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10.00–16.30: Krúdy-konferencia a Kalligram Kiadó szervezésében

17.30:  Szindbád, a halhatatlan – B. Müller Magda fotókiállítása

19.00:  A Pinceszínház bemutatója. Fráter Zoltán: Hát hogy szeret maga engem?  
Krúdy Gyula szerelmi levelezôje. Rendezô: Néder Panni

19.30:  Szabadtéri filmvetítés: Szindbád. Rendezô: Fábri Zoltán 

Napközben: Szindbád köztünk van – utcai „szellemidézés” Krúdy-fröccsel,  
gôzölgô húslevessel és utcai akciókkal

Fôtámogató:

2011. 

szeptember 

30.

Krúdy-nap

A rendezvény fővédnöke: 
dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere
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Közérzet
Antall István

A színpad még üres, a színész a nézôtéren üldögél, a drá-
ma még csak szöveg, a nyár színeit, a fehérlô kelmék és 
a barna bôr kontrasztját, a napszítta haj kaján szôkeségét 
még nem kezdte ki a város, a mindennapi munka feszült-
sége. Ismét együtt vagyunk, ismét elkezdôdik valami, ami 
ígéretes és reményteli, amit még nem terhel egyetlen 
félreértés, rossz szó, szerencsétlen gesztus, hamis hang. 
A karmester, a fô-zeneigazgató, a világosító, a díszlet- és 
jelmeztervezô, a fodrász, a jegyszedô, a büfés, de még a 
portás is a kollegiális jó érzések szelíd hullámain ring, s az 
együvé tartozás hangulata többet ér, mint bármely szerve-
zett csapatépítô tréning. 

Ferencvárosban is a megszokott módon, mégis más-
képpen kezdôdik a színházi, a zenei, a kulturális, a könyv-
tári évad, amely szinte észrevétlenül szoktat minket hozzá 
a változásokhoz. Azok az intézmények, amelyeknek az or-
szágos, mi több, a nemzetközi mûvészeti életre is jelentôs 
hatásuk van, a kerület képét, hírét magukkal viszik, ha úgy 
tetszik, fölrajzolják azt a kulturális negyedek térképére. 
Ám túl a Mûvészetek Palotája, a Ludwig Múzeum, a Nem-
zeti Színház, a Filharmonikusok, az Iparmûvészeti Múzeum, 
az alternatív mûvészeti mozgalmak nemzetközi kapcso-
latain, a mindennapi kulturális élményhez jutás a kerület 
önkormányzatának s az intézményeket fönntartó, mûköd-
tetô szakembereknek is felelôssége. A kis fiókkönyvtárak 
otthonossága, a mûvelôdési házak helyi hálózata, a ha-
gyományos kulturális kisközösségek, az ötórai tea táncos 
összejövetele, a klubok, hobbitársulások, egyesületek, civil 
vállalások léte ugyanolyan kötôanyaga a Ferencvároshoz 
tartozásnak, mint az ismerôs lépcsôház, a segítôkész szom-
széd, a családtagnak számító háziorvos, az ismerôs újság-
árus, a pontos postás vagy a kutyasétáltatás közben kiala-
kult barátság. 

Az önnön változásaiba, alakulásába, mozgalmasságába 
alkalmanként beleszédülô Ferencváros minden ôszi évad-
kezdésével lehetôséget teremthet a kicsivel igényesebb 
életre. A  parkok zöldje, a kutak tisztasága, a kiülôs ká-
véházak kedélyessége, a nagy és a kicsi stúdiószínházak, a 
kisgalériák, könyvesboltok világában nekünk kell keresni és 
megtalálni önmagunkat, hogy jó legyen ide a nyár végén 
visszajönni, és jó legyen itt egész évben élni.

Ferencváros, 2011. szeptember (XXI. évfolyam 12. 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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Eddig a Stúdió „K” gyermekelôadásai, ame-
lyek a szakma elismeréseit is rendszeresen 
begyûjtötték, s a ferencvárosi közönség 
is jól ismer, leginkább az általános iskola 
alsó tagozatosait célozták meg.

Tavaly elkezdtünk az óvodásoknak 
játszani: két Kipling-mesét vittünk színre. 

Azért nem mondom, hogy színpadra, mert 
annál sokkal közelebb mentünk a gyerekekhez. 

Most még közelebb megyünk a háromévesekhez, 
itt már nem is mesérôl van szó, hanem átalakulós 
játékról. Vannak gombolyagok, és ezekbôl kereke-
dik a történet. Hundertwasser és Klee képeibôl ki-
induló, képzômûvészeti indíttatású játékok ezek. 
A kerettörténet arról szól, hogy van egy mesekönyv, 
amelynek elvesztek a meséi, aztán lesz egy barátja, 
aki segít neki új meséket szerezni.

A másik, talán még izgalmasabb irány a színhá-
zilag elhanyagolt középsô ifjúsági réteget igyekszik 
megcélozni. Ez amolyan tantermi színház lesz, mert 
ezek a gyerekek nem igazán akarnak színházba jön-
ni, és amúgy is nagyon nehéz megfogni ôket, hi-
degrázást kapnak a klasszikusoktól, és félnek attól, 
hogy valamibe komolyan, mélyen belemenjenek. 
Mindkét ponton szeretnénk „megtámadni” ôket. 
A Szeget szeggel címû Shakespeare-darabból fogjuk 
eljátszani a kulcsjeleneteket, és azt szeretnénk, hogy 

a színházcsinálás módszerébe beavassuk a fiatalokat, 
és közben erkölcsi, esztétikai, szociológiai vagy akár 
politikai állásfoglalásra késztessük ôket. De mindezt 
nemcsak a duma szintjén, hanem akció gyanánt. Ha 
a gyerekek elég bátrak, akkor akár még a színészeket 
is instruálhatják. Ez egy olyan beavató színház, ahol 
nem mi vagyunk az okosok, hanem ôk.

Mindezek mellett továbbra is fontos a kortárs 
szerzôkkel az együttmûködés. Zalán Tibor – jól 
bevált „házi szerzônk” – egy új darabot írt, amely 
szintén egy képzômûvészeti alkotásra épül. Chagall 
életmûvére és képeire mûhelymunkát csináltunk a 
Stúdió „K”-ban. A színészek által feldobott ötletek-
bôl írta a darabot Zalán Tibor, és ez a munkadarab 
most visszakerült hozzánk. A címe: Szamár a torony 
tetején.

A másik darabunkat egy svájci szerzô, Lukas Bär-
fuss írta, aki néhány éve pont a Ráday utcában, a 
Goe the Intézetben vendégeskedett, és Ferencváros-
ban sokan ismerik. Szüleink szexuális neurózisai a 
darab címe. Egy fiatal lányról és a környezetérôl szól, 
húsba vágó kérdéseket vet fel, de hála a darabot ren-
dezô Sopsits Árpádnak, olyan emelt szinten, mintha 
egy misztériumszínpadon történne.

Mindezeken túl az évad második felében lesznek 
más darabok is, de ott is a kortárs szerzôkre össz-
pontosítunk.

Az elmúlt fél évben sikerült kisebb felújítá-
sokat végezni a színházon, így szeptem-
bertôl még kellemesebb, otthonosabb 
környezetben várjuk a színházlátoga-
tókat.

A színház életében újdonságnak 
számít, hogy az én társulatom, a Gólem 

Színház ideköltözik a Sanyi és Arankába. 
Ehhez kötôdik az évad elsô bemutatója is, 

amelyre szeptember 24-én kerül sor, Lefity-
málva címmel. A Gólem Társulata azt szeretné 
megmutatni ebben a napjainkban játszódó ko-
médiában, hogy a többségi társadalom miként 
látja a zsidókat.

Továbbra is Lukáts Andor a színház mû-
vészeti vezetôje, akivel megpróbálunk nyitni 

egy új struktúra irányába: ennek az a lényege, 
hogy más társulatok is otthonuknak válasszák 
a Sanyi és Arankát. A közös nevezô a magas 
mûvészi színvonal lenne, hogy az ide betérô 
tudhassa, hogy abszurddal, „aproperával” fog 
találkozni, vagy valami olyasmivel, ami létezô 
társadalmi problémára reflektál. A Gólem mel-
lett biztosnak látszik, hogy az Apró Színház is 
ideköltözik, és ôk fogják kiszolgálni a gyer-
mekközönséget. Róluk azt kell tudni, hogy né-
pek meséibôl csinálnak színházi elôadásokat, 
és az elsô produkciójuk októberben a Trebla, 
a bárány, amely egy cigány mesét dolgoz fel.

Ha úgy megy minden, ahogy szeretnénk, 
akkor Sanyi és Aranka-darab, tehát Lukáts 
Andor-bemutató januárban lesz.

Fodor 
Tamás

Schön Edina

Stúdió „K”

Sanyi és Aranka
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Novemberben lesz tizenegy éve, hogy a Turay Ida 
Színház bemutatta elsô darabját, a Lili báró-

nôt. Azóta már közel hatvan darabot állítot-
tunk színpadra. Magyarország-szerte közel 
száz településen játszunk, elôadásainkat 
nyolcvanezren látogatják évente.

Itt, a IX. kerületben a 2011–2012-es évad-
tól egy zenés népszínházat szeretnénk létre-

hozni, klasszikus magyar és külföldi mûvekkel, 
igényesen szórakoztatva a felnôtteket, a gyermekeket 
és a nyugdíjasokat. Éppen ezért öt különbözô bérletet 
indítunk az FMK-ban. A jól ismert felnôtt-, nyugdíjas-, 
gyermek- és ifjúsági mellett megjelenik egy új, „Mûfa-
jok közt” címmel. Ez utóbbiban Márai Sándor és Wass 
Albert elképzelt találkozását jeleníti meg Perjés János és 
Gerner Csaba, valamint Papadimitriu Athina Latin érin-
tés címû koncertszínháza, Kökényessy Ági Árva Bethlen 
Kata címû történelmi játéka és Rákász Gergely orgonis-
ta látványkoncertje várja a nézôket.

Felnôttbérletünkben – többek között – olyan neves 
színészekkel találkozhatnak nézôink, mint Mikó István, 
Nemcsák Károly, Szacsvay László (Molnár Ferenc: Dok-

tor úr, Rideg Sándor: Indul a bakterház), Huszti Péter és 
Piros Ildikó (Arbuzov: Kései találkozás), Koncz Gábor, 
Viczián Ottó, Schnell Ádám, Tóth Judit (Sarkadi Imre: 
Elveszett paradicsom) Hûvösvölgyi Ildikó, Csere László, 
Szabó Dávid, Bozsó József, Nagy Gábor (Kálmán Imre: 
Cigányprímás).

A gyermekeknek klasszikus mesejátékokkal, nagy-
színházi díszlettel, gyönyörû jelmezekkel, az ifjúsági 
korosztálynak pedig nemcsak szórakoztató musica-
lekkel, hanem a kötelezô olvasmányokhoz kapcsolódó 
elôadásokkal próbálunk segíteni, hogy közelebb kerül-
jenek az irodalomhoz és a színház világához.

A nyugdíjasoknak olyan darabokkal szeretnénk 
örömet szerezni, amelyek szórakoztatóak, és feledtetik 
a mindennapi gondokat.

Igyekszünk a jegyárakat úgy alakítani, hogy a mai 
gazdasági helyzetben is megfizethetôk legyenek.

Részt veszünk a nagyobb kerületi rendezvényeken, 
szeptember 11-én a Lakótelepi Vigasságokon, valamint 
szeretnénk segítséget nyújtani az önkormányzatnak 
az ünnepi rendezvények mûsorainak összeállításában, 
ilyen lesz például október 23-a.

Az új évadban a befogadói színházi jelleget meg-
tartva próbálunk a saját produkciók felé erô-

sebben elmozdulni. Ennek többek közt az is 
az eredménye, hogy a nézô többször vissza-
térô színészekkel találkozhat, így kialakul 
egy lazán körvonalazott társulat, amely ha-

tározottabban mutatja majd a Pinceszínház 
szándékait, mûvészi irányvonalát. Mindemel-

lett az eddig ismert és elismert értékeket meg-
ôrizzük: a nagy látogatottságú, repertoáron lévô pro-
dukciókat továbbra is mûsoron tartjuk. Folytatódnak 
a tavaly beindított drámapedagógiai foglalkozások: 
ez a Mr. Pöpeccel kezdôdött, de szeretnénk több elô-
adásra kiterjeszteni a jövôben.

Négy felnôtt- és egy gyermekbemutatót terve-
zünk.

Szeptember 30-án Fráter Zoltánnak Krúdy Gyulá-
ról és az ô szerelmeirôl szóló dokumentumjátékával 
kezdjük az évadot. A bemutatót kísérôprogramok ve-
szik körül: készülünk filmvetítéssel, irodalmi konfe-
renciával a Kalligram Kiadó szervezésében, és gasztro-
nómiai akciók is lesznek, amelyekbôl nem maradnak 
ki a Ráday utca éttermei, így a Vörös Postakocsi sem.

Az immár huszadik éve létezô Éjszakai Színház-
zal kooperációban mutatjuk be A Janika címû Csáth 
Géza-színmûvet Kôváry Katalin rendezésében, neves 
színészek közremûködésével. 

Februárban Székely Csaba Bányavirág címû da-
rabja kerül színpadra, amely a legutóbbi POSZT-on 
tartott Nyílt Fórum Vilmos-díjas alkotása. Székely 
Csaba fiatal erdélyi író, aki több irodalmi díj nyerte-
se. Legutóbb a BBC hangjátékpályázatán kapott elis-
merést. Készülünk egy film színpadi adaptációjával 
is. A Hogy szeretsz? (Elsker Dig For Evigt) címû dán 
film négy ember párkapcsolatát bontja ki izgalmas 
formában. Ennek áprilisban lesz a bemutatója.

