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mindennap gyermek
Antall István

Ünnep velük a legszürkébb hétköznap is, ahogy éb-
rednek, ahogy kócos fejjel a reggeli kakaóhoz bo-
torkálnak, ahogy az elsô aznapi mondataikban hely-
re igyekeznek tenni a világot. A mi gyermekkorunk 
emlékei már annyira belehalványultak abba a néhány 
mesélhetô történetbe, hogy bennük is magunkat va-
gyunk kénytelenek fölfedezni. De rácsodálkozhatunk 
szüleinkre, nagyszüleinkre is abban a néhány mozdu-
latban, grimaszban, hangsúlyban, gesztusban, amelyet 
a gyerek akaratlanul is naponta produkál. Arról pedig, 
ahogyan ôk látnak, és amilyennek látnak minket, már 
ne is beszéljünk! Nem is annyira a pimasz kamasz pen-
ge nyelve osztja az oldalvágásokat, sokkal inkább az 
óvodás, a kisiskolás, aki rácsodálkozik saját családjának 
belsô viszonyaira. 

A gyerekben egyszerre van ott a romlatlanság és 
a helyzetfelismerésbôl fakadó játékos kényszer, hogy 
érdekei szerint játszadozzék velünk, felnôttekkel is, hi-
szen az ô szempontjait is képviselnie kell valakinek. 
Leleményességben pedig nincs hiány. Az élet egy 
nagy játszótér, ahonnan haza sem kell menni. Mind-
egy, hogy óvoda, iskola, grund, park vagy focipálya, a 
játék képessége az, ami kiemeli a gyereket a közna-
piság nehezen viselhetô monotóniájából, s aki a rög-
tönzésnek, az átlényegülésnek a képességét megôrzi 
felnôttkoráig (de legalábbis fel tudja idézni korosab-
ban is ezt az állapotot), az közel kerül a teremtés, az 
alkotás esélyéhez is.

Gyereknek lenni állapot, gyermeknek maradni mû-
vészet. Persze nem az infantilizmus bosszantó és ne-
vetséges pózai mutatnak utat, nem is a világban eset-
lenül mozgó, örök kiszolgáltatottságba kényszerített, 
feladataihoz és helyzetéhez felnôni képtelen szemé-
lyiség tragikomikus torzulásai, hanem a keresetlenség, 
az ôszinteség mély érzelmekkel: fulladásig tartó neve-
téssel és nagy drámákkal, könnyekkel megélt kalandja 
adja a gyermekkor visszahozhatatlan varázsát. Ez az 
állapot adja, tehát ôk adják, a gyerekek. Telepedjünk 
hát gyermekeink közé, legyünk velük gyermeknapon 
legalább. És azután is, minél többet. Van, amiben ér-
demes rájuk hasonlítani.
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V.  J.

Bár más helyen, mint hatvan évvel ezelôtt, és más bódékban, de 
ugyanazon a néven új idôszámítás indul az egyik ismert „ferenc-
városi kellék”, a Haller-piac életében.

„Bár még nem voltam, de örülök neki, hogy újra megnyílt, mert közel van. 
Remélem, az árak is barátságosak lesznek” – mondta egy, a Haller utca köze-
lében lakó, hatvanas éveiben járó hölgy a Haller-piac megújulásáról. Egy má-
sik, Haller utca mellett lakó, negyven év körüli családanya pedig azt mondta: 
„Tetszik, szimpatikusabb megoldás, mint a zöldséges vagy a bolt. Remélem, 
gyorsan népszerûvé válik a kis piac” – tette hozzá.

Június elején megnyitott az eddig takaréklángon mûködô Haller utcai 
piac. A ferencvárosi önkormányzat és a Fôvárosi Mûvelôdési Központ (FMK) 
együttmûködésének eredményeként megújult a piac. Mutatós, fából készült 
standokon várja a vásárlókat, egyelôre pénteken és szombaton.

Az átalakításra már régóta szükség volt, eddig ugyanis viseltes, csúnya 
pultokról árulták a zöldséget, a gyümölcsöt az árusok. Messzirôl egy kicsit 
szedett-vedettnek tûnt, ám most a mûvelôdési központ bejárata mellett ki-
alakított bódésor már a villamosról is korszerû piac látványát nyújtja. Mére-
tei korlátozottak, de a korszerûsítés nem is a bôvítést célozta, hanem, hogy 
hosszú távon barátságos, hangulatos helyen kapcsolja össze az ôstermelôket 
az emberekkel, elsôsorban a környéken élô ferencvárosiakkal.

A június 3-án, pénteken megtörtént ünnepélyes újranyitás csak az elsô 
lépés a Haller utcai piac életében. Az FMK az igényeknek megfelelôen fogja 
mûködtetni a piacot. Ami biztos, pénteken és szombaton hagyományos piac-
ként üzemel, míg a hét többi napjára szóló terveket most dolgozzák ki. Ha 
igény lesz rá az emberek részérôl, akkor elképzelhetô, hogy más napokon is 
megjelennek itt az árusok.

A Haller utcai piac régi színfoltja Ferencvárosnak. A negyvenes években, 
akkor a Mester utcai Fáy Andrásról elnevezett középiskola egyik tanulójának 
visszaemlékezésében – többek között – arról ír, hogy hatvan évvel ezelôtt 
az István Kórház–Vágóhíd utca–Mester utca–Haller utca által határolt terü-
leten a templom, a plébánia és vele egy sorban öt fabódé volt. „A bódékban 
zöldséget, gyümölcsöt, élelmiszert árultak, az volt a Haller piac, amit Haller 
térnek neveztek.”

Az interneten elérhetô források között akad olyan, amely egyenesen le-
gendásnak minôsíti a korábbi Haller-piacot, amelyet a helyiek még akkor is 
Haller-piacként emlegettek, amikor a rendszerváltás elôtt az utcát Hámán 
Katónak hívták. A piac a rendszerváltás után bezárt, a területén pedig ma 
már egy lakópark áll.

A Haller-piacról a mostani polgármester, Bácskai János 2002 ôszén 
(MTI-hír) azt mondta, hogy a korábban agoraként, a közélet színtereként 
is mûködô piacnak modern, ugyanakkor a korábbi tér hangulatát tükrözô 
központtá kellene válnia. A piac késôbb jóval kisebb területen mûködött 
tovább, a Ferencvárosi Mûvelôdési Központ épülete elôtti terület adott neki 
helyet, ahol mostantól a korábbinál sokkal szebb és otthonosabb formában 
várja a vásárlókat.

Új ruhában a Haller-piac
barátságos hely az ôstermelôknek és az embereknek
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Otthon 
a bakáts téren

napernyô, kényelmes székek, nyugalom és csend
Grozdits Károly

Az „élhetô város” fogalmához hozzátartozik az is, hogy lakói nemcsak saját ingatlanjaikba visszahú-
zódva „mûködnek”, hanem belakják az emberléptékû utcákat és tereket. Ennek szellemében a nyárra 
átváltozik a Bakáts tér.

A Bakáts tér – szerencsés elhelyezkedésének köszönhetôen – ideális helyszín ahhoz, hogy a városlakók nyitott nap-
palija legyen. A térre torkolló kis utcák nem hoznak ide akkora jármûforgalmat, hogy az bárkit zavarjon, viszont 
hívogatják a sétálókat. A tér közepén álló templomot körülölelô parkocska és a parkoló – rendezvények kapcsán 
– idôrôl idôre amúgy is megtelik emberekkel. Ezt felismerve már nem is ördöngösség feltenni a kérdést: milyen 
lenne, ha nemcsak programokhoz kötötten lenne „jó hely” a Bakáts tér? Milyen lenne, ha az emberek bármi-
kor, céltudatosan jöhetnének a térre? Azért, hogy szusszanjanak egyet a napernyôk alatt, azért, hogy bará-

tokkal és idegenekkel találkozzanak, esetenként – akár véletlenszerûen is – belecsöppenjenek egy-egy 
izgalmas programba.

Michelangelo szobrai állítólag úgy készültek, hogy a mûvész meglátta a kôben a formát, és 
„csak” levéste a felesleget. Valami ilyesmi történik Ferencvárosban is: a tér adott, sôt adja 

magát! Csak arra volt szükség, hogy legyen, aki meglátja a benne rejlô lehetôséget, és ki-
bontja azt. Persze, itt nem kell vésô és kalapács, csak napernyô, kényelmes székek, 

nyugalom és csend, ingyen wifi, tartalmas programok, néhány könyv, játék-
lehetôség a gyerekeknek…

Idén nyáron a Bakáts tér lehet otthonunk lakáson túli 
kiterjedése.
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a zene megmarad
Szentmáry Kálmán harminc iskolateremtô éve
Antall István

Az épület a hangszere, a növendékek pedig, mint az orgonasípok. Szentmáry Kálmán egyszerre pedagógus, muzsi-
kus, intézményvezetô, a gazdálkodás, a rendeletek és a mûszaki ismeretek szakembere. A stallum pedig nem enge-
di, hiszen huszonhetedik esztendeje köti ôt az Ádám Jenô Zeneiskolához, ahonnan nyugdíjba készül.

– Édesanyámnak gyönyörû hangja volt, remekül énekelt, a 
nagybátyámnak pedig volt egy családi öröksége, egy hegedûje, 
így a kettô találkozott a hagyományos pedagóguscsalád légköré-
ben, hegedülni tanultam már az általános iskolában. Volt azon-
ban egy osztálytársam, aki a Láng Gépgyár fúvószenekarába járt, 
és még csak fél éve tanult harsonázni. Ôk villamosszakaszjegyet, 
átszállójegyet meg uzsonnát is kaptak, ha a próbákon részt vet-
tek. Szöget ütött a fejembe, hogy én évek óta hegedülök, ô pe-
dig már fél év után ezt tudja 
produkálni. Ekkor gondoltam 
arra, hogy olyan hangszert 
kellene választani, amelyikkel 
hamarabb lehet eredményt 
elérni, és – halkan mondom 
– nem kell annyit gyakorol-
ni. Ezt a hangszert, amelyet 
klarinétnak neveznek, annyi-
ra megszerettem, hogy én már 
soha nem is tudnék elválni 
tôle. A hangszer adta lehetô-
ségekkel szinte minden mû-
fajban boldogan muzsikálhattam, és élvezhettem azt, amit csak 
a zene tud nyújtani az embernek. A Batthyány utcai általános is-
kolába írattak, az elsô kerületbe, de az aztán egy év után leányis-
kola lett, és mi a Medve utcai iskolába kerültünk. Ott egy remek 
hegedûtanárnô tanított, Almási Kató néni, akitôl nagyon sokat 
kaptam. Németh László volt az iskolaorvos, a gimnáziumban 
Nemes Nagy Ágnes lett a magyartanárnôm, kell ennél többet 
mondanom? Klarinét szakon aztán idôsebb Váczi Károly volt a 
tanárom, akitôl technikát is, de fôleg rengeteg zenét tanultam. 
Aztán, ahogy kell, tanítani kezdtem, amikor váratlanul kaptam 
egy felkérést: a Kulturális Minisztérium Zene- és Táncmûvészeti 
Fôosztályára hívtak fôelôadónak; ahogy én hívtam: Nemecsek-
nek. Rengeteg volt a feladat, szerény a mozgástér, de a tanítást 
akkor sem hagytam abba. Öt évet töltöttem a minisztériumban 
1975-tôl 1979-ig, aztán a Postás Szimfonikusokhoz hívtak igaz-
gatónak a régi kollégáim, ahol újabb fél évtized következett, és 
onnan jöttem ide. 1984. augusztus 1-jén neveztek ki a Fôvárosi 
IX. Kerületi Állami Zeneiskola igazgatójának. Tehát összesen ez 
a három munkahelyem volt. 1993-ban vettük fel a Ferencvárosi 
Ádám Jenô Zeneiskola nevet, késôbb az alapfokú mûvészetok-
tatási intézmény elnevezés is kijárt az iskolához.

– Rengeteget változott a közeg azóta, hogy ön zenét kez-
dett tanulni.

