt század elején volt.
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EGÉSZSÉGÜGY
Elismerések a Semmelweis-nap alkalmából

Kitüntették a kerületi egészségügyi dolgozókat
„Polgármesteri Dicséret”:
Dr. Rácz Mária 2004 óta a Józsefvárosi
Egészségügyi Szolgálat alkalmazottja,
2007 óta a kerületi szakrendelést vezetõ
fõorvos. Munkáját példamutató lelkiismeretesség és magas szakmai színvonal jellemzi. Közszeretetnek és köztiszteletnek
örvend.
Dr. Kémenes Emõke 18 éve dolgozik Józsefvárosban, az Auróra utcai rendelõ házi gyermekorvosa. Nagy türelemmel, odafigyeléssel, lelkiismeretesen és magas
szakmai színvonalon gyógyítja a hozzá érSára Botond elmondta, mindeze- kezõ gyermekeket. Külön elismerés illeti
ken felül az önkormányzatnak szán- az elmúlt években végzett erõn felüli
dékában áll, hogy közvetett módon munkájáért.
is segítse a közalkalmazottakat, így
Dr. Koroknai András, a Józsefvárosi
az egészségügyi dolgozókat is.
„Vizsgáljuk az önkormányzati la- Egészségügyi Szolgálat (JESZ) fõigazgatója
kásállomány helyzetét. Komoly és Dr. Bakó Erika orvosigazgató „Fõigazszándékunk, hogy a szolgálati laká- gatói Dicséretben” részesítette Dr. Kalasokhoz tartozó bérleti rendszert ala- pos Miklós Péter addiktológus fõorvost,
kítsunk ki, és a józsefvárosiakért
dolgozókat, így az egészségügyi
közalkalmazottakat is szolgálati lakás lehetõségével támogassuk.
Azért, hogy orvosaink, ápolóink a
kerületben maradjanak és dolgozzaSára Botond: folytatódnak az egészségügyi fejlesztések, nak.” Az alpolgármester tájékoztamegújul az Auróra utcai szakrendelõ
tása szerint jelenleg a vagyonkezelõvel dolgoznak a rendszer kialakítáúlius 1-je a magyar egészségügy legna- sán, õsszel dönthet a koncepcióról a képvigyobb ünnepe. Ezen a napon született selõ-testület.
Semmelwis Ignác, aki a gyermekágyi láz
leküzdéséért, az anyák megmentéséért vál- A kitüntetettek
lalt állhatatos küzdelme folytán vált világhírûvé. Immár hagyomány, hogy az õ szü- „Józsefváros Egészségügyéért”:
letésnapján méltatják és tüntetik ki az Adyné Palócz Ágnes 1984 óta dolgozik a JóFõigazgatói dicséretben részesítették
egészségügyben kimagaslóan teljesítõ zsefvárosi Egészségügyi Szolgálat laboraa JESZ több munkatársát is
tóriumában. Munkáját évtizedek óta lelkimunkatársakat.
ismeretesen, hozzáértéssel, nagy szakmai
Közvetlen és közvetett
felkészültséggel végzi.
Veszprémi Edit addiktológiai konzultánst,
támogatások a józsefvárosi
Mészárosné Farkas Brigitta 2007 januárjá- Jezsóné Dr. Simola Margit bõrgyógyász fõdolgozóknak
tól a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat orvost, Szabó Andrásné takarítót, Laczkó
Dr. Sára Botond alpolgármester ünnepi be- nõgyógyászati osztályának munkatársa. Mónika pénzügyi elõadót, Varga Mónika
szédében kiemelte, hogy az egészségügyi Kedvessége, embersége, a betegekkel röntgenasszisztenst, Brellos Györgyi
dolgozók által végzett munka felelõssége szemben tanúsított empatikus magatartása fizikológiai
asszisztenst,
Mészáros
valamennyi hivatás felett áll. Az alpolgár- példaértékû.
Sándorné urológiai asszisztenst és Dr. Karmester kitért az egészségügy javuló helyzeDr. Faragó Judit 2009 óta a Józsefvárosi ászi Viktória bõrgyógyász szakorvost.
tére is. „Az év elején volt mód a háziorvosok Egészségügyi Szolgálat neurológiai osztá- Emellett átadták fõorvosi kinevezését Dr.
támogatására, elindult a bérrendezés, itt lyának szakorvosa, 2010 óta fõorvosa. Borbély Lászlónak.
épül a közvetlen környezetünkben a Sem- Munkáját magas szakmai színvonal, napmelweis Egyetem új Központi Betegellátó rakész tudás, alaposság mellett a betegek „Kerületi törzsgárda jutalom”:
Épülete. Emellett folynak a kerületi beruhá- iránti tanúsított türelem, kedvesség jel- 20 éves Józsefvárosban végzett munkájáért
törzsgárda oklevelet kapott Farkas Ibolya,
zások is, hiszen önök most úgy végzik mun- lemzi.
kájukat, hogy közben a fejük fölött átépítik
Dr. Vincze Eszter 2005 októbere óta a Jó- Krix Andrea, Sivák Ilona, Büki Erika, Dr.
az intézményt.” Sára Botond hozzátette, zsefvárosi Egészségügyi Szolgálat dolgo- Sujtó Katalin, Dr. Antalné Tálos Katalin,
személyen is megtapasztalta, hogy az Auró- zója, 2006 óta a kerületi szakrendelést ve- Dr. Baranyiné Kutasi Tünde Irén és Bokára utcai szakrendelõben fegyelmezetten, zetõ fõorvos. A szakrendelésen családias nyi Ildikó. 30 éves Józsefvárosban végzett
összehangoltan zajlik a felújítás, mind a dol- légkört alakított ki. Munkáját kiemelkedõ munkájáért törzsgárda oklevelet nyújtotgozók, mind a vállalkozó oldaláról, és türe- szakmai színvonalon végzi, folyamatosan tak át Csökli Józsefnénak, Szabóné Juhász
Juliannának, Tátrainé Barna Ildikónak, 
lemmel a kerületi lakosok részérõl.
képzi magát.
A magyar egészségügy napja, vagyis a
Semmelweis-nap alkalmából a Józsefvárosi Önkormányzat idén is kifejezte
elismerését az egészségügyben kiemelkedõen teljesítõ dolgozóknak. Az ünnepségen átadták a „Józsefváros Egészségügyéért” szakmai kitüntetéseket, a
„Polgármesteri Dicséret”, a „Kerületi
törzsgárda jutalom”, és a „Fõigazgatói
Dicséret” elismerõ okleveleket.
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Az alpolgármester leszögezte, tovább
folytatják az egészségügyi ellátás fejlesztését. A múlt heti képviselõ-testületi ülésen
határoztak arról, hogy a Szigony utcai és a
Hungária körúti háziorvosi rendelõ felújítására pályázatot nyújt be az önkormányzat. Emellett szintén pályáztak a Gutenberg téren házi gyermekorvosi rendelõ kialakítására, amelyet akkor is megvalósít az
önkormányzat, ha a pályázat nem nyer támogatást, erre külön forrást biztosítottak a
költségvetésben.

OKTATÁS
Új nyílászárók a Várunk Rád Óvodában

Szebb környezet gyermekeinknek

tások így a Csobánc utcában is
várhatók, amelyhez már meg is
történtek az elõkészületek. A
Várunk Rád Óvodában július
17-éig lesz gyerekzsivajtól hangos az udvar, utána indulnak az
újabb munkálatok. Az alpolgármester elmondta, hogy a szeptemberi nyitásig felújítják az
emeleti mosdót, teljes festés-mázolás lesz az intézményben, az
udvari szín tetejének rendbehozatalára és a mosó-szárító helyiség csempézésére, festésére is
sor kerül.

