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3Köszöntő

A 2015. év több szempontból különleges volt Jó-
zsefváros életében. Miután 2010 és 2014 között in-
tézményeink újjászülettek és közterületeink jelentős 
része megszépült, 2015-ben elkezdtünk egy minden 
korábbinál nagyobb társasház-felújítási programot. 
Félmilliárd forintot fordítottunk a házak megújulá-
sára, és ezt 2016-ban is biztosítjuk, sőt a tavalyinál 
még nagyobb forrás áll rendelkezésre a társasházak-
nak, hogy pályázni tudjanak.  

Különleges évet zártunk, mert 1,5 milliárd forint-
ból teljesen újjáépült az Auróra utcában a Józsefvá-
rosi Szent Kozma Egészségügyi Központ. Korábban 
soha ekkora összeg nem jutott ennyire koncentráltan 
egyetlen intézmény felújítására. A sok pozitív vissza-
jelzés azt mutatja, hogy megérte a munka, Józsefvá-
rosnak a mai kor minden követelményének megfe-
lelő, az egészségbiztonsághoz jelentősen hozzájáruló 
modern szakrendelője van. 

2015 különleges volt azért is, mert több olyan külső 
elismerést kapott a kerület, melyre minden józsefvá-
rosi büszke lehet. Dicséretet kaptunk külföldi turisz-
tikai szaklapoktól és évről évre emelkedik a turisták 

száma is, 2015-ben a harmadik legtöbb látogatót 
vonzó település voltunk Magyarországon. Több ní-
vódíjjal jutalmazta a szakma Józsefváros újjáépülését, 
elismerést kapott a Kálvária tér, a Teleki tér, a FiDo 
tér és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek otthont 
adó Ludovika főépülete. 

Mindezek azt mutatják, hogy az az út, amelyen Önök-
kel közösen elindultunk Józsefváros újjáépülése érde-
kében, jó irányba vezet. Rengeteg kilométert kell még 
megtennünk ezen az úton, folytatni kell a társasházak 
felújítását, rendbe kell tenni a Blaha Lujza teret és kör-
nyékét a fővárossal együttműködve, és neki kell látni 
az Orczy negyed felújításának is. Mégis, minden mö-
göttünk hagyott méterrel közelebb kerülünk ahhoz 
a célhoz, hogy Józsefváros minden szempontból egy 
modern, szép és vonzó város legyen. 

2016-ban is elszántan, bizakodva és az Önök tá-
mogatására számítva folytatjuk a munkát József-
város Újjáépüléséért! 

Köszöntő

dr. Kocsis Máté 
polgármester

Kedves Józsefvárosiak!



4 Józsefváros újjáépül

MegúJult az auróra utcai szaKrendelő
2015-ben kívül-belül teljesen megújult az Auróra utcai szakrendelő, amely idén januártól a Józsefvárosi Szent 
Kozma Egészségügyi Központ nevet viseli. Az 1,5 milliárd forintos felújításnak köszönhetően egy modern, 
korszerű műszerekkel felszerelt, több szolgáltatással kibővült, komplex intézmény lett, mely jelentősen hoz-
zájárulhat a józsefvárosiak egészségbiztonságához.
 
Minden Korábbinál több pénz Jutott az óvodáK és bölcsődéK felúJítására
2015-ben minden eddiginél nagyobb forrás, több mint 550 millió forint jutott az óvodák és bölcsődék 
felújítására Józsefvárosban. A legtöbb intézményben megszépültek a játszóudvarok, tetőt, kerítést javítottak, 
burkolatot és nyílászárókat cseréltek, különböző energetikai korszerűsítéseket végeztek el. Mindezeknek kö-

Józsefváros ÚJJáépül
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szönhetően a kisgyermekek ma már sokkal moder-
nebb és szebb környezetben töltik mindennapjaikat. 
A tervek szerint 2016-ban egy új óvoda is épül annak 
érdekében, hogy a 3 éves kortól kötelező óvodáztatás 
bevezetése után is elegendő hely legyen a gyermekek-
nek a józsefvárosi óvodákban.  
 
folytatódott a palotanegyed 
úJJáépítése
Az Európa Belvárosa Program második ütemében 
622 millió forintból folytatódott a társasházak és  
a közterületek rekonstrukciója a Palotanegyedben.  
A 2014 őszén elindult második ütemben összesen 
22 társasház homlokzatát vagy belső udvarát újítot-
ták fel, de több utca és tér, például a Gutenberg tér,  
a Bródy Sándor vagy a Gyulai Pál utca egyes szaka-
szai is megújultak, sőt a Gyulai Pál utcában a kutya-
futtatót is felújították. A programnak köszönhetően 
a turisták körében is igen népszerű Palotanegyed az 
elmúlt években Budapest lüktető belvárosának szer-
ves része lett, és pezsgő kulturális helyszínné vált. 