– Amikor az ének-zenei általános iskolák még mûködtek, 
amikor a tantervekben az ének- és a zeneoktatás még mar-
kánsabban volt jelen, más volt a szerepünk. Ám egyre job-
ban érezzük azt a társadalmi igényt, hogy valamiféle érzelmi 
és esztétikai nevelést kapjanak a gyerekek. Mi most ott tar-
tunk, hogy hétszáz növendéket vehetünk fel, és jó néhány 

olyan gyermekkel is foglalko-
zunk, akik után nem igénye-
lünk és nem is igényelhetünk 
normatív támogatást, amely 
az oktatás finanszírozásában 
elengedhetetlen dolog. Ez a 
reprezentatív épület, amely-
nek a második-harmadik 
emeletét a rendszerváltás 
környékén kaptuk meg, nagy 
ajándék. 1992-ben még An-
tall József aláírásával érkezett 
meg a kormányszintû döntés, 

hogy ideköltözhetünk. Akkor még a közgazdaság-tudományi 
egyetemmel voltunk közös fedél alatt. Ôk aztán késôbb épít-
keztek a kerületben, tehát elköltöztek innen, most viszont a 
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemmel osztozunk. Van egy 
reprezentatív, kiváló akusztikájú nagytermünk s egy remek 
kamaratermünk. Tantermeink hangszigeteltek, hangszerekbôl 
is jelentôs a kínálatunk. Annak idején a Failoni Kamarazene-
kar, Gát István operaénekes, aki most is a Bécsi Opera tagja, 
olyan felvételt készített itt nálunk, mindenfajta hangmérnöki 
ügyeskedés nélkül, hogy a párizsi MIDEM-en nagydíjat kaptak 
a lemezek.

– Ez most is társbérlet azért. Önöké a mûködtetés felelôs-
sége, ami nagy kihívás.

– A Mester utca 19.-ben lévô 1. számú, azóta Molnár Ferenc 
Általános Iskola két helyiségét birtokolta egykor a zeneiskola. 
Hogy ma közel húsz tanterem, hangversenyterem, kamarate-
rem áll rendelkezésünkre, a megbízható és magas színvonalú 
szakmai munka, a központi épületen kívüli, az egész kerület-
ben jelen lévô zenei nevelés nagyon nagy eredmény. A muzsi-
kának méltó székhelye lett itt a kerületben, tehát az itt eltöltött 
huszonhét évem mérlege igazán pozitív. Ám rengeteg gondunk 

„Egyre jobban érezzük 
azt a társadalmi igényt, 
hogy valamiféle érzel-
mi és esztétikai nevelést 
kapjanak a gyerekek.”
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van. Ez a ház nem alkalmas arra, hogy két különbözô karak-
terû zenei intézmény mûködjön egyszerre. Az áthallások miatt 
koncerttermünk mûködése, tehát a bevételt jelentô rendez-
vények kerültek veszélybe, mert a dzsessz tanszak hangszerei 
erôsítôkkel és ütôsökkel szólalnak meg. A Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Egyetem gazdálkodási gondjai, a bérleti díjak kése-
delme miatt minket is csôdközeli helyzetbe sodorhatnak, és 
ez akkor is nagy felelôsség, ha a rektor úrral egyébként régi és 
kipróbált kollegiális kapcsolatunk van. A számok jelzik a hely-
zet komolyságát, a rendezvények száma csökken, és ez most 
nagyon nagy kihívás, amikor az intézmények finanszírozása 
mindenütt gond. 

– Egy muzsikus soha nem megy nyugdíjba. Ha az ujjai 
már nem mozognak, „belül zenél”.

– Nyugdíjaséveimben végre olvasni fogok! Ez a munkakör, 
amelyben minden rendeletet, jogszabályt naprakészen kell is-
merni, ahol tervezni kell, sok a papírmunka, ezt alig enged-
te. De marad a zene. Az Ádám Jenô Zenekar, amelyet szintén 
huszonhét éve alapítottunk, felemelô élményeket ad. A legjobb 
kollégák, a legtehetségesebb tanítványok játszanak velünk. Ez 
az élmény terelt más hangszerek felé. Gitárosa és énekese is 
voltam évtizedekig a Vígszínháznak. Például Páger Antallal és 
Bulla Elmával a Macska a forrón háztetôn-ben játszottam és 

énekeltem. Az a zene kapcsol ki a legjobban, amelyet szeretek. 
Emlékezetes volt a Karácsonyi concerto grosso Corellitôl, Sibe-
liust is szívesen játszottunk. Tamás Gergely Alajos két mûvét 
elôadva minden sejtemben éreztem, hogy csoda születik, olyan 
örömet jelentett. Visszahozta azt, amikor a keze alatt játszhat-
tam. Az igazi élmény az, hogy tovább tudtam adni a zenét a 
közönségnek, a növendékeknek, a fiatalságnak.

2011. június 9-én, csütörtökön 13 órakor az IBIS 
Hotelben tartjuk az intézményvezetôk (iskola-
igazgatók, óvodavezetôk és a velük szoros mun-
kakapcsolatban  álló OKSI-munkatársak) tanév 
végi összejövetelét. Ezen az összejövetelen fogja 
megköszönni polgármester úr Szentmáry Kál-
mánnak, a zeneiskola igazgatójának  nyugdíj-
ba vonulása alkalmából több évtizedes odaadó 
munkáját, amelyet a kerület zenei nevelésének 
fejlesztéséért végzett.
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Otthon, város 
elfogadta a kerület 2014-ig szóló gazdasági programját a testület
Benke Hunor

Az önkormányzat törvény elôírja, hogy a helyhatóságoknak gazdasági programot kell készíteniük legalább a képvi-
selô-testület megbízatásának idôtartamára. E kötelezettségnek tett eleget a kerület, amikor felkérte az egyik nem-
zetközi háttérrel is rendelkezô tanácsadó céget, hogy állítsa össze Ferencváros 2014-ig szóló gazdasági programját. 
A képviselôk a május 18-i ülésen fogadták el a dokumentumot. Még mindig téma a Dominó Általános Iskola, július 
1-jétôl pedig új jegyzôje lesz a kerületnek.

A május elejére elkészült, csaknem harmincoldalas gazdasági 
program elôbb bemutatja a városrészt, majd pedig meghatáro-
zott szempontok alapján megfogalmazza, hogy ezek ismereté-
ben melyek a fôbb gazdasági célkitûzések a következô három 
évben.

Az elemzés szerint Ferencváros gazdálkodása stabilnak 
mondható: az elmúlt években a mûködési bevételek mindig 
meghaladták a mûködési kiadásokat. Az éves hitelfelvétel éven-
te eléri a 900 millió forintot, ami az összes bevételhez mért öt-
százalékos arányával jelentôsnek mondható, ám ez nem jelenti 
azt, hogy a kerület felelôtlenül hajszolná magát adósságokba. 
Épp ellenkezôleg: a felvett hiteleket minden esetben fejlesztésre 
költi az önkormányzat, magyarán a befektetett összegek hosszú 
távon megtérülnek.

Nem meglepô, hogy a helyzetelemzés több helyen is kiemeli 
a városrehabilitáció eredményeit, az eredményes pályázati tevé-
kenységet. Ugyanakkor figyelmeztet, hogy a fejlesztés – a forrá-
sok hiányában – lassulhat a következô években. Sok esetben ez 
külsô, uniós pályázatoktól függ: jelen pillanatban például még 
mindig kérdés, hogy el tud-e indulni a Gát utcai tömbök re-
habilitációja, hiszen a József Attila tervként benyújtott projekt 
elbírálása még folyamatban van. A kerület gyengesége, hogy 
romlik a lakosság korösszetétele, és változatlanul nagymértékû 
a szegregáció – ez utóbbival nagyban összefügg, hogy a Dzsum-
buj, valamint a Kén és a Vaskapu utca környéke még mindig 
rendezetlen.

Mindezek ismeretében a gazdasági program hét alapelvet fo-
galmaz meg: többek között az önkormányzati vagyon megtar-
tását; a városfejlesztés folytatását; a pénzügyi stabilitást; a gaz-
dasági fegyelem fenntartását; az önkormányzati szolgáltatások 
fejlesztését; a hátrányos helyzetû gyermekek támogatását, vala-
mint hogy a kerület továbbra se vegyen fel hiteleket pusztán 
mûködési célra.

A dokumentum prognózisa szerint a vizsgált idôszakban Fe-
rencváros bevételei javarészt stagnálni fognak – inflációt követô 
növekedés a mûködési bevételeknél várható. Emiatt célszerû a 
helyi adóbevételek felülvizsgálata, mivel ott – a program sze-
rint – differenciált módon, az adófizetôk teherbíró képességét 
figyelembe véve elérhetô emelkedés. A kiadások tekintetében 
sokat takaríthat meg az önkormányzat, ha fejleszti, korszerûsíti 
intézményeit. Ez a fejlesztés mindjárt a polgármesteri hivatalnál 

kezdôdik: noha tavaly év végén részben sikerült racionalizál-
ni a szervezeti felépítést, még mindig akadnak olyan feladatok, 
amelyeket párhuzamosan egyszerre több vagy szimplán nem a 
megfelelô helyen látnak el.

Jól döntött tavaly decemberben a testület, amikor az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat a SEM IX. Zrt. 
stratégiai irányítása alá vonta. Erre a lépésre szükség lesz az in-
tézményhálózat esetében is, mivel a jelenlegi önálló gazdálkodás 
miatt nem a leghatékonyabb a források elosztása. Ahhoz azon-
ban, hogy ez megvalósuljon, egységes pénzügyi-gazdálkodási 
informatikai rendszert kell kialakítani, amelyhez egy ellenôrzési 
(kontrolling-) rendszer is kapcsolódik. Az ilyen irányú fejleszté-
sek ebben az évben megkezdôdnek, így jó esély van arra, hogy 
a jövô évi költségvetés már tartalmazni fogja mindezek pozitív 
hozadékait. A gazdasági program itt hívja fel a figyelmet arra, 
hogy a jelenleg kilenc különbözô telephelyen mûködô polgár-
mesteri hivatal egy helyre költöztetése nem tûr halasztást.

A program a kerület egyes részeire vonatkozóan külön-kü-
lön fogalmazza meg a városfejlesztéssel kapcsolatos célokat. Így 
például Belsô-Ferencvárosban a „Kulturális Városnegyed” pro-
jekt megvalósítását, Középsô-Ferencvárosban a szegregációval 
terhelt lakóépületek felszámolásához külön program készítését, 
Külsô-Ferencvárosban a Dzsumbuj környékének rendezését, a 
József Attila-lakótelepen pedig a parkolás szabályozását.

A szociálpolitikát illetôen a dokumentum felhívja a figyel-
met arra, hogy mivel jelenleg nagyon széttagozódik a szociális 
ellátások rendszere, célszerû azt felülvizsgálni és egyszerûsíte-
ni. A helyi adóbevételek (építmény- és telekadó, idegenforgalmi 
adó, gépjármûadó) esetében szükséges az inflációval megegyezô 
mértékû emelés, pluszbevételi forrást jelenthet, ha a hivatal job-
ban odafigyel a bevallott vendégéjszakák ellenôrzésére, valamint 
megvizsgálja a magánszemélyek tulajdonában lévô lakások utá-
ni bevételek adóztatásának lehetôségét.

A kerület ingatlanjainak és vagyoni értékû jogainak összege 
222,6 milliárd forint, amit a program szerint meg kell ôrizni, 
a hozzájuk kapcsolódó bevételeket és kiadásokat pedig egyen-
súlyban kell tartani. „A gazdasági program megvalósításával az 
önkormányzat jelentôs lépést tud tenni a jelmondatában is meg-
fogalmazott jövôkép felé: »Otthon, város, Ferencváros«” – írja 
zárómondatában a dokumentum, amely teljes terjedelmében el-
érhetô a kerület honlapján.
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Finisben a Jat-pályázat
Lapzártánk után, június 1-jén újabb testületi ülésre került sor. 
Ezen a képviselôk többek között döntöttek a benyújtott és még 
elbírálás alatt álló városfejlesztési pályázatok önrészének elkülö-
nítésérôl, négy oktatási intézmény igazgatójának kinevezésérôl, 
valamint a Ferencvárosi Mûvelôdési Központ (FMK) alapító ok-
iratának módosításáról.

A közeljövôben két nagyszabású városfejlesztési projekt is 
megindulhat a kerületben: Ferencváros ugyanis – úgy tûnik – 
megkapja a támogatást a „Belsô-Ferencváros – kulturális negyed 
fejlesztése”, valamint a „Szociális Városrehabilitáció Ferenc-
városban, József Attila terv I. Ütem” elnevezésû pályázatokra. 
Elôbbi esetében egy csaknem 500 millió forintos beruházásról 
van szó, amelyhez a következô két évben 373 millió forint visz-
sza nem térítendô kormányzati támogatást kaphat a kerület.

A Gát utcai tömbök rehabilitációjának elsô üteme várha-
tóan 2014-ig tart majd, a projekt teljes költsége pedig eléri a 
3,5 milliárd forintot, a kerületnek azonban „csak” mintegy 600 
millió forintos önrészt kell állnia. A most elfogadott határozati 
javaslat elôírja, hogy a következô évek költségvetéseinek össze-
állításakor a szükséges összegeket el kell majd különíteni – ez 
hozzátartozik a pályázatok feltételeihez. A vita során Pál Tibor 
(MSZP) képviselô felvetette, hogy az elôterjesztésben szereplô 
önrészeken felül is a zsebébe kell nyúlnia majd az önkormány-

zatnak, hiszen például a kiköltöztetéseket nem fedezik a támo-
gatások. Formanek Gyula alpolgármester erre úgy reagált, hogy 
közvetlenül a szerzôdéskötés elôtt egy hosszas tanácskozáson 
sorra veszik majd ezeket a terheket is, és utána döntenek arról, 
hogy valóban bele tud-e vágni a kerület a nagyszabású fejlesz-
tésekbe.