Ezekben a hetekben zajlik
három kerületi óvoda és a
Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerûsítése. A Csobánc utcai
óvodában a munkák már lezárultak: 30 darab új, korszerû nyílászárót és 30 darab
termosztatikus radiátorszelepet szereltek be, amellyel
a fûtési rendszer vált szabá115 millió forint
lyozhatóvá. Sára Botond alenergetikai
polgármester az átadást köfejlesztésre
vetõ bejáráson elmondta, a
Csaknem 100 millió forintos táberuházásnak köszönhetõen
Sára Botond: szeptemberig a kerület összes óvodájában
mogatást nyert Józsefváros önjelentõsen csökken az intézfelújításokat végeznek
kormányzata az Új Széchenyi
mény energiafogyasztása, a
Terv Környezet és Energia Opemegtakarítást az óvodák további fejlesztésére fordítja je. Juhász Andrea elmondta, millió forintos beruházás 85 szá- ratív Programjának „Épülethogy a szülõk segítõ hozzáállá- zalékát uniós támogatás fedezi. energetikai fejlesztések és a közaz önkormányzat.
sára is szükség volt ahhoz, hogy
világítás energiatakarékos átalaét hónap alatt készült el a az óvodai élet zavartalanul foly- További felújítások
kítása” címû pályázati felhíváVárunk Rád Napközi Ott- hasson: amely család megtehet- Sára Botond elmondta, hogy sának keretén belül. A beruháhonos Óvoda fejlesztése, a ki- te, kora délután hazavitte gyer- szeptemberig valamennyi kerü- zások összköltsége meghaladja
mekét, így a munká- leti óvodában további felújítá- a 115 millió forintot, amelybõl
latok gyorsabban sok lesznek az intézmények igé- három kerületi óvoda – a Ványeinek megfelelõen, a képvise- runk Rád mellett a Napraforgó
haladhattak.
A Várunk Rád lõ-testület 80 millió forintot sza- és a Százszorszép – valamint a
Óvodában az ener- vazott meg a munkálatokra.
Polgármesteri Hivatal válik
További fejlesztések, csinosí- energiatakarékosabbá.
getikai fejlesztésnek
N.M.
köszönhetõen 30
darab elavult helyére került új, mû- További pályázati lehetõségek
anyag, jó szigetelõ- A képviselõ-testület júniusi döntése értelmében az önkormányképességû nyílászá- zat további támogatásokra pályázik, melybõl két háziorvosi
ró, mind az utcai, rendelõben, a Hungária körúton és a Szigony utcában találhamind az udvari tóban végeznének el energetikai korszerûsítéseket, projektenhomlokzaton. 30 ként 150 millió forintból. Emellett a kerület vezetése középüledarab termosztati- tek felújítására is pályázatot nyújt be, az értékhatár itt is 150 milsebb javításokkal a múlt héten kus radiátorszelepet is beszerel- lió forint. Ebbõl az összegbõl óvodák, bölcsõdék újulnának meg
végeztek a szakemberek – mesé- tek, amellyel a fûtési rendszer – már vizsgálják, mely épületeknél indokolt a fejlesztés.
li a Csobánc utcai óvoda vezetõ- vált szabályozhatóvá. A négy-

K

 Dr. Titkay Gábornak, Hetesiné Koczó
Ildikónak, Majoros Istvánnénak, Kósné
Tóth Annának, Németh Károlynénak,
Nyáriné Gyõri Ágnesnek és Koszoru
Györgynének. 40 éves Józsefvárosban végzett munkájáért törzsgárda oklevéllel ismerték el Dr. Mihály Gézánét és Spéthné
Orosz Ilonát.

nek orvosok és egészségügyi dolgozók,
akik a megfelelõ pillanatban közbelépnek
és megteszik a szükséges intézkedést. Ahhoz, hogy a józsefvárosiak végezni tudják
hivatásukat és szabadidejükben is tartalmas életük legyen, önökre van szükségük.”

Koszorúzás a Semmelweis Egyetemen

Minden hivatás alapja az
orvoslás és az egészségügy
Az Emberi Erõforrás Bizottság elnöke,
Zentai Oszkár pohárköszöntõjében elmondta, nagy szerencse, ha valaki egy hivatást tudhat magáénak. „Kevesen vannak
azok, akik hivatástudatának ilyen kézzelZentai Oszkár: köszönet illeti az egészségügyi fogható az eredménye. Hiszen senki más
dolgozók odaadó munkáját
sem tudna teljes életet élni, ha nem lenné-

A józsefvárosi oktató-gyógyító intézményben is megemlékeztek a névadóról. Az
egyetem vezetõi mellett, Józsefváros
Önkormányzatának nevében Zentai Oszkár,
az Emberi Erõforrás Bizottság elnöke koszorúzással és fõhajtással rótta le
tiszteletét Semmelweis Ignác szobránál a
Belsõ Klinikai Tömb udvarán.
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KÖZBIZTONSÁG
Fórum a józsefvárosi közbiztonságról

Kihez forduljunk?

Tegyünk együtt a biztonságosabb kerületért
A VIII. kerületi Rendõrkapitányság azzal a céllal rendezte meg a fórumot, hogy a kerületben élõk, dolgozók megoszthassák a közbiztonsággal
kapcsolatos tapasztalataikat,
javaslataikat. A kerületben
nyáron nagy gondot okoz a
pihenni vágyóknak a hangzavar. Visszatérõ probléma,
hogy az üres telkeket rendszeresen illetéktelenek foglalják el, annak ellenére,
hogy a közterület-felügyelet
munkatársai naponta átlagosan 8 személyt „tessékelnek”
ki ezen területekrõl.
ktatási, egyházi, szociális
intézmények és civil szervezetek képviselõi részvételével
tartották meg a Járási Közbiztonsági Egyeztetõ Fórumot hétfõn a Polgármesteri Hivatalban,
a résztvevõket Sára Botond alpolgármester köszöntötte.
A kerületi rendõrkapitány,
Molnár Gábor nyitóbeszédében

O

Molnár Gábor: az elmúlt idõszakban négyrõl tizenkét fõre emelkedett
a körzeti megbízottak száma

kiemelte: a kamerarendszernek
köszönhetõen már most több
gépkocsi-feltörõt- és tolvajt, illetve kifosztást, rablást elkövetõ
egyént sikerült elfogniuk.
A korábbi 4-rõl 12 fõre növelték a körzeti megbízottak számát, akik így szorosabb kap-

A nyári idõszak közeledtével
egyre nagyobb gondot okoz az
esti rendezvények, szórakozóhelyek keltette hangzavar. Józsefváros aljegyzõje, dr. Kovács
Gabriella jelezte: ilyen esetben a
kerület jegyzõjét kell értesíteni.
Ugyanakkor közterületi hangoskodás esetén értesíthetõ a
kerületi kapitányság, a körzeti
megbízott vagy a polgárõrség is.
Ha bûncselekményre utaló nyomot, körözött személyt látunk, a
rendõrséget riasszuk.
Az üresen álló telkeket gyakran foglalják el illetéktelen személyek. A kerületi tulajdonban
álló telkekkel kapcsolatos észrevételeket az önkormányzatnál
kell jelezni. Sára Botond alpolgármester elmondta, igyekeznek telkeiket hasznosítani (például azokat bérbe adva parkolókat kialakítani). Sok esetben az
okoz gondot, hogy nem az önkormányzat tulajdonában áll a
telek, ilyenkor a tulajdonost értesítik, illetve táblát helyeznek el
az adott területen, hogy kit lehet
probléma esetén értesíteni.

csolatot tudnak kialakítani a lakossággal, illetve az adott körzet önkormányzati képviselõjével. Az alezredes hozzátette: az
elmúlt hónapokban közös akciókat szerveztek a környezõ kerületek kapitányságaival, illetve a Józsefvárosi Polgárõrség- Fokozott jelenlét
gel. Több kábítószer-terjesztõ Bajusz Ferenc, a józsefvárosi
közterület-felügyeleti ügyoszegyént is elfogtak.
tály vezetõje elmondta: az üres
A lakóépületekbe
telkeket rendszeresen felkereszorultak
sik, és naponta átlagosan 8 fõt
Kaiser József, a Józsefvárosi Pol- távolítanak el egyes önkorgárõrség vezetõje felvetette, mányzati tulajdonban álló terühogy ki kellene építeni egy szo- letekrõl. Bajusz Ferenc hozzárosabb együttmûködést a közös tette: az illegális bevándorlók
képviselõkkel és a lakosokkal, által rendszeresen látogatott vámivel a bûnözés egy része a tár- rosrészeken a jövõben a BRFK
sasházak kapuin belülre húzó- speciális kiképzést kapott renddott vissza. Sára Botond hozzá- õreivel hetente közösen járõröztette: részben ennek visszaszorí- nek a kerületben, illetve fokotására írt ki az önkormányzat a zottabban lesznek jelen a Néptársasházak részére a belsõ terek színház utcában is.
figyelésére kamera-pályázatot.
N.M.

