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Ahhoz, hogy lendületesen haladjunk a
munkánkkal az egyik legfontosabb, hogy
összefoglaljuk az elmúlt évet. Emellett pe-
dig fontos, hogy az elõzõ év eseményeit,
eredményeit egy csokorba szedjük és egy
kiadványban mutassuk be Önöknek, hi-
szen sokan szeretnék tudni, mi is történt
kerületünkben, milyen változások voltak,
milyen eredményeket értünk el, mi újult
meg, vagy például azt, mennyi pénzbõl
gazdálkodik a kerület.

Ön egy olyan beszámolót tart a kezében,
amely Józsefváros 2010-es évérõl szól, ösz-
szegezve minden lényeges mozzanatát.
Nagy öröm számunkra, hogy beszámolha-

tunk róla, mennyit fejlõdött a kerület, a felújításoktól elkezdve a saját kézbe
vett parkolási rendszeren át a kerületi fesztiválokig.

Azt mondhatom, mozgalmas év van mögöttünk, de az idei sem lesz más.
Számos feladatot terveztünk be 2011-re, amelyek még jobbá tehetik az életet
Józsefvárosban, még több segítséget jelentenek a rászorulóknak, az ide érke-
zõ és itt mûködõ vállalkozásoknak. Célunk, hogy még élhetõbb, tisztább és
biztonságosabb kerület legyen Józsefváros, ahova szeretnek hazajárni az em-
berek.

Dr. Kocsis Máté 
polgármester

Kedves Józsefvárosiak!
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2010-ben tovább szépült a Magdolna negyed. Két ütemben, 12 önkormány-
zati tulajdonú lakóépület újult meg a Magdolna Negyed Program kereté-
ben – ez összesen 400 önkormányzati épületben lévõ bérlakást érintett. A fel-
újításoknak köszönhetõen a komfort nélküli lakások aránya több mint 50 szá-
zalékról 10 százalék alá csökkent. De részlegesen megújult 7 társasház is. A
város-rehabilitációs programban részt vevõ házak túlnyomó többségénél áp-
rilisban elkezdõdtek a felújítási munkálatok. A 16 önkormányzati bérházat
érintõ négyszáz háztartás életkörülményeit javító beavatkozások összértéke
meghaladja az 1 milliárd forintot. Megújultak a Mátyás teret övezõ területek,
a Tavaszmezõ utca folytatásaként sétálóutcát alakítottunk ki, amely kedvelt
találkozóhely az egyetemisták és a környéken lakók számára. 

A Tavaszmezõ utca, a Horváth Mihály tér és a Koszorú utca közötti szakasz
felújítása teljesen önkormányzati forrásból valósult meg. A beruházás összege
193 millió forint volt, és mindössze két és fél hónapig tartott. A felújított terü-

let több mint fele sétálóutca
lett, új kandelábereket he-
lyeztünk ki és egy korhûen
felújított XX. század eleji
lámpaoszlopot is felállítot-
tunk a tér közepén. De
zöldfelülettel is gazdago-
dott a környék – fákat és
cserjéket ültettünk, kerék-
pártárolók és padok vala-
mint szemetesek is kerültek
a megújult utcaszakaszra.

Józsefváros számos utcája, tere és intézménye újult meg 2010-ben. Fon-
tos, hogy folyamatosan szépüljön a kerület, kényelmesebbek legyenek
az intézmények, nyugodtabbak a sétálóutcák, és jól járhatóak az utak.

Épül,
szépül,
fejlõdik
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Elindult az Európa Belvárosa Program. Közel kétmilliárd forint értékû
kulturális gazdaságfejlesztési programot indítottunk a Palotanegyedben. A
Józsefvárosi Önkormányzat és a Rév8 Zrt. által kidolgozott pályázat megva-

lósítását az Európai Unió - az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Kö-
zép-Magyarországi Operatív Prog-
ram keretében - 900 millió forinttal
támogatta, az önkormányzat ezt
760 millió forint önerõvel egészí-
tette ki. A negyed teljesen felélén-
kült. Elindult a Palotanegyed be-
kapcsolása a belvárosi vérkerin-
gésbe, egyetemi városnegyeddé
fejlõdése, idegenforgalmi vonzere-
jének növelése, épített és kulturális
örökségének védelme, és mindez-
zel egész Józsefváros gazdaságfej-
lesztése.

Megújult a Mária utca is. A
mintegy 128 millió forintból felújí-
tott utca vegyes forgalmú lett, dísz-
burkolatot kapott, fákat ültettünk és
kerékpártámaszokat állítottak fel.