tovább épül és szépül a corvin sétány
A Józsefváros megújulásának zászlóshajóját jelentő 
Corvin Sétány Projektnek köszönhetően a környék 
folyamatosan fejlődik. 2015-ben elindult a projekt 
harmadik, lezáró üteme, melynek keretében meg-
nyílt a sétányon a kerület első körzeti megbízotti 
irodája, épül Magyarország legnagyobb kutatás-fej-
lesztési központja – a Nokia új székháza –, valamint 
megkezdődött a Nagy Templom utca és a Leonardo 
da Vinci utca közötti területen egy új lakóépület, il-
letve a Szigony utca – Práter utca – Bókay János utca 
mentén egy irodaház építése.

lezárult a Magdolna negyed prograM 
harMadiK üteMe
2015-ben folytatódott a Magdolna negyed felújítása 
a Magdolna Negyed Program 3,9 milliárd forintos 
III. ütemével, mely az év végén zárult le. A program 
során 12 ezer józsefvárosi életkörülményeit javítot-
ták a közterületi és társasházi felújításokkal, illetve 
különböző társadalmi programokkal. Összesen 28  
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önkormányzati bérházat, 13 társasházat, és több mint 57 ezer négyzetméternyi közterületet újítottak fel.  
2015-ben tovább szépült a Mátyás tér, megújult többek között a Fiumei úti és a Baross utcai szervizút, folyta-
tódtak a társasházi felújítások és az olyan népszerű programok is, mint például a Szomszédsági Rendőr Program,  
vagy a foglalkoztatást segítő programok, köztük a Kesztyűgyárban megrendezett Állásbörze. 
 
MindenKi száMára elérhető a felúJított losonci téri isKola uszodáJa
Szeptember közepén megnyitott a Losonci Téri Általános Iskola 5 millió forintból teljesen felújított uszo-
dája, mely a modernizáció után is Budapest egyik legolcsóbb uszodája. A szaunával kibővített uszodában  
a gyermekeknek továbbra is tartanak oktatásokat és edzéseket, de kapui mindenki előtt nyitva állnak, a józsef-
városi lakosok kedvezményt is kapnak a belépő árából. 

úJ és MegúJult JátszótereK
Az elmúlt öt évben 13 józsefvárosi játszóteret épí-
tett vagy újított fel az önkormányzat összesen 
146 millió forintból. 2015-ben egy felajánlás-
nak köszönhetően elkészült a teljesen új játszótér  
a Horváth Mihály téren, a Golgota téren és a Mátyás 
téren pedig felújították a kisgyermekek játszóhelyeit. 

társasházi pályázatoK
2015-ben minden korábbinál nagyobb összeget, 500 millió forintot fordított az önkormányzat társasházak 
felújítására, a könnyített pályázatokkal pedig jelentősen kibővítették a pályázók körét is. Emellett a nagy 
városrehabilitációs programok, a Magdolna Negyed Program III. és az Európa Belvárosa Program II. ütemé-
ben is folytatódott a lakóházak modernizálása. A munkálatok során többnyire a házak homlokzatának vagy 
belső udvarainak felújítását végezték el. A pályázatoknak és programoknak köszönhetően közel 200 lakóház 
felújítása kezdődött el vagy fejeződött be 2015-ben Józsefvárosban, és a cél 2016-ban is az, hogy minél többre 
kerüljön sor, a társasházak idén 504 millió forintra pályázhatnak.  

