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Pályázat
Ferencváros lakóinak és barátainak a 9.tv és a Ferencváros címû havilap közös felhívása 
„Az én utcám, az én otthonom, az én városom” címmel

Várjuk mindazon ferencvárosiak jelentkezését, akik néhány percben bemutatnák szûkebb lakhelyüket, utcájukat, be-
szélnének arról, mit jelent nekik ferencvárosinak lenni.

Várjuk azok jelentkezését is, akik egy-egy épület vagy utca kapcsán érdekes, sokakra tartozó történetet tudnak, s 
azokét is, akik a saját életüket mesélnék el.

Várjuk azokat is, akik fényképek segítségével mutatnák be szûkebb lakóhelyüket.
A televíziós megjelenésre pályázókat kérjük, nevüket, címüket küldjék el a 9.tv szerkesztôségébe: 9.tv, Budapest, 

Haller u. 27. (Mánfai Tamás). Azok, akik írásban tennék közzé mondanivalójukat, vagy fotográfiákkal jelentkeznének, 
küldjék el levelüket a Ferencváros címû havilap szerkesztôségéhez: „Ferencváros”, Budapest, Haller u. 27. (Zalán Klára).

A televíziós anyagokból a beküldött jelentkezések alapján a 9.tv felvételeket készít, s azt több alkalommal is közre-
adja.

Az írásos jelentkezéseket a Ferencváros címû havilap közli. A beküldött fotográfiákból szabadtéri kiállítást rendezünk 
a Bakáts téren, illetve a mozgóképes anyagból a Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjtemény (kiállítással egybekötött) egész 
napos vetítést rendez (Az én utcám, az én otthonom, az én városom). Az egyes történeteket, képeket a Ferencváros 
címû havilap is közreadja.

Jelentkezni lehet a meghirdetéstôl szeptember 30-ig a fenti címeken. Kérjük, a jelentkezésre írják rá: „Az én utcám, 
az én otthonom, az én városom”

Ferencvárosi Mûvelôdési Központ és Intézményei, Budapest, Haller u. 27.
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Alma mater
Antall István

Az iskola minden tud, de csak annyit ad, amennyit ma-
gad elveszel tôle. Viszont nem ezért indul az ember 
olyan várakozásteljes felszabadultsággal szeptember 
elsô napján oda, inkább az újrakezdés, az ismeretlen 
felé fordulás lázas izgalma vonzza, a régen látott osz-
tály- és iskolatársak, barátok, a cimborák falkamelege.

Ahhoz, hogy az ember legyen valaki, elôbb el kell 
vegyülnie, hogy aztán idôben kiválhasson, tehetsége 
szerint mutathassa magát magának és másoknak is.

A Pál utcai fiúk is itt, a kerületben tanultak írni-olvas-
ni, élni, itt kapaszkodtak össze, hogy megvédjék a grun-
dot, itt teremtettek szabályokat, rágták a gittet, hogy 
egyletük a kettôre jutva valami olyan szerepet játszhas-
son, amelyet a felnôttvilág annyira komolyan vesz, hogy 
minduntalan be is igyekszik tiltani. Ám mindig akad fris-
sen gittelt ablak…

A nélkülözhetetlen tudnivalók elsajátítása nem az 
iskola jó hírnevén, az épület állapotán, az eszközök sok-
féleségén, hanem mindenekelôtt a tanító, a tanár, a 
nevelô, a pedagógus fölkészültségén, személyiségének 
varázsán múlik.

Amikor elsôsként ötvenketten szorongtunk az is-
kolapadban, s egymás hátának feszítettük a rajztáblát, 
egyáltalán nem izgatott az elsô rajzomra kapott egyes, 
azt hittem, hogy Vásárhelyi Jóska bácsitól bármilyen 
jegyet kapni csak nagyszerû és örömteli dolog lehet. 
A  szüleim persze valahogy másként gondolták, de 
eszükbe sem jutott elôttem a tanítómat leszólni, dön-
tését kifogásolni. Úgy gondolták, csak úgy marad meg 
a gyerekekben a tanáraik iránti tisztelet, vonzalom, ha 
otthon is az irántuk érzett bizalmat erôsítik. Ha a gyer-
mekeink – a fiaink, a lányaink – a legfontosabbak, akkor 
bíznunk kell az iskolában, hinnünk kell a tanárokban, 
akik velünk szoros szövetségben igyekeznek nálunk is 
okosabb, tájékozottabb, a világban járatos fiatalokat ki-
engedni az alma mater kapuin. Hogy ezek a nyelveket 
beszélô, egészséges, nálunk öntudatosabb, harmoniku-
sabb, ha úgy tetszik, sikeresebb fiatalok meglelhessék 
helyüket a nagyvilágban, s visszavágyakozzanak a föl-
nevelô intézménybe.

Ferencváros, 2011. augusztus (XXI. évfolyam 11. szám), ingyenes havilap
Felelôs kiadó: a Ferencvárosi Mûvelôdési Központ igazgatója. A szerkesztôbizottság elnöke: Antall István.  
Felelôs szerkesztô: Zalán Klára. Olvasószerkesztô: Deutsch Kornélia. Reklám és hirdetés: Lantos Anikó,  
telefon: 20/325-6564, e-mail: aniko.lantos@gmail.com. Titkárság: Halász Brigitta. Tördelés, nyomdai elôkészí-
tés: LA4 Média Kft., Komlós Andrea. A szerkesztôség címe: Ferencvárosi Mûvelôdési Központ, 1096 Budapest, 
Haller utca 27. Telefon: 216-1300, 476-3410; fax: 218-7909. E-mail: ferencvarosujsag@ferencvarosimuvkp.hu. 
Észrevételeiket, javaslataikat várjuk szerkesztôségünk elektronikus és hagyományos levélcímén. Meg nem rendelt 
kéziratokat és fényképeket nem ôrzünk meg, és nem küldünk vissza. Az újságban megjelenô írások tartalma nem 
feltétlenül azonos a szerkesztôség álláspontjával. Címlapfotó: Ferenczy Dávid.
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Nemsokára  
becsöngetnek…
Mûvészi borítású füzeteket kapnak a ferencvárosi tanulók
közeledik a szeptember, véget ér egy újabb kalandos nyár, és a szünidô helyét átveszi az órarendhez kötött, korán 
fekvôs-korán kelôs tanév. A gyerekek és szüleik vérmérsékletük és hozzáállásuk szerint reagálnak a becsengetés 
gondolatára. formanek Gyula alpolgármestert kérdezte Grozdits károly.

– Vajon mit tesz, mit tehet az önkormányzat a zökkenô-
mentes és nyugodt tanévkezdésért?

– Ferencvárosban korábban is bevett gyakorlat volt, hogy a 
tanévet kezdô fiataloknak taneszközcsomagot juttat az önkor-
mányzat. Idén sikerült ezt úgy összeállítani, hogy nemcsak az 
alsó tagozatosok, hanem az elsô nyolc évfolyam minden tanuló-
ja megkapja, amennyiben ferencvárosi lakos. Függetlenül attól, 
hogy önkormányzati fenntartású vagy egyéb ferencvárosi okta-
tási intézménybe jár-e.

– Gondolom, az erre fordítható pénz nem lett több, akkor 
viszont adja magát a kérdés: hogyan bôvíthették a támogatot-
tak körét?

– Azért sikerült mindez, mert a korábbi, vásárolt füzetek he-
lyett az önkormányzat saját nyomdájában, a Feszofe Nonprofit 
Kft.-nél sikerült elôállítani egy olyan sajátos külalakú füzetet, 
amely egyrészt olcsóbb, másrészt színesebb, kedvesebb.

– Ferencváros saját füzete?

– Igen, a borítón olyan rajzokból mutatunk be néhányat, 
amelyek a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület által kiírt 
versillusztrációs rajzpályázatra érkeztek. Természetesen a fü-
zet borítójának belsején feltüntetjük a mûalkotásokat készítô 
gyerekek nevét és iskoláját. Ezzel is bátorítjuk és motiváljuk 
ôket, hogy az ilyen típusú versenyeken, pályázatokon részt ve-
gyenek. Tervezzük, hogy a jelenlegi borítókoncepciót tovább-
fejlesztjük, és jövôre más, „ferencvárosibb” témában is készül-
hetnének rajzok.

– A nyolc osztály sokféle füzetet kíván…
– Értelemszerûen a füzetek között van négyzethálós, korosz-

tályonként megfelelô vonalas, kottafüzet és sima is. A borítók a 
füzettípusok szerint módosulnak. Azért beszélünk taneszköz-
csomagról, mert több ez, mint füzetcsomag. Az alsósok a füze-
teken túl évfolyamuknak megfelelôen kapnak még korongokat, 
vonalzókat, ceruzákat. A csomagokat a Feszofe munkatársai ál-
lítják össze, és augusztus 25-ig minden iskolába eljuttatjuk.
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– Ez is másként mûködött korábban.
– Korábban ez úgy mûködött, hogy az iskola a tanulók szá-

mának megfelelôen kapott egy fejkvótát, amelybôl saját ha-
táskörében oldotta meg a tanévkezdési taneszköz-támogatást. 
A Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola például saját füzete-
ket készített. Ha úgy tetszik, ez a gyakorlat szolgált mintaként 
az önkormányzat idei akciójához. Itt is, ott is voltak jó kezde-
ményezések, de a sokszínûség nagy különbségeket is hordozott, 
ráadásul így az is teljesen elsikkadt, hogy ez egy speciálisan fe-
rencvárosi támogatási forma. Részben emiatt döntöttünk a mos-
tani megoldás mellett, amelyben sikerül felvillantani valamit a 
lokális értékekbôl.

– Ha kitekintünk a kerület határain túlra…
– Megnéztük más kerületek gyakorlatát is. Sokféle megol-

dással találkoztunk, de egyik sem volt ennyire átfogó jellegû. 
A kerület adottságai meghatározzák azt, amit a kerület adni tud. 
Azzal, ami minálunk megvalósul, hogy gyakorlatilag a nyolc 
osztályt lefedi a program, nem találkoztunk másutt.

– Hány gyermeket kap így füzetet szeptember elején?
– A korábbi rendszerben körülbelül 1750 tanulót érintett, 

és húszezernél is több füzetet jelentett, kiterjesztve ez nagyjá-
ból háromezer fôt jelent, és arányosan megnövelt füzetmeny-
nyiséget.

– Mit tegyen, aki év közben teleírta a füzetet, de ragasz-
kodna az új arculathoz?

– Ez a tanévkezdést segítô egyszeri alkalom, de ha a szü-
lôk és a pedagógusok fontosnak találják ezt a kérdést, akkor 
nyilván lehetôség lesz arra, hogy év közben utánrendeljenek a 
füzetekbôl.

– Egyre közelebb a szeptember, a legtöbb iskolaépület ko-
pácsolástól hangos…

– Az intézmények felújítása a közbeszerzési eljárás bonyodal-
mai miatt csúszásban van, de a tanévkezdésre elkészül minden 
ilyen jellegû munka. A munkálatokat igyekeztünk úgy ütemez-
ni, hogy azok az intézmények környezetében zajló felújítások, 
amelyek közvetlenül nem érintik az oktatást, a halaszthatóbb 
kategóriába kerüljenek. Az épületeken belüli munkálatokat pe-
dig elôbbre soroltuk. A zeneiskolában, a Köztelek utcában van 
egy komolyabb munka, amely az intézmény leválasztását jelenti 
a szomszédos épületrôl. Ez a jelenlegi elôírások szerint tûzfal-
építéssel jár, s ezt belülrôl, az épületbôl kell megoldani. Ez is 
elkezdôdött június végén, jelenleg is folyik, és reméljük, hogy 
szeptemberben lezárul.

– Vannak olyan iskolák, ahol idén nem kezdôdött nagyobb 
munka.

– A lakótelepen található oktatási intézmények állapotfel-
mérése folyamatban van. Ebbôl azt fogjuk megtudni, hogy mi-
lyen felújításokra, fejlesztésekre lesz szükség a jövôben. A fel-
mérés elsôsorban az épületek energetikai állapotára vonatkozik, 
a fûtésrendszereket, a nyílászárókat, a hôszigetelés milyenségét 
vesszük górcsô alá. Három iskola esetében tervezzük, hogy in-
dulunk egy KMOP-pályázaton, amelyet intézmények megújuló 
energiaforrást felhasználó korszerûsítésére írtak ki. A pályáza-
ton a Lenhossék utcai Dominó, valamint a Mester utcai Molnár 
Ferenc és József Attila Általános Iskola venne részt, de errôl még 
korai lenne többet mondani.

Berger Fülöp, 6 éves

Sokaknak talán furcsa, mert so-
kan vannak, akiknek még min-
dig az oviban lenne a helyük, de 
én szeretnék már végre iskolába 
járni! Tavaly anyával voltunk elô-
készítôn, és az nagyon tetszett, 
mert nem kell mindig játszani, 
hanem lesznek okos dolgok is. 

Olyanok, amiket használhatok nagykoromban, ha majd 
orvos leszek, és meggyógyítom a betegségeket, mert 
betegnek lenni elég rossz. Az orvosok nagyon csúnyán 
is írhatnak, akkor is elolvassa a patikus Ági néni… Apa 
szerint! Anya szerint nem könnyû dolog az iskola, de én 
meg tudom, hogy nem lehet annyira nehéz, mert ha 
tényleg nem gyerekeknek találták volna ki, akkor még 
az oviban kellene maradnunk.

Beráni Emma, 9 éves

Mivel én kitûnô tanuló vagyok, 
ezért nagyon várom az iskola-
kezdést, hogy legyenek megint 
piros pontok meg matricák meg 
jutalmak. A tanító néni is tök jó 
fej, és a barátaim, akikbôl sok 
van, nagyon hiányoznak már. So-
kan egész nyáron vidéken meg 

külföldön voltak, meg a Balatonnál. A szüleimnek nincs 
túl sok pénze, csak pár napot voltunk a Velencei-tónál, 
de akkor meg végig esett az esô. A bátyám utálja a sulit, 
nem olyan jó tanuló, de szerintem nem baj, hogy mind-
járt szeptember lesz.

