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Egyensúlyban a kerület költségvetése
Folytatódnak a felújítások és a fejlesztések

MOZAIK
A korai fejlesztés fontossága

Új fejlesztõ és tornaszoba a Tücsök-lak Bölcsõdében
Hétfõn ünnepélyesen átadták az újonnan létrehozott fejlesztõ és tornaszobát a Tücsök-lak Bölcsõdében. A szoba létrejöttét
Sántha Péterné félmillió
forinttal támogatta alpolgármesteri keretébõl. Az
ünnepségen az alpolgármester kiemelte: tökéletes idõpontban adták át
az új helyiséget, hiszen
hétfõn kezdõdött Budapesten A Korai fejlesztés
hete címû eseménysorozat.

A beruházást Sántha Péterné
alpolgármesteri keretébõl támogatta

tadták a közelmúltban kialakított új
fejlesztõ és tornaszobát a Tolnai Lajos
utcai bölcsiben. A kialakítást és az
eszközök – például bordásfal, hinták –
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beszerzését Sántha Péterné támogatotta alpolgármesteri keretébõl. „Nagyon fontos,
hogy ha egy kisgyermek fejlõdésében
problémát észlelnek, minél korábban el

kell kezdeni a fejlesztését, és erre áldozni
kell”– hangsúlyozta Sántha Péterné.
Tóthné Sümegi Melinda bölcsõdevezetõ
lapunknak elmondta: a szobát egészséges
gyerekek is használják délelõttönként a
kisgyermeknevelõkkel, szerda és csütörtök délután pedig a fejlesztésre szoruló kicsik veszik birtokba gyógypedagógussal,
gyógytornásszal.
A Fõvárosi Pedagógiai Szakszolgálat
VIII. kerületi Tagintézménye látja el a kerületi bölcsõdékben is a korai fejlesztést a
kisgyermekeknél. Kertész Ildikó intézményvezetõ kifejtette: komplex gyógypedagógiai fejlesztést végeznek: például
különbözõ mozgásfejlesztõ feladatokat
tornaeszközökkel, illetve logopédiai fejlesztést is, amivel hatásos eredményt érnek el a kicsiknél.
Koscsóné Kolkopf Judit, a Józsefvárosi
Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõje
hozzátette: a Biztos Kezdet Gyerekházban
is kialakítottak a közelmúltban egy hasonló fejlesztõ sarkot, amire pályázati úton
nyertek 400 ezer forintot.
D.A.

Sporttal a kábítószer ellen
Sok veszély leselkedik a mai fiatalokra, amelyek akár az egész életüket befolyásolhatják, vagy tönkre is tehetik. Ilyen például a drog. A
veszélyt felismerve Sipos Mihály egykori sportoló edzésekre invitálja
a fiatalokat, amelynek segítségével önfegyelmet tanulhatnak. Az idejáró fiatalok közül – ökölvívásban – több magyar bajnok is kikerült.
Az egyik esti edzésre Sára Botond alpolgármester is ellátogatott.
zó szerint az utcáról invitálja a fiatalokat bokszedzéseire Sipos Mihály, a Szelídek Tanodájának vezetõje, egykori ökölvívó, akinek szintén nagy gondot jelentett
egykor a kábítószer. „Én magam is intravénás szerhasználó voltam, de Isten és a
sport segítségével sikerült jó útra térnem.
Itt a fiatalok levezetik a fölösleges energiájukat, a sport nemes célokat ad nekik. Volt,
hogy esõben, szabadtéren, parkokban tartottam edzést a gyerekeknek, mert nem
volt hova mennünk. De most az önkor-
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mányzat felfigyelt ránk, és bízunk az együttmûködésben” –
hangsúlyozta az edzõ.
Sára Botond: Józsefváros felkarolta a kezdeményezést
A múlt héten Sára Botond
alpolgármester is meglátogatta az edzést. „Nagyon örülök, hogy ban pedig megkeressük azokat a lehetõtudomást szereztünk errõl a kezdemé- ségeket, melyek révén tovább tudjuk senyezésrõl. Azonnali segítségként felaján- gíteni Sipos Mihály munkáját” – tette
lottuk helyszínül a Lakatos Menyhért hozzá Sára Botond.
Általános Iskola és Gimnázium tornaterA Lakatos tornatermében heti három almét, ahol kulturált körülmények között kalommal tartanak edzést, ahol szívesen
tudnak edzeni a fiatalok. A továbbiak- látják az érdeklõdõket.
SZ.N.

Idén is közkedvelt volt a jégpálya
A józsefvárosi korcsolyapálya népszerûségét mi sem
bizonyítja jobban, minthogy még hétfõn délelõtt –
a bontása elõtti órában – is
csúszkáltak a jegén. A Horváth Mihály téri jégpálya
családok találkozóhelyévé
nõtte ki magát, iskolai csoportoknak biztosított alternatív testnevelési lehetõséget. Két hónapos mûködése
alatt több mint tízezren léptek a jégre.
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A gyermekek és a felnõttek is szívesen kijártak a Horváth Mihály
térre korcsolyázni, a jégpálya február 8-án délelõtt fogadta az utolsó csoportot. A Józsefváros fõterére épített 340
négyzetméteres korcsolyapályára két hónap
alatt több mint tízezren látogattak ki. A pályát a
Józsefvárosi Önkormányzat jóvoltából minden
kerületi lakos ingyen használhatta. Az üzemeltetésért felelõs szakemberektõl megtudtuk: átlagosan naponta kétszáz-kétszázötvenen látogatták. A legfiatalabb óvodás korú volt, a legidõsebb pedig egy 70 év körüli bácsi, aki rendszeresen – hetente több alkalommal is – kijárt saját
korcsolyával egy kis ingyenes csúszkálásra.
Az iskolákból szervezetten érkeztek a pályára a diákok hétköznap délelõttönként,
hétvégéken pedig általában a családok vették birtokba a jeget.
B.R.

ÖNKORMÁNYZAT
Folytatódnak a fejlesztések, felújítások

Elfogadták Józsefváros 2016-os költségvetését
Az idei elsõ képviselõ-testületi ülését február 4-én tartotta Józsefváros önkormányzata, amelyen elfogadták a kerület 2016-os költségvetését is. Mint Egry
Attila alpolgármester elmondta: a költségvetés egyensúlyos, az összeállításakor
a fõ cél az volt, hogy a kötelezõ feladatokat az önkormányzat a lehetõ legjobban
el tudja látni. Emellett idén is folytatódnak a fejlesztések: a társasházak
felújítására a tavalyi 500 millió forint után az idén 504 millió forintot biztosít az
önkormányzat, a Százados úton új óvoda épül, és a Corvin Sétány fejlesztését is
folytatják. A kerület 2016-ban közel 18 milliárd forintból gazdálkodhat, az
önkormányzat mintegy 7 milliárd forint adóbevételre számít.
tes feladatokat is” – emelte ki
Egry Attila.
Tavaly Józsefváros önkormányzata 500 millió forintot
biztosított társasházak felújítására, az idén a társasházak
ennél valamivel több pénzre, összesen 504 millió forintra pályázhatnak. Ezen
felül a költségvetésben szerepel egy komoly intézményfejlesztési terv is: a
Százados úton egy teljesen
A költségvetés az idén is stabil és kiszámítható
új óvoda épülhet fel, amelyhez az önkormányzat több
gry Attila alpolgármester emlékezte- mint 300 millió forintot biztosít.
tett, ahogyan a korábbi években, úgy az
Az alpolgármester hangsúlyozta: az
idén is konzervatív tervezési irányt követ- önkormányzat továbbra is támogatja a
ve állították össze Józsefváros 2016-os költ- Corvin Sétány fejlesztését, ahol az önségvetését. „A fõ szempont az volt, hogy a kormányzat által vállalt közterület-megmûködést, és azon belül is a kötelezõ fel- újítási feladatok az idén elkészülnek. Hozadatokat az önkormányzat a lehetõ legjob- zátette: ez azért fontos, mert a következõ
ban – a lehetõség szerint a korábbi évekhez években ez már nem terheli Józsefváros
képest is hatékonyabban – el tudja látni. Az költségvetését, így az erre fordított összegeehhez szükséges anyagi feltételek rendel- ket más területeken lehet majd felhasználni.
kezésre állnak, a költségvetés természeteJózsefváros 2016-os költségvetése mintsen tartalmazza a korábban vállalt önkén- egy 18 milliárd forint, az önkormányzat

2016-ban 6,9 milliárd forint adóbevétellel
számol és 1,4 milliárd forint szabad pénzmaradvánnyal is tervez. Az alpolgármester emlékeztetett: az önkormányzati intézményeknél és gazdasági társaságoknál
még folyamatban vannak a tavalyi évi elszámolások. Mint mondta: további pénzmaradványok várhatóak, amelyeket fejlesztésekre fognak fordítani, ahogyan a
telkek és ingatlanok eladásából befolyó
összegeket is. Egry Attila kiemelte: reményeik szerint az önkormányzat további
központi költségvetési forrásokra, illetve
Európai Uniós pályázatokra is sikeresen
pályázhat, így még több feladatot tud vállalni.
„Az önkormányzat mûködését 455 millió forintos többlettel terveztük meg,
amelyet szintén fejlesztésre fordítunk.
Ezt felhasználva értéket teremtünk, Jó-
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zsefvárost gyarapítjuk. Az önkormányzat
költségvetése egyensúlyos” – jelentette ki
Egry Attila.
A képviselõ-testület a 2016-os költségvetést elfogadta, amely az önkormányzat stabil, kiszámítható és biztonságos pénzügyi
mûködését biztosítja.
N.M.

son esett át. Megújult a park, a szökõkút,
korszerû térbútorokkal, ivókúttal, valamint két kutyafuttatóval is gazdagodott”
Lakókörnyezet közterei kategóriában inak éltében. „A tér 2014-ben mintegy – mondta Sántha Péterné. A beruházás
nívódíjat nyert a teljesen megújult 180 millió forintból, teljes körû felújítá- során létrehoztak egy Infopontot, ahol kulKálvária tér 2015-ben. A Magyar
turális, szociális, egészségügyi, addikUrbanisztikai Társaság és az ICOtológiai információkkal segítik a lakoMOS Magyar Nemzeti Bizottság
sokat.
Egyesület által adományozott elisA programon részt vett Körmendy
meréssel azokat a közterületeket
Imre, a Magyar Urbanisztikai Társatüntetik ki, amelyek magas színvoság elnöke, valamint Ongyierth
nalon és minõségi módon újulnak
Richárd, a Magyar Urbanisztikai Tumeg. A nívódíjat ábrázoló emlékdásközpont ügyvezetõje is. Körtáblát február 9-én leplezték le a
mendy Imre lapunk kérdésére elKálvária tér parkjában. A Mihály
mondta: azért írták ki ezt a pályázaGábor szobrászmûvész alkotta emtot, mert a közterek a város éltetõ
lékmûvet Sántha Péterné, Józseferõi, hálói. „A Kálvária tér azzal nyerváros alpolgármestere avatta fel.
te el tetszésünket, hogy nem akart
többnek látszani, mint ami, egyszerû
z alpolgármester beszédében emeszközökkel, mértéktartóan, de minlékezetett, a tér több mint 300 éve
denre kiterjedõen valósult meg a
fontos szerepet tölt be a környék lakó- Az emlékmûvet Sántha Péterné alpolgármester avatta fel megújítása” – tette hozzá.
B.R.