Regisztráltassa kerékpárját!
A józsefvárosiak az önkormányzat támogatásának köszönhetõen ingyenes regisztrálhatják kerékpárjukat a VIII. kerületi
Rendõrkapitányságon (1086 Budapest, Víg u. 36.). A kerékpárt a rendõrségen lefényképezik, fõbb jellemzõit, adatait rögzítik. A bicikli több, rejtett részére sorszám kerül, és jól látható helyen „rendõrségen regisztrált” feliratú, nehezen eltávolítható matricát is ragasztanak rá. A regisztráció július második
hetében indul: a 06-20-495-96-67-es telefonszámon lehet idõpontot kérni. A program célja a megelõzés, vagy ha már ellopták a kerékpárt, akkor az, hogy a bicikli minél hamarabb viszszajuthasson jogos tulajdonosához.
Az önkormányzat és a VIII. kerületi Rendõrkapitányság közös programja Budapesten elsõként valósul meg.
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Szocpol újratöltve
Már igényelhetõ a Családi Otthonteremetési Kedvezmény
A bankok elszámoltatásával és a forintosítással Magyarország lezárja végre a devizahitelek korszakát. Az otthonteremtéshez a kormány állami támogatást
nyújt júliustól, aminek az új neve: Családi Otthonteremtési Kedvezmény
(CSOK). Jelentõs változás a korábbi
szocpolhoz képest, hogy ez használt lakásra és már egy gyermek esetén is
igénybe vehetõ.
vissza nem térítendõ kedvezmény
alapvetõ célja, hogy támogassa a családokat az otthonteremtésben. Fontos tudni,
hogy gyermektelen házaspároknak is jár a
CSOK, ha vállalják, hogy 4 éven belül 1,
vagy 8 éven belül 2 gyermekük fog születni.
A támogatás mértéke – összege 500 ezer forinttól 3,25 millió forintig terjedhet – függ a
vásárolt ingatlan energetikai besorolásától,
alapterületétõl és a gyermekek számától. Az
igényelhetõ lakásnagyság, a gyerekek számától függõen, 40 és 160 négyzetméter közötti lehet.
Ez azt jelenti, hogy egy kétgyermekes család egy 110 négyzetméteres lakás vásárlásá-

A

hoz 1,3-1,69 millió forintot, míg egy négygyermekes család ugyanekkora lakásra 2,53,25 millió forint támogatást kaphat.
A lakásvásárláshoz, bõvítéshez is kérheti
a támogatást az a szülõ, akinek legalább 1
eltartott gyermeke van, aki nem töltötte be a
16. évét, vagy maximum 25 éves, és nappali tagozaton tanul. Örökbefogadott gyermek, és 24 hetes magzat után is lehet már a
támogatást igényelni, valamint az utóbb –
bírósági vagy hatósági határozattal – a háztartásba került vér szerinti gyerek után is
igényelhetõ.

Támogatásra jogosultak azok a 40. életévüket még be nem töltött házaspárok is,
akik 4 éven belül 1, vagy 8 éven belül 2
gyermeket vállalnak, és ezt írásban rögzítik.
Igényelhetõ, ha a lakás új építésû, vagy
használt, de az adásvételi szerzõdés
max. 120 nappal elõzheti meg a kedvezmény igénylését. Lakás vagy családi ház bõvítéséhez is jár a támogatás, ha az ingatlan bõvítése a támogatás igénylését követõen kezdõdik el.
Amennyiben a CSOK mellé lakáshitelt is szeretnénk felvenni, érdemes ugyanannál a banknál intézni a
két ügyet. Ehhez azonban elõször
össze kell hasonlítani a különbözõ
banki ajánlatokat. A CSOK-ot a
bankok lakásvásárlásnál a vételár részeként egy összegben utalják, építésnél vagy
bõvítésnél viszont utólag fogják folyósítani,
részletekben.
A Családi Otthonteremtési Kedvezményre az idei költségvetésben 4 milliárd, míg a
2016-ban 9,5 milliárd forintot különített el a
kormány. Minden – a feltételeknek megfelelõ – igénylõnek biztosítják a vissza nem térítendõ állami támogatást. Eddig éves szinten mintegy 500-an tudták igénybe venni a
szocpolt, a CSOK-ot várhatóan mintegy 12
ezer család tudja majd elérni.

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény összege (vissza nem térítendõ támogatás)
Eltartott
gyermekek
száma
1 gyermek

2 gyermek

3 gyermek

4 gyermek

Ingatlan
hasznos
alapterülete
40-55 m2
56-160 m2
50-65 m2
66-80 m2
81-160 m2
60-75 m2
76-90 m2
91-160 m2
70-85 m2
86-100 m2
101-160 m2

CSOK
(új szocpol)
alapösszeg
500.000 Ft
600.000 Ft
800.000 Ft
1.000.000 Ft
1.300.000 Ft
1.200.000 Ft
1.500.000 Ft
2.000.000 Ft
1.600.000 Ft
2.000.000 Ft
2.500.000 Ft

„A” energiaminõsítésû
lakás esetén
a CSOK összege
550.000 Ft
660.000 Ft
880.000 Ft
1.100.000 Ft
1.430 000 Ft
1.320.000 Ft
1.650.000 Ft
2.200.000 Ft
1.760.000 Ft
2.200.000 Ft
2.750.000 Ft

„A+” energiaminõsítésû
lakás esetén
a CSOK összege
600.000 Ft
720.000 Ft
960.000 Ft
1.200.000 Ft
1.560 000 Ft
1.440.000 Ft
1.800.000 Ft
2.400.000 Ft
1.920.000 Ft
2.400.000 Ft
3.000.000 Ft

Alacsony energiafogyasztású
lakás esetén
a CSOK összege
650.000 Ft
780.000 Ft
1.040.000 Ft
1.300.000 Ft
1.690.000 Ft
1.560.000 Ft
1.950.000 Ft
2.600.000 Ft
2.080.000 Ft
2.600.000 Ft
3.250.000 Ft

36 új trolibusz érkezik Budapestre
Tovább folytatódik a fõvárosi jármûpark-fejlesztési program. Ezúttal a trolibuszoknak csökken az átlagéletkora. 36 új troli áll az idén forgalomba, az elsõ
Solaris-Skoda jármû már meg is érkezett Budapestre. A trolibuszok egy része
Józsefvárosba, a Keleti pályaudvarnál lévõ trolibusz-végállomásra fut majd be a
forgalomba helyezést követõen.
dén 20 darab szóló és 16 darab csuklós trolibusz érkezik Budapestre. Az új jármûvek
alacsonypadlósak, így növelik az akadálymentes szolgáltatás arányát. Nyáron légkondicionáltak, télen fûtöttek, valamint akkumulátoros rendszerüknek köszönhetõen
akár 4 kilométert is meg tudnak tenni felsõvezeték nélkül, ezért áramkimaradáskor sem
okozhat problémát a járatok elterelése. Az új jármûvek a belvárosi és a zuglói vonalakon állnak forgalomba, így több trolibusz is a Baross téri végállomásra fut majd be.