Bíró Attila, 13 éves

A nyár nagy részét a nagyma-
mámnál kellett tölteni Békés-
szent andráson. A nagyi jókat fôz, 
ami azért jó, mert nekem állítólag 
híznom kellene. Sajnos számítógé-
pe nincsen, nekem meg nem en-
gedte meg az apukám, hogy levi-
gyem a laptopját, mert sokat kell 
a szabadban lennem. Eleinte hi-

ányzott a gépezés, de aztán a szomszéd fiúval kijártunk 
horgászni a Körösre, a gáthoz, meg nekik dinnyeföldjük 
is van. Arra még nem is gondoltam, hogy kezdôdik a 
suli. Elég uncsi, de majd valahogy eltelik ez az év is. Nem 
kell túl sokat tanulni, ôsszel is marad idô a haverokra.
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Egy FECSKE nem csinál nyarat?
Védôszárnyuk mintegy másfél ezer családot óv
Grozdits Károly

A ferencvárosi Egyesített családsegítô központ és Intézményei (fEcskE) azon munkálkodik, hogy a gyerekek és a csa-
ládok életminôsége minél jobb legyen. A szerteágazó feladatokról Vibling Géza, a fEcskE igazgatóhelyettese mesélt.

– Maga a FECSKE 2006-ban jött létre két intézmény össze-
vonásával, benne van a Családsegítô Szolgálat, a Gyermekjóléti 
Központ és a Gyermekek Átmeneti Otthona. Az utóbbi átmene-
ti jelleggel, a felügyeleti jog csorbítása nélkül, általában a szülôk 
kérésére nyújt szállást gyerekeknek, ha bármilyen krízishelyzet 
miatt másként nem megoldott a biztonságos lakhatásuk.

– Az Üllôi úton található központot naponta látom, mi tör-
ténik ott?

– A Gyermekjóléti Központ feladata a gyermeki jogok érvé-
nyesítése, a veszélyeztetettség megelôzése vagy megszüntetése. 
Itt akár olyan intézkedésekre is sor kerülhet a gyermek érde-
kében, amelyek a szülôi akarattal ellenkezôek. A Családsegítô 
Központhoz viszont bármilyen ügyes-bajos dolgával fordulhat, 
akinek problémája van.

– Kik fordulhatnak a FECSKE intézményéhez?
– Alapfeltétel, hogy állandóan vagy ideiglenesen kerületi 

lakos legyen, de nyilván azokkal is foglalkozunk, akik hiva-
talosan nem, de ténylegesen mégis a kerületben laknak. Az 
Átmeneti Otthon és az Írisz Klub kivételnek számít, mert az 
esetleges üres férôhelyeket más kerületekbôl is fel lehet tölteni. 
Persze helyébôl és helyzetébôl adódóan az Ecseri úti aluljáró-
ban található ifjúsági iroda nyilván nemcsak a kerületiekkel 
foglalkozik.

– Ki figyel a hajléktalanokra?
– Van Utcai Szociális Munkás Csoportunk, amely azokat 

látja el, akik életvitelszerûen az utcán élnek. Feladatuk az élet-
veszély megszüntetésétôl az információnyújtáson keresztül a 
szakellátásba bejuttatásig terjed.

– És az Írisz Klub?
– Július 1-jétôl a Családsegítôkhöz tartozik az Írisz Klub, 

amely a szenvedélybetegek nappali ellátását szolgálja, legyen 
szó alkoholról, drogról, nikotinról, szexrôl, társfüggésrôl vagy 
bármilyen káros szenvedélyrôl.

– Hogyan „csinálja” a FECSKE a nyarat? Másként, mint 
az ôszt?

– Nyáron inkább a közösségi programok a hangsúlyosak, 
a Családsegítônek például van egy Alkotó Csoport nevû szol-
gáltatása a Toronyház utcában. A tanév alatt az iskolai szüne-
tekben, a nyári szünidôben pedig heti rendszerességgel vannak 
kézmûves-foglalkozások. Az Átmeneti Otthon Lellén nyaraltatja 
a gyerekeket. A Családsegítô pedig már nemcsak gyerekeket, 
hanem családokat is nyaraltat. Tavaly Ráckevén, idén pedig a 
Velencei-tónál. Ez körülbelül tíz olyan családnak jelent üdülési 
lehetôséget, amelynek másféle lehetôsége önerôbôl nem lenne. 
Nyáron az „Alul-járó” ifjúsági iroda is más nyitva tartással mû-

ködik, mint a tanévben, amikor az iskola köré szervezôdik a 
gyerekek élete.

– Mit mutatnak a számok?
– Körülbelül hét-nyolcszáz gyerekkel kerül kapcsolatba 

évente a Gyermekjóléti Szolgálat, a családsegítôk, ha mindkét 
központot vesszük, körülbelül másfél ezer családdal foglal-
koznak. Az adósságkezelési szolgáltatásban évente körülbelül 
négyszázan jutnak el addig a szakaszig, hogy minden feltétel-
nek megfelelnek. Jó hír, hogy nem emelkedik a minket felke-
resôk száma, de persze nem feledkezhetünk meg azokról, akik 
segítségre szorulnának, de nem tudják igénybe venni szolgál-
tatásainkat. Vannak, akiknek azt kell eldönteniük, hogy rezsit 
fizetnek, vagy esznek, és vannak, akik „fölfelé” szorulnak ki a 
rászorultak körébôl, ám ettôl még megélhetési szempontból 
mégsem elégséges a jövedelmük.

– Mit hoz a jövô?
– 2012-tôl jogszabályváltozás várható, a hírek szerint szep-

temberre elkészül a törvénytervezet, amely a szociális ágazatot 
érinti. Errôl még nem tudunk semmit mondani, az viszont biz-
tos, hogy a kerület a FECSKE kapcsán is arra törekszik, hogy az 
intézményi széttagoltságot csökkentse. Ha nem kellene ennyire 
elaprózva, sok székhellyel mûködnünk, az hatékonyabb mun-
kát eredményezne, és az ügyfeleknek is jobb, ha nem kell egy 
összetettebb ügyintézés kapcsán a kerületet körbeszaladniuk.
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Csütörtöki kultúrséták 
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A víztisztító botanikus kert
Ferencvárosi cég dolgozta ki az „üvegházi” szennyvíztisztítás módszerét
Krivánszky Árpád

A tiszta víz lételemünk. Ehhez szükségünk van arra, hogy a kelet-
kezô szennyvízbôl a természetbe visszaereszthetô vizet kapjunk. 
De a ma ismert és alkalmazott technológiák mellett melléktermék 
a bûz, amely megkeseríti a szennyvíztisztítók környezetében élôk 
életét. Egy ferencvárosi székhelyû cég, az Organica Technológiák Zrt. 
kifejlesztette a szagtalan biológiai szennyvíztisztítás módszerét, az 
Élôgép rendszert.

A botanikus kerthez hasonló, a városok szövetébe illeszkedô techno-
lógiáról a cég vezérigazgatója, Kenyeres István adott tájékoztatást egy 
olyan irodában, amelyben a zöld növényrengeteg is arra utal, hogy a cég 
filozófiája természetközeli.

„A kommunális szennyvíz túlnyomó részét a szûrés és ülepítés után 
egy mára túlhaladottá vált, 1912-ben felfedezett, »eleveniszapos« tech-
nológiával tisztítják. A városi népesség világszerte tapasztalt ugrásszerû 
növekedése miatt azonban a technológiai mellett szemléletbeli váltásra 
is szükség van. Ez olyan forradalmi váltás életünkben, mint a tárcsás tele-
fon után a mobiltelefon és az internet.

Magyarország és néhány magyar cég a ferencvárosi székhelyû Organi-
ca Technológiák Zrt. vezetésével olyan fejlesztést dolgozott ki, amely épp 
erre a forradalmi pillanatra ért meg. A világ vízproblémáinak megoldásá-
ban az újrahasznosítás az egyetlen hosszú távon fenntartható megoldás: 
ezt szolgálja az Élôgép rendszer. 

Ahogy eleink a budit számûzték a telek távoli sarkába, úgy számûzet-
tek a víztisztítók a települések szélére, mert a betonteknôs, elevenisza-
pos technológia éppoly ronda, büdös és kellemetlen, mint a budi. A víz-
öblítéses WC viszont már beköltözhetett a lakásokba. Így válhat a város 
szerves részévé a szagtalan víztisztítás rendszere is.

Az Élôgép technológia a korábbi néhány száz baktériumtörzzsel szem-
ben többféle organizmust használ a tisztításhoz. A teljesen szagtalan 
eljárás külsô burka megjelenésében leginkább egy botanikus kert üveg-
házához hasonlít, ahol az úgynevezett bioreaktorokba 1-1,5 méter mé-
lyen belógó gyökérzónában baktériumok, csigák, protozoák, plankto-

nok, apró rákok, csigák, kagylók, halak 2-3 ezer faja a tápláléklánc útján 
gondoskodik a tisztításról. Ezért illeszkedhet gond nélkül a város szöveté-
be az Élôgép rendszer. Ráadásul kevesebb pénzbôl hozható létre, kisebb 
alapterületet, kevesebb energiát igényel, alig képzôdik hulladék, ráadásul 
jobb a tisztítás hatásfoka is. 

Magyarországon eddig csak kisebb települések szennyvizét tisztítot-
ták az Élôgéppel, most viszont elnyerték a dél-pesti szennyvíztisztító bio-
lógiai tisztító rendszerének felújítására kiírt, csaknem 700 millió forintos 
pályázatot. Itt a jövô esztendô végére már 400 ezer ember napi 80 ezer 
köbméter szennyvizét tisztítják szagmentesen.

A háztartásokban felhasznált összes víznek kevesebb mint 5 százalé-
kát használják az emberek ivásra, fôzésre, azaz csak ennyi az, amelyet a 
drága ivóvízminôségbôl kellene fedezni. A tisztálkodásra, takarításra és 
locsolásra alkalmas lenne a kevésbé tisztított, jóval olcsóbb víz is. Emiatt 
a világban egyre nagyobb a létjogosultsága a kettôs vízvezeték-rend-
szereknek, amelyekben fokozottan teret nyerhet az Élôgép technológia.

Az Organica nemcsak a hazai szennyvíztisztítás korszerûsítésében lát 
tág lehetôségeket, a világ számos részében is sorra nyitja érdekeltségeit, 
viszont a fejlesztést Magyarországon tartja, így Ferencvárosban lehet a 
vízipar egyik fejlesztési világközpontja, ahol új munkahelyek teremthe-
tôk a hazai igények és a komolynak ígérkezô exportlehetôségek miatt.” 

Élelmiszercsomagokat kaptak a rászorulók
A Gát utca 25.-ben nagy volt a sürgés-forgás július 18–20. között, ahol élelmiszercsomagokat 
osztottak a szociálisan legjobban rászorulóknak: a létminimum alatt élôknek, a nagycsaládo-
soknak és a kisnyugdíjasoknak. Az élelmiszerosztást az tette lehetôvé, hogy a ferencvárosi 
önkormányzat pályázott a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnél – most elôször, és mindjárt 
sikerrel.

Az ideszállított 19 tonnányi élelmiszerbôl – liszt, tészta, keksz, kakaóitalpor – 3600 cso-
magot készítettek össze. E munkálatokat harmincan végezték, míg a csomagokat húszan 
osztották: a Ferencvárosi Egyesített Családsegítô Központ és Intézményei (FECSKE), a Fe-
rencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kft. (Feszofe) munkatársai és roma mediátorok 
– tájékoztatta lapunkat Vibling Géza a családsegítô központtól. 

A csomagok kiosztásában az elsô napon részt vett dr. Bácskai János polgármester is, aki-
nek feltettem a kérdést: halat kell adni az embereknek, vagy meg kell tanítani ôket halász-
ni? Mindkettôre szükség van – szólt a válasz. Az élelmiszerosztással 3600 rászorulón, 1600 
nehéz sorsú család élethelyzetén tudnak enyhíteni. Az önkormányzatnak a foglalkoztatás 
terén korlátozottak a lehetôségei, de amit tud, megtesz: a Feszofe foglalkoztatja a köz-
munkásokat, köztük sok megváltozott munkaképességût is. Mintegy 220 fô dolgozik köz-
terület-takarítási, kertészeti, nyomdaipari, kötészeti és csomagolási munkákon. Sajnos sorra 
zárnak be a kerület hagyományos üzemei – mint a Herz Szalámigyár –, amelyek alacsony 
képzettségû munkavállalókat is alkalmaztak. Az újonnan megtelepedô vállalkozások már 
magasan kvalifikált munkaerôt igényelnek (ez más szempontból feltétlenül elônyös), így az 
alacsony képzettségûek foglalkoztatási gondjait nem képesek enyhíteni – mondta a pol-
gármester, miközben élelmiszercsomagokat cipelô emberek léptek ki mellettünk az ajtón.
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Duna-tanösvény
Piacok, hódok és életuntak

A tanösvény olyan túraútvonal a természetben, amely-
nek egyes állomásain tablók hívják fel a figyelmet az 
adott hely látnivalóira, a felszíni képzôdményekre, a 
növény- és az állatvilágra. A Duna-tanösvény – a pesti 
és a budai Duna-part 13 állomásán – azt mutatja meg, 
milyen szerepet töltött be a folyam az emberek éle-
tében.

A tablók és az installációk – a Valyo csoport keze 
nyomán (a város és a folyó szavakból származik a név) 
– a kortárs képzômûvészek, grafikusok, építészek sze-
mével láttatja a Duna múltját, jelenét és jövôjét. Három 
stáció jutott a ferencvárosi partszakaszra: az elsô a Sza-
badság hídtól kôhajításnyira látható az alsó rakparton, 
a második a kikötônél, és a piacokkal foglalkozik.

Pest a régmúltban lényegesen kisebb volt mai ki-
terjedésénél. A hajókkal, bárkákkal a folyón szállított 
portékákat a mai Országház elôtti partszakaszon és a 
Belgrád rakparton kínálták a kereskedôk, meglehetô-
sen rendezetlen körülmények között. Az áldatlan állapotok felszámolására a 19. század utolsó évtizedé-
ben elindult a higiénikus és rendezett viszonyokat teremtô vásárcsarnokprogram. Ekkor építették meg a 
Nagyvásárcsarnokot, éppen Ferencvárosban. A tablóval szemközt látható annak az alagútnak a bejárata, 
amelyen a Dunától a csarnokig szállították az árukat.