Felavatták a nívódíjas Kálvária tér emléktábláját
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OKTATÁS
Vonzó programmal várták a fiatalokat

Virtuális játék a Kesztyûgyárban
A fiatalok körében nagyon népszerû Xbox játékkal várták a Kesztyûgyár
Közösségi Ház munkatársai február 5-én, délután a józsefvárosi gyerekeket. A szervezõk arra is ügyeltek, hogy a videojátékkal a résztvevõk
képességeit is fejlesszék. A virtuális játékra várók a külsõ termekben
csocsózhattak, illetve álarcot készíthettek.
zalga Boglárka, a Kesztyûgyár Közösségi Ház gyermekprogramokért felelõs koordinátora elmondta, hogy minden
pénteken újdonsággal próbálják vonzóvá
tenni a délutánokat a fiatalok számára.
Február 5-én Xbox játékkal kedveskedtek
a gyerekeknek, amely nagyon népszerû a
fiatalok körében. Mivel egyszerre csak
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két gyermek tudta használni a játékot, a többiek csocsóztak és álarcot készítettek. „Az Xbox-ot is
fel lehet használni hasznosan, akár a
gyermekek képességeit is fejleszthetik.
Volt olyan fiatal, aki most elõször jött el
hozzánk az Xbox miatt” – emelte ki a
Szalga Boglárka.

Hátrányos helyzetû gyermekek az Operaházban
„Akinek van lehetõsége segíteni, az segítsen”
Immár tizedik alkalommal látta vendégül a Magyar Állami Operaház azt a
több, mint ezer hátrányos helyzetû
gyermeket, akik a Jancsi és Juliska címû elõadást nézhették meg vasárnap
délelõtt. A jegyeket a Klauzál Lions
Klub biztosította a fiatalok számára,
így díjmentesen nézhette végig az elõadást 120 józsefvárosi gyermek is. A
megjelent vendégek mindegyike ajándékkal térhetett haza.
hagyományoknak megfelelõen az
Operabál másnapján gyermekek veszik birtokba az Operaházat. Idén a Jancsi
és Juliska címû darabbal kedveskedtek a
szervezõk a látogatóknak.
Radnainé Dr. Fogarasi Katalin, a Klauzál
Lions Klub örökös elnökének ötlete alapján
az Operabál másnapján gyermekelõadást
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szerveznek rászoruló diákok számára immár tíz éve. „Összesen 1200 gyermeket hívtunk meg, köztük 120 józsefvárosit. Nekem
a munkám révén személyes, jó kapcsolatom
van Józsefvárossal, így természetes volt,
hogy meginvitáljuk az ottani fiatalokat is. A

A komposztálás fontossága

Környezettudatos pályázat iskolásoknak
Pályázatot hirdet a Füvészkertért Alapítvány és a Szamóca Kiskertész Tanoda
4-5-6-7. osztályos budapesti diákoknak,
hogy erõsítsék a kicsikben a környezettudatos szemléletet. A gyõztes osztályoknak a józsefvárosi Füvészkertben
tartanak foglalkozásokat.
pályázat célja, hogy megismertesse a
gyerekekkel a komposztálást, tehát a
hulladék újrahasznosításának egyik módját. A nyertes osztályok egy gyakorlati
kertészkedõs-komposztálós foglalkozáson
vesznek részt a Füvészkertben, ahol megis-
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Ezen a héten nem pénteken, hanem csütörtökön, február 11-én szerveznek a Kesztyûgyárba meglepetésprogramot a fiataloknak. Csak annyit árulhatunk el, hogy a közelgõ Valentin-nap adja az apropót. Sz.N.
Klauzál Lions Klub jelszava az, hogy aki tud
segíteni, segítsen. Mi ehhez tartjuk magunkat” – hangsúlyozta az elnök.
Anger Ferenc, az Operaház mûvészeti
igazgatója szerint a világ legtermészetesebb dolga, hogy a Magyar Állami Operaház csatlakozik
egy ilyen jellegû kezdeményezéshez. „Intézményünk célja, hogy
minél szélesebb körben váljon láthatóvá tevékenységünk, és ebbe
beletartoznak a hátrányos helyzetû gyermekek is” – emelte ki
Anger Ferenc.
Lõrincz Réka, a józsefvárosi Németh László Általános Iskola igazgatóhelyettese elmondta, hogy már
az elmúlt évben is vendégeskedhettek a Magyar Állami Operaházban. Idén
ötven, halmozottan hátrányos helyzetû
kisdiákot kísértek el az elõadásra. „A gyerekek kitörõ örömmel fogadták a hírt, amikor megtudták, hogy az Operaházba megyünk” – tette hozzá a pedagógus. Sz.N.
merkednek a komposztkészítés folyamatával és fontosságával.
A pályázatra egy képzõmûvészeti alkotással (az errõl készült fotó beküldésével)
vagy egy esszével lehet nevezni, mely tükrözi a komposztálás folyamatát és eredményét. A pályázat témája: „Szerintetek mibõl
lesz a komposzt, milyen hulladékok komposztálhatóak, és mire használhatjuk a kész
komposztot?”
A pályázaton indulhat bármely budapesti
4-5-6-7. évfolyamos iskolai osztály, a nevezési határidõ 2016. február 29. A nyerteseket –
összesen 24 osztályt – szakmai zsûri választja ki, az eredményhirdetés 2016. március 11én lesz. A gyõztesek foglalkozásait áprilisban és májusban tartják az ELTE Füvészkert
területén. A pályázatokat elektronikus úton
a szamocatanoda@gmail.com címre várják.

KÖZÉLET
a dohányzásra, valamint a tüzelõ- és fûtõberendezések, az elektromos berendezések, a
tûzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára, továbbá a tûzoltási felvonulási területre vonatkozó elõírásokat. Új
rendelkezés, hogy jövõre már részletesebb
dokumentációt igényel a beépített tûzjelzõ,
illetve a beépített tûzoltó-berendezés.
Irmalós János építész, tûzvédelmi szakértõ elõadásában felhívta a figyelmet arra, a
társasházak tûzvédelmi szabályzatát csak
képesítéssel rendelkezõ szakember készítheti el. Beszélt arról is, hogy a dokumentáció tartalmát a lakókkal is meg kell ismertetni. Prezentációjában ismertette a tárolási,
valamint a tüzelõ- és fûtõberendezések
használatát. Ezzel kapcsolatban kitért a PB
Sára Botond: Az elõadás mindenkinek szól,
palackokra is, amelyet panelszerkezetû háakit érdekel lakóhelyének szabályozása
zakban már nem lehet tárolni.
Weisz Gábor Miklós, a MaKKE szakmai
pályázati forrásként a társasházak megújí- igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a
tására, mely összeget – a maradványpén- közelmúltban szinte minden nap volt tárzektõl függõen – szándékukban áll tovább sasházi tûzeset. Mint mondta, ezeknek a
növelni. Sára Botond éppen ezért mindenkit arra biztatott, hogy pályázzanak
és éljenek a lehetõséggel.
Sántha Gábor biztonságtechnikai tanácsadó elõadásában emlékeztetett az
Országos Tûzvédelmi Szabályzat készítésérõl szóló rendelet módosítására,
amely szerint az új szabályokat legkésõbb 2016. március 31-ig kell teljesíteni.
A jogszabály elsõ lépésként a háromszintesnél magasabb, tíznél több lakó- és
üdülõegységet magukban foglaló épületek, épületrészek tulajdonosait kötelezi a szabályzatok elkészítésére.
Ezek hiányában maguknak a tulajdono- nagy része elkerülhetõ lenne a lakások mûsoknak kell írásban kidolgoztatniuk a tûz- szaki állapotának felülvizsgálatával és a
jelzés tartalmi követelményeit, az alkalom- tûzvédelmi szabályok betartásával. A köszerû tûzveszélyes tevékenység szabályait, vetkezõ alkalommal a közös képviselõi, tára lakók, illetve az ott tartózkodók riasztásá- sasházkezelõi szakmában várható változának és menekülésének lehetséges módoza- sokról, és a bankok társasházakkal szembetait, a tárolásra, a nyílt láng használatára és ni „kvázi bíráskodásairól” lesz szó.
T.P.