I

7

KÖZTÉR
Zöld udvar a Gyulai Pál utca 12-ben

maguk is besegítettek: volt, aki a tervezéskor az ötleteivel, volt, aki a földmunkáknál
talicskázással. A két udvar összesen nyolcmillió forintból újult meg, amelynek több
mint a felét fõvárosi pályázati forrásból vaA 12-es számú ház az egyik, ha
lósítottuk meg – mondta el kérnem a legnagyobb társasház a
désünkre Pappné Margit, a tárGyulai Pál utcában. Száztíz,
sasház közös képviselõje.
zömmel kis alapterületû lakásA társasház vegyes tulajdonú,
sal rendelkezik, amelyek többnéhány lakás önkormányzati bérsége két hatalmas belsõ udvarlemény. Az önkormányzat is szára néz. Néhány évvel ezelõtt
mos ízben támogatta a házat. A
még szürke beton fedte az udkémény- és a gázvezetékrendszer
varokat, mára azonban mindfelújításánál is kapott a ház a kekét belsõ teret virágágyások,
rülettõl kamatmentes kölcsönt és
zöld felületek és díszes burkovissza nem térítendõ támogatást.
lat színesíti az ott lakók nagy
Jelenleg az önkormányzat elektörömére. Az elsõ udvar már koromos hálózat felújítási pályázarábban, a hátsó a napokban kétán szeretnének részt venni. Ha
szült el. A lakóközösség a felezeken túl vagyunk, jöhet a belsõ
újítások elkészültét közös boghomlokzat is – összegezte a
rácsozással ünnepelte meg.
teendõket a közös képviselõ.
Zöldbe borultak a társasház belsõ udvarai
A vidám hangulatú átadó ünz elsõ udvarhoz illeszkedõen
nepségen a lakók marhapörköla hátsó is díszburkolatot kapott, ágyá- kerültek. Új biciklitárolókat létesítettek és tet fõztek bográcsban, többen süteményt
sok tarkítják, amelyekbe az épület magassá- egy kültéri sakkasztal is érkezik a napokban sütöttek és üdítõvel járultak hozzá a köga miatt kevés fényt igénylõ erdei növények a ház udvarára. A munkálatokba a lakók zösségi eseményhez.
B.R.

Megszépültek a társasház belsõ terei

A

Bõvítik a nappali ellátást

negyedben több mint 11 ezer ember él,
ebbõl több mint kétezren 65 év felettiek.
Az elõkészítõ munka elkezdõdött, az új
idõsklub helyszínérõl és a kialakítás költIdõsklubot alakítanak ki a Palotanegyedben
ségigényérõl várhatóan októberben dönt
A képviselõ-testület legutóbbi ülésén zsefvárosban, a Palotanegyedben eddig a képviselõ-testület.
szándéknyilatkozatot hozott arról, nem mûködött nappali klub, ezért is inhogy idõsklubot hoz létre a Palota- dokolt annak kialakítása. A Palotanegyedben.

J

ózsefvárosban jelenleg öt
klubban történik az idõsek
nappali ellátása, amelyet a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ biztosít. Ugyanakkor az idõsklubok területi eloszlása egyenlõtlen, míg a kerület középsõ részén és a Tisztviselõtelepen
biztosított az ellátás, Belsõ-Jó-

Józsefváros 2013-ban megkapta az Idõsbarát önkormányzat kitüntetõ címet. Az önkormányzat eddig is
sokat tett a kerület idõsebb polgárai életminõségének
javítása érdekében, több olyan intézkedést hozott,
amely segíti és megkönnyíti az életüket, a mindennapi boldogulásukat. Józsefváros idõsügyi stratégiájának legfontosabb eleme az idõsek ellátásának további fejlesztése és a minél szélesebb körû gondoskodás
feltételeinek megteremtése.

Juniális a Napraforgó klubban
Hangulatos juniális rendezvényt tartottak a múlt héten a Delej utcai Napraforgó Idõsek Klubjában.
ékési Enikõ klubkoordinátor egy õsi ír áldással nyitotta meg a
nyárköszöntõ rendezvényt: „Legyen elõtted mindig út, fújjon mindig hátad mögül a szél, az esõ puhán essen földjeidre, a nap melegen
süsse arcodat, s míg újra találkozunk, hordozzon Téged tenyerén az Isten.” Ezután a szép számmal összegyûlt klubtagokat kondérban fõtt lecsós virslivel kínálták. Nem feledkeztek meg a 70-ik életévét betöltött
tagjukról sem, akit nagy szeretettel köszöntöttek. Az idõsek táncra is
perdültek, még a 90 év felettiek is, vidám hangulatban telt el a délután.

B
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ISKOLA
Ilyenek vagyunk

Nyárforduló a Vajdában
Vajda Péter Ének-zenei Általános és
Sportiskola minden évben két nagyszabású programot rendez május-június
fordulóján. Az idei tanévben immár 20.
alkalommal, a Ferencvárosi Mûvelõdési
Központban tartották az Ilyenek vagyunk
címû gálaestet, ahol a tanulók és a pedagógusok színes, táncos-énekes mûsorszámokkal mutatták be, hogy a tanórán
kívül milyen sokrétû az iskola tevékenysége. A jubileum alkalmából nemcsak a

A

Az alsósok néptánccal köszöntötték a nyarat

Táborozás a Cserhát lábánál

Erdei iskolában a deák diákosok
A Deák Diák Általános Iskola 5. osztálya a Nógrád
megyei Szandaváron járt
erdei iskolában. Az öt nap
lehetõséget adott a városi
gyerekeknek a vidéki élet
megismerésére, kikapcsolódásra és csapatépítésre.
z erdei iskola mindig
kedvelt esemény osztályunk életében – számolt be
Andorné Záborszky Éva osztályfõnök. Az iskola támogatásának köszönhetõen 20

A

Népszerû program volt az íjászat

A karate fellegvára a Pál utcában

„Józsefvárosban sok oroszlán születik”
A 6 danos mester, Shihan Rebicek Gerd
1983 óta tanítja karatézni a józsefvárosi
gyerekeket, tanítványai nemcsak az országos bajnokságokon, hanem Európaés világbajnokságon is évrõl évre érmeket nyernek. A józsefvárosi „Jó Sport”
emlékéremmel kitüntetett edzõ honosította meg a Goju-Kai stílust Magyarországon, errõl is mesélt a Józsefváros újságnak.
„Kassán születtem, édesanyám magyar,
édesapám révén osztrák és cseh gyökereim
vannak. Ott kezdtem karatézni 1974-ben, a
sportág akkoriban kezdett elterjedni. Versenyzõként csak kisebb sikereket értem el.
Ahhoz, hogy jó versenyzõ legyek, már elég
idõsen kezdtem és be kellett látnom, hogy
nem vagyok õstehetség. 3-4 év edzés után
már saját csoportot kaptam, és elkezdtem

edzõsködni is. Magyar lányt vettem feleségül, és 1983-ban átköltöztem Magyarországra” – mesél a kezdetekrõl Rebicek
Gerd.
Józsefvárosban már 1983-tól tart edzéseket, az elsõ terem a Kõfaragó utcában volt.
A karatemester tevékenységéhez nagyon
sok érem, elismerés fûzõdik, összesen 15
évig volt a magyar válogatott edzõje, a kadet korosztálytól a felnõttig. Ezek a legeredményesebb korszakai a magyar karate
történetének.
Rebicek Gerd a karate egyik ágát, a
Goju-Kait honosította meg Magyarországon. No de mi ennek a lényege? „A nevében benne van: a „go” keményet, a „ju” lágyat, a „kai” szövetséget jelent. Ha valaki
keményen támad, akkor megpróbáljuk lágyan elvezetni és utána keményen visszatámadni. A formagyakorlatainkban is a

mostani diákok, hanem régi
vajdás tanárok és tanítványok is emelték az est fényét.
A júniusban tartott Pünkösdölõ néptáncgálán az alsó tagozatosok a tanévben
elsajátított néptánctudásukkal köszöntötték a nyarat. A
program alkalmat adott arra
is, hogy a szülõk és pedagógusok közös kézmûves foglalkozások keretében együtt
segítsék az iskola alapítványát.