A második tablót – amely a hódok életével foglalkozik – a Nehru parkban fedezhetjük fel, a Bakáts utca 
torkolatával szemközt. Ezeket a nagy testû, vízi életmódhoz alkalmazkodott rágcsálókat addig vadászták 

húsukért és prémjükért eleink, míg a Duna teljes magyarországi szakaszáról ki nem pusztultak. Csak az utóbbi évtizedekben telepedtek meg újra, Ausztria 
felôl a Szigetközben, illetve a hódprogram keretében, a mesterséges telepítésnek köszönhetôen a gemenci erdôben. 

A harmadik tabló – amely a Boráros téri HÉV-végállomás mögött található a Gizella sétányon – szomorú témával, a Dunába ugró öngyilkosokkal fog-
lalkozik. Amíg Arany János korában a Margit hídról ugráltak az életüket eldobni szándékozók a hullámokba, addig késôbbi követôik rendre a Szabadság 
hídra másztak fel. Szerencsére legtöbbjüket sikerült jobb belátásra bírni.

A tablók október 3-ig láthatóak – másik tíz társukkal egyetemben – a Margit híd és a Petôfi híd között, zömében a pesti parton.

Hírek közlekedôknek, autósoknak
•  Beszámozták a HÉV-vonalakat is: a Vágóhídtól induló ráckevei a 

H6 nevet és barna színjelzést, a Boráros térrôl Csepelre közleke-
dô pedig a H7 nevet és narancssárga színjelzést kapott a közös-
ségi közlekedési vonalakat ábrázoló térképeken és tájékoztató 
táblákon.

•  A Lónyay utcában a vízvezeték-hálózat felújítása miatt túrták fel 
az úttestet, a Kinizsi utcában pedig új gázvezetéket fektetnek; 
a munkálatokkal lassan el is készülnek. A Kinizsi utcaiakra még 
egy megpróbáltatás vár, valószínûleg jövô év elején. Emberma-
gasságú tehermentesítô gyûjtôcsatornát építenek, részben út-
felbontásos, részben átsajtolásos technológiával, amely jelentôs 
forgalmi akadályokkal jár majd.

•  Újbuda Központra változott a Fehérvári út–Bocskai út–Október 
huszonharmadika utcai csomópont neve, ezt a végállomásnevet 
tüntetik fel a 4-es villamosokon is.

•  Kedvezôen módosították a fôváros és az Alstom közötti met-
rókocsi-szerzôdést, de igazi áttörést az jelenthet, ha az Alstom 
megszerzi a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól az üzemeltetési 
engedélyt, amihez valószínûleg át kell alakítani a kocsik fékrend-
szerét.

•  Középperonosra, akadálymentesítettre és díszburkolatosra épí-
tik át a 2-es és a 24-es villamosok Millenniumi Kulturális Központ 
megállóját, mert az szûk, balesetveszélyes és túlzsúfolt volt, külö-
nösen színházi elôadások, koncertek befejezése után a Belváros 
irányában. Augusztus 19-ig az átépítés miatt a villamosok csak a 
Haller utcáig közlekednek, onnan villamospótló buszokkal, illetve 
a Soroksári úton járó autóbuszokkal lehet továbbmenni. 

Vörösvércsék
Assisi Szent Ferenc értett az állatok nyelvén. Lehetett ebben valami, 
mert a róla elnevezett Bakáts téri templom tornyában évek óta megte-
lepedett egy vörösvércsepár, fészküket az önkormányzat felôli oldalon, 
az óra felett látható nyíláson át közelítik meg. Legtöbbször hangtalanul 
suhannak a levegôégben, de elôfordul, hogy a pár lármásan vijjogva 
köszönti egymást. A felcseperedô fiókák állandóan éhesek, a szülôk 
érkeztekor hallatják sipító, eleségkérô hangjukat. 

Ez a nálunk védett ragadozó madár 32-35 cm hosszú, szárnyának 
fesztávolsága elérheti a 70-80 centimétert. Zsákmányállatát – rágcsá-
lók, kisebb madarak, gyíkok, nagyobb rovarok – a levegôbôl, szinte 
egy helyben szitálva szemeli ki, majd sebes zuhanással a földön fogja 
meg. A 3–8 tojásból álló fészekaljon 28-30 napig kotlik, a fiatal madarak 
ugyanennyi idô múlva már ki is repülnek a fészekbôl. 

Sokszor nem is tudjuk, milyen közel van hozzánk a természet.
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„Friss” járda a 
Friss utcában
A környék lakói sokat panaszkodtak a József Attila-lakótelepi 
Friss utca töredezett, kátyús járdáira, ahol esôs idôben tócsákban 
állt a víz. Vége az áldatlan állapotoknak, a lakótelepi részönkor-
mányzat és a ferencvárosi önkormányzat gondoskodott a járdák 
felújításáról.

A Friss utca 2.-ben, a volt Lengyel Gyula Szakközépiskola épü-
letében ma Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon mûködik, ahová 
számos, mozgásában korlátozott gyermek is jár, így a járdaszakasz 
felújításakor – közlekedésük megkönnyítésére –a járdaszegélye-
ket akadálymentesítették, és mozgássérült-parkolóhelyrôl is gon-
doskodtak. 

Nyár a városban

A nyár kapcsán – elsô nekifutásban – mindenki a korlátlan szabadságra, a családi együttlétre, balatoni pancsolásra gondol, de közben nem szabad 
elfeledkezni azokról sem, akiknek nincs módjuk arra, hogy a vakáció tíz hetét az elejétôl a végéig megtöltsék programmal. Nekik nyújt segítséget az 
iskolai nyári tábor és a kisebbeket ellátó nyári napközis óvodai ellátás.

A július 11-vel kezdôdô héten a Molnár Ferenc Általános Iskola falai között közel hatvanan táboroztak. Az ötnapos programba belefért a hajó-
gyári-szigeti kirándulás, a Kopaszi-gáton tett séta ugyanúgy, mint a látogatás a Mentômúzeumban vagy a számháború a Duna-parton. Ugyanebben 
az idôszakban a Weöres Sándor-iskola napközis táborának diákjai a Velencei-tóhoz kirándultak, egy másik napon pedig nemezeltek, de volt még 
könyvtárlátogatás és drámapedagógiai foglalkozás is.

A 231 ovisnak sem lehetett oka panaszra! A Kerekerdô Óvodában állatbemutató volt, a Csicsergô Óvodában A három kismalac címû meseelôadás 
nyújtott tartalmas szórakozást. Az Ugrifüles ovisai a Méhecske és a Csicsergô ovisaival együtt a Budakeszi Vadasparkba is eljutottak.

Talán nem is érdemes tovább sorolni a programokat, hiszen az érintett szülôk nyilván örömmel vették, hogy gyerekeik valóban jó helyen múlatják 
az szünidôt.

Látta már? 
Fotográfiai kiállítás készült a Kálvin téren a tér múltjáról, történel-
mérôl. Az építési területet határoló palánkokra applikált kiállítás 
megnyitásának tervezett idôpontja: 2011. augusztus 25. 10 óra. 
További információk: www.ferencvaros.hu
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Nehru part
Gajdos-Benyó Rita (37) mediátor három 

lány édesanyjaként ma is megfordul a 
Nehru parton, ha szép az idô, a parkról 

és a játszótérrôl mégis elsôsorban saját gyerekkora 
jut eszébe.

„A Bakáts téren születtem, és itt laktam a szü-
leimmel, ide jártam általános iskolába, ahol most 
legnagyobb lányom, Eszter koptatja az iskolapa-
dot. Gyerekként nagyon szerettem a Nehru par-
tot, amely nyilván nem volt olyan szép és ren-
dezett, mint most, de gyerekszemmel nagyon jó 
helynek tûnt a vasmászókákkal, hintákkal, homo-
kozóval, a Dunával, a kutyákkal, a sakkozó bá-
csikkal. Amikor nagyobb voltam, akkor egyedül 
vagy barátokkal is kimehettem, de az igazán fon-
tos emlékeim abból az idôbôl származnak, amikor 
még az anyukámmal mentem. Olyankor anyukám 
csak rám figyelt.

Akkoriban csak két hinta és két mászóka volt, 
amelyen persze mindig fürtökben lógtak a gye-
rekek, s amíg vártam, hogy odaférjek, anyukám 
mesélt nekem, és falevelekbôl arcokat tépdesett. 
Ezek nagyon szívmelengetô emlékek, s a mai fur-
csa világból visszapillantva szinte hihetetlen az a természetes-
ség, ahogy egyetlen falevéllel is el tudtunk játszani. (Minden 
más volt, emberléptékûbb: még járkálhattunk egyedül a kör-
úton, beköszöntem a cipészhez, a kárpitoshoz.) Egészen más 
dolgokra figyeltünk/figyelhettünk, mint a mi gyerekeink.

Volt egy kôtömbbôl készített kút, amelybôl csordogált a víz, 
és ott lehetett sarazni, pancsolni. Le lehetett mászkálni a kikö-
tött pontonra, s bár biztosan nem volt szabad, de senkit nem 
zavart.

Egyszer iskola helyett lementem barátnôimmel a partra, de 
ezt a történetet nem fejteném ki, mert anyukám is Ferencváros-
ban lakik, és olvassa a lapot. De ha már elôjött, mentségemül 
elmondhatom, hogy nem tanítási idôben volt, hanem valami 
délutáni program kapcsán: az osztály kijött a Nehru partra, és 
amikor a többiek visszamentek, akkor két barátnômmel ott ma-
radtunk, az iskolaidô végén meg hazamentünk, mintha mi sem 
történt volna. A mai napig nem buktunk le.”

G. K.

A ferencvárosi társasházakért
A Ferencvárosi Bérleményüzemeltetô Kft. a ferencvárosi önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság, amely 1992 óta lát-
ja el társasházi épületek közös képviseletét és a társasházkezelô tevékenységet.  A cég több mint száz társasházi épületet kezel 
Ferencváros területén.  Az épületek között vannak régi építésû, teljesen felújított és új építésû társasházak is.  Teljes körû szol-
gáltatást vállalnak az épület üzemeltetéséhez szükséges költségtervezés, nyilvántartás, könyvelés,  tb- és adóügyintézés, közös-
költség-elôirányzat beszedése, a számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és elszámolás, tervezés, lebonyolítás, elszámolás az 
üzemeltetés, karbantartási és felújítási munkák területén.  Az üzemeltetési feladatok ellátására június végétôl a cég hétvégenként 
is mûködô Hibaelhárító és Gyorsszolgálatot hozott létre.  Társasházaikkal rendszeresen és eredményesen pályáznak vissza nem 
térítendô, illetve visszatérítendô felújítási támogatásra.
További információk a www.febkft.hu internetes oldalon tekinthetôk meg.

Ferencvárosi Bérleményüzemeltetô KFt.
1096 Budapest, sobieski János utca 28. telefon/fax: 215-0006, 215-0466
www.febkft.hu • tarsashaz@febkft.hu

Fotó: Krivánszky Árpád

Helyek  szelleme
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Miénk itt a tér
Aluljáró
Winkelmayer Zoltán

Új sorozatot indítunk útjára lapunk hasábjain. Olyan eseményeket igyekszünk feleleveníteni, amelyek egykor jelen-
tôsnek számítottak kerületünk életében, de az érdekes részletek mára a feledés homályába merültek. A sorban az 
elsô negyven esztendôvel ezelôtt zajlott, sok örömet, de talán ugyanannyi bosszúságot okozva a ferenc körút és 
az Üllôi út környékén lakóknak. Hosszú és fáradságos (sokszor hétvégén is folyó) munka után 1971. december 22-én, 
szerdán este 7 órakor megnyílt a ferenc körúti gyalogos-aluljáró. A sorban a negyedik, merthogy a magyar fôváros-
ban már három is akadt belôle: az Astoriánál, a Blaha Lujza téren és a keleti pályaudvarnál.

A 2-es metró 1971-ben még csak a Deák tér és az Örs 
vezér tere között közlekedett, a teljes szakaszt 1972. 
december 22-én adták át a nagyközönségnek. A 3-as 

metró építésének legelsô eseménye 1970 júniusában a Kun Béla 
téri (ma Ludovika tér) szellôzôakna süllyesztése volt, majd ez-
után nem sokkal hozzáláttak a kelet–nyugati, illetve az észak–
déli vonalat összekötô üzemi alagút kivitelezéséhez. Ezzel pár-
huzamosan folytak a Ferenc körúti aluljáró építési munkálatai 
is. Maga az építkezés 18 hónapig és 21 napig tartott, az átadási 
ceremóniát pedig a tévéhíradó egyenes adásban közvetítette. 
A felvezetô mondatok után a helyszínrôl Tóth György jelentke-
zett. A tudósítás részletét érdemes szó szerint visszaidézni: 

„– Nagyon rosszul hallak ugyan, de körülbelül sejtem, mit 
mondasz... akkor jelentkezünk is a helyszínrôl. Gondolom, 
az elsô kérdés, a nézôközönségé és a tiéd az, hogy mennyien 
vannak. Válaszolni, azt hiszem, nem nagyon kell, a képek mu-
tatják, rengetegen. Kedves nézôink! Hadd mutassuk be itt bal 
oldalon a Fôvárosi Tanács elnökhelyettesét,  Skoda Lajost, aki 
nemrégen még a megnyitószavakat mondotta, és majd késôbb 

néhány szót szól az aluljáróról. Mi most arra a nagyszerû pilla-
natra várunk, amikor elindul a forgalom, a gépkocsiforgalom az 
aluljáró fölött. Megkérjük a mellettünk álló parancsnokot, adja 
meg a jelt, a terelôutakat szabadítsák fel, induljon meg a fôút-
vonalon a forgalom.

– Tagállomások, figyelem, figyelem, a 80-as utasítása, a köz-
úti forgalmat indítani lehet, vége. 

– És most következnek a nagyszerû percek, remélem, a ka-
merák mutatják, hogy közlekednek, lassan-lassan elindulnak 
a fénypontok, a gépjármûvek mind a négy oldalról. És addig, 
amíg ideérnek, halljunk néhány szót az aluljárókról. 