Elõadássorozat társasházaknak
Fontos határidõ közeleg
Február 4-én rendezték meg a H13
Diák és Vállalkozásfejlesztési Központban a Magyar Közös Képviselõk
Egyesülete (MaKKE) és a Józsefvárosi Önkormányzat szervezésében a
legújabb, szakmai ismereteket nyújtó társasházi programsorozat elsõ
elõadását, ahol az elõadók a biztonsági és tûzvédelmi feladatokkal ismertették meg a hallgatóságot. Az
eseményen jelen volt Sára Botond
alpolgármester is, aki üdvözölte a
MaKKE kezdeményezését, hiszen –
mint mondta – mindenkiben megvan az igény arra, hogy megismerje
lakóhelyének mûködési szabályait.
ára Botond köszöntõjében kiemelte: a
társasházak mûködésével kapcsolatos
elõadássorozat egyik legnagyobb elõnye,
hogy nem csupán a közös képviselõknek
szól, hanem mindenkinek, akit érdekelnek
lakóhelyének szabályozásai. Különösen
fontos ez annak fényében – tette hozzá –,
hogy sokan keresik fel az önkormányzatot
is tanácsért, hiszen a házak törvényességi
felügyelete a jegyzõhöz tartozik. A tapasztalat pedig az – folytatta –, hogy sokan nem
ismerik és nem értik ezeket a szabályokat.
Ennek kapcsán megköszönte a MaKKE
közremûködését abban, hogy legalább nyárig, havonta egyszer különbözõ témákban
elõadást tartanak az érdeklõdõknek Józsefvárosban.
Az alpolgármester hozzátette: az önkormányzat a tavalyi félmilliárdos támogatást
követõen, idén 504 millió forintot biztosít

S

Együttmûködés a madarak védelmében
Egész napos rendezvénnyel –
izgalmas elõadásokkal, természetfilmmel és a Vizes élõhelyeink címû fotókiállítással
– várta az érdeklõdõket február 2-án a Magyar Természettudományi Múzeum. A programon együttmûködési megállapodást írt alá V. Németh
Zsolt, a Földmûvelésügyi Minisztérium államtitkára és Dr.
Halmos Gergõ, a Magyar Madártani és Természetvédelmi
szikes területek helyzetérõl, a barlanEgyesület igazgatója az állami és a cigi vizek állatvilágáról, valamint a Tivil programok összehangolásáról, a
hazai madárállomány védelme érde- sza élõhelyi sokszínûségérõl és értékmegõrzésérõl hallhattak érdekes elõadásokat,
kében.

A

akik ellátogattak február 2-án a Magyar
Természettudományi Múzeumba. Az elõadások mellett levetítették a Sodrásban
címû természetfilmet a Fertõ tóról és fotókiállítás nyílt vizes élõhelyek témában a
Varázslatos Magyarország pályázat természetfotóiból.
A programon együttmûködési megállapodást kötött a Földmûvelésügyi Minisztérium és az egyik legnagyobb civil természetvédelmi szervezet, a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület a civil és
az állami programok összehangolásáról. A
két fél között egyezség született a madarakat és élõhelyeiket vizsgáló rendszerek
mûködtetésében, a madárgyûrûzés és a
Madárgyûrûzési Központ mûködtetésében, az illegális madárpusztítás elleni fellépésben és a közép és magasfeszültségû
oszlopok felmérésében.
B.R.
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TÁRSADALOM
ban a teljes mûszaki felújítást és akadálymentesítést követõen egy 60 fõs, kulturális
programokban gazdag, közös napközbeni
étkezést is biztosító klub jön létre” – mondJózsefváros gondoskodik a szépkorúak ellátásáról
ta Egry Attila alpolgármester. Kitért arra is,
hogy a vita nélkül elfogadott javaslat teljes,
Józsefváros önkormányzatának kép50 millió forintos pénzügyi fedezetét Jóviselõ-testülete már korábban kifejezzsefváros önkormányzata állja.
te azon szándékát, hogy idõsek klubSzilágyi Demeter önkormányzati képviját létesítsenek a Palotanegyedben:
selõ kérdésünkre elmondta, hogy jelentõs
így a jövõben a Baross utca 21. szám
lakossági igény mutatkozott a Palotaalatti önkormányzati ingatlan ad majd
negyedben egy olyan helyiség kialakítáhelyet egy 60 fõs, kulturális prograsára, ahol az idõsebb korosztály társaságmokban gazdag, közös napközbeni étba járhat. Hozzátette: a képviselõ-testület
kezést is biztosító klubnak.
mindig kiemelten kezelte a szépkorúakerületünkben a Józsefvárosi Szociális
ról való gondoskodást. Mint mondta, az
Szolgáltató és Gyermekjóléti Közingatlan kiválasztásánál fontos szempont
pont Nappali ellátás szakmai egysége
volt a könnyû megközelíthetõség, hogy
biztosítja – kötelezõ önkormányzati fel- Az új idõsklub a Baross utcában nyílik meg az idõs klubban a látogatóknak lehetõséadatként – az idõsek nappali ellátását. Jegük legyen kényelmesen kikapcsolódni
lenleg öt idõsklub mûködik a kerületben, személy 65 év feletti, ezért indokolt volt a különbözõ közösségi programok keretéazonban Belsõ-Józsefvárosban eddig nem döntés meghozatala.
ben, ami jelenthet akár egy érdekes elõvolt lehetõség ilyen szolgáltatás igény„A Baross utca 21. szám alatti, jól megkö- adást, vagy az ünnepi idõszakban közös
bevételére. Mivel a Palotanegyedben 2066 zelíthetõ ingatlan jelenleg üresen áll, azon- ünneplést.
T.P.

Idõsek klubja a Palotanegyedben is

K

Erõt meríteni a szép emlékekbõl

90 éves lett Rozi néni
Bódis László Sándorné, Rozi néni pénteken töltötte be 90.
életévét. A jeles alkalomból, rögtönzött születésnapi mulatságon köszöntötte õt egy kis ajándékkal Soós György
önkormányzati képviselõ.
hölgy Kisbéren született
tradicionális parasztcsaládba. Nyolc testvérével hamar elkerültek egymás mellõl, Rozi
néni 14 évesen Budapestre költözött. A háború után vasipari
szakiskolát végzett, majd síkköszörûsként helyezkedett el.

A

Több, mint 10 év után hagyta el
a szakmáját, cipõbolti pénztárosként ment nyugdíjba. Józsefvárosba 1987-ben költözött.
Ahogy mesélte, akkoriban elég
rossz állapotban volt a környék,
de mára sokkal jobb lett, szép és
biztonságos is. „Szoktam sétálni

a környéken, a Baross utcán, és
itt bent a kis utcákban. Régen a
Salétrom utcai református
templomba jártam, de az már
nekem messze van.” A sétálás
mellett szívesen olvas, kedvencei a klasszikus szerelmes re-

gények, a híradót is
mindig meghallgatja.
Emellett nagyon szeret
nyaranta gyógyfürdõbe járni, és reméli, hogy
ebben az évben is legalább egyszer eljut oda.
Arról, hogy mi a
hosszú élet titka, határozottan feleli: „elõször
is szeretni kell mindenkit, másodsorban dolgozni kell.” Mint meséli, egész
életében nehéz munkát végzett,
de tudott bánni az emberekkel.
„Hosszú és nehéz életem volt,
megéltem sok mindent, de fontos, hogy a szép emlékekbõl
mindig erõt meríthetek.” T.G.

Védjük meg határainkat és polgárainkat!

Józsefváros is nemet mond a kötelezõ betelepítési kvótára
A józsefvárosi képviselõ-testület idei elsõ ülésén határozatot fogadott el, melyben kiáll a kormány migránsügyben
tett intézkedései mellett, és elutasítja az
Európai Unió tervezetét, mely szerint a
migránsokat egy kvótarendszer szerint
szétosztanák az unió tagországai között.
Az elképzelés alapján Magyarországra
45 ezer fõt telepítenének be. A kvóta elleni határozatot a balliberális oldal képviselõi nem támogatták.

M
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tárzárat épített ki, és szigorította a
bevándorlásra vonatkozó szabályokat, ezzel megvédte az ország határait és polgárait.
Azonban ezzel közel sem oldódott
meg a probléma. Az Európai Unió
arra készül, hogy kötelezõ kvótákkal
migránsok tízezreit telepíti Magyarországra. Az Európai Unió kötelezõ
betelepítési kvótája ellen ez idáig 1
millió 800 ezer ember tiltakozott aláírásával hazánkban. Az uniós tagoragyarország Kormánya idejében fel- lan tömegében rejlõ biztonsági kockázatot, szágokra felülrõl rákényszerített tervezet
ismerte a bevándorlók kontrollálat- ezért – a régióban elsõként – biztonsági ha- elleni tiltakozáshoz Józsefváros ön- 

UTCA HANGJA
Mi a véleménye a családi otthonteremtési kedvezményrõl?
Idén januártól igényelhetõ a rendszerváltás óta bevezetett legnagyobb
otthonteremtési program, a CSOK. A program segítségével a gyermeke(ke)t
nevelõ családok, vagy családalapítás elõtt álló fiatalok kaphatnak a gyermekek számától függõen akár több millió forint vissza nem térítendõ állami
támogatást új vagy használt lakás vásárlására, új ház építésére, vásárlására
vagy már meglévõ otthonuk bõvítésére. A programban a maximálisan
igénybe vehetõ támogatás 10 millió forint, amely összeget három vagy több
gyermek nevelése esetén igényelhetnek a családok új lakás vagy új ház
építésekor vagy vásárlásakor. A 10 millió forintos vissza nem térítendõ támogatás mellé az állam akár 10 millió forintos támogatott hitelt is biztosít új
lakás vagy ház vásárlásához, építéséhez. Emellett lakásépítési áfacsökkentéssel is segíti a fiatalokat az otthonteremtésben.
Kókai Dorottya
Ugyanakkor a gazda21 éves, diák
sági válság miatt soNagyon örülök, hogy
kan elvesztették az ottlétrejött a program. Háhonukat, és el vannak
rom gyermeket szeretadósodva. A második
nénk vállalni, a CSOK
10 milliót meg vissza
számunkra a legjobbkor
kell fizetni, de az emjött. Építkezni szeretbereknek nincs munnénk, úgyhogy a maxikájuk, létbizonytalanmális támogatást kívánjuk igénybe venni. ság van. Akinek már van három gyermeke, és már van háza is, annak viszont jó
Pál Edit, 42 éves,
lehetõség, ha bõvíteni szeretné otthonát.
GYES-en lévõ anyuka
Három gyermekem van,
Barta Nikolett, 30 éves,
de 42 éves lévén sajnos
leendõ tanár
már kifutottam az idõEgyelõre csak annyit halbõl. A programról az a
lottam, hogy három
véleményem, hogy aki
gyermeket kell vállalni a
nagycsaládot tervez, anmaximális támogatásnak ez egy jó lehetõség.
hoz. Most fogok megháA környezetemben is van olyan, aki négy zasodni, úgyhogy aktuágyereket tervez, és Magyarországon kép- lis a kérdés, de egyelõre
zeli el a jövõjét, így nekik ez mindenkép- két gyermeket tervezünk. Mindenesetre
pen jó lehet.
utánanézünk, és megfontoljuk a lehetõséget. Azt látom, az állam segíti a családokat.
Barát Balázs, 31 éves, kertész
Akinek még nincs gyermeke, annak 10 Morvai Judit, 41 éves,
éven belül össze kell hoznia, ami azon- GYES-en lévõ anyuka
ban nem biztos, hogy sikerül. Örökbe fo- Két gyermekünk van, de már nem vállalgadni meg nem mindenki szeretne. nánk be még egyet. Szerintem azért ne is