gyermek tudott részt venni a programon. A tábor lehetõséget adott ingyenes
programokra is, a sustya-fonás keretében egy kedves néni tanította meg a diákoknak a népi kosárkészítés alapjait. Az
íjászat és a lovaglás is nagyon tetszett a
gyerekeknek. A falu vadásza saját múzeumát mutatta meg a csoportnak, ahol
népviseletbe öltöztek a tanulók és egy falusi menyegzõ szereplõit játszhatták el.
A programok közé tartozott a falukutatás is, a tábor által összeállított kérdõívre házról házra járva próbáltak megoldást találni a gyerekek. A sportversenyeken foci-, zsinórlabda-, tollas- és
pingpong bajnokokat hirdettek. Az esti
közös játékok során kaszinó- és kártyabajnokság zajlott. Az utolsó este tábortûzön saját maguknak sütötték meg a
vacsorát a tanulók.

gyors, kemény technikákat váltják a lágy,
lassú mozdulatok. ”
Mint mondja, nagy álmuk volt, hogy legyen egy olyan saját termük, amin nem kell
másokkal osztozniuk. Két és fél éve költöztek a Pál utcába, az önkormányzattól bérelik a helyiséget. „Nagyon jó emberanyag
van a kerületben. Bevállalósabb, keményebb, csibészesebb gyerekek vannak itt, jól
lehet velük dolgozni. Én azt vallom, ha valaki nyúl, sosem lesz belõle oroszlán. Józsefvárosban sok oroszlán születik.”
D.A.
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RENDÕRSÉG
Újabb kábítószer-kereskedõket fogtak el
A Diószegi utcában árulták a drogot
Elfogták a józsefvárosi rendõrök azt a két férfit, akik egy
Diószegi utcai lakásban árultak rendszeresen új típusú
pszichoaktív kábítószert. A házkutatás során fehér kristályos anyagot, adagoláshoz szükséges eszközöket és készpénzt foglaltak le. A kábítószer-terjesztõk a Diószegi utcai
lakás bejáratát kamerával figyelték, hogy mindig lássák,
éppen ki érkezik
hozzájuk. Azonban
ez sem mentette
meg õket a lebukástól.
két férfit június
23-án, 18 órakor
a Diószegi Sámuel utcában, V. József lakásán fogták el a rendõrök. A rendelkezésre
álló adatok szerint az

A

A dílerek kamerával figyelték a bejáratot

Ismét a kamerák segítettek
Két percen belül elkapták a zsebtolvajokat
Két férfi szombaton hajnalban, a 4-6-os villamos Blaha Lujza téri megállójában elvette egy
ott várakozó férfi pénzét – az esetet a térfigyelõ
kamerán keresztül a józsefvárosi rendõrkapitányságon élõben észlelték. A központból a
helyszínre járõröket küldtek, akik perceken
belül elkapták az elkövetõket.
ifosztás bûntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt folytat nyomozást a VIII. kerüle-

K

elmúlt fél évben rendszeresen árultak új
pszichoaktív szert a
lakásban, illetve annak udvarán.
Az elkövetõk azt hihették, hogy biztonságban vannak, mert
a lakás bejáratát két
kamerával is figyelték, a lakásban több
tõrt és „viperát” is találtak a rendõrök. A rajtaütés során megpróbálták még ugyan a
náluk lévõ, már kipakettolt kábítószert tartalmazó tasakokat lehúzni a vécén, azonban erre már nem volt idejük.
A házkutatás alkalmával a nyomozók összesen 56,8 gramm
fehér színû kristályos anyagot, és annak adagolására szolgáló
digitális mérleget és zárható zacskókat, valamint készpénzt foglaltak le.
V. József 44 éves és S. Tibor János 28 éves budapesti lakosok
már nem terjesztenek több drogot: kábítószer-kereskedelem bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást ellenük a VIII. kerületi Rendõrkapitányság.

ti Rendõrkapitányság R. Ferenc 19 éves budapesti, és R. Róbert
33 éves tápiószelei lakosokkal szemben.
A két férfi június 20-án, éjjel 2 óra körül a Blaha Lujza téri villamosmegállóban odalépett a sértetthez, és figyelmét elterelve nadrágja
hátsó zsebébõl kivette a nála lévõ
készpénzt, majd elsietett.
Nem jutottak messzire: a térfigyelõ
kameráknak köszönhetõen a rendõrök a bûncselekmény elkövetése
után két percen belül már el is fogták
a két gyanúsítottat a helyszín közelében, majd elõállították õket a kerületi
rendõrkapitányságra.

Migránsokat szállító buszt kapcsoltak le Józsefvárosban

Ittas embercsempész
Egy fehér mikrobuszt állítottak meg a
kerületi rendõrök hétfõ este Józsefvárosban. A buszban ülõ tizenkilenc bevándorló sofõrjét elõállították a józsefvárosi rendõrkapitányságra.
étfõ este tíz óra körül a kerületi rendõrök állítottak meg egy feltételezhetõen menekülteket szállító kisbuszt a Práter és a Bókay János utca sarkán. Az igazoltatás során kiderült, hogy a sofõr 19 beván-

H

A Józsefvárosi Polgárõrségbe

Helyszíni beszámolók szerint a sofõr
erõsen imbolygott, ittasnak tûnt. A
hatvan év körüli embercsempész
többször megpróbált kibújni a
rendõrök gyûrûjébõl is. Az ORFK
szerint a kisbuszban tíz szíriai és
kilenc gambiai állampolgár utazott, akiknek meg kellett volna jelenniük a debreceni menekülttáborban. A körülbelül háromórás
helyszínelést követõen a busz soFotó: MNO
fõrjét elõállították a VIII. kerületi
Rendõrkapitányságon, ahol emdorlót szállított a jármûben. A feltartózta- bercsempészet és ittas vezetés miatt indult
tott emberek nem tanúsítottak ellenállást. eljárás ellene.

várják olyan önkéntesek jelentkezését, akik szeretnék, hogy kerületünk tisztább és biz-

tonságosabb 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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PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria

Budapest, VIII. József krt. 70.
Telefon: 06-1-313-9883

programja

www.jozsefvarosigaleria.hu

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ

Kiss Zoltán László festõmûvész (1949–2014),
Dienes Gábor Munkácsy-díjas festõmûvész,
Érdemes mûvész (1948–2010).

„EGYÜTT” – egy képzõmûvész család
a Százados úti Mûvészteleprõl
Kiállítók: Katona Zsuzsa Munkácsy-díjas
szobrászmûvész, Kiss Sarolta designer, Kiss
Borbála díszlet- és jelmeztervezõ mûvész,
Kiss Lenke Dorottya grafikus- és fotómûvész, Nádasdy Csontos Elek képzõmûvész,

 Megnyitó: július 3., péntek, 18 óra. A kiállítás megtekinthetõ: július 3. – szeptember 4.
A kiállítást megnyitja: Sándor Miklós festõmûvész, zongorán közremûködik: Atlasz
Gábor festõmûvész.

Lecsó és fröccs a Mikszáth téren
Lecsó és fröccs – két elengedhetetlen alkotóeleme a kellemes nyáresti kvaterkázásnak. Ezt az alapigazságot fedezték fel és vallják õszinte
meggyõzõdéssel a Palota
Piknik szervezõi, akik immár negyedik alkalommal
rendezik meg július 3. és 5.
között a Lecsó és Fröccs Fesztivált a józsefvárosi Mikszáth Kálmán téren.

A

z elõzõ években is nagy sikerû rendezvényen idén

És mi más csillapítaná jobban ban szervírozott jéghideg, gyönszomjunkat egy kellemesen pi- gyözõ fröccs. Esetleg két pohár
káns, paprikás-fûszeres lecsó fröccs – vágjuk rá a választ autoújra bebizonyosodik a régi té- után, mint egy párás falú pohár- matikusan, hiszen a kérdés csak
zis, miszerint bár a lecsó
költõi. Azt pedig,
egy könnyen elkészíthetõ
hogy fehérborból
étel, variációinak száma
vagy rozéból, rizszinte végtelen. Mindenlingbõl vagy Irsaikinek van saját receptje,
ból, már a vendég
hozzávalója, fortélya, titízlése dönti el.
kos fûszere. Az igazi leÉpp ezért jöjjön
csófanatikusoknak még
el, és kóstoljon meg
az alapanyagok felaprítáminél többet a
sának módja is nagy jehelyben készített
lentõséggel bír. De éppen
lecsó és fröccs kreáezért megunhatatlan és a
ciókból július 3. és
nyár örök slágere ez a
5. között a MikTöbbfajta lecsót is megkóstolhatunk
csodálatos étel!
száth téren!