A gyerekeknek szóló zenés mesejátékot Tóth 
Kriszta, az ismert költônô írta, a címe: Évek vándora. 
A zeneszerzô Lázár Zsigmond.

A Pinceszínház utcai szintjének programját sze-
retnénk gazdagítani, nyitottabbá tenni. Mindennap 
más mûvészeti ág (zene, irodalom, képzômûvészet) 
kap helyet a délutáni órákban. Közönségtalálkozók, 
felolvasások, koncertek, kiállítások, filmvetítések és 
minden olyan program lesz majd, amely összeköti az 
épületet az „utca életével”.

Darvasi 
Cecília

Virág  
Zsuzsanna

Turay Ida Színház

Pinceszínház
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Fergeteges családi ünnep  
a Lakótelepi Vigasságokon  
Ferencváros legzöldebb lakótelepén, a Jó-
zsef Attila-lakótelep Nagyjátszóterén több 
ezren vettek részt a hangulatos és nap-
sütéses családi pikniken. A ferencvárosi 
önkormányzat és a városrészi részönkor-
mányzat támogatásával és aktív közremû-
ködésével megrendezett esemény minden 
korosztály számára izgalmas kulturális 
programokat, látványosságokat és válto-
zatos gasztronómiai csemegéket nyújtott.

A sokszínû rendezvényen sokan kép-
viseltették magukat azok közül, akik a 
kerületben tevékenykednek: jól megfért 
egymás mellett a palacsintasütô verseny, 
a koleszterinszint-mérés, a szervezôk, az 
FMK Kultúrkuckója és az önkormány-
zat rendhagyó ügyfélszolgálati helyszí-
ne. A színpadon egész nap izgalmas be-
mutatók és koncertek követték egymást. 
A szombati napot Ferenczi György és a 
Rackajam után a Budapest Bár fergeteges 
koncertje zárta. Vasárnap délelôtt a Szent 
Kereszt-plébániatemplom ünnepi misé-
jén vehettek részt sokan. Majd a Nagy-
játszótéren folytatódó családi események, 
zenei és táncesemények sorát – dr. Bács-
kai János, Ferencváros polgármesterének 
zárószavait követôen – a Napra zenekar 
koncertje zárta. 

1 Kézműveskedés az Írisz Családi Körsátrában
2 Kerényi Lajos atya a „Nagy lakótelepi palacsintaverseny” díjazottjával
3 „Nyílt városháza” – az önkormányzat rendhagyó ügyfélfogadása
4 Dr. Bácskai János polgármester beszélget egy a rendezvényre kilátogató családdal
5 A Mydros együttes
6 Ferenczi György és a Rackajam
7 A Budapest Bár koncertje (Ruttkai Bori és Farkas Róbert)

1

2
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Ha beteg a gyerek…
Grozdits Károly

Talán a többség már tudja, de nyilván vannak, akik csak akkor kapkodnának, amikor segítség kell, mert beteg a gye-
rek. Gyermekorvosi ügyeletet keresve már nem kell másik kerületben keveregni. A ferencvárosi gyerekek számára 
éjszakai orvosi ügyeletet biztosít az INTERNATIONAL AMBULANCE SERVICE Kft. a Tûzoltó utca 71–75. alatt.

Ifjabb Molnár György ügyeletvezetôt az ellátást biztosító cégrôl 
is kérdeztük.

– Cégünk fôleg orvosi ügyeletekkel foglalkozik, fô profilunk 
a felnôtt orvosi ügyelet. A fôváros nyolc kerületében vagyunk 
jelen, a környéken pedig Érden, Biatorbágyon, Gyálon, Halász-
telken, Sülysápon, Maglódon, Nagykátán, Dunaújvárosban, 
Dunavecsén, Ercsiben és az ezekhez tartozó kisebb települése-
ken. Üzemeltetünk egy speciális rohamkocsit, a MICU-t.

– Mitôl különleges MICU?
– Ez egy speciális szolgáltatásra képes mentôautó, amely ka-

ritatívan mûködik állami finanszírozás nélkül, pusztán a cég-
csoport nyereségeibôl fedezve. Tulajdonképpen egy keréken 
gördülô intenzív osztály, amellyel instabil, rossz állapotú bete-
geket szállítunk kórházak között, ha erre van szükség.

– Ez is a „felnôtteké”?
– Felnôttekre van kialakítva, de kapacitástól függôen gyer-

mekeket is szállítunk elég gyakran.
– Hogyan kapcsolódik ehhez a gyermekügyelet?
– Gyermekügyeleti munkánk kezdete Érdhez köthetô, majd 

2010 januárjában indult az észak-pesti ügyelet, ennek központ-
ja a Révész utcában van, és hét kerületet lát el. 2010 júniusától 
pedig mi látjuk el a XX. kerületet is.

– Itt, Ferencvárosban?
– Igen, innen a Tûzoltó utcából, éppen ezért logikus volt, 

hogy a környék gyerkôceit is „ránk bízzák”: idén nyáron vettük 
át a ferencvárosi éjszakai ügyeletet. Innen autóval kijár az orvos, 
vagy a rendelôben történhet az ambuláns ellátás, ha az aggódó 
szülô idehozza a kis beteget.

– Hánykor nyitnak?
– Este nyolctól reggel nyolcig tart nyitva a rendelô, vasárnap 

és ünnepnapokon pedig egész nap. A személyzet egy orvosból, 
egy ápolóból és egy gépkocsivezetôbôl áll. A felszerelésünk ki-
mondottan modern, korszerû, megvan minden, 
ami egy ügyeletre kellhet. Az összes felszerelé-
sünk dupla, hiszen az autóra is teljes 
felszerelés dukál. Gyakorlatilag bár-
milyen ellátást meg tudunk kez-
deni. Nagy hangsúlyt helyeztünk 
arra, hogy ne lehessen olyan eset, 
amelyet eszközhiány miatt nem 
tudunk ellátni.

– Összességében miben jobb 
(szülônek, gyereknek, kerület-
nek) a mostani megoldás, mint a 
korábbi?

– Megközelíthetôség szempontjából nagyon jó a hely. 
A rendelô és a váró kialakításánál a gyerekbarát szemponto-
kat elôtérbe helyeztük: a gyerkôcöt elfoglalhatják magukat, 
ha esetleg várakozni kell. Van mesecsatorna, rajzolási lehetô-
ség, játékok… Ráadásul a várakozási idô sem akkora, mint 
a korábbi megoldásnál. Nyilván a Heim Pál Gyermekkórház 
is jobban el tudja látni a szerepét, ha azok a gyerekek, akik 
nem igényelnek kórházi felszereltségû ellátást, nem ott „nyü-
zsögnek”. Ezzel csökken a kórházon levô nyomás is. Ráadásul 
(és manapság ez sem utolsó szempont) jelentôsen olcsóbban 
tudjuk megvalósítani ezt az ellátási formát, hiszen nem kell 
akkora apparátust, technikai és diagnosztikai hátteret mûköd-
tetnünk, mint egy kórháznak.

– Az ügyeletet ellátó orvosoknak és ápolóknak nyilván van 
nappali munkahelyük is…

– Talán nem érdektelen elmondani, hogy cégünket szakmai 
szempontból dr. Zacher Gábor irányítja. Válogatott személyzet 

áll rendelkezésre, szerencsére orvosaink és ápolóink nem ab-
ból a munkába belefásult és életunt rétegbôl kerültek ki, 

akikkel sajnos itt-ott találkozni lehet az orvosi ellá-
tások során. Ápolónôink között van olyan, aki 

nappal háziorvos mellett dolgozik, van, 
aki kórházi osztályon. Gépkocsiveze-

tôink is jórészt kórházi vagy 
mentôápolók. Orvo-

saink kórházi orvo-
sok, de van pél-

dául IX. és XX. 
kerületi házi-
orvosunk is.
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Húzd rá cigány…
Grozdits

Talán még mindenki ismeri Vörösmarty Mihály 1854-ben írott 
költeményét, de vajon hányan lehetnek még, akiknek „van nó-
tájuk”? Hol vannak azok a cigány muzsikusok, akik másfél-két 
évtizede még muzsikával, élettel töltötték meg a csárdákat, fo-
gadókat, vendéglôket, szállodai éttermeket? Mibôl és hogyan 
élnek ezek a „magyar zenét” játszó emberek?

Bura Sándor ferencvárosi prímással próbáltunk optimista vá-
laszokat találni a keserûen aktuális kérdésekre.

– Híres erdélyi cigányzenész-dinasztia sarjaként te sem gon-
doltad volna pályád kezdetén, hogy munka nélkül maradt mu-
zsikusokból kell zenekart verbuválnod Ferencvárosban.

– Idestova tizenhat éve a ke-
rületben élek, elôtte sokáig mu-
zsikáltam külföldön. Hazatéré-
sem után a Gellértben zenéltem 
nyolc évig, aztán a Vigadóban 
Járóka Sanyival, aki sajnos már 
nincs köztünk. 2002-tôl nem volt 
biztos állásom. Persze néha jött 
ez-az, de semmi konkrét, hosszú távú lehetôség nem adódott.

– Cigányzenészekrôl a legkorábbi magyarországi adat a 15. 
századból származik. Kezdettôl fogva, függetlenül a cigányok 
nagyobb csoportjaitól, vándorzenészként jelentek meg az ország 
területén. Körülbelül kétszáz évvel ezelôtt már a nemzet zené-
szeinek tekintettek titeket. Legalább százötven éve elsôsorban a 
cigányzenérôl ismernek ránk mindenhol a világon. 

– Ezt a zenét Liszt Ferenctôl és Brahmstól Claude Debussyig 
és Yehudi Menuhinig igazi zenei nagyságok is nagyra értékel-

ték. A rendszerváltás körül kezdôdtek a komoly bajok, addig 
körülbelül tizenkétezer aktív muzsikus volt a fôvárosban. Ma, 
ha végigmész a szállodákon, akkor gyakorlatilag nem találsz élô 
cigányzenét!

– És ugyanez a Balatonra is igaz.
– Régebben nemcsak a nagyobb csárdákban, de a kisven-

déglôkben is cigányzene szólt. A magyar cigányzene világ-
örökségi kincs. A klasszikus és kicsit sztereotip értékek között 
megvan a cigányzene is. Biztos sokaknak nincs ínyére, de a vi-
lágban ezt ismerik mint „magyar zenét”. Sokan azért jöttek, és 
ma is azért jönnek külföldrôl, hogy cigányzenét hallgassanak. 
Ilyen szempontból a mi szakmánk közismert és elismert. Csak 

nincs, aki olyan szinten mellénk 
álljon, hogy áttörés történhessen. 
Egy kicsi odafigyeléssel hatalmas 
értéket lehetne megmenteni… és 
nem mellesleg embereket és eg-
zisztenciákat.

– Mégis olyan, mintha nem 
kellenétek.

– Én a mai napig azt vallom, hogy szükség van a mi ze-
nénkre. Nem a közönség fordult el tôlünk, hanem egyéb ténye-
zôk sokasága lehetetlenített el minket. Ma már az is bélyeggé 
vált, hogy cigány. Az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy a 
muzsikus cigány nem egy bûnözôféleség. Nincsen olyan, hogy 
cigánybûnözés… persze, van bûnözô cigány, ahogy van bûnö-
zô osztrák, zsidó, izlandi is. Ez a ránk nyomott bélyeg nagyon 
megnehezíti a sorsát annak, aki becsületesen akar megélni. 
Olyan helyzetbe hoztak minket…

„Tudnunk kell, hogy a nóta mûfaja a Himnusszal 
és a Szózattal azonos gyökérrôl fakad, része 
van nemzeti arculatunk kialakításában. Akar-
va-akaratlanul át vagyunk itatva vele.”

Sárosi Bálint: Hiteles népzene
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Az egészségügy, 
mint életforma
Mint arról elôzô számunkban beszámoltunk, Czinder Gézáné, a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat ápolási igaz-
gatója Pro Sanitate kitüntetést vehetett át a Nemzeti Erôforrás Minisztériumban. Az igazgató asszony közel ötven 
éve dolgozik az egészségügyben, és majdnem két évtizede Ferencvárosban. Hosszú pályafutása az élethosszig tartó 
tanulás jegyében telik, oktatásszervezôként, oktatóként, az Otthonápolási Szolgálat létrehozójaként hihetetlenül 
sokat tett az egészségesebb Ferencvárosért. A fiatalabbakat is megszégyenítô energiáról, munka és család össze-
egyeztethetôségérôl faggattuk.

– Milyen helyzet fogadta önt, amikor ’93-ban Ferencvárosba 
került, mik voltak a feladatok?