kormányzata is csatlakozott, és február 4-i képviselõ-testületi ülésén határozatban utasította el az uniós kvótát, egyben
kiállt a magyar kormány eddigi migránsügyben tett intézkedései mellett.
A határozat kitért arra, hogy Brüsszelnek nincs joga egyetlen tagállamra sem rákényszeríteni egy olyan megoldást, amit az
ország nem akar. A kvótarendszer amellett, hogy jogtalan és nem oldja meg a migrációs problémát, ellentétes Józsefváros és
lakóinak érdekeivel is. A józsefvárosiak
már szembesültek vele tavaly nyáron a II.
János Pál pápa téren és a Keleti pályaudvarnál, hogy mit jelent a migránsok tömeges jelenléte és a párizsi, illetve kölni események rávilágítottak arra, hogy milyen

további veszélyeket rejthet. A kényszerû
betelepítés veszélyezteti kultúránkat és
mindennapjaink biztonságát, növeli a terrorveszélyt, valamit vállalhatatlan terheket
róna a szociális, egészségügyi és oktatási
rendszerre. Ezért a képviselõ-testület kérte
a kormányt, hogy minden rendelkezésére
álló eszközzel akadályozza meg az illegális
migránsok bevándorlását és betelepítését,
védje meg Magyarországot és a magyar
embereket.
A határozat elfogadását heves vita elõzte meg, amelynek végén a balliberális oldal képviselõi nem támogatták a javaslatot, Pintér Attila, a Jobbik képviselõje igennel voksolt az elõterjesztésre. Komássy
Ákos, a szocialisták kerületi képviselõje a

vállaljon valaki gyermeket, mert pénzt kap érte.
Az építõipart mindenesetre fel fogja lendíteni,
hiszen a legnagyobb támogatást az újépítésû
otthonokra adják.
Panna, 24 éves, biomérnök
Nagyon sokat nem tudok róla, ugyanis a napokban tértem vissza
külföldrõl. De jó ötletnek tartom, támogatni
kell a családokat, ösztönözni a gyermekvállalást. Jelenleg nem vagyok abban a helyzetben, hogy családalapításban gondolkodjak, de ha úgy alakul,
akkor igénybe fogjuk venni a CSOK-ot.
Szabó Anna, 39 éves, jogász
Hallottam a programról,
de nem érint. Egy babánk van, nem is tervezünk testvért, ezért nem
gondolkodunk a támogatásban. Az ismerõseink között van olyan, akit
ez érdekel, de még nem
beszéltünk róla.
Morvai Ágnes, 42 éves, zenész
Mi fel tudnánk vállalni, de nem szeretnénk
költözni. Viszont több ismerõsöm is 3-4
gyermekes, és sokan
gondolkodnak az igénylésen. A programot
mindenesetre jó dolognak tartom. Annál mindenképpen jobb, mint
ami régen volt. Örülök
neki, hogy van ilyen
lehetõség.

határozattal kapcsolatban elmondta,
hogy az egész téma egy ócska hecckampány és hangulatkeltés, ami sérti Magyarország nemzeti érdekeit, ezért pártja, az
MSZP nem vesz részt a vitában és a szavazásban. Simon György, a DK képviselõje szerint teljesen felesleges ezzel a kérdéssel foglalkozni. Erõss Gábor PM-es
képviselõ azt hangoztatta, hogy a
migránsok kontrollálatlan beáramlása
Európába nem jelent veszélyt az emberekre, a bevándorlók ellen pedig uszító
hecckampány zajlik. Jakabfy Tamás, az
LMP józsefvárosi képviselõje a vitában
kifejtette: a II. János Pál pápa téren nem is
volt rendzavarás, amikor a migránsok
nyáron ellepték a teret.
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Nagyobb biztonság, tervezhetõbb utazás
Kamerákkal és FUTÁR-ral szerelik fel a Combinokat
Forgalomba állt az elsõ kettõ,
FUTÁR-ral felszerelt, a 4-es és
a 6-os vonalakon közlekedõ
Combino villamos. Az utastájékoztatási rendszert az öszszes Combinora telepítik
majd, egyúttal zajlik a villamosokon a fedélzeti kamerarendszer kiépítése is, amely
az utasok biztonságáról és a
rongálás visszaszorításáról
gondoskodik.

gördült a remízbõl. A korszerû
technikával ellátott jármûvek
forgalomba állításával párhuzamosan a 4-es és 6-os vonalán
közlekedõ többi Combino villamosra is elkezdik felszerelni a
FUTÁR-t. A Budapesti Közlekedési Központ ezzel egyidejûleg fedélzeti videó-megfigyelõrendszert is kiépít a Nagykörúton járó villamosokra. A BKK
arra számít, hogy az utastérben
elhelyezett kamerák önmagukban is visszatartó erõvel fognak
bírni, azaz kevesebb erõszak,
bántalmazás és rongálás lesz a
jármûveken.

Forgalomirányítási és Utastájékoztatási Rendszer (FUTÁR) eszközeivel felszerelt elsõ
két Combino villamos már ki-

A

Kerülje el a dugókat!
Tájékozódjon elõre az útfelújításokról
A Budapesti Közlekedési Központ –
a tervezhetõbb és zökkenõmentes
közlekedés céljából – az idei évben
is táblázatba gyûjtötte a 2016-ra ütemezett fõvárosi útfelújításokat, és az
ezzel járó forgalomkorlátozásokat.
A BKK honlapján elérhetõ táblázat,
amely a tömegközlekedési járatokat
érintõ változásokat is tartalmazza,
nemcsak az autósoknak nyújt segítséget a dugók elkerüléséhez, de a
közösségi közlekedést használó
utazóközönség számára is hasznos
információkkal szolgál.
látozással járó út- és közmûfelújítások
erületekre bontva, idõrendben áb- Budapesten a BKK honlapján közzétett
rázolva nézhetjük meg, hogy az év táblázatán. Az ábrán a várható forgamely szakaszában lesznek forgalomkor- lomkorlátozás mértékérõl is tájékozód-

K

hatunk: egy ötfokú skála segítségével
megtudhatjuk, hogy a munkálatok milyen mértékben befolyásolják a közlekedés menetét.
A közzétett táblázat nemcsak az autósok
számára hasznos, hiszen a
közúti korlátozások mellett a
tömegközlekedési járatokat
érintõ változásokat is tartalmazza, ennek köszönhetõen a
fõvárosban közlekedõk jó elõre megtervezhetik, hogy mely
útszakaszok elkerülése érdemes egy-egy idõszakban, illetve mely tömegközlekedési
eszközök helyett szükséges
mást választani.
Józsefvárosban a június közepétõl augusztus közepéig
tartó, a Rákóczi út Astoriai
torkolatánál tervezett vízvezeték-építés
miatt kell jelentõs forgalomkorlátozásra
számítani. A teljes táblázat a BKK honlapján érhetõ el.

Kedvezõ kamatozású hitelek
józsefvárosi mikrovállakozásoknak
2016. január 1-tõl érhetõek el a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által a fõvárosi mikrovállalkozások számára
bevezetett kedvezményes kamatozású, új mikrohitelek.
Józsefvárosban e lehetõség mellett a kerületi székhelyû, mûködõ és életképes üzleti tervvel rendelkezõ mikrovállalkozások még kedvezõbb kamatfeltételekkel – akár 2,4 százalékos
kamattal is – igényelhetnek hitelt. A kamattámogatási program forrását a Józsefvárosi Önkormányzat biztosítja.
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Tanácsadás józsefvárosi mikrovállalkozásoknak elõzetes
bejelentkezés alapján:
Idõpont: keddenként 10.30-12.30 között
Helyszín: H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ,
1085 Budapest, Horánszky u. 13. Tel.: 269-6869
E-mail: mikrohitel@bvk.hu
A tanácsadást a Budapesti Vállalkozásfejlesztési
Közalapítvány munkatársai tartják.

MOZAIK
Egy ember meghalt a Nagy Fuvaros utcában

Rendõrségi hírek

A VIII. kerületi tûzoltókat riasztották február 3-án, délután a Nagy
Fuvaros utca egyik házának lakásához, ahol egy embert találtak. A kiérkezõ mentõszolgálat vizsgálat után megállapította, hogy a lakásban
tartózkodó személy életét vesztette. A katasztrófavédelem munkatársai által végzett mérések magas szén-monoxid-koncentrációt jeleztek.

Elõzetesben a rabló

A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb háztartási baleset,
amelyet legtöbbször a
nem megfelelõ mûszaki
állapotú, vagy a helytelenül használt tüzelõberendezés, kémény, kályha,
kandalló, gázsütõ, gázszárító, gázkazán, gáz vízmelegítõ vagy vegyes tüzelésû kazán okoz.
A szén-monoxid belélegezve a tüdõn át a vérbe kerül, ahol megakadályozza az oxigénfelvételt. Ha fejfájás, szédülés, émelygés, a látás- és hallásképesség csökkenésének tüneteit észleljük, szén-monoxid-mérgezésre
gyanakodhatunk. Ilyenkor a gázkészüléket azonnal el kell zárni, és ki kell
szellõztetni a lakást.
Azokat a helyiségeket, amelyekben a tüzelõberendezések találhatók,
rendszeresen szellõztessük. A szellõzõnyílásokat semmilyen esetben
sem szabad eltömni, elzárni. Szerezzünk be szén-monoxid-érzékelõ jelzõkészüléket is!

Visszaélések a Semmelweis Egyetem nevében
Az elmúlt idõszakban több alkalommal is visszaéltek a Semmelweis
Egyetem nevével. A csalók az intézmény munkatársainak adták ki
magukat, és hirdetést adtak fel, amelyben kedvezményesen kínáltak
különféle egyetemi, vagy az egyetemen folytatott tevékenységbõl
visszamaradt termékeket (építõanyagot, élelmezési alapanyagokat,
gumiabroncsot, stb.). A pénzt az egyetem területén vették át, majd
anélkül távoztak, hogy átadták volna az árut. A Semmelweis Egyetem
azt kéri, hogy ha valaki hasonló, gyanús hirdetéssel találkozik, jelezze azt a vagyonvedelem@semmelweis-univ.hu címen.