Józsefváros újjáépül
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ludoviKa caMpus proJeKt
Az egykori Ludovika Akadémia 4,7 milliárd forintos 
felújításának első ütemét 2014 márciusára fejezte be 
a kormány, ami olyan jól sikerült, hogy a főépület 
2015-ben megkapta a szakma egyik legnagyobb el-
ismerésének számító nívódíjat. Az épületbe költö-
zött Nemzeti Közszolgálati Egyetem folyamatosan 
terjeszkedik, fejlődik, egyre szebb lesz a hosszú év-

tizedekig elhanyagolt épületegyüttes. Idén elkészült  
a Ludovika Campus új kollégiuma is az Orczy úton. 
A projekt a következő években is folytatódik, a Ludo-
vika Campus 2015 és 2018 közötti fejlesztésére több 
mint 30 milliárd forintot fordít a kormány, mely az 
egyetem környékének fejlődését is segíteni fogja, és 
jól kapcsolódik a következő években megvalósítandó 
Orczy Negyed Programhoz. 
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bevált a Józsefvárosi KaMerarendszer 
Több mint egy éve működik a 180 kamerából álló, a kerület teljes lefedettségét biztosító térfigyelő rendszer 
Józsefvárosban, mely 2014-ben készült el összesen 293 millió forintból. A tapasztalatok azt mutatják, hogy  
a kamerarendszer bevált, hatékonyan segíti a rendőrség bűnmegelőzési és bűnüldözési munkáját, és jelentősen 
hozzájárul ahhoz, hogy nagymértékben növekszik a józsefvárosiak biztonságérzete, amit a felmérések is igazolnak. 

KözBiztonság
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Körzeti MegbízottaK segítiK 
a rendőrség és a laKosság Közötti 
Kapcsolattartást
A józsefvárosi rendőrkapitányság munkáját a köz-
biztonság növelése, a lakossággal való közvetlenebb 
kapcsolattartás érdekben tizenkét körzeti megbízott 
segíti. A körzeti megbízott jól ismeri a rábízott te-
rületet, naponta szembesül az ott élők gondjaival, és 
igyekszik minél előbb segíteni a lakosoknak. Munká-
juk megkönnyítése érdekében 2015-ben megnyílt az 
első körzeti megbízotti iroda a Corvin Sétányon, és 
hamarosan újabbak nyílhatnak, például a Magdolna 
negyedben. 
 
KeréKpárlopást Megelőző ingyenes 
regisztrációs prograM indult
2015 nyarán elindult a VIII. kerületi Rendőrkapi-
tánysággal együttműködve a kerékpárlopást meg-
előző, ingyenes és önkéntes regisztrációs program.  

A Budapesten elsőként elindított program célja, 
hogy a biciklilopásokat lehetőség szerint megelőzzék, 
vagy ha már ellopták a kerékpárt, az minél hamarabb 
megkerüljön és visszajusson jogos tulajdonosához.  
A regisztráció során sorszámmal látják el a kétke-
rekűt, amelynek segítségével azonosítani tudják  
a rendőrségnél vezetett adatbázisban a kerékpárokat. 
 
folytatódiK az isKola rendőre 
prograM
A 2015/2016-os tanévben is folytatódik az iskola 
rendőre program, amelynek célja, hogy a kisiskolások 
számára biztonságosabb közlekedést biztosítsanak és 
segítsék a balesetek megelőzését. A programmal sze-
retnék közelebb vinni a rendőrséget a gyermekekhez 
annak érdekében, hogy kérdéseikkel, problémáikkal 
merjenek bátran rendőrhöz fordulni, és így segítsék 
az esetleges áldozattá válásuk megelőzését is. 
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KeréKpároK a rendőröKneK és a Közterület-felügyelőKneK
2015 nyarán 4-4 darab vadonatúj kerékpárt kaptak az önkormányzattól a kerületi rendőrök és közterület-fel-
ügyelők, hogy gyorsabban odaérjenek az egyébként csak gyalogosan, vagy autóval nehezen megközelíthető 
helyekre.
 
siKeres az áldozatsegítési és bűnMegelőzési prograM
A 2013-ban Józsefvárosban elindult áldozatsegítési és bűnmegelőzési modellprogramnak az volt  
a célja, hogy a helyi áldozatvédelmi és bűnmegelőzési rendszer erősítésével támogassa az áldozattá válás meg-
előzését, illetve segítséget nyújtson azok számára, akik valamilyen formában áldozattá váltak. A program sike-
rességét bizonyítja, hogy 2016-ban tovább folytatódik Józsefvárosban és a rendőrség Budapest minden kerü-
letében elindította. Az eredményeket igazolja az is, hogy egy 2015 elején készült közvélemény-kutatás szerint 
ez a program is hozzájárult ahhoz, hogy a józsefvárosi lakosság biztonságérzetét jelző mutató 25 százalékkal,  
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a rendőrség, a polgárőrség, az önkormányzat bűnmeg-
előzési munkájával való elégedettségi mutató pedig 20 
százalékkal nőtt 2014-re az előző évhez képest.  
 