– Amikor idekerültem, még nem volt felelôse sem az okta-
tásnak, sem a továbbképzésnek. Az volt a felvetés, hogy a ke-
rületi munkatársaknak jó volna továbbképzéseket szervezni, 
másrészt a szociális gondozói szolgálatot is erôsíteni kellene egy 

ilyen irányú szakképzéssel. Ez utóbbit ki is dolgoztam, meg-
van rá az engedély, de ebbôl nem lett semmi, mert változtak 
az idôk. A megváltozott igények miatt az otthoni szakápolásra 
fókuszáltunk. Ez a program nagyon fontos volt, hiszen sok az 
idôs, beteg ember, sok a segítségre szoruló. Elnyertünk egy je-
lentôs összeget, amelybôl el lehetett indítani a projektet, ráadá-

– …amelybôl nagyon nehéz kikecmeregni.
– A zenekart 2009-ben kezdtem megszervezni az „Út a mun-

kába” program keretei között, az önkormányzat támogatásával. 
Akkor a feszofe állományába kerültünk, illetve a többiek, mert 
nekem (munkanélküliként) túl sok volt az egy fôre jutó jöve-
delmem a feleségem keresete miatt. Engem, a zenekar vezetôjét 
kulturális szervezô munkatársként alkalmaztak. Amikor letelt 
a szerzôdésem, akkor megszûnt a Ferencvárosi Zenekar, azóta 

mint „Bura Sándor zenekara” mûködünk. Az utóbbi idôben a 
Nyitott Képzés Egyesülete állt mellénk, a tervek szerint gyere-
keket is oktathatnánk, és a zenekar a kerület kulturális életének 
aktív részese lehetne.

– Azért büszkeségre is van ok.
– Mostanában a Liszt-év ürügyén többször felléptünk a Nép-

rajzi Múzeumban. A cél az, hogy népszerûsítsük a cigányzenét. 
De ott csak klasszikus zenét játszunk, Bartókot, Kodályt, Wei-
nert…

– Pedig ennél sokkal bôvebb a repertoárotok.
– A hagyományosan mûködô cigányzenész kiszolgál, alkal-

mazkodik a vendéghez. Az igazi cigányzenész a maga mûfaját 
is ízlésesen játssza, ha van kinek. A klasszikus magyar zenétôl 
kezdve a filmslágereken keresztül a világon mindent játszunk. 
A mi szakmánk odáig jutott, hogy ha azt játszanánk, amit ez-
elôtt harminc évvel, akkor a kutyának nem kellenénk. Persze, 
azt is tudjuk, de tovább kellett képeznünk magunkat.

– Ne feledjük, elkészült egy CD is.
– Mire a cikk megjelenik, addigra már túl leszünk a bemutató 

koncerten. Szerencsések vagyunk, hiszen a CD-t is támogatta az 
önkormányzat. A IX. kerület kulturálisan kiemelkedik a fôváros 
egészébôl: itt nemcsak idôszakos nekibuzdulások vannak, ha-
nem egész évben pezseg az élet. Ha valahol, akkor talán itt esélye 
lehet egy ilyen zenekarnak ebben a világméretû hangzavarban.

– Van-e, lehet-e jövôje egy cigányzenekarnak?
– Én ebben élek, és hiszek abban, hogy vissza lehetne állí-

tani ennek a szakmának a régi fényét. A közönség igenis szeret 
minket! Ahová egyszer eljutunk, oda mindig visszahívnak min-
ket. Ez a zenélési forma szüleink, nagyszüleink életét jelentet-
te, olyan közösségi összetartó erôként mûködött, amelynek ma 
nyomát sem láthatod. És nemcsak a vén cigánynak hiányzik!
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sul megkaptuk a VIII. kerületet is. Így nagy területen jelentôs 
vizitszámmal dolgoztunk. A kezdeti idôben mintegy ezer vizitre 
kaptunk lehetôséget havonta. Három szakágban: szakápolás, 
gyógytorna és fizikoterápia.

– Úgy tûnik, ön mindig megragadta az alkalmat, ha tovább-
képezhette magát. Sôt, hasonló hozzáállást vár el kollégáitól is.

– A továbbképzésre a kezdetek óta nagy figyelmet fordítok. 
Nem mindenki lelkesedett az ötletért, eleinte sokan úgy gon-
dolták, nekik pont elég, ha van egy általános ápolói oklevelük. 
Ám itt az általános feladatok mellett több szakirányú tevékeny-
séggel kerül kapcsolatba, aki nálunk dolgozik. Ezért tartottam 
lényegesnek, hogy minden dolgozó megfelelô szakirányú ké-
pesítéssel rendelkezzen. Utólag mindenki elfogadta a szakmai 
ismeretek bôvítésének fontosságát, hiszen képzettségük hozzá-
tartozik a színvonalas betegellátáshoz, és szakmai ismereteiket 
az egészségügyben mindenkor hasznosíthatják.

– Hogy lehet ezt bírni erôvel, empátiával egy életen keresz-
tül?

– Ezt a munkát csak úgy lehet végezni, ha az ember tényleg 
odaáll. Az egészségügyben mindig nehéz volt, soha nem voltak 
nagy pénzek, soha nem volt bankárfizetés. Ami viszont mindig 
volt, az a három mûszak a mûtôben, az intenzív osztályon és a 
betegek mellett. Mindig mosolyogni kell!

– Nem lehet mindig mosolyogni.
– Ez csak hozzáállás kérdése. Vagy talán rátermettségé. Azt 

nem mondanám, hogy akarat, mert az ember, hiába az akarat, 
úgy el tud gyengülni, hogy semmi nem megy. Ha úgy állunk 
hozzá, hogy minden rossz, akkor el is romlik minden. Persze, 
vannak rossz dolgok, de a jóra kell koncentrálni.

– Ön vezetôként nemcsak a saját konfliktusaival találko-
zik…

– Le kell ülni, és megbeszélni. Ha a konfliktus létrejött, azt 
nem szabad a szônyeg alá söpörni. Nem katasztrófa az sem, ha 
nem szeretik egymást azok, akiknek együtt kell dolgozniuk. 
Kölcsönös tiszteletre van szükség. Minden munkahelyen van-
nak súrlódások, de emberséggel és odafigyeléssel át lehet hidal-
ni a nehéz helyzeteket.

– Milyen változásokat lát, ha körülnéz?
– A munkafeltételek nagyon sokat változtak. Évek óta mér-

jük a betegelégedettséget, és évrôl évre tapasztalható a javulás 
szakmai és etikai szempontból is. Az elmúlt években csak a 
vizitdíj körüli hercehurca idején volt gond a betegelégedettség 
körül. Idôrôl idôre dolgozói elégedettséget is szoktunk mérni. 
Az egészségügy általános helyzetéhez képest kitûnô eredmé-
nyekkel büszkélkedhetünk. Érezhetôen javult a vezetôk és a 
beosztottak közötti munkakapcsolat minôsége is. Nagyon fon-
tos, hogy az igazgató is részt vesz a betegellátásban, így jobban 
érvényesül az orvos-beteg-nôvér kapcsolat. Mindenki elôtt nyit-
va áll az ajtaja. Olyan szabadság és nyíltság van ebben a kollek-
tívában, amely nagyon egyedi.

– Hogyan viseli egy család az egészségügy melletti elkötele-
zettségét?

– A férjem pedagógus volt, mindig segített és támogatott. 
Mindent ketten csináltunk, mert a nagyszülôk távol éltek, így 
nem tudtak a hétköznapokban, két lányunk felnevelésében se-
gíteni. Azért mentem el a mûtôasztal mellôl, hogy el tudjuk 

osztani a gyerekneveléssel járó feladatokat. Ô nevelôtanárként 
délután dolgozott, én szakoktatóként tanítottam délelôtt. A gye-
rekek gyakorlatilag soha nem voltak magukra hagyva. Ráadásul 
egy helyen dolgozott negyvenöt évig. Onnan ment nyugdíjba. 
Most otthon van, és az unokákkal foglalkozik.

– Komoly döntések…
– Ma is megdobban a szívem, ha a sebészet közelébe kerü-

lök, de megérte váltani, mert a gyerekek meghálálták a törôdést. 
Az egyik lányom iskolaigazgató, a másik marketingigazgató. 
Úgy látom, jól boldogulnak az életben, s megadják az unoká-
inknak azt az alapot, amely az élethez kell.

– Meddig lehet ilyen hatásfokon dolgozni?
– Nem tudom, meddig csinálom, koromnál fogva már nem 

lenne muszáj, de ott vannak a feladatok.
– Ha most kellene pályát választania…?
– Ha újra kellene kezdenem, akkor is ezt csinálnám. Soha 

nem akartam mást, bár elképzelésem volt a jogi egyetemmel 
kapcsolatban, de az is arról gyôzött meg, hogy nekem az egész-
ségügyben van a helyem. Elégedett vagyok az életemmel, és ezt 
tudják-látják, akikkel naponta együtt dolgozom.

G. K.

Mindenki elfogadta a szakmai ismere-
tek bôvítésének fontosságát, hiszen 
képzettségük hozzátartozik a színvo-

nalas betegellátáshoz, és szakmai isme-
reteiket az egészségügyben mindenkor 

hasznosíthatják.
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Kerületi tanévnyitó  
a Molnár Ferenc-iskolában
Becsengettek, megkezdôdött a tanítás az iskolákban. Az elsôsök számára 
egy új világ nyílik meg, a többieknek az élményekkel teli szünidô végét és 
a diáktársakkal találkozás örömét is jelenti ez a nap. A szülôk pénztárcája 
laposabb lett, a pedagógusok pedig úgy fognak bele a munkába, hogy a 
nemzeti nevelési terv még formálódik.

A ferencvárosi központi tanévnyitónak szeptember elsején a Mester ut-
cai Molnár Ferenc Általános Iskola biztosított helyet. A jövôre 110 éves in-
tézmény tanulói kedves mûsorral köszöntötték az új elsôsöket, akik három 
osztálytermet is megtöltenek. A nyolcadikosok jelképesen „molnárosok-
ká” avatták ôket, amikor átadták nekik a zöld sulipólókat és -jelvényeket.

Az új tanévet Ferencvárosban Formanek Gyula alpolgármester nyitotta 
meg, aki beszédében többek között azt hangsúlyozta, hogy nagy figyelmet 
kell fordítani a tehetséggondozásra, hiszen ôk biztosítják a társadalmi és 
a gazdasági élet fejlôdését. Nevükhöz fûzôdnek a tudományos eredmé-
nyek, ôk viszik elôre a mûvészetek és a kultúra ügyét, ezért az idei tanév 
a tehetséggondozás éve lesz. Két elsôsnek jelképesen átadta az iskolások 
(köztük két molnáros) rajzaival díszített ingyenes ferencvárosi füzet- és 

taneszközcsomagot, amelyet a korábbi gyakorlattól eltérôen nemcsak az 
elsô öt évfolyam, hanem minden önkormányzati és egyházi fenntartású 
intézményben tanuló, ferencvárosi lakóhelyû általános iskolás megkapott. 

Az alpolgármester után Török Alfréd igazgató emelkedett szólásra, aki 
az iskola gazdag múltjáról és eredményes jelenérôl beszélt. Sikeres évet 
tudhatnak maguk mögött: kívül-belül megszépült épületük, elnyerték az 
ökoiskola címet, tanulóik eredményesen szerepeltek különféle tanulmányi 
és sportversenyeken. Amerikából származó oktatási programjuk – amely 
a tehetséggondozás mellett a tanulmányaikban döcögôsebben haladók 
felzárkóztatását is segíti – finanszírozásában egy patinás ferencvárosi cég 
vállalt szerepet. Kiváló kapcsolatokat alakítottak ki a kerületi óvodákkal, s 
ezért az óvodavezetôknek, óvodapedagógusoknak egy-egy szál virággal 
köszönték meg az iskolára felkészítést.

Másnaptól már az oktatási-nevelési aprómunka vette kezdetét. 

Hírek közlekedôknek, autósoknak
•	Sürgôsnek	ítéli	a	fôváros	vezetése	a	hidak	felújítását,	a	legrosszabb	álla-

potúak közé tartozik a Petôfi híd és a Soroksári-Duna-ágon átívelô Kvas-
say híd is. A Petôfi híd felújítása a 2012. évi tervezési szakasz után 2013-
ban kezdôdhet – részleges forgalomkorlátozás mellett.

•	A	KÖKI	üzletközpont	építésének	elhúzódása	miatt	bizonytalan	ideig	to-
vábbra is csak a Határ útig járnak a 3-as metró szerelvényei, s oda érkezik, 
illetve onnan indul Kôbánya-Kispest helyett az autóbuszjáratok zöme.

•	„Vajúdtak	a	hegyek,	és	egeret	szültek”	–	tartja	a	mondás.	Ennek	felelt	
meg a helyzet a Fôvám téren, ahol vagy két és fél hónapra lezárták az 
aluljáróból	 a	 Corvinus	 Egyetem	 felé	 vezetô	 lépcsôt	 és	 mozgólépcsôt	
azért, hogy ezeknek az elôterét a felszínen mintegy 25 négyzetméteren 
kiskockakôvel burkolják. 

•	A	tendereztetési	eljárás	nehézségei	miatt	várhatóan	november	közepére	
csúszik a lámpaátállítás a körúti villamosok elônyben részesítésére. 

•	A	Balázs	Béla	utcában	a	Ferenc	tér	és	a	Berzenczey	utca	között	építkezés	
miatt kell útszûkületre, idôközönként lezárásra számítani, viszont kijjebb, 
a Haller és a Sobieski utca között befejezték a közmûépítést.

•	Befejezôdtek	az	útfelbontással	járó	munkálatok	a	Kinizsi	utcában,	a	Köz-
raktár utcában és a Csarnok tér melletti Imre utcában. A Köztelek utcá-
ban is megszûnik az útszûkület, helyreáll a korábbi forgalmi rend.

•	Újra	végig	járnak	a	2-es	és	a	24-es	villamosok,	átépítették	középperonos-
ra a Millenniumi Kultúrközpont megállót a TriGránit Zrt. beruházásában 
és költségére.

•	Vízvezeték-építés	miatt	útszûkületre	kell	számítani	szeptember	végéig	a	
Vágóhíd	utcában	a	Mester	utcától	a	Nádasdy	utcáig.