– Ez a létesítmény százmillió forintba került. Ez egy gya-
logaluljáró, ami egyben az észak–déli metróvonalnak is tartozé-
ka, s ezért roppant örülünk annak, hogy az átadásra sor került, 
mert ezzel egy nagy létesítménynek az átadása vette kezdetét. 
Az építkezést kb. másfél évvel ezelôtt indítottuk be, ettôl kezd-
ve izgalmas szakaszokon keresztül vezetett az építkezés, mert az 
építkezési helyet többször elárasztotta a víz, de a munkálatokat 
végzô vállalatok kollektíváinak összefogása eredményeképpen 
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Sajtóközlemény
Gyûjtse együtt a mûanyag és fémhulladékot!

Az fkf Zrt. 2011. június 9-tôl fokozatosan Budapest összes kerületében együtt gyûjti a mûanyag és fémhulladékot. Az intéz-
kedés oka, hogy a két frakció együtt gyûjtése esetén a hulladékszállító jármûvek gyakrabban, naponta ürítik a konténereket, 
és ezzel megelôzhetôvé válik a gyûjtôszigetek felborogatása, illetve a tartályokban található fémhulladékok eltulajdonítása. 

A szelektív hulladékgyûjtô szigeteken továbbra is megmarad 
az öt darab hulladékgyûjtô tartály, csupán annyi lesz a válto-
zás, hogy a sárga színû mûanyag és a szürke színû fémgyûjtô 
konténerbe egyaránt be lehet dobni a mûanyag és a fémhul-
ladékot. 

Az FKF Zrt. 2011 januárjától kísérleti jelleggel bevezette a 
fém és a mûanyag hulladék együtt gyûjtését Budapest két ke-
rületében, a X. és a XXI. kerületben. A kísérlet  sikeresnek bi-
zonyult. Ennek alapján az FKF Zrt. úgy döntött, hogy kiterjeszti 
intézkedését az egész fôvárosra, abból a célból, hogy a lakosok 
nyugalmát és a környezet védelmét is szolgálja.

Az új begyûjtési rendszer azért vált szükségessé, mert az 
utóbbi idôben egyre több lakossági panasz érkezett az FKF 
Zrt.-hez arról, miszerint sokan felborítják a fémhulladék-gyûjtô 
tartályokat a visszaváltható alumíniumdobozok megszerzése 
érdekében. Ennek a problémának az orvoslására  született az 
a megoldás, hogy júniustól a fém- és a mûanyaghulladék-gyûj-
tô tartályokban együtt gyûjtik a fém és a mûanyag hulladékot. 

A mûanyagot ugyanis az FKF Zrt. hulladékszállító jármûvei na-
ponta szállítják el, ezért nagymértékben csökken a szolgáltatás-
ra fordított idô, és ezáltal az esély arra, hogy felborítsák a konté-
nereket. A fémet korábban kéthetente szállították el. 

Az intézkedés további elônye az, hogy a mûanyag és a fém-
hulladék együtt gyûjtésére két konténer áll rendelkezésre, ez-
által jelentôsen csökken a túltelített tartályok száma.

Az FKF Zrt. elkötelezett a környezetvédelem iránt, ezért a 
szelektív hulladékgyûjtésbôl származó haszonanyagok újrahasz-
nosítását évek óta a közbeszerzési eljárások során kiválasztott 
partnerének segítségével valósítja meg. Az egybegyûjtött fém 
és mûanyaghulladékot az FKF Zrt. kukásautója partnerének a 
telephelyére szállítja, ahol a szalagra helyezett hulladékból ki-
válogatják a fémet, amelyet külön helyen gyûjtenek. A cél az, 
hogy a szelektált hulladék másodnyersanyagként visszakerüljön 
az ipari termelésbe.

X

mégis sikerült a tervezett határidôre ezt az építményt átadni. 
[Bô egy héttel a határidô elôtt adták át!] Elismerés és köszönet 
ezért mindazoknak a tervezôknek, beruházóknak, kivitelezôk-
nek, akik a munkában részt vettek.

– Köszönjük szépen. Mint látható, a gépjármûvek nem-
csak ideérkeztek, de már át is haladnak az aluljáró fölött. Hadd 
mondjuk el végezetül, tolmácsolva az építôk, a Fôvárosi Tanács 
illetékesei és a közlekedésrendészet jókívánságát, hogy használ-
ják jó egészséggel és balesetmentesen az új aluljárót a gyalogo-
sok és az autósok egyaránt.

– Köszönöm szépen Tóth György, maradjunk még egy-két 
másodpercig azért a helyszínen, ha lehetséges, várjuk azt a né-
hány kocsit… Igen, most már a keresztforgalom megy. Kedves 
nézôk, úgy látszik, nagyon sokan akartak ezekben a percekben 
elsôk lenni az aluljárónál éppúgy, mint annak idején az Erzsé-
bet hídnál. Lassan már ez kedves szokássá válik. Mindenesetre 
igazi karácsonyi ajándékot kaptunk, illetve adtunk önmagunk-
nak. Mint ahogy karácsonyi ajándéknak szánták az építôk a 
korszerûsített és villamosított Budapest–Szob-vasútvonalat is.”

A korabeli mûszaki leírás szerint Budapest negyedik gyalo-
gos-aluljárója 1700 négyzetméteres, jól megvilágított csarnok, a 
lépcsôfeljárók és a hét méter széles folyosók révén a keresztezô-
dés 12 irányból közelíthetô meg. Oldalfalait színes pirogránit, 
lépcsôit gránitburkolat, alapzatát pettyes fekete gumipadlózat 
borítja. Kirakatok, pavilonok szegélyezik a csarnokot, ahonnét 
néhány év múlva már mozgólépcsô vezetett le a metróállomás 
peronjaira (egész pontosan 1976. december 31-én). A számí-
tások szerint naponként nyolcvanezer járókelô haladt át az 

aluljáróban, míg a felszíni keresztezôdésben és a csomópont 
környékén új, gondosan kidolgozott forgalmi rend szolgálta a 
közlekedést. Az átadással egy idôben indult meg a Nagykör-
úton a 112/A jelzésû busz, amely a Boráros tér és a Moszkva tér 
(ma Széll Kálmán) között közlekedett, és csak három helyen, 
a Marx téren (ma Nyugati tér), a November 7-e téren (ma Ok-
togon), valamint a Blaha Lujza téren (ma még Blaha Lujza tér) 
állt meg.

A Ferenc körúti aluljáró átadása óta is betölti funkcióját, a 
dizájn egy kicsit módosult, a burkolatokat kicserélték, de lénye-
gi változás nem történt. A felszínen a Corvin Bevásárlóközpont 
megnyitásával új gyalogátkelôket jelöltek ki, és ezzel némileg 
tehermentesítették az aluljáró forgalmát.
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Gát utca
Erkel sakkmester  Zelki János rovata

Van egy kis utca ferencvárosban, a Lónyay utca és az Üllôi út között, amelyet a magyar nemzeti opera megterem-
tôjérôl, Erkel ferencrôl neveztek el. 

Nem mindenki tudja, hogy Erkel nemcsak zeneszerzô-
ként alkotott remekmûveket, hanem a sakkjáték terén 
is. Mind a kortársak, mind az utókor sakkírói szerint 

mesteri szintû játékos volt. Az 1850-es évek közepétôl a magyar 
sakkozók rangelsôje, késôbb is a magyar sakkélet vezéralakja 
volt. 1859-ben visszavonult az aktív játéktól, ám a magyar sak-
kozók három évtizeden át családfôjüknek tekintették. Sakkozó-
ként nem vált oly híressé, mint a kor legerôsebb játékosa, Szén 
József levéltáros, és kevésbé sikerült a sakk-karrierje, mint Lö-

wenthal Jakabnak, aki vé-
gül is angol színekben ért 
el pályája csúcsára. Erkel 
nagysága inkább abban 
rejlik, hogy ébren tartot-
ta a sakkjáték gondolatát, 
és fáradhatatlan szerve-
zômunkájával újabb és 
újabb tehetségekre irányí-
totta a figyelmet. Játékere-
jére egyébként jellemzô, 
hogy egy jól sikerült játsz-
májában Szént is sikerült 
legyôznie 1845-ben. 

Erkel gyakran vett részt a Párizs elleni levelezési mérkôzés-
re javaslatot tevô bizottság tanácskozásain. Az 1846-os Pest–
Párizs-mérkôzésen dolgozták ki a magyar sakkozók a magyar 
védelemnek – késôbb budapesti megnyitásnak – nevezett el-
méletet. 

1864-ben a Pesti Sakk-kör megalakításának befolyásos 
pártfogója akadt gróf Széchenyi Ödön, Széchenyi István ki-
sebbik fia személyében, aki kidolgozott egy 12 pontba foglalt 
alapszabály-tervezetet. Az elsô, ideiglenes választmány Erkel 
Ferenc elnökletével október 8-án ült össze az Európa kávé-
házban. Az alakuló közgyûlést 1865. január 22-én, 32 tag je-
lenlétében tartották. Elnökké közfelkiáltással gróf Széchenyi 
Ödönt választották, Erkel Ferenc 29 szavazattal lett alelnök 
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Erkel_Ferenc – cite_note-108). Ké-
sôbb a sakk-kör elnökévé választották, s ezt a posztot haláláig 
megtartotta.

Hogy sakkozás közben segítségére volt-e zenei jártassága, 
nem tudni, de az tény, hogy a sakkot „beemelte” az operába 
is. A Nemzeti Színház 1853. február 2-án bemutatott egy pan-
tomimjátékot Sakk-játék címmel, amely Erkel Ferenc és Szén 
József 81 lépéses partijára épült. Az elôadás zenéjét nagyrészt 
maga Erkel szerezte, s benne, a kor szokása szerint, felhasznált 
népszerû táncdallamokat is.

A szépírás csak az utóbbi 
két-háromszáz évben 
vált külön mûfajokra, 

az írók-költôk számára termé-
szetes volt a kezdetekben, hogy 
olykor lantkísérettel, máskor 
többedmagukkal (színpadfé-
le emelvényen) adták elô saját 
mûveiket, mindenkor minden-
kinek. Írtak, daloltak, játszot-
tak: meséltek gyerekeknek, 
felnôtteknek. A jó 2500 évvel 
ezelôtt alkotó Ezópusra is a 
késô utókor ragasztotta a „me-

seíró” címkét, a mai napig bizonytalanul, hiszen érett (felnôtt-
korú) embereknek szólnak a tanulságok az egyes opusok végén, 
ahogy 17. századi követôje, La Fontaine sem a kisdedekhez szólt 
meséiben. Eme legszebb hagyományokat folytatta a magyar Fáy 
András újabb kétszáz évvel késôbb, amikor 1820-ban Bécsben 
kiadta „eredeti meséit és aforizmáit”. Ma leginkább úgy gondol-
juk talán, hogy ül a felnôtt a fotelban, és felolvassa ezeket a kis-
gyermeknek. És a végén elmagyarázza, hogyan is kell érteni.

Íme, két kis „tanulságos” mese Fáy András gyûjteményébôl, 
az elsô kiadású kötet lapjairól.

Az egér és prücsök
Mit cziripelsz olly vigadva, szól a’ tarló végiben az egér a’ prü-
csökhöz, vége felé jár a’ nyár, nem jut e’ eszedbe, hogy minden 
órán rád köszönt a’ szomorú tél? Jó, hogy eszembe juttatod, 
felel a’ cziripelô, úgy duplán kell vigadnom, hogy ki ne kopjak 
az idôbôl.

Gyáva kétségek, félelem a’ jövendôtöl, ’s halál rettegése 
bolygassák e’ kedvemet, ’s ne hagyjanak kedvtelve élnem örö-
meimmel? Nem: használatlan nem hagylak besuhanni az örök 
semmiségbe titeket: kétszeresen használlak kedves óráim: mert 
a’ kétes jövendô vagy ád valaha titeket nekem vissza, vagy soha 
sem!

A’ macska és gazdája
Mit simulsz, mit törleszkedel hozzám, szól a’ gazda hizelkedô 
macskájához, talán nem tudom, hogy ezt a’ darabka pecsenyét 
érzed nálam, ’s azt véled, hogy szeretetnek veszem csapodársá-
god? Nem édes gazdám! felel biztosan a’ kandúr: de ha egereid 
nem volnának, te is tartanál e’ engem?

Magáért szerettetni, kába kívánság! Kölcsönös haszonlesés a’ 
világ öszvekötô láncza.
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Kék Vonal: a gyerekeket meg kell hallgatni! 
A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 1993-ban jött létre 
azzal a céllal, hogy a gyerekeknek, fiataloknak legyen köz-
vetlen lehetôségük segítséget kérni, problémáikat, gon-
dolataikat megosztani.

Mottónk 17 éve változatlan: a gyerekeket meg kell 
hallgatni, és a felnôtteket segíteni kell abban, hogy erre 
képesek legyenek. Alapértékeink: a gyerekközpontúság, 
a bizalom, a felelôsség és az együttmûködés.

A Kék Vonal minden munkatársa és önkéntese azért 
dolgozik, hogy a gyerekek valódi odafigyelést, elfogadást, 
a bajban segítséget kapjanak. Hiszünk abban, hogy eh-
hez a legjobb út az együttmûködés, mert minden felnôtt 
közös felelôssége, hogy a gyerekeknek jobb legyen. Gye-
rekekkel foglalkozó szakemberek számára anonim kon-
zultációs szolgáltatást nyújtunk Szakember – Szakember 
Vonalunkon keresztül (telefon keddenként 10-tôl 14 óráig: 
06-1 302-0944; e-mail: szakemberek@kek-vonal.hu).