hatéKonyabb fellépés a drogszeMét 
visszaszorítása és a drogprevenció 
érdeKében 
2014-ben, látva azt, hogy a Kék Pont Alapítvány 
nem végezte el vállalt feladatait a drogszemét be-
gyűjtése és a drogprevenció kapcsán, az önkormány-
zat az egyetlen felelős döntést meghozva felmondta 
a megállapodást az alapítvánnyal, és újjászervezte 

a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot 
(JKEF). Az alapítvány által folytatott tűosztogatás 
megszűnése után mára sokkal kevesebb a drog-
szemét Józsefvárosban, ezzel egy időben pedig  
a JKEF megkezdte szakmai szervezetek bevonásával 
a három pilléren (bűnmegelőzés, drogprevenció, 
egészségügyi kontroll) alapuló drogstratégia megva-
lósítását. A cél, hogy minél kevesebben kerüljenek 
kapcsolatba a drogokkal, aki pedig kapcsolatba ke-
rült vele, az minél hatékonyabb segítséget kapjon.  
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virágosítással és növényültetéssel lett zöldebb Józsefváros
Józsefváros 2014-ben elnyerte a legvirágosabb budapesti kerület címet, ehhez méltóan a köztereken 2015-ben is 
több mint 20 ezer virágot ültettek el. Tavasszal árvácskák díszítik a tereket, nyáron begóniák, verbénák és más 
egynyári növények veszik át a helyüket. A kerület civil szervezeteivel összefogva rendszeresek a virágosítások 
és faültetések Józsefvárosban. 
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virágoK díszítiK a népszínház utcát
2014-ben a Népszínház utca belső szakaszán, majd 
2015-ben az utca szinte teljes hosszában virágkan-
delábereket szereltek fel. Így a nyári időszakban mus-
kátlik díszítik a Népszínház utcát.

intenzívebb taKarítás
2015-ben munkaátszervezéssel intenzívebbé tették 
a közterületek takarítását, több közfoglalkoztatot-
tat vontak be a munkába, és a vasárnapi takarítást is 
rendszeresítették.
 

„te szedd!” nap 2015-ben is
Az elmúlt évekhez hasonlóan Józsefváros 2015-ben 
is csatlakozott a „TeSzedd!” országos szemétszedő 
akcióhoz. A kerület több helyszínén ragadtak szeme-
teszsákot az önkormányzati képviselők, a civilek és  
a környékbeli lakosok, hogy a városüzemeltetés 
munkatársaival és a parkolóőrök segítségével meg-
tisztítsák a közterületeket. 48 helyszínen új szemét-
tárolókat is kihelyeztek.
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gondosKodó Józsefváros

vége a segélyeKKel való visszaéléseK KorszaKánaK
2015 márciusától a törvénymódosításoknak megfelelően Józsefvárosban is átalakult a szociális ellátások sza-
bályozása. Az új, szigorú és igazságos rendszer lényege, hogy a támogatások valóban az arra rászorulókhoz jus-
sanak el, aki viszont visszaél a rendszerrel és luxusterepjáróval megy a segélyért, az ne kaphasson semmilyen 
segítséget közpénzből. Az önkormányzat továbbra is támogatja a szociálisan rászoruló időseket, a betegeket, 
az önhibájukon kívül keresőképteleneket, a szolgáltatónál tartozást felhalmozókat és a rendkívüli élethelyzet-
be kerülőket, illetve munkalehetőséget is kínál a közmunkaprogramban.
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gondosKodó Józsefváros léleK-prograM segíti a nehéz sorsúaKat
Hatodik éve működik az önkormányzat által 2011 
őszén elindított Lélek-Program, melynek fő célja, 
hogy a kerületi hajléktalanokat, a hajléktalanság ve-
szélyének kitett családokat kiemelt szociális munká-
val, munkahely és lakhatás biztosításával támogassa 
abban, hogy visszailleszkedhessenek a társadalom-
ba, és ismét dolgozni tudjanak. A kormány 11 mil-
lió forintos támogatásának köszönhetően felújítják 
azokat a lakásokat, melyeket a rászorulók kapnak  
a program során. 

gondosKodás a gyerMeKeK 
étKeztetéséről
Az önkormányzat 2015 nyarán a korábbinál is több, 
naponta 300 gyermek ingyenes étkezéséről gondos-
kodott, amit a kormány 6,2 millió forintos támoga-
tása mellett 11 millió forintos saját forrásból bizto-

sított. Emellett a gyermekek évközbeni étkeztetését 
is támogatja azzal, hogy a szeptember elsejétől beve-
zetett egészségesebb, de drágább ételek miatt növek-
vő költségeket, összességében 250 millió forintot az 
önkormányzat átvállalta a szülőktől. Az állami és ön-
kormányzati támogatásnak köszönhetően ma egyet-
len óvodás és iskolás gyermek sem maradhat éhesen 
Józsefvárosban. 
 
