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Elvette a Mi Hazánk irodáját az önkormányzat
Uszító hangvételű plakátot helyezett 
ki József körút 43-as szám alatti iro-
dájára a Mi Hazánk: egy fotót, amire 
azt írta fel, „nem lehetünk cigány-
ország”, s ami mellett ott áll, hogy 

„Magyarország a magyaroké”. Sátly 
Balázs LMP-s politikus, a Közösen 
Józsefvárosért frakció vezetője hívta 
fel a figyelmet a plakátra, és javasolta, 
hogy a kerület gondolja meg, hogy 
felbontja az önkormányzati tulajdo-
nú irodára vonatkozó szerződést a párttal. Erre végül október 
6-án, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasz-

nosítási Bizottság ülésén került sor, 
a Fidesz-frakció egyetértésével teljes 
egységben szavazva, indoklás nél-
kül bontotta fel az önkormányzat a 
szerződést. Dúró Dóra elnökhelyet-
tes jogi lépéseket helyezett kilátásba, 
szerinte hivatali visszaélés történt. 
A Társaság a Szabadságjogokért jo-
gásza, Szabó Máté szerint viszont az 
önkormányzatnak tekintettel kell 
lennie arra, hogy az általa kiadott 

helyiségek bérlői nem sértik-e mások emberi méltóságát, azaz 
az egyenlő bánásmód elve köti ebben az ügyben is.

Ingatlanfejlesztés 
utcafelújítással
Új hotel és lakóház épült a Baross 
tér déli oldalán, valamint mély- 
garázs is. A fejlesztő emellett 
felújította a közterületet, és hét 
fát is ültetett. A beruházó és a 
kivitelező szeptember 27-én írta 
alá az átadás-átvételt Józsefvá-
ros Önkormányzatában, amikor 
Pikó András polgármester talál-
kozott a német B&L csoport és 
a kivitelező DVM Group kép-
viselőivel. Az eredetileg spanyol irodaházberuházásnak in-
dult projekt évekkel ezelőtt maradt félbe, ezt a német B&L 
Gruppe vette át és gondolta újra. Irodák helyett egy 312 szo-
bás, 18 000 nm-es hotel készült, mely az Intercity nevet viseli.  
A hotel mellett egy 45 lakásos, 3400 nm-es területű lakóház 
is megépült, melynek bejárata a Mosonyi utca felől nyílik.  
Az épületek alatt egy 230 férőhelyes mélygarázst is kialakítottak.  
A beruházó vállalta, hogy felújítja a Mosonyi utca Fiumei 
út és Festetics utca közé eső részén a közterületet 90 méter 
hosszan, és az új járdánál 7 új fát is telepítettek.

Nem kerül az utcára 
a Városi Tanoda
Szeptember 27-én robbant a bomba: a Városi Tanodának 
12 év után el kell költöznie a Szentkirályi utcából, mert 
az épületet eladta a 
Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő (MNV) a 
Trefort Gimnázium-
nak. Az iskola októ-
ber végéig maradha-
tott volna az ígéretek 
szerint a helyen, de 
20-án jött a levél az 
MNV-től, mire a köl-
tözés hírére beindult 
a riadólánc. Kiderült, hiányzó dokumentumok és az in-
gatlan rossz állapota miatt nem maradhattak, de végül az 
MNV október 31-ig biztosítja a helyet, utána pedig a Tanoda  
a József körút 43-ba költözik.

Megújulunk!
Új arculattal jelentkezik a Józsefváros Újság, immáron 
ú helyett Ú-val. Az online platformunk átköltözött a 
jozsefvarosujsag.hu webcímre, kéthetilapunk pedig 
ehhez igazodva megújult. A tartalom viszont, ahogy 
eddig is, közérdeklődésre számot tartó hírekről, a kerü-
leti közélet, kultúra eseményeiről számol be. Megújult 
weboldalunkon hétvégenként képgalériával, podcasttal 
várjuk olvasóinkat. Józsefváros Újság
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Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

FIGYELEM!
A HELYSZÍNRE CSAK VÉDETTSÉGI
IGAZOLVÁNNYAL LEHET BELÉPNI.
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Szeptember 1-vel vált a Lakatos Menyhért iskola a Deák Diák 
tagintézményévé. A Deák Diák honlapján közzétett igazgatói 
levélben olvasható, hogy az iskola mindenkori vezetőségének 
régi álma volt, hogy 12 évfolyamos képzést indíthasson, bár 
az évek során készült koncepciókat az épp aktuális fenntar-
tó rendszerint visszadobta különféle indokokra hivatkozva. 
Farczádi Bence Tamás a továbbiakban úgy fogalmaz, egy 
rendkívüli átszervezésről szóló államtitkári döntés ered-
ményezte azt, hogy az idei tanévtől intézménye ének-zenei 
tagozatos általános iskola és gimnázium lett. Azaz az álom 
valósággá vált, nagyjából két év múlva indul is a hőn áhított 
12 osztályos képzés. 

Azonban az is kiderült, a kiváltságot nem adták ingyen, 
cserébe a Deákhoz csapták a rossz hírű Lakatos Menyhért 
iskolát, melynek 2020-as pedagógiai programjában a követ-
kező jellemzés áll: „Folyamatosan növekszik a magatartási, 
beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek aránya […] Ko-
moly gondot jelentenek a mulasztások […], már az egészen 
kisiskolások között is megjelent a nagymérvű durvaság, az 
oktalan erőfölény kimutatása, erősödött a trágár szavak gát-
lástalan használata; […] nem ritka a tanárok megfenyegetése 
sem.” Nem volt véletlen tehát az, hogy évek óta az iskola be-
zárását rebesgették. A tankerület nem is indított első osztályt 
az elmúlt két évben. 

Mindenesetre a döntés az összevonásról olyannyira hir-
telen született meg, hogy bár elvileg törvény írja elő, hogy a 
fenntartó tankerület a köznevelési intézmény átszervezésé-

vel összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt 
kikérje a szülői szervezet véleményét is – jelen esetben, a kor-
mány által elrendelt vészhelyzet alatt, személyes megjelenést 
nem igénylő formában is –, semmi ilyenre nem került sor. 

A szülői tanácsot a kutya sem kérdezte, az igazgató szűk 
tájékoztatójából tudtak meg valamicskét a változásról, azt is 
utólag. Írásban fordultak a tankerülethez, hogy bővebb in-
formációt kapjanak, mert tudni szeretnék, mire számíthat-
nak – mondta el John Emese, a Deák Diák szülői tanácsának 
elnöke. 

Bizonytalanságot okoz a szülőkben, hogy nem tudják, mit 
jelent érdemben az iskolák összevonása és ez mennyiben 
érinti a gyermekeiket. „Jelenleg arról van szó, hogy külön te-
lephelyen működik tovább mindkét intézmény. Nem tudjuk 
azonban, hogy miért most történt ez, miért így és ilyen hir-
telen” – sorolta a közös aggodalmakat John.

A Lakatosnak hosszú ideje csak megbízott igazgatója volt, 
nem találtak senkit, aki betöltötte volna a vezetői posztot, 
még az igazgatóhelyettesit sem. Erőss Gábor oktatásért felelős 
alpolgármestertől úgy tudjuk, az iskolák összevonása éppen 
emiatt technikai kényszermegoldás is, azaz egy huszárvágás-
sal megoldotta a vezetők kérdését is. Már korábban megírtuk, 
hogy az alpolgármester a szegregált intézmény bezárását, a 
gyerekek más iskolákba való integrációját támogatta, az épü-
let pedig visszaszállt volna az önkormányzatra, aminek nem 
titkolt szándéka egy inkubátorház kialakítása volt ott.

A tankerület nemrég megújult vezetése a Lakatos meg-
mentését tűzte ki célul. Sajnos a mai napig nem tudni semmit 
a szegregáció megszüntetéséről, az általános iskolai képzés 
megújításáról, pedig hát ez lenne az iskola fő profilja. 

Farczádi korábbi nyilatkozatában a HírNyolcnak azt 
mondta, a felnőttek általános iskoláját és a gimnázium esti 
tagozatát megtartják, de az általános iskolai képzést csak 
akkor, ha ki tudják találni, hogyan lehet népszerűvé tenni. 
Tehát a fő kérdés megoldása bizonytalan – most úgy fest, az 
iskola megtartása leginkább azt a célt szolgálta, hogy ne kell-
jen visszaadni a kerületnek az épületet.

Mindezekről természetesen a tankerület véleményét is ki-
kértük e-mailben, de lapzártánkig nem érkezett meg a válasz.

 Kolonics-Imre Zsófia

A LAKATOS MENYHÉRT ÉS DEÁK DIÁK ISKOLA EGYESÍTÉSE

A szülőket kész tények elé állította a 
tankerület: csak utólag szereztek tudo-
mást a Deák Diák iskola és a Lakatos 
Menyhért iskola összevonásáról. Levelet 
írtak a tankerületnek, tájékoztatást 
kérnek az összevonás homályos céljáról, 
körülményeiről. A Lakatos iskola meg-
menekült a bezárástól, általános iskolai 
képzését vélhetően mégis megszüntetik.
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Bár törvény írja elő, nem kérték ki 
a szülők véleményét az 
összevonásról
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Mi a programja, mit tesz majd képviselőként másként, 
mint amit a fideszes ellenfele tenne, mik az érvei vele 
szemben?

Csárdi Antal: Igazságosabb és fenntarthatóbb irányba 
szeretném Magyarország útját fordítani. Most egy szűk elit 
fölözi le a társadalom munkájának javát. Tudom, adópoliti-
kával kampányolni a legnagyobb butaság, de igazságosabb 
adózásra is szükség van, ezért kiállok a többkulcsos adó 
mellett, amennyiben a sávhatárok jól vannak meghúzva.  
Az LMP javaslata alapján 1 millió forintos bruttó fizetésig 
mindenki többet vinne haza, aki efölött keres, attól kérünk 
egy kicsit több hozzájárulást. Azt is szeretnénk, hogy az alap-
vető élelmiszerek árát ne terhelje a világbajnok mértékű 27 
százalékos áfa, kerüljenek az 5 százalékos adókulcs alá.

Én kapcsolatban vagyok az itt élőkkel, mindig elérhető 
vagyok, és ezt nem mondhatja el magáról a legtöbb fideszes 
képviselő. Nem cégeket vagy gazdasági érdekeket képviselek 
az országgyűlésben, hanem a városban élők érdekeit. Ehhez 
vissza kell adni az önkormányzatoktól elvont pénzeket és az 
építési hatósági jogköröket is, hogy elvégezhessék azt a mun-
kát, amire a választásokon felhatalmazást kaptak. Budapest 
a világ egyik legszebb városa, azt kell elérni, hogy legyen él-
hető és egészséges lakóhely is.

Én mindig itt éltem és dolgoztam, és, ellentétben a Fidesz 
jelöltjével, Böröcz Lászlóval, mielőtt országgyűlési képviselő 
lettem, nem egy pártszervezetnek voltam a vezetője. Munká-
val alapoztam meg azt a tudást és tapasztalatot, ami alapján 
felhatalmazást kérek a választóktól. Nekem nem a pártköz-
pont mondja meg, hogy mit képviseljek, hanem a választó-
polgárok az utcán, fogadóórán vagy 
bárhol, ahol megkeresnek.