A5_new.QXD  4/8/2011 10:58 AM  Page 4



2010-ben készült el a Corvin
Sétány Projekt I. szakasza is, a
Corvin köz, a Nagytemplom ut-
cáig az összes utca és járda. Ez a
megújulás félig önkormányzati,
félig a beruházó forrásaiból va-
lósult meg. A megszépült kör-
nyéken a szolgáltatások is bõ-
vültek, hiszen elkészült a Corvin
Átrium üzletközpont és irodaház
is. Újabb gyalogátkelõt adtunk át
a kerületben, az Üllõi út és a Jó-
zsef körút keresztezõdésében.

A Tisztviselõtelepen a Bláthy Ottó ut-
ca 70 millió forintból újult meg. A Rezsõ
téri templom mögött új burkolat került a
járdára és a térnél több mint 150 méteres
szakaszon a balesetveszélyes, rossz álla-
potú nagykockaköveket aszfaltburkolatra
cseréltük és új parkolóhelyek is épültek. 

A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálatnál (JESZ) is számos fejlesztés
volt. Digitális röntgen gépeket vásároltunk és kezdtünk alkalmazni, de egy új
kardiológiai ultrahang is szolgálatba állt. A fejlesztéseknek köszönhetõen az
orvosok több idõt tudnak fordítani a páciensekre. 2010-ben megkezdte mû-
ködését a gastro-enterologiai labor és folytatódtak a Szûrõ szombatok is. Ta-
valy indult el az
„idõsbarát péntek”
amellyel az idõsek-
nek kíván segíteni
az önkormányzat.
Minden héten idõs-
gondozó buszt in-
dítunk, amely a ke-
rületben élõ nyug-
díjasokat orvoshoz
vagy az okmány-
irodába szállítja,
ezzel is segítve az
ügyintézést.

A5_new.QXD  4/8/2011 10:58 AM  Page 5



Józsefváros vezetése 2010-ben is kiemelt figyelmet fordított a közbiztonságra.
Több millió forintos fejlesztések zajlottak, amelynek keretében a BRFK VIII.
kerületi rendõrkapitánysága 54 számítógépet, digitális kamerákat kapott a
hozzájuk tartozó kiegészítõkkel. A nyár folyamán a polgármester új járõrautót
is átadott a kerületi rendõröknek, valamint két új járõrautót kaptak azok kö-
zül amelyeket Pintér Sándor, belügyminiszter adott át. Ezekkel a fejlesztések-
kel sokkal modernebb gépparkkal és hatékonyabban tudnak dolgozni a VIII.
kerületi rendõrkapitányság munkatársai. 

Határozottabb fellépés
a bûnözökkel szemben
A Teleki téren tett látoga-
tást Pintér Sándor. A bel-
ügyminiszter a látogatást
követõen ígéretet tett: a jö-
võben még több rendõr
jön a kerületbe. Kocsis
Máté pedig hangsúlyozta,
megtisztítják a bûnözéssel
leginkább fertõzött terüle-
teket is. 

Megkezdte mûködését a mozgó közbiztonsági pont. A rendõrségi autó se-
gítségével a rendõrség erõsíteni tudja a lakosság és a rendõrség közötti kapcso-
latot. A kamerával és modern informatikai eszközökkel felszerelt autóval há-
rom rendõr járja a kerületet és szükség esetén azonnal tudnak intézkedni.

A tavalyi év során a kerületi rendészet az
elõzõ évekhez képest még több közterület-
felügyelõvel küzdött azért, hogy nagyobb
rend és tisztaság legyen Józsefvárosban. A
felügyelõk szigorúbban vették az engedély
nélküli árusítást, valamint a közterületen
való alkohol- és drogfogyasztást is.

Már nem létesíthetõ játékterem a forgal-
masabb utakon illetve  az iskolák, óvodák, ifjúsági, egészségügyi, egyházi in-
tézmények, piacok, vásárcsarnokok pályaudvarok közelében sem.

Javuló közbiztonság
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Új gépekkel és egyre több
nagytakarítással küzdött a
köztisztaságért a Józsefváros
Közbiztonságáért és Köztisz-
taságáért Kft. (JKKSZ). Tavaly
az év elején havonta egyszer
szerveztek alapos nagytakarí-
tást a kerület különbözõ, for-
galmas pontjain, majd az akci-
ók hatékonysága miatt az év
második felében ezt havi ket-

tõre emelték. Egy nagytakarítás al-
kalmával, péntek reggelente min-
den géppel és a teljes takarítósze-
mélyzettel vonulnak a kijelölt he-
lyekre a JKKSZ munkatársai.