•	Jövô	áprilisig	épületfelújítás	miatt	útszûkület	nehezíti	a	forgalmat	a	Már-
ton utcában a Haller utca és a Gát utca között.

•	A	3-as	metró	ismét	Kôbánya-Kispest	végállomásig	jár,	azonban	még	bi-
zonytalan	ideig	a	BKV-járatok,	a	Volán-autóbuszok	továbbra	is	meghosz-
szabbított	útvonalon,	a	Határ	útig	közlekednek.	(Elôfordulhat,	hogy	a	lap	
megjelenésének idôpontjában már visszaáll a megszokott forgalmi rend.)

•	Átfestik	a	Rákóczi	hidat,	emiatt	sávlezárások	lesznek	szeptember–októ-
berben az enyhe forgalmú idôszakokban, fôként hétvégeken és az éjsza-
kai órákban.

Séták, túrák mindenkinek
A	Ferencvárosi	Természetbarát	Egyesület	szeptemberben	is	hívja,	várja	
azokat, akik hétvégéiket, szabadnapjaikat a természet lágy ölén tölte-
nék egy kiadós kirándulással.

Mint már annyiszor az elmúlt évek során, kívánságtúrát szerveznek, 
azaz a csapattagok dönthetik el, merre vezessen 
az út, illetve Kiss Ádám.	Egy	biztos	csak,	hogy	ez	
szeptember	 17-én,	 szombaton	 lesz.	 Vegyék	 elô	
legszebb emlékeiket Magyarország ismert és ke-
vésbé ismert túraútvonalairól, és egy kellemes be-
szélgetésen válasszák ki a legalkalmasabbat!

A Magyar Természetbarát Szövetség szeptem-
ber	 24-én,	 szombaton	 MTSZ-találkozót	 szervez	

Dobogókôn. Pomáztól busszal megy a csapat Dobogókôig, majd a ta-
lálkozó után a Marton-rét–Zsivány-sziklák–Kamilla-forrás–Kakas-hegy- 
útirányon	érkezik	Pilisszentkeresztre.	Ez	mindössze	6	kilométer,	a	szint-
emelkedés 300 méter.

Aki részese szeretne lenni ennek a csodálatos 
hétvégi programnak, az menjen 9 órára a Bat-
thyány	téri	HÉV	pénztárához,	és	keresse	Kárpáti 
Magdolnát és Wagensommer Ferencet. 

Keressék az egyesület többi túraajánlatát is, 
megtalálják a ftetura.fw.hu honlapon, vagy ve-
gyék fel a kapcsolatot az egyesület túravezetôivel 
a	06/70 212-1288-as	telefonszámon.
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A Kálvin tér
Van egy jó meg egy rossz hírem!
Egyes	viccek	kezdôdnek	ekképp,	de	ez	most	komoly:	 sajnos	még	hosszú	
ideig a metróépítôk uralják a teret, viszont a ferencvárosi önkormányzat 
kitartó tárgyalásainak köszönhetôen fél méterrel hátráltak a palánkok, 
amelyek meg is szépültek egy a tér történetét bemutató kiállítás fotóival.

A tér rendezésére irányuló tárgyalások szerény eredményéért nem a 
két tárgyaló fél okolható. Amikorra világossá vált, hogy a tér állapota rövid 
távon nem javul, éppen akkor hozakodott elô Bakos László civil kezdemé-
nyezésével, hogy a térrôl a Ráday utcába vezetô sivár sikátort „fel kellene 
dobni” egy, a tér történetét, változó arcait bemutató fotókiállítással. Az 
önkormányzat felkarolta a jó ötletet, kerestek és találtak szponzorokat, 
kivitelezôt,	felkutattak	fotókat,	s	az	arra	járók	július	végétôl	36	tablón	el-
helyezett számos fényképen tekinthetik meg a tér fejlôdéstörténetét, vál-
tozó arcait. 

Augusztus 25-én tartottak egy hivatalos megnyitót is az Aegon Biztosí-
tó székházában, amelynek bejárata épp az immáron megszépült sikátorra 
nyílik. Formanek Gyula alpolgármester ismertette a metróépítôvel foly-
tatott tárgyalásokat, a kiállítás megszervezésének történetét, s örömmel 
konstatálta a járókelôk élénk érdeklôdését a palánkkiállítás iránt, valamint 
megköszönte a szponzorok és a kiállítás megvalósítóinak segítségét. Meg-
szólalt az egyik fôszponzor, az Aegon képviselôje, Drevenka Edit is, akitôl 
megtudhattuk, hogy ôk már a harmadik biztosító a patinásan felújított 
épületben, a Gazdák Biztosító és az Állami Biztosító után. Bakos László el-
mondta, hogyan pattant ki fejébôl a kiállítás ötlete, s azt is, hogy a fotók 
honnan	 származnak:	 többek	 között	 a	 Fôvárosi	 Szabó	 Ervin	Könyvtárból,	
az MTI Fotóarchívumából, a fôváros levéltárából és a Ferencvárosi Hely-
történeti Gyûjteménybôl. 

Akikrôl kevés szó esett, azok a fotográfusok. Pedig ez a fotókiállítás 
nem jöhetett volna létre, ha neves fotósok vagy éppen lelkes amatôrök 
nem nyitják ki fényképezôgépük zárját hétköznapi vagy történelmi, ne-
tán utólag történelminek nyilvánítható pillanatokban. Micsoda pillanatok 
ezek!	Öreg	villamosok,	szekerek,	hintók,	késôbb	az	elsô	automobilok	ke-
rülgetik a tér közepén valaha állt Danubius-kutat, lovas rendôr szeme vi-
gyázza a forgalmat, sietôs urak vetnek futó pillantást elegáns dámákra a 
Báthory kávéház elôtt, kofák igyekeznek a közeli piacra, Róbert bácsi méri 
a	gôzölgô	levest.	Sorra	következnek	a	háborús	pusztítások	képei,	az	’56-os	
forradalom emlékei, a tûzfalról levert ötágú csillag. S késôbbi, békésebb 
témák cigaretta-automatával, tûzfalon Fabulon-reklámmal, új épületekkel, 
téren átvonuló szürkemarha-fogattal, a metróépítés felszíni túrásaival és 
mélyben kanyargó alagútjaival. 

Felsejlik makettfotókon az áhított jövô is, amikor a Kálvin tér végre ren-
dezett, újra emberi arcát mutatja. A téren és a közelben lakók kárpótlásul 
ajándékot érdemelnének a beruházás csúszásáért felelôstôl: például felállít-
hatnák itt a Kálvin téri türelmes polgár szobrát.

Szent Rafael segít!
Kiváló elhelyezést biztosított az önkormányzat a Szent Rafael Caritas Szol-
gálat mûködéséhez a Balázs Béla utca 13.-ban, egy felújított helyiségcso-
portban. 

A szolgálat jó pár esztendeje a katolikus egyház kebelén belül jött létre 
azon emberek megsegítésére, akiket elkerül az evangéliumi boldogság: 
hajléktalanok, szenvedélybetegek, börtönbôl szabadultak, széthullott 
családból kerültek ki – tájékoztatta lapunkat Mészáros Margit, az ön-
kéntes	segítôk	vezetôje.	Elôször	a	Szent	Kereszt-plébánián,	majd	a	Thaly	
Kálmán utca 50.-ben mûködtek, utóbbiból annak felújítása miatt kellett 
ideiglenes helyre költözniük. A lelki segítség – egyéni és csoportos fog-
lalkozások – mellett a szállás kivételével szociális ellátásokat is biztosíta-
nak pártfogoltjaiknak. Az igazi eredmény a megtérésük, visszatérésük a 
társadalomba, családba. Sajnos évi 120-130 pártfogoltjuk közül ez nem 
mindenkinek	 sikerül.	 Az	 augusztus	 24-ei	 megnyitón	 dr. Bácskai János 
polgármester áthárította a köszönetet a jó elhelyezésért, mondván, az 
nem ôt, hanem a képviselô-testületet illeti. A szolgálat önkéntesein kívül 
megjelentek a kerület katolikus plébánosai, közülük Kerényi Lajos atya 
mondott áldást a segítôkre és a gyámolításra szorulókra, s felszentelte 
a helyet. 

Az új segítôközpont helyszínt biztosít nemes törekvéseikhez, egyben 
biztosítja a sikeres pályázás lehetôségét mûködésük, programjaik fedeze-
tére.

Búcsúnapi szentmise 
és hangverseny
A  felszentelésének 75. évfordulóját ünneplô Páli Szent Vin-
ce-templom (Haller tér) búcsúnapján, szeptember 27-én, kedden 
este 6 órakor ünnepi szentmisét celebrál dr. Spányi Antal szé-
kesfehérvári megyés püspök, templomunk volt plébánosa.

A szentmise után, este 7 órától Liszt Ferenc születésének 200. 
évfordulója alkalmából ünnepi hangversenyre kerül sor a temp-
lomban.

Liszt Ferenc Introitus címû orgonamûvét Csörgei Miklós adja 
elô, Liszt Ferenc Koronázási miséjét a MÁV Szimfonikusok ze-
nekar elôadásában hallhatják, Strausz Kálmán vezényletével. 
Szólót énekel: Bátori Éva (szoprán), Wiedemann Bernadett (alt), 
Mukk József (tenor), Jekl László (basszus) és a Budapesti Stúdió 
Kórus.

A belépés díjtalan.
A hangversenyt a ferencvárosi önkormányzat támogatja.

Fo
tó

: B
ol

d
iz

sá
r 

Lá
sz

ló



12

Jótékonysági kirakodóvásár
2011. október 1-jén, szombaton, 10.00-tôl 18.00 óráig

Értetek harcolunk! Értetek dorombolunk!
A Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete (Bume) és a Segítôk Baráti 
Társasága (Sebat) rendezésében egész napos jótékonysági rendezvényt tar-
tunk a Ferencvárosi Mûvelôdési Központban (IX., Haller u. 27.) beteg gyer-
mekek és árva macskák javára. Célunk a beteg gyermekek segítése és a gyer-
mekek kapcsolatkialakítása az állatokkal.

A jótékonysági rendezvény bevételét a Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyer-
mekklinikáján kezelt beteg gyermekek gyógyítására kívánjuk felajánlani. 

A rendezvényen támogatók által felajánlott értékes festményeket is vásá-
rolhatnak kortárs festôktôl (Macskássy Izolda, V. Szabó Noémi, Gyôry Esz-
ter szentendrei festômûvészek, Hoppál Judit), továbbá Kladács Alajos festô-
mûvész albumát, a Világjáró Sziámi útinaplójának elsô és második kötetét.

Cicc Macska Magazin, játékok, képeslapok, a Nándori cukrászda felaján-
lásában torták és még sok más érdekesség lesz megtalálható és megvásárol-
ható. 

Az egész napos programon: tombola, zsákbamacska, sok-sok játék, mese-
könyv és megvásárolható fajtatiszta (törzskönyves) kiscicák is várják a gye-
rekeket és a felnôtteket!

A Ferencvárosi Mûvelôdési Központ megközelíthetô a Nagyvárad téri 
metrótól vagy a 24-es villamos Balázs Béla utcai megállójától.

Lónyay utca 42.
Ágens énekesként, íróként és színházcsinálóként a magyar kortárs mûvészet fontos 
alakja. A Lónyay utca 42. elôtt találkoztunk, ahol a múlt évezred végén a NANE Galéria 
mûködött.

– Bár a Bakáts téren szület-
tem, de számos-számtalan azóta 
kialakult ferencvárosi kötôdé-
sem közül a legerôsebb ehhez a 
Lónyay utcai házhoz kötôdik.

A Filmmûvészeti Egyetem 
után valami munkát kellett ke-
resnem. Már nem emlékszem 

pontosan, melyik évben volt, de az egyik barátom lett az akkor 
itt mûködô NANE Galéria vezetôje, aki idehívott asszisztensnek.

Ez volt az egyik elsô komoly és intenzív mûvészeti élmé-
nyeim színhelye. A NANE dekonstruktív homlokzatát és belsô 
tereit Bachman Gábor tervezte, itt ismertem meg ôt, elképesz-
tô kisugárzással és hihetetlen asszociációs rendszerrel bírt. De 
itt állított ki Fehér László, Kovács Attila, Tóth György, Soós 
György, Vida Judit, Szalai Tibor és Király Tamás is. Jó volt kö-
zöttük létezni. Sok idôt töltött itt Szalai Tibor, a kiváló építész 
és képzômûvész, aki rövid élete alatt elképesztô és lenyûgözô 
rajzokat és papírinstallációkat hozott létre, komoly barátság ala-
kult ki közöttünk. Sajnos csak néhány kiállítása volt, zseniá-

lis alkotó volt, a mûvészek számára ma már feltételül szabott 
érdekérvényesítô tulajdonság nélkül. Én akkor még egy tágra 
nyílt szemû, zavarokkal teli, a mûvészet felszínét éppen csak 
kapirgáló kislány voltam, az irányaimat, a mûfajomat kerestem.

Rajtuk keresztül azonnal bekerültem a mûvészeti élet kö-
zepébe, egy halom olyan mûvészeti eseményen vehettem részt, 
amelyekhez nem jutottam volna hozzá, sok olyan helyzetet 
átéltem, amelyekbôl tanulni lehetett. Életemnek abban a kor-
szakában kezdôdött, amely azóta is tart, hogy majd minden 
ébren töltött pillanatom a mûvészetrôl szól; ez a Sors egyik leg-
nagyobb ajándéka! Rendszeresen bejártak hozzám mûvészek, 
jó figurák, furcsa arcok… Yoko Ono is meglátogatott minket, 
az egyik kiállító azóta is ôrzi a rúzsnyomával otthagyott kávés-
csészéjét. Balassa Péternek is volt kötése a galériához. A hely 
minden pontja, minden sarok, szeglet, mélyedés egy-egy törté-
netet idéz, amikor késôbb az épületében jártam, nem értettem, 
mit keresnek itt ezek az „idegenek” az én történeteim helyén. 
Zárás után mindig maradt, aki meg akart osztani velem valamit, 
aki beszélgetni vagy álmodozni akart, soha nem értem haza este 
tizenegy elôtt.