Meleg étel a népKonyháról 
a rászorulóKnaK
Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti  
a nehéz helyzetben élőkről való gondoskodást és se-
gítésüket, ezért már öt éve biztosítja a napi egyszeri 
meleg étkezést a kerület szociálisan rászoruló lakosa-
inak. 2016-tól a korábbinál is többen, 350-en kap-
nak naponta egyszer meleg ételt a megújult Mag-
dolna utcai Népkonyhán. 
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életMentő pont a hideg ellen
Negyedik éve működik télen az Életmentő Pont a Dankó utcában, ahova betérhetnek az utcán fagyoskodók, 
hogy átmelegedjenek. Az önkormányzat összefogott a katasztrófavédelemmel, a rendőrséggel, a polgárőrség-
gel, a közterület-felügyelettel, a városüzemeltetéssel és az egészségügyi szakemberekkel annak érdekében, hogy  
a csikorgó hidegben senkinek se kelljen az utcán töltenie az éjszakát és senki ne fagyjon meg Józsefváros 
utcáin. Az Életmentő Ponton várják azokat, akiknek nincs hova menniük vagy fűtetlen lakásban töltenék  
a hideg éjjeleket. A szakemberek meleg teával és tanácsadással segítik őket.
 
Képzés és állásbörze a MunKanélKülieKneK
Az előző évekhez hasonlóan 2015-ben is megrendezték a Kesztyűgyárban az Állásbörzét, ahol több száz 
állást kínáltak munkakeresőknek. Emellett novemberben a H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ-
ban szervezték meg az első magyar startup börzét is, amelyen 14 kezdő vállalkozás keresett marketingest, 
értékesítési és gazdasági vezetőt. Szintén a munkanélküliek segítése érdekében 2015-ben két alkalommal 
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tartottak tréninget a H13-ban olyan munkanélkü-
liek számára, akik álláskeresők vállalkozóvá válását 
elősegítő támogatásra kívántak pályázni. Ezeknek a 
programoknak is köszönhetően a munkanélküliek 
száma fokozatosan csökken Józsefvárosban, 2010 és 
2015 között 32 százalékkal csökkent a nyilvántar-
tott álláskeresők száma. 

alKoholstop prograM az alKohol-
fogyasztás csöKKentéséért
A Heim Pál Alapítvány 2015 áprilisában Alkoholstop 
néven új társadalmi programot indított, amelynek 
keretében a lakosság egészségtudatos, illetve felelős 

fogyasztói magatartásának ösztönzését és terjesztését 
tűzte ki célul. Józsefváros vezetése elkötelezett az al-
kohollal kapcsolatos problémák visszaszorításában, 
ezért együttműködési megállapodást kötött a Heim 
Pál Alapítvánnyal és csatlakozott a programhoz.

ingyenes szűrőszoMbat a betegségeK 
Megelőzéséért
Az Auróra utcai szakrendelő teljes körű felújítása után 
újraindultak a szűrőszombatok. 2015-ben a rendelő 
átadásának napján a korábbiakhoz hasonlóan ingye-
nes bőrgyógyászati, érsebészeti, csontsűrűség és diabé-
tesz vizsgálatokon vehettek részt a látogatók. 
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időseK

MegúJuló idősotthonoK
Józsefváros 2013-ban megkapta az Idősbarát önkormányzat kitüntető címet, ennek szellemében a város veze-
tése kiemelt figyelmet fordít a kerületben élő idősekre. 2015-ben gyönyörű, zöld belső udvart alakítottak ki az 
Olajág Otthonban. Az év során több idősotthonban kicserélték a nyílászárókat és energetikai modernizációt is 
elvégeztek.  
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úJ idősotthon épül a palotanegyedben
Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy  
a gondoskodáson túl lehetőséget teremtsen arra, hogy  
a szépkorúak tudjanak egymással találkozni, közös 
programokon vehessenek részt. Ezért a meglévő öt  
idősklub mellé egy hatodikat alakít ki a Palota-
negyedben, így még több közösségi teret biztosít az 
idősek számára.  