A 116 111 Ifjúsági és Gyerektelefon, valamint a 116 000 
Eltûnt Gyerekek Segélyvonala a nap 24 órájában hívható 
bármilyen telefonhálózatból ingyenesen, anonim módon. 
A 116 111-es számon mûködik a Kék Vonal Internet Help-
line szolgáltatása, amely konzultációs lehetôséget biztosít 

internethasználattal, biztonságos netezéssel kapcsolatban 
gyerekeknek és szüleiknek. Szolgáltatásaink online is elér-
hetôek, e-mail- és csetkonzultációt a honlapunk biztonsá-
gos rendszerén keresztül vehetnek igénybe a rászorulók. 
A Gyerektelefonok kiemelt céljai a gyerek- és fiatalkor-
ban elkövetett öngyilkosságok, a gyerekbántalmazás, va-
lamint a gyerekek elszökésének, eltûnésének megelôzése 
és a gyerekek biztonságos internethasználatának lehetô-
vé tétele. 

Az ügyeletet napközben 100 órás alapképzésünket el-
végzett önkéntesek látják el. Jelenleg közel 100 önkéntes-
sel dolgozunk, önkéntes programunk 2010-ben elnyerte 
az Év Önkéntes Programja díjat. 

Aktuális képzésünk szeptemberben kezdôdik, amely-
re várjuk minden 20 és 60 év közötti érdeklôdô jelent-
kezését, aki kész meghallgatni és telefonos vagy online 
konzultációval segíteni a hozzánk forduló gyerekeket és 
fiatalokat. A képzésrôl, a kiválasztásról további informá-
ció: onkenteskepzes@kek-vonal.hu.

További információ az alapítványról, szolgáltatásaink-
ról az alábbi elérhetôségeken kérhetô: e-mail: info@
kek-vonal.hu, weboldal: www.kek-vonal.hu.

Az orvos válaszol
Ezzel a címmel indítunk új rovatot, amelyhez várjuk az olvasók kér-
déseit. Az egészség nem pusztán a betegség hiánya, hanem olyan 
testi-lelki állapot, amely lehetôvé teszi az élet örömeinek élveze-
tét, egyben segít átvészelni a nehézségeket, megpróbáltatásokat. 
Mindebbôl következik, hogy az egészség megôrzése nagyon fontos 
mind a magánéletben, családi életben, mind pedig a munkában, a 
munkaképesség megôrzésében. Várjuk tehát kérdéseiket az egész-
ségmegôrzés, az egészséges életmód, a betegségek kialakulásának, 
okainak, lehetséges elkerülésének s – ha már megtörtént a baj – a 
különbözô utókezelések, terápiák témakörében. Kérdéseikre Fe-
rencvárosban élô vagy dolgozó orvosok adnak választ.
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Kökény Beatrix:  
a Fradi közösségi élmény
Pindroch Tamás

kökény Betrix, az fTc nôi kézilabda-szakosztályának ügyvezetô igazgatója, volt fradis olimpiai ezüst- és bronz-
érmes kézilabdázó szerint a fradi közösségi élmény is, olyan ügy, amely minden ferencvárosit összeköt. A sport-
vezetô úgy látja, hogy az önkormányzat vezetése elôdeivel szemben felismerte, hogy a kerület és a fradi között 
szoros kapcsolatot kell kialakítani.

– Már sikeres kézilabdázóként elhatározta, hogy miután 
befejezi aktív pályafutását, sportvezetô lesz?

– Nem sportvezetôségben gondolkodtam, csak abban, 
hogy mindenképp a sport közelében fogok tevékenykedni. 
Szerencsés vagyok ebben is, hiszen most is a kézilabdával 
foglalkozhatom, nem egy olyan munkahelyre kerültem, ahol 
idegenként éreztem volna magam. A kézilabda, az öltözôk vi-
lága, a meccsek izgalmai, a bírók, a közönség, tehát az egész 
közeg jelenti számomra a kézilabdát, amelytôl nem tudtam 
elszakadni.

– Szakvezetôként mi a célja?
– Stabil anyagi helyzetû csapatot kell kialakítani, amely 

egy-két éven belül elhódítja a bajnoki címet a Gyôrtôl. Sajnos 

nem állunk még úgy, mint ôk, de nem is az idegenlégiósok 
sorozatos szerzôdtetése a célunk, hanem a fiatal magyar tehet-
ségek beépítése a csapatba.

– Emberileg mi a különbség a csapaton belüli vezéregyé-
niség és a klubvezetés között?

– Kézilabdásként természetes volt, hogy a pályán belül és 
kívül is a csapat vezéregyénisége vagyok. De az a szerep egy 
kicsit más volt, mint a mostani, hiszen az együttmûködésen 
volt a hangsúly. Szakosztályvezetôként viszont sokszor szigo-
rúan, erôs kézzel kellene irányt mutatnom, de nem ez a típus 
vagyok. Lehet, ez az évek múlásával majd kialakul.

– A tapasztalat azt mutatja, hogy nálunk a futballon kí-
vül más sportágra a legtöbb ember csak legyint. 
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Hangos Ferencz

Pocakos Lakatos 
étkezde
Update-lovagok és Herbalife-dílerek sírva 
menekülnének innét

Cím: Budapest IX., Kén utca–Soroksári út (132.) sarok
Nyitva tartás: 7.00-tôl 16.00 óráig.

1980 óta szinte ugyan-
azon a helyen mûkö-
dik az étkezde, ahol a 
zsír (van belôle gaz-
dagon) az zsír, a hús 
az hús, a krumpli az 
krumpli. (Hagyjuk a 
krumplilevest…)

A hely igazi, jó ér-
telemben vett „me-
lós” étkezde. Idejár a 
környék munkásosz-
tályának színe-java, 
de irodisták is megfor-
dulnak szép számmal, 
akik megcsömörlöttek a fitnesz-, biocsíra-, müzlinyammogós 
egész napi éhezéstôl.

Itt, kérem, rendesen be lehet lakni, középáron, bôséggel.
Csülök pékné módra, pirított máj, uborka- és paradicsom-

saláták abszolút házi konyhás kivitelben, zsírban-olajban fü-
rösztve. Az ilyen helyek természetes sajátossága az elmarad-
hatatlan pacal, a zúzapörkölt, a sült kolbász és a sült oldalas. 
A brassói apró legény- és kislányadagban is kérhetô. Kínálat 
szerinti köret és feltét teljesen szabadon variálható. 

Naponta A és B menü között választhatunk (a tegnapi 
babgulyás túrós csuszával igazán jóra sikeredett), szomjunkat 
olthatjuk kommersz kólák és szénsavas mûlevek mellett vi-
szonylag jóízû málna- vagy bodzaszörppel.

Az alkoholfüggôknek sem kell aggódniuk, az italkínálat ez 
irányban is nyitott.

Megyen is a sörike a sült oldalashoz. A vendéglátás han-
gulatos, a humor kiszámítható. A kiszolgálás elôadásmódja a 
hely hangulatához passzol.

Desszertként többféle palacsintát (nem vízzel készül) kí-
nálnak, helyi sajátosságként Pocakos-Lakatos palacsintát, ez a 
vaníliaöntetes változat nekem nem jött be. Maradtam az ízes 
és a mákos változatnál. Ezek méretei sem vallanak szégyent. 

Ha jól akarunk lakni, érdemes Ferencváros e külvárosias 
pontjára elzarándokolni.

Elônyök: mennyiség, minôség/ár, „bezabálhatsz pukkaná-
sig”.

Hátrányok: megközelíthetôség szinte csak autóval, az épü-
leten belüli férôhelyek száma korlátos, tekintve a jelentôs for-
galmat, teraszrész a rekkenô hôségben az árnyékolás ellenére 
az aszfaltos burkolat miatt nehezen viselhetô.

Értékelés: 1–10 8

Fotó: Krivánszky Árpád

– Ezzel a ténnyel mindenkinek szembesülnie kell. Hiá-
ba látjuk, hogy milyen gyengén szerepelnek, néhány játé-
kos mégis milliókat keres idehaza is. A futballközpontúság 
egyébként nem magyar „betegség”. A kézilabdacsarnokba 
csak néhány százan férnek be összesen, egy országos vízi-
labda-bajnokság pedig szinte a családtagok elôtt zajlik. Az 
olimpia vagy a világbajnokságok néhány hete alatt lehet, 
hogy felfigyelnek a futballon kívül más sportágakra is, de 
igazából ennyi történik. Ha viszont a debreceni focisták a 
Bajnokok Ligájában szerepelnek, megáll az élet, a fél ország 
a tévé elôtt ül. Ezt el kell fogadnunk. Nekünk a saját dol-
gunkkal kell foglalkozni, ki kell szolgálnunk a közönségün-
ket. Az irigységnek semmi értelme.

– De a sikeres futballból azért önök is tudnának pro-
fitálni?

– Igen, akkor lesz jó nekünk is, ha a focisták sikeresek. 
A nagyközönség akkor úgy gondolja, hogy minden sport-
ágban jönnek az eredmények. De van még más haszon is: 
amikor a kilencvenes években a Fradinak jól ment euró-
pai szinten is, anyagilag minket is tudtak segíteni, egy-egy 
szponzort, amely már nem fért fel a csapat mezére, egysze-
rûen hozzánk irányítottak.

– A FTC több budapesti kerületben jelen van, így más 
városrészek is magukénak vallják. Mégis, ön szerint mi az, 
amivel a Fradit csak a IX. kerülettel lehet azonosítani?

– A múltja a története, és az Üllôi úti stadion, a köz-
pontunk miatt. Sokat köszönhet a kerület a sportegyesü-
letének, igazi márkajel, amit az elôzô kerületvezetés nem 
nagyon használt ki. Ôk a mûvészetet, a kultúrát részesí-
tették elônyben, ami ugyan fontos ügy, de itt szerintem 
nem a legfontosabb. Pozitív változásokat látok az új önkor-
mányzati vezetés részérôl, Bácskai János polgármester kijár 
a meccseinkre, a KEK-gyôztes csapatot megvendégelte az 
önkormányzat. De anyagilag is támogatják a klubot. A pol-
gármester szoros kapcsolatot kíván kiépíteni velünk, hiszen 
látja, hogy kölcsönösen jól járunk ezzel. Ez nagyon fon-
tos, hiszen a Fradi közösségi élmény is, olyan ügy, amely 
minden ferencvárosit összeköt. De a központi kormányzat 
részérôl is nagy hangsúlyt fektetnek a sportra. A kézilabda 
is bekerült a látványsportágak kategóriájába. Ez azt jelenti, 
hogy a társasági adóbevételbôl pályázat útján tudunk igé-
nyelni forrásokat.

– Mennyiért pályáznak?
– 50-60 millió forintot szeretnénk megpályázni, hiszen 

250-300 gyermek sportol nálunk rendszeresen. Józsefváros-
ban öt iskolában, Ferencvárosban pedig a Telepi utcában 
van kihelyezett edzésünk. De az elképzelések között családi 
napok szervezése, a fradista sportoló példaképek – például 
Albert Flórián, Sike András – iskolásoknak bemutatása is 
szerepel. Az én gyermekeim is Ferencvárosban járnak isko-
lába, a Weöres Sándor Általános Iskola tanulói. Ezért nekem 
is fontos, hogy olyan közegben és kerületben tanuljanak, 
amely figyel a hagyományaira, a sportmúltjára és -jelenére, 
és példaképeket állít a felnövekvô generációk elé.
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Összmûvészet  
a gyártelepen

Az egykori fésûsfonó- és szövôgyár soroksári úti telepe különleges hangulatú hely: a múlt rendezett 
nagyiparának helyét átvette a 21. század kisvállalkozásainak természetes sokszínûsége. Az  indusztri-
ál-romantikus környezet különlegességét nagyban emeli, hogy a telep hátsó részében, a XVIII. épületben 
mûködik a Bakelit Multi Art center. Az összmûvészeti központról Bauer Péter Mártont, a háromtagú 
„bakelites csapat” vezetôjét kérdeztük.

– Miként jön létre egy ilyen ipari múltba ágyazott kortárs 
mûvészeti inkubátor?

– Alapvetôen ingatlanfejlesztéssel foglalkozom, és erede-
tileg raktárakat üzemeltettem a kimúlt Hazai Fésûsfonó- és 
Szövôgyár területén. Az évek során épült itt konyha, raktár, 
élelmiszer-ipari üzem, mûhely. Aztán 2000-ben megkeresett 
az L1 táncegyüttes, és tánctermet szerettek volna. Velük jött a 
kulturális mozgás az épületbe, és ez találkozott saját elképze-
léseimmel is: a felszabaduló területeket lépésrôl lépésre igye-
keztem kulturális célra felhasználni. Így alakult ki a kulturális 
központ, amely igyekszik minél több mûvészetet befogadni. 
Mára van öt próbaterem, mindegyik multifunkcionális. De 
nemcsak mint infrastruktúra létezünk. A Bakelit küldetése, 
hogy teljes körû befogadói hátteret adjon a kortárs kulturális 
projekteknek. Ha egy társulat beköltözik, akkor minden adott 
az intenzív alkotómunkához. Ez vonatkozik fôvárosi társula-

tokra és együttesekre ugyanúgy, mint vidékiekre vagy akár 
külföldiekre.

– Külföldiek?
– Folyamatban van egy V4-es projektünk, amely úgy zajlik, 

hogy lengyelekhez, csehekhez, szlovákokhoz kimegyünk egy-
hetes workshopokra, ott kiválasztjuk a tagokat. A választottak 
eljönnek Budapestre, beköltöznek a Factory Hostelsbe, és el-
kezdôdik egy egy hónapos intenzív alkotói folyamat, amelynek 
a végén októberben háromszor bemutatjuk a darabot. Ugyan-
ilyen, csak kiterjedtebb nemzetközi projekteket szeretnénk 
még fedelünk alá hozni.

– Mit takar a „befogadói színház” kifejezés?
– 2007 augusztusától él befogadó színházi pályázatunk, 

amelyet a független, alternatív, illetve struktúrával nem ren-
delkezô társulatok számára írtunk ki, így az elmúlt négy évben 
számos prózai és zenés darabbal is színesedett repertoárunk. 
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Eltûnt okmányok
Jelentôs kiadással járhat irataink pótlása

Érdemes vigyázni személyes okmányainkra. Ha elveszítjük 
vagy ellopják papírjainkat, pótlásuk nemcsak idôbe, de 
több ezer forintba is kerülhet. A nyári utazások során leg-

inkább útlevelünkre kell vigyázni, hiszen ha elvész vagy ellop-
ják, nem tudjuk igazolni magunkat. 