Gépekbõl sincs hiány. Új járda-
és takarítógépeket valamint egy
hótoló és sózó kistraktort is vásá-
rolt a kerület. A Tisztviselõtelepen
pedig 43 új szeméttárolót helyez-
tünk el, és a kerület más területein
további 52 hiánypótlás történt, valamint 24 új helyszínre kerültek szemete-
sek. A parkokra tavaly 53 millió forintot költött az önkormányzat, amely ke-
retében az évszaknak megfelelõ, kertészeti munkálatokat végeztük el.

Tavaly döntött az önkormányzat a
kukázás betiltásáról is. Tilos a közte-
rületi szeméttárolókat kiborítani,
vagy azokból szemetet kiszedni. Jó-
zsefvárosban is megkeseríti az embe-
rek életét a kiszóródott hulladék, ami
minden esetben a kukázás eredmé-
nye, ami kellemetlen szagokkal is jár.
Emellett a kerületvezetés célja az is,
hogy a kukázókat megóvja a fertõzé-
sektõl és sérülésektõl.

Tisztább közterek
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Tavaly a Kisfalu Kft. társasházkezelõi
37 épületre, összesen 80 millió forint-
nyi munkálatra nyújtottak be pályáza-
tot, amelybõl 24 pályázati munka
nyert támogatást, összesen 35 millió
forintért. 

Megújult négy oktatási intézmény
is a Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) pályázati támogatás
keretében. A Losonci téri Általános Is-
kola 303 millió forintból, a Köztársa-
ság téri Deák-Diák Általános Iskola 90
millió forintból, a Tolnai Lajos utcai
Általános Iskola 75 millió forint-
ból, a Vajda Péter utcai Katica
Bölcsõde és Óvoda pedig 107
millió forintból újult meg.

Az intézmények korszerûbb
fûtést és hõszigetelést, valamint
új nyílászárókat és színes külsõt
kaptak. Így az intézmények re-
zsiköltsége alacsonyabb lett, és a
gyerekek szebb környezetben
tanulhatnak.

A Losonci téri Általános Is-
kola új, korszerû homlokzati
hõszigetelést és energiatakaré-
kos nyílászárókat kapott, a
lapostetõre pedig új víz- és hõ-
szigetelés került a külsõ falak
komor kék színét vidám színek
váltották fel. Hasonló felújítá-
son esett át a Tolnai Lajos utcai
Általános Iskola és a Katica
Bölcsõde és Óvoda is, ahol a
teraszokat is újraburkolták.

A Deák-Diák Általános Isko-
la nyílászáróit lecserélték, a régi, gyö-
nyörû, hangulatos épület különösen
energiatakarékos, háromrétegû üve-
gezéssel ellátott, fakeretû ablakokat
kapott.

Az Értelmi Fogyatékosok Napközi
Otthona új helyre költözött. Az ellá-
tottak a Kis stáció utcában jól felsze-
relt helyen egy felújított, kényelmes
épületben tölthetik a mindennapjai-
kat. Az önkormányzat közel 15 millió
forintból újította fel az intézmény új
épületét.

Új és megújult intézmények
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Két józsefvárosi fejlesztési projekt is a legjobbnak minõsült Európában. A VIII.
kerületben a fejlesztésekre fordított munkát és támogatást alig két hónap alatt
két európai díjjal jutalmazták. A Magdolna Negyed Program második ütemé-
nek Bûnmegelõzési alprogramja a belügyminisztérium döntése alapján meg-
kapta a lehetõséget, hogy az ország legjobb programjaként Brüsszelben kép-
viselhesse hazánkat a European Crime Prevention Award (ECPA) azaz az Eu-
rópai Bûnmegelõzési Díj elnevezésû versenyen. A Magdolna Negyed közbiz-
tonsági helyzetének tartós javulását célzó program különdíjat kapott. A VIII.

kerületi programnak különdíjat
ítéltek – a Legígéretesebb pro-
jekt címet kapta. 

A Közép-Európa legnagyobb
városmegújító programjaként is-
mert Corvin Sétány projekt szep-
tember végén nyerte el az
„International Property Awards”
(Nemzetközi Ingatlan Díj) elsõ
helyezését. A nemzetközi szin-
ten legnevesebb ingatlanszak-
mai díjak között számon tartott
elismerést a Corvin Sétány vá-
rosfejlesztési projekt kapta meg.

Elismerések Európából
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Az önkormányzat 2010-ben 25,6 milliárd forint bevételi és kiadási elõirányzat-
tal gazdálkodott. Ebbõl az önkormányzat saját bevételeinek elõirányzata közel
12 milliárd forint, az állami támogatás pedig meghaladja a 3,3 milliárd forintot,
elõzõ évi tartalékoké szintén több, mint 3,3 milliárd forint.