Jámbor András: Nem lesz nehéz 
jobban csinálni, mint ahogy most 
Kocsis Máté teszi. Egy szimpatiku-
san indult ügy illusztrálja, hogyan 
viszonyul a Fidesz az 2019-es önkor-
mányzati választások elvesztése óta 
Ferencvároshoz és Józsefvároshoz, 
melyek jelentős része a 6-os válasz-
tókerülethez tartozik. Anno a Haller 

parkban megkapott a kézilabda-szövetség egy kosárlabda-
pályát, hogy ott grundpályát építsen. Az elbukott választás 
után azonban a szövetség – melynek Kocsis Máté az elnöke –,  
visszavonta a felújítási ígéretet, szétszerelve hagyták ott a 
kosárpályát, levonultak a területről. De nem érkezett meg a 
József Attila lakótelep művelődési házának ígért pénz és a jó-

zsefvárosi óvodafejlesztésre megígért 
támogatás sem, és lehetne még hosz-
szan sorolni.

Az itt induló Sára Botond és köztem  
lényeges különbség, hogy ő Óbudán 
él, én pedig Józsefvárosban a gyerek-
korom óta, és az utcán, az emberek-
kel találkozva győződtem meg arról, 
milyen ügyeket kell képviselnem.  
A lakhatási válság: a magas albérleti 
árak, a fiatalok nem tudnak önálló 

KETTŐS INTERJÚ CSÁRDI ANTALLAL ÉS JÁMBOR ANDRÁSSAL

„Nem területi határokban, 
hanem az emberek 
gondjaiban gondolkodunk”
Az ellenzéki előválasztás első fordulójában eldőlt, 
hogy kik lesznek azok a képviselő-jelöltek, akik 
2022 áprilisában megküzdenek majd a Fidesz 
jelöltjeivel. A két józsefvárosi választókerületben 
Csárdi Antal és Jámbor András nyerte el a válasz-
tók bizalmát. Őket kérdeztük arról, hogyan küz-
denek majd a győzelmükért, és mit tesznek, ha 
végül bekerülnek az országgyűlésbe.
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lakásba költözni, sok helyen a lakhatási körülmények sem 
megfelelőek. Ezért indítottam harcot a Diákvárosért is, ami 
5800 bérlakást és 12 ezer kollégiumi férőhelyet jelentene.  
A panel- és gangos házak felújítására is szükséges, ami az 
energiahatékonyság növekedésével klímavédelmi intézkedés 
is. Megélhetési válság van: miközben az átlagbér pörög fölfe-
lé, egyre nagyobb a szakadék a jövedelmek között. Az állami 
szektorban is tisztességes bért kell kapjanak az emberek, az 
alapnyugdíjnak is el kell érnie a minimum 100 ezer forin-
tot – most 4 ezer nyugdíjas él ennél kevesebből csak ebben  
a választókerületben.

Egyikük a Palotanegyed, másikuk 
a körúton kívül részek képviselője 
lehet ugyanabban a kerületben. 
Milyen együttműködésben, feladat-
megosztásban gondolkodnak?

Csárdi Antal: Komoly előrefutás lett 
volna, ha most leosztjuk a feladatokat.  
De volt és van is köztünk munkakapcso-
lat, több mint 10 éve ismerem Andrást, ez 
baráti kapcsolat is. Együttműködés van 
közöttünk, és biztosan ki merem jelente-
ni, a célkitűzéseimben kifejezetten erős 
harcostársam lesz.

Jámbor András: Tónival 10 éve is-
merjük egymást, jó viszonyban vagyunk.  
A kampányban is együttműködünk, de 
parlamenti képviselőként a kerület ügyeit 
is együtt fogjuk képviselni. A problémá-
kat hasonlóan látjuk, nem lesznek nagy 
viták közöttünk. Nem osztottuk fel a 
feladatokat, mindkettőnknek kell József- 
város és Ferencváros érdekeit képvisel-
ni. Nem területi határokban, hanem az 
emberek gondjaiban gondolkodunk, és 
országgyűlési képviselőként az a felada-
tunk, hogy ezeket megoldjuk.

A helyi vagy az országos ügyeket fog-
ja inkább képviselni az országgyűlés-
ben – mennyire lesz jó ez nekünk  
a kerületben?

Csárdi Antal: Egy egyéni képviselő-
nek sokrétű feladata van, amit a mai es-

tém is plasztikusan szemléltet. Hétkor értem 
haza, és levittem a szemetet, ami 40 percet vett 
igénybe, mert közben találkoztam pár ember-
rel, akik különféle kérdésekkel jöttek a kukák 
szerencsétlen kihelyezésétől kezdve a turista-
buszok belvárosi szabályozásáig, így hamar egy 
ötfős lakossági fórumon találtam magam. Hol-
nap írok az ügyükben az önkormányzat hatósá-
gi osztályának, a turistabuszok kérdését pedig 
a törvényhozásnak a helyiekkel közösen kell el-
döntenie. Azt mondom mindenkinek, használ-
jon, mert a pozíciómból fakadóan könnyebben, 
gyorsabban és hatékonyabban tudok segíteni.

Jámbor András: Ha országgyűlési képvise-
lő leszek, legitimitásom az engem megválasz-
tó polgárok akaratából képződik. Velük fogok 
kapcsolatot tartani, kint leszek minden héten 
az utcán, nem irodában ülök majd, a bejövő 

ügyeket proaktívan meg kell oldanom. Az országos kérdé-
sekben, mint a Diákváros ügye, ami a választókerületet érin-
ti, viszont sokkal inkább aktívnak kell lennem, kampánysze-
rűen kell működnöm majd.

Ráadáskérdés Csárdi Antalhoz: Több éves képviselő- 
sége nem használta-e el a választók szemében?  
Nem hozható ez fel hátrányként egy fiatalabb  
indulóval szemben?

Engedje meg, hogy megfordítsam ezt a kérdést. Ön kire 
bízná a képviseletét? Egy tapasztalt politikusra, aki végigjár-
ta a szamárlétrát – voltam kerületi és fővárosi önkormányza-

ti képviselő, és így lettem országgyűlési 
képviselő –, vagy arra, aki az egyetem 
elvégzése után egyből politikai pozíci-
ót töltött be, ahonnan csak fél lépés volt 
az országgyűlési képviselői mandátum.  
Az a tapasztalatom, az emberek elvárják, 
hogy érdemi munkát és teljesítményt 
mutasson fel az, aki politikai pályára áll. 
Ennek csak az előnyét látom, tudásban 
és tapasztalatban egyaránt, és elhaszná-
lódás helyett mindenki láthatta, érdemi 
segítséget tudtam nyújtani helyi és or-
szágos ügyekben egyaránt.

Ráadáskérdés Jámbor Andráshoz:  
Az ön baloldali mozgalmi tevékeny-
sége vonzó volt az előválasztáson 
szavazóknak, de nem fogja-e elijesz-
teni a többi választót?

Az ügyek, amiket képviseltünk a kam- 
pányban is – a lakhatási válság vagy a 
megélhetés kérdései –, nemcsak az el-
lenzéki választókat érintik, hanem a tel-
jes népesség 90 százalékát. Határozott 
szellemi alap és etikai norma határozza 
meg a politikámat, ami teljesen össze-
egyeztethető a választókerület képvi-
seletével. Lehet zöld-baloldalinak vagy 
újbaloldalinak is hívni, én szeretem szo-
ciáldemokratának nevezni, és hát ennek 
bizony semmi köze a kádári baloldali-
sághoz.

 Bányay Géza

A szeptember 29-én véget ért ellen-
zéki előválasztáson megválasztottuk 
a 106 egyéni választókerületben indu-
lókat, valamint a második fordulóban 
megmérkőző miniszterelnök-jelölte-
ket is. Józsefvárosnak két parlamenti 
képviselője van, mert a kerület két vá-
lasztási körzethez tartozik.
Az 1. körzetben (Palotanegyed) ket-
ten indultak. Csárdi Antal (LMP – a DK, 
Jobbik, MSZP, Párbeszéd, ÚK, ÚVNP 
támogatásával) a szavazatok 60 szá-
zalékéval nyert, Gelencsér Ferenc (Mo-
mentum – az MMM támogatásával) 40 
százalékot kapott.
A 6. körzetben (a József körútön túli 
kerületrész) négy induló volt. Itt Jám-
bor András (Szikra Mozgalom – a Pár-
beszéd, MSZP támogatásával) lett az 
nyertes 41,60% szavazattal, míg Csor-
dás Anett (C8 – a Momentum, ÚVNP, 
MMM támogatásával) 25,47%, Man-
halter Dániel (DK – a Liberálisok támo-
gatásával) 23,59% és Demeter Márta 
(LMP – a Jobbik, ÚK támogatásával) 
9,35%-ot ért el.
A miniszterelnök-jelölti küzdelemben 
hárman jutottak be a második forduló-
ba, Dobrev Klára, Karácsony Gergely és 
Márki-Zay Péter, a szavazatok sorrend-
jében, azonban Karácsony október 
8-án bejelentett visszalépésével két 
pályázóból választják ki Orbán Viktor 
kihívóját az október 10-én elkezdődött 
második fordulóban.

Az előválasztás
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150 program volt látható, hallható 
– a kulturális fesztiválon film, zene, 
színház, képzőművészet, tánc, iro-
dalom, performansz és vásár várta 
az érdeklődőket. Az eseménysorozat 
mottója a kortárs lét volt, és az, hogy 
nézzünk új szemmel a környezetünk-
re, hallgassuk kíváncsian egymás törté-
neteit. Az 150 programból 16 zajlott Jó-
zsefvárosban.

Friss szemmel nézhettünk az amúgy kicsit 
álmos Rákóczi téri Vásárcsarnokra is, ahol kint és bent 
zajlott az I. Józsefvárosi Jazzfesztivál. Három napon át kö-
vették egymást a koncertek délutántól késő estig, összesen 
16 koncert. A legnagyobb nevek a legígéretesebb tehetségek-
kel váltogatták egymást a színpadon Szakcsi Lakatos Bélától 
kezdve az Osaka Crackig bezárólag, és ugyanilyen műfaji 
tarkaság is jellemezte az eseményt. A koncertekre sokan jöt-
tek, és itt is tarkaság érvényesült: tudósítónk, Szerbhorváth 
György arról számolt be, hogy csúcsértelmiségiek és hajlék-
talanok együtt hallgatták a dzsesszt. A zenéről inkább nem 
írunk, mert, tudósítónk szavait kölcsön véve, az olyan, mint-

ha egy seprűn léggitároznánk egy kara-
oke-versenyen. 