Helyek  
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Ferenc-napi búcsú
2011. október 7–8–9.  Bakáts tér, Ráday utca, Kálvin-udvar
Kapcsolódó társrendezvényeK
Café Budapest Kortárs Mûvészeti Fesztivál
Humor- és Borfesztivál – szódával

október 7., péntek – ráhangoló
14.00 Ráday utca: A Humor- és Borfesztivál megnyitója
15.30 Bakáts tér: A Ferenc-napi búcsú megnyitója a Bakáts téren.  
Az eseményt megnyitja dr. Bácskai János polgármester.
Bakáts tér: A Hétrét Együttes gyerekkoncertje; Stand-up comedy 
19.00: A Benkó Dixieland Band koncertje
Bakáts téri templom, 20.00: Liszt-reflexiók

október 8., szombat – népek zenéje
Ráday utca, 10.00–22.00: Humor- és Borfesztivál 
Bakáts tér: Csillagszemû; Szecsôke táncegyüttes
18.30: Pál István Szalonna és bandája

Bakáts téri templom, 20.00: Márkos Albert: Hang hangba hull és hangot 
kerget… – Czesław Miłosz a kortárs zene nyelvén 
Kálvin-udvar: „Népzenének csodás kertje” – Népzenei kertünnepély ki-
csiknek és nagyoknak

október 9., vasárnap – Könnyedén
Bakáts tér: Cabaret Mendrano; Papa Jazz Seven
19.00: Caramel-koncert
Bakáts téri templom, 20.30: 4 Free Birds

Mindhárom napon: akusztikus koncertek, kirakodóvásár, vurstli, kreatív 
játékok, kézmûves-foglalkozások, egészségügyi mérés.

A szabadtéri programok a Bakáts téren ingyenesek! A Kálvin-udvar 
szombati programjára és az esti templomkoncertekre jegyek a helyszínen 
válthatók!

Részletes program és bôvebb információ: www.fmkportal.hu, www.ferencvaros.hu
A ferencvárosi önkormányzat rendezvénye • Szervezô: Ferencvárosi Mûvelôdési Központ 

Fôbb partnerek: Assisi Szent Ferenc-plébánia, O & P Média, Budapesti Fesztiválközpont NKft.

Zöld-fehér zebrák
Augusztus 29-én délelôtt, az iskolakezdés elôtt néhány nappal 
nem mindennapi látvány fogadta a járókelôket a Bakáts tér és a 
Knézich utca sarkán: dr. Bácskai János polgármester, Formanek 
Gyula alpolgármester és Martos Dániel önkormányzati képviselô 
munkásruhába bújva zebrát festettek. 

A kerület vezetôi ezzel az akcióval is fel kívánják hívni a 
figyelmet arra, hogy mennyire fontosnak tartják a biztonságos 
közlekedést. Az önkormányzat egy kétéves program keretében 
az összes saját kezelésben lévô úttest gyalogosátkelôjét átfesteti. 
Az új zöld-fehér zebrák nemcsak látványosak, de sokkal jobban 
láthatóak, mint a korábban megszokottak, ráadásul a járókelôk 
és a turisták orientációját is segítik, hiszen csak Ferencvárosban 
lesznek zöld-fehérek a zebrák!

G. K.

Fotó: Ferenczy Dávid
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Folytatódik Ferencvárosban 
a városrehabilitáció
Varga-Szabó Szilvia

Újabb felújított lakóépületet adtak át a napokban a Thaly Kálmán utca 8. szám alatt. A ferencvárosi önkormányzat 
beruházásában a Fôvárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló házfelújítás során 12 összkomfortos lakást 
vehetnek át a jövôbeni bérlôk.

A nehéz anyagi körülmények ellenére dr. Bácskai János 
polgármester kiáll a városfejlesztési program mellett, 
teljesíti vállalását, és folytatja a kerület modernizálását. 

Teszi mindezt egy újragondolt, érzékenyebb terv keretén belül, 
amelyben a házfelújítások mellett kulturális, oktatási és egész-
ségügyi intézmények rehabilitációja is szerepel. 

Az önkormányzat 1990–2010 között több mint 47 milliárd 
forintot fordított erre a célra (fôvárosi, állami és európai uniós 
támogatással). A ráfordítások eredményeként az alacsony kom-
fortfokozatú (félkomfortos, komfort nélküli és szükséglakások) 
lakások aránya több mint felére csökkent, a tömbökön belül a 
zöld területek aránya 7 százalékról 27 százalékra növekedett.

Középsô-Ferencváros Mester utca és Üllôi út közötti részén 
a nyolcvanas évek végén kezdôdött városrehabilitáció nyomán 
jelenleg is élénk magánépíttetôi tevékenység folyik. A százéves 
szegényes bérkaszárnyák és a még régebbi, falusias házak he-
lyén egyedi tervezésû társasházak épülnek, a budapesti átlagnál 
lényegesen nagyobb számban. 

A felújítások a jövôben több összehangolt, átgondolt irány-
vonal mentén folytatódnak. Egyrészt megvalósul az önkor-

mányzati tulajdonú lakóházak teljes felújítása önkormányzati 
lebonyolításban, amelynek eredményeképpen korszerû, össz-
komfortos lakások épülnek. Ezzel együtt az infrastruktúra fej-
lesztése, közterületek, zöld területek, parkok kialakítása, meg-
újítása, az elavult, nem felújítható épületek bontásával nyert 
építési telkek vállalkozók részére történô értékesítése, ami na-
gyon fontos, az oktatási és egészségügyi intézmények korszerû-
sítése, fejlesztése.

Ezen irányvonalak mentén az önkormányzat még 2010 ele-
jén Belsô-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése címmel uni-
ós pályázatot nyújtott be, amelynek célja a kulturális élet fel-
pezsdítése Belsô-Ferencvárosban, az ünnep- és mindennapok 
színesítése. 

A közeljövôben az oktatási területen is megvalósul egy kor-
szerûsítés. A Ferencváros a korszerû természettudományos ok-
tatásért címû, uniós támogatással megvalósuló program keretén 
belül a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola bôvül egy 
természettudományi laborral, ahol a Leöveyn kívül mintegy 15 
iskola diákjai végezhetnek kémiai kísérleteket modern, jól fel-
szerelt körülmények között.

A  2011. augusztus 23-án átadott, felújított 
Thaly	Kálmán	u.	8.	újabb	színfoltja	a	kerületnek.

Dr. Dáni Mihály tulajdonos megbízásából 
Krause Gábor építész mester tervei alapján 
1905–1906-ban	épült,	késô	eklektikus	stílusban.	

A Thaly Kálmán utcából nyíló kapualj a szép, 
íves lebegô kôfokokkal és díszes kovácsoltvas 
korláttal kialakított lépcsôházba vezet. Innen 
lehet a függôfolyosókra kimenni, amelyeknek 
korlátja az egyik legszebb a kerületben. A ka-
pualj is teljesen megújult, új terazzo lapburko-
latot kapott. 

Az épület felújításának tervezése során a fô 
szempont az értékek megtartása volt. Három 
szintjén tizenkét, az eredetinél nagyobb alap-
területû, összkomfortos lakást alakítottak ki. 
A hátsó udvari lakásokhoz új terasz, illetve er-
kély tartozik.

Beruházó: Budapest Fôváros IX. Kerület Fe-
rencváros	 Önkormányzata	 •	 Tervezô: F és F 
Mérnökiroda	Bt.	•	Kivitelezô:	Épkar	Zrt.	 1149	
Budapest,	Egressy	út	28–30.	•	A felújítás idô-
tartama:	278	nap	(2010.	október	12.	–	2011.	jú-
lius	20.)	•	A vállalkozási szerzôdés összege: 
182	500	000	Ft.	A költségek	hetven	százalékát	a	
Fôvárosi	Városrehabilitációs	Keret	biztosította.
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Gát utca Zelki János rovata

Bizony nem úgy van, hogy Gárdonyi Géza csak Az egri csillagokat írta, és kész! Mennyi regény, elbeszélés, vers 
és mese került ki a tolla alól! Meg színdarabok, amelyeket máig játszanak. Mindig öröm kicsit körbenézni az egy-
könyvesnek tartott írók egyéb mûvei közt, seregnyi szerethetô, kedves írást találhat az ember, amelyeken hamar 
felismerhetô a „nagy mû” zsenijének keze vonása. Itt ez a kis verses mese, amelyet ha másodszor is elolvastok, még 
valami tanulságfélét is fölfedezhettek benne, mondjuk ilyesmit: hol a bolondozás határa?

Itt van az ôsz…
A népi kalendárium szerint Szent Mihály hava, ôsi ma-
gyar nevén, Földanya hava – szeptember – megérke-
zett. E mai név a latin septem szóból ered, amelynek je-
lentése hét, mivel eredetileg az év hetedik hónapja volt 
a római naptárban. Most már ez így is marad, noha az 
1582-tôl használatos Gergely-naptár a kilencedik hely-
re rakta elsô ôszi hónapunkat. (Említsük meg még az 
ambiciózus és leleményes nyelvújítók javaslatát a 18. 
század végérôl: legyen neve gyümölcsönös. Nem lett, 
ahogyan a január sem zúzoros, a február sem enyheges. 
Kár…)

Ebben a hónapban az állatöv csillagképei közül ép-
pen az Oroszlánon és a Szûzön halad át a nap. Érdekes-
ség, más szóval matematika, hogy a szeptember mindig 
a hét ugyanazon napjával kezdôdik, mint az adott év 
decembere. (Amely hónap egyébként szintén „odébb 
csúszott”, a nevét jelölô tízessel – decem – ellentétben 
már tizenkettedik az esztendôben.) Az idén csütörtök 
e kezdônap.

Az évfordulónaptár, amely mind a 365 napunkat 
kitünteti valami nevezetes eseménnyel, jószerével meg-
telt. A világ különbözô tájain mindig ünnepelnek vala-
mit. Néhány ezek közül: szeptember 5.: az apák nap-
ja Ausztráliában; szeptember 16.: az ózon világnapja; 
szeptember 17.: a hercegek napja Hollandiában; szep-
tember 18.: takarítási világnap; szeptember 22.: euró-
pai autómentes nap; szeptember 24.: a szív világnapja.

Emellett megannyi híresség született ebben a hó-
napban: Miguel de Cervantes (1547. szeptember 29.), 
James Fenimore Cooper (1789. szeptember 15.), Szé-
chenyi István (1791. szeptember 21.), H. G. Wells 
(1866. szeptember 21.), Robert Burns (1936. szep-
tember 5.), Puskás Tivadar (1844. szeptember 17.), 
T. S. Eliot (1888. szeptember 26.), Agatha Christie 
(1890. szeptember 15.), Alexander Korda (1893. szep-
tember 16.), George Gershwin (1898. szeptember 26.), 
Greta Garbo (1905. szeptember 18.), Móricz Virág 
(1909. szeptember 23.), Truman Capote (1924. szep-
tember 30.), Raquel Welch (1940. szeptember 5.), Oli-
ver Stone (1946. szeptember 15.).

S akkor a végérôl nem is beszéltünk, amikor ne-
künk itt „még nyílnak a völgyben a kerti virágok…”

Gárdonyi Géza:

A kutya meg a nyúl 

Valamikor réges-régen,
A világnak kezdetén,
Minden állat békességben
Éldegélt a föld színén.
Ki volt akkor nagyobb úr,
Mint a kutya meg a nyúl!

Erdôn, mezôn együtt jártak,
Együtt ettek, együtt háltak;
Megosztották, amit fogtak,
Szóval összebarátkoztak.

Egyszer, hogy a tél beállott,
És a földre sok hó szállott,
Azt mondja a füles nyúl:
– Rakjunk tüzet, kutya úr!

– Rakjunk tüzet, aki lelke!
Ne reszkessünk a hidegbe!

Nosza hamar gallyat szednek,
Tüzet raknak, melegszenek.
Melegítik bundájokat,
Általfázott irhájokat.

Hej, de jó a meleg télen,
A havas zord erdôszélen!
Azt mondja a vidám nyúl:
– Játsszunk most már, kutya úr!

– Mit játsszunk? Tán lakadalmat!
– Jól van, játsszunk lakadalmat:
Cincogjunk meg brummogjunk,

Ugrándozzunk, táncoljunk.
Azzal felszökken a nyúl.
Szembe vele kutya úr.
Ugrándoznak, bokáznak,
Keringélnek, cicáznak.

S hogy a táncot szebben járják,
Egymást vígan átugrálják.

Hogyan, hogysem, mi történik!
Az állatok így beszélik:
Ahogy ottan ugrándoznak,
Nevetgélnek, bolondoznak,
Meglökte a kutyát a nyúl,
S tûzbe ugrott a kutya úr!

– Vau! – üvölt a kutya –
Mit csináltál, te buta!

S hogy így rája kurjantott,
A farkába kaffantott.

A nyúl, uccu, vesd el magad!
Farka nélkül tovaszalad.
Nem kergeti a kutya:
Leégett a papucsa!