Pályázati felhívás
önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiséget tulajdonjogának átruházására
A Budapest Fõváros Józsefvárosi Önkormányzat nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonát képezõ
Budapest VIII., Tömõ u. 16. szám alatti,
36259/0/A/1,
36259/0/A/4,
36259/0/A/5, 36259/0/A/7,
36259/0/A/10, 36259/0/A/11, 36259/0/A/12, 36259/0/A/13,
36259/0/A/18, 36259/0/A/19, 36259/0/A/20, 36259/0/A/23,
36259/0/A/24, 36259/0/A/26, 36259/0/A/27, 36259/0/A/28,
36259/0/A/29, 36259/0/A/30, 36259/0/A/31, 36259/0/A/32
hrsz-ú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kizárólag
együttes elidegenítésére.
Az ingatlan minimális vételára: 184.600.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték összege: 46.920.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése
csak magyar forintban teljesíthetõ, értékpapírral, bankgaranciával,
zálogtárggyal nem helyettesíthetõ. A pályázati dokumentáció 2016.
február 8. és 2016. február 26. között vásárolható meg a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1083 Budapest, Losonci u. 2. szám

A 22 éves N. Richárd gyanúsítható
azzal, hogy január
25-én megragadta
egy nõ kabátját,
majd a nála található készpénzt elvette. A férfi megfenyegette a nõt, és felszólította további értékeinek
átadására, ezért az áldozat két gyûrûjét és mobiltelefonját is átadta neki. A rablót egy járókelõ zavarta
meg, ezért elmenekült a helyszínrõl. A józsefvárosi
rendõrök lakcímén elfogták, elõállították és õrizetbe
vették N. Richárdot. Ellene a kerületi kapitányság
rablás bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folytat eljárást. Február 5-én N. Richárd elõzetes letartóztatásba került.

Kerékpárt akartak lopni,
nem sikerült
Február 5-én éjszaka a 31 éves V. József és segítõje, a
25 éves S. Petra bementek egy lakóházba, ahol kiszemeltek egy kerékpárt. Megpróbálták elkötni, ám a
bicikli tulajdonosa ezt észrevette és megzavarta õket.
Az elkövetõk a kerékpárt hátrahagyva elfutottak a
helyszínrõl. A VIII. kerületi járõrök rövid idõn belül
elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki õket.

Drága italokra vetettek szemet
Egy józsefvárosi áruházban 4 üveg whisky áruvédelmi eszközeit megrongálva próbált fizetés nélkül távozni a 18 éves B. Krisztián és a 16 éves M.
Vivien február 3-án. A biztonsági szolgálat észrevette a lopási kísérletet és a fiatalokat a kijáratnál
megállította. A termékek elõkerültek a ruhák alól
és visszakerültek a polcokra. A két elkövetõt a
helyszínen elfogták, majd gyanúsítottként meghallgatták õket, amely során B. Krisztián beismerte,
hogy nem ez volt az elsõ ilyen esete.

alatti irodájában, amelynek ára 50.000,- Ft + Áfa. Az ajánlati biztosíték befizetés beérkezésének határideje: 2016. február 29. (hétfõ), 24 óra. Az ajánlati biztosítéknak a megjelölt határidõig a bankszámlára kell megérkeznie. A pályázattal érintett ingatlanok megtekinthetõk 2016. február 8. és 2016. február 26. között elõzetes idõpont egyeztetés alapján. Idõpont egyeztetése a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Önkormányzati Házkezelõ Irodáján lehetséges
személyesen (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 2.), vagy telefonon (061-210-4928, 06-1-210-4929). A pályázatok leadásának határideje
és helye: 2016. március 1. (kedd), 10.00 óra, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 1083 Budapest, Losonci u. 2. A pályázatok bontásának idõpontja és helye: 2016. március 1. (kedd),10.05 óra, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 1083 Budapest, Losonci u. 2.,
I. em. tárgyaló. Az ajánlattevõk a pályázatok bontásán jelen lehetnek.
A pályázattal kapcsolatban további információ a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Elidegenítési Irodáján (tel.: 06-1-3336781/122 vagy 123 mellék, 06-1-216-6961) kérhetõ.
Józsefvárosi Önkormányzat nevében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Kovács Ottó vagyongazdálkodási igazgató sk.
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PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria programjai
Budapest, VIII. József krt. 70.
Telefon: 06-1-313-9883
www.jozsefvarosigaleria.hu

KIÁLLÍTÁSOK
Bészabó András festõmûvész
Örökségünk fény-arcai címû
kiállítása
 A kiállítás
megtekinthetõ:
2016. február
12-ig (hétköznap 9-18 óráig)
A belépés a kiállításra és a
tárlatvezetésre díjtalan.
„Mûvészet-dizájn,
dizájn-mûvészet
Bakos István tervezõgrafikus
kiállítása
 Megnyitó: 2016. február 19.,
péntek, 18 óra
A kiállítást megnyitja: Molnár Gyula grafikusmûvész.
Közremûködik: Bajovics Milán zeneszerzõ, hegedûmûvész.
A kiállítás megtekinthetõ:
2016. február 19. – március 11.
A belépés a kiállításra díjtalan.

GALÉRIA ESTEK
Ketten a Versben
Verses-zenés
versszínházi
e l õ a d á s
Tallián Mariann és Lázár
Balázs elõadásában
 Idõpont:
február 26., péntek, 18 óra
A Ketten a Versben címû elõ-

1089 Budapest,
Visi Imre utca 6.,
Tel.: 299-80-50
 Február 16., kedd, 18.00
Takaró Mihály irodalomtörténeti sorozata.
Az elõadõ ezúttal Döbrentei
Kornél József Attila díjas író,
költõ munkásságával ismerteti
meg a hallgatóságot. Kérjük,
500 Ft adománnyal járuljon
hozzá rendezvényünk költségeihez!
 Február 19., péntek, 18.00
Tavaszi hadjárat I. – Tápiómente
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Elõadók: Baghi Viktória, Gaál Ede, Vízvári Gyula, Jászai Mari,
Mónika, Kiss Viktória és Ko- Csillag Teréz, Nagy Imre, Rákomor Dorina. Zongorán közre- si Szidi, Szacsvay Imre – megszervezett társulatával 1892-ben
Bécsben is diadalt aratott.
TÖRTÉNELEM - JELES MAGYAR KIRÁLYAINK
Dr. Tóth József történész elõadása: II. András
 február 23., kedd, 15 óra

adás a szerelem különbözõ
korszakain ível át az ifjúkortól
a családi életen át az idõskorig, a magyar költészet kincsestárából válogatva.
Belépõjegy elõvételben (február
25. csütörtök, 16 óráig): 1000 Ft. mûködik: Hornok István zon- TORMAY CÉCILE KÖR
Belépõjegy klubkártyával: goramûvész.
A Szalon meghívott vendégei
1000 Ft. A helyszínen: 1400 Ft. A belépés díjtalan.
többek között: Pregitzer Fruzsina, Jászai Mari- és Prima PriGYEREKPROGRAM
JÓZSEFVÁROSI
missima-díjas színmûvésznõ, a
PICARO TÁRSULAT: Masz- SZABADEGYETEM
Tormay Cécile-film fõszereplõje
Dr. Kovács Péter szülész-nõ- és Pánti Anna operaénekesnõ, a
mók Afrikában
 2016. február 24., szerda, 10 gyógyász fõorvos, szexológus Tormay Cécile Kör örökös tagja.
„Szerelem a mikroszkóp  február 12., péntek, 15-17 óra
óra
alatt” címû elõadása
Kokoró, a
Elõzetes regisztráció:
kis kroko február 12., péntek, 18 óra tormaykor@gmail.com
„A szerelem olyan, mint a cá- Belépõdíj: 1000 Ft (galéria
dil megpa. Ha nem tud továbbmenni, klubtagoknak 700 Ft).
szökik ottakkor meghal.” (Woody Allen,
honról és
FOLK - FRÖCCS
Annie Hall)
nekivág a
Belépõ: 500 Ft (klubkártyával TÖRÖK ÁDÁM
szavanná– JÖN A GÕZHAJÓ!
nak, útközben számtalan ka- 400 Ft).
szólókoncert-electro-acoustik
landba keveredik. Szerencsére
show
találkozik Maszmókkal, a nagy ELÕADÁSOK
utazóval, aki segít neki hazata- Az elõadásokra a belépés díj-  február 23., kedd, 19 óra
lálni, de ez sem olyan egyszerû. talan.
Belépés 14.45 órakor, galéria
Rendezõ: Vertig Tímea.
Csoportos belépõ (10 fõtõl): 700 klubkártyával 14.30 órától.
Ft/fõ egyéni belépõ: 900 Ft/fõ. KÉPEK A RÉGI MAGYAR
SZÍNI VILÁGBÓL
HANGVERSENY
Gajdó Tamás színháztörté„TAVASZRA HANGOLVA” nész vetítéses elõadássorozata
A Nemzeti Színház aranykora Török Ádám ének- és fuvola február 29., hétfõ, 19 óra
A fiatal énekesek Repertoárja  február 16., kedd, 15 óra
mûvész, eMeRTon- és Bluesa barokk zenétõl a romantikus Paulay Ede rendezõ, színház- életmûdíjas, az 1976. év hangopera mûfajáig mezzoszop- igazgató törekvései nyomán a szerese és a Budavárért Emlékrán, drámai szoprán és kolora- Nemzeti Színház európai rangot érem 2015. évi díjazottja.
túrszoprán hangfajokra írt ári- vívott ki. Az igazgató kiváló Belépõ: 1000 Ft (klubkártyáákat ölel fel.
erõkbõl – Náday Ferenc, Újházi val 700 Ft).

Kárpát-medencei Magyar Népmûvészet sorozatunk 2016. tavaszi évadában az 1849. évi dicsõséges tavaszi hadjárat eseményeit idézzük fel zenével,
tánccal. Közremûködik: Babucs
Zoltán hadtörténész, Fülöp Tibor Zoltán fõszervezõ.
Fellép: a Tápiómente Táncegyüttes, kísér: Terék József zenepedagógus és zenekara.
Együttesvezetõ: Vámos László
táncmûvész. Közremûködik:
Bertha Theodóra elõadómûvész, tüzér és honvéd hagyományõrzõk. Vendég: a Budai
2. Honvéd Zászlóalj emlékét

ápoló Budakeszi Katonai Hagyományõrzõ Egyesület. Az
est végén Tápió-menti étel-ital
kóstoló!
Kérjük, 500 Ft adománnyal járuljon hozzá rendezvényünk
költségeihez!