Szinte mindenkivel elôfordult már, hogy utazás elôtt két-
ségbeesetten kereste passzusait. Jobb esetben elôkerült, a lakás 
egy-egy eldugott pontján húzta meg magát, vagy kiderült, hogy 
a munkahelyen maradt. A legrosszabb verzió azonban, ha az 
ember kénytelen tudomásul venni, hogy elveszítette vagy ellop-
ták tôle, akár külföldön, akár itthon.

Ilyenkor a bejelentés után irány az okmányiroda, hiszen 
mielôbb pótolni kell az okmányokat, mert nélkülük semmilyen 
hivatalos ügyet nem lehet elintézni, s ha a jogosítványnak is lába 
kélt, még autót sem vezethet a károsult. 

A legtöbb igazolvány – például a személyi vagy a vezetôi en-
gedély – pótlása bármelyik okmányirodában megoldható. A fe-
rencvárosi lakosoknak az önkormányzat Bakáts téri okmány-
irodáját érdemes felkeresni.

Az eltûnés tényét a károsult köteles legkésôbb három mun-
kanapon belül bármely körzetközponti jegyzônél vagy külföl-
dön a külképviseletnél bejelenteni, lopás esetén a rendôrségi 
feljelentés ezt kiváltja. Ha esetleg megkerül az okmány, akkor 
errôl szintén három munkanapon belül kell értesíteni a fent em-
lítettek szerint az illetékeseket.

Szinte mindenhez kell a személyi
Az egyik legfontosabb iratunk, amely nélkül szinte egy lépést 
sem tehetünk, a személyi igazolvány. Ha az érintettnek nincs 
útlevele vagy bankkártya alakú jogosítványa, akkor ideiglenes 
személyit állít ki az okmányiroda, ezért pedig 3000 forintot kell 
fizetni.

Az új személyihez kell a születési anyakönyvi kivonat és – a 
névviselés miatt – a házassági anyakönyvi kivonat. (Ha esetleg 
az érintett nem találja a születési anyakönyvi kivonatát, akkor 
a személyi igazolvány pótlása elôtt igényelnie kell az okmány-
irodában. Ebben az esetben ingyen jár az anyakönyvi kivonat, 
amelynek a kiállítása más esetekben 2000 forintba kerül.) A sze-
mélyi igazolvány pótlásáért 1500 forint illetéket kell fizetni.

A személyi pótlásához szükséges összeget az ügyfélszolgálati 
irodában lévô pénztárban, sárga csekken – készpénzben – fizet-
hetjük be, de lehetôség van bankkártyás fizetésre is. A szemé-
lyit nem az okmányiroda, hanem az állampolgárok adatainak 
nyilvántartását kezelô állami szervezet, a Közigazgatási és Elekt-
ronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) készíti 
el, ezért azonnal nem jutunk hozzá. Az útlevéllel ellentétben a 
személyinél nem lehet gyorsított eljárást kérni. Amikor meg-
érkezik, a lakcímkártyát is megkaphatjuk az okmányirodában. 
Utóbbi pótlása 1000 forintba kerül.

Az eltûnt vagy ellopott jogosítvány pótlásáért csekken 4000 
forintot – 62 évnél idôsebb kérelmezô esetén csak 1500 forin-

Befogadjuk és támogatjuk az összmûvészetiséget és a tehetsé-
geket, még mielôtt a budapesti és az országos kulturális élet 
sûrûjébe érnének.

– És a közönség?
– A közönség nagyon heterogén, mindenféle korosztály el-

látogat hozzánk. Szeretnénk jó kapcsolatot kiépíteni az isko-
lákkal, hogy kinevelhessünk egy új színházlátogató generációt. 
Sokakat vonz az L1 nemzetközi táncfesztiválja, amely a kezde-
tek óta a Bakelit arculatának része. Idén is svájci, cseh, katalán, 
lengyel és magyar táncosok jönnek a szeptember 21-én kezdô-
dô programra.

– 2011 októberében van a X. Magyar Festészet Napja…
– Diploma nélkül címû képzômûvészeti kiállításunkat ne-

gyedszer rendezzük meg. Ezt kezdetek óta támogatja a Ferenc-
város önkormányzata is. Részben ennek köszönhetôen a kez-
deményezés már túlnôtt a fôvárosi kereten, mostanra országos 
jellegû. Ez a festészet napjának egyik hivatalos rendezvénye.

– A Bakelit nevében feltüntetett „multi art” ezek szerint 
nem túlzás.

– Kortárs színházi, irodalmi, táncmûvészeti elôadásokon, 
képzô- és iparmûvészeti installációkon, koncerteken és egyedi 

hangulatú rendezvényeken keresztül kívánjuk megvalósítani 
küldetésünket úgy, hogy akiknek helyet adunk tanulásra, al-
kotásra, gyakorlásra és bemutatkozásra, ne csupán a közönsé-
gükre legyenek hatással, hanem ezzel egyidejûleg egymásra is. 
De igény esetén akár esküvôi bulikhoz is helyszínt biztosítunk 
ebben a különleges atmoszférájú környezetben.

G. K.
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A Bakáts tér 14. szám alatt lévô okmányiroda hétfôn 
délután 13 és 17, kedden, csütörtökön és pénteken 8 és 
12 óra között van nyitva, szerdán pedig 8-tól háromne-
gyed 12-ig, majd délután fél 1-tôl fél 4-ig várja az ügy-
feleket. Kérdés esetén az okmányirodát a 215-1077-es 
telefonszámon lehet elérni, elektronikus levelet pedig 
az okmany@ferencvaros.hu címen fogadnak.

Tavaly nyáron a KEK KH lehetôvé tette, hogy a szemé-
lyi igazolvány, az útlevél és a vezetôi engedély elkészül-
térôl vagy a postai feladás idôpontjáról SMS-ben vagy 
e-mailben kaphassanak értesítést az érintettek, feltéve, 
hogy a szükséges adatokat megadták az igényléskor. 
Ha az igénylô mindkét elérhetôséget megadta, akkor 
e-mailben és SMS-ben is kap tájékoztatást.

tot – kell fizetni. A bármelyik okmányirodában elindítható el-
járáshoz szükség van érvényes személyi igazolványra vagy út-
levélre, lakcímkártyára, valamint a jogosítvány igényléséhez 
szükséges orvosi igazolásra. Ha az okmányt ellopták, akkor kell 
a rendôrségi jegyzôkönyv is. Szintén lehetôség van ideiglenes 
jogosítvány igénylésére, ezért 2300 forintot kell fizetni. Illeték-
mentességre nincs lehetôség a jogosítvány igénylésekor. Sürgôs-
ségi eljárást is lehet kérni, például külföldi utazás miatt, ehhez 
kérelmet a Központi Okmányirodában – XIII. kerület, Visegrádi 
u. 110–112. – kell benyújtani.

Ha a többi irattal együtt a forgalmi engedély is elveszett, pót-
lása 6000 forintnyi kiadást jelent. Szükséges hozzá a személyi 
igazolvány vagy útlevél vagy a jogosítvány, és azonnal átvehetô 
az okmányirodában.

Méregdrága lehet az útlevél
A külföldi utazáshoz elengedhetetlen útlevélre az elôbbi iratok-
nál is jobban kell vigyázni, az 5 évre érvényes útlevélért ugyanis 
7500, a 10 évig használható passzusért 14 ezer forintot kell fizet-
ni. A lakossági adatok nyilvántartását kezelô KEK KH információi 
szerint az eljárás ennek a duplájába kerül a soron kívüli eljárásnál, 
illetve ha az új útlevélre a régi elvesztése, ellopása, megsemmisü-
lése vagy megrongálódása miatt van szükség. Még jelentôsebb a 
kiadás, ha az elveszett vagy megrongálódott útlevél pótlását soron 
kívüli eljárásban kéri az ember, mert ebben az esetben háromszo-
ros az illeték, azaz 10 éves érvényességnél 42 ezer forint.

Az útlevelet is bármelyik okmányirodában pótolhatjuk, sze-
mélyi igazolvány vagy kártya formátumú jogosítvány kell hozzá. 

Amit az okmányirodában nem tudunk beszerezni
A felsorolt papírok mellett sokaknál ott lapul az adókártya, 
amelyet nem az okmányirodában, hanem a Nemzeti Adóhivatal 
ügyfélszolgálatán lehet beszerezni. A ferencvárosiaknak a Vas-
kapu utca 33–35. szám alatt található kirendeltség van a leg-
közelebb. (Az ügyfélszolgálat mindennap negyed 9-kor nyit, 
hétfôn 18, szerdán 16 óráig, a többi munkanapon pedig délig 
van nyitva.) Az adókártya pótlásához személyi igazolvány vagy 
más személyazonosításra alkalmas igazolvány, valamint lakcím-
kártya és 2200 forint szükséges. A kérdéses összeget csekken, 
átutalással vagy az ügyfélszolgálatokon bankkártyával is ki lehet 
fizetni. (Ha az átutalást választjuk, vélhetôen az átutalásról szóló 
igazolást is kérni fogják.)

Az adókártyához hasonlóan a tb-kártyát sem az okmányiro-
da adja ki, az elsôsorban orvosi ellátásokhoz szükséges igazol-

ványt a kormányhivatalok Egészségbiztosítási Pénztári Szakigaz-
gatási Szervénél lehet igényelni postai úton és személyesen. Az új 
kártya ugyancsak 2200 forintba kerül, ezt az összeget személyes 
ügyintézés esetén pénztárban vagy a társadalombiztosítási hiva-
taltól kapott csekken lehet befizetni. (A fôvárosban a XIII. kerü-
leti Teve utca 1/A–C és a XI. kerületi Fejér Lipót utca 59. szám 
alatt lévô hivatalban intézkedhetünk. Mindkét kirendeltség hét-
fôn, kedden és csütörtökön 8 órától délután fél 3-ig, szerdán 
8 órától délután fél 6-ig, pénteken pedig 8-tól délig van nyitva. 
Bôvebb információt a 288-5100-s telefonszámon lehet kérni.) 

A jövô
A következô években várhatóan csökken az állampolgároknál 
lévô kártyák száma. A kormány tavaly év végén megjelent ha-
tározata ugyanis rendelkezett az úgynevezett nemzeti egységes 
kártyarendszer létrehozásával kapcsolatos feladatokról. A nem-
zeti egységes kártyarendszer nem fogja azonnal elbúcsúztatni az 
eddigi kártyákat, nem lép egybôl egy kártya a többi helyére, de 
lehetôséget teremt majd erre. A rendszer felépítése után az ad-
minisztrációs költségek jelentôsen csökkenhetnek, s a kártyák 
pótlása is várhatóan alacsonyabb összegbôl lesz megoldható.

Eltûnt okmányok (folytatás a 17. oldalról)
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Jogi járat
A házastársi közös vagyon
Dr. Finta Gábor

A házastársak általában közösen gazdálkodnak, bevételeiket, kiadásai-
kat nem különítik el, nem számolnak el egymással, így érthetô, hogy 
a családjog is úgy rendelkezik, miszerint a házasságkötéssel – az élet-

közösség idejére – házastársi vagyonközösség keletkezik, amelynek lényege, 
hogy a házastársak osztatlan közös tulajdonába kerül mindaz, amit a házassá-
gi életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek, kivéve 
azt, ami valamelyik házastárs különvagyonához tartozik.

Tipikusan közös vagyon az, amelyet a házastársak az életközösségük ide-
jén szerzett jövedelmükbôl közösen vásárolnak. A megszerzett vagyontárgy 
fele-fele arányú közös vagyonná válik, függetlenül attól, hogy milyenek a há-
zastársak jövedelmi viszonyai. Tehát a közösen vásárolt lakás akkor is fele-fele 
arányú közös tulajdonba kerül, ha az egyik házastársnak magas a fizetése, míg 
a másiknak nincs számottevô jövedelme. Ha a felek nem tartják megfelelônek 
az egyenlô arányú szerzést, akkor házassági szerzôdéssel eltérhetnek ettôl.

Elôfordul, hogy a házasság ideje alatt vásárolt ingatlan kapcsán csak az 
egyik házastárs jár el vevôként, és így a tulajdoni lapon is csak ô szerepel 
egyedüli tulajdonosként. Azonban az ilyen ingatlan is a házastársak egyenlô 
arányú közös tulajdonát képezi, függetlenül attól, hogy csak egyikôjük szere-
pel az ingatlan-nyilvántartásban. Ugyanez a helyzet az egyik házastárs nevére 
kerülô gépkocsival is. Tehát még a tulajdonosi nyilvántartásba történô bejegy-
zéssel szemben is érvényesül a házastársi közös vagyonhoz tartozás vélelme.

Közös vagyont képez a házastársak külön-külön megszerzett munkabé-
re, egyéb foglalkozásából származó jövedelme (pl. hálapénz, ajándék), egyéb 
bevétele is. Így közös a nyeremény, a fogadás útján szerzett vagyon, a tu-
dományos vagy mûvészeti díj akkor is, ha csak egyikôjük tevékenységének 
eredménye. Ugyancsak közös vagyon a különvagyonnak az a haszna, amely 
a házassági életközösség fennállása alatt keletkezett, levonva ebbôl a vagyon-
kezelés és -fenntartás költségeit. Ezért ha az egyik házastárs az életközösség 
elôtt vásárolt egy lakást – amely ezért a különvagyonába tartozik –, a lakás 
bérbeadásából a házassági életközösség alatt befolyt bérleti díj már közös. El-
térô házassági szerzôdés hiányában közös vagyonba kerül a feltalálót, újítót, 
a szerzôt és más szellemi alkotást létrehozó személyt a házassági életközösség 
fennállása alatt megilletô esedékes díj is. Mindezen közös vagyonba kerülô 
bevételeken vásárolt dolgok is a házastársak egyenlô arányú közös tulajdo-
nába kerülnek, legyen szó akár a lakás tárgyairól, háztartási gépekrôl, gépjár-
mûrôl vagy éppen ingatlanról.