Józsefváros sok-sok jazz-zenész szü-
lőföldje, mind boldogan játszottak itt, 
tértek haza végre fellépni – sokan évti-
zedek óta vártak erre, ezt többük Pikó 

András polgármesternek vallotta meg. 
Ezzel erősödött a kerület kultúraszerető, 

izgalmas és minőségi zenéhez, kultúrához 
vonzódó arculata. Oláh Tzumó Árpád világhí-

rű billentyűs pedig arról beszélt lapunknak, hogy 
szeretne egy józsefvárosi dzsesszklubot létrehozni a kerü-

letben, ahol belföldről és külföldről érkező zenésztársakkal 
játszhatna együtt, és taníthatna is.

Tárlat nyílt a Kőfaragó utca 5. alatti Roma Galériában, 
amellyel az önkormányzat ötéves szerződést kötött. A galé-
ria kultúrközpontként folytatja, változatosabb programokat 
kínálva közönségének. Az épületben élt Bura Károly cigány-
prímás (1881–1934), aki végrendeletében úgy fogalmazott 

„lakásomat, amely életem emlékeit gyűjti magában, egy eset-
leg megalakítandó cigánymúzeum részére hagyományozom, 
mert halálommal is a cigányzenészség ügyét akarom szolgál-

BUDAPESTI ŐSZI FESZTIVÁL

Friss szemmel szétnézni 
Józsefvárosban 
egymásra, önmagunkra

Lezajlott a Budapesti Őszi 
Fesztivál szeptember 26. és 

október 10. között, melynek 
egyetlen pesti helyszíne 
a 30 közül Józsefváros 
volt. A kerület felpezsdült 
az eseménytől, egymást 
érték az izgalmasabbnál 
izgalmasabb programok 

a hagyományosabbaktól 
a kísérletiekig.
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ni, mint ahogyan egész 
életemben is csak azt 
szolgáltam”. Ezért az-
tán a kiállítótermet róla 
nevezték el, a megnyi-
tón ott volt Karácsony 
Gergely főpolgármester 
is. Ő azt mondta la-
punknak, a fővárosnak 
komoly adósságai van-
nak még a romaprog-
ram megvalósításában, 

de vannak terveik, tervezik újraindítani online rádióként a 
roma ügyekkel kiemelten foglakozó Rádió C-t.

A kulturális fesztiválnak mindezek mellett a Horánszky 
utcai H13 és az ISBN könyv+galéria adott otthont, de volt 
Szomszédünnep a Bacsó Béla utcában, migráns tematikájú 
doku-séta a Kőbányai Dohánygyárban – többek közt tánc, 
performansz, kiállítás, térinstalláció, köztéri alkotások, vá-
rosi séta. A Rákóczi téri Vásárcsarnokban pedig az Oláh 
Norbert kerületi témájú festményeiből nyílt kiállítás volt lát-
ható. Józsefváros Újság

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat megbízá-
sából a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. nyilvános egyfordulós 
pályázatot hirdet az alábbi üres nem lakás célú helyiség bérbeadására.

A pályázati dokumentáció megvásárolható: 2021. szept. 22-től; megtekintési időpon-
tok: 2021. szept. 22 és 2021. okt. 27. között (előzetes időpont egyeztetés szükséges), 
az ajánlati biztosíték beérkezési határideje: 2021 október 27. 24.00 óráig; pályázat 
leadási határideje: 2021. október 28. 1400 óra; a pályázatok várható bontásának idő-
pontja: 2021. október 28. 14.00 órától.
A helyiségek külön-külön történő bérbevételére vonatkozó ajánlat érvénytelen.
A pályázat lebonyolításának helyszíne: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 1083 
Budapest, Őr u. 8. I. emelet, Helyiséggazdálkodási irodája. Tájékoztatás a pályázat to-
vábbi feltételeiről és a pályázati dokumentáció megvásárlásával kapcsolatos további 
információk a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 1084 Budapest, Őr u. 8. szám alatti 
Helyiséggazdálkodási irodáján ügyfélfogadási időben; telefonszám 06 1 216 6962.

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat megbízá-
sából a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. nyilvános egyfordulós 
pályázatot hirdet az alábbi üres nem lakás célú helyiség bérbeadására.

A pályázati dokumentáció megvásárolható: 2021. okt. 8-tól; megtekintési időpontok: 
2021. okt. 8. és 2021. nov. 3. között (előzetes időpont egyeztetés szükséges), az ajánlati biz-
tosíték beérkezési határideje: 2021. nov. 3. 24.00 óráig; pályázat leadási határideje: 2021. 
nov. 4. 14.00 óra; a pályázatok várható bontásának időpontja: 2021. nov. 4. A pályázat le-
bonyolításának helyszíne: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 1083 Budapest, Őr u. 
8. I. emelet, Helyiséggazdálkodási irodája. Tájékoztatás a pályázat további feltételeiről és 
a pályázati dokumentáció megvásárlásával kapcsolatos további információk a Józsefvá-
rosi Gazdálkodási Központ Zrt. 1084 Budapest, Őr u. 8. szám alatti Helyiséggazdálkodási 
irodáján ügyfélfogadási időben; telefonszám 06 1 216 6962

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Cím: Üllői út 66/B.
Hrsz: 36273/0/A/46
Alapterület m2: 57

Elhelyezkedés: földszinti
Rendeltetés: üzlethelyiség

Minimális nettó bérleti díj 
(Ft/hó): 109.830,-

Ajánlati biztosíték Ft
(Áfás összeg): 

418.452,-

Általános Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 13.30–18.00
Szerda: 8.00–16.30, 
(12.00–13.00 között szünetel)
Péntek: 8.00–11.30

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

nevében eljáró  Józsefvárosi Gazdál-
kodási Központ Zrt.

  Nováczki Eleonóra s.k.
vagyongazdálkodási igazgató
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Cím: Bauer Sándor utca 7.
Hrsz: 35130/0/A/1   35130/0/A/2

Alapterületet m2: 32, 69
Elhelyezkedés: pinceszinti, 

földszint 2.

Rendeltetés: raktár/raktár
Minimális nettó bérleti díj 

(Ft/hó): 82.725,-
Ajánlati biztosíték Ft 
(Áfás összeg): 315.182,-

HELYI ÉRTÉK



12,5 millió forint a keretösszege annak a pályázatnak, melyet 
az önkormányzat készül kiírni a közeljövőben – a program 
célja a kerületi társasházak kapuljainak világítással való fel-
szerelése, de a kapuk felújítására is lehet pályázni. Alkony-
lámpák (mozgásérzékelős világítótestek) telepítésére 50 ezer 
forintot, a kapualjak renoválásra 450 ezer forintot lehet igé-
nyelni – tájékoztatott Camara-Bereczki Ferenc Miklós, a Vá-
rosüzemeltetési Bizottság elnöke. 

Az MSZP-s politikus azt is elmondta, 
hogy a keretösszeg kimerülése után is 
várják a pályázatokat: „a benyújtás fo-
lyamatos, mivel szükségünk van nekünk 
is arra, hogy tisztában legyünk a valós 
igényekkel”.  Camara-Bereczki szerint a 
korábbi, fideszes ciklusra jellemző gya-
korlat, melyben a társasházakat hatal-
mas összegekkel támogatták, nem volt 
tartható költségvetési oldalról: „a pandé-
mia és az állandó pénzhiány miatt – az 
életveszélyelhárítás kivételével – muszáj 
volt időszakosan felfüggeszteni a társas-
házi támogatásokat, de az idei költség-
vetés tárgyalásnál sikerült kilobbiznunk, 
hogy erre a programra is jusson pénz”. 
Elmondta azt is, hogy településképi hoz-
zájárulást kell kérniük a pályázóknak, de 
ez nem bonyolult procedúra: „a főépítészi iroda ügyintézői 
mindenben segítenek a közös képviselőknek, hogy mindent 
szabályosan és pontosan tudjanak benyújtani” – így Cama-
ra-Bereczki. 

A lámpa alatt van a legsötétebb – tartja a szlovák mondás, 
utalva arra, hogy sok esetben a tökéletes bűntény elkövetése 
épp a legkockázatosabbnak tűnő körülmények között kivi-
telezhető (nyílt utcán, fényes nappal senki sem számít bűn-
cselekményre, aztán pedig mégis). A papírforma azonban, 
könnyen belátható, ennek épp ellenkezője, a bűnelkövető 
valószínűleg nem olyan helyszínt választ a cselekmény elkö-
vetésére, ahol a lebukás kockázata magas, a fény pedig elsőd-
leges rizikófaktor. „Egyszerre segíti a közbiztonság növelését 
és a társasházak megújulását, valamint a Józsefvárosi polgá-

rok biztonságérzetét a Világos kapualjak program” – mondja 
Sátly Balázs, az  LMP képviselője, és kifejtette azon remé-
nyét is, hogy jövőre egy kedvezőbb költségvetési helyzetben a 
programot ki tudják szélesíteni. 

Erőss Gábor párbeszédes alpolgármester már az előző cik-
lusban is részt vett a bizottságban, amikor bővebb források 
álltak az önkormányzat rendelkezésére: „ha a kormány nem 

szorongat, akkor a társasházak érdemi 
felújítását is tudnánk támogatni, jelenleg 
a jövő évi költségvetés előkészítése zajlik, 
és remélhetőleg jövőre is tudjuk folytatni 
ezt a programot”.  

Szarvas Koppány Bendegúz, a Momen-
tum képviselője elmondta, ez a kezdemé-
nyezés még a Fidesz-érában kezdődött és 
egy népszerű, jó program, amit tovább 
kellett vinniük: „Pont azt a gyakorlatot 
akarjuk felszámolni, hogy felszámolunk 
valamit csak azért, mert azt a másik oldal 
találta ki” – mondta. 

Stettner István, a Demokratikus Ko-
alíció képviselője szerint jelenleg annak 
is örülni kell, hogy ilyen, kisebb fejlesz-
téseket is el tudnak végezni a kerület-
ben: „Rengeteg olyan dolog van, amire 
még szüksége lenne Józsefvárosnak, hogy 

mást ne mondjak, például a kerületi útfelújítások ügye is 
megoldatlan, de erre nem adott pénzt a kormány. Jó lenne, 
ha egyszer megértenék, hogy az emberek elemi, minimális 
érdekeiből nem kellene politikai kérdést csinálni.” 

„Nagyon komoly bűnmegelőzési hatása van a lámpáknak, 
a program maximálisan támogatható a részünkről, de ha 
kamerát is telepítenének mellé, akkor lennénk a legnyugod-
tabbak” – mondja Molnár Gábor VIII. kerületi rendőrkapi-
tány. Egyébként az önkormányzat társasházaknak szóló pá-
lyázatai között szerepel egy vagyonvédelmikamera-pályázat, 
ennek keretében a Józsefváros közigazgatási területén elhe-
lyezkedő társasházak, lakásszövetkezetek a közös tulajdonú 
épületrészek, területek megfigyelését szolgáló vagyonvédel-
mi kamerát igényelhetnek. Bujdosó János

A RENDŐRSÉG MINDEN LÁMPA MELLÉ RAKNA EGY KAMERÁT IS

Újraindul a Világos kapualjak program
Józsefváros és a közbiztonság: slágertéma, örökzöld topik, és nemcsak a Fidesz-narratíva szerint, 
hanem sok helyi lakos szubjektív tapasztalata alapján is volna mit javítani a közbiztonságon. 
A nagy egész a részletekből áll össze, cseppek a tengerben, az önkormányzat most megjelent 
Világos kapuljak pályázata – melynek keretében társasházak pályázhatnak világításfejlesztésre – 
egy picit javít az emberek biztonságérzetén, de kriminológiai szempontból sem haszontalan, 
hiszen a bűnmegelőzésben is szerepe van.
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Részben ezen próbál segíteni a Zöld Udvar pályázat, mely-
re november 15-ig pályázhatnak a társasházi közösségek.  
A városi beépített térben minden zöldfelület szerepe felér-
tékelődik, és a leveles növényekkel ellátott, fásított udvarok 
is segítenek abban, hogy a nyarak elviselhetőbbek legyenek, 
javuljon a levegőminőség. A zöld környezetnek igazolhatóan 
kedélyjavító hatása is van.