idősbarát pénteK
Az Idősbarát péntek program 2010 óta segíti a jó-
zsefvárosi időseket abban, hogy eljussanak az orvosi 
rendelésekre és kivizsgálásokra. Eleinte pénteken-
ként biztosították az utazási lehetőséget, mostanra  
a program kibővült, és a hét minden napján kérhetik 
a segítséget az idősek a Józsefvárosi Szociális Szolgál-
tató és Gyermekjóléti Központtól.

szüreti Mulatság az időseK 
világnapJán
Az idősek világnapja alkalmából az önkormányzat 
2015-ben is vidám szüreti mulatságot rendezett a ke-
rületben élő nyugdíjasok részére. 

rendszeres KirándulásoK és 
Kulturális prograMoK
A józsefvárosi idősotthonok és a Józsefvárosi Szociá-
lis Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ rendszere-
sen szerveznek kirándulásokat és különböző kulturá-
lis programokat a kerületi idősek számára.



Fiatalok, gyerekek20

fiataloK, gyereKeK

Játszótéri szerdáK
2015 nyarán Játszótéri szerdák elnevezéssel öt héten át tartó programsorozat keretében várták szabadidős fog-
lalkozásokkal, kreatív játékokkal a gyermekeket a megújult józsefvárosi játszótereken. A gyermekek ügyességi 
versenyeken és képességfejlesztő játékokon vehettek részt, de egyes programokba még a szülők is becsatlakoz-
hattak, ami a gyermekeknek még nagyobb élményt jelentett.

isKolaKezdési táMogatás
Az önkormányzat kiemelt céljának tekinti, hogy a tanévkezdéskor a kerületi első évfolyamos kisdiákok szü-
lei vállára nehezedő terhet mérsékelje, ezért az előző évekhez hasonlóan 2015-ben is utalvánnyal támogatta  
a kisgyermekek iskolakezdését. 
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egész évben prograMoK 
a fido parKban
A 2014-ben megújult FiDo Ifjúsági és Szabadidő 
Park 2015-ben is egész éven várta a kikapcsolódni 
vágyó fiatalokat. A kültéri sporteszközök, pályák,  
a benti pingpongasztal és a csocsó is népszerű volt 
az ifjúság körében. A közösségi ház kialakításának 
köszönhetően a park egy közkedvelt találkozási pont 
lett, ahol a fiatalok sokkal hasznosabban töltik el sza-
badidejüket, ahelyett, hogy az utcán csavarognának. 

nyári diáKMunKa
A fővárosi kormányhivatallal együttműködve 2015-
ben is 2 hónapos nyári diákmunka lehetőséget biz-
tosított az önkormányzat összesen 33 fiatal számára 
az önkormányzatnál vagy annak valamelyik intézmé-
nyénél. A diákok belekóstolhattak a munka világába, 
megismerkedhettek a hivatalok működésével és érté-
kes gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek. 

fiatal vállalKozóK KieMelt 
táMogatása
A H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ 
2013-as megnyitása óta vállalkozói inkubációs köz-
pontként infrastruktúrával, szakmai programokkal 
és mentorálással segíti a fiatalokat a vállalkozásuk 
talpra állításában, a pályakezdőket pedig abban, 
hogy öngondoskodóvá váljanak. Emellett rend-
szeresen üzleti klubokat rendeznek, és 2016-tól  
a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal 
együttműködve elindult a józsefvárosi mikrovállal-
kozások kamattámogatási programja is, melyben az 
alapítvány által biztosított kedvezményes hitel mellé 
kamattámogatást biztosít az önkormányzat, közülük 
is kiemelten segítve a női és fiatal vállalkozókat.
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Közösségépítés

fogyatéKos-barát MunKahely és Közösségi tér nyíliK a volt vörösMarty Moziban
Hamarosan megnyitja kapuit Józsefvárosban Magyarország első olyan kávézója és kulturális-közösségi tere  
a volt Vörösmarty Moziban, mely megváltozott munkaképességű emberek számára biztosít munkahelyet.  
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élőkre, ezért minden lehetséges eszközzel támogatja 
a Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány kezdeményezését. 
 
szoros együttMűKödés Józsefvárosi társadalMi szervezeteKKel
Számos olyan társadalmi szervezet működik a kerületben, amelyek a lakók összefogásával segítik Józsefváros új-
jáépülését és a közösségépítést. Józsefváros önkormányzata kiemelten támogatja az ilyen kezdeményezéseket, és 
számít a szervezetek véleményékre és együttműködésére. Így valósult meg például 2014-ben a Teleki tér felújítása  
a Társak a Teleki Térért Egyesülettel összefogva. 
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Közösségi KerteK üres telKeKen
Lakóközösségek, egyesületek kezdeményezésére már 
számos közösségi kert nyílt Józsefvárosban, többek kö-
zött a Magdolna utcában, a Baross utcában, a Corvin 
Sétányon vagy a Tolnai utcában. A kertek közösségte-
remtő erejük mellett friss zöldséggel, gyümölccsel, fű-
szernövénnyel látják el az őket gondozó lakókat.