Végezetül nézzünk egy tipikus vegyes vagyonjogi esetet. Gyakran elôfor-
dul, hogy a házastársak úgy vásárolnak ingatlant, hogy egyikôjük az örök-
ségét vagy a házassági életközösség elôtt szerzett jövedelmét is ebbe fekteti. 
Mivel az örökség, illetve a házassági életközösség elôtt szerzett jövedelem kü-
lönvagyon, így annak értékéig a vásárolt ingatlan az adott házastárs különva-
gyonát képezi. A különvagyoni befektetésen felüli része viszont a házastársak 
egyenlô arányú közös tulajdonába kerül, hiszen annak vételárát közösen gaz-
dálkodták ki. 

A jogi rovattal kapcsolatos észrevételeiket, témafelvetéseiket, kérjük, küld-
jék a szerkesztôség postai címére vagy a ferencvarosujsag@ferencvarosimuvkp.hu 
e-mail címre.

Támad a 
parlagfû
Krivánszky Árpád

Magyarországon becslések szerint minden ötödik 
ember allergiás. Legtöbben közülük valamilyen 
virágporra érzékenyek, s szinte minden második 
virágpor-allergiás életét az augusztus közepétôl 
október közepéig tömegesen virágzó, Ameriká-
ból behurcolt parlagfû keseríti meg.

Ennek a szél porozta növénynek egyetlen jól 
fejlett töve 3-4 milliárd virágporszemcsét termel, 
amely a szelek szárnyán kilométerek tucatjait 
képes megtenni. Bejut a szembe, a szájüregbe, 
a légutakba, s a szervezet védekezô- (immun-) 
rendszere tévesen idegen, támadó fehérjeként 
azonosítja, s lép fel ellene. Lehetséges, hogy 
ebben szerepet játszanak a virágporszemek ki-
csinységükhöz képest nagy felületén megtapadó 
kémiai szennyezô anyagok (pl. kipufogógáz-ré-
szecskék, növényvédôszer-maradványok) is. Kö-
vetkezmény: szájpadlás-, szem- és orrviszketés, 
könnyezés, tüsszögés, köhögés, orrfolyás, orrdu-
gulás, de akár asztmához hasonlító nehézlégzés is 
felléphet. Sajnos azt sem tudjuk, miért jelentkez-
nek a tünetek az egyik emberben, s a másikban 
miért nem.

Az allergia jelenlegi ismereteink szerint nem 
gyógyítható, de sikerrel enyhíthetôk a tünetei. 
Legjobb, ha szakorvoshoz fordulunk, aki bôr-
próbával állapítja meg, mire s milyen mértékben 
vagyunk érzékenyek, s ennek ismeretében szabja 
meg a terápiát. Okvetlenül forduljon allergoló-
gushoz, aki légzést akadályozó tüneteket is észlel, 
mert kialakulhat az allergiánál sokkal veszélye-
sebb asztma is. Bizonyos ételek elfogyasztásakor 
egyeseknél fokozódhatnak a tünetek, ezt nevezik 
keresztallergiának. Parlagfûvirágzás idején nekik 
érdemes tartózkodni a dinnye- és uborkafélék, 
paradicsom, tök, cukkini, banán, gesztenye fo-
gyasztásától.

A közvetlen lakókörnyezetünkben már kellô-
képpen ügyelnek arra a kertészek, hogy irtsák a 
parlagfüvet, de sajnos a szél nagy távolságokról 
is ideszállítja a virágport, ezért igazán csak akkor 
lélegezhetünk fel, amikor az elhanyagolt külterü-
letek tulajdonosait is rászorítják a megfelelô nö-
vényvédelemre.
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Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
képviselô-testületének közleménye
Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
képviselô-testülete – a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjérôl szóló 3/2006. (II. 9.) rendeletével 
– a helyi közösség szolgálatában kiemelkedô érdemeket szerzett 
személyek és szervezetek tevékenységének elismerésére többek 
között a Ferencváros Díszpolgára és a Ferencvárosért emlék-
érem kitüntetéseket alapította. 

A kitüntetések adományozásának szabályait a 3/2006. 
(II. 9.) rendelet az alábbiak szerint szabályozza.

A ferencvárosi önkormányzat képviselô-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) be-
kezdés a) pontjában és a Magyar Köztársaság kitüntetéseirôl 
szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a helyi közösség szolgálatában kiemelkedô 
érdemeket szerzett személyek és szervezetek tevékenységének 
elismerésére kitüntetéseket, elismeréseket alapít, azokról és 
adományozásuk rendjérôl az alábbi rendeletet alkotja:

Ferencváros Díszpolgára cím
1. § (1) Díszpolgári cím adományozható annak, aki életmû-

vével, kiemelkedô teljesítményével hozzájárult a kerület fejlô-
déséhez, gyarapodásához, hírnevének öregbítéséhez.

(2) Évente egy díszpolgári cím adományozható (posztu-
musz adományozás is lehetséges).

(3) A címmel a mindenkori önkormányzati képviselôi alap-
díj 6 havi összegének megfelelô anyagi elismerés jár.

(4) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet:
– legalább 5 helyi önkormányzati képviselô;

– önkormányzati képviselôi frakció;
– legalább száz ferencvárosi választópolgár;
– a polgármester; 
– a kerületben mûködô – jogszerûen bejegyzett – társadal-

mi, egyházi szervezet, egyesület.
(5) A javaslatokat minden év augusztus 31. napjáig kell el-

juttatni a Polgármesteri és Jegyzôi Irodára. A javaslatok leadási 
határidejét megelôzô 30. napig a ferencvárosi önkormányzat 
hirdetôtábláin, a helyi sajtóban, televízióban és az önkormány-
zat honlapján figyelemfelhívó közleményt kell közzétenni.

Ferencvárosért emlékérem
2. § (1) Ferencvárosért emlékérem adományozható annak a 

személynek, szervezetnek, közösségnek, aki/amely kiemelkedô 
tevékenységével hozzájárult a kerület fejlôdéséhez, gyarapítá-
sához.

(2) Évente hat emlékérem adományozható, ebbôl legfeljebb 
négyet lehet közösség részére megítélni (posztumusz adomá-
nyozás is lehetséges).

(3) Az emlékéremmel a mindenkori önkormányzati képvi-
selôi alapdíj 4 havi összegének megfelelô anyagi elismerés jár.

(4) A javaslattételre az 1. § (4), (5) bekezdését kell alkalmazni.
A kitüntetés adományozásáról a képviselô-testület minôsí-

tett többséggel, titkos szavazással dönt. 
A javaslatokat 2011. augusztus 31. napjáig kell eljuttatni a 

Jogi Irodának címezve: Budapest Fôváros IX. Kerület Ferenc-
város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda, 1092 
Budapest, Bakáts tér 14. szám. 

Ki lesz a kerület idei díszpolgára?
Kedves kerületi lakosok! Még nem késô javaslatot tenni-

ük, hogy kit szeretnének a kerület díszpolgárává tenni. 
E kitüntetô cím tulajdonosa bárki lehet, aki életmû-

vével, kiemelkedô teljesítményével hozzájárult a kerület fejlô-
déséhez, gyarapodásához, hírnevének öregbítéséhez. Ha Önök 
ismernek olyan személyt a környezetükben, akire illik az elôb-
bi leírás, ne legyenek bátortalanok voksolni rá. S ha saját sza-
vazataikat már leadták, biztassák erre a rokonokat, barátokat, 
szomszédokat, ismerôsöket is, hiszen a kerületi választópolgá-
rok által leadott minimum 100 szavazatra van szükség. A lako-
sok mellett a díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet 
legalább 5 helyi képviselô, önkormányzati képviselôi frakció, 
a polgármester és a kerületben mûködô – jogszerûen bejegy-
zett – társadalmi, egyházi szervezet, egyesület is. A kitüntetô 
cím mellett a kerület díszpolgárainak a mindenkori önkor-
mányzati képviselôi alapdíj 6 havi összegének megfelelô anya-
gi elismerés is jár. Az elmúlt években többek között olyan, a 
szakmájukban kimagasló eredményeket elért közéleti emberek 
kapták a díjakat, mint Lázár Ervin író, Marton Éva opera-éne-
kesnô, Péli Tamás festômûvész vagy dr. Berlász Jenô történész. 

Az évente egyszer adományozható díszpolgári cím mellett a 
Ferencvárosért emlékéremnek is méltó tulajdonosai vannak 
évrôl évre. Az a különbség a két kitüntetés között, hogy míg a 
díszpolgári cím csak személynek adható, addig az emlékérmet 
olyan szervezeteknek, közösségeknek is oda lehet ítélni, ame-
lyek kiemelkedô tevékenységével hozzájárultak a kerület fejlô-
déséhez, gyarapításához.

Évente hat emlékérem adományozható, ebbôl legfeljebb 
négyet lehet közösség részére megítélni. (Posztumusz adomá-
nyozás is lehetséges.) Az emlékéremmel a mindenkori önkor-
mányzati képviselôi alapdíj 4 havi összegének megfelelô anyagi 
elismerés jár. A kitüntetés adományozásáról a képviselô-tes-
tület minôsített többséggel, titkos szavazással dönt. Az elmúlt 
években Ferencvárosért emlékéremben részesült többek között 
Albert Flórián válogatott labdarúgó, aranylabdás, Gönczi Amb-
rus muzeológus, történész és a Ruttkai Éva Színház közössége.

A javaslatokat 2011. augusztus 31. napjáig kell eljuttat-
ni a Jogi Irodának címezve: Budapest Fôváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal Jogi 
Iroda, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
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Pályázati felhívás
A városfejlesztési, városgazdálkodási és környezetvédelmi bizott-
ság Házankénti szelektív hulladékgyûjtés 2011 címmel pályáza-
tot hirdet a kerület területén lévô lakóházak részére.

A pályázat célja a házankénti szelektív gyûjtés bevezetése la-
kóházak részvételével. Az önkormányzat közremûködô cég segít-
ségével házanként 2 db színkódhelyes, szabvány-, megfelelô fel-
iratozással ellátott 240  l-es új konténert biztosít a lakóházaknál 
keletkezô papír- és mûanyag hulladék lépcsôházi begyûjtésére.

A szelektív hulladékkezelés lakóházaknál mintegy 25-35%-os 
szemétmennyiség-csökkenést, 12-17%-os hulladékkezelési költ-
ségmegtakarítást jelent, ami havi szinten lakóházanként körül-
belül nettó 10 400  Ft-ot jelent. Eredményes alkalmazás esetén 
1 szeméttároló használatát biztosan ki lehet váltani, a környezet 
kímélése mellett. 

A pályázat formája: írásos levél.
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

1. a pályázó nevét, címét, cégszerû aláírását, a kapcsolattartó ne-
vét, elérhetôségét (név, telefon, e-mail cím);

2. a lakóház szelektív hulladékgyûjtésre alkalmas helyszínének pa-
ramétereit (hossz, szélesség, bejárat mérete, lépcsô van-e stb.);

3. a lakóház közgyûlési határozatát, amelyben döntött a pályá-
zaton való részvételrôl, a pályázati felhívás feltételeinek el-

fogadásáról és az önrész befizetésének vállalásáról (az önrész 
összege havi bruttó 3600  Ft, azaz évi 43 200  Ft, amelyet a pá-
lyázó az önkormányzat számlájára egy összegben átutal az 
eredményes pályázati elbírálást követôen);

4. nyilatkozat a hulladékgyûjtô konténerek rendeltetésszerû hasz-
nálatáról. 

A szelektív hulladékgyûjtô edényekért a használó felelôs, azok 
megrongálása, megsemmisülése, eltulajdonítása esetén köteles a 
pótlásra, kártérítésre.

A pályázatokat 2011. augusztus 31-ig lehet elküldeni a Buda-
pest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részére. 
Kapcsolattartó: Vince Attiláné környezetvédelmi munkatárs, 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. További információk a 217-1725-
ös telefonon, illetve a vinczehedi@ferencvaros.hu e-mail címen 
kérhetôk.

A pályázatok elbírálása 2011. október 30-ig történik meg. 
A pályázaton elért eredményekrôl a pályázók értesítést kapnak.

A borítékra, kérjük, írják rá: „Pályázat házankénti szelektív 
hulladékgyûjtés 2011”

Azokat a pályázatokat, amelyek a pályázati kiírásnak nem felel-
nek meg, érvénytelennek kell tekinteni.

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 kezelé-
sét, üzemeltetését. Elérhetôség: 06-
30 630-5554, 06-20 560-5812

Mátraszentimrén újszerû, 3 szintes 
kertes családi ház eladó, alkalmas 
üdülésre, üdültetésre is. Sícentrum 
3 km-re. Irányár: 19,9 M Ft. Tel.: 
210-8308, 06-70 577-9556

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

REDÔNYÖSMÛHELY gyárt, javít 
mindenfajta redônyt, reluxát, rolet-
tát, szalagfüggönyt, harmonikaajtót. 
Gurtnicsere. Mobil rovarháló 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, be-
költözhetô, jó beosztású, csendes, 
III. emeleti (lift van) polgári lakás. A 
nyílászárók szigeteltek. A nagyobb 
szobákban hôfokszabályozóval el-
látott cserépkályha van. A lakáshoz 
6 nm-es szeparált pincehelyiség is 
tartozik. Irányár: 22,9 M Ft. Tel.: 
06-30 203-0688

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

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.vas-
uta.hu. Energiát takarít meg, és éle-
tet 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

Kocsibeálló kiadó a Lenhossék ut-
cában, a Toscana-kert mélygará-
zsában. Bérleti díj: 14 ezer Ft. Tel.: 
06-70 604-3557

Budapest IX. ker., Bokréta u. 8. 
sz. alatt 2009 elején átadott társas-
házban eladó egy 55 nm-es, utca-
fronti üzlet/irodahelyiség. Az utca 
a közelmúltban díszburkolattal 
került felújításra, épületünk elôtt 
kiszélesedve padoknak és növény-
zetnek ad helyet. Az üzlet/iroda a 
forgalmas Mester utcáról látható. 
Az utcasarkon jól látható homlok-
zati reklámtábla elhelyezésére van 
lehetôség. Az épület teremgará-
zsában 2 db gépkocsibeálló eladó, 
amelyek könnyen tárolóvá ala-
kíthatók. További kiváló vendég/
ügyfélparkolási lehetôség biztosí-
tott. Irányárak: Iroda/üzlet: nettó 
12 500 000 Ft + áfa. Gépkocsibe-
állók: nettó 1 500 000 Ft + áfa/db. 
AKCIÓ: Üzlet/iroda + 2 db gépko-
csibeálló: nettó 14 000 000 Ft + áfa. 
A helyiség ára burkolatok, szanite-
rek, belsô ajtók és fûtési eszközök 
nélkül értendô. A befejezést egyéni 
igények alapján, önköltségi áron 
vállaljuk. Alapkivitelben (Zalake-
rámia, Alföldi stb.) kb. 800 000 Ft. 
Tel.: 06-30 952-5130
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Bajnoki ezüst a cél a hölgyeknél
Fúzió után, átalakulás közben a fiúk
Nôi és férfi-kézilabdacsapatunk is elkezdte a felkészülést a következô szezonra. A lányokhoz két új játékos érkezett, 
míg – fôként – a kispadról fél tucat játékos távozott, ketten kölcsönben szerepelnek majd. A fiúknál a fradi és a 
PLER tagjaiból kell kialakítania Zsiga Gyulának egy ütôképes együttest, ám a legjobbak közül többen továbbálltak.