Erőss Gábor alpolgármester nyilatkozott lapunknak arról, 
hogy a tavalyi pályázat után – a klímavédelmi intézkedési 

terv keretében – ismét van lehető-
ség vissza nem térítendő támogatást 
nyerni udvarzöldítési célokra. Az ud-
varok zöldítésének nemcsak klímavé-
delmi, hanem közösségépítő hatása is 
van, javul a kapcsolat az együtt dol-
gozó lakók között.

Az előző kiírásban kilenc társas-
ház nyert összesen 6,4 millió forint 
értékű dotációt. Ezek a projektek 
részben még megvalósítás alatt áll-
nak, de már elmondható, hogy jók a 
tapasztalatok. Körülbelül háromszo-
ros volt a túljelentkezés a pályázatra, 
ez is mutatja, hogy igény van ilyen 
lehetőségekre. Sajnos nem tudtak 
annyi támogatást kiosztani, ameny-

nyit szerettek volna, de akik korábban pályáztak, azok most 
ismét próbálkozhatnak. Fontos szempont, hogy ennél a pá-
lyázatnál nem udvarszépítésre vonatkozik a kiírás, hanem 
kimondottan zöldítésre, amivel a hőszigethatás csökkenthe-
tő. Azok pályáznak eséllyel, akik nemcsak szépítő és közös-
ségépítő megoldásokban gondolkodnak, hanem valóban zöl-
debbé teszik a lakókörnyezetüket, hiszen már 1–2 fa is jobb 
mikroklímát tud teremteni az udvaron.

Már korábban is voltak olyan projektek, ahol nem csupán 
dézsás növényekben gondolkodtak, mert az igazán jó meg-
oldás az – ha lehetséges –, amikor a betont is feltörik az ud-
varon, és lombos fát ültetnek. Ez az igazán tartós megoldás, 
még ha jóval költségesebb is – mert a dézsás növények sokkal 
könnyebben száradnak ki.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke 100 ezer és 
1 millió forint között mozog. Eszközök és növények beszer-

zését lehet ebből intézni, de szempont, hogy az elnyert összeg 
30 százalékát növényvásárlásra kell fordítani. Ugyancsak 
kitétel, hogy önrésszel kell rendelkezzen a lakóközösség, ez 
minimum 10 százaléka a költségeknek, melyeket utólag fi-
nanszíroz az önkormányzat.

A főváros hasonló, Égigérő fű nevű udvarzöldítési pályáza-
tán is nyertek már józsefvárosi társasházak támogatást – ez 
nem kizáró ok a kerületi támogatás igénylésére, igaz, a Zöld 
Udvar-projektben kevesebbet kaphatnak azok, akik ott is 
nyertek. A források szűkössége miatt a korábbi döntéseknél 
fontos szempont volt, ki mennyi önrészt vállal, de ez nem 
kizárólagos szempont, mert akkor a szegényebb lakóközös-
ségeknek nem lett volna esélyük.

Az önkormányzat nyitottan áll a kreatív megoldásokhoz: 
nem a Zöld Udvar az egyetlen lehetőség, ahol forrást lehet 
nyerni az elviselhetőbb környezet kialakítására. Még ez év 
végén indul egy kerületi gangzöldítési pályázat is azoknak 
a társasházaknak, ahol az udvarzöldítés nem megoldható, 
ezen árnyékolást segítő futónövényekre is lehet támogatást 
kérni. Emellett novemberben, az idei költségvetés terhére, 
egy árnyékolási, valamint egy homlokzatzöldítési pályázatot 
is kiír az önkormányzat – ezzel is alkalmazkodva a házak 
egyedi igényeihez. Nem mindenütt lehetséges az udvar beül-
tetése, de a forró nyári hőséget más okos és környezetkímé-
lő módon is lehet enyhíteni – zárta gondolatait Erőss Gábor 
környezet- és klímavédelemért felelős alpolgármester.

A pályázati lehetőségekről az önkormányzat honlapján 
lehet részletesebben olvasni, a szükséges űrlapokat onnan 
lehet letölteni. További kérdésekkel a zoldudvar@jozsefvaros.
hu e-mail címen és a +36 (1) 459-2552-es telefonszámon lehet 
érdeklődni. Pálinkás János

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATJA 
A ZÖLDÍTENI VÁGYÓKAT

Ismét Zöld 
Udvar pályázat
Józsefváros köztudottan nem gazdag zöldterü-
letekben, és az egy főre jutó zöldfelületet nézve 
a főváros egésze is jócskán lemarad regionális 
és uniós összehasonlításban is. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) javaslata a minimálisan 
9 négyzetméternyi zöldterület lakosonként. 
Ehhez képest Józsefvárosban ennek értéke 
csupán 2,4 nm/fő, pedig az ideális 50 nm/fő lenne, 
ez azonban nagyvárosi környezetben sokszor 
csak álom.
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Rendes képviselő-testületi ülés volt szeptember 22-én, az 
egyik fő napirendi pont a költségvetés módosítása volt. Az ál-
talános tartalék lecsökken 234 millió forintról 135,3 millióra, 
a közösségi elven is működő Józsefvárosi Múzeum előkészü-
leti munkáira is átcsoportosít a kerület 6,7 millió forintot.  
A JGK két teherautót vesz 17 milliós értékben, és feláll egy la-
káspályázati csoport is a JGK-n belül, erre 25 millió forint jut.

A fideszes frakció felvetette, hogy az 1,4 milliárdos függő 
tételt költsék el úgy, hogy a józsefvárosi szociális, egészség-
ügyi és nevelési ágazatban dolgozók 13. havi fizetést kapja-
nak belőle. Ezt a Közösen Józsefvárosért frakció elutasította. 
Pikó András elmagyarázta, hogy ennek a tételnek az eredetét 
most vizsgálják, az év végére lehet majd tisztán látni. Más-
részt igazságtalannak találná, hogy egyesek kapnak, mások 
nem 13. havi bért.

Újra lesz Világos kapualjak program, 12,5 millió forintos 
értékben lehet majd pályázni a társasházak kapujának felújí-
tására és bevilágítására (erről bővebben írunk a 8. oldalon).

Folytatódik a Zöld Udvar-pályázat is, 7 millió forintra le-
het pályázni (a részletekről a 9. oldalon írunk).

Lesz kerületi részvételi költségvetés – ez egy többéves 
folyamat, amely során a lakosság döntheti el, hogy milyen 
fejlesztések valósuljanak meg. Összesen 120 millió forintot 
lehet majd elkölteni, ami a kerület három körzetében 40-40-
40 millió forintra szétosztva valósul meg. A Fidesz-frakció 
megosztott volt az ötlet kapcsán, többen üdvözölték az alap-
elvet, ami bevonja az embereket a döntéshozásba, de Juharos 
Róbert képviselő szerint „bajt akarnak csinálni”. A Fidesz 
sokallotta a megvalósítás 10 milliós árát, Pikó András arra 
hívta fel a figyelmet, hogy Budafok-Tétényben 70 millióba 
került ugyanez.

November 4-én emléktáblát kap Raoul Wallenberg, az Ül-
lői út 4. alatt volt ugyanis a zsidómentő svéd diplomata főha-
diszállása. Rodolfo, azaz Gács Rezső pedig a Nagy Fuvaros 
utca 27. alatti szülőháza falán kap emléktáblát.

Újabb térfigyelő kamerát helyeznek el a Szeszgyár utca és 
Visi Imre utca sarkán, hogy visszafogják az illegális szemete-
lést. A fejlesztést üdvözölte Camara-Bereczki Ferenc MSZP-s 
képviselő, aki szerint az Orczynegyed elmaradásban van a 
fejlesztések terén.

Vita alakult ki a Szentkirályi utca felújításáról, ami el-
maradt, noha a 2016-os Tér_Köz pályázaton erre is nyert el 
pénzt a kerület. De végül nem maradt rá elég pénz, ennek el-
számolása most zárult le. Fásítás mindenesetre lesz. A Fidesz 
fél a Palotanegyed elbulinegyedesedésétől, és a koncepciót 
hiányolja a Szentkirályi utca fejlesztéséből. Rádai Dániel al-
polgármester szerint más utcákkal együtt lesz felújítás, erről 
tárgyalnak a Pázmány-campus fejlesztőivel.

1,4 millió forint értékben támogatja a kerület az önkor-
mányzati cégek dolgozóinak áttérését autóról a közösségi köz-
lekedés valamilyen formájára a Tedd le a kocsit! programban.

Hátrányos helyzetű józsefvárosi felső- és középiskolás di-
ákoknak nyújt egy kis anyagi segítséget a Bursa Hungarica 
ösztöndíjrendszer, amelyhez a kerület csatlakozik, ennek 
részleteiről a 11. oldalon írunk.

Módosul a Józsefvárosi Aranykoszorú-díj egyik feltéte-
le. A kerületben magas színvonalú szolgáltatást nyújtó ipa-
ros, kereskedő, vállalkozó cég vagy magánszemély részére 
adható díjat eddig olyanok kaphatták, akik legalább 10 éve 
működnek a kerületben, de a változó világ miatt ez túl hosz-
szú időszak, a vállalkozások átalakulnak, alkalmazkodnak 

– ezért már 5 éves működéssel is rá lehet szolgálni az Arany-
koszorúra. Dercsényi Dávid

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Emléktábla Raoul 
Wallenbergnek, 
Zöld Udvar, világos 
kapualjak
13. havi bér, 1,4 milliárdos talált pénz – volt vita a szeptember 22-i képviselő-testületi ülésen.

BEMUTATJUK A
RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉST! 

Jövőre ��� millió forint elköltéséről
dönthetnek a józsefvárosiak.
A folyamat menetéről, a részvétel
lehetőségeiről nyilvános fórumot
tartunk, ahová szeretettel várjuk az
érdeklődő lakosokat, közösségeket
és szervezeteket!

Kérdezzenek, ötleteljenek,
vegyenek részt!