Kesztyűgyári napoK 2015-ben is
2015 augusztusának utolsó hétvégéjén ismét megren-
dezték a Kesztyűgyári Napokat a Mátyás téren. A ki-
kapcsolódni vágyókat színvonalas koncertekkel, tánc-
bemutatókkal, bábszínházi előadásokkal és egész napos 

programokkal várták. A gyerekeket többek között arc-
festéssel, pingpongversennyel és kézműves foglalkozás-
sal üthették el az időt a programsorozat alatt.

ingyenes Korcsolyapálya 
a horváth Mihály téren
Decembertől egészen február végéig, minden nap in-
gyenes korcsolyapálya várta a józsefvárosi korcsolyázni 
vágyókat a Horváth Mihály téren. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel 40 négyzetméterrel nagyobb volt a pá-
lya a 2014-esnél, és korcsolyatanár is volt, aki egyéni 
és csoportos órákat is tartott. A nagy népszerűségnek 
örvendő pályán naponta 200-300-an korcsolyáztak. 
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palotanegyed fesztivál nyári hétvégéKen 
Józsefváros történelmi negyedében, a Palotanegyedben, a kultúra és a művészetek belvárosában idén nyáron 
is a fesztiválhangulaté volt a főszerep. A rendezvénysorozat 2015-ben ötödik alkalommal, a Józsefvárosi 
Önkormányzat támogatásával valósult meg. A havonta egy-egy hétvégét felölelő rendezvényen koncertekkel, 
gyerekprogramokkal, kézműves vásárral és gasztronómiai ínyencségekkel vártak minden érdeklődőt.
 
ludoviKa fesztivál
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2015-ben is megrendezte a Ludovika Fesztivált, ahol a látogatók a látványos 
katonai, rendészeti, katasztrófavédelmi bemutatók és a katonai hagyományőrző tábor programjai mellett 
bepillantást nyerhettek az egyetemen folyó képzésekbe is. A Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával megva-
lósuló, egész napos rendezvényen rengeteg családi- és gyermekprogram színesítette a napot.  
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bródy-ősz Keretében ünnepeltéK 
Józsefváros 238. születésnapJát
Helytörténeti sétákkal, zenei és irodalmi progra-
mokkal, táncos műsorral telt Józsefváros 238. szü-
letésnapja a Palotanegyedben a Bródy-ősz program 
keretében. 
 
szenes iván-eMléKKoncert ötödiK 
alKaloMMal
2015-ben ötödik alkalommal rendeztek koncertet 
Józsefvárosban Szenes Iván emlékére. Az elismert ze-
neszerző és szövegíró slágereit ismét neves művészek 

előadásában hallhatták az érdeklődők. Életútja előtt 
tiszteletüket tették fiatal tehetségek és az évtizedek 
óta tömegeket megtáncoltató énekesek is. 
 
KórusoK éJszaKáJa a palotanegyedben
2015 júniusában már harmadik alkalommal rendez-
ték meg a Kórusok Éjszakáját. Az egész estés kultu-
rális eseményen közel 600 énekhang 30 kórussal,  
5 stílusban, 10 flashmob kíséretében, rengeteg néző 
jelenlétében szólalt meg a Palotanegyed hét különbö-
ző helyszínén.
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virtuóz roMazenészeK lépteK fel a Kerület Közterein és piacain
A Józsefvárosi Roma Önkormányzat által szervezett „Térzene” nevű rendezvénysorozatnak köszönhetően 
az elmúlt nyáron is kitűnő józsefvárosi zenészek koncertjei csendültek fel a kerület közterein és piacain.  
A Józsefvárosi Önkormányzat által támogatott, június elejétől augusztus végéig tartó programsorozat kereté-
ben húsz cigányzenész adott időről időre koncertet.

gasztrofesztivál a palotanegyedben
A Krúdy utca és a Mikszáth tér környékén lévő éttermek 2015-ben is vendégül látták az érdeklődőket  
a Palota Piknik elnevezésű tematikus hétvégékből álló gasztronómiai fesztivál keretein belül. 