Húszéves a Zászlómúzeum
A József körút és a Nap utca sarkán található Zászlómúzeum immár 20 éve
mutat be egzotikus, varázslatos tájakat a látogatóknak. A jelenlegi, Izlandot megismertetõ kiállítás mellett az
elmúlt években megcsodálhattuk itt
többek között Irak, Jemen, Paraguay,
Francia-Polinézia és a Cook-sziget
sokszínû kultúráját.
alogh László, a múzeum megálmodója és vezetõje elmesélte, hogy 1995 októberében, a Szigony utcában nyílt meg az
elsõ tárlat, ám a gyûjtemény hamar kinõtte a helyiséget. 1997 óta mûködik a múzeum jelenlegi helyén. A közel hatezer darabszámú, csak a ma is létezõ országok és
közigazgatási egységek zászlóiból álló
gyûjtemény – amelyet a világ három legnagyobb ilyen jellegû gyûjteménye között
tartanak számon – vonzza a látogatókat,
köztük sok külföldi turistát is. A fotókat,
használati tárgyakat, jellegzetes ruhákat,

B

rosi Önkormányzat támogatása nélkül. Elárulta, hogy 2017-ig megvan a programtervük, a közeljövõben megismerhetjük
Etiópiát, Tunéziát és Észak-Ciprust is.
Hozzátette, hogy õsszel újra elindulhat az
az ismeretterjesztõ programsorozat, amelyen az országokat bemutató kisfilmek
mellett a fellépõ mûvészek ízelítõt adnak
az adott ország zenéjébõl, irodalmából is.
T.O.

ismeretterjesztõ tablókat is felvonultató kiállításokon az elmúlt 20 évben csaknem 40
ország földrajza, gazdagsága és kultúrája
mutatkozott be.
Balogh László elmondta, hogy egy-egy
ilyen kiállítás hosszas elõkészületeket igényel a diplomáciai egyeztetések és az
anyaggyûjtés miatt. Ugyanakkor a nemzetközi kapcsolatok
területén is gyümölcsözõk
ezek az együttmûködések, hiszen számos nagykövet fordult már meg a Zászlómúzeumban. Ez nemcsak hazánk,
de kifejezetten Józsefváros
számára is elõnyös a nemzetközi ismertség és elismertség
tekintetében.
Az intézmény vezetõje
hangsúlyozta azt is, hogy a
Zászlómúzeum nem születheIzland után Etiópia, Tunézia és Észak-Ciprus is
tett volna meg, és nem mûbemutatkozik a Zászlómúzeumban
ködhetne ma sem a Józsefvá-

11

MOZAIK
a magyar gõzvasaló fejlesztésében is aktív
szerepet vállalt – 1957-ben utalták ki a Népszínház utcai üzlethelyiséget. A szalon azóta is Józsefvárosban mûködik. Nõvére
egészségügyi pályára lépett, ezért Krisztina
vette át szüleitõl az üzletet. Textilmérnöki
A Népszínház utca a múlt század elsõ felében forgalmas iparos, kereskedõ utca és mérnöktanári végzettsége van, OKJ-s
volt. A kézmûves szakmák közül néhány manapság is jelen van itt. A Horváth képzésben tanít leendõ szakembereket.
ruhafestõ és tisztítószalon 1957 óta mûködik a Népszínház utca 53. szám alatt. A 1991-tõl vezeti a szalont, ami jelenleg öt alkelmefestõ- és tisztító szakma mûvelése nemzedékrõl nemzedékre szállt a csa- kalmazottat foglalkoztat.
ládban, jelenleg Oláhné Horváth Krisztina vezeti az üzletet. A színházi életben
„A lakossági szolgáltatások mellett ma is
mindenki ismeri õket, hollywoodi produkciónak is festettek már jelmezeket.
festenek színházi jelmezeket. Tisztítottuk az
egyik James Bond-film jelmennyezetrõl lelógó jelmezek és pára
mezeit, dolgoztunk római
fogadja a szalonba belépõt. Hátul, a
és londoni jelmezkölcsönmûhelyben hatalmas edényekben forgatzõknek. Láthatók munkáják, festik a különbözõ textileket. Ott
ink számos világhírû filmjártunkkor egyik jelmez épp az Operaház
ben, de nem kell annál nabemutatójára készült. Szinte az összes vidégyobb dicséret, ha az Opeki, budapesti és néhány külföldi színházraházban csodálják az áltanak, hazai és külföldi filmekhez festenek itt
lunk festett jelmezeket” –
jelmezeket, kiegészítõket. Az Operaház
mondja Horváth Krisztina.
legtöbb elõadásához „van köze” a Horváth
„Azt szokták mondani,
ruhafestõ és tisztítószalonnak.
hogy a kelmefestõ szakma
A kelmefestõ-vegytisztító mûhely törtéa könnyûipar nehézipara.
nete 1906-tól íródik, a család által alapított
Ez találó megnevezés, mert
fehérnemû és vegytisztító üzemmel.
nagyon keményen kell dol„Apai nagymamám 17 évesen lett a Váci
gozni. Nem nõknek való
utcai fiók vezetõje, a nagyszülõk itt ismerfoglalkozás. Én vagyok az
kedtek meg. A családban mindenki ezt a
utolsó fiú a családban” –
Operaelõadásra készül ez a jelmez
szakmát mûvelte” – meséli a Józsefváros
mondja nevetve. Édesapja
újságnak Horváth Krisztina. Az apai
és õ is megkapta az ipartesnagyszülõk újabb és újabb fiókokat nyiKrisztina édesanyja Dombóvárról szár- tülettõl az Aranykoszorús Mester címet. A
tottak a családtagoknak. Az volt a tervük, mazik, szintén kelmefestõ családból. Szülei szalonban a mosás-tisztítást kivéve ma is
hogy egy hálózatba tömörüljön a család, Budapesten ismerkedtek meg, a Gundel ét- kézi erõvel dolgoznak, elõbbi tevékenységde közbeszólt a második világháború, teremben évente az iparosoknak szervezett hez uniós pályázaton nyertek 2005-ben egy
majd jött az államosítás.
bálon. Édesapjának, Horváth Gézának – aki textiltisztító gépet.
D.A.

Az Operának és James Bondnak
is festenek jelmezeket a Népszínház utcában

A

Józsefváros Szenior Körmérkõzés vagy 5–7 fordulós
Rapid
svájci rendszer.
Sakkversenye
Versenybíró: Horváth Zoltán.
A Józsefvárosi Önkormányzat felkérésére a Reménysugár Idõsek
Klubja 5-7 fordulós, svájci rendszerû Rapid Sakkversenyt hirdet,
amely egyben válogatóverseny a
2015. évi Országos Szenior Sakkbajnokságra.
Résztvevõk: azon indulásra jogosult kerületi, állandó lakcímû, szenior sakkozók, akik 2015. július 15ig betöltik 60. életévüket.
Idõpont: 2015. július 7. (kedd),
14.15 – 17.30 óra.
Helyszín: Reménysugár Idõsek
Klubja, VIII. Mátyás tér 4.
(Bejárat a Tavaszmezõ u. felõl.)
1. forduló kezdete: 14.30
Idõbeosztás: 15-15 perc játszmánként
Lebonyolítás: a résztvevõk számától függõen.
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Nevezési díj: nincs
Díjazás: Az I. helyezett kupát, a IIII. helyezett érmet kap.
Az I-VI. helyezettek oklevelet kapnak.
A legjobb három szenior versenyzõ
indulási jogot szerez a nagykanizsai Országos Szenior Sakkbajnokságra, melynek részvételi költségeit
(nevezési díjat, utazást, szállást, étkezést) a Józsefvárosi Önkormányzat finanszírozza.
Nevezési határidõ: 2015. július 6.,
illetve a verseny helyszínén 14.15
óráig.
Nevezés: a losisuli@gmail.com
e-mail címen, ill. Berki Mariann
klubkoordinátornál a 210-5763 vonalas számon, vagy Horváth Zoltán
versenybírónál a 06-30-312-7469 telefonszámon.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Dr. Haller Terézia
2015. június 12-én,
életének 63. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunk gyászmiséje
2015. július 3-án,
délután 14 órakor
Budapesten, az V. kerületi Piarista
Kápolnában (Piarista utca 1.) lesz.
Megtört szívvel búcsúznak a szeretett
munkatárstól,
baráttól, és mint kiváló kollégától is
a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat dolgozói.
Emlékét megõrizzük,
nyugodjon békében!
„Nem az a fontos, hogy meddig élünk,
Hogy meddig lobog vérünk,
Hogy csókot meddig kérünk és adunk,
Hanem az, hogy volt egy napunk,
Amiért érdemes volt élni.
(Ady Endre)