����. ��VEMBER ��. � �����
KESZT��G��R �M�T��S TÉR ��.�
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Havi 10 ezer forintról 12 ezerre emelte a Józsefvárosi Önkor-
mányzat a Bursa Hungarica ösztöndíj maximális összegét, a 
döntést a szeptember 27-i képviselő-testületi ülésen fogadták 
el. Erőss Gábor alpolgármester úgy véli, az összeget még bő-
ven lehetne tovább növelni, de ez is segíti a kerületben élő 
hátrányos helyzetű érettségi előtt állókat és egyetemistákat, 
hogy továbbtanuljanak, és ne kelljen anyagi kényszerből le-
mondaniuk a diplomáról. Éppen ezért arra törekszenek, hogy 
minden pályázó a megemelt, maximális összeghez férhessen 
hozzá, az ehhez kellő forrást meg is teremtették – mondta el 
lapunknak az alpolgármester.

Így jön ki a matek
A Bursa Hungarica ösztöndíj egyik része önkormányzati tá-
mogatás, további 5 ezer forinttal az állam egészíti ki, így a 
pályázaton maximális összeget elnyerő józsefvárosi lakosok 
havi 17 ezer forintra lesznek jogosultak a következő félévtől. 
A támogatást a diákok által látogatott felsőoktatási intéz-
mény utalja havonta, 10 hónapon át.

„Sokat számított”
Első hallásra nem tűnhet túl soknak havi 17 ezer forint plusz, 
s hogy megtudjuk, mégis mire elég, korábbi Bursa Hungari-
ca-támogatottakat kérdeztünk meg.

Egy egyetemistának, ha kollégiumban él, a szülei pedig 
nem igazán tudják finanszírozni a tanulmányait, nagyjából 
60–80 ezer forintra van szüksége ahhoz, hogy fenn tudja 
tartani magát – mondja saját tapasztalatai alapján a SE or-
vostanhallgatója, Jákim. Elég lehet egy kicsit kevesebb is, és 
ennél jóval többet is el lehet költeni, ám nyújtózkodni addig 
lehet, amíg a takaró ér. Jákim ezért leginkább a legszüksé-
gesebbekre költ: kollégiumra, tankönyvekre, fénymásolásra, 
étkezésre és az edzése díjára. Az egyetemen tanulmányi ösz-
töndíjban is részesül, valamint igényelt szociális ösztöndíjat 
is. A tanulmányi ösztöndíj az átlagtól függ, neki jellemzően 
20–30 ezer forint közötti összeg jön össze. A szociális ösz-
töndíjának összege is változó, nagyjából 30 és 50 ezer forint 
között mozog. „Ezekhez jött pluszba a Bursa Hungarica, ami 
15 ezer forint. Sokat számított, jelentős segítség, főleg, ha az 
egész évet nézem, nem pedig egy-egy hónapra leosztva.”

Valaki még spórolni is tud belőle
Más a helyzet akkor, ha egy egyetemistának nem kell lakha-
tásra költenie, mert otthon él a családjával. Lászlónak, aki 

az ELTE Bölcsészkarán tanul, jobbára csak a ruházkodását, 
a tanszereit kell saját zsebből finanszíroznia, illetve a szóra-
kozás költségeit. Tanulmányi ösztöndíjat épp nem kap, mert 
osztott képzésre jár, idén szeptemberben kezdett mestersza-
kon. Ugyanakkor neki a havi 15 ezer forintos támogatás bő-
ven elég egy hónapra, feleslegesen nem költ, még félre is tud 
rakni belőle, minden forintot megfog. Szabadidejét is legin-
kább tankönyvei mellett tölti, néhanapján ül be barátokkal 
meginni valamit, de az szóba sem jöhet, hogy elfesztiválozza 
az összekuporgatott pénzét. Nyáron diákmunkát végzett, azt 
a keresetét is félretette.

Van, akinek cigarettára több megy el
Havi 15 ezer forint nem valami sok, mégis jól jön, mert pél-
dául lefedi az egyetemi bejárás útiköltsége – mondja Anna-
bella, aki idén másodéves Gödöllőn a Magyar Agrár- és Élet-
tudományi Egyetemen, ahová első körben még önköltséges 
képzésre vették fel, így tanulmányi ösztöndíjjal nem számol-
hatott. Otthon él, szülei betegségük miatt alkalmi munkából 
élnek, ahogyan ő is csak azt tud vállalni a tanulás mellett.  
A szülei támogatják, amennyire tudják, a tandíjat is közösen 
oldották meg, időben elkezdtek rá spórolni. Így nagy köny-
nyebbség, hogy idén szeptembertől átvették államilag finan-
szírozott képzésre. Szerinte elég sokba kerül az egyetemista 
lét, főleg, ha a kötelességek mellett némi közösségi szórako-
zásra is van igény. Tanszerre, jegyzetre, fénymásolásra 25–30 
ezer forintot elvitt ez a félév, aztán ott van extra kiadásként 
a telefonköltség internettel, tizenezer havonta, időnként ál-
dozni kell egy-egy divatosabb ruhadarabra és cigarettára is, 
majdnem 20 ezer megy el egy hónapban, ráadásul időnként 
eljár szórakozni, azt sem lehet megúszni 10 ezer forint alatt.

 Kolonics-Imre Zsófia

ÉVI 170 EZER FORINTOS TÁMOGATÁS 
A RÁSZORULÓ EGYETEMISTÁKNAK

A nehéz szociális körülmé-
nyek között élő egyetemis-
ták jövő évtől már évi 170 
ezer forint összegű támo-
gatást kapnak, ameny-
nyiben élnek a szociális 
alapon igényelhető Bursa 
Hungarica ösztöndíj-
pályázat lehetőségével 
Józsefvárosban. Még van 
idő jelentkezni, a pályázati 
dokumentum leadási ha-
tárideje november 5.Bursa Hungarica 

a rászorulók tanulásáért
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Igaz, „csak” egy 11 oldalas kvázi novellát küld. Ez egyike an-
nak a 63 történetnek, amit Pintér Pálma, a Verkstaden márka 
és üzlet tulajdonosa írt lassan kamasszá cseperedő gyerme-
ke – azaz maga a Verkstaden – történetéről. Nem titkolt célja 
lerántani a fátylat a menő márkák arany életéről: nyersen be-
szél könyvében a nehézségekről, a kilátástalanságról, arról az 
időszakról, amikor csak kiflicsücsök jutott vacsorára.

Így nőtt fel a bolttal együtt
Pálma pici funzine-ek formájában adná ki a történeteket: 
képet szeretne adni arról az ívről, ahogy az emberben meg-
születik egy gondolat, majd valósággá válik: hogy milyen út 
vezet néhány fiatal lány ötletelésétől egészen a boltnyitásig.

Mivel a Verkstadent a 20-as évei elején kezdte, gyakorlatilag 
együtt nőtt fel a vállalkozásával, s most 
33 évesen úgy gondolja, gyökeresen 
meghatározta a fiatalságát, hogy gon-
dolt egy nagyot, és mindent feltett egy 
lapra. 2009-ben költözött Svédországba, 
ekkor fogalmazódott meg benne először 
egy „ruhákkal kapcsolatos dolog” ötlete, 
erről szól az átküldött novella is. 2011-
ben több ismerősével együtt kezdték 
el kigondolni a boltot, de előbb-utóbb 
mindenki elment „rendes” munkahelyet keresni, ő meg ma-
radt, mert egyszerűen tudta, hogy neki ez az útja.

Igaz, sokszor négy ember munkáját végezte, és a magán- 
élete is megsínylette a döntését. Néha nem volt pénze, egy 
időre részben fel is adta az egészet, és kiment Belgiumba. 
Aztán akkoriban nyert egy pályázaton, és igazán beindult a 
Verkstaden.

A „gyermek”, azaz a vállalkozás mostanra ért kamaszkorba 
Pálma szerint. Kicsit már szeretné elengedni a kezét és mással 
is foglalkozni, például írással, de még nagyon függnek egy-
mástól, nehéz kívülről behozni ide valakit alkalmazottnak.

Verkstaden világnézet
Pálma nem szívesen tolja magát előtérbe, szeretne leválni a 
márkájáról, nem szereti, amikor vele azonosítják. Pedig ne-

héz elvonatkoztatni, egyrészt a szövegek és képek mind az ő 
ízlésének lenyomatai, bár nem mindet ő írta, de csak olyat 
nyom pólóra, amivel azonosulni tud. Alapvetően vidám, de 
kissé keserédes, kritikusan szemlélődő, magát nem túl ko-
molyan vevő ember világnézete rajzolódik ki a Verkstaden 
szövegeiből, ezekben a fiatalok jelentős része magára ismer, 
vagy talál egy olyan mondatot, amivel azonosul.

Minden kisvállalkozás vezetője el szokta mondani, hogy 
beszélget a vásárlóival, de Pálma tényleg beszélget, előfordult 
már, hogy három órán át is. Mindenki ismerősként üdvözli, 
aki pedig nem, a következő alkalomra már az is ismerőse 
lesz. Mert ide a legtöbben visszatérnek, ha másért nem, aján-
dékot venni, hadd nevessen más is, amikor meglátja, meny-
nyire hozzá illő ruhadarabot találtunk neki egy „Megoldom” 

feliratú póló vagy egy „Azt még meg-
eszed?” sapka formájában.

Nagyi mondta
Tízéves születésnapjára kreatív együtt-
működéssel ajándékozta meg a Verks-
tadent az élet, az ëviköt márka tulajdo-
nosával, Katona Évivel és Szombat Éva 
fotóssal megvalósították a Nagyi mond-
ta projektet.

Az ötlet onnan jött, hogy amikor a Szigethalmi Idősek 
Otthonának bentlakói amerikai mintára üzeneteket küldtek 
a világnak, életigazságokat, megfontolandó bölcsességeket, 
Pálmának eszébe jutott, mennyire jó volna hasonló monda-
tokkal ellátott termékeket viszontlátni a Verkstaden polcain 
is. Gyűjtést szerveztek, és rengeteg jól hangzó, bölcs gondo-
latot kaptak a közönségük nagymamáitól, melyeket aztán 
pólókra, sapkákra, táskákra nyomtak, illetve kötöttek, majd 
fotósorozaton örökítettek meg.

A gondolat emögött elsősorban az volt, hogy párbeszéd in-
duljon el a generációk között, hiszen volna mit mondanunk 
egymásnak, másrészt pedig, hogy gondoljunk másképp egy-
más tevékenységeire, és hozzuk be a modern világba a kötést, 
ne úgy tekintsünk rá mint elavult, nénis dologra. 

 Ádám Judit

10 ÉVES A VERKSTADEN, AZ EGYEDI FELIRATOS RUHÁK BOLTJA

„Megoldom” – pólóra írt életérzés
Viszonylag ritkán fordul elő, hogy egy inter-
júban feltett kérdésre az a válasz, „nem tu-
dok erre röviden mit mondani, de írtam róla 
egy könyvet, szívesen átküldöm”. 10 éves a 
Verkstaden, a Rákóczi csarnok oldalában talál-
ható, fiatal felnőtteket megszólító, egyedi szö-
vegekkel nyomott ruhák és kiegészítők boltja.
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A magyar szakos tanár, drámapedagógus közoktatási veze-
tő Csordás Anett 2018 szeptemberében még a saját lakásán 
indította el a Holnap iskolája  
tanulócsoportot, majd a kö-
vetkező év januárjában köl-
tözött egy alkalmasabb bér-
leménybe.

