oEK mÓdszer
Az oEK tegzt álta| detektá|t Öt pozitÍv m|ntábÓl a Diagon tcgzt
pozitfumk, kettőt bizonyta|annalq etYét pedi8 ne8etfunik.
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elyszín:IX. keriilet, Koppány
utca3.,egyrinkormányzatiingatlan.A háromfós Varga család azután kényszeriiltkorábban utcára,hogya,;Dzsumbuj':(az Illatos
rítésa Gubacsirítsarkánr{ltalálhatőviírosrész)ríltaluklakott éptiletttimbjét
elbontottiík.Tavaly augusztusvégén
a házasprír
kislányának sulyos egészségÍigyi
állapota
miatt illegálisan ktiltiiztek be a Koppány
utcai nkormrínyzatibérlakásba.A sziilók
hőnapok Óta folyamatosankerestéka
megegyezést
az illetékeslakástigyi osztály
elóadőival, valamint a polgiírmesterrelis,
mígmájus 10-énkézheznemkapták a végzéstmáius l3-ríndélelóttl0 őrakor el kell
hagyniuÍ<
az ingatlant.
A Város Mindenkiécsoport szővivóje,
fe|hívta
a figyelmetegyérdeJ zsik Béldné
kes ktiriilményreis' - Április 28-án Gegesy
Ferenc,Ferenc,táros
korábbanSZDSZ-es,
rijabban ftiggetlenpolgiírmestereszemélyesen tett ígéretet
a családnak helyzerrik
megnyu$atÓ rendezésére.
Ezt kÖvetóen
május 5-éna hivatal munkatiírsaik rnye.
zettanulmrínytvégeztekVargáéknríl.Ehhez képest t nappalkésóbba családmég.
is kézhezkapta a kilakoltatásrrílszőlÓ, áp- fori]is 27-ikeltezésíjegyzóihatározatot
galmazotta szővivó, aki nemértiaz nkormán@t hozzáíllását,mert mint mondta,

elrendelteaz gyn.u.'.ttpiuiibltigy.l.tiájárást. Ennek ktivetkezményeként
az alkalmatlaneszk zt kivonhatjríka forgalomből.
Áz eljárásnakazonbannem lát}ratÓméga
vége.S a helyzetleginkábbazérttragikus,
mertaz egeszmegelózhetólettvolnaakkor,
ha az engedélyezési
hattíságnem fogadta
volna el nkénta sÓhivatali szerepet.Mert
ha nem is k telezó számárau e|]en6tzés'
legalábbaz irfileruajárványra valő tekinvolna a teszt
tettel mégisutiínanézhetett
bevizsgálásakiiríilményeinekHa szakított
volnaerreidót a ktizpénzbólmííktidóhiva-

kenyerét.Munlcíja sorrínó végezteMagyarorságon kíviil is - Indonéziábanés
Brazíliában- a Diagon leányvállalataiminóségbiáosításirendszereinekfeltilvizsgáGénérale
de
Iatát.,,Az SGSCsoport(Saciété
Surveillnnce)a villg vezetímin6ség-ellentijbb
órz6, -viagdlő és-tanusítőszervezete,
mint 140orszdgban
minteg 59 (W)jőIképzett alkalrnazott 365 laboratőiumban és
845iroddbanbiztosítjaa magasszínvonal
munk t,, - olvashatő a céghonlapján'
amely BrazíliábanésIndonéziábanis tart
fenn irodát. A távoli egzotikusországokba
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azt.|elenleg1l00 család szeretne<inkormányzatibérlakásbak lt<jzni.A várakozási idó azonban hat-nyolc év, mivel
van, miminden évben70-100igénylés
ktizbenktlrÍilbeliilhríszlakásttudunkkiadni. Az illetékesbizottság ósszel vizsA VdrosMindenkiécsoport
gálja
majd a 200l-ben beadottkérelmekéttucataktivktdjaés
ket - hangsrílyoztiík.
szimpatiz nsapr(ib lta
Idóktlzbena folyamatoserósítésekkel
megakaddlyozni tegnapeg/
ktirtilbeliil harmincfósre duzzadtrendóri
egységelósz r k riilállta a tiintetóket,
ferencvdrosi csalddkilakolmajd háromszori felsz lítást k vetóen
tatdsdt,
dm ahelyi iinkoregymásután vitte el a jobbára fiatal aktimdnyzatdolgozőia rendórvistríkat.
A ttintetókktjzbenaztkiabálták,
ségsegítségét
igénybe
véve
,,lakhatástésméltőságotmindenkinek,',
mégisbejutottaka lakdsba.
illetve ,,nem mennek sehova, mert
Vargíéknak
sincs hova''.
Az ingatlanonzdratcserélvégiil
Bár az tinkormányzatilletékesei
tek,majda bej rati ajtÓt
|ezártákY ar gáéklakását, helyzettikátmeplombdvall ttdkel.A csaneti idóre mégisrendezó tet, Nagy Zolldd,amelya kilakoltatds
tdn, a MenedékházÁlapíwány szakmai
vezetíjemegígérte,
r vid idóre el tudják
idejére elmeneklt otthonszállásolnia családot.
rÓl, dtmenetileg
a MenedékI
h z AlapítvtÍny
segítségével
]{EwYoR|(-|PÉrDA.A Város Mindenkié
kaphatsztÍlldst,
csoport2009augusztusábanalakult meg
a New York-i PictureThe Homelesstagjai
iíltal Magyarországontartott képzéshajVargáéka sajátpénztikbólhoztiíkrendbea
Néhányperc után megjelentaz e|s6 jának munkatársaiis. Elmondtiík,hogy léktalan,valamint hajlékkal rendelkezó
lakást' és fizetni is hajlandÓk lennének. rendórautő. A tÍintetókleiiltek a ház- nem tudnakmit tenni,nekik a ttirvények résztvevóiból.A csoportnak nincs jogi
Me$udtuk, hogy a családjelenlegnincs t mb bejárataésa II. emeletilakás ajtaja szerintkell eljárniuk.- A család illegáli- személyisége,
informiílis kozosségként
otthon:elrejtóztek'mert félnek'hogyelve- elé.R<ividesenmegérkeztekaz tinkor- san lakott az ingatlanban' Iakás pedig míÍkdik. Pénztigyieszk zeíta tagokhozszik a gyereket
mányzat lakástigyi ésgyámiigyi csoport- annak jár, aki megprílyázza
ésmegkapja zájáru|ásu jelentik.(WtrulfuIn)
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