Azóta csepp a nyúl farka,
S meztelen a kutya talpa,
S azóta van, hogy a nyúl
Mindig búvik és lapul.
Mert a kutya, ha teheti,
Mindig, mindig megkergeti.
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Tamir Kishon: Ferencváros  
a legizgalmasabb kerület
Pindroch Tamás

Ferencváros jelenleg a legizgalmasabb kerület Budapesten – mondta lapunknak Tamir Kishon, a Nanette Real Estate 
Group regionális igazgatója. Indoklása szerint a Nanette budapesti lakóingatlan-fejlesztéseinek azért is zászlósha-
jója a IX. kerület, mert Ferencváros üzleti, egyetemi és kulturális központ, illetve az önkormányzat is pozitívan áll 
ötleteikhez. Ferencváros az elsô kerület például, amely felvetette a szociális lakások építésének gondolatát. Emellett 
a Nanette kerületi diákszállás tervezésén is dolgozik.

 – Nem befolyásolja önöket az ingatlanpiaci válság?
– Magyarországon nem volt olyan ingatlanpiaci 

lufi, amely az Egyesült Államokat, Spanyolországot, 
Angliát vagy például Romániát jellemezte. Az egész 
2008-as válság is az amerikai ingatlanpiacról indul-
va söpört végig a világon. De Magyarország, Budapest 
megúszta a vihart.

– Pedig a hírek másról sem szólnak, mint hogy a 
válság erôsen érezteti nálunk is a hatását. Az építôipar 
csôdben, a devizahitelesek problémája társadalmi fe-
szültségeket kelt.

– Ez fontos és megoldandó ügy, de mégsem ez a 
lényeg. A válság elején, 2008-ban 1300 euróért árul-
tunk egy négyzetmétert. Bukarestben négyzetméte-
renként 1900-2000 euró körül volt egy lakás ára, míg 
Bécsben 3000 euró. De Budapestnél Horvátország vagy 
Lengyelország is drágább volt. Tapasztalatból beszélek, 
hiszen ezekben az országokban a Nanette jelen van. 
A válság elején sokak meglepetésére azt mondtam, Bu-
dapesten nem fognak csökkenni drasztikusan az ingat-
lanárak. Mindenki azt gondolta, nem vagyok normális. 
Ma mindössze öt százalékkal olcsóbb Budapest, mint 
2008 elején volt, így tehát nekem lett igazam. Buka-
restben most 900 euróért sem lehet eladni egy négy-
zetmétert. Budapesten minden ellenkezô híreszteléssel 
szemben nincs és nem is volt akkora válsághelyzet, 
mint a szomszédos államokban.

 – Az önök cége hogy képes talpon maradni?
– A válságok jönnek, a válságok mennek. A buda-

pesti lakóingatlan-piacon szinte mi maradtunk az egye-
düli nagy beruházók. Éppen most van folyamatban 
azoknak a budapesti telkeknek a megvétele, amelyeket 
korábban spanyol beruházók kötöttek le, de inkább el-
adják ôket. Van egy-két versenytársunk a piacon, de 
ezek többnyire nem nagy cégek. Fontos továbbá, hogy 
a cégünknek nagyon tapasztalt, jó szakemberekbôl álló 
csapata van Magyarországon, úgy a kivitelezés, értéke-
sítés, mint a pénzügyek területén, akik gyorsan tud-
tak alkalmazkodni a megváltozott játékszabályokhoz. 
Látjuk, hogy a vevôink nagy része olyan, aki képes 
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Hangos Ferencz

500 szempár étterem
Cím: Budapest IX., Knézits utca 13.
Nyitva tartás: hétfôtôl szombatig 10.00-tôl 16.00 óráig.

Hangulatos ebédlôs hely
Igazán az a felújított, boltíves, kitéglázott pincehelyiség, amely 
még ilyenkor a rekkenô hôségben is elviselhetô klímájú. 

Az étterem a Bakáts téri iskola alagsorában található. Itt 
2008	 óta	 mûködnek,	 elôtte	 1996-tól	 is	 az	 iskolában	 voltak,	
csak egy szinttel feljebb.
A	 kínálat	 sokszínû.	 A/B	 menü	 hatszázötvenért	 elegendô	

mennyiséggel, vagy egyéni ízlés szerint 2-3 leves, 10-15 fôétel, 
1-2 desszerttel. Salátabár + hideg gyümölcsleves (nagyon jó 
ízû, csak a magocskák a fogaid közé fognak szorulni).

Palócleves, bableves vállalható. Gyakran van hal különbözô 
formációkban (tejszínestôl a rántottig), idônként vad is elôfor-
dul. Tokányok és pörköltek, sültek csirkék, röfik, tanyasi csülök, 
csôben sült brokkoli, „színes, szagos” választékos.

Savanyúk: uborka, paprika vagy csalamádé kivitelben.
Tészták (a múlt heti sztrapacska – bár a tejföl kissé meg-

késett – igen jó volt).
Üdítôk és szóda gépbôl.
Palacsinták sikeresek.
Vega	lehetôség	is	rendelkezésre	áll.
Az adagok méretei fôként a köret vonalon gazdagok, a fel-

tét ehhez képest szerényebb mennyiségû.
Az egytálételek valóban önmagukban is megállják a helyü-

ket, kiegészítésre nem szorulnak.
A hely jól ki van találva, kissé zegzugos, de ez nem zavaró. 
100-120 ember tud étkezni egy idôben. Napi szinten 300-

400	ember	fordul	meg.
Ja, és miért 500 szempár a név? B. László (szabadidejében 

iskolaigazgató) mondta a tulajdonosnak, hogy „úgy kell fôz-
nötök, hogy 500 csillogó gyerekszempár (kb. 250 fô) nézzen 
rátok ebéd után”. Az étterem üzemeltetése mellett iskolai 
menzát, büfét és más vendéglátóegységeket is mûködtetnek. 
Elônyök:	a	 széles	kínálat,	nagy	adag	köret,	kenyér	 ingyen,	

kényelmes ülôhelyek és asztalok, a nap vicce kiírva.
Hátrányok: az ízek kicsit egyhangúak (ha rosszindulatú len-

nék – szerencsére nem vagyok az – akkor azt mondanám, 
hogy kicsit menzás). Délben zsúfoltság a lépcsôn, nehézkes 
belsô közlekedés.

Értékelés:	1–10	8,5

felismerni és értékelni a cég erejét, azt, hogy a válság alatt be 
tudtunk fejezni két projektet úgy, hogy minden határidôt be-
tartottunk. Körülbelül négyezer lakás megépítésére elegendô 
telekkel rendelkezünk Budapesten. Több mint kétezer lakást 
építettünk eddig fel, és mindet eladtuk. Cégünk biztos lábakon 
áll, ha azt mondjuk egy vevônek, hogy például augusztusban 
beköltözhet az új lakásába, akkor az úgy is van. A kivitelezô cé-
günknek egyforintnyi hitele sincs, a legutolsó két projektünket 
is saját pénzbôl építettük meg. Az a banki finanszírozás ugyanis, 
amelyet felajánlottak, nem érte volna meg számunkra.

 – Tehát a fejlesztések folytatását választották. Miért?
– Hiszünk a magyarországi piacban, 2008-ban a válság 

kezdetekor kezdtünk bele két budapesti projektünkbe. A két 
háztömb közel négyszáz lakásos beruházást jelentett. Az utolsó 
negyedévben havonta húsz lakást adtunk el. Jövô decemberig 
bizonyosan minden lakásunkat megveszik. 2001 óta tizenegy 
lakóépületben több mint kétezer lakás építettünk Budapesten. 
Szeptemberben két új projektet indítunk. További kétszáz la-
kás épül Ferencvárosban, folytatjuk a IX. kerületi City Home 
lakópark építését. Ezenkívül megkezdjük egy új, százharminc 
lakásos lakóház építését a XIII. kerületben. A Nanette Real Es-
tate Group tulajdonában jelenleg több kerületben is vannak 
építési telkek, a kivitelezést 2012–2013 között indítjuk. Fe-
rencvárosban még kétezer lakás építésén gondolkodunk. Ezret 
a Duna-parton, ezret pedig a Mester utca környékén kívánunk 
megépíteni. 

– Miért ennyire vonzó Ferencváros?
– A IX. kerület beruházásaink zászlóshajója. Úgy látjuk, 

hogy ez a legizgalmasabb kerület jelenleg Budapesten. Erre ve-
zetnek a bejövô fôvárosi utak, itt van a Duna, ez az üzleti élet 
és a kultúra központja a Nemzeti Színházzal és a Mûvészetek 
Palotájával, illetve egyetemi központ is. Az önkormányzattal 
rendkívül jó a kapcsolatunk, mind a polgármesterrel, az al-
polgármesterekkel és a hivatali szakemberekkel jól együtt tu-
dunk dolgozni. Az a tapasztalatunk, hogy a kerületvezetés érzi 
a lakossági igényeket, ezért jó partnerünk. Ez az elsô kerület 
például, amelyik felvetette a szociális lakások építésének gon-
dolatát. Emellett kerületi diákszállás tervezésén is dolgozunk. 
Az önkormányzat tisztában van azzal, hogy 450-500 új diák 
ideköltözése a helyi fogyasztást is fellendíti, de az sem kizárt, 
hogy ezek közül a fiatalok közül sokan az egyetem, fôiskola 
után a kerületben telepedhetnek le.
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Fotó: Krivánszky Árpád
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R33 – underground a Közvágóhídon
Már réges-rég megszûnt a Közvágóhíd eredeti funkciója. Állati „alkatrészekkel” leginkább zenészek jóvoltából talál-
kozhatunk, ha lószôr van a vonón, ha bôrbôl van a dob felszíne, ha bélbôl van a húr… A központi torony mögötti 
épületben telepedett meg az R33, amely mára már zenészek önkéntes egyesülésénél több: stúdió és próbaterem. 
A hely hivatalosan is szórakozóhellyé nôtte ki magát, ahol csütörtökön, pénteken és szombaton koncertekkel és 
bulikkal várják az undergroundra éhes nagyérdemût. Grozdits Károly írása.

– A házibulinak induló és mindig nagyobbra növekvô bulik 
miatt határoztuk el, hogy legalizáljuk ez irányú mûködésünket, 
és szórakozóhellyé is válunk – meséli Perecsényi Tibor, Pernye, 
aki az R33 egyik „gazdája”, és gitárosként a vágóhíd szellemét 
nevében idézô Hentesek! együttes oszlopos tagja. – Ez csak egy 
kis része annak a „valaminek”, ami mára a magyar zenei élet 
fontos része. A lényeget az adja, hogy a zenészek itt dolgoznak. 
A Petôfi Rádióban hallható zenék jelentôs hányada nálunk ké-
szült, ezek között a falak között!

– Elég eklektikus a hely, fôleg a nagyközönséget befogadó 
bálterem.

– A berendezés szó szerint szedett-vedett, de ha úgy jobban 
tetszik, legyen „eklektikus”. 

– Miért? 
– Azért, mert kitettünk a Facebookra egy vicces ókom-

csi szöveget, hogy beszolgáltatás következik, és akinek volt 
ilyen-olyan felesleges bútora, az nekünk adta. Ezekbôl az ön-
kéntes adományokból rendeztük be a 450 négyzetméteres ter-

met. Komolyan mondom, hogy jó ez így, akinek a puccos cucc 
a trendi, az úgysem jön ide. Itt, nálunk az a lényeg, hogy a ze-
néléshez, a stúdiózáshoz fontos dolgok rendben legyenek. Arra 
törekszünk, hogy profi cuccok legyenek, jó fények. Félretoltuk 
a kivagyi bunkóságot, és elôtérbe emeltük a minôséget. Nem 
akarjuk, hogy a koncertlátogatók a klubokból megszokott ká-
sás, katyvaszos, visszhangos vacakot hallják nálunk. Odafigye-
lünk a terem akusztikájára. Az egyesület azért jött létre, hogy 
lehetôséget biztosítsunk a fiatal, feltörekvô mûvészeknek, hogy 
megmutassák magukat. A zenekar alakulásától a lemezkészíté-
sen át akár a lemezbemutató koncertig. Annyi muzsikus jár ide, 
hogy már több zenekar is alakult nálunk. Ha valaki „kipottyan” 
a zenekari keretbôl, akkor másnapra már lehet helyette „csere-
játékost” találni. Itt minden a zenérôl szól, csak így lehet mûkö-
désben tartani egy ekkorára nôtt kísérletet. Olyan ez, mint egy 
nagy család. Többet vagyunk itt, mint otthon, hiszen gyakran 
reggelig folyik a munka.

– Térjünk rá a zenekarokra.
– A Korai Örömtôl Barabás Lôrincig nagyon sokan vették 

fel nálunk a lemezüket. Itt dolgozik a Nemjuci, az Óperentzia, 
a Hentesek!, Kettôs Tamás és a Vadszamarak, a Vasárnapi Gye-
rekek, a Makula, Pop Ivan, a Meszecsinka, a Goulasch Exoti-
ca. Bérczesi Robi is nálunk csinálta a régi slágereket feldolgozó 
albumát. Itt próbál a Balaton, de megfordult nálunk az Euró-
pa Kiadó is. Tavaly, amikor arról volt szó, hogy újra összeáll a 
Kontroll Csoport, akkor ôk is itt próbáltak. Na, az elképesztô 
volt! Ôk olyan figurák, akik reggelente szeretnek próbálni!