Ne csak szegregált 
intézmények 
legyenek
Anett fia, Erik halmozott 
fogyatékossággal élő, nem 
beszélő, idegrendszeri sérült 
16 éves fiatalember, aki kis-
mértékben intellektuálisan 
is érintett. Az anyának ha-
mar feltűnt, hogy azok a gye-
rekek, akiknek nagyobb támogatási szükséglete van, szinte 
csak szegregált intézményekbe járhatnak. 

2015-ben részt vett egy szakmai úton Chicagóban, ahol 
egy hónapon keresztül tanulmányozta az inkluzív iskolát, 
és azt, hogy milyen életpálya-lehetőségei vannak egy sérült 
gyereknek. „Ott nyílt fel a szemem, hogy nem álmot kerge-
tek, az inkluzió megvalósítható. Akkor tanultam meg, hogy 
minden gyerek egyformán gyerek, nincs első-, másod- vagy 
harmadrangú. És jött a felismerés: kell egy valóban inkluzív 
iskola Magyarországon is.”

A felvett pedagógusok azóta elkészítették a pedagógiai 
programjukat, megvan a helyi tantervük, minden doku-
mentummal és szakemberrel rendelkeznek, ami a hivatalos 
iskolává váláshoz szükséges. Már csak egy épületre van szük-
ségük, és idén decemberig az is meglesz. Módszertani köz-
pontként is rendelkezésre állnak majd, jelenleg is együttmű-
ködnek több egyetemmel, mintegy százan hospitáltak már 
náluk. A NAT figyelembevételével, de minden gyereknek 
személyre szabott tantervet készítenek. „A különbségek az 
ép és a fogyatékkal élők között a játékok segítségével néhány 
óra leforgása után megszűnnek.” 

Az osztálylétszám: négy
Rendhagyó matekóra zajlik épp, rend-
hagyó teremben. Az osztályba járó 
négy gyerek közül egy tipikusan fej-
lődő, három fogyatékkal élő, közü-

lük ketten beszélni sem tudnak. Ez azonban áthidalható 
probléma, láthatóan nem okoz különösebb gondot sem az 
élményalapú tanulás, sem a tanítás folyamatában. Minden 
gyerek aktívan vesz részt az órán, a tanáraik köztük ülnek, 
türelmesen, szeretetteljesen kérdeznek, magyaráznak. A ki-
adott feladatot kétfős csoportokra bontva oldják meg robo-
tok segítségével, majd az eredményt közösen ellenőrzik. 

Elkerekedett szemmel konstatálom, hogy egy matekó-
ra ilyen izgalmas is lehet. Megkérdezem a gyerekeket, mire 
vágynak. Vince a tabletjére töltött speciális program segít-
ségével viccesen odaböki: ebédre. Aztán Artúr mondja, sze-
retné, ha hallana a bal fülére, Olivér sokat utazna, Erikről 
kiderül, a Budapest Bár zenészeivel programozna szívesen. 

Speciális vagy ép gyerek, a szülőnek 
ugyanolyan nehéz
Vince 10 éves, izomletapadással született, értelmileg ép, 
mozgásában korlátozott, hangokat tud csak kiadni, le tud 
betűzni egy szót, de nem tudja teljesen egyben kimondani, 
kerekesszékkel van – emiatt van szüksége a speciális okta-
tásra. A kommunikációs nehézségeket egy olvasó-, író- és 
beszédprogrammal hidalták át, ami a tabletjére van telepít-
ve. A normál oktatás kereteibe nem fér bele, míg bepötyögi a 
mondandóját – mutat rá édesanyja, Vera. 

Vince idén szeptemberben kezdett a csoportban, korábban 
a Mozgásjavító Általános Iskolába járt. Egy műtét miatt ke-
restek neki befogadóhelyet. „Azzal az ember együtt él, hogy 
speciális a gyereke, felnő a feladathoz” – mondja Vera. „Azt 
érzem, ha 80 éves leszek, akkor is azon fogok folyamatosan 
gondolkodni, hogy neki hogyan lehetne jobb. Hogy sérült a 
gyerekem, ezt nem fogadtam el, még mindig fáj, viszont nem 
fogok ezen siránkozni. Mert ez egy másik út, s nekem máshol 

van a helyem, mást kell megmutassak.” Vera 
blogot is vezet, gyakorta beszélget szülők-
kel. „Akár speciális a gyerek, akár nem, min-
denhol ugyanolyan nehéz érzelmek vannak 
minden stációban. Valójában ugyanazokat 
a terheket cipeljük, csak mások a kellékek a 
színdarabban.” Kolonics-Imre Zsófia

NINCS ELSŐ- VAGY MÁSODRENDŰ GYEREK – A HOLNAP ISKOLÁJA

Ép és fogyatékkal élő gyerekek 
közös iskolája a Józsefvárosban
A Holnap iskolája a jövőbe tekint: a valódi inklu-
zív iskolamodell megvalósítását tűzte zászlajá-
ra. Egyelőre tanulócsoportként működik, ám az 
intézmény hamarosan hivatalosan is iskolává lép 
elő. Itt örömmel tanulnak együtt ép és fogyaték-
kal élő gyerekek, élményalapú órákon, családias, 
biztonságot adó légkörben.

A Holnap Iskolája adományokból 
tartja fenn magát. Ha segítene:

Lépjünk, hogy léphessenek! 
Közhasznú Egyesület 

Magnet Bank 16200106-11626691 
Közlemény: A Holnap Iskolája

legyen mindenkié!
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A cikk címét Fehér Nándortól kölcsönöztem. A muzsikus 
cigány családból származó, nagybőgőzni tanuló fiú a forra-
dalom idején 15 éves volt. Október 23-án a Rudas Fürdőből 
tartott hazafelé este 10 óra körül, amikor hallotta, hogy egy 
teherautóról hangosbemondón toborozzák az embereket az 

„aki magyar, velünk jön!” jelszóval.
Fehér Mária, Fehér Nándor lánya így emlékszik vissza apja 

tettére: „Apu, noha még gyerek volt a forradalom idején, úgy 
érezte, hogy neki is harcolnia kell a hazájáért, mert ő is ma-
gyarnak vallotta magát. Rögtön felkapaszkodott a teherautóra, 
s már aznap részt vett a Rádió épületének ostromában.”

Apja jól elverte, mert 
nagyon aggódott érte 
Éjfél körül szállt le az autóról, amikor 
igazoltatta egy rendőr, majd – mivel 
nem volt nála személyi igazolvány – a 
Honvédelmi Minisztérium pincéjébe 
vitte, ahol már sok embert tartottak 
fogva. Megígérték neki, hogy amint 
vége lesz a harcoknak, kiengedik. 

Október 28-án Nagy Imre minisz-
terelnök azonnali tűzszünetet ren-
delt el, az eseményeket egyértelműen forradalomként és sza-
badságharcként értékelte. Ezen a napon engedték szabadon 
Nándort, akit hazaérkezésekor az édesapja jól elvert, mert 
azt hitte, hogy nagy baja esett.

Ennek ellenére november 1-jén nemzetőrnek állt, csatla-
kozott a Ferenc téri forradalmárokhoz. Rögtön fegyvert ka-
pott, megtanították a használatára is, járőrszolgálatot látott 
el.  Megfordult a szereposztás: a csoport több tagjával most 
ők igazoltattak embereket a közelben, és akinél nem volt sze-

mélyi igazolvány, vagy gyanúsnak 
tartották, azt bevitték a Ferenc téri 
bázisukra.  A szovjetek bevonu-
lása, azaz november 4-e után is a 
csoporttal maradt.

Letartóztatására 1957. március 
28-án került sor. A fiatalkorú vád-
lott I. fokon két és fél éves börtön-
büntetést kapott. Az ítélet – mivel 
egyik fél sem fellebbezett – a tár-

gyalást követő nyolcadik napon jogerőre emelkedett. Fehér 
1959. április 3-án szabadult.

A megtorlás a kávéházi cigányzenét is 
megszüntette volna
Már a forradalom első napján sok roma társult a tüntetőkhöz, 
a Rádió ostrománál is ott voltak. A további napokon egyre 
többen érezték szükségét az ellenállásnak, testvérek, roko-
nok, sógorok, barátok ismerősök szóltak egymásnak, hogy a 
felkelők közé kell állniuk. Voltak olyanok is persze, akik csak 
véletlenül kerültek be egy-egy ellenálló csoportba, de akik 

ott voltak, a többiekkel együtt a 
végsőkig kitartottak Budapesten 
és vidéken egyaránt.

Sokan hősi halált haltak, máso-
kat a megtorlás idején kivégeztek, 
és sokuk kapott életfogytiglani 
ítéletet vagy 10–15 éves börtön-
büntetést. Az ítéletek nagysága is 
mutatja, hogy milyen jelentős volt 
tevékenységük a felkelés során.

Ahol harcok folytak, úgy Bu-
dapesten, mint vidéken, minden 

helyszínen voltak roma emberek. Sokuknak csak a neve is-
mert, további levéltári kutatás volna szükséges, hogy ponto-
sabb képet kapjunk a romák forradalomban betöltött szere-
péről. A forradalmi helyzetben egyáltalán nem volt lényeges 
az ellenállók között, hogy ki milyen származású, a közös cél  
összetartotta őket.

A Corvin-közben – szemtanúk becslése alapján – 50–60 
roma harcolt, többnyire muzsikus cigányok, akiknek később a 
forradalmi részvételük miatt bevonták a működési engedélyét. 
Ezzel nemcsak a családok egzisztenciáját lehetetlenítették el, 
hanem a kávéházi cigányzene műfajának felszámolására is pró-
báltak kísérletet tenni, mivel az a dzsentri világra emlékeztetett.

Más helyszíneken is sok muzsikus cigány volt ellenálló. 
Talán még többen voltak a résztvevők között azok, akik Bu-
dapest nyomortelepein éltek, például a Mária Valéria-telepen, 
Auguszta-telepen vagy a Dzsumbujban, akiknek megfelelő 
cipőre, ruházatra sem tellett.

Következő lapszámunkban folytatjuk az 1956-ban érde-
meket szerző romák történetét. Kalla Éva

ROMÁK ÉS 1956

„Aki magyar, 
velünk jön!”
Közeledik október 23. – 1956 kapcsán 
kevés szó esik arról, hogy ebben a for-
radalomban számos roma származású 
ember harcolt hősiesen a kommunista 
diktatúra és a szovjetek ellen. Ezek az 
emberek képzettség, katonai kiképzés 
nélkül, a hazaszeretet és a változás, a 
jobb élet reményében vállalták életük 
árán is a vakmerő harcokat – kétrészes 
cikkben emlékezünk meg róluk.