Július közepén jár le négy oktatási intézmény igazgatóinak 
megbízása, ezért az önkormányzat intézményvezetôi pályázato-
kat írt ki. Az Epres Óvoda, a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános 
Iskola, valamint a Leövey Klára Gimnázium esetében csak a je-
lenlegi igazgatók pályáztak, és nyerték el újabb öt évre a megbí-
zást, az Ádám Jenô Zeneiskola élén azonban Szentmáry Kálmán 
helyét Kokas Ferenc veszi majd át.

A testület döntött az FMK alapító okiratának módosításá-
ról, valamint a dolgozók létszámának növelésérôl is. Erre azért 
volt szükség, mert az FMK mûködési struktúrája az évek so-
rán alakult ki, azonban sem a döntési szintek tisztázása, sem 
a gyakorlati feladatok racionalizálása nem történt meg. Ennek 
következtében mára egyes helyeken munkaerô-felesleg, míg 
másutt szakemberhiány alakult ki. A most elfogadott javaslat 
kisebb szervezeti átalakítást tartalmaz, amelynek keretén belül 
– többek között – hat fôvel bôvül az intézmény dolgozóinak 
létszáma.

A testület a programot 11 igen, 3 nem és 3 tartózkodás 
mellett fogadta el – kritikus hangok leginkább amiatt érték, 
hogy itt-ott túl általánosan fogalmaz, kevés benne a konkré-
tum. Bácskai János polgármester a vita végén úgy fogalmazott, 
hogy „ez egy konzervatív program, amely igyekszik megôrizni 
minden értéket, amely az elmúlt húsz évben elôrevitte a város-
részt”.

A képviselôk zárt ülésen szavaztak az új jegyzôrôl. Ennek 
értelmében dr. Oszvári István helyét dr. Nagy Hajnalka veszi át 
július 1-jétôl. Ezt követôen a testület a második fordulóban is 
megtárgyalta és elfogadta a 2010. évi zárszámadást, majd az 
idei költségvetés módosításáról szavaztak a képviselôk. Utób-
bira néhány átcsoportosítás miatt volt szükség, valamint azért, 
mert ha a József Attila terv elsô ütemének megvalósítására a 
kerület elnyeri a támogatást, akkor a tervezett 900 millió fo-
rint helyett valamivel több mint egymilliárd forint hitelt kell 
felvennie.

A testület elfogadta a gazdasági társaságoknak a tavalyi év-
rôl szóló beszámolóját. Külön napirenden szerepelt a Feszofe 
Kht. pénzügyi tájékoztatója, amely szerint 2010-ben 37 mil-
lió forintos veszteséget könyvelhetett el a nonprofit szolgálta-
tó cég. A testület ezért felkérte Sebôk Endrét, a kht. ügyvezetô 
igazgatóját, hogy vizsgálja ki, minek volt köszönhetô a jelentôs 
hiány.

Döntés született a nyílt eljárás keretében meghirdetett kul-
turális pályázatokról is. Az elfogadott határozati javaslat szerint 
három alapítvány kap összesen 720 ezer forint értékben támo-

gatást: az Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány az Örök-
imádás-templomban két alkalommal is bemutatandó Liszt Fe-
renc és hat évszázad kórusmûvei címû elôadására 280 ezer, az 
Amadé Zenei Alapítvány szintén az imént említett templomban 
orgonaépítésre és annak avatóünnepségére 240 ezer, míg a Ba-
kelit Multi Art Center a IV. Diploma Nélkül képzômûvészeti 
kiállítás és fesztivál megrendezésére 200 ezer forintot.

Ezt követôen ismét napirendre került a Dominó Általános 
Iskola ügye. Mint arról már több ízben is beszámoltunk, az 
önkormányzat a továbbiakban nem támogatja a speciális ne-
velési igényû gyermekek oktatását célzó Pressley Ridge modell 
folytatását, mivel annak költségei jelentôsen emelkedtek, mi-
közben a részt vevô tanulók száma – ennek ellenére – folya-
matosan csökkent. A most tárgyalt és elfogadott javaslat szerint 
a következô tanévben az iskola nem indíthat elsô osztályt, mi-
vel mindössze ketten jelentkeztek beiratkozásra. A vita során 
Csárdi Antal (LMP) képviselô felvetette, hogy bizonyára azért 
volt ilyen alacsony a jelentkezôk száma, mert az önkormányzat 
– épp a Ferencváros újság hasábjain – nyilvánosságra hozta a 
Pressley Ridge modellel kapcsolatos szándékait. Csakhogy ez a 
magyarázat nem teljesen állja meg a helyét – reagált az elhang-
zottakra Formanek Gyula oktatáspolitikáért is felelôs alpolgár-
mester –, mivel az elmúlt évek tendenciájából úgy tûnik, hogy 
az iskola nem vonzó a szülôk számára. Formanek hozzátette: 
keresik a lehetôségeket, amelyekkel az épület felújítható és 
többek között ezáltal újra szimpatikussá tehetô a kisgyermekes 
szülôk számára.
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Feltárta titkait a ferenc-
városi szivattyútelep
Május 14-én nyílt napot 
tartottak a városüzemel-
tetô cégek, köztük a Fô-
városi Csatornázási Mûvek. 
Meg lehetett tekinteni a 
Soroksári úton a ferenc-
városi szivattyútelepet, 
amelyet nemrégiben bô-
vítettek, hogy átemelhes-
se a szennyvizet a csepeli 
tisztítómûbe. A régi gépek 
szerelmesei a csillogó fe-
kete lakkal bevont öreg 
szivattyúk társaságában 
szemügyre vehették a 
„Nagymamát” is, az öreg 
dízelaggregátort.

Szeretethíd
E néven immár harmadik éve rendezik meg a Kárpát-medencei re-
formátus önkéntes napokat, amelyre idén május 20–21-én került sor.  
A két napon több mint tízezer önkéntes – köztük 1500 felvidéki – tett 
valami fontosat és hasznosat embertársaiért, a közösségéért, az el-
esettekért, a segítségre szorulókért. A megnyitón – amelyet a Lónyay 
Utcai Református Gimnázium és Kollégium udvarán tartottak – üd-
vözlô beszédet mondott Schmittné Makrai Katalin, a köztársasági 
elnök felesége, a rendezvény világi fôvédnöke, valamint az egyházi 
fôvédnök Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
püspöke.

A segítségnyújtás, a rászorulók felkarolása mindig magyar sajátos-
ság volt, amelyet csak idôlegesen tudott háttérbe szorítani a városi 
létre jellemzô elidegenedés. Az iszapömlés, az árvíz és más kataszt-
rófahelyzetek megmutatták, hogy az emberekbôl nem veszett ki a 
segítségnyújtás ösztöne és parancsa. A következô lépcsôfok az lehet, 
amikor az emberi kapcsolatok, az egymásra figyelés újra áthatja majd 
a hétköznapokat is.

Könyvsátor a nagykörúton
Persovits József

A tavasz biztos jele, amikor a 
könyvárusok megjelennek a 
köztereken. Így történt idén 
is. De, vajon mi van a ponyva 
alatt? – érdeklôdtünk Szabó 
Györgynél, aki könyvsátrat 
vert a Ferenc körút és Üllôi út 
keresztezôdésében.

– Az utcai könyvárusítás a pillanat mûvészete, milyen indíttatás-
ból költöztek ki az utcára?

– Kettôs oka van: az egyik, hogy az utca emberének közelrôl mu-
tatjuk magunkat, szinte karnyújtásnyira tôle kínáljuk a portékánkat, 
a könyvet. Ezt szeretnénk eladni, mert ebbôl élünk. De ma már ez 
kevés, ezért kitaláltunk mellé egy másik szolgáltatást is, amelyet kul-
turális melléktevékenységnek neveznék. A környék, így Ferencváros 
színházainak prospektusait, kulturális programjait is kínáljuk a köny-
vek mellett.

– Mit tapasztal, a mai ember szereti a könyvet?
– Igen. Az emberek jönnek-mennek, sietnek, de mindig van öt-tíz 

percük arra, hogy megálljanak, ha valami felkelti az érdeklôdésüket. 
Ilyen a könyv is. Nálunk azok vásárolnak, akiknek nincs idejük bemenni 
egy könyvesboltba körülnézni. 

– Kik a vásárlók?
– Rengeteg a diák és a fiatalabb korosztály, a környéken lakók és 

az errefelé dolgozók. Van, akit nap mint nap látni, már szinte isme-
rôsként tekintünk egymásra. Zömmel a kiadók megmaradt könyveit 
és más árusokkal elcserélt könyveket kínálunk. Választékunk bôséges, 
áraink megfizethetôk, s ez csalogatja ide az embereket.

– Említette, hogy egyfajta kulturális fórumként is mûködnek.
– Rendszeresen ott vagyunk a Ráday utcában zajló, immár hagyo-

mányos „kultuccai” és más könyves rendezvényeken. De ha a kerü-
letbôl valaki megkeres bennünket, hogy szeretne elhelyezni nálunk 
például egy-egy színházi rendezvénnyel kapcsolatos szórólapot, azt 
ingyenesen kitesszük, mert kulturális elképzeléseink nem esnek távol 
egymástól.

református zenei Fesztivál

Idén nyolcadik alkalommal rendezték meg a Református Zenei Fesztivált 
Ferencvárosban, amely az együvé tartozás élményét nyújtotta a refor-
mátus híveknek határon innen és túl, az érdeklôdôket pedig bensôséges 
hangulattal és zenei élményekkel gazdagította. Június 3-án, pénteken este 
zsoltárokat éneklô fáklyásmenet haladt végig a Ráday utcán, a teraszok kö-
zönségének meglepetésére és örömére. A hétvége három napján számos 
komoly- és könnyûzenei koncertben gyönyörködhettek a Bakáts térre, a 
Szent Ferenc-templomba, a Kálvin téri református templomba, a Lónyay 
Utcai Református Gimnáziumba és a Református Teológiára látogatók.
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Hírek közlekedôknek

•  Két újdonság szolgálja az utasokat az 51-es (volt 21-es) villamos vona-
lán: üzembe állították a nemrég használtan vásárolt, fûthetô hannoveri 
villamosokat, illetve a balesetveszélyes Földváry utcai megálló helyett a 
Hentes utcánál biztonságos, peronos megállót létesítettek. A hannoveri 
villamosok magas lépcsôi miatt segítsenek az idôseknek és a gyermek-
kocsival közlekedôknek a fel- és leszállásban!

•  A 6-os villamosok egész éjszaka közlekednek mintegy negyedóránként 
a zsúfolt éjszakai buszjáratok helyett. A villamoson a rend fenntartására 
biztonsági ôröket alkalmaznak.

•  A Károly körút felújítását befejezték, így a visszaduzzasztó hatás meg-
szûnt, nincs torlódás kerületünkben sem. A 47-es, 49-es villamosok ismét 
a Deák térig közlekednek.

•  Egyenletesebben oszlik el a forgalom a dunai rakpartokon, mert egy-egy 
sávban megindulhatott a közlekedés az eddig metróépítés miatt lezárt 
Mûegyetem rakparton.

•  Azt ígérik a 4-es metró építôi, hogy a járda és a díszburkolat elkészülté-
vel csökken az építés miatt elzárt terület a Fôvám téren, a Kálvin téren 
pedig a Ráday utca felôli térrész megnyitása még ebben az évben meg-
történhet.

•  Az 51-es villamos pályáját már felújították a Gubacsi úton, Ferencvárost 
még egy pályafelújítás érinti idén: kicserélik a 2-es villamos Boráros téri 
pályaíveit.

nyílt levél
Tisztelt Ferencvárosiak,  
Tisztelt Tarlós István  
Fôpolgármester Úr!
Évek óta tehetetlenül szemléljük a 4-es metró Kálvin téri állomásá-
nak építkezése körül kialakult állapotot. A ferencvárosiak számára 
érthetetlen, hogy a 21. században még nem áll rendelkezésre olyan 
technológia, amely lehetôvé teszi a munkálatok befejezését anélkül, 
hogy a felszínen ez ne okozzon ilyen mértékû közlekedési problémá-
kat. A Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület ezért felkéri polgármes-
terünket, dr. Bácskai Jánost, hogy álljon kezdeményezésünk élére, és 
vegye fel a kapcsolatot fôpolgármesterünkkel, Tarlós Istvánnal, hogy 
ez az áldatlan állapot mihamarabb megszûnjön, hiszen Ferencváros 
ennek minden hátrányát évek óta „élvezi”.

Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület

Tisztelt Ferencvárosiak!  
Tisztelt Ferencvárosi  
Lokálpatrióta Egyesület!
Köszönjük észrevételüket a 4-es metró Kálvin téri állomásán kialakult 
elfogadhatatlan állapottal kapcsolatban. 

Természetesen mint a kerületért felelôsen gondolkodó vezetôk 
már korábban tettünk lépéseket az üggyel kapcsolatban. 2011. április 
20-án tartottunk megbeszélést, amelyen a DBR Metró, az Euromet-
ro és kerületünk szakmai képviselete vett részt. Az itt elhangzottak 
alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a befejezés várható idôpontja-
ként 2013 májusát jelölték meg, azzal a kiegészítéssel, hogy felszíni, 
részleges eredményeket már korábban tapasztalhatunk az adott te-
rületen, így remélhetôleg már a nyár folyamán kiszélesítik a Ráday 
utca bejárati részét, illetve ez év végére ígérték a Kálvin téri templom 
elôtti rész rendezését. 

Nagy örömünkre szolgált továbbá, hogy felkarolhattunk egy civil 
kezdeményezést, amelynek célja a Kálvin tér történetét bemutató 
szabadtéri fotókiállítás elhelyezése az építkezést határoló, Ráday ut-
cára felvezetô palánksoron. A kezdeményezést eszmeileg, politikai-
lag és anyagilag is támogatjuk.

Reményeink szerint ez a kezdeményezés méltó példája lesz a kerü-
let, a fôváros és a civil mozgalmak összefogásának.

HPV
Dr. Buzási János kerü-
leti gyermekorvos 107 
tinédzsernek adta be 
a Telepy Károly 12 Év-
folyamos Testnevelés 
Szakosított Iskolában, 
május 25-én a humán 
papilloma vírus (HPV) 
elleni védôoltást, amellyel megelôzhetô a méhnyakrák kialakulása. 
Ferencváros önkormányzata az oltást térítésmentesen biztosítja azok-
nak a kerületben élô tizenhárom éves leányoknak, akiknek szüleik ezt 
kérték.  Steiner Gábor

zöld Pont vetélkedô – 
óvodásoknak
A környezet és az egészség védelmét már gyermekkorban érdemes 
és kell is oktatni, hogy a következô nemzedék már másképpen él-
jen, mint mi, mai felnôttek. E célt szolgálta a ferencvárosi óvodáknak 
immár a Zöld Pont vetélkedô a Vágóhíd utcai Kerekerdô Óvodában 
május utolsó napján. Élvezet volt nézni, hogy a 16 kis csapat milyen 
lelkesen teljesítette a játékos feladatokat a szelektív szemétgyûjtéstôl 
kezdve az alapos fogápoláson és a helyes tisztálkodáson át a baba-
fürdetés elsajátításáig. 

Fotó: Steiner Gábor
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Ferencvárosi családi 
egészség- és sportnap
Steiner Gábor

Ferencváros önkormányzata és a Ferencvárosi Mûvelôdési Köz-
pont idén is megszervezte ingyenes családi egészség- és sport-
napját, amely a délelôtti napsütés utáni esôsre változó kora dél-
után ellenére is rengeteg érdeklôdôt vonzott.

Az idei rendezvény helyszíne volt a Ferencvárosi Mûvelôdési Köz-
pont mellett a Molnár Ferenc Általános Iskola tanuszodája is, ahol 
vízi aerobikra vártak jelentkezôket. Az FMK-ban Formanek Gyula 
alpolgármester megnyitója után a gyermekrajzverseny díjait vehet-
ték át a nyertesek. A kis mûvészek alkotásaival a közönség az FMK 
emeletén rendezett kiállításon találkozhatott is.

Ezután a program az egész épületben és a szabadban folytató-
dott. Az aulában és az emeleti szobákban szûrôvizsgálatokkal vár-
ták azokat, akik egészségi állapotukra voltak kíváncsiak, de akadt itt 
ingyenes gyógytorna-, salsa-, aerobik- és jógafoglalkozás is. Azokat 
pedig, akik arra voltak kíváncsiak, hogyan tehetnék életüket egészsé-
gesebbé, tucatnyi témakörben várták tanácsadással szakemberek, és 
e lehetôségekkel sokan éltek is, ami azt mutatja, hogy az egészséges 
életmód egyre fontosabb szerepet játszik a mindennapi életben.

Az egészség megôrzésének talán legfontosabb feltétele a rend-
szeres mozgás, erre a szervezôk több lehetôséget is biztosítottak, 
a vízi aerobiktól az egyre népszerûbb nordic walkingig, de az sem 
maradt szórakozás nélkül, aki inkább a szabadtéri színpad elôtt fog-
lalt helyet, hiszen a Timotion Tánciskola, a Harmónia Balettiskola, a 
Rockin’ Board TSE és még sok más fellépô gondoskodott a színvona-
las szórakoztatásról. Mindeközben az aulában a gyerekeket kézmû-
ves-foglalkozások várták, és mindenki megkóstolhatta azokat a bio-
finomságokat, amelyekkel egészségesebbé tehetjük étkezéseinket, a 
sátrakban pedig több civilszervezet tartott foglalkozásokat gyerme-
keknek és felnôtteknek egyaránt.

légy te a bakáts tér házigazdája!
Keressük azokat az önkénteseket, akik betöltötték a 18. életévüket, kommunikatívak, szeretik a gyerekeket és az embereket, lelkesek és 
határozottak! ÉS ezen a nyáron szívesen lennének a Bakáts tér önkéntes házigazdái a Ferencvárosi nyár – Kultúrpezsgés 2011 rendezvény-
sorozat keretében! Nincs felső korhatár vagy egyéb megkötöttség!
Részletes információ és jelentkezési lap a www.fe-fe.hu oldalon, az Önkéntesek menüpont alatt található. 

négyszáz gyerek 
a Fradi-pályán
Gyermeknap Ferencvárosban
Steiner Gábor

Több mint négyszáz hátrányos helyzetû gyermeket és családjukat várta a 
Ferencvárosi Torna Club birkózószakosztálya május 29-én az Üllôi úti pályá-
ra, hogy egész napos szórakozást kínáljon számukra a nemzetközi gyer-
meknapon.

Szikrázó napsütésben nyitotta meg Illyés Miklós, a ferencvárosi ön-
kormányzat fideszes képviselôje a rendezvényt, amely – bár elsôsorban 
ferencvárosi hátrányos helyzetû gyerekek számára szervezôdött – nyitott 
volt minden látogató elôtt. Noha a tervek szerint a birkózócsarnok lett 
volna a rendezvény helyszíne, a jó idôre tekintettel a szervezôk úgy dön-
töttek, a futballpálya szomszédságában, az edzôpályán és környékén fo-
gadják a vendégeket.

A kora délelôttôl késô délutánig tartó rendezvény már a nyitáskor lát-
hatóan beváltotta a hozzá fûzött reményeket, hiszen már a megnyitó-
beszédet is rengetegen hallgatták végig. A szakosztály technikai vezetôje, 
Szabados Ákos vezetésével zajló rendezvény természetesen elsôsorban 
a sportról szólt. A gyerekeket és szüleiket számos program várta, így a 
honvédség karate-, a rendôrség tomfás- és a birkózószakosztálya tagjainak 
sportbemutatója, azzal a nem titkolt céllal, hogy a gyerekeknek kedvet 
csináljanak a sportoláshoz, természetesen a zöld-fehér zászló égisze alatt. 
Errôl szólt az „Öregfiúk – kézis lányok” focigála is. A bemutatók mellett 
természetesen lehetôség volt a sportolásra és a játékra is, így nagy volt a 
tömeg az ugrálóvárban, és sokan vettek részt a dekázási, szabad-, tizen-
egyes- és felsôkapufa-rúgó versenyen, de a grundbirkózást is számosan 
kipróbálták. A fiúk mellett sok lány is a szônyegre merészkedett.

A sport mellett a látogatók elôadást hallhattak a bûnmegelôzésrôl, a 
gyerekek pedig megízlelhették, milyen érzés beülni egy mentô-, egy rend-
ôr- és egy tûzoltóautóba, amelyeknek a szirénája szinte egész nap szólt a 
csimoták érdeklôdésének köszönhetôen.

A Fradi-gyereknapon részt vett Sike András olimpiai és Dudás Tibor 
világbajnok, s ott volt a birkózószövetség képviseletében Szônyi János is.
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Korunk népbetegsége: 
a reflux 
Bartha Zsuzsanna

Mi is az a reflux? A válaszért dr. Buzás György Miklóshoz, a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Köz-
hasznú Nonprofit Kft. gasztroenterológus fôorvosához fordultunk.
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– Étkezéskor az ételt a nyelôcsô mozgása a gyomor felé 
hajtja, a nyelôcsô alsó záróizma megnyílik, az étel a gyomor-
ba kerül, majd a záróizom bezárul, megakadályozva a sav, az 
epe vagy a szilárd ételmaradék visszafolyását. Annak ellenére, 
hogy ez egy sima körkörös izom, bonyolult idegi és hormonális 
szabályozás alatt áll. Beszélhetünk tüneti refluxról vagy reflux 
betegségrôl. Az elsô esetben a gyomortartalom, a sav és/vagy az 
epe visszafolyik a nyelôcsôbe (innen az elnevezés: reflux, azaz 
visszafolyás), de ebben az esetben az emésztônedvek a nyálka-
hártyában nem okoznak semmilyen károsodást. Akkor viszont 
betegségrôl van szó, ha ez a visszafolyás károsítja a nyelôcsövet, 
azaz idôvel elkezd vérezni, kifekélyesedni. Hosszú évtizedek so-
rán aztán azoknál, akik erre genetikailag vagy egyéb károsító 
tényezôk (dohányzás, alkoholfogyasztás stb.) miatt hajlamosak, 
kialakulhat a nyelôcsôrák egy bizonyos fajtája. A felmérések 
szerint a civilizált országokban a felnôtt lakosság 7–20 százalé-
kánál megfigyelhetôk valamilyen refluxszerû tünetek.

– Mitôl károsodhat ez a záróizom?
– Tudjuk, hogy vannak hajlamosító tényezôk, mint például 

a helytelen táplálkozás, a kövérség. A hirtelen fogyás is felelôs 
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lehet a reflux kialakulásáért. Megelôzésének érdekében a 
fent ismertetett kockázati tényezôket kell csökken-

teni. Sajnos bizonyos gyógyszerek és betegségek 
(köztük a cukorbetegség) is károsíthatják a 

nyelôcsô alsó záróizmának mûködését.
– Kezelhetô vagy gyógyítható-e a ref-

lux betegség?
– Van rá tüneti, azaz gyógyszeres, 

sebészeti és endoszkópos kezelés. Az 
ideális az oki kezelés lenne, amelynek 
lényege, hogy egy gyógyszer a záróizom 
eredeti tónusát, rugalmasságát állítja 
vissza. Volt már ilyen, világsikert is ara-
tott a készítmény. Nálunk is forgalomban 

volt, de kiderült róla, elenyészô száza-
lékban ugyan, de mellékhatásként halálos 

szívritmuszavart okozhat, ezért 2004-ben 
kivonták a forgalomból. Napjainkban a savas 

visszafolyást kezelni tudjuk több gyógyszercso-
porttal. A leghatásosabbak a protonpumpagátlók, 

amelyek az étkezések közti szünetben és utána legalább 
80-90 százalékkal csökkentik a gyomorsav képzôdését. A ke-

zelés célja nemcsak a panaszok megszüntetése és az életminôség 
javítása, hanem a nyelôcsô gyulladt nyálkahártyájának és a már 
esetleg kialakult fekélyeknek a szövettani gyógyulása. Mindez 
átlag 6-8-12 hónapos intenzív, majd több hónapos, esetenként 
többéves fenntartó kezelést igényel, különben kiújulhat a ref-
lux. Vannak még a savközömbösítô gyógyszerek, amelyek kö-
zül több is kapható vény nélkül a patikákban. Ezek alkalmilag 
és tünetileg használhatóak, de nem gyógyítják a refluxot. Abban 
az esetben, ha többéves gyógyszeres kezelés ellenére sem javul a 
beteg állapota, megajánljuk a laparoszkópos sebészi eljárást: ezt 
a kerületben, a Szent István Kórházban is végzik. A mûtét után 
hosszabb idôre tünetmentessé válnak a páciensek, és gyógyszert 
sem kell szedniük, de vannak, akiknél idôvel kiújulhat a reflux. 
Ugyanez a helyzet a világ több országában már régóta alkalma-
zott endoszkópos beavatkozás esetében is: ez Magyarországon 
még nem terjedt el. Azt tanácsolom mindenkinek, aki a reflux 
tüneteit ismétlôdôen tapasztalja önmagán, feltétlenül forduljon 
háziorvosához, majd gasztroenterológus szakorvoshoz, hogy a 
kezelés hatására életminôsége javulhasson, és az esetleges sú-
lyosabb szövôdményeket kivédhesse.
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apró
Fogsorjavítás, -készítés,- alábélelés, 
gyorsan, precízen. Rászorultaknak 
akár háznál is. Vécsei Julianna. Tel.: 
06-20 230-3547, 789-2859