Józsefváros Önkormányzata a tervezett Európai Uniós támogatásokból 2,3
milliárd forintot tavaly nem tudott leigényelni, mert a támogatásból megvaló-
suló felújítások és beruházások áthúzódtak 2011-re. A tavalyi évre tervezett 3,6
milliárd forint hitelbõl pedig 1.016 millió forintot hívtak le fejlesztési célokra.

A kiadási elõirányzatok megoszlása:
Személyi és munkaadót terhelõ kiadások 6.487.400 e Ft
Dologi kiadások 8.200.144 e Ft
Szociális segélyezés, ellátottak juttatásai 1.057.362 e Ft
Felújítási-felhalmozási kiadások 6.817.359 e Ft
Különbözõ önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft-ék, 2.085.682 e Ft
társasházak, civil szervezetek támogatása
Társasházak részére kölcsön 91.611 e Ft 
Tartalékok 458.107 e Ft
Adósságszolgálat 411.101 e Ft

2010. évben befolyt adóbevételek:
Építményadó 1.053.182 e Ft
Telekadó 29.707 e Ft
Gépjármûadó 453.274 e Ft
Forrásmegosztás alapján befolyt bevételek:
Iparûzési adó 4.011.942 e Ft
Személyi jövedelemadó 267.179 e Ft
Idegenforgalmi adó 61.880 e Ft

AAAA zzzz     öööö nnnn kkkk oooo rrrr mmmm áááá nnnn yyyy zzzz aaaa tttt     ssss zzzz áááá mmmm oooo kkkk bbbb aaaa nnnn
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Egy év alatt 77573 okmányt adott ki a Józsefvárosi Önkormányzat Okmányiro-
da és Ügyfélszolgálati Ügyosztálya.  Az iroda heti 48 órában fogadja az ügyfe-
leket és intézi ügyeiket. A józsefvárosi okmányiroda házipénztárral rendelke-
zik, így csak vagyonszerzési illeték befizetésekor kell a postára mennie az ügy-
félnek.

Az okmányiroda országos hatáskörrel jár el, így nem csak a kerületi lakosok
fordulnak meg itt, hanem a fõváros más kerületébõl és Budapest vonzáskör-
zetébõl is nagy ügyfélforgalmat bonyolít. Az ügyintézésnél már arra is lehetõ-
ség van, hogy a sorszám-húzás helyett elõre, interneten foglaljanak idõpontot.

Kiadott okmányok 2010-ben: darab
Vezetõi engedély igénylés 5.762 
Lakcím kártya kiállítás 19.300
Állandó személyazonosító igazolvány 11.758 
Ideiglenes személyazonosító igazolvány 5.188 
Kinyomtatott forgalmi engedélyek száma 12.338 
Születési anyakönyvi kivonat 15.236 
Házassági anyakönyvi kivonat 854 
Halotti anyakönyvi kivonat 2.617 
Parkolási matrica 4.500
(lakossági, gazdálkodói, egészségügyi)

77553 okmány
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Választások
2010-ben három választás is volt a ke-
rületben. A Józsefváros nagyobb ré-
szét magába foglaló 11-es választóke-
rületben már az elsõ forduló érvényes
és eredményes volt. Kocsis Máté (Fi-
desz-KDNP), Józsefváros polgármes-
tere a voksok 55 százalékát szerezte
meg, és nyert országgyûlési mandátu-
mot. A második helyen Komássy
Ákos, az MSZP jelöltje végzett 26 szá-
zalékkal, õt követte Losonczy Pál
(Jobbik, 12%) és Takács Gábor (MDF-
SZDSZ 7%).

Nem dõlt el azonban a mandátum
sorsa a 10-es választókerületben, de
két héttel késõbb Fónagy János a Fi-
desz-KDNP színeiben a szavazatok 60
százalékát szerezte meg, míg Moldo-
ván Lászlóra, az LMP jelöltjére a szava-
zók 40 százaléka adta le voksát. 

Õsszel az önkormányzati választá-
sokon kellett dönteni arról, ki vezesse
a kerületet. Ekkor ismét Kocsis Mátét
választották a legtöbben. A polgár-
mester 58 százalékkal végzett az elsõ
helyen. Õt Komássy Ákos, az MSZP je-
löltje követte 23 százalékkal, majd
Jakabfy Tamás az LMP 9
százalékkal és Losonczy Pál
9 százalékkal végzett. A
képviselõ-testület többsé-
gét a Fidesz-KDNP képvi-
selõi alkotják, de minden
parlamenti párt képviselteti
magát a kerületi vezetés-
ben.