A hölgyektôl távozott Albert Helga, Balogh Barbara, Bari 
Nagy Regina, Németh Csilla, Trufán Noémi és Szamoráns-
ky Anikó, s kölcsönadták Andrási Brigittát és Mohácsik 

Máriát. Két új játékos érkezett: Cifra Anita (Békéscsaba), illetve 
Jelena Živković (Zaječar). De az ifjúsági csapatból is többen a 
felnôttkeret tagjai lesznek a következô szezonban, így Kovács 
Gréta, Such Nelli, Szabó Anikó, Lukács Viktória, Budai Nikolett. 
A derékmûtétje után felgyógyult Zsigmond Fruzsina, valamint 
Hornyák Anett is elkezdte az edzéseket.

A beállós Cifra Anita elmondta, hogy több helyrôl is keres-
ték, de a fiatal Fradi volt számára a legszimpatikusabb, mert 
tavaly KEK-et nyert, és idén is komoly tervekkel várja az idényt.

A húszéves Jelena Živković a régóta lyukas poszton, jobb 
átlövôben segítheti csapatunkat. A tízszeres szerb válogatott be-
szélt arról, hogy nagybátyja korábban játszott mostani edzôje, 
Elek Gábor ellen.

Az együttes a tavalyi évhez hasonlóan Murauban töltötte jú-
lius utolsó hetét, míg augusztusban sorra vívja majd az edzô-
meccseket. Lapzártánk után kétszer az Érd, egyszer a Debrecen 
ellen lépnek pályára a lányok, majd a hónap közepén és végén a 
Szabella-kupa három állomásán vesznek részt (Siófok, Népliget, 
Gyôr). Szeptember 4-én pedig már indul a bajnokság, az elsô 
fordulóban Cifra Anita eddigi társai ellen bizonyíthat, ugyanis 
a Békéscsabát fogadjuk. Már a második fordulóban utazhatunk 
a címvédô Gyôrhöz, aztán a fehérváriak jönnek a Népligetbe. 
A nyolcadik fordulóban, november közepén otthon játszunk a 
nagy rivális, Debrecen ellen. Címvédôként csak a második kör-
ben kapcsolódunk be a KEK küzdelmeibe, s elôször az osztrák 
Union Korneuburg lesz az ellenfél.

A fiúknál nehéz feladat vár Zsiga Gyulára, hogy a korábbi 
két együttesbôl (FTC, PLER) egy, a korábbinál is erôsebb tár-
saságot gyúrjon össze. Bár elôzetesen hangzatos tervekrôl be-
széltek a vezetôk, a jelen állás szerint mindenki örülne, ha a 
tavalyi év után ismét felkapaszkodhatna a dobogó alsó fokára 
az Celebi-FTC-PLER.

Buday visszatért egykori sikereinek színhelyére, Szegedre, 
így a korábban az Elektromosban nevelkedô Lendvay lesz az 
irányító. A hírek szerint a tartozások miatt Csurgóra igazolt a 
szlovák válogatott kapus, Paul. Marinko Kelečević, Matić mestert 
követve a szlovén Celjéhez szerzôdött, ám nem bizonyíthatott. 
A Fradiban 51 mérkôzésen 325 gólt szerzett játékos július vé-
gén motorbalesetben elhunyt.

A csapat hazai pályán, a Tata ellen kezdi a bajnokságot. Ki-
fejezetten okos dolog lenne egy népligeti kettôs mérkôzéssel in-
dítani a szezont, s nem Lôrincre várni az esetleges szurkolókat. 
A hajrában három kemény mérkôzés következik: fogadjuk a 
Tatabányát és a Szegedet, míg a kettô között Veszprémbe uta-
zunk. A Fradi saját jogán az EHF-kupában indulhatna, a PLER a 
KEK-ben, a vezetôk végül az utóbbi mellett döntöttek. A 3. for-
dulóban a ciprusi European University Cyprus ellen rajtolunk.

Kucsera Gábor bajnok
Július közepén rendezték Szolnokon a kajak-kenu országos bajnokságot, s a Fradi újjáalakult szakosztályának versenyzôi 
minden érembôl begyûjtöttek egyet. Világbajnok kajakosunk, Kucsera Gábor az utolsó napon régi társával, Kammerer 
Zoltánnal gyôzött ezer méteren. S bár az elôfutamból csak negyedik helyen jutottak tovább, a döntôben remekeltek, 
és biztosan nyertek.

A ferencvárosi sportolók közül utoljára majd tíz éve, 1992-ben Zala György nyert bajnoki aranyat – a kenusok kö-
zött. A hölgyek közül kenu párosban Lakner Zita 500 méteren Groholy Orsolyával ezüstöt szerzett, a kajakos lányok-
nál 200-on szintén a duók között lett bronzérmes Hagymási Anita Farkasdi Ramónával.
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Keserû kupabúcsú
Nyeretlenül a bajnokságban
A ferencváros labdarúgói fél lábbal már az Európa-liga harmadik körében voltak, ám az utolsó húsz percben sorra 
jöttek a hibák, és a norvég Aalesund fordított, majd a ráadásban újabb gólt lôtt, és továbbjutott. A honi bajnokság-
ban még gyengébben teljesít az együttes: három meccsen mindössze két döntetlent ért el.

Az Európa-liga elsô mérkôzésén az Üllôi úton több hely-
zetet is kialakított a Fradi, ám nem sikerült kihasználni 
ezeket.

A visszavágón, nem sokkal az elsô félidô zárása elôtt Andre-
zinho passzolt, Oláh pedig gólt lôtt, s miután a fordulás után is 
különösebb veszély nélkül támadtak a hazaiak, egyre közelebb 
került a továbbjutás. Ám a 70. percben Junior ostoba szabály-

talansága miatt megítélt büntetôbôl egyenlítettek a norvégok, 
majd három perccel a zárás elôtt Ranilovič hibája után már ve-
zettek a hazaiak, s hosszabbításra mentették a párharcot. Már 
csak egyetlen perc volt hátra, amikor a bámészkodó védôk kö-
zött Post a harmadik fordulóba lôtte az ellenfelet.

A norvégok elleni két párharc között Kaposvárott kezdtük 
a bajnokságot. Míg a Videoton elhalaszthatta elsô bajnokiját, a 
Fradinak nem engedte az MLSZ.

Alig kezdôdött el a mérkôzés, Ranilovič a saját kapujába 
ütötte a labdát. Fél óra elteltével Felix egyenlített. A második 
felvonásból szintén fél óra telt el, amikor a védelem hibázott, és 
újra vezetett a Kaposvár, de néhány perccel a vége elôtt Otten-
nek a „világ végérôl” lôtt szabadrúgásgóljával pontot mentett.

A norvég túra után mi kezdtük remekül a Diósgyôr elleni 
meccset, és a visszatérô Lisztes remek passza után Abdi szerzett 
vezetést. Abdouraman szabálytalansága után ugyan elmaradt a 
piros, de öt perccel a szünet elôtt Gallardót már leküldte a játék-
vezetô, így emberelônyben játszhattak Lisztesék. A játszhattak 
költôi túlzás, mert a joggal várt támadások helyett kényelmesre 
vette a tempót a Fradi. A vendégek egyre jobban felbátorodtak, 
és végül Luque 30 méterrôl, szabadrúgásból lôtt az ismét lassan 
eszmélô Ranilovič hálójába. S bár csak 9 emberrel fejezte be a 
találkozót a vetélytárs, maradt a döntetlen.

Lapzártánk elôtt Debrecenben vendégeskedett és veszített a 
Fradi. 

Zárásként egy jó hír, aláírt és a Ferencvárosban folytatja pá-
lyafutását Végh Zoltán. A negyvenéves kapus ellenfélként remek 
védéseivel többször is pontokat „csent el”. Reméljük, a sérülé-
sébôl visszatérô hálóôr ezúttal hoz néhány pontot. A következô 
váltás lehetne balbekkben: télen végre megszabadultunk Stock-
ley-tól, ám a helyén játszó Junior is többet árt, mint használ. 
A saját fiatalok közt is akad, aki ennyit tud.

Éremesô Athénban
Július 5-én érkezett haza a 76 tagú magyar küldöttség az Athéni Speciális Olimpiáról, amelyen idén 185 ország 7500 
sportolója mérettette meg ügyességét és rátermettségét.

A magyar táborban két ferencvárosi görkorcsolyás diák, Réti László és Oláh Nikoletta is ott volt, akiket dr. Sipôczné 
Dombóvári Szilvia készített fel a versenyre, mivel szabványpálya itt a kerületben nincs, hát a Csengettyû utcai játszó-
téren, illetve a tavaszi edzôtáborban Angyalföldön. Az eredmény magáért beszél.

Sportolóink felkészítô tanárukkal és Miklósné Malek Erzsébet szakágvezetôvel Kavala város vendégei voltak az 
olimpiát megelôzô négy napon, ahol színes programokkal kedveskedtek nekik vendéglátóik, strandoltak, görög táncot 
tanultak, megismerték a hely nevezetességeit a városnézés során, de nem maradt ki a grillparti sem.

A küzdelmek során, június 20. és július 4-e között a magyarok 50 aranyérmet, 32 ezüstöt és 25 bronzot nyertek, 
ebbôl görkorcsolyában a 122 fôs mezônyben 6 arany-, 5 ezüst- és 6 bronzérem született, amelybôl egy aranyat, két 
ezüstöt és két bronzérmet a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény fent említett tanulói hoztak el. Réti 1 arany-, 1 ezüst- és 1 bronzéremmel, Oláh 1 ezüst- és 1 bronzéremmel 
gazdagította a honi éremhegyet. DK.
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Deutsch Kornélia
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A kitöltés szabályai
Valamennyi vízszintes sorban, illetve függôleges oszlopban 
megtalálhatónak kell lennie 1-tôl 9-ig mind a kilenc számjegy-
nek.

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. szeptember 5-ig juttassák el a kitöltött táb-
lázatot borítékban, postán, illetve személyesen a Ferencvárosi 
Mûvelôdési 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. júliusi számunkban megjelent sudoku helyes meg-
fejtôi közül Majoros Gábornak kedvezett a szerencse, nyeremé-
nyét, a Kalligram Kiadó könyvcsomagját a szerkesztôségben 
veheti át.

Fogadóórák
A nyári idôszakban (júliustól augusztus végéig) a fideszes képviselôi fo-
gadóórák idôpontjai módosulnak, és a Fidesz-irodában továbbra is kifüg-
gesztve megtalálhatóak lesznek.
Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP): polgármesteri fogadóóra 

minden hónap utolsó csütörtök, 12–16 óra. Bejelentkezés az elôzô hónap 
utolsó munkanapján, az ügyfélszolgálati irodán. Helye: polgármesteri hi-
vatal, I/22. Képviselôi fogadóóra: minden hónap elsô csütörtök,16.30-tól. 
Bejelentkezés: a fogadóóra napján, a helyszínen, a Fidesz-irodában (IX., 
Lónyay u 48.).

Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDNP): alpolgármesteri foga-
dóóra minden hónap utolsó szerda, 12–16 óra, helye: Polgármesteri Hiva-
tal, Bakáts tér 14. II. emelet 38.

 Képviselôi fogadóóra: minden hónap elsô hétfô, 17–19 óra, helye: Fi-
desz-iroda, Toronyház u. 3/b. Bejelentkezés az ügyfélszolgálati irodán 
(Bakáts tér 14.) személyesen, a hónap minden munkanapján, ügyfélfoga-
dási idôben. Érdeklôdni lehet telefonon: 215-1077/210-es mellék.

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

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap második 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 részönkor-
mányzat irodája (IX., Toronyház u. 3/a). Telefon: 280-7195, e-mail: hidasi-
gabor@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. Tele-
fon: 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 alapján bármi-
kor. Telefon: 06-20 669-3839

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap második kedd, 
16.30–18 óra, IX., Köztelek u. 2. fszt. 1. Elôzetes egyeztetés alapján. Tele-
fon: 06-20 969-8849

Pál Tibor (MSZP): minden hónap második péntek, 16–18 óra, József Atti-
la-lakótelepi Közösségi Ház MSZP-irodája (IX., Toronyház 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 bejelentkezés alapján: 06-
20 975-8262

Tornai István (Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület): elôzetes bejelentke-
zés 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 csütör-
tök, 16–18 óra, Bakáts téri általános iskola könyvtára, vagy sürgôs eset-
ben a 06-20 926-5633-as telefonon.

Pro Sanitate
Semmelweis Ignác születésének 193. évfordulója alkalmából a Nemzeti Erôforrás Minisztériumban rendezett díjátadón Pro Sanitate díjat vehetett át 
Czinder Gézáné, a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. ápolási igazgatója. Az egészségügyben kifejtett több évtizedes betegellátási, valamint 
a Ferencvárosban 20 év alatt nyújtott kiemelkedô egészségügyi vezetôi-szervezôi tevékenységéért az önkormányzat terjesztette fel az igazgató asz-
szonyt a miniszter által adományozható díjra. Lapunk következô számában interjút olvashatnak az igazgató asszonnyal.