– Hogyan lehet létrehozni egy ekkora helyet?
– Okosan, lépésrôl lépésre, odafigyelve arra, hogy anyagi-

lag ne ússzunk el, hiszen mögöttünk nem áll senki. Sem poli-
tikailag, sem anyagilag. Az én történetem úgy kezdôdött, hogy 
Nyíregyházáról feljöttem egy zenekarral. A Szikra Nyomdában 
béreltük a húsz négyzetméteres orvosi rendelôt próbateremnek. 
Akkoriban ismerkedtünk össze a pesti underground arcokkal, 
például Temesvári Balázzsal, a Moszkva tér címû film zeneszer-
zôjével. Azok a haverok, barátok, kollégák, akikkel ma is együtt 
dolgozunk, akkor léptek be az életünkbe. Aztán a Szikrát le-
bontották, így mentünk a Rottenbiller utcába. Akkor került a 
képbe Menyhárt Leó (az Európa Kiadó énekesének fia). Ô már 
nullaéves korától ismert mindenkit, a hozzánk járó zenészek 
pedig már tényleg felölelték a teljes undergroundot. Az utcanév 
és a házszám adta az egyesület nevét. Akkoriban négy szobá-
ból állt az egész, de ez már száz négyzetméter volt! Persze, ezt 
is bontották, s nekünk új hely kellett. Átkerültünk a Dürerbe, 
ahol megkaptunk egy egész emeletet. Leo ott maradt, mi pe-
dig átjöttünk a Vágóhídra. Most kétezer négyzetméteren dol-
gozunk.
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Jogi járat  A házastársak különvagyona
A házastársi vagyonközösség a házastársi életközösség ideje alatt 
szerzett vagyonra terjed ki, a közös vagyon mellett azonban lé-
tezik a házastársak különvagyona is. A különvagyonhoz tartoz-
nak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastárs még házasság-
kötése elôtt szerzett. Ugyancsak különvagyon az örökség, még 
akkor is, ha a házasság alatt keletkezett. Az ajándék megítélése 
viszont már annak függvénye, hogy azt ki és milyen alkalom-
ból adta, illetve kapta. A házastársak közötti ajándékok viszont 
mindig a megajándékozott házastárs különvagyonába kerülnek.

Gyakran elôfordul, hogy valamit hitelre, illetve részletfizetés 
mellett vásárolnak. Ha például a férj a házasságkötése elôtt így 
tett, és tulajdonjoga ugyancsak a házasságkötés elôtt bejegyzés-
re került az ingatlan-nyilvántartásba, úgy az ingatlan kizárólag 
a különvagyonába tartozik. A tulajdonszerzés szempontjából 
nem kap szerepet az sem, ha a törlesztôrészleteket a házasság 
fennállása alatt is fizetik, azonban a házasság felbontása esetén a 
feleség a közös törlesztésbôl rá esô rész méltányos visszatéríté-
sét, illetve vagyonmegosztási beszámítását igényelheti.

Ha valamelyik házastárs ajándékot kap, az általában közös 
vagyonba tartozik, viszont a születés- és névnapi ajándék általá-
ban a különvagyont gyarapítja. A foglalkozással összefüggésben 
kapott ajándékot is a közös vagyonba utalja a bírói gyakorlat.

Az ajándékok megítélésénél sajátos csoportba tartoznak a 
nászajándékok, illetve a közös élet segítésére késôbb kapott 
ajándékok. Ezek alapvetôen a házastársi közös vagyonba tar-
toznak. Azonban a közeli hozzátartozó által adott jelentôsebb 
értékû ajándékot annak a házastársnak a különvagyonába tarto-
zónak kell tekinteni, amelyik házastársnak az ajándékozó a kö-
zeli hozzátartozója, hiszen a házasság felbontása esetén a rokoni 
kapcsolatra tekintettel a legtöbb ajándékozó is ezt szeretné. Más 
a helyzet, ha az ajándékozásról írásos szerzôdés készült, és ab-
ban mindkét házastárs szerepel. Ebben az esetben az ajándékot 
az ajándékozó követelheti vissza a nem rokon, de akár mindkét 
házastárstól is. Visszakövetelés hiányában az ilyen ajándék kö-
zös vagyonnak minôsül.

A házastárs különvagyonához tartoznak a személyes haszná-
latára szolgáló és szokásos mértékû, illetve mennyiségû vagyon-
tárgyak. Olyan használati tárgyak tartoznak ebbe a körbe és így 
a különvagyonba, amelyek a házasság ideje alatt kerülnek be-
szerzésre, és amelyeket rendeltetésüknél fogva csak az egyik há-
zastárs használ (például ruhanemû, testápoló eszközök, szépí-
tôszerek). Sok olyan vagyontárgy van azonban, amelyet ugyan 
csak az egyik házastárs használ, de a másik is használhatná (pél-
dául barkácseszközök, horgászfelszerelés), ezek viszont a közös 
vagyonhoz tartoznak. Ugyancsak a közös vagyonhoz tartoznak 
a foglalkozás gyakorlásához szükséges eszközök, felszerelések 
is. Módosabb házaspároknál elôfordulhat, hogy idônként érté-
kes órákat, ékszereket is vásárolnak. Ha ezeket kifejezetten va-
lamelyikôjük használatára vásárolták, úgy az illetô különvagyo-
nába kerülnek. Ha viszont befektetési céllal történt a vásárlás, 
úgy azok a közös vagyonhoz tartoznak.

A jogi rovattal kapcsolatos észrevételeiket, témafelvetései-
ket, kérjük, küldjék a szerkesztôség postai címére vagy a fe-
rencvarosujsag@ferencvarosimuvkp.hu e-mail címre.

Dr. Finta Gábor
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Apró
Fogsorjavítás, -készítés,- alábélelés, 
gyorsan, precízen. Rászorultaknak 
akár háznál is. Vécsei Julianna. Tel.: 
06-20 230-3547, 789-2859

Társasházak közös képviselete, 
könyvelés, adósságkezelés, házálla-
pot-felmérés gyakorlattal. Regisztrál-
va vagyunk! Tel.: 06-30 964-3500 

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

Morál Közös Képviseleti Iroda 
vállalja társasházak teljes körû ke-
zelését, üzemeltetését. Elérhetôség: 
06-30 630-5554, 06-20 560-5812

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

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

MASSZÁZS! Szakszerû svéd, thai 
és cellulitmasszázs-kezelések 
otthonos környezetben és elérhetô 
árakon: www.bekeszigetmasszazs.hu; 
a masszázs és a lélek szigete. Tel.: 
06-30 592-0421

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, 
beköltözhetô, jó beosztású, csen-
des, III. emeleti (lift van) polgári 
lakás. A nyílászárók szigeteltek. 
A nagyobb szobákban hôfokszabá-
lyozóval ellátott cserépkályha van. 
A lakáshoz 6 nm-es szeparált pince-
helyiség is tartozik. Irányár: 22,9 M 
Ft. Tel.: 06-30 203-0688

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

OKTATÁS: matematika-, fizikata-
nítás Önnél! Nagy hatékonysággal 
szaktanártól! Tel.: 06-20 959-0134

Gáz-, víz-, fûtésszerelés. Fürdô-
szoba-felújítás. Gázkészülékek, 
vízcsapok, csôtörések, bojlerek 
javítása, cseréje. Fûtésszerelés, 
gázbekötés anyagbeszerzéssel. Tel.: 
06-20 955-4768

FIGYELEM – MERT MEGÉRI – AK-
CIÓNK! Minden típusú gáz üzemû 
fûtôkészülék felülvizsgálata, tisz-
títása, javítása kiszállási költség-
gel együtt: összesen bruttó 6600 
Ft. Tel.: 212-2949, www.vasuta.
hu. Energiát takarít meg, és életet 
ment!

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

Bôrgyógyászati-kozmetológiai 
magánrendelés 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 
utcában, a Toscana-kert mélygará-
zsában. Bérleti díj: 14 ezer Ft. Tel.: 
06-70 604-3557

ANGOL korrepetálást vállalok 
általános iskolások részére gyakor-
lattal. Házhoz megyek. Tel.: 06-20 
463-8398, Varga Aranka.

Budapest IX. ker., Bokréta u. 
8. sz. alatt 2009 elején átadott 
társasházban eladó egy 55 nm-es, 
utcafronti 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 homlokzati 
reklámtábla elhelyezésére van lehe-
tôség. Az épület teremgarázsában 2 
db gépkocsibeálló eladó, amelyek 
könnyen tárolóvá alakíthatók. To-
vábbi kiváló vendég/ügyfélparkolási 
lehetôség biztosított. Irányárak: Iro-
da/üzlet: nettó 12 500 000 Ft + áfa. 
Gépkocsibeállók: nettó 1 500 000 
Ft + áfa/db. AKCIÓ: Üzlet/iroda + 2 
db gépkocsibeálló: nettó 14 000 000 
Ft + áfa. A helyiség ára burkolatok, 
szaniterek, belsô ajtók és fûtési esz-
közök nélkül értendô. A befejezést 
egyéni igények alapján, önköltségi 
áron vállaljuk. Alapkivitelben (Zala-
kerámia, Alföldi stb.) kb. 800 000 
Ft. Tel.: 06-30 952-5130
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KEK-menetelés és BL-indulás a cél
Javuló teljesítmény a felkészülési tornákon
Utolsó edzômeccseit játszotta a Ferencváros nôi kézilabdacsapata augusztus végén. Az együttes Siófokon minden 
meccsét bukta, majd a Népligetben mindet megnyerte, s következett Gyôr. Lapzártánk után, szeptember 3-án pedig 
rajtolt a bajnokság.

Elek Gábor, az FTC-Rail Cargo Hungaria nôi kézilabdázóinak 
edzôje elmondta, a következô szezonban szeretnének minél to-
vább jutni a KEK-ben. Az elmúlt tíz évben nem volt címvédés, 
s a helyzetet nehezíti, hogy a mezôny menet közben erôsödik a 
Bajnokok Ligájából érkezô együttesekkel. Itthon egyértelmû a 
cél: megszorítani a Gyôrt, de ami még fontosabb, BL-indulást 
érô helyen végezni, azaz döntôbe jutni a bajnokságban.

Az elsô három edzômeccset megnyerték a lányok, az Ér-
det oda-vissza megverték négy, illetve egy góllal, majd gyôztek 
Debrecenben is hattal, pedig a szünetben még a hazaiak vezet-
tek biztosan.

Az elsô elôkészületi tornán viszont mindhárom meccsét el-
vesztette a Fradi, viszont az is tény, hogy épp a legnagyobb 
munka közepén szerepeltünk Siófokon. A házigazda három, 
az idén a Gyôrt kiverve BL-döntôs Itxako egy, míg a Hypo 
szintén három góllal verte a mieinket, így a hatodik helyen 
zártunk.

A Népligetben viszont már nem ismertek kegyelmet a lá-
nyok: a Buducnost ellen néggyel nyertünk, visszavágtunk a 
spanyol Itxakónak (eggyel), majd a Lokit héttel küldtük haza. 
A siófoki tornához hasonlóan ezúttal is minden meccsen több 
mint harminc gólt lôttünk.

Legutóbb, a gyôri tornán kettôvel legyôztük a dán bajnok 
Midtjyllandot, majd néggyel kikaptunk a BL-gyôztes Larviktól, 
a zárómérkôzésen pedig nagy csatában eggyel a Gyôrtôl, így a 
harmadik helyen végeztünk.

Lapzártánk után, szeptember 3-án a Békéscsaba ellen kezd-
ték hölgyeink az új bajnoki szezont. Sôt, mire lapunk megjele-
nik, a csapat túl lesz két idegenbeli mérkôzésén, a gyôri és az 
érdi fellépésen is.

Sporthírek
Kitüntették Rudas Ferencet
A Szépmûvészeti Múzeumban augusztus 20-a alkalmából álla-
mi kitüntetést kapott Rudas Ferenc volt válogatott labdarúgó, 
aki a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét vehette 
át. Rudas 1941. november 23-án játszotta elsô bajnoki mecs-
csét a Salgótarján ellen 6-0-ra megnyert találkozón, amelyen 
gólt is szerzett. Az élvonalban csak a Ferencvárosban szerepelt, 
összesen 363 mérkôzésen játszott, és 35 gólt lôtt. 1946-ban 
az év labdarúgójává választották. Az 1948–49. évi bajnokság-
ban aranyérmes FTC csapatkapitánya volt, emellett háromszor 
nyert kupát, 23 találkozón szerepelt a magyar válogatottban, 
és három gólig jutott. Edzôként az Egyetértés, a Láng SK és a 
Budafoki MTE csapatánál dolgozott. 1974-ben a Ferencváros 
örökös bajnokává avatták.

Prukner ment, Détári jött
A Pécs elleni, 1-0-ra elveszített találkozó után lemondott Pruk-
ner László szakmai igazgató. Bár az idény biztatóan indult, po-
csékul folytatódott. Mindenesetre sokat köszönhetünk a tanár 
úrnak, hiszen hosszú idô után érmet szerzett a csapattal, s ez 
nemzetközi kupaindulást ért. Segítôje, Nagy Tamás követte a 
kispadon megbízott edzôként, de pontot sem szerzett vele a 
társaság. Majd augusztus 30-án Détári Lajost nevezték ki szak-
mai igazgatónak, munkáját vezetôedzôként Nagy Tamás, míg 
kapusedzôként Kakas László helyett korábbi kapusunk, Balogh 
Tamás segíti. Döme lapzártánk után az Üllôi úton mutatkozhat-
(ott) be a ZTE ellen, amely szintén edzôt váltott, s hogy legyen 
egy kis csavar a történetben, éppen Prukner László szerzôdte-
tésérôl tárgyalt.
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Két ferencvárosi aranyérem
Kassai János

Szép sikert értek el az FTC kerékpárosai a Millenáris Velodromban rendezett 
országos pályabajnokságon. A különbözô versenyszámokban és korcsopor-
tokban 3 sportoló 8 érmet szerzett. A 3000 méteres idôfutamban a masters 
kategóriában Pásztor Zoltán bajnok, a 200 méteres sprintben pedig ezüstérmes 
lett. Bozó Lajos az férfiak elitmezônyében a scratchversenyben ugyancsak a 
második helyen végzett.