 Február 25., csütörtök,
18.00: Halálhörgés és siralom
– Délvidék 1944-45
A KárpátPress Produkció
filmjének budapesti bemutatója és megemlékezés a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából.
Ünnepi köszöntõt mond:
Dr. Gulyás Gergely, az Országgyûlés alelnöke.
A filmvetítést követõ kerekasztal-beszélgetés résztvevõi:
Botlik József történész, Tóth
Gábor operatõr, Novák Lajos
producer és Ternovácz István
újságíró.

PROGRAM

Égben maradt repülõ
Zenés titkok Edith Piaf életébõl
Edith Piaf minden érzést mélyen és õszintén élt meg, legyen szó pozitív vagy negatív érzelemrõl. 1947-ben, a háború borzalmai után
Marcel Cerdan bokszvilágbajnok rázta fel szerelmével. Ebbe a szenvedélyes szerelembe enged betekintést a Turay Ida Színház elõadása,
segítségül hívva a százezrek által ismert és kedvelt Piaf sanzonokat,
ezúttal magyarul. Edith Piaf szerepében Keresztes Ildikót láthatjuk.
„Régóta kísért ez a szerep, sokszor mondták, hogy el kéne játszanom. Most kezdtem
el mélyebben foglalkozni Edith Piaf életével. Szeretem megnézni, ki, hogyan alakítja
azokat a szerepeket, amelyeket játszom,
most is így volt, de sosem másolok. Ösztönösen játszom, begyûjtöm a képeket, gondolatokat, elképzelem milyen lehetett, és
így születik meg egy összetett karakter.
Piafban nagyon érdekes, hogy alig használ
gesztusokat, csak a kezével dolgozik, mégis
óriási dolgot tesz. A kevesebb néha több” –
mesélt a készülõ darabról Keresztes Ildikó.
Az elõadást Szurdi Miklós rendezi, a fõbb
szerepeket Kurkó J. Kristóf (Marcel Cerdan), Xantus Barbara (Marlene Dietrich),
Hûvösvölgyi Ildikó, Topolcsányi Laura, Pásztor Máté és Gyõri Péter alakítja.
A darab bemutatója február 20-án, szombaton este lesz a Kálvária téri teátrumban. További elõadások: március 6., 15.00 és március 12., 19.00 óra.

Fircák Irén festõmûvész
kiállítása a H13-ban
A tárlatot Dr. Szabó János, a Józsefvárosi Ruszin
Önkormányzat elnöke nyitotta meg, majd Ortutay Mária író méltatta a mûvész munkásságát. Ezt
követõen Dr. Lyavinecz Marianna, a Fõvárosi
Ruszin Önkormányzat elnöke hívta fel figyelmet
Fircák Irén jelentõs ruszin nyelvû lírájára, elszavalva egy költeményét az egybegyûlteknek.

bemutatott mûvek a Magyarországon alkotó
kárpátaljai mûvész elmúlt másfél évtizedben
született alkotásaiból adnak metszetet. A képek –
legyenek azok színes akril csendéletek, tájképek,
portrék, avagy komor vonalakkal megrajzolt tusrajzok az orosz-ukrán konfliktus eseményeirõl –
egyvalamiben közösek: mindnek témája a szülõföld,
a hazai táj és a ruszin nép iránti szeretet. A tárlat
február végéig tekinthetõ meg.

A
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REJTVÉNY
Mekegve

Józsefvárosi Szent Kozma
Egészségügyi Központ

Azonosító: SZ-BETTAJ
Változat: 01.

BETEGTÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Betegeink! FIGYELEM! MEGVÁLTOZOTT!
A Korányi Sándor utcából a felújítás miatt kihelyezett
rendeléseink 2016. február közepén
a PSZICHIÁTRIA KIVÉTELÉVEL visszaköltöznek:
Gyógytorna, Fényterápiás lézer, Foglalkozás–Egészségügy.
Utolsó rendelési nap (Korányi): február 12-én.
Elsõ rendelési nap (Auróra): február 22-én.
Pszichiátria rendelése a Korányiban változatlan marad!
Megértésüket köszönjük!
ISO 9001:2008

Apróhirdetés
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu. 22 éve vállalom kedvezõ
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszigetelõ üvegezését és szigetelését 1
év garanciával. A felmérés díjtalan.
Horváth Ákos 06-70-550-0269
Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, készpénzért. Bútort, festményt, porcelánt, kerámiát, órát, szõnyeget, híradástechnikát, hanglemezt, ezüst és bronz tárgyakat,
stb. Pintér Nikoletta, tel.: 4668321, 06-30-973-4949.

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 Bp., Szilágyi
Erzsébet fasor 3.
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átvesszük. VI., Andrássy út 16. Tel.:
266-4154. Nyitva: H-Sze: 10-17-ig,
Cs.: 10-19-ig.
Elcserélem IX. ker. 28 nm-es kertes sorházi önkormányzati lakásomat VIII. kerületi hasonlóra, vagy
nagyobbra. Tel: 06-30-599-7439

JÓZSEFVÁROS, a VIII. kerületi önkormányzat lapja
 Felelõs kiadó: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit ZRt.
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VÍZSZINTES: 1. A rejtvény két kecskerímet tartalmaz, amelyek a sorvég betûcseréjén alapulnak. A téma: férfi és nõ kapcsolata. Az elsõ rím elsõ sora. 13. A doktori cím rövidítése. 14. Frissül, erõre kap. 15. Bulgáriai üdülõhely Várnától 30 kilométerre. 16.
... Ramazzotti; olasz popénekes. 18. … Ferenc (1924-2015); Író, tanár, a debreceni Csokonai Színház volt igazgatója. 20. Falu Erdélyben, Szeben megyében. 21. Vetõhurok. 23. ... Slezak (1873-1946); legendás osztrák tenorista. 25. Létezik. 26. Kettõzve: a hogy vagy?
kérdésre adott válasz, értelme: úgy, ahogy. 27. Páros kópé! 28. …asszony; a gyógynövényekben jártas népies gyógyító. 31. Rúd kétharmad része! 35. Libanoni Légierõ, röv. (LAF). 37. Temetés utáni
lakoma. 38. Talicskán szállít. 39. Mátka. 42. Ugyancsak. 43. Elõtagként ikonokkal való kapcsolatot jelöl. 44. Az -on és -ön ragok társa. 45. Nõnemû személyes névmás angolul. 48. A foszfor és a nitrogén vegyjele. 49. A -ság fõnévképzõ párja. 51. ... tesz; mutatóssá
varázsol. 53. Morskie ...; tengerszem Lengyelországban. 56. A
pontyfélék családjába tartozó hal. 58. Molett. 59. Kályhában tüzet
gyújtó. 62. Álljunk csak meg! 64. Orosz helyeslés.

FÜGGÕLEGES: 2. Az Odera lengyel neve. 3. … Arnold (19292015); Kossuth-díjas grafikus. 4. Csodálkozást kifejezõ indulatszó.
5. Jövünk, megyünk rajta keresztül. 6. John Akii-... (1949-1997);
olimpiai bajnok ugandai futó. 7. Ájul. 8. Bíztató szócska. 9. Princípium. 10. Darab, röv. 11. … György; Újságíró, szerkesztõ, zenei és
mûvészeti író. 12. Szlovák helyeslés. 16. A második rím elsõ sora.
17. A második rím második, befejezõ sora. 19. A rénium vegyjele.
22. Török eredetû férfinév. 24. A Keleti-Kárpátok kapujánál folyó
patak, szoros névadója. 25. Az elsõ nõ. 27. … Árpád (1876-1937);
Legendás színmûvész, színpad névadója. 29. Az égboltot a vállán
tartó óriás. 30. ... néni; Petõfi verse. 32. Dániel becézése. 33. Kémiai
kötés lehet ilyen. 34. Színtelen, kormozó lánggal égõ gáz. 36. Lassító berendezés része. 40. Haza. 41. Amerikában elõforduló pikkelyes hüllõ. 46. Fûzött rugószerkezet. 47. Az elsõ rím második, befejezõ sora. 50. Féléber! 51. Sándor ritkább becézése. 52. Total ...;
filmbeli beállítás. 54. Lóbetegség. 55. A rosszra csábítás, megtévesztés görög istennõje. 57. Német s betû. 60. Hûbéres, belül! 61. Joyce
Carol Oates regénye. 63. Határrag.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztoseg@jozsefvaros.hu, vagy 1085 József krt. 59-61. címre.
Beküldési határidõ: február 24.
A január 20-ai rejtvényünk megfejtése: Márványbolt a friss táj, / és
megannyi kristály / benn a rengeteg.
Nyerteseink: Kovács Zsuzsa, Tenger Emese
A jutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

OTTHON
Elektromos fogkefe

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – nem csak nõknek

J

óval hatékonyabban tudja
eltávolítani a lepedéket a
fogak felületérõl és alaposabban tisztít, mint hagyományos társa, de csak a
megfelelõ használatnál lesz
eredményes! Mindenképpen cserélhetõ fejût válaszszunk, így családunk minden tagja használhatja. Puha
keféje legyen, mert a kemények károsíthatják a fogzománcot. A feje legyen kör
alakú, ami mozogva félköröket tesz meg. A mérete miatt
is jobb, a hátsó fogak felszíne
is könnyebben elérhetõ vele.
Jó, ha pulzáló mozdulatokat
is végez, ezzel masszírozza
az ínyt, s segít a fogágy
egészségének megõrzésében. Egyes termékek jelzik,
ha túl erõsen nyomjuk fogunkra a fogkefét. A beépített idõmérõvel jobban be
tudjuk tartani az optimális
fogmosás idejét. Olyan készüléket válasszunk, ahol a
fejeket külön állványon lehet
tartani, így nem a készülékre
folyik a víz. Lehetõség szerint
akkumulátorosat válasszunk,
ne elemest, ez jóval nehezebb,
és biztosan nem fog a fogmosás közepén lemerülni.