Múltidéző KalendáriuM és KézMűves Karácsonyi vásár
Az advent jegyében november végétől karácsonyig várta az érdeklődőket Józsefváros ünnepi rendezvénysoro-
zata, amely ismét különleges programjaival igyekezett felidézni a karácsonyi készülődés hangulatát. A Szabó 
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Ervin tértől a Kálvin térig ünnepi fények kíséretében 
koncertek, kézműves és gasztronómiai programok 
tették szebbé a karácsony előtti várakozás időszakát. 
 
szaKMai elisMerést Kapott a felúJított 
Kálvária, teleKi és fido tér is
Egyre több elismerésben részesül Józsefváros, ezúttal 
neves szakmai díjat kapott három tér felújításáért.  
A 2014-ben átadott, teljesen megújult Kálvária tér 
köztérmegújítási nívódíjat nyert a Magyar Urbanisz-
tikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bi-
zottság Egyesület közös pályázatán. Emellett a Teleki 
László tér – FiDo tér rehabilitációjával külön dicsé-

retben részesült Józsefváros a pályázaton. A három 
teret a Józsefváros újjáépül program keretében össze-
sen közel 600 millió forintból újították fel. 
 
építőipari nívódíJat nyert a ludoviKa 
főépülete
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége min-
den évben átadja a szakma egyik legkiemelkedőbb 
díját a minőségi kivitelezői munka elismeréseként. 
2015-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megúju-
ló Ludovika főépülete részesült a kitüntetésben.

A Józsefvárosi Önkormányzat kiadványa. | Felelős kiadó: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 1084 Budapest, Mátyás tér 15.



folytatódiK Józsefváros úJJáépülése
2016-ban is folytatódik Józsefváros újjáépülése.  
A 2015-ös félmilliárdos fejlesztés után idén újabb fél-
milliárd forintból korszerűsítik 
a társasházakat, új óvoda épül 
és folytatódik a Corvin Sétány 
Projekt is. A következő évek na-
gyobb tervei között az Orczy-ne-
gyed rehabilitációja és a Blaha 
Lujza tér megújítása is szerepel. 
 
épül az úJ MtK-stadion 
a salgótarJáni úton
A tervek szerint 2016 nyarán készül el az új Hideg-
kuti Nándor Stadion, amely 5220 embert tud majd 
befogadni. A beruházás során az épület környezete és  
a közösségi terek rendezése mellett sportmúzeumot 
alakítanak ki, illetve kulturális eseményeket is szer-
veznek majd. 
 
MegúJul a Káptalanfüredi tábor
Teljesen megújul a Józsefvárosi Önkormányzat kápta-
lanfüredi tábora. A tervek szerint új lakó- és kiszolgá-
lóegységeket, sportcsarnokot, kültéri futópályát is építe-
nek. A beruházás eredményeként egy minden elemében 
megújult, sportolási lehetőségekkel kibővített, modern 
tábor várja majd a kerületi gyermekeket, családokat, idő-
seket, nemcsak nyáron, hanem egész évben. 

bioniKai innovációs Központ épül 
Józsefvárosban 
2015 márciusában rakták le a Bionikai Innovációs Köz-
pont alapkövét a Balassa utcában. A tervek szerint a hét-

szintes épületben több mint 5000 négyzetméter hasznos 
alapterületű kutatási és innovációs központot alakítanak 
ki. Az 5 milliárd forintos kormányzati beruházással egy 

modern és a nemzetközi tudomá-
nyos életben is jelentős kutatóbá-
zis épül Józsefvárosban.

úJ Kutatási-feJlesztési 
Központ KöltöziK 
Józsefvárosba
2017-re megépül Magyarország 
legnagyobb kutatás-fejleszté-
si központja Józsefvárosban.  

A Corvin Sétány Projekt negyedik ütemének kereté-
ben megvalósuló építkezéssel egy 25 ezer négyzetmé-
teres, nyolcemeletes irodaházat húznak fel, amelybe 
a világ egyik vezető telekommunikációs vállalata,  
a Nokia Networks Magyarország költözik be. A köz-
ponttal új dimenzió nyílik az infokommunikációs és 
távközlési szektor fejlődése előtt és jelentősen növeli 
Józsefváros vonzerejét is az üzleti befektetők körében.

Jövő