Figyelemre méltó az ifjúsági korcsoportban szereplô Mogyorósi Máté telje-
sítménye. A 17 éves sportoló a sprintversenyben korosztályában bajnoki címet 
szerzett, további három számban (1000 méter, keirin, scratch) a harmadik he-
lyen végzett. A pályakerékpárosok többségének számára a bajnoksággal véget 
ért az idény. Amennyiben Mogyorósi a téli szezonban fedett pályán is edzhet-
ne, és versenyeken indulhatna, akkor tehetsége alapján méltó folytatója lehet-
ne a magyar kerékpársport szép hagyományának.

Négy meccs: egy rúgott gól
Újabb négy vereség
Öltözôi pofonok, számûzetés, szakmai igazgató lemondása, 
megbízott edzô, új kinevezés – közben fogadkozások, ám zakó 
zakó után, s csak egyetlen, büntetôbôl szerzett gól – az elmúlt 
egy hónap mérlege a Fradi futballistáinál. Szó se róla, nem volt 
unalmas az elôzô négy hét, de a csapat hívei lemondtak volna 
az izgalmakról. Nincs rend a korábbi ígéretek ellenére sem…

Valami megtört az Aalesund elleni visszavágó után. Addig 
hihettük, talán fejlôdött, s jobb lesz a Frad, mint az elôzô évben, 
ám azóta betlit játszik az együttes.

A negyedik fordulóban az addig hibátlan Pécset fogadtuk. 
Az elsô félidô közepéig tartott a mezônyfölény, aztán feljöttek 
a vendégek, bár támadott becsülettel az együttes, Abdi több jó 
labdát adott a társaknak, míg Oláh több lehetôséget elrontott. 
A második félidôben olykor már a Pécs is veszélyeztetett, aztán 
öt perccel a vége elôtt a gyôztes gólt is megszerezte. Nagy Olivér 
cselére összefutott Maróti és Csizmadia, Ranilovič bár beleért a 
labdába, megint ügyetlenkedett…

A következô meccsen Kispesten szintén a légiós állt a kapu-
ban (és hibázott újra). Abdit meg egy öltözôi pofon miatt szám-
ûzték a keretbôl, miként Andrezinho szûrét is kitették. 

Kevesen kaphattak szívinfarktust, s helyszínen vagy a képer-
nyôk elôtt szurkolók pulzusa is talán csak elvétve emelkedett a 
meccs alatt. Néhány helyzet, gyenge lövés és unalom jellemezte 
a kilencven percet. Azért a házigazdák találtak egy gólt – nem 
meglepô módon Ranilovič segítségével. Öt perccel a zárás elôtt 
Oláh hat méterrôl Kemenesbe lôtt a kapu helyett, így zsinórban 
harmadszor kapott ki 1-0-ra a Fradi.

A lemondott Prukner László helyett korábbi segítôje, Nagy 
Tamás irányította a Ferencvárost. A védôk ügyetlenkedtek, és a 
Haladás már az 5. percben vezetést szerzett az Üllôi úton – nem 
ilyen kezdésrôl álmodott az „újonc” Végh Zoltán a Fradi kapujá-

ban. A második játékrész elején is gólt lôttek a vendégek, s csak 
bô negyedórával a vége elôtt, 11-esbôl szépített Rósa. 

Végül a Népstadion „búcsúbajnokiján” a nyeretlenek csatá-
ja után a Vasas örülhetett. Az ellen kispadján a korábbi Fra-
di-edzô, Marian Vlak ült, és már a 3. percben boldogan csap-
hatott a levegôbe. Egy szabadrúgást követôen védôk s támadók 
szerencsétlenkedtek a 16-oson belül, majd Kovács lôtt a valóban 
újonc Jova hálójába. Támadott a Fradi, olykor helyzetig is elju-
tott, de a kaput csak ritkán találta el, ennek ellenére úgy tûnt, 
sikerülhet az egyenlítés. Ehelyett 20 perccel a vége elôtt Bárá-
nyos eldöntötte a meccset.

A Fradi-híveknek csupán annyi örömük lehet, hogy a máso-
dik csapat két gyôzelemmel Baja (3-1) és Sopron (2-0) kezdte 
a bajnokságot.
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Középkereszt 
Ferencváros 
Flórijának
Augusztus 20-a alkalmából a Parlament 
Kupolatermében Schmitt Pál köztársasági 
elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztjét adta át Albert Flóriánnak, 
a Ferencváros legendás labdarúgójának, 
Magyarország egyetlen aranylabdás fut-
ballistájának, a nemzet sportolójának, aki 
tavaly óta Budapest díszpolgára is.

Teniszezüst  
párosban
A ferencvárosi Kisgyörgy Gergely–Mada-
rász Gergely-páros második helyen zárt az 
OB-n, miután a döntôben a Balázs Atti-
la–Balázs György-kettôs	6-3,	6-2	arányban	
nyert ellene. Így nem sikerült a bravúr, és 
még	 mindig	 1928-ban	 nyert	 utoljára	 baj-
nokit	fradista	féri	teniszezô.	Ekkor	Dörner 
László Baumgarten Magdával az oldalán 
vegyes párosban állhatott a dobogó leg-
felsô fokára.

„A Hulladékhegyen innen és túl” 
Szépírói pályázatot hirdet az FKF Zrt. 
A Fôvárosi Közterület-Fenntartó Zrt. szépírói pályázatot hirdetett alsó, felsô tagozatos és középiskolás diákok szá-
mára. A jelentkezôk az FKF Zrt. tevékenységi köréhez kapcsolódóan bármilyen hulladékkal kapcsolatos témában 
megfogalmazhatják gondolataikat.

Az FKF Zrt. elsôdleges és legfontosabb feladatait elsôsor-
ban a hulladékgazdálkodással és a köztisztasággal kapcsola-
tos tevékenységek jelentik. A közelmúltban a társaság átfogó 
CSR-kampányt indított annak érdekében, hogy minél több 
gyermekkel ismertesse meg a környezettudatosság és a fenn-
tartható fejlôdés gondolatát. Ennek érdekében kidolgozott egy 
részletes, három korosztály (óvodás, alsó és felsô tagozatos 
gyerekek) tanítását segítô oktatási programcsomagot, amely 
kiegészítô anyagként kaphat helyet az óvodák és iskolák tan-
tervében szereplô környezetismereti (vagy ezzel kapcsolatos) 
tantárgyak tanítási, fejlesztési terve mellett. Az április 11-én 
induló szépírói pályázat meghirdetésével az FKF Zrt. tovább 
szeretné erôsíteni CSR-tevékenységét és felhívni a figyelmet 
arra, hogy a hulladékot a szépirodalomban is „újra lehet hasz-
nosítani”.

Az április 11-én, a költészet napján meghirdetett szépírói 
pályázatra jelentkezôk különbözô mûfajokban indulhatnak. Az 
alsó tagozatosok vers, mese vagy dalszöveg, a felsô tagozatosok 
ezeken kívül novellában is, a középiskolások pedig versben vagy 

bármilyen epikus mûfajban megfogalmazhatják gondolataikat a 
környezetvédelemrôl, a hulladékkezelésrôl. Ihletet elsôsorban 
az FKF Zrt. tevékenységi körébôl lehet meríteni. A hulladék, a 
kukásautó, a kukásember, a hulladékégetô, a hókotró és még 
számos más kiindulópont kínálhat lehetôséget arra, hogy az al-
kotni vágyó fiatalok megfogalmazzák, mi történik „a Hulladék-
hegyen innen és túl”.

A pályázatokat október 28-ig kell elküldeni, terjedelmük 
maximum öt, kézzel vagy számítógéppel írott A4-es oldal lehet.

A zsûri elnöke Csukás István Kossuth-díjas író lesz, aki le-
gendás mesekönyveivel nemcsak a gyermekekkel, hanem a 
felnôttekkel is megszerettette az irodalmat. A zsûri tagjai kö-
zött foglal helyet Karafiáth Orsolya, a Magyar Köztársaság arany 
érdemkeresztes írónôje, Finy Petra meseírónô, Thurzó Réka, az 
ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. kommunikációs munkatársa és 
Orendi Éva, az FKF Zrt. PR-fômunkatársa.

A legjobb pályamûveket beküldô jelentkezôk mind a három 
korosztályban az FKF Zrt. és az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. 
jóvoltából díjakban részesülnek.

10 év után újra népszámlálás 
lesz Magyarországon
A népszámlálás az egyetlen módszer, amellyel pontosan megismerhetjük Magyaror-
szág összes lakosának életkörülményeit. Válaszával Ön elsôsorban a lakóhelyének, 
szûkebb környezetének a fejlesztését könnyíti meg. Az adatok megbízhatósága érde-
kében a részvételt és a hiteles adatközlést a törvény kötelezôvé teszi. Amennyiben te-
hát 2011. október 1. és október 31. között jelenlegi tartózkodási helyén felkeresik Önt 
a számlálóbiztosok, a kérdésekre válaszolnia kell. Ám mivel a válaszadás név nélkül 
történik, megnyugodhat, hogy a neve és válaszai semmilyen körülmények között nem 
kapcsolhatók össze. Az adatfelvétel három lehetséges módon történik: 
– Az idén elôször a www.enepszamlalas.hu honlapon elektronikusan is lehetôség van 

az adatok rögzítésére. A kérdések internetes megválaszolására október 1-jétôl ok-
tóber 16 ig van lehetôség. 

– Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja úgy is, hogy a kérdôíveket saját 
maga tölti ki. Ebben az esetben a kitöltött papír kérdôíveket az adatszolgáltató a ka-
pott borítékba visszahelyezve átadja a számlálóbiztosnak, amikor az ismét felkeresi 
az adott címet. A papíralapú kitöltésre szintén október 1–16. között van lehetôség. 

– A harmadik mód az adatfelvételre, hogy a kérdéseket ott rögtön személyesen vála-
szolja meg a számlálóbiztosnak. 
A kérdôívek kb. 30 rövid kérdést tartalmaznak, amelyeknek a megválaszolása kb. 

15 percet vesz majd igénybe. Kérjük Önöket, Ferencváros lakóit, hogy szánjanak 15 
percet a válaszokra, s ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyarországról nyert kép 
minél teljesebb legyen. 
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A kitöltés szabályai
Valamennyi vízszintes sorban, illetve függôleges oszlopban meg-
találhatónak kell lennie 1-tôl 9-ig mind a kilenc számjegynek.

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

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

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

A 2011. augusztusi számunkban megjelent sudoku helyes 
megfejtôi közül Porcsin Bélának kedvezett a szerencse, nyere-
ményét, a Kalligram Kiadó könyvcsomagját a szerkesztôségben 
veheti át.

Fogadóórák
Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP): polgármeste-
ri	fogadóóra	minden	hónap	utolsó	csütörtök,	12–16	óra.	Be-
jelentkezés mindennap az ügyfélszolgálati irodán. Helye: pol-
gármesteri	hivatal,	I/24.	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): alpolgár-
mesteri	 fogadóóra	minden	 hónap	utolsó	 szerda,	 12–16	 óra,	
helye:	Polgármesteri	Hivatal,	Bakáts	tér	14.	II.	emelet	38.

 Képviselôi fogadóóra: minden hónap elsô hétfô, 17–19 óra, 
helye:	Fidesz-iroda,	Toronyház	u.	3/b.	Bejelentkezés	az	ügyfél-
szolgálati	 irodán	(Bakáts	tér	14.)	személyesen,	a	hónap	min-
den munkanapján, ügyfélfogadási 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 máso-
dik	kedd,	15–17	óra.	Fidesz-iroda	(IX.,	Toronyház	u.	3/B,	illetve	
egyeztetés	alapján.	Telefon:	06-20	513-0779

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

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

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

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

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

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

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDNP): elôzetes egyeztetés 
alapján	bármikor.	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	egyezte-
tés	alapján.	Telefon:	06-20 969-8849

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

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

Tornai István	(Ferencvárosi	Lokálpatrióta	Egyesület):	elôzetes	
bejelentkezés	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.,	be-
járat a Dandár utca felôl).

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

Tájékoztató
Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Önkormányzatunk egyik kiemelt feladatának tekinti a kerületi 
esélyegyenlôségi program minél szélesebb körû megvalósítását. 
Elsô lépésként egy kérdôívet állítottunk össze, amellyel kérdezô-
biztosok felkeresik kerületünk polgárait.

A kérdôívek kitöltése és feldolgozása fogja megalapozni a kerü-
leti esélyegyenlôségi programunkat, ezért kérjük minden kerületi 
polgár segítségét. Elôre is köszönjük értékes közremûködésüket!



A ferencvárosi önkormányzat  
meghívja Önt és családját  

autómentes napi  
rendezvényére.

A József Attila-lakótelepen  
2011. szeptember 17-én, szombaton 9.00-tôl  
15.00 óráig a Napfény utca a gyalogosoké.

Programok: fabiciklizés kicsiknek, aszfaltrajzverseny,  
élô társasjáték, öko-kézmûveskedés, tájékozódási verseny, 

közlekedési totó, biciklis ügyességi verseny, baleset- 
megelôzési tanácsadás, ingyenes kerékpár-diagnosztika, 

környezetvédelmi sátor, mûvészi teremkerékpár-bemutató, 
református sátor, FTC-kosársuli