Magnézium,
a szívvédõ csodaszer
zomzatunk, idegrendszerünk megfelelõ mûködéséhez, csontjaink szilárdságának fenntartásához szükséges
ásványi anyag. A szív munkájában is
fontos szerepet játszik, csökkenti a szívroham kockázatát, normalizálja a keringést. Normális értékre állítja a koleszterinszintet, s lassítja az öregedést. Hiányakor étvágytalanság, hányinger, hányás, fáradtság, gyengeség, izomgörcs léphet fel, jellegzetes tünet az
éjszakai lábgörcs. Fokozódhat a stresszhajlam,
nehezebben tudunk koncentrálni egy-egy
feladatra. Erõteljes szellemi, fizikai igénybevételnél, vizsgaidõszakban, stresszes életmódnál,
aktív sportoláskor a sejteknek több energiára
van szükségük, ezért különösen figyeljünk be-

I

vitelére. Sok zöldséget ajánlott enni ilyenkor, s
minél sötétebb, annál jobb (spenót, brokkoli,
borsó). Olajos magvakat, teljes kiõrlésû gabonából készült kenyeret és hüvelyeseket is érdemes
fogyasztani. Fokozza a zsírégetést, segít a zsírraktár leépítésében, csökkenti az éhségérzetet.
Hetente egyszer érdemes zöldség-gyümölcs
napot tartanunk, ezzel nemcsak fogyunk, hanem méregtelenítünk is. Jó hír az édesszájúaknak, hogy a csokoládé is gazdag forrása.

Fudge

ha dió, mogyoró,
pisztácia, aszalt vagy
tejkaramellára
karamellizált gyüemlékeztetõ fimölcsök is kerülnek
nomság. Az elsõ
bele. Fûszerezhetjük
kóstolás után minfahéjjal, szegfûszegdenki rajongójává
gel, szerecsendióval,
válik. Nemcsak eteti
kardamonnal is. Az
magát, könnyen el is
elkészítés után egy
készíthetõ. A leggyalapos tálba öntjük, s
koribb összetevõje a
ha kiszáradt, vizes
sûrített tej, tejszín,
késsel szépen szelecukor, vaj, kukoricaszirup, méz, amit felfõ- telhetõ. Mutatós, laktató, ám igen kalóriadús
zünk. Az alapmasszát ízesíthetjük csokoládé- édesség, de úgysem bírunk sokat enni belõle.
val, kávéval, likõrökkel. Nagyon finom még,
Kiss Éva

A

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából

Aszalt gyümölcsös fudge
Hozzávalók:
35 dkg cukrozott sûrített tej, 20 dkg cukor, 6 dkg vaj, 10 dkg étcsokoládé, 10 dkg durvára vágott dió, török mogyoró, 10 dkg apróra
vágott aszalt gyümölcs (áfonya, mazsola, szilva).

Elkészítés:
Lassú tûzön, folyamatos keverés mellett a sûrített tejbe olvasztjuk a
cukrot és a vajat. Miután a cukor elolvadt, 2-3 percig forraljuk,
karamellizáljuk. Hozzákeverjük a darabokra tört csokoládét, majd
ha ez elolvadt, az aszalt gyümölcsöt, diót, mogyorót. Ezt a masszát
egy sütõpapírral kibélelt tepsibe öntjük. Hûvös helyen hagyjuk kihûlni, és a tetejét kiszáradni. Nedves késsel kis kockákra vágjuk.
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HIRDETMÉNY
Támogatásban részesült Társasházak 2015
Támogatásban részesült
társasház

Támogatás összege
Vissza nem térí- Visszatérítendõ
tendõ támogatás

támogatás

559,006 Ft
869,454 Ft

559,006 Ft
869,454 Ft

Csokonai u. 12.
Auróra u. 10.
Bacsó Béla u. 11.
Tolnai L. u. 24.
II. János Pál pápa tér 14-16.
Kisfaludy u. 24.
Üllõi út 60-62.

1,500,000 Ft
998,377 Ft
1,000,000 Ft
1,000,000 Ft
1,248,750 Ft
1,000,000 Ft
3,000,000 Ft

1,500,000 Ft
998,377 Ft
1,000,000 Ft
1,000,000 Ft
1,248,750 Ft
1,000,000 Ft
0 Ft

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

József krt. 17.
Baross u. 87.
Rákóczi út 57/A
Vas u. 6.
Bródy S. u. 36.
Üllõi út 2-4.
Somogyi Béla. u. 10.
Bókay János. u. 50.
II. János Pál pápa tér 12.
József krt. 40.
Nap u. 3.
Stróbl A u. 7. E, F, K, L
Csokonai u. 8.
Százados 1007-1012 Társasház
Népszínház u. 47.

450,000 Ft
636,842 Ft
3,241,789 Ft
875,000 Ft
1,236,646 Ft
2,491,740 Ft
402,152 Ft
1,000,000 Ft
1,087,539 Ft
219,737 Ft
1,000,000 Ft
2,500,000 Ft
345,370 Ft
6,000,000 Ft
1,918,491 Ft

450,000 Ft
636,842 Ft
1,758,211 Ft
875,000 Ft
660,644 Ft
0 Ft
402,152 Ft
1,000,000 Ft
451,295 Ft
219,737 Ft
1,000,000 Ft
2,500,000 Ft
93,060 Ft
0 Ft
900,863 Ft

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Népszínház u. 13.
Mária u. 17.
Bérkocsis u. 41.
József u. 37.
Puskin u. 19.
Lujza u. 5.
Stróbl Alajos u. 7. D, G, J, H
József körút 60.
Koszorú u. 25-27.
Népszínház u. 40.
Horváth Mihály tér 3.
II. János Pál pápa tér 1.
Bródy Sándor u. 32.
Puskin u. 14-16.
Mária u. 5.
József u. 11.
Nap u. 15.
Vas u. 3.
Vas u. 7.
Práter u. 9.
Kerepesi út 1-5.
Német u. 8.
Német u. 17-19.
Népszínház u. 43.
Rigó u. 14.
Szûz u. 3.
Tavaszmezõ u. 5.
Víg u. 32.
Diószegi Sámuel u. 14.
Népszínház u. 17.
Hungária körút 10/B
Csobánc u. 8.
Dugonics u. 3.
Práter u. 71.
Szentkirályi u. 6.
Szentkirályi u. 15.
Szentkirályi u. 22-24.
Szilágyi u. 2.
Szerdahelyi u. 2/A
Teleki tér 7.
Lujza u. 1/C

906,986 Ft
79,500 Ft
988,918 Ft
419,748 Ft
1,100,317 Ft
1,500,000 Ft
2,305,871 Ft
932,603 Ft
775,125 Ft
3,557,041 Ft
871,830 Ft
1,335,008 Ft
6,369,437 Ft
3,444,113 Ft
1,253,367 Ft
1,606,759 Ft
536,605 Ft
5,342,870 Ft
1,176,580 Ft
491,500 Ft
3,005,256 Ft
1,288,365 Ft
1,074,826 Ft
1,126,294 Ft
786,104 Ft
825,021 Ft
613,189 Ft
1,954,525 Ft
229,947 Ft
1,258,020 Ft
1,007,696 Ft
2,814,624 Ft
630,000 Ft
922,000 Ft
2,292,439 Ft
495,885 Ft
560,000 Ft
533,274 Ft
394,887 Ft
544,225 Ft
1,317,404 Ft

906,986 Ft
79,500 Ft
988,917 Ft
390,248 Ft
778,777 Ft
1,500,000 Ft
2,305,871 Ft
932,603 Ft
775,125 Ft
6,402,673 Ft
871,830 Ft
2,403,014 Ft
11,464,987 Ft
4,821,758 Ft
1,754,713 Ft
2,892,166 Ft
536,605 Ft
9,617,166 Ft
1,176,580 Ft
491,500 Ft
5,409,461 Ft
1,803,711 Ft
1,074,826 Ft
1,126,294 Ft
786,104 Ft
825,021 Ft
613,189 Ft
2,736,335 Ft
229,947 Ft
2,264,436 Ft
1,007,696 Ft
5,066,324 Ft
630,000 Ft
922,000 Ft
3,667,902 Ft
495,885 Ft
560,000 Ft
533,274 Ft
394,887 Ft
544,225 Ft
1,317,404 Ft

1. Bérkocsis u. 23.
2. Fecske u. 15.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Támogatás felhasználásának célja

méretlen gázvezeték-hálózat cseréje
elektromos hálózat teljes felújítása, melléklépcsõház pinceszinti homlokzati fõfalának
építési munkálatai
tetõfelújítás I. ütem
tetõfelújítás I. ütem
I-II. em. függõfolyosó cseréje
tetõfelújítás I. ütem
gázhálózat felújítás
elektromos hálózat, függõfolyosó, udvari homlokzat, lépcsõház, kapualj felújítás
méretlen fõvezeték részleges felújítása, tetõ részleges felújítása, bejárati kapu cseréje,
két épület közötti folyosó lemezfedése, felvonó nagyjavítás
udvari burkolat felújítása
jobb oldali körfolyosó felújítása
kémények és kéményseprõ járda felújítása
bejárati kapu felújítása
gázvezeték – részleges javítása, tömörré tétele
felvonó részleges felújítása
tetõ részleges felújítása
tetõszerkezet teljes felújítása
gáz alap- és felszállóvezeték teljes cseréje
tetõszerkezet felújítása
kéményfejek átépítése
gázalapvezeték felújítása – a Fõvárosi Gázmûvek javaslatára
üvegtetõ felújítása
homlokzat állagmegóvási munkálatai, erkélyszerkezetek javítása
elektromos fõelosztó szekrény, házviláígtási fõbiztosító szekrény és kapualji világítás,
fõvezeték cseréje és tetõ részleges felújítása
felvonó javítása
bejárati kapu gyártása, szerelése, kapubehúzóval
tûzfal veszélytelenítés, kémény-tetõjárda felújítása
gáz alap- és felszállóvezeték teljes felújítása
életveszélyes orom- és tetõelemek veszélytelenítése
gázvezeték részleges felújítása – Kizárták õket a szolgáltatásból
gázalapvezeték-felújítás
gázhálózat felújítása
udvari tetõhéjazat cseréje
kémények és kéményseprõi járda felújítása
belsõ homlokzat-felújítás befejezõ üteme
tetõfelújítás II. ütem
külsõ- és belsõ homlokzat felújítása
utcai fõhomlokzat felújítása
utcai traktus nyeregtetõjének felújítása
utcai oromfal, kémények újjáépítése, kéményseprõjárdák cseréje
méretlen gázvezeték-hálózat cseréje
függõfolyosók felújítása
a második udvar függõfolyosójának felújítása
világítóudvar hõszigetelése, festése
homlokzat és lépcsõház felújítása
részleges tetõfelújítás
udvari homlokzat felújítása, elektromos fõvezeték cseréje, kijárati ajtó felújítása
tetõszerkezet, függõfolyosók részleges felújítása
elektromos fõvezeték felújítása
elektromos fõvezeték cseréje
folyosók burkolatának felújítása, korlátok és szerkezeti elemek festése
tetõ felújítása
elektromos hálózat részleges felújítása
gázhálózat cseréje
tetõhéjazat cseréje
homlokzatfelújítás
elsõ emeleti függõfolyosó felújítása
gázhálózat felújítása
elektromos fõvezeték, hálózat felújítása
gázhálózat alap-és felszállóvezeték cseréje
függõfolyosó felújítása
kéménybélelés
elektromos hálózat felújítása
részleges tetõjavítás, kaputelefon-csere
elektromos hálózat felújítása, részleges tetõjavítás