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

Koffer

Tölcsérjázmin
gen mutatós növény, jól
bírja a meleget, a napsütést, s nagyon dekoratív a
balkonon. Tavasztól õszig
a szabad levegõn tarthatjuk
egyszerû támasz mellett.
Ha jól gondozzuk, egész
nyáron ontja gyönyörû, tölcséres virágait, amik fehér,
rózsaszín és piros színben
pompáznak. Szereti a meleg helyet, páraigénye közepes, nyáron a déli tûzõ
naptól kissé árnyékolni
kell. Tavasztól õszig bõségesen öntözzük, hetente
kétszer is tápoldatozhatjuk.
Kúszónövény, így bárhová
felfuttathatjuk, ahol meg
tud kapaszkodni. Érdemes
olyan növényt vásárolni,
melynek hajtásai már elkezdtek egy pálcán futni.
Talaját mindig nedvesen
kell tartani, ne álljon a pangó vízben, de ne is száradjon ki.

I

tt a nyaralások idõszaka, s
sokan a kényelmes, gyors
repülést választjuk. De nem
mindegy ilyenkor, milyen
bõröndbe pakolunk. A feladott csomagunkkal sajnos
nem úgy bánnak, mint a hímes tojással. Fontos, hogy keményfedeleset
válasszunk, ami jól bírja a megpróbáltatásokat.
Ha szeretnénk elkerülni a karcolásokat, akkor
érdemes a repülõtéren befóliáztatni. A négykerekes darabok praktikusabbak, mert a megpakolt bõrönd súlya nem a kezünkre nehezedik,
hanem eloszlik a kerekeken, s könnyebb tologatni is. Egyéb kiálló alkatrészei azonban ne le-

I

Kukorica
incs is ínycsiklandóbb csemege a fõtt kukoricánál! Fogyasszuk bátran a nyári
szezonban, hiszen magasabb szénhidrát- és
cukortartalmát bõven ellensúlyozza számos jótékony hatása. Segít csökkenteni a szív- és érrendszeri
betegségek kialakulását, a
daganatos betegségek megelõzésében is hatékony. Keményítõtartalma jó hatással
van a fogakra, csökkenthetõ, megelõzhetõ vele a fogszuvasodás. Cukortartalma
nem éppen elenyészõ, ám magas rosttartalmának köszönhetõen emésztésserkentõ hatású.
Csökkenti a koleszterinszintet. Ha gyakran

N

gyenek, mert azok könnyen
letörhetnek, megsérülhetnek. A legtöbbjét számzár
védi az illetéktelenektõl, de
ha mégsem, vegyünk rá lakatot. A harsány színûek elõnyösebbek, mert a zsúfolt
poggyászkiadónál könnyebben megtaláljuk. Kézipogygyásznak viszont elõnyösebbek a szövetborításúak, aminek vannak külsõ zsebei. Az ilyenekbõl gyorsan elõvehetõk a beszállókártyák és
egyéb fontos okmányok, nem kell az egész bõröndöt körbecipzárazni. Nagyon lényeges,
hogy olyat válasszunk, amelynek nagysága
megfelel a légitársaság által meghatározott kézipoggyászméretnek.

esszük, szervezetünkbõl kiürülnek a toxikus
anyagok. Fogyasztásával késleltethetjük az
agy öregedését, jó hatással van az idegrendszerre is. A szívinfarktust is megelõzhetjük
vele magas magnéziumtartalma miatt. Vízhajtó, így a szervezetben felgyülemlett vizet segít eltávolítani. Narancsbõr ellen is hatékony. Magában
érdemes
fogyasztani,
mert ha más élelmiszerrel
eszegetjük, túl sok kalóriához jut a szervezetünk.
Vásárláskor mindenképpen érdemes olyan kukoricát választani, melyen
rajta vannak még a levelek, amik egyrészt lassítják a szemek érését, másrészt, ha élénkzöldek, akkor friss a növény.
Kiss Éva

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

Kukoricás-fetás palacsinta
Hozzávalók:
20 dkg kukorica, 10 dkg feta sajt, 2 tojás, 12 dkg túró, 2 dl tej,
20 dkg liszt, fél tk. sütõpor, só.

Elkészítés:
A vajat a fetával, a túróval, a tejjel és a tojásokkal elkeverjük.
Hozzáadjuk a lisztet és a sütõport, ízlés szerint sózzuk, s belekeverjük a kukoricát is. Kivajazott serpenyõben vastagabb palacsintákat sütünk belõle, 3 percig oldalanként. Friss idénysalátával, lehetõleg még melegen tálaljuk.

Miért
egészséges?
Mert a kukoricának magas a
rosttartalma,
sok benne a
magnézium, a
mangán,
a
foszfor, a Cés B-vitamin.
Energiával
tölti fel a szervezetet.
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REJTVÉNY
HIRDESSEN A JÓZSEFVÁROS ÚJSÁGBAN!

A népnyelv kincseibõl 1.

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

KEKEC. A Társasházak Lakóközösségeinek Érdekvédelmi
Szervezete minden kedden 16-18 óráig tanácsadást tart társasházakkal kapcsolatos ügyekben. Vezetõ tanácsadók: Mozsár Endréné elnök és Galler Gábor fõtitkár. Helyszín: H13
Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ, Horánszky utca 13.

Apróhirdetés
OKJ-s dajka, pedagógiai - és
gyógypedagógiai segítõ szakképzés, felkészítés. 06-30-269-10-61,
www.kaszaszakkepzes.hu.
E-000766/2014
Készpénzért veszek bútorokat,
festményeket, dísztárgyakat, porcelánokat, órákat, könyveket, bizsukat, szõrméket, teljes hagyatékot. Tel.: 06-20-544-0027
Gyorsszolgálat: dugulás-elhárítás,
víz-, villany-, fûtésszerelés és teljes
körû márkafüggetlen gázkészülékjavítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával 0-24-ig. Tel.: 292-1990, 0620-334-3438
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.
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.

VÁRAKOZÁSMENTES
FOGÁSZAT: 1086 Teleki tér 8-9. Fogsorkészítés, javítás, porcelán koronák, hidak készítése, saját fogtechnikai laboratóriumunkban. Tel.: Kovácsné,
31-35-604, 06-30-96-25-029
Kiadó hosszú távra Bp. VIII. ker.,
Jázmin utca, fsz.-i, 180 nm-es, 3 bejáratú, osztott terû (igény szerint
alakítható), összkomfortos, világos
helyiség. Jó parkolási lehetõséggel,
kevésbé zajos tevékenységekre.
Bérlet díja, funkciótól függõen: 1000
Ft – 2000 Ft/nm/hó. Érdeklõdni: 0630-945-9419, 06-30-433-7979
Készpénzért, teljes felújításra szoruló öröklakást vásárolnék, akár
komfort nélkülit is.
Tel.: 06-70-635-0558
Eladó, emeleti, világos lakást keresek a belvárosban. E-mail:
nyitrai.ibolya@freemail.hu
Tel: 06-70-597-2671
FOGTECHNIKUS Fogsor javítása,
készítése, rövid határidõvel, orvosi
háttérrel. VII. ker., Klauzál u. 23.
T: 06-20-531-4161
Hangszereket vásárolok, töröttet
is. Tel: 06-20-343-3983

A rábaközi Mihályi községben Kiss Jenõ gyûjtésében megjelent tájszavakból adunk néhányat közre.