Társasházak közös képviselete, 
könyvelés, adósságkezelés, ház-
állapot-felmérés gyakorlattal. Re-
gisztrálva vagyunk! Tel.: 06-30 
964-3500 

RÁCSKÉSZÍTÉS! Ajtóra, ablakra, 
erkélyre. Elôtetô, lakótelepi erkély-
re is, erkélybeépítés, korlátfelújítás, 
üvegcserével is. Egyéb lakatosmun-
kák, javítások. Tel.: 284-2540, 06-
70 209-4230

Morál Közös Képviseleti Iroda vál-
lalja társasházak teljes körû keze-
lését, üzemeltetését. Elérhetôség: 
06-30 630-5554, 06-20 560-5812

Üzlethelyiség bérleti joga átadó, 
forgalmas helyen, 17 nm-es, frissen 
felújított. Tel.: 06-70 507-5757

REDÔNYÖSMÛHELY gyárt, ja-
vít mindenfajta redônyt, reluxát, 
rolettát, szalagfüggönyt, harmoni-
kaajtót. Gurtnicsere. Mobil rovar-
háló 10% kedvezménnyel. Tel.: 
370-4932

Csendes lakás, kiváló közlekedés! 
IX. kerület, Ráday utca és egy köz-
park mellett, felújított, rendezett 
házban, a Kinizsi utcában ELADÓ 
egy 87 nm-es, 2,5 szoba hallos, 
beköltözhetô, jó beosztású, csen-
des, III. emeleti (lift van) polgári 
lakás. A nyílászárók szigeteltek. 
A nagyobb szobákban hôfokszabá-
lyozóval ellátott cserépkályha van. 
A lakáshoz 6 nm-es szeparált pin-
cehelyiség is tartozik. Irányár: 22,9 
M Ft. Tel.: 06-30 203-0688

Készpénzért vásárolunk! Aranyat, 
ezüstöt, briliáns ékszereket, festmé-
nyeket, órákat. Arany: 4500–7000 
Ft, ezüst: 90–120 Ft. VII., Wesselé-
nyi u. 19. Tel.: 317-9938

Gáz-, víz-, fûtésszerelés. Fürdôszo-
ba-felújítás. Gázkészülékek, vízcsa-
pok, csôtörések, bojlerek javítása, 
cseréje. Fûtésszerelés, gázbekötés 
anyagbeszerzéssel. Tel.: 06-20 955-
4768

FIGYELEM – MERT MEGÉRI – 
AKCIÓNK! Minden típusú gáz-
üzemû fûtôkészülék felülvizsgá-
lata, tisztítása, javítása kiszállási 
költséggel együtt: összesen bruttó 
6600 Ft. Tel.: 212-2949, www.
vasuta.hu. Energiát takarít meg, és 
életet ment!

Villanyszerelés, hibakeresés társas-
házak részére is. Villanybojlerek 
vízkôtelenítése, javítása, cseréje. 
Rácz Mihály. Tel.: 260-7090, 06-30 
296-5590. 0-tól 24 óráig hívható.

Bôrgyógyászati-kozmetológiai ma-
gánrendelés a IX. ker., Ferenc tér 
1.-ben (bejárat a Tompa u. felôl). 
Dr. Kalán Júlia fôorvos. Bejelentke-
zés: 06-20 543-3948

TAKARÍTÁS! Társasházak, irodák, 
lakások takarítását olcsón vállalom. 
Lomtalanítást, fûnyírást, kertgon-
dozást korrekt áron vállalok. Tel.: 
210-2470, 06-30 343-7814

Dajka-, gyermekfelügyelô-, gyógy-
pedagógiai asszisztensképzés. Ka-
szaképzô. Tel.: 276-5918, nysz.: 
01006404

Budapest IX. ker., Bokréta u. 8. sz. 
alatt 2009 elején átadott társasház-
ban eladó egy 55 nm-es, utcafronti 
üzlet/irodahelyiség. Az utca a kö-
zelmúltban díszburkolattal került 
felújításra, épületünk elôtt kiszé-
lesedve padoknak és növényzet-
nek ad helyet. Az üzlet/iroda a for-
galmas Mester utcáról látható. Az 
utcasarkon jól látható homlokzati 
reklámtábla elhelyezésére van le-
hetôség. Az épület teremgarázsában 
2 db gépkocsibeálló eladó, ame-
lyek könnyen tárolóvá alakíthatók. 
További kiváló vendég/ügyfélpar-
kolási lehetôség biztosított. Irány-
árak: Iroda/üzlet: nettó 12 500 000 
Ft + áfa. Gépkocsibeállók: nettó 
1 500 000 Ft + áfa/db. AKCIÓ: Üz-
let/iroda + 2 db gépkocsibeálló: 
nettó 14 000 000 Ft + áfa. A helyiség 
ára burkolatok, szaniterek, belsô 
ajtók és fûtési eszközök nélkül ér-
tendô. A befejezést egyéni igények 
alapján, önköltségi áron vállaljuk. 
Alapkivitelben (Zalakerámia, Alföl-
di stb.) kb. 800 000 Ft. Tel.: 06-30 
952-5130
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„Hadüzenet” – szeretettel
Javul Ferencváros lelki állapota
Szilágyi Iván Gábor 

Dr. Kerényi Lajos piarista atyát a Magyar Köztársasági Érdem-
rend lovagkeresztjével tüntették ki. Az Ecseri úti Szent Ke-
reszt-plébánián beszélgettünk vele hitrôl és emberi szenvedés-
rôl, valamint Ferencvárosról.

Lajos atya misézik, gyóntat, könyvet ír, hittant tanít, rádió-
mûsort vezet, betegeket látogat, esket és keresztel, és még egy 
kis focira is van ereje. Alapító tagja a legendás egerszalóki és 
nagymarosi katolikus ifjúsági találkozóknak.

„Bizony már harminc éve annak, hogy a Ferencvárosban 
szolgálok. Az elôzô atya kilépett a papságból, és Lékai bíbo-
ros úr akkor már el tudta érni, hogy az üldözött Kerényi Lajos 
idekerülhessen. Addig tizenöt plébánián mûködtem, átlagosan 
másfél-két évenként helyeztek át, mert a betegekkel és az if-
júsággal foglalkoztam, s ezek a találkozók nagyon népszerûek 
voltak” – idézi emlékeit Lajos atya, akit a szovjet hadifogság, a 
zaklatások, a nehéz évek sem tántorítottak el római katolikus 
hitétôl. Már fiatalon találkozott a szenvedéssel, „belenôtt a há-
borúba”. 

„Az érettségi elôtt jártam, amikor kiképeztek, frontharcos 
lettem, és annyi szenvedést láttam, annyi golyó és repesz ke-
rülgetett, hogy csoda, az Úristen ajándéka, hogy egy sem talált 
el! Fogoly lettem, a szovjetek elhurcoltak a Donyeck-medencé-
be szénbányába. Töméntelen testi és lelki nyomorral, kétség-
beeséssel találkoztunk. Négyen-öten fiúk összeálltunk, és kis 
feszületünket mindig kívül hordtuk, mondván: megtérítjük a 
Szovjetuniót! Tudtuk, hogy ezért akár agyon is lôhetnek. Ehe-
lyett tízesével-húszasával jöttek az éhezô gyerekek, és csókol-
gatták a kereszteket.” 

Érettségi idején azon töprengett, hogy pap vagy orvos le-
gyen. Végül a teológiát választotta, de mindmáig érdekli a gyó-
gyítás, és napi szinten tanulja a testi-lelki betegségeket. „Fizika 
és filozófia együtt. A fizikai entrópia törvénye a társadalomra 
is igaz. Ha kivonják belôle az Eszmét, egymagában nem képes 
mûködni. Kell egy tervezô, a Jóisten, akinek iránymutatásai 
alapján újjá tudjuk építeni életünket és hazánkat. Az immanens 
világnézetek azt hirdetik, hogy emberi erôvel és logikával min-
den megoldható. Ennek ellenkezôjét bizonyították a 20. század 
barbár diktatúrái. Mostanra értékfosztó fórumokat, kereske-
delmi médiát alakítottak ki, amely az erkölcsöt, a tudást és a 
természetfelettit szándékosan kivonja a társadalomból. A kom-
munizmus után ránk zúdult a vad 
liberális értéktelenség, diszkók-
kal, droggal és valóságshow-kkal. 
Hadat kell üzennünk ezeknek, 
szeretettel, szépséggel és romanti-
kával szorítva ki ôket. A hitre ma 
is van igény, láttuk, II. János Pál 
pápa boldoggá avatását például 

milliárdok követték nyomon. Amikor a Szent Kereszt-plébániá-
ra küldött Lékai bíboros úr, körülbelül nyolc fiatal tartozott a 
templomhoz. Most egész Ferencvárosból járnak ide, körülbelül 
a lakosság hatvan százaléka.”

Kerényi atya minden korosztálynak tart hittanórákat, és 
rendszeresen látogatja a három nagy kerületi kórház betegeit 
is. Fontos visszaigazolás volt számára, amikor ferencvárosi dísz-
polgárrá avatták.

„Amikor az emberek kórházba kerülnek, általában mindent 
átértékelnek magukban. A »kincs, hír, gyönyör« helyett Isten és 
a lelkiismeretük felé fordulnak. Ekkor különösen fontos a lélek-
ápolás, mert belsô önellentmondásaink és kínjaink testi elválto-
zásokat, pszichoszomatikus reakciókat válthatnak ki, s ennek 
eredménye a depresszió és súlyosabb esetben az öngyilkosság. 
A vallásos, szeretettel teli élet megôriz és megtart. A nagybeteg 
emberek különösen szomjazzák a reményt.

A fiatalok megszólításában nehéz felvenni a versenyt a mé-
diával, hiszen a magyar ifjúságnak csupán harminc százalé-
ka találkozhat otthon a természetfelettivel. A többiek üres és 
szánalomra méltó lelki állapotban vannak. Ócska beszéd, pa-
ráználkodás, lopás, amelynek »gyümölcse« a rengeteg öngyil-
kosság. Rendszeresen járok pszichiátriákra, az életben maradt 
öngyilkosokhoz és AIDS-betegekhez. Nagyon sok útját vesztett 
ember van, akik csak papokra és kedvesnôvérekre, jó szóra és 
figyelemre várnak! Azt üzenem a fiatalságnak: »Fiúk, gyertek 

el papnak, lányok, kedvesnôvér-
nek!« Igazi stramm kaland ez, 
sokat kell imádkozni a leendô 
papokért és hazánkért, nehogy 
visszatérjenek a múlt erôi. Ma-
gyarország most jó úton van, és 
ha Istennek ajánljuk, újra felvirá-
gozhat.”

„Amikor az emberek  
kórházba kerülnek,  
általában mindent  
átértékelnek magukban.”
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a vendéglátás 
esélye II.

bedugaszolt palack
Tallián Hedvig

A 
református templom felôl közelítem meg a Ráday utcát. Egyik oldalt ráccsal, 
másik oldalt forgácslappal határolt gyalogosfolyosón át vezet utam. Még 
nyújtózkodnom sem kell, hogy kitárt karokkal elérjem két oldalát. Töpren-
gek: vajon melyik turista vagy egyszerû honpolgár megy be ebbe a másfél 

méter széles útvesztôbe örömmel, különösen este? A végén forgácslapos zug, rajta szakadt 
plakátmaradványok és táblák vendéglátást hirdetnek.

A Ráday Soho Kulturális Egyesület elnökével, Domonkos Lászlóval találkozom, étter-
mének teraszán.