Egyéni mandátumot szer-
zett Szilágyi Demeter (1 vá-

lasztókerület), Egry Attila (2. vk), Du-
dás Istvánné (3.vk), Zentai Oszkár
(4.vk), Sántha Péterné (5.vk), Balogh
István (6.vk), Soós György (7.vk), Vö-
rös Tamás (8.vk), Guzs Gyula (9.vk),
Kaiser József (10.vk), dr. Ferencz Or-
solya (11.vk), dr. Dénes Margit (12.vk).

Kompenzációs listán került be
Komássy Ákos, Révész Márta és Mol-
nár György az MSZP színeiben,
Losonczy Pál a Jobbik illetve Jakabfy
Tamás az LMP képviselõje. Nem sok-
kal késõbb Losonczy Pál lemondott
mandátumáról, õt Pintér Attila váltotta.

A Képviselõ-testület október 13-án
tartotta alakuló ülését, amelyen a
megválasztott képviselõk és a polgár-
mester átvették megbízólevelüket és
letették az esküt. Az alakuló ülésen
nevezték ki alpolgármesternek Sántha
Péternét és Egry Attilát és döntöttek az
új bizottsági struktúráról is, amely sze-
rint két bizottság jött létre, a Városgaz-
dálkodási és Pénzügyi Bizottság
valamint a Humánszolgáltatási Bizott-
ság, 15-15 taggal.

2010 végén a testület Rimán Edinát
nevezte ki fõállású alpolgármester-
nek. Feladata a fejlesztések koordiná-
lása a és a pályázatok végrehajtása.
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2010. január 1-jétõl új korszak kezdõdött
Józsefvárosban. Az önkormányzat átvette a
Centrum Parkoló Kft-tõl a közterületi
parkolási rendszer üzemeltetését. Azóta a
parkolási bevétel teljesen a józsefvárosiaké.
A VIII. kerület elsõként vállalta át a parkolás
felügyeletét Budapesten, amellyel már az
elsõ évben önfenntartó volt. A nyereség az
elõzõ évekhez képest négyszeresére nõtt,
212 millió forintot jelentett a kerületnek. 

Az önállóan mûködtetett parkolásból egy
év alatt összesen 371 millió forint folyt be a
kerület kasszájába, amelybõl két másik
feladatot, a közterület-felügyelet és a
kerületõrség mûködését is finanszírozta a
kerület.

A legnépszerûbb az érmés parkolás volt,
amelybõl 175 millió forint folyt be, a második
helyen a mobil parkolás áll, amelybõl 105
millió forint bevétele volt a kerületnek. A Jó-
zsefvárosi Parkolási és Közterületi Rendészet
öszszesen 79,5 millió forint pótdíjat szedett
be. A chipkártyából származó bevétel a leg-

alacsonyabb, de
már így is jelentõs:
egy év alatt 8,8
millió forint, míg
egyéb bevételek-
bõl 1,7 millió fo-
rint származott.
Ezzel szemben a
parkolásból adó-
dóan az elmúlt egy
évben összesen
158 millió forint
költsége volt a fel-
ügyeletnek.

Saját kézbe vett parkolás
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Józsefváros Önkormányzata lehetõségeihez mérten próbált segíteni a
rászorulóknak. A katasztrófa sújtotta területeknek is többször, több
formában nyújtottunk segítséget.

Nyáron közel 2 millió forinttal támogatta az árvízkárosultakat Józsefváros és
a polgármester. Míg a józsefvárosi rendõrök segítettek a gátakon, a kerület la-
kói összefogtak és bútorokat, kisgépeket, szárazélelmet, ruhát, játékot és tisz-

títószereket gyûjtöttek az árvízkáro-
sultaknak. Rövid idõ alatt 2 tonna
adomány gyûlt össze, azonban nem
tudták a helyszínre szállítani a szük-
séges útiköltség hiányában – ebben
segített a polgármester, aki 50 ezer
forintot adott utiköltségre. A ka-
tasztrófát átélõ közel 70 gyermeket
kísérõikkel a Káptalanfüredi Gyer-

meküdülõben láttunk vendégül. A négy turnusban lebonyolított üdülés költ-
sége utazással együtt összesen 1,6 millió forintba került.

A képviselõtestület Kocsis Máté javaslatára 100 ezer forintot ajánlott fel pol-
gármesteri keretbõl a Práter Általános Iskolában szervezett 5 napos tábor lebo-
nyolításához. Az önkormányzati fenntartású iskola táborát az intézmény dolgo-
zói szervezték, az épületben adtak szállást az általános és középiskolás korú
gyerekeknek, a programokat
pedig felajánlásokból biztosí-
tották.