HIRDETMÉNY
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Tavaszmezõ u. 19-21.
Lujza u. 4.
Mária u. 6.
Vásár u. 2.
Üllõi út 50.
Üllõi út 18.
Víg u. 26.
József körút 75.
József u. 33.
Horánszky u. 19.
Német u. 23.
Kerepesi út 1-5.
Hungária körút 16.
Hungária körút 32-38.
(32. sz. A, B, C ép.)
Százados út 30/A
Puskin u. 20.
Déri Miksa u. 15.
Teleki tér 3.
Vas u. 12.
Vas u. 14.
József u. 54.
Kis Fuvaros u. 9/C
Baross u. 75.
József körút 71-73.
József körút 65.
Népszínház u. 24.
Homok u. 8-10.
József u. 7.
Vajda Péter u. 43.
Csepreghy u. 2.
Kálvária tér 18.

565,797 Ft
400,000 Ft
1,885,128 Ft
602,443 Ft
1,000,000 Ft
4,411,958 Ft
1,558,883 Ft
1,404,574 Ft
192,589 Ft
5,135,585 Ft
2,559,520 Ft
500,000 Ft
4,127,027 Ft
640,128 Ft

565,797 Ft
400,000 Ft
2,639,179 Ft
602,443 Ft
1,000,000 Ft
6,176,741 Ft
2,182,436 Ft
1,966,404 Ft
192,589 Ft
5,135,586 Ft
3,583,327 Ft
0 Ft
4,127,026 Ft
640,128 Ft

udvar betonozása, csatornacsere, falszigetelés, postaládacsere
tûzfal-bontás, átépítés
utcai épületrész tetejének felújítása
lift feletti félnyeregtetõ felújítása
fõvillanyvezeték, kaputelefon, kapuzár felújítása
hátsó nyeregtetõ, udvari félnyeregtetõ, és tetõszerkezet javítása
utcai félnyeregtetõ felújítása
utcai traktus és a hátsó lépcsõház közti félnyeregtetõ felújítása
két függõfolyosó lemez cseréje
tetõ, elektromos hálózat felújítása
gázhálózat felújítása, gázkazán- és gázmérõcsere
zöldesítés
függõfolyosó felújítása
kerítés felújítása

115,894 Ft
488,553 Ft
1,767,585 Ft
2,296,646 Ft
1,016,661 Ft
518,605 Ft
1,439,063 Ft
714,375 Ft
1,156,456 Ft
1,532,200 Ft
1,452,443 Ft
996,453 Ft
39,891 Ft
7,500,000 Ft
1,395,152 Ft
1,441,285 Ft
949,017 Ft

115,894 Ft
488,553 Ft
3,102,755 Ft
4,593,290 Ft
1,016,661 Ft
518,605 Ft
2,014,687 Ft
714,375 Ft
1,156,455 Ft
2,596,599 Ft
1,857,330 Ft
996,453 Ft
39,891 Ft
0 Ft
1,395,152 Ft
2,017,799 Ft
949,017 Ft

97.
98.
99.
100.

Üllõi út 16/B
Dobozi u. 25.
Futó u. 6.
Gutenberg tér 4.

256,476 Ft
249,100 Ft
161,925 Ft
9,652,270 Ft

256,475 Ft
249,100 Ft
161,925 Ft
17,374,085 Ft

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Rökk Szilárd u. 21.
Bezerédi u. 8.
Pál u. 6.
József körút 83.
József körút 78.
Harminckettesek tere 4.
Baross u. 28.
Bacsó Béla u. 22.
József körút 55-57.
Horváth Mihály tér 2.
Orczy út 41.

220,000 Ft
1,555,618 Ft
3,189,675 Ft
733,853 Ft
382,762 Ft
1,731,592 Ft
704,643 Ft
80,250 Ft
4,191,695 Ft
867,627 Ft
1,073,107 Ft

220,000 Ft
2,666,853 Ft
1,810,325 Ft
733,854 Ft
382,763 Ft
3,116,866 Ft
704,644 Ft
80,250 Ft
7,545,049 Ft
867,627 Ft
1,073,108 Ft

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Orczy út 43.
Múzeum körút 10.
Krúdy u. 15.
József körút 72.
József körút 44.
Szentkirályi u. 10.
Rákóczi tér 10.
II. János Pál pápa tér 13.
Tavaszmezõ u. 10.
Baross u. 41.
Nagy Fuvaros u. 18.
Kálvária u. 5.
Leonardo Da Vinci u. 12-14.
(4-14.)
Mária u. 46.
Harminckettesek tere 4.
Práter u. 29/B
Rákóczi út 27/A
Hungária körút 18.
Mária u. 23.
Tavaszmezõ u. 10.
Reguly Antal u. 21.
Szigony u. 10.
Mária u. 11.
Práter u. 69.
Leonardo Da Vinci köz 1.

968,014 Ft
1,594,446 Ft
972,458 Ft
2,725,007 Ft
511,783 Ft
1,025,902 Ft
1,187,547 Ft
900,000 Ft
249,718 Ft
1,431,116 Ft
1,099,313 Ft
632,602 Ft
1,074,592 Ft

968,014 Ft
2,870,002 Ft
972,458 Ft
3,815,010 Ft
511,783 Ft
1,025,902 Ft
1,187,548 Ft
900,000 Ft
249,718 Ft
2,003,563 Ft
1,099,313 Ft
632,602 Ft
1,074,592 Ft

kémény felújítása
tûzfal helyreállítása
belsõ udvari tetõszakasz felújítása II. ütem, I-IV. em. függõfolyosó felújítása
liftfelújítás, függõfolyosók részleges felújítása
méretlen gázhálózat felújítása
méretlen gázhálózat felújítása
elektromos fõvezeték és fõelosztó cseréje
elektromos fõvezeték és fõelosztó szekrény cseréje
lemeztetõ, függõfolyosók, udvari és utcai erkélyek felújítása
felvonó, és lépcsõház felújítása, udvari átjárók festése
felvonó és tetõ felújítása
elektromos hálózat felújítása
kamerarendszer kiépítése
kémények átépítése - hatósági kötelezés alapján
víz-alapvezeték csere, tetõhéjazat javítása
elektromos fõvezeték és fõelosztó cseréje
pincei gyermekkocsi- és kerékpártároló helyiség kialaítása, belsõ udvari homlokzat
vakolatának rekonstrukciója
hátsó udvari erkély felújítása
kapualj vakolása, festése, padlóburkolat újra rakása
tetõjárda-építés
falnedvesedés elleni utólagos szigetelés; díszkõ lábazat felújítása; erkély- és
tetõbádogozás; liftfelújítás; homlokzat veszélytelenítése
két lakás életveszély miatti kéménybéleltetése – a Fõkétüsz felhívása alapján
elektromos fõvezeték felújítása
új lift építése
gázfelújítás
gáz csatlakozó vezetékek kiváltása
elektromos hálózat cseréje
tetõfelújítás elsõ üteme
jobb oldali kémény javítása
függõfolyosók felújítása
méretlen gázhálózat vezeték-cseréje
tetõ részleges felújítása, egy lakáshoz tartozó kéményjárat bélelése, közös tulajdonú
lakás felújítása
tetõ részleges felújítása, hátsó lépcsõház II. és III. emeleti áthidalóinak megerõsítése
lépcsõházfelújítás
víz- és csatorna alapvezeték felújítása
utcai épületrész nyeregtetõjének felújítása
méretlen gázhálózat felújítása
méretlen gázhálózat felújítása
részleges tetõfelújítás I. ütem, és részleges felvonófelújítás I. ütem
épület alapjának vízbetörés miatti kijavítása, megerõsítése – hatósági kötelezés alapján!
udvari lépcsõ felújítása
kéményfej átépítés, tetõ javítás, kapualj javítás, lépcsõház elõtér felújítása
utcai ereszdeszkázat és függõereszcsatorna cseréje, eresz feletti tetõszakasz felújítása
udvari szennyvíz-alapvezeték felújítása
villámhárító felújítása, kertrendezés, tetõszigetelés, elektromos berendezés áthelyezése

249,558 Ft
249,608 Ft
245,872 Ft
248,285 Ft
3,047,019 Ft
244,602 Ft
246,214 Ft
248,000 Ft
6,151,735 Ft
224,700 Ft
138,800 Ft
104,027 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
3,047,020 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
6,151,735 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

pályázaton kívüli támogatás - utcai lábazat feletti vakolat újjáépítése
pályázaton kívüli támogatás - csatornahálózat javítása
pályázaton kívüli támogatás - bejárati kapu felújítása
pályázaton kívüli támogatás - bejárati kapu felújítása
tetõ- és ereszalj, ill. gázvezeték felújítás
pályázaton kívüli támogatás - bejárati kapu és rács felújítása
pályázaton kívüli támogatás - udvari téglafal felújítása
pályázaton kívüli támogatás - lépcsõházi ablakok cseréje
tûzfal szigetelése
pályázaton kívüli támogatás - kaputelefon felújítása
pályázaton kívüli támogatás - kaputelefon felújítása
pályázaton kívüli támogatás - liftakna ajtajának felújítása

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
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