KALLA ÉVA
Muzsikus cigány családban 

született, újságírást és teológiát 
tanult. Dolgozott a Józsefvárosi 
Cigány Kisebbségi Csoportban, 

az MTV-ben, kutatóként 
a cigányság történelmét 

tanulmányozza. Mesék, versek, 
színdarabok, elbeszélések, 
forgatókönyvek szerzője.
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Hogyan lesz színes 
az emberiség?
Meseíró pályázatot hirdetett a kerület, ami a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) szervezésében 
valósult meg a VEKOP-program keretében. Ennek során önkéntes 
mesemondók mondtak meséket a Kálvária téren. A szeptemberi 
eredményhirdetést a FiDo parkban tartották.
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A következőkben a háromgyere-
kes Ádám Éva meséjét közöljük, 
aki elmondta lapunknak, hogy 
gyerekkorában Szabolcsban es-
ténként a mesélés volt a szokás, 
mert nem volt tévéjük.

Mese a Kálvária téren
Esett az eső, most süt a nap. Sie-
tek, keresem a cipőm, csak a fél 

párját találom, mert a gyerek megint a cipőmmel játszott, azt 
hiszi, hogy csónak. Már ideges vagyok, mert nem találom, 
de hirtelen a cipős szekrény sarkánál megvillan a piros orra. 
Éljen! Megvan. „Siessetek gyerekek, mert le-
maradunk a szivárványról!”

Lesétálunk a Kálvária térre, leülünk 
egy padra. Aznap úgy gondoltam, hogy 
az unikornisomat is leviszem, mert sétálni 
akart velem. Igaz, hogy a környéken min-
denki bolondnak nézett, mert egy felnőtt 
már nem játszik egyszarvúval, nem hisz az 
pegazusokban, sem a tündérekben. Előre 
leszögezem, nem vagyok bolond, csak egy 
háromgyerekes anya, aki hisz és bízik a 
csodákban, aki tudja, hogy az unikornisok 
szivárványon repülnek, hogy szeretetet és 
mosolyt vigyenek oda, ahová már csak a gonosz boszorka jár.

A téren alig van ember, aki csak tehette még időben a la-
kásában maradt, félve az esőtől. Pedig már nem esett. Eső 

után a fák illata teljesen 
más. A gyerekek is sze-
retnek eső után lemen-
ni a parkba. Én jobban 
szeretek leülni a padon. 
Most is azt tettem. Le-
ültem a padra. A gye-
rekek a parkban lévő 
virágoskert növényeit 
csodálták, nézték a pil-
langókat, ahogy egyik 
virágról a másikra 
szálltak.

A parkon egy fehér em-
ber sétált át, aki megállt előt-
tem, illedelmesen köszönt, és 
megkérdezte, leülhet-e mellém, mert 
a többi pad vizes. Kicsit meglepett a sem-
miből előkerülő fehér ember, akinek a ruhája szakadt volt, 
szemmel láthatóan az eső vizén kívül nem éri őt víz. Épp egy 
kakaós csigát majszolgattam, amikor megjelent a szivárvány 
a fák lombjai felett.

A három gyermek is észrevette a szivárványt és 
odaszaladtak hozzám. „Nézzed csak, anyácska! 
Egy szivárvány! Mesélj, kérlek, valamit, amíg lát-

hatjuk a szivárványt!”
Gyorsan el is kezdem…
„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy hatos 

körzet, benne egy Kálvária tér. A téren mindenki szeretett 
játszani, leülni, pihenni, beszélgetni, mert gyö-
nyörű volt, amikor színes emberekkel megtelt.

Megszámlálhatatlan szebbnél szebb virág, 
gyönyörű fák díszítették a teret aznap is, mikor 
lesétáltam oda. Mindig is arra vágytam, hogy 
az unikornisom hátán a felhők közt száguldjak 
egy színes szivárvány hátán, ahol béke van és 
minden ember ugyanannyit ér, legyen az piros, 
kék vagy zöld színű, szeressen bárhogy is, bárkit 

is. Minden ember a születése előtt találkozik egy unikornissal, 
aki a fején lévő egyetlen szarvával megérinti a születendő gyer-
meket, hogy ne hófehéren érkezzen e világra. Akit megérintett 
az unikornis, az a szivárvány bármely színéből választhat egy 
színt, amilyenben itt a Földön szeretne élni. Így lesz hát színes 
az emberiség. Akit nem tud megérinteni az egyszarvú, az saj-
nos nem láthatja a színeket az emberek között. Amikor ilyen 
emberrel találkozunk, nekünk kell csodát tenni vele, hogy ő 
is színesben lássa majd a világot. Mi, akik a szivárvány összes 
színét megkaptuk, képesek vagyunk arra, hogy színt adomá-
nyozzunk azoknak, akiknek nincs.”

A kisebbik fiam ekkor elővett egy kakaós csigát, amit a 
mellettem ülő férfi felé nyújtott a kicsi kezével. „Én sütöttem, 
egyedül. Tessék, neked adom. Jó étvágyat!”

A fehér ember elfogadta a kakaós csigát, és amint megette, 
azonnal zöld színűvé változott.
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A Józsefvárosi Önkormányzat 2018-ban 
nyerte el az EU-s forrásokat elosztó 
Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program (VEKOP) keretében kiírt 
VEKOP-6.2.1-15 pályázatot, melynek célja 
a leromlott budapesti településrészeken 
élő alacsony státuszú lakosság életkörül-
ményeinek javítása, társadalmi és fizikai 
rehabilitációja. A kerület 2 milliárd forin-
tot kapott a Magdolna-és Orczynegyed 
egy részében megvalósuló szociális 
városrehabilitációs programra.

Mi a Vekop?

15
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ÁLLÁSKERESŐK, 
FIGYELEM!

A Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. 

munkatársakat keres az 
alábbi pozíciókra:

JELENTKEZÉS: ÖNÉLETRAJZZAL A JGK ZRT.  
SZEMÉLYÜGYI  IRODÁN, 1083 BP., LOSONCI U.2.
E-MAIL: KARRIER@JGK.HU 
TELEFON:+36 1 333 6781/115 MELLÉK

•  PARKOLÓELLENŐR • KERTÉSZSEGÉD/
PARKFENNTARTÓ • IRATTÁROS (IRATKEZELŐ) •
•  TAKARÍTÓ-CSOPORTVEZETŐ (KÖZTERÜLETI-

KÖZTISZTASÁGI) • TAKARÍTÓ (HIVATALI) • MŰSZAKI 
REFERENS (BERUHÁZÁSI MÉRNÖK) • MŰSZAKI REFERENS • 
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI VEZETŐ • PÉNZÜGYI MUNKATÁRS, 
KÖNYVELŐ • HÁZKEZELŐ-MŰSZAKI REFERENS • TITKÁRSÁGI 

REFERENS/ÜGYINTÉZŐ • MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ/REFERENS•
 • HÁTRALÉKKEZELÉSI REFERENS • 

TÁRSASHÁZI GÉPI KÖNYVELŐ •
•  LAKÁSGAZDÁLKODÁSI REFERENS •

Jelentkezz
a Józsefvárosi

Önkormányzat
ösztöndíjára!

FELSŐOKTATÁSBAN
TANULSZ VAGY
FELVÉTELIZEL?

Jelentkezési
határidő:
����.
november 5.

bit.ly/bursahungarica_8
További információk:

a településképi arculati kézikönyvrőla településképi arculati kézikönyvről

és a településképi rendeletrőlés a településképi rendeletről

SZÓLJON BELE ÖN IS AZ ÚJ TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET
ÉS ARCULATI KÉZIKÖNYV MEGALKOTÁSÁBA!

LAKOSSÁGI
FÓRUM

����. ������� ��.
H���� ����� ���

��zse�városi
Önkormányzat

Díszterme

���� ��dapest�
�aross �. �����.

�. emelet

ÍRÁSBELI VÉLEMÉNYEZÉS
Í����eli ��le�����t ����� �kt��e� ���i�
küldheti el

le��l�e�: ����e������i ��l����e�te�i
�i��t�l V�������t���eti I��d� �����
B�d��e�t� B����� �� �������
e��il�e�: ���t�e��e�i�����e�������h�

A� elk���ült te��e�etek itt t�l�l��:
��������e�������h����k��������t��������

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
��zse�városi Önkormányzat �ol�ármesteri
Hivatal Városépítészeti IrodaHivatal Városépítészeti Iroda
���� ��dapest� �aross �. �����.
partnerse�i��ozse�varos.h�    ||    �������������

� ��r�mon kizár�la� maszk
viselésével lehet részt venni.

KÖZ M E G HALLG ATÁ S

2021. október 25-én (hétfő) 
17:00 órai kezdettel 

KÖZMEGHALLGATÁST TART 
a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat

Képviselő-testülete. 

Helyszín a Nemzetiségi Iroda 
(Budapest VIII., Vajdahunyad utca 1/b.) 

Az állampolgárok és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket 
tehetnek fel, közérdekű javaslatokat tehetnek. 

Minden érdeklődőt szeretettel vár 
a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat

Képviselő-testülete! 

A Vöröskereszt VIII. kerületi irodája
KEDVEZMÉNYES RUHA, 

KÖNYV, JÁTÉKVÁSÁRT TART
helyszín: VIII.ker. Diószegi u. 5.
2021. okt. 13., szerda 9.00 –16.00.
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Mentsük meg A KENYERET!
Amikor meglátom a piacon a gyönyörű friss zöldséget, 
vagy megveszem a péknél az illatozó kenyeret, nem mindig 
tudom pontosan, hogy mit is készítek majd belőle. Kell-e 
valóban egy kiló kenyér vagy elég lenne most négy zsem-
le? De szerencsére kidobni soha nem kell, ugyanis amikor 
már élvezhetetlenre szikkadt, kenyérpuding készül belőle, 

ami viszont annyira finom és változatos étel, 
hogy soha nem unjuk meg. Természetesen kenyér helyett 
használható felszeletelt zsemle, kifli, sőt, kalács is. Muta-
tunk egy édes, egy húsmentes és egy húsos receptet, amit 
bármivel tovább lehet alakítani, ízlés vagy a megmentendő 
élelmiszerek szerint.

Kipróbált, bevált finomságok, 
konyhai praktikák és a gasztrovilág titkai

RECEPTEK
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HOZZÁVALÓK 
●  5 dkg vaj (+ a forma kikenéséhez)
●  6 szelet szikkadt kenyér
●  5 dl húsleves, vagy leveskockából 

készült lé
●  4 db tojás
●  1 dl tejszín vagy tejföl
●  2 gerezd fokhagyma
●  20 dkg gomba
●  20 dkg spenót
●  só, bors

HOZZÁVALÓK 
●  5 dkg vaj (+ a forma kikenéséhez)
●  6 szelet szikkadt kenyér 
●  5 dl húsleves, vagy leveskockából 

készült lé
●  4 db tojás
●  1 dl tejszín vagy tejföl
●  2 gerezd fokhagyma
●  10 dkg füstölt kolbász
●  10 dkg juhtúró
●  só, bors
●  4 ek snidling

SPENÓTOS, GOMBÁS KENYÉR- 
PUDING (VEGETÁRIÁNUS)

KOLBÁSZOS,  
JUHTÚRÓS KENYÉRPUDING

ELKÉSZÍTÉSE
Kenjünk ki vajjal egy tűzálló tálat. 
A kenyérszeleteket kenjük meg a vajjal, 
majd vágjuk kockákra, szórjuk a tálba. 
Hintsük meg a felszeletelt gombával 
és a megmosott, pár pillanat alatt 
a saját levében megfonnyasztott 
spenóttal.
Habarjuk el a tojásokat a levessel, 
tejszínnel vagy tejföllel, a zúzott 
fokhagymával és fűszerekkel, majd 
locsoljuk a kenyérre. Pihentessük 
15 percig, amíg a sütőt előmelegítjük 
180 fokra. Süssük kb. 45 perc alatt 
szép pirosra. Forrón tálaljuk.