– Mint palackba a dugót, úgy nyomták bele a metróépítés felvonulási területét a Ráday 
utcába. Négy éve tart ez az áldatlan állapot. Az eredetileg megadott idôponthoz képest 
is jelentôs csúszásban van a metróépítés, ráadásul a befejezés idôpontja is bizonytalan – 
kezdi jó érdekvédô módjára Domonkos László, és kezembe nyom egy dokumentumot, 
amelybôl kiderül, hogy a Soho együttmûködési javaslattal fordult tavaly novemberben 
a DBR Metró Projekt Igazgatósághoz. Ebben leírták, hogyan oldanák a templom elôtti 
szûk folyosó okozta elzártságot egy sétánnyal. Ez bevezethetné a Vámház körútról ér-
kezô gyalogosforgalmat az utcába. Átlátszó elemekre cserélnék a forgácslap kerítéseket, 
ezzel enyhítve a sétálók bezártságérzését, ugyanígy az Aegon-irodaház felôl is, továbbá az 
ide esô aluljáró lépcsôjének megnyitását is szeretnék elérni. – Márciusra szerettük volna, 
ha valóság lesz a javaslatainkból, de választ is csak áprilisban kaptunk. Eredmény pedig 
annyi, hogy kihelyezhetünk piktogramokat. Ezzel nem jutottunk elôrébb – mondja kese-
rûen, s hozzáteszi: – a Váci utcából dôlnek a turisták a Vásárcsarnokba, onnan sétálnak a 
Kálvin tér felé, itt azonban átmennek a túloldalra, mert elriasztja ôket a „sikátor”. A Ráday 
utca a metróépítés elôtt tömve volt, az emberek összevesztek az asztalokért. Most pedig? 
Alig van vendég! A vendéglôk közt azért megy a küzdelem, hogy ki szerez minél nagyobb 
teraszt, mert este hét-nyolc órakor csak egyszer fordul meg a placc, és nem mindegy, hány 
embert tudunk leültetni ebben a rövid idôszakban. A teraszdíjból az elmúlt években a 
metróépítés miatt kedvezményt kaptunk az önkormányzattól, de idén már azt sem, sôt, 
még emelkedett is a díj. Azt hiszik az önkormányzatnál, hogy mivel ülnek az asztalaink-
nál, az azt jelenti, hogy megy az üzlet. De ez nem ilyen egyszerû, mert ma már ketten 
esznek egy pizzát, és ásványvizet isznak hozzá. Így nem olyan egyszerû kigazdálkodni 
a díjakat, kötelezettségeket. De tudja, mi a baj az önkormányzattal? Minden részfeladat 
megoldása más-más osztályhoz tartozik, s a fô probléma az, hogy nincs és nem is volt a 
helyi politikában olyan ember, aki nyíltan merne dönteni, és fontosnak érezné a Ráday 
ügyét, így nehéz eredményt elérni – fogalmazza meg a hazai közállapotok lényegét össze-
foglaló mondatot.

– Némi sikerrôl is be tud számolni? – terelem át a szót az eredményekre és a tervekre.
– Az már elôrelépés, hogy a helyi üzletek tulajdonosaival ismerjük egymást, és rend-

szeresen leülünk megbeszélni a dolgokat, és egységesen tudjuk képviselni az ügyeinket az 14 FerencvárOs OtthOn, várOs



önkormányzat felé. Vagy ha reklámozásról van szó, akkor együtt kedvezôbb árat tudunk 
kialkudni. Természetesen a kulturális negyed fejlesztésén vagyunk, tesszük, ami tôlünk 
telik, de pénz és támogatás nélkül nehéz. Július második felében tánciskolák fesztiválját 
szervezünk. Szeptember végén pedig ismét lesz utcazene-fesztivál.

michelin-csillag
Most biztosra megyek, ezért a Costes gasztronómiai tanácsadójával, Harmath Csabával 
megbeszéltem egy találkozót. Dél van. Ám sehol egy vendég, de öt elegáns felszolgáló 
áll ugrásra készen, lesi a mozdulataimat. Egyikük a ruhatárba akarja vinni a holmimat, 
a másik odavezet az asztalhoz, a harmadik afelôl érdeklôdik, hogy mit iszom. Leadom a 
rendelést, és végre magamra maradok. Hagyom, hogy hasson rám a hely. A teret az üveg, 
a tükör és a barna uralja, már majdnem úgy érzem, rideg, de a mélybarna árnyalat meleg-
séggel oldja fel a szögletes, sima felületeket. Nyugalmat érzek.

Kisvártatva megérkezik Harmath Csaba. Egybôl a pincérekhez lép, nem hallom, mit 
mond, de látszik a feszültség a testbeszédébôl. Miközben letelepszik szemben velem, ke-
zünkbe kerül az étlap, én pedig fejfájásra hivatkozva utasítanám vissza a „lekenyerezzük 
az újságírót egy ebéddel” szituációt, de nem hagynak kibújni a kísértés alól. A fôpincér 
finom utalást tesz arra, hogy karalábélevesük jótékony ellenszere a fejfájásnak. Ezt a ta-
nácsadó nehezményezi. A felszolgáló nem célozgathat a vendég által mondottakra, bár 
engem egyáltalán nem bánt, emberszabásúbbá teszi a puccos környezetet.

– Egy harminckét éves portugál a séfünk, Miguel Vieira Rocha. Igazi fantaszta – állapít-
ja meg. – Olyan ember, aki kizárólag a legjobbat tudja elviselni.

– Miért nem magyar a séf? – kérdezem, miközben eszem a szuperlágy és extrahabos 
heringes-kaviáros-édesköményes habot.

– Az új magyar séfgeneráció járja a világot, és még nem akar hazajönni, mert tudja, 
hogy hatalmas tudást kell felszívnia. De öt év múlva hazatérnek, és még több Miche-
lin-csillagos étterem nyílik majd Magyarországon – ecseteli a remélt jövôt.

Közben telefonon egyeztet, mert másnap utazik Párizsba, ahol az újjászületô magyar 
gasztronómiáról tart elôadást. Újabb fogás érkezik. Frissen sózott lazac, keta kaviárral, 
naranccsal és édesköménnyel. A látvány és az íz is gyönyörködtet. Nemcsak én vagyok 
elégedett, de úgy látom, Harmath Csaba zordsága is enged. Elárulja, hogy másfél mázsát 
nyomott. Imádott, és ahogy nézem, ma is imád enni, de kénytelen volt életmódot váltani, 
és ma már a mikrofalatkáktól jobban érzi magát.

– A helyeden szoktam ülni – utal rá, hogy elfoglaltam a székét –, nézem az új vendé-
geket, és örülök, amint észreveszem arcukon az elégedettséget. Látszik, amint érzik, hogy 
amirôl olvastak, az valóság.

OtthOn, várOs FerencvárOs15 
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Fesztivál  
a Ferencvárosban

Plein art XIII.



Fesztivál  
a Ferencvárosban

17 

Knox

Itt, Ferencvárosban már tizenhárom éve 
az a biztos jele annak, hogy itt a nyár, 
hogy a Ráday „kultuccában” elkezdôdik 
a Plein Art, a kortárs mûvészetek feszti-

válja. Három napja alatt különbözô mûvészeti 
ágak alkotói, elôadói találkoztak itt közönsé-
gükkel nemcsak galériákban, elôadótermek-
ben, de vendéglôkben, könyvesboltban, utcai 
kiállításokon, sátrakban és utcai színpadon is.

Minden évben külföldi vendégeink is van-
nak. Idén a szerb képzô- és iparmûvészek, vi-
deomûvészek és a szerbiai irodalom jeles alakjai 
szerepeltek, természetesen a fiatal magyar alko-
tók mellett. Ahogy Bácskai János polgármester 
megnyitójában meg is fogalmazta: „Mûveik-
kel együtt a barátságukat is elhozták nekünk.” 
A fôleg az Erlin Galéria köré szervezôdött ki-
állítások és elôadások sokszor igazi meglepe-
tést okozó sorozata idén is közönségsiker volt, 
bár az idôjárás nem kedvezett, és a programot 
idônként esôszünetek szakították meg.

A Ráday Kultucca a Plein Art alkalmából 
zászlódíszbe öltözött. Közös kiállításukon a ké-
szítôk, a szerb és a magyar iparmûvészek nem-
csak jelekként, de sajátosan, üzenetekként is 
értelmezték a zászló fogalmát.

Az utca látképét a Magyar Szobrász Társa-
ság mûvészeinek hegesztett vas-, bronz-, kerá-
miaplasztikái színesítették.

Andrea Ivanović hatalmas monokróm képei-
nek a felületi játéka az érdekes. A kép síkjába 
beütögetett lyukak tömege a beesô fényben 
érdekes, magát a gesztust megjelenítô hatású. 
Malevicset idézô a fehér alapon a hatalmas fe-
kete kereszt. A fehér alap már-már csontszí-
nûre öregedô, repedezettnek látszó felület, de 
közelhajolva sem látni a repedés mélységét. 
Két dobozkompozíciója úgynevezett folyamat-
mûvek, amelyekben bizonyos kémiai, fizikai 
változások, mozgások zajlanak, mint például 
oxidáció, erjedés, olvadás vagy kiszáradás.

Mira Brtka írókázott, fehér alapon fehér 
képreliefjei, ezek a szigorú konstruktív kom-
pozíciók látványosan felelnek a hegesztett la-
posvasból készített és bravúrosan hajlított tér-
plasztikákra.

Tadija Janičić nagy, színes képeket fest. 
A rafináltan naiv realizmussal elôadott, kicsit 
képregényszerû, kicsit graffitis hatású képeket 
egy szándékosan a giccs felé hajló virágmintás 
tapétára emlékeztetô alappal övezi. Talán még 
a boldog hippikorszak is eszünkbe juthat, de itt 
természetesen másról, egy sokkal keményebb 
világról lehet szó.

OtthOn, várOs FerencvárOs
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Gát utca
Zelki János válogatása

Arany Jánost 1860 nyarán választotta igazgatójának a Kisfaludy Társaság, akkor költözött Pest-
re, az Üllôi útra. Közel még a forradalom emléke, a szabadság(vágy) gondolata gyakorta tereli 
a költôt keserû sorok közé. S minthogy szokása volt kéziratait jegyzetekkel kísérni, a mai olva-
sót is odaülteti ilyenkor maga mellé, kétségeit, kérdéseit „hangosan” latolgatva, simán kiesik a 

köztünk lévô százötven év, nincsen ilyen meg olyan kor, csak a vers, ahogyan születik éppen. Vagy meg sem 
születik végül, terv marad – s elképzelhetjük, milyen lett volna, ha fogást tud találni rajta. Ül íróasztalánál 
Arany János Üllôi úti lakásában, megpróbálja, de nem tudja megírni a kalitkás verset, úgy hagyja, talán majd 
késôbb… Ezúttal tehát nem „igazi” költeményt ízlelgetünk itt, csak gondolatkísérletet, kezdeményt, amely a 
valószínûleg legnagyobb magyar költô vívódásait izgalmasan hozza ide, a 21. századba.

Két madár
terv

Kalitja börtönében két madár: egyik ifjú, másik 
vén. A zsarnok, ki ôket fogva tartja, szánalom-
ból egy nap zöld ággal fonta be kalitjokat. Az 
ifjú madár hangosan üdvözli a tavaszt és hallga-

tásáért a vént megfeddi. A vén tapasztalásból felel. Nem ta-
vasz ez, fiam; zsarnokunk csak a börtönt akarja velünk meg-
szerettetni, hogy feledjük az erdôt. Valami lenne-e ebbôl?

(1860–62 körül)

Móricz Zsigmond mesél. Történeteket mond 
egész életében (amelybôl húsz esztendeig itt 
lakott, Ferencvárosban, az Üllôi út 95.-ben), 
egyszerûen, színesen, izgalmasan. Többnyire 

felnôtteknek, felnôttkorú embereknek, de rendre visszatért a ko-
ruk szerint is gyermeknek számító olvasókhoz. Már 29 éves ko-
rában állatmese-gyûjteményt jelentetett meg, Erdô-mezô világa 
címmel. Igen szépen ír róla Elek Artúr a Nyugat 1909. februári 
számában. Olvassunk bele kicsit!

„Mélyen bele vannak plántálódva gyermekkorunk emlékei 
közé ezek a kis történetek, hányféle változatukat hallottuk itt-

hon, hányféle alakjukban olvastuk idegen népek folkloros könyveiben! Bizonyos, hogy 
nem a tárgyi újszerûségükkel kapják meg az olvasót Móricz Zsigmond meséi, hanem a 
hangjukkal, az elôadásuk módjával, a formájukkal, a kedélybeli gazdaságukkal, a humo-
rukkal, a nyelvükkel. Az egész mivoltukkal. Ritka meleg kedélyû ember írta ôket, olyan, 
akinek emlékezetében egész frissen élnek még gyermekkori benyomásai s azok a hang-
képzetek, amikkel a gyermek az állatmesék négylábú hôseinek szavát utánozza. ”

Ritka meleg kedélyét, humorát gondosan megôrizte, s beleplántálta komor hangú re-
gényeibe, novelláiba is. Nézzük most a két legfényesebb kicsiny gyöngyszeme közül az 
egyiket, a tehenest. Szinte egyetlen „igaz” szó nincsen benne. (Ez a Mehemed nem volt, 
ha mégis, látott bizony tehenet, de feketét azért még ô sem, és így tovább.) De igazabb 
nem lehetne mégsem, hiszen mi válthatná ki inkább jólesô egyetértésünket, mint bárme-
lyikünk gyarló butaságának mulatságos helybenhagyása?