Együttmûködési megállapo-
dást kötött a Józsefvárosi Ön-
kormányzat és a Magyar Élel-
miszerbank Egyesület az EU
Élelmiszersegély program le-
bonyolítására és a Józsefvárosi
Családsegítõ Szolgálat 55.974
kg adományt adott át a kerü-
letben a létminimum közelé-
ben élõknek, a kisnyugdíja-
soknak, valamint a hátrányos
szociális helyzetû gyermekek-
nek és családjaiknak.

Támogatások kerületen belül és kívül

Októberben újabb katasztrófa után segített a kerület.
Az újonnan megalakult józsefvárosi képviselõ-testü-
let elsõ döntése volt, hogy polgármesteri keretbõl 
1 millió forinttal támogatta a tragédia áldozatait. 
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Józsefváros Önkormányzata
együttmûködést kötött a Fe-
rencvárosi Torna Clubbal,
amelynek értelmében a nõi ké-
zilabda szakosztályt támogat-
ják, cserébe pedig kerületi
gyermekeknek tartanak edzé-
seket. A jól mûködõ és sikeres
kézilabda stratégia részeként a
kézilabdázók a józsefvárosi is-

kolákban is részt vettek a testnevelés
órákon és szivacskézilabda edzése-
ket tartottak. A támogatásnak kö-
szönhetõen a jövõben sokkal több
józsefvárosi gyermek jut sportolási
lehetõséghez a Fradi létesítményei-
ben. Nyáron pedig egy egyhetes tá-
borban is részt vettek a gyerekek,
ahol híres sportolókkal edzhettek.

Együttmûködés a Fradival

Elindult a Sporttanács 

Megkezdte mûködését a kerületi
sporttanács. A Sporttanács elsõ rendes
ülésén jelen volt Kocsis Máté polgár-
mester, Zentai Oszkár a Humánszol-
gáltatási bizottság elnöke, Fábián Lász-
ló az Orczy-park igazgatója, valamint
Bozsik András és Király Sándor a Fe-
rencvárosi Torna Klub képviseletében.

A tanács feladatául tûzte ki, hogy segíti a kerületi sportélet fellendülését
és az ezzel kapcsolatos döntéseket véleményezi. Elhangzott, hogy az Orczy-
parkban többszáz milliós felújítások kezdõdnek 2011-ben, amelynek egyik
fõ célja, hogy amellett, hogy kihasználják a park adottságait, sport nyújtotta
kitörési lehetõséget biztosítsanak a józsefvárosi gyerekeknek.
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Az év elsõ nagy fesztivál-
ja a Ludovika fesztivál
volt az Orczy-parkban.
Május utolsó hétvégéjén
katonai hagyományõr-
zõk szállták meg a kerü-
let legnagyobb parkját. A
magyar hadikultúra év-
századait bemutató ren-
dezvényen a különbözõ
magyar történelmi koro-
kat idézõ látványos kato-

nai bemutatók, lovas bemu-
tatók, gyermekprogramok,
kézmûves vásár és „tábori
konyha” várta a kicsiket és
nagyokat a Józsefvárosi Ön-
kormányzat és a Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetem
közös rendezvényén.

Fesztiválok
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Józsefváros másik, ezreket vonzó ren-
dezvénye a Palotanegyed fesztivál
volt, amely a nyár során kétszer várta
mûvészekkel, koncertekkel, színházi
elõadásokkal, gyermekprogramok-
kal, helyi mesteremberekkel az ér-
deklõdõket. Az ingyenes fesztiválon
az Európa Belvárosa Program kereté-
ben léptek fel ismert zenekarok és
színészek, felpezsdítve ezzel a Palota-
negyedet.
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Többszázan látogattak el a
Nemzetiségi Fesztiválra is,
augusztus 20-án az Orczy park-
ba. A felállított sátrakban fotók-
kal, a nemzetiségekre jellemzõ
mûtárgyakkal és egyéb érdekes-
ségekkel mutatkoztak be a kü-
lönbözõ népcsoportok, míg a
színpadon egymást követték a
zenés táncos produkciók, ahol a
kerületben élõ nemzetiségek
mind bemutatkozhattak.

Az esõs idõjárás ellenére
sokan voltak a Bárka
Színház és az Orczy Park
közös rendezvényén is, a
Józsefvárosi Napokon.
A program több külsõ
helyszínen is futott. Volt
Mozart-est, mindenki él-
vezhette a Presidance
Company Táncszínházát,
valamint Kovács Kati és a
Qualitons zenekar kon-
certjét.

Magdolna Napok egy háromnapos szomszédsági fesztivál volt, amelyet he-
lyi civil szervezetek közremûködésével szerveztek, de számos fellépõ is köz-
remûködött, például a 13 tagú romániai Taraf de Haidouks zenekar.