ELKÉSZÍTÉSE
Kenjünk ki vajjal egy tűzálló tálat. 
A kenyérszeleteket kenjük meg a vajjal, 
majd vágjuk kockákra, szórjuk a tálba. 
Szórjuk meg a felkockázott kolbásszal, 
és az elmorzsolt juhtúróval.
Habarjuk el a tojásokat a levessel, 
tejszínnel vagy tejföllel, a zúzott 
fokhagymával és fűszerekkel, majd 
locsoljuk a kenyérre. Pihentessük 
15 percig, amíg a sütőt előmelegítjük 
180 fokra. Süssük kb. 45 perc alatt 
szép pirosra. Szórjuk meg snidlinggel, 
és forrón tálaljuk. Juhtúró helyett 
használhatunk bármilyen sajtot is.

HOZZÁVALÓK 
●  5 dkg vaj (+ a forma kikenéséhez)
●  6 szelet szikkadt kenyér
●  5 dkg mazsola
●  5 dkg dió
●  4 db tojás
●  6 dl tej
●  8 dkg cukor
●  1 csipet fahéj
●  4 db konzerv őszibarack, esetleg 

más gyümölcs

ELKÉSZÍTÉSE
Kenjünk ki vajjal egy tűzálló tálat. 
A kenyérszeleteket kenjük meg a vaj-
jal, majd vágjuk nagyobb kockákra, 
szórjuk a tálba. Hintsük meg a ma-
zsolával és az apróra vágott dióval.
Habarjuk el a tojásokat, a tejet, a 
cukrot és az őrölt fahéjat egymással, 
majd locsoljuk a kenyérre. Vágjuk 
apró kockákra a barackot, és azt 
is oszlassuk el az edényben, majd 
pihentessük 15 percig, amíg a sütőt 
előmelegítjük 180 fokra. Süssük kb. 
45 perc alatt szép pirosra. Hidegen és 
melegen is finom.

ŐSZIBARACKOS, VANÍLIÁS 
KALÁCS VAGY KENYÉRPUDING

Bodrogi „Fűszeres” Eszter gasztroblogger rovata

ÍZEK



Tisztelet nekik

VÍZSZINTES: 1. Esztergomi érsek, bíboros, az 1956-os 
forradalom ikonikus alakja (1892–1975). 11. Alkohol. 
12. Állatkert. 13. Olasz módra EXTRA (rejtvénylap), röv. 
14. Gigatonna jele. 15. Máj termelte emésztőnedv. 17. Kor-
csolyázás kelléke. 19. Politikus, országgyűlési képviselő, 
a forradalom utáni megtorláskor halálra ítélték. 23. Le-
vesmaradék! 24. Ezen a helyen. 25. Úgyszintén. 26. Fer-
tőd centruma! 28. Páratlan gésa! 29. A rubídium vegyjele.  
31. Széledő (tömeg). 34. Színész, rendező, érdemes művész, 
56-os forradalmár. 37. Farol. 38. ... Roma; olasz futballklub. 
39. Övszíj végei! 41. Innen máshová. 42. A -re ragpárja.  
44. Anyu párja! 46. Igen, oroszul. 47. Ládát függőzárral be-
zárat. 53. Az ilyen fa árnyékában jó megpihenni! 54. Múlt  
századi Kossuth-díjas festő (Bertalan). 55. És, latinul.  
56. Annak a tulajdona. 58. Vetíthető fotó. 60. Sáncol a sakkozó.

FÜGGŐLEGES: 1. A Maros partjai! 2. Érdekes, bizalma-
san. 3. Jól öltözött, csinos. 4. A szélein dús! 5. ...-Györgyi 
Albert; Nobel-díjas orvos, biokémikus (1893–1986). 6. A leg- 
kisebb négyjegyű szám. 7. November eleje! 8. Nokedli és 
galuska is van ilyen. 9. Ilyen doktor is van. 10. Ólomke-
ret! 16. Haumann ...; színésznő. 18. Kisebb a csermelynél.  
19. Világháló, internet. 20. Politikus, miniszterelnök, MTA-
tag apa és fia (Kálmán és István). 21. Magunk. 22. Tele-
pülés Ózd mellett. 27. Állóvíz. 28. Találat a futballpályán.  
30. A Batthyány Lajos Alapítvány névbetűi. 32. Az 1988-as 
nyári olimpia városa. 33. A zászlóalj rövidítése. 34. Baby-...; 
női hálóruha. 35. Fürdőhellyel kapcsolatos. 36. Árkot ké-
szíttető. 37. Kettőnk közül nem én. 40. Érvényesül. 43. Ab-
lakkeret! 45. Ízzé-...; apró darabokra. 46. Keltez, dátumoz.  
48. Táplálkozás, falatozás. 49. Citrom nedve. 50. Szülői szi-
gor jelzője. 51. Cselekszik. 52. 1956-os forradalmár, poli-
tikai elítélt (1935–2018). 57. Amennyire pulzál a kvazár!  
59. Az irídium vegyjele. 61. Páratlan orsó! 62. „Magyar” 
tornaszer, olimpiai bajnokaink: Pelle István, Magyar Zol-
tán, Borkai Zsolt, Berki Krisztián.

KERESZTREJTVÉNY

APRÓHIRDETÉS 
Budapest 8. kerületében, jól megközelít-
hető katolikus középiskola keres főállású 
takarítót. Jelentkezés: lehetőleg fényképes 
önéletrajzzal Vénusz Edina igazgatónál,  
06-1-313-6087; leoveygorogkat@gmail.com

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítá-
sát vállalom garanciával. Hívjon bizalom-
mal! Telefon: 06-20-980-3957

Tetődoktor. Régi hajlott tetők javítása, cse-
réje, beázás elhárítás, bádogozás, Lindab 
tető, új tető cserepezése, kisebb javítások, 
SOS munkák: 06-30/622-5805, 06-20/492-
4619

Nyaralót vagy telket vennék! Vízparthoz 
közeli nyaralót vagy telket vásárolnék. 
0630/452-5074

Megnyitottuk üzletünket! Vásárolunk: 
írógépeket, varrógépeket, könyveket, régi 
bundákat, festményeket, porcelánokat, ka-
rórakat-zsebórákát, arany ékszereket, ezüst 

tárgyakat. Teljes körű hagyaték felszámolá-
sa. II. kerület, Török utca 4. Tel: 0620/231-
0572, 0620/324-6562

Lomtalanítás! Ingatlan, hagyaték (akár díj-
talanul is), pince, padlás lomtalanítása, ürí-
tése, rövid határidővel. Hulladékszállítási 
engedéllyel rendelkezünk. 06-30-7030518

Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, 
építését, kondenzációs kazánok telepítését 
teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752

Fiatal értelmiségi házaspár életjáradékot 
fizetne. 
Keressen bizalommal: 06-70/252-48-97

A NOVELLA ANTIKVÁRIUM -1085 Bp. József 
krt.53.–(Baross u. sarok) vásárol  könyvet 
miden mennyiségben, korrekt árakon, 
készpénz fizetéssel. Nagyobb mennyiség 
esetén díjtalan kiszállással, szállítással. 
Hívjon, vagy írjon: 06-30-546-2232, E-mail: 
olvasni@olvasni.hu

Beküldendő a vastagon szedett sorok megfejtése – névvel, 
lakcímmel – a keresztrejtveny@szerkesztoseg.jkn.hu, vagy 
a szerkesztőség címére: 1088 Bp., Bródy Sándor u. 14. 

Beküldési határidő: 2021. október 22., péntek
A szeptember 22-i számunk megfejtése: 
Ne félj a tökéletességtől! 
Úgysem éred el sosem.
Nyerteseink: Malomi Kovács Géza és Bányai Anikó
A nyerteseknek a tárgyjutalmat postán juttatjuk el.  A megfejtés beküldésével az olvasók hozzá-
járulásukat adják, hogy adataikat – kizárólag sorsolás céljából – kezeljük.
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06 80 277-256
A Józsefvárosi Önkormányzat ingyenes 
zöld száma hétköznapokon hívható 
8 és 18 óra között. 
Hívja, ha józsefvárosi lakosként segítséget kérne az önkor-

mányzattól, tájékozódni kíván az önkormányzat szolgáltatá-
sairól vagy működéséről, kérdése, javaslata van lakóhelyével 

vagy környezetével kapcsolatban, vagy ha nem biztos benne, 
hogy hova forduljon egy konkrét ügyben.

✆

MINDENHOL 
OTT 
VAGYUNK!
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A Józsefvárosi Önkormányzat és a Rév8 ötletpályázatot hirdet, amely arról szól, hogyan lehet 
a negyed még jobb és barátságosabb. Az egyes ötleteket 350 000 forint értékben lehet meg-
valósítani, és bárki pályázhat akinek van ötlete, amit a Csarnok negyed területén szeretne 
megvalósítani. Várunk minden egyszerű és nagyszerű, átgondolt ötletet, olyanokat, amiktől 
kicsit jobb lesz itt lakni. A pályázatokat egészen 2021. november 30-ig lehet beküldeni, legyen 
szó egy köztér kitakarításának megszervezéséről, vagy egy virágágyás felújításáról.

Szeretne segítséget kérni ahhoz, hogyan kell egy ilyen tervet átgondolni? Esetleg a megvaló-
sításhoz társakat keres? Segítünk! Az Ötletturbósító eseményeken feltérképezzük, pontosan 
milyen ötleteket érdemes megvalósítani a negyedben. Ha még nincs ötlete, akkor is jöjjön el, 
hiszen együtt gondolkodni mindig egyszerűbb!

A Józsefvárosi Önkormányzat és a Rév8 bemutatja: 

ÖTLETCSARNOK –
ötleteljünk együtt 
a Csarnok negyedről!

10.28.
CSÜTÖRTÖK

ÖTLETTURBÓSÍTÓ MŰHELY - 
TERVEZÉS
18:00 — Kesztyűgyár  
Közösségi Ház

11.06.
SZOMBAT

ÖTLETTURBÓSÍTÓ MŰHELY - 
MEGVALÓSÍTÁS
14:00 — Kesztyűgyár  
Közösségi Ház

10.14.
CSÜTÖRTÖK

ÖTLETTURBÓSÍTÓ MŰHELY - 
FELFEDEZÉS
18:00 — Kesztyűgyár  
Közösségi Ház

Részletek 
a csarnoknegyed.hu
oldalon!