Vízszintes: 1. A tájszó jelentése: igen gyakran. 14. Ezzel
kezdjük a számolást. 15. Rizs, ill. vesszõ, ág, németül. 16. Májusban illatozó virág. 17. ... Bence; Nyírõ József regénye. 19. Hosszú
csövû puska, népies szóval. 21. Megszûnt német állam. 22. Karó.
25. Azerbajdzsán sportjele. 26. Pest megyei város. 28. Keverõ, mixer, angolul. 30. Luis Paulino ... Calderon; Costa Rica-i labdarúgó-játékvezetõ. 32. Az ezüst vegyjele. 34. Ünnepélyesen felöltözve. 36. Lucy in the ... with diamonds; Beatles szám. 37. Kiejtett
ritka betû. 38. A titán vegyjele. 39. Az ón vegyjele. 41. Minden köszöntés kezdete! 42. Férfi ruhadarab. 43. Kiskorúakat kedvelõ
egyén. 47. Üres kád! 48. ... Esperanza; a Jóreménység foka spanyol neve. 49. Valahogy, nagy nehezen megél. 50. Konyhai
edény. 51. Agráreszköz. 53. Egy nyelés ital. 54. A hidrogén és a
vas vegyjele. 56. ... Nielsen; elhunyt, amerikai komikus színész.
59. Fél pont! 60. Ismételten, újra meg újra. 62. ... Rzajeev; azerbajdzsáni író. 64. ... Ridge; USA-beli támaszpont-város. 66. Az elsõ
õszi gyertyagyújtáskor fogyasztott lakoma.

Függõleges: 1. Növésében elmarad. 2. Határrag. 3. Kiugrasztja a ... a bokorból. 4. Errefele! 5. Elõtagként felhõre utal. 6.
JÓZSEFVÁROS, a VIII. kerületi önkormányzat lapja  Felelõs kiadó:
2012–13-ban vetített török TV-sorozat. 7. Tûz. 8. Angol tagadóJózsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
szó. 9. A dzsungelból jött generális címû regény írója (Bruno,
 Fõszerkesztõ: Nyerges Zoltán  Felelõs szerkesztõ: Zelnik Bálint 1882–1969). 10. Középen megy! 11. Korai virágzású, illatos cser Szerkesztõk: Nedbál Miklós, Drégelyvári Anna, Bányai Rudolf
je. 12. The ...; vége, angolul. 13. Tolna megyei község. 18. Ráz (a
 Irodavezetõ: Tóth Józsefné  Fotó: Huszár Boglárka,
szekeret a kátyús út). 20. Német-lengyel határfolyó német neve.
Senger Nikolett, Nyári Gyula, Ványi Ákos  Szerkesztõség:
23. A Tampa Bay Lightning svéd jégkorongozója (Mattias). 24.
Osztrák gyártmányú cukorka. 27. Kerti munkát végez. 29. Rutya
József krt. 59–61., Telefon: 210-4900, Fax: 788-8301, E-mail:
szerkesztoseg@jozsefvaros.hu  Tördelés: Báti Gabriella, Imrik Attila ikerszava, limlom a jelentése. 31. Lorán ...; népszerû komika. 32.
 Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.  Terjeszti: a DM Úgy, oly módon, választékosan. 33. Egyfajta több színû, magról
kelt virág. 35. ... todo; Violetta y Tomás, cseh énekesnõ slágere.
Hungary  Lapunkat az Observer szemlézi  ISSN 2061-1404
40. Igen erõs építõanyag. 43. Veterán holland labdarúgó világsztár (Ruud). 44. Teherszállítás megkönnyítésére szolgáló alkalBeküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesz- matosság. 45. Olska Liga Poszykówki; lengyel kosárlabda liga,
toseg@jozsefvaros.hu, vagy a 1085 József krt. 59-61. címre.
röv. 46. XVI. századi francia madrigálszerzõ, ismert mûve A maBeküldési határidõ: július 22.
darak éneke (Pierre). 48. Bácsi bizalmas megszólítása. 50. SzínülA június 10-ei rejtvényünk megfejtése: Azt mondtam a postás- tig. 52. ... kleine Nachtmusik; Kis éji zene. 54. Heti Világgazdanak, hogy tegye el az aprót. Erre elvette a nyugdíjamat.
ság, röv. 55. Író, politikus, a reformkor jelentõs alakja (András,
Nyerteseink: Kovács Zsuzsa, Veres Tamásné
1786–1864). 57. A legkisebb egész szám. 58. Egyetemi Atlétikai
A jutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
Club. 61. Trilla, röv. 63. Eres! 65. Abony határai!
Zábó Gyula
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HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, mint kiíró megbízásából a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft., (JOGUTÓD
2015. július 1-tõl: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.) mint
bonyolító – a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 668/2015. (VI.22.) számú határozata alapján – a pályázat benyújtásakor 45. évüket be nem töltött, lakással nem rendelkezõ, házastársi/élettársi kapcsolatban élõk részére, bérlakások bérbeadására „LNR-CS/2015. típusú” nyílt
pályázatot ír ki.
A pályázat kiírásának idõpontja: 2015. június 29. (hétfõ), benyújtásának határideje: 2015. július 29. (szerda) 16.00 óráig. A
pályázat zárt borítékban, személyesen nyújtható be: hétfõn:
13.30-tól 18.00 óráig; szerdán: 8.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól
16.30 óráig; pénteken: 8.00-tól 11.30 óráig. A pályázat bontásának ideje: 2015. július 30. (csütörtök), 14.00 óra. A pályázó, illetve a pályázó által írásban meghatalmazott személy a bontásnál jelen lehet. A pályázat benyújtásának és bontásának helye:
Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft., (JOGUTÓD 2015.
július 1-tõl: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.) Lakásgazdálkodási Irodáján (Budapest, VIII., Õr u. 8.). A pályázat eredményét a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága állapítja meg, legkésõbb 2015.
szeptember 28-ig (hétfõ). Az elbírálási határidõt a lebonyolító
egy alkalommal meghosszabbíthatja. Az új elbírálási határidõrõl, illetve annak függvényében az ajánlati kötöttség idõtartamának meghosszabbításáról a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft., (JOGUTÓD 2015. július 1-tõl: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.) köteles a pályázat kiírásával azonos
módon, hirdetményben tájékoztatni a pályázókat.
A pályázati anyag (a megpályázható lakások címe és adatai a pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és mellékletei) a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft., (JOGUTÓD 2015. július 1-tõl: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt.) Házipénztárában (Budapest VIII., Õr u. 8., Házipénztár nyitvatartási rendje: hétfõn: 13.30-tól 17.00 óráig; szerdán: 8.00-tól 12.00
óráig és 13.00-tól 15.30 óráig; pénteken: 8.00-tól 11.30 óráig) vásárolható meg, és Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft.,
(JOGUTÓD 2015. július 1-tõl: Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.) Lakásgazdálkodási Irodáján (Budapest VIII., Õr
u. 8., az ügyfélfogadás rendje: hétfõn: 13.30-tól 18.00 óráig; szerdán:
8.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 8.00-tól 11.30
óráig) vehetõ át. A pályázati dokumentáció ára: 1.000,-Ft +
Áfa/lakás
A pályázat részletes feltételeirõl felvilágosítást a megbízásból eljáró és a pályázatot lebonyolító Kisfalu Józsefvárosi
Vagyongazdálkodó Kft., (JOGUTÓD 2015. július 1-tõl: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.) Lakásgazdálkodási
Irodájától szerezhetõ be, Budapest VIII., Õr u. 8. szám alatti
irodában, a 314-10-98-as vagy a 313-84-28-as telefonszámon, illetve a www.kisfalu.hu/pályázatok címen. Ügyfélfogadási idõ:
hétfõ: 13.30-18.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30, péntek:
8.00-11.30.
Kisfalu Kft.
(JOGUTÓD 2015. július 1-tõl:
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.)
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