Józsefvárosban zajlott az I. Világtáncfesztivál és Workshop Budapesten. Ti-
zenhat országból, közel 600 versenyzõ mérette meg magát az ötnapos rendezvé-
nyen, amely Józsefvárosból indult. A XII.
kerülettel közösen megrendezett esemény
Budapestre és Józsefvárosra irányította a
szakma és a táncvilág iránt érdeklõdõk fi-
gyelmét. A szervezõk valószínûleg elérték
nem titkolt céljukat, hogy a nézõk szere-
lembe essenek a tánccal, hiszen többszáz
jegy kelt el a fesztivál gálájára.
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A józsefvárosiak a Horváth Mihály té-
ren emlékeztek 1848. március 15-ére.
A kerület központi ünnepségén arról
is szó esett, hogy Józsefváros volt a
forradalmi események egyik legfon-
tosabb helyszíne. A Vajda Péter Ének-
zenei Általános és Sportiskola mutat-
ta be ünnepi mûsorát. Az ünnepség
Horváth Mihály emlékoszlopának
koszorúzásával zárult. 

Október 23-án, a szabadságharc
54. évfordulóján Józsefvárosban több
helyszínen is ünnepeltek a kerületi-
ek. Elõször a Rezsõ téri Magyarok
Nagyasszonya templomban ünnepi
szentmise után koszorúztak a kerület
vezetõi és ’56-os túlélõk. Ezt követõ-
en a Corvin közben hajtottak fejet az
áldozatok és hõsök elõtt. A közel két-
száz fõs tömeg ezután a Rádió épüle-
téhez vonult, ahol a fõvárosi megem-
lékezéssel folytatódott az ünnepség.

Advent elsõ vasárnapján kerületi
iskolásokkal közösen kapcsolta fel a
polgármester a karácsonyi díszkivilá-
gítást és az adventi koszorú elsõ gyer-
tyáját. A hangulatos rendezvénnyel
Józsefvárosban is elindult a karácso-
nyi készülõdés, amelynek következõ
lépése a Lõrinc pap téri Betlehem
avatás volt. Elõször ajándékozott az
önkormányzat Betlehemet a kerület-
nek. A Betlehemet felállítása után
Vértesaljai László atya áldotta meg és
azóta a Jézus Szíve jezsuita templom
kezeli. Az aranyvasárnapon megren-
dezett ünnepségen a hívek karácso-
nyi dalokkal ünnepelték.

Közös ünnepeink
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Józsefvárosban számos lehetõség van kikapcsolódásra, szórakozásra. Az
Orczy park, a Bárka színház és Kesztyûgyár olyan kerületi intézmények,
amelyek egész évben szerveznek programokat. Ezen kívül az Õszirózsa
Gondozószolgálat intézményeiben is aktív élet folyt 2010-ben.

Orczy-park
Tavaly elkészült az Orczy Kalandpark elsõ
üteme. Közel 3 hektáros területen, ügyes-
ségi, szórakoztató erõpróbán vehetnek
részt a mozgásra, kalandra, szabadba vá-
gyók. A kalandpályát körülölelõ 500 méte-
res futópályán kiváló lehetõség nyílik a be-
melegítésre is. 

Békefát ültetett a parkba a „kerékpáros bé-
kekövet” Zelei József. Akciójával szeptember

11. kapcsán szeretné felhívni a figyelmet a terrormentes világ közös óhajára.
A békefán kívül itt található az Év Fája verseny egyik döntõse is, az Orczy-

parkban található vadgesztenyefa. Az ÖKOTÁRS szakmai zsûrijének döntése
alapján ez a fa és története bejutott a döntõsök közé.

Az Orczy-parkban a kerület nyári
táborában többnyire a 7-14 év közöt-
ti józsefvárosi általános iskolások
vettek részt, de érkeztek más kerüle-
tekbõl is fiata-
lok. Fõszerep-
ben a sport, a
kultúra, a ha-
gyományõrzés,
és a hasznos
szabadidõs te-
vékenységek
voltak.

A Vadászati Kultúra Napjához kapcsolódott a Bársony
István játék. Bársony István évtizedeken át élt és alkotott
Józsefvárosban. Idén novemberben Bársony István szüle-
tésnapját már az Orczy-parkban odúkeresõ játékkal ünne-
pelték, amelyre több tucat iskolás jelentkezett.