(Gyerekek! Ezt a kis mesét nem olyan régen még mindannyian kívülrôl fújtuk. Nektek 
is menni fog, mondjuk, második olvasásra.)

a török és  
a tehenek
Volt egy török, Mehemed,
sose látott tehenet.
Nem is tudta Mehemed
milyenek a tehenek.

Egyszer aztán Mehemed
lát egy csomó tehenet.
Csudálkozik Mehemed,
„Ilyenek a tehenek?”

Én vagyok a Mehemed,
Mi vagyunk a tehenek.
Számlálgatja Mehemed,
Hány félék a tehenek.

Meg is számol Mehemed
három féle tehenet:
fehéret, feketét, tarkát,
Meg ne fogd a tehén farkát!

Nem tudta ezt Mehemed,
S felrúgták a tehenek!
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Jogi járat
a köteles rész és a kitagadás
Dr. Finta Gábor

több alkalommal kiemeltük, hogy az öröklés rendjét elsôsorban az örökhagyó akarata határozza meg. Azonban a végin-
tézkedési szabadság nem érvényesül teljes körûen, ugyanis a legközelebbi hozzátartozók védelmében létezik az ún. kö-
teles rész intézménye. A köteles rész lényegileg a leszármazóknak, a házastársnak és a szülôknek a törvényes örökléshez 
való jogát védi. A jogosulti kör tekintetében érdemes kiemelni, hogy az örökhagyó testvére nem jogosult köteles részre.

A köteles rész akkor kap szerepet, ha az elôbb említett körbôl valaki a törvényes öröklés szabályai szerint öröklésre lenne jo-
gosult, de az örökhagyó végintézkedése ettôl elüti. Tegyük fel, hogy az örökhagyó minden vagyonát egy alapítványra hagyja, bár 
vannak leszármazói, és élnek még a szülei is. Ebben az esetben a legközelebbi leszármazói lesznek jogosultak köteles részre, hiszen 
ôk lennének a törvényes örökösei, emellett pedig az özvegye az özvegyi jog tekintetében jogosult köteles részre. Megemlítendô, 
hogy a szülôk csak a leszármazók és – az ági vagyon kivételével – az özvegy hiányában lennének jogosultak törvényes öröklésre és 
így adott esetben köteles részre.

Köteles rész címén annak a vagyoni értéknek a fele jár az érintettnek, 
mint ami a törvényes öröklés szabályai szerint megilletné. A köteles rész 
alapjának kiszámításakor a hagyaték költségekkel, terhekkel csökkentett 
tiszta értékébôl kell kiindulni, s ehhez még hozzá kell adni egyes olyan aján-
dékokat, amelyeket az örökhagyó még életében adott. Az így kiszámított 
hagyatéki érték alapján kell meghatározni, hogy abból a törvényes öröklés 
szabályai szerint mennyi járna az egyes érintetteknek. Az elôbbi példánál 
maradva, ha az alapítvány javára végrendelkezô örökhagyónak két gyerme-
ke született, úgy ôk a törvényes öröklés szabályai szerint a hagyaték 50-50 
százalékára lennének jogosultak, azonban a köteles rész ennek csak a fele, 
azaz gyermekenként 25-25 százalék.

A köteles rész keretében az öröklési jog azt kívánja meg, hogy az örök-
hagyó bizonyos mértékben juttasson vagyont egyes közeli hozzátartozói-
nak. Ha ez a végrendelettel vagy a törvényes öröklés szabályai szerint meg-
történik, azaz a jogosult öröksége eléri a köteles rész mértékét, akkor ezen 
felül az örökhagyó már szabadon rendelkezik. Fontos megjegyezni, hogy 
a köteles részre jogosultnál figyelembe kell venni azokat az ajándékokat, 
amelyeket még életében kapott az örökhagyótól. Ha ezeknek az értéke eléri 
a köteles rész mértékét, akkor a köteles részt teljesítettnek kell tekinteni. A köteles részre jogosult önmagában nem minôsül örö-
kösnek, hanem az örökösöktôl követelheti, hogy a köteles részének az értékét fizessék meg neki.

Az örökhagyó bizonyos feltételekkel megteheti, hogy a köteles részre jogosult személyt kitagadja, ebben az esetben a köte-
les rész sem jár. A kitagadás lehetséges okait pontosan meghatározza a polgári törvénykönyv, ilyen lehet például, ha a kitagadott 
személy az örökhagyó sérelmére súlyos bûntettet követett el, vagy bárki ellen elkövetett bûncselekmény miatt jogerôsen legalább 
ötévi szabadságvesztésre ítélték. A kitagadás súlyos következményekkel jár, így arra csak írásban, a végintézkedésekre irányadó 
alaki követelmények betartásával, a kitagadott személy és a pontos ok megjelölésével kerülhet sor. Végezetül megjegyzendô, hogy 
a kitagadásra nemcsak végrendelkezés esetén van lehetôség, hanem azt az örökhagyó megteheti akkor is, ha egyébként nem készít 
végrendeletet. Végrendelet hiányában a törvényes örökléstôl esik el a kitagadott személy.

A jogi rovattal kapcsolatos észrevételeiket, témafelvetéseiket, kérjük, küldjék a szerkesztôség postai címére vagy a ferencvarosuj-
sag@ferencvarosimuvkp.hu e-mail címre.
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Legyen egy színpad, és legyenek nézôk, bárhol játszik is. Ez 
tökéletesen elég a boldogságához – így fogalmazta meg ars poe-
ticáját Jamie Winchester ír származású, Ferencvárosban élô ze-
nész. Jamie szereti lakóhelyét, szerinte nagyon jó irányt vett 
a Duna-parti fejlesztés a Nemzeti Színházzal, a Müpával, a 
CET-tel, a felújítás alatt álló Kálvin térrel. Egyre jobb hely Fe-
rencváros – vallja.

– Észak-Írországban született, hogy került Magyaror-
szágra?

– Ír származású vagyok, de ez sem ilyen egyszerû: apám 
ugyanis skót szülôktôl Szingapúrban született, de Ausztráliában 
nôtt fel, az anyám ír, dublini születésû. Édesapám egy nemzet-
közi bankhálózat munkatársa volt, ezért sokat költöztünk. Az 
ô munkája miatt élt a családom Belfastban, amikor születtem. 
Hétéves koromban Bécsbe költöztünk, ott éltünk tíz évig, ahon-
nan Angliába és Írországba jártam vissza bentlakásos iskolákba. 
1986-ban költöztünk Magyarországra, de én csak 1988 végétôl 

élek itt megszakítások nélkül. Bankárként dolgoztam pár hóna-
pig, majd koncertszervezô lettem, így csöppentem bele a rock-
bizniszbe.

– Magyarországon él, itt alapított családot, itt dolgozik, 
folyékonyan beszéli a nyelvünket. Magyarnak vallja magát?

– Nem, soha nem leszek magyar. Ír vagyok, nincs is magyar 
állampolgárságom. Valamelyik nemzethez tartozni nem attól 
függ, hogy hol mióta él valaki, vagy hogy beszéli-e a nyelvet. 
Legfôképp a gyökerek határozzák meg valakinek az öntudatát.

– Ezért nem is énekel magyarul?
– Nem ez az anyanyelvem, nem ebben nôttem fel, nem „ma-

gyarul” voltam elôször mérges, csalódott, szerelmes, szomorú. 
Az érzéki oldalam angolul fejlôdött ki, így tudom megjeleníteni 
magam. Nem lehet rávenni, hogy magyarul készítsek lemezt, 
bár nyelvileg meg tudnám oldani, de az nem lenne az igazi, nem 
érezném magaménak az alkotást. Az éneklés nekem sokkal töb-
bet jelent, mint hogy csak megoldjak egy feladatot.

Jamie Winchester
egy négyzetkilométeren Ferencvárosban

Pindroch Tamás
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Pindroch Tamás

– De az angol nyelvvel nem határolja be magát a ma-
gyar közönség elôtt?

– Biztos könnyebb lett volna, ha a nagy slágerekbôl 
magyar változatot is készítek. De ez nem én volnék, a mû-
vészi kifejezésem sokkal fontosabb, mint a lemezeladási 
statisztika. Ne értsen félre, szeretem, ha sikeres vagyok, 
és futnak a slágerek, de ezt nem mindenáron akarom el-
érni. Megvetem azokat a magyar énekeseket, akik csupán 
anyagi haszonszerzésbôl énekelnek angolul. Akkor hogyan 
tudnék tükörbe nézni, ha én ugyanezt tenném, csak ma-
gyarul? A nézô megérzi, hogy ôszinte-e az a produkció, 
amelyet lát vagy hall, ha nem az, érdektelenné válik. Ne-
kem pedig az ôszinteség a legfontosabb a munkám során.

– Ha angolul énekel, miért nem lett világsztár?
– Tényleg, miért nem? – nevet. – Egyszer próbálkoz-

tam külföldön befutni, még a Baba Yaga nevû formáció-
val, a kilencvenes évek elején. Akkoriban elég feltûnô volt, 
hogy én mint ír származású énekes három magyarral és 
hat orosszal zenéltem egy csapatban. Jól is mûködött min-
den, Németországban vettünk fel egy lemezt, játszottunk a 
legnagyobb angliai fesztiválon, a Glastonburyn, ezenkívül 
minden európai fesztiválra meghívtak. A próbáink meg-
szervezése azonban nehézségbe ütközött a hat orosz tag 
miatt. Így aztán a banda szép lassan meg is szûnt, de ez-
után is nagyon vidáman elvoltam Magyarországon. Soha 
nem törtem világuralomra, mindig az volt a fontos, hogy 
élvezzem, amit csinálok, legyenek új kihívásaim. Valójá-
ban nagy különbségek nincsenek Magyarország és külföld 
között, az a lényeg, hogy legyen egy színpad, és legyenek 
nézôk, bárhol is játszom. Ez nekem tökéletesen elég a bol-
dogsághoz.

– Hogyan került Ferencvárosba?
– Hét-nyolc évvel ezelôtt költöztünk a Bakáts térre. Ad-

dig a Naphegyen volt egy lakásom, de éltünk Szentendrén 
is. A fô szempont az volt akkoriban, hogy belvárosi, nagy 
lakásunk legyen, s errefelé nagyon jó áron lehetett ilye-
neket találni. Egy régi, polgári, gangos, magas belterû la-
kást vettünk, amelyet nagyon megszerettünk. A gyerekek 
a Bakáts térre járnak iskolába, édesanyám is vett itt lakást, 
úgyhogy a család erre az egy négyzetkilométerre koncent-
rálódik. Külföldi barátaim már tavasszal felhívnak, hogy 
jönnek Budapestre, üljünk ki a Rádayra, mert élvezik, na-
gyon jó, hangulatos hely.

– Ön szerint mit lehetne még tenni, hogy még von-
zóbb legyen?

– A forgalmat ki lehetne tiltani az utcából. Jókat szok-
tam mosolyogni, amikor a külföldiek nagy élvezettel le-
ülnek egy-egy étterem teraszára, és megijednek, meg-
döbbennek, amikor elsuhan mellettük a 15-ös busz. Ettôl 
függetlenül nagyon jó irányt vett a Duna-parti fejlesztés a 
Nemzeti Színházzal, a Müpával, a CET-tel, a felújítás alatt 
álló Kálvin térrel. Egyre jobb hely Ferencváros.

OtthOn, várOs FerencvárOs21 
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bronzos búcsú
Fradi volt, Fradi lesz?

Férfi kézilabdázóink is csatlakoztak a bronzos „brancs-
hoz”, miután a három gyôzelemig tartó párharcban 
3-2-re verték a Tatabányát. Mégsem lehetett felhôt-
len a csapat szurkolóinak öröme, mert néhány nappal 

korábban bejelentették, újra vége az önállóságnak, az együttes 
fuzionál a PLER-rel.

Elôzô számunkban beszámoltunk arról, hogy a bronzcsata 
elsô mérkôzését megnyertük a Tatabánya ellen. A második ta-
lálkozón a végjátékig szoros volt a csata, végül ellenfelünk kicsit 
ellépett, és 29-26-ra gyôzött.

S jött a mindent eldöntô csata, amelyet majd ezer nézô fi-
gyelt. A találkozó elôtt a ferencvárosi szurkolók elbúcsúztatták 
a Celjébe távozó Vladan Matić edzôt. Tanítványai ismét reme-
kül, ezúttal egy 5-1-es rohammal indították a meccset. A vetély-
társ ugyan a második félidôben egyenlített egy rövid idôre, s 
egy pillanatra sem adta fel, de a Fradi 23-22-re nyert, és ezzel 

megszerezte a harmadik helyet. Így Matić mester is tartotta sza-
vát, ugyanis az idény elôtt érmet ígért. Ez a bronz nemzetkö-
zi kupaindulást is jelent, bár azt nem tudni, hogy az együttes 
melyik sorozatban indul. A Fradi saját jogán az EHF-kupában 
szerepelhetne, ám idôközben eldôlt, hogy egyesül a Magyar Ku-
pában a 2. helyen záró PLER-rel, amely KEK-résztvevô lehetne.