Kultúra, szabadidõ
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Kesztyûgyár
A Kesztyûgyár Közösségi Ház
2010-ben a Magdolna Negyed
Program II. részeként uniós és
kerületi projektek keretében, ci-
vil szervezetek befogadó intéz-
ményeként, számos programot
biztosított elsõsorban a helyi la-
kosság részére:

Az állandó programok között
voltak baba-mama programok,
készségfejlesztõ foglalkozások
gyerekeknek és fiataloknak, ta-
nítási szünetben pedig temati-
kus táborok. Havonta egyszer pedig Szertelen parti tini diszkó.

Megrendezték a Magdolna Napokat, csatlakoz-
tak a Szenvedélyek napjához és havonta egyszer
szerveztek Csere-bere piacot – ami minden alka-
lommal nagy sikert aratott – hiszen „aki hozott vi-
hetett”. Szinte folyamatosan volt valamilyen kiállí-
tás, koncert is. 

Hetente kétszer 3 órában volt álláskeresõ klub,
amely alkalmanként akár 40-60 álláskeresõt von-
zott. 3 alkalommal – együttmûködésben a Munka-
ügyi Központtal 260 álláskeresõ talált munkát, to-
vábbi 400 fõt interjúra hívtak, és nyilvántartásba
vettek. Ezen kívül fórumokat is szerveztek szintén
álláskeresõk és állást kínálók számára.
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Bárka színház
A Bárka színház 2010-ben is nagyon nép-
szerû volt. Összesen 7 bemutatójuk volt
az elmúlt évben, 237 saját produkciót mu-
tattak be, amelyekre 25.510 nézõ volt kí-
váncsi. Az egyéb kulturális programjaikra
(kiállítások, koncertek, irodalmi estek,
stb.) 2100, önkormányzati programokra
900 ember látogatott el.

Az épületen kívül, Budapesten tartott
elõadásaikra látogatók száma meghaladta
a 24 ezret.

A bemutatott darabok között volt példá-
ul Kokan Mladenovic-Gyarmati Kata: Igaz-
ság címû darabja, amelyet a Nemzeti Mú-
zeum kertjében, illetve lépcsõin mutattak
be a Palotanegyede fesztivál részeként. 

Emellett interaktív gyermekprogramok
és családi programokkal várták az érdeklõ-
dõket, de volt Cseh Tamás emlékest és
részt vettek az Andrássy úton az Évadnyitó
Színházi Fesztiválon is.

Õszirózsa Gondozószolgálat
Az Õszirózsa Gondozó Szolgálat intézményiben aktív klubélet folyt tavaly is.
Lezajlott az elsõ süteménysütõ verseny, a vers és próza író versenyt, pedig má-
sodik alkalommal rendezték meg. A hagyományos farsang és nõnap, sõt férfi-
nap mellett 2010-ben is Káptalanfüredre utaztak nyaralni a klubtagok. A bala-
toni pihenésen kívül az ellátottak polgármesteri meghívásra Mórahalomra utaz-
tak egy gyógyfürdõs kirándulásra. Emellett tavaly is volt szüreti rendezvény a
Köztársaság tér 17.szám lakóival és az
Idõsek Klubjával közösen. Részt vet-
tek a Kesztyûgyári Közösségi ház
Nemzetek konyhája elnevezésû ren-
dezvényén, ahol saját készítésû hur-
kát és kolbászt szolgáltak fel.

Nyáron voltak hajókiránduláson is
egy Szentendrei sétával egybekötve,
ellátogattak Pilisvörösvárra a tojás-
múzeumba, ellátogattak az állatkert-
be és az MTV látogatóközpontjába is.

HOWARD BARKER: VICTORY (GYÕZELEM) CÍMÛ

DARABJÁT LÁTTÁK TAVALY A LEGTÖBBEN
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Kedves Józsefvárosiak!
Bízunk benne, hogy Önök is átfogó képet kaptak arról, mennyi minden
történt a kerületben 2010-ben. Mozgalmas év volt, és a munka idén, 2011-ben
is ugyanúgy folytatódik. Számtalan ötlettel vágtunk neki ennek az évnek is. Az
eredmények már év közben is láthatóak lesznek, jövõ év elején pedig
reményeink szerint egy még színesebb beszámolót küldünk arról, mi történt
Józsefvárosban. Még csak március van, de máris nagyon sok döntés született,
számos változtatáson vagyunk túl, amelyek mind a kerület javát szolgálják.

Idén is célunk, hogy a kerület tovább fejlõdjön, nagyobb legyen a rend és
a közbiztonság, és még több érdekes programmal szolgáljunk.

Józsefváros Önkormányzata nevében:
dr. Kocsis Máté polgármester
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Kiadja Budapest VIII. kerület, JózsefvárosÖnkormányzata
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Telefon: 459-2100 e-mail: hivatal@jozsefvaros.hu
www.jozsefvaros.hu
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