A „házasságtól” azt remélik az érdekeltek, hogy így egy erôs 
fôvárosi elitalakulatot hoznak létre, amely a tervek szerint a 
Veszprém és a Szeged méltó vetélytársa lehet. 

Az új név még nem ismert, miként a színek kapcsán is csak 
annyit tudni, a zöld-fehér mellett valószínûleg a kék is szerepel. 
Azt viszont már tudni, hogy a csapat Pestszentlôrincen játssza 
meccseit, és az együttes edzôje Zsiga Gyula lesz.

Az is tudott dolog, hogy a Fradi szurkolói kifejezetten ellen-
zik a közösködést, s többen kijelentették, „ez a valami már nem 
Fradi”, így nem kíváncsiak rá. Tény, a néhány évvel ezelôtti fel-
támadás, majd a kétosztályos lépés után tavaly benn maradt a 
Fradi az NB I.-ben, idén pedig már dobogóra állhatott. Ráadásul 
kiváló volt a fogadtatása a lányokkal közös, dupla bajnokinak. 
Mégis csak egyszeri alkalomnak bizonyult a szezonban, pedig 
lett volna rá igény. Így a férfi kézisek kapcsán jogos a felvetés: 
Fradi volt! Fradi lesz?

legjobb pesti csapatként a dobogón
dragóner elbúcsúzott

Labdarúgóink a harmadik helyen áll-
tak három körrel a vége elôtt. Bár két 
döntetlen mellett csak egyszer gyôz-
tek, ez is elégnek bizonyult a dobo-

góhoz, s ezzel indulhatnak az Európa-ligában.
Az elôzô számunkat követô elsô mérkôzé-

sén a Fradi a Zalaegerszeget fogadta. Az elsô ne-
gyedórát követô húsz perc maga volt a rémálom. 
Szalai szerzett vezetést a vendégeknek, majd két 
perccel késôbb Balázs növelte az elônyt, s még 
mindig nem telt el fél óra, amikor Turkovs gól-
jával már hárommal húzott el az Egerszeg. Tíz 
perccel a szünet elôtt Schembri ugyan szépített, 
de négy perc múlva Kaber bombázott a bal fel-
sôbe (1-4). Csak abban bízhattunk, hogy ko-
rábban a ZTE már kapott ki biztos vezetésrôl. 
Mindössze tíz percet kellett várni a reményre: ekkor Pölöskey 
fejelt a kapuba egy szöglet után. Negyedórával a vége elôtt Heinz 
csökkentette egyre a különbséget, amely újabb nyolc perc eltel-
tével Schembri gólja után elolvadt.

Az Üllôi úti krimi után Szombathelyre utaztunk, ahol mos-
tanság nem nagyon szoktunk gyôzni. Ráadásul bô negyedóra 
múltán büntetôhöz jutottak a hazaiak, Csizmadia buktatása 
után. Ám Tóth Péter lazán a kapu fölé emelte a 11-est. A máso-
dik félidô elején Balog szabálytalankodott a 16-oson belül, ezt 
már nem úsztuk meg. Egyórányi csata után Rósa 25 méterrôl 
pókhálózta a bal felsôt (1-1).

A záró fordulóban egyszerû volt a képlet: meg kell verni a 
Pápát, és akkor lényegtelen, hogy a Debrecen, illetve a ZTE mit 
játszik. A találkozó elôtt elbúcsúztatták a visszavonuló Dragó-
ner Attilát. Sokáig csak ennyi öröm jutott. Az elsô félidô utolsó 
percében azonban Schembri kapott jó labdát, és Szûcs fölött a 
kapuba lôtt. A második játékrész közepén Abdi passzolt közép-
re, Morales pedig közelrôl a hálóba passzolt. S hogy valóban 
emlékezetes legyen a találkozó, az utolsó percben Abdi passzát 
Dragóner a hosszúba lôtte.

A harmadik hellyel a Fradi kiharcolta a jogot, hogy jövôre 
induljon az Európa-ligában.
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KeK-gyôztes kézis lányok
Harmadik helyen a Vác legyôzésével
Már csak három – esetleg 
négy – fontos csata várt nôi 
kézilabdázóinkra a KEK-dön-
tô elsô, ötgólos sikert hozó 
mérkôzése után. A lányok 
elôbb a Vácot fogadták a baj-
noki bronzmeccsen, majd 
utaztak az Alicante elle-
ni visszavágóra, s jöhetett a 
folytatás a Váccal. A hölgyek 
a két bajnokit megnyerték, s 
a spanyolok is csak az utolsó 
percekben mentették dön-
tetlenre a találkozót, amikor 
már rég eldôlt minden.

A Vác elleni mérkôzésen 
némi túlzással a fizikai túl-
élés volt a legfontosabb. Bár 
a vendégek lôtték az elsô 
gólt, hamar fordítottunk, s 
úgy tûnt, sikerül megugrani, 
hiszen néggyel is vezettünk. 
Ám a szünetre már döntetlen-
nel mentek a felek úgy, hogy 
az utolsó percekben a Vác állt 
jobban. A második félidôt is 
ellenfelünk kezdte jobban, s 
csak a hajrában fordítottunk a remekül játszó Zácsik–Szucsánsz-
ki–Tomori-triónak köszönhetôen, és nyertünk 31-28-ra.

A szezon talán legfontosabb mérkôzése két Fradi-góllal in-
dult. Az Alicante ezúttal is hamar kilépett Zácsikra, sôt a má-
sodik félidôben már Szucsánszki is külön ôrzôt kapott. A ha-
zaiak 0-2 után egyenlítettek, s egy rövid idôre kettôvel vezettek, 
de ekkor kellett utoljára izgulnunk – mintegy fél percig. Szu-
csánszki sorra lôtte be a heteseket, és Kovacsicz is szórta a gó-
lokat. A második félidôben a párharc során elôször játszhatott 
Tomori saját posztján, bal átlövôben, és ipari mennyiségben 
kezdte termelni a pontokat – egymás után négyet szerzett, ösz-
szesen hetet. Az utolsó tíz percre fordulva Elek Gábor lehetôsé-
get adott az addig padon ülô játékosoknak is, s bár a spanyolok 
a zárásig egalizáltak (23-23), a kupagyôzelmet pillanatnyi ve-
szély sem fenyegette, s 1978 után ismét KEK-et nyert a Fradi.

Egyetlen pihenônap után Vácott léptek pályára kupagyôztes 
hölgyeink. A hazaiak virággal fogadták csapatunkat, aztán per-
sze már nyoma sem volt a barátkozásnak. Az elsô félidô végén, 
de bô tíz perccel a zárás elôtt is még eggyel a Vác vezetett. Aztán 
a tizenkét gólos Szucsánszki vezérletével és a csereként kapuba 
álló Abramovics remek védéseinek köszönhetôen pazar végjá-
tékot produkáltunk, és 36-30-ra nyerve begyûjtöttük a bronz-
érmet. A rovatot szerkeszti: Schiller Zsolt

díszvacsora a gyôzteseknek
Ferencváros önkormányzatának polgármestere, dr. Bácskai János 
díszvacsorára invitálta a Kupagyôztesek Európa-kupáját elnyerô Fe-
rencvárosi Torna Club nôi kézilabdacsapatát, amelyen a képviselô-tes-
tület több tagja is köszöntötte a hazai és nemzetközi sikert és elisme-
rést szerzett lányokat.  Steiner Gábor
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Deutsch Kornélia

Sudoku
2 6

9 5 3

7

1 9 4

3 5

4 6 2

8 9 1 6

1 8

7 3 8

a kitöltés szabályai
Valamennyi vízszintes sorban, illetve függôleges oszlopban meg-
találhatónak kell lennie 1-tôl 9-ig mind a kilenc számjegynek.

Valamennyi 3x3-as egységben szintén megtalálhatónak kell 
lennie 1-tôl 9-ig mind a kilenc számjegynek, vagyis egyetlen 
szám sem ismétlôdhet vagy hiányozhat egy soron, egy oszlopon 
és egy 3x3-as egységen belül!

Kérjük, 2011. július 5-ig juttassák el a kitöltött táblázatot 
borítékban, postán, illetve személyesen a Ferencvárosi Mûve-
lôdési Központba (1096 Budapest, Haller u. 27.), vagy küldjék 
el e-mailben a ferencvarosujsag@ferencvarosimuvkp.hu digitális 
levelezési címre.

A helyes megfejtést beküldôk közül a Kalligram Kiadó 
könyvcsomagját sorsoljuk ki.

A 2011/8. számunkban megjelent sudoku helyes megfejtôi 
közül Balláné Molnár Évának kedvezett a szerencse, nyeremé-
nyét, a Kalligram Kiadó könyvcsomagját a szerkesztôségben ve-
heti át.

Fogadóórák
Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP): polgármesteri 

fogadóóra minden hónap utolsó csütörtök, 12–16 óra. Bejelent-
kezés az elôzô hónap utolsó munkanapján, az ügyfélszolgálati 
irodán. Helye: polgármesteri hivatal, I/22. Képviselôi fogadóóra: 
minden hónap utolsó csütörtök, 12–16 óra. Bejelentkezés az elô-
zô hónap utolsó munkanapján, az ügyfélszolgálati irodán. Helye: 
polgármesteri hivatal, I/22.a

Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDNP): alpolgármeste-
ri fogadóóra minden hónap utolsó szerda, 12–16 óra. Bejelent-
kezés az elôzô hónap utolsó munkanapján, az ügyfélszolgálati 
irodán. Telefon: 215-1077/211-es és 212-es mellék. Helye: polgár-
mesteri hivatal, II/38. Képviselôi fogadóóra: minden hónap elsô 
hétfô, 17–19 óra, helye: Lónyay u. 48.

Csárdi Antal (LMP): legalább egy nappal korábbi elôzetes egyez-
tetés alapján. Telefon: 06-20 365-0340

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap máso-
dik kedd, 15–17 óra. Fidesz-iroda (IX., Toronyház u. 3/b), illetve 
egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 513-0779

Hidasi Gábor (MSZP): minden hónap elsô péntek, 9–11 óra, a rész-
önkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 3/a). Telefon: 280-7195; 
e-mail: hidasigabor@freemail.hu.

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP): minden hónap elsô péntek, 10–12 
óra, részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 3/a). Telefon: 
280-7195; e-mail: polg09ro@elender.hu.

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap elsô hétfô, 
17–19 óra, Ferencvárosi Mûvelôdési Központ (IX., Haller u. 27.)

Kandolka László, 1. evk. (Fidesz–KDNP): minden páros hét kedd, 
16–20 óra, IX., Lónyay u. 48., illetve elôzetes egyeztetés alapján 
bármikor. Telefon: 06-20 510-7425

Kassab Adonis István (Jobbik): elôzetes bejelentkezés alapján 
bármikor. Telefon: 06-70 379-9243

Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap második 
hétfô, 17–19 óra, Ferencvárosi Mûvelôdési Központ (IX., Haller u. 
27.), illetve elôzetes egyeztetés alapján. Telefon: 06-30 276-3395

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDNP): elôzetes egyeztetés alap-
ján bármikor. Telefon: 06-20 669-3839

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap második 
kedd, 17–19 óra, IX., Lónyay u. 48., illetve elôzetes egyeztetés 
alapján. Telefon: 06-20 969-8849

Pál Tibor (MSZP): minden hónap második péntek, 16–18 óra, Jó-
zsef Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP-irodája (IX., Torony-
ház u. 3/b). Telefon: 348-0864; e-mail: ptibor9@gmail.com.

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap elsô péntek, 16–
18 óra, Aszódi úti önkormányzati iroda, vagy elôzetes bejelentke-
zés alapján: 06-20 975-8262

Tornai István (Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület): elôzetes be-
jelentkezés alapján bármikor. Telefon: 06-70-333-1713

Veres László, 7. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap elsô hétfô, 
16–17.30 óra, FESZ-Oktatási Stúdió (IX., Mester u. 33–35., bejárat 
a Dandár utca felôl).

Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap második 
csütörtök, 16–18 óra, Bakáts téri általános iskola könyvtára, vagy 
sürgôs esetben a 06-20 926-5633-as telefonon.

tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Felhívom figyelmüket, hogy 2011. augusztus 1-jétôl a fe-
rencvárosi gyermekek részére a gyermekorvosi ügyeleti 
szolgálatot munkanapokon 20.00–8.00 óra között, ünnep- 
és munkaszüneti napokon 24 órán keresztül az Internatio-
nal Ambulance Kft. biztosítja.

Az ügyeleti rendelô címe: Tûzoltó utca 71–75. (Bokré-
ta-ház).

A rendelô a 783-1037-es telefonszámon hívható.
Megértésüket köszönöm. Dr. Oszvári István jegyzô






