
OtthOn, várOs

www.ferencvaros.hu 2011. december ingyenes havilap
FerencvárOs

Advent és karácsony
Közért – fiatalokért

Gyémánt a kerületben
Új Ferencváros-kártya



Ferencvárosi advent 2011
A

 B
ak

át
s 

té
re

n 
és

 a
 J

óz
se

f 
A

tt
ila

-l
ak

ót
el

ep
en

 k
és

zü
lt

 k
ép

ek
et

 f
ot

óz
ta

: F
er

en
cz

y 
D

áv
id

, K
ri

vá
ns

zk
y 

Á
rp

ád
, G

ár
d

os
 D

et
ti

, K
ov

ác
s 

Év
a 

Re
be

cc
a



OtthOn, várOs FerencvárOs 1 

Az eljövendô
Antall István

Kezdetben volt a várakozás, aztán egy életen át velünk is 
maradt. Már akkor ránk gondoltak szüleink, amikor még 
egymást sem ismerték, s amikor együtt kezdtek álmodoz-
ni, tervezgetni, mi több, rejtôzködve is láthatóvá váltunk 
már, s kitûzetett érkezésünk idôpontja is, egyre gyakrab-
ban vált tapasztalhatóvá az a csendes derû, amely bárhol 
körüllengi a gömbölyödô, piruló asszonyokat. Nem tud 
olyan szürke és kedvetlen lenni a város, nem tud olyan 
zajos lenni az Üllôi úti forgalom, nem lehet olyan kopár a 
téli Ferenc téri park fasora, nem lehet annyira néptelen a 
Duna-part, annyira zsúfolt a vásárlás lázában égô Nagy-
csarnok, hogy ne mosolyogjon rá egyikünk a tömegben 
tétován lépkedô, gyermeket váró nôre. Nem tudjuk meg-
fogalmazni, rá sem ébredünk talán, föl sem fogjuk, de 
anyánk jön velünk szemben, és szíve alatt mi vagyunk… 

Ferencvárosban varázsa van a várakozásnak, mert bár 
elkerülhetetlennek tûnik az ünnepek elôtti forgatag al-
kalmi ingerültsége, az elhanyagoltságba, elhagyatottság-
ba beleszürkülô kerület homlokán simulnak a ráncok.

A szent család otthonkeresésének ünnepi játéka a 
hétköznapokban is tovább él. Nem azért bámuljuk a ki-
rakatot, nem azért járunk üzletrôl üzletre, mert az olyan 
izgalmas, s a vásárlás kétes mámora, a szerzés bódulata 
ragad magával, hanem azért, hogy azon a bizonyos es-
tén majd felhôtlenül örülhessünk azok örömének, akik 
legközelebb állnak hozzánk.

Ferencvárosban a közösségi terek is ehhez a vára-
kozással teli izgalomhoz igyekeznek igazodni. A valahai 
házmesterek által föllocsolt udvar jégpályája most a Ba-
káts térre költözött, a Ráday utca apró üzletei, kellemes 
vendéglátóhelyei még a messzirôl érkezetteket is úgy fo-
gadják, hogy kedvük legyen visszajönni. S ha valaki kény-
telen a karácsonyt idegenben tölteni, legalább nálunk 
találjon – akár egy estére is – otthonra. 

Várakozik a város, ôszi melankóliáját már lámpafé-
nyekre cserélte, s ezek a fények figyelmeztethetnek min-
ket az árnyékra. Arra, hogy a rászorulók, az elesettek, 
a kiszolgáltatottak is hozzánk tartoznak, ahogy a gye-
rekek, úgy az öregek is mi vagyunk, bennünk is eljön, 
ránk is vár valami, ami attól lesz jobb, hogy mi is többek 
igyekszünk lenni.

Ferencváros, 2011. december (XXI. évfolyam 15. szám), ingyenes havilap
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Advent és karácsony
Az ünnepek közeledtével azért kerestük fel dr. Kerényi Lajos atyát, a Szent Kereszt-plébánia plébánosát, hogy a vá-
rakozásról és az ünneprôl, az emberi lélek szükségleteirôl kérdezzük. Grozdits Károly interjúja.

– Ön 1927-ben született, sok karácsony van már a háta 
mögött. Melyek a legkorábbi emlékei?

– Almásfüzitôn születtem, bátyámmal ketten vagyunk test-
vérek, legrégebbi emlékem a karácsonyról, hogy anyukám volt 
az „angyal”. Édesapámmal a konyhában játszottunk-hancúroz-
tunk, és tudtuk, hogy biztos valami nagyszerû dolog történik 
nemsokára. Egyszer csak csengôszó hallatszott a szobából, és 
nagy izgalommal bemehettünk. Óriási élmény volt, meg sem 
tudtunk szólalni. Akkor még nem tudtuk, hogy mûködnek 
ezek a dolgok, csak a titokzatosságát ismertük.

– Ez a titokzatosság nagyon fontos kellene hogy legyen 
napjainkban is.

– Az empíria, a mindent közvetlenül megtapasztalás vágya, 
a gondolat, hogy csak az van, amit fogok-látok-megeszek, nagy 
kárt okoz: szegényebbé teszi az embereket, akik elfelejtik, hogy 
nemcsak ez van! Ezek csak bevezetései lehetnek egy másik erô-
térrendszernek, amely ténylegesen létezik. A tudomány is egyre 
inkább felismeri a természetfölöttiséget. Egy latin mondás sze-

rint „parva sapientia regitur mundus”, azaz „kevés bölcsesség 
által irányíttatik a világ”. A fölvilágosodás eszméje rendben van: 
meg kell hódítanunk a Földet! De ezt is intelligensen kellene 
csinálni.

– Hogyan?
– Amikor Benjamin Franklin felfedezte az elektromosságot, 

akkor az emberi „bölcsesség” egybôl nyugdíjba akarta küldeni 
az Istent. Arra persze nem gondoltak, hogy Franklin csak meg-
találta azt, ami van. Einstein felfedezései kapcsán is lejátszódott 
ugyanez. De a „kicsiny bölcsességben” fel sem merül, hogy ez 
a csodás rendezettség nem lehet „csak úgy”, magától. A tudo-
mány felfedezései mind-mind azt a csodát mutatják meg, hogy 
van természetfeletti világ. Freund Tamás agykutató beszél arról, 
hogy a tudósok hetven-nyolcvan százaléka istenhívô. Einstein is 
az volt, sôt Darwin is.

– Hol a hiba?
– Az immanens világnézetek, a naturalizmus, a racionaliz-

mus, a marxizmus, a materializmus, az egzisztencializmus any-
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A karácsony akkor szép… Mikor?
December 25-én Jézus születését ünneplik az egyházak és a hívôk, a csa-
ládok többsége karácsonyfát állít. De mióta van ez így?

A  válasz kézenfekvônek tûnne, hiszen idôszámításunkat is Krisztus 
elôtt/után felosztásban használjuk… Mégsem ilyen egyszerû az egész 
(például nem december 25-én van január elseje). Sôt, a teológiai oko-
kat homályban hagyva megállapíthatjuk, hogy az elsô három században 
az embereknek fogalmuk sem volt róla, mely napon született Krisztus. 
Létezett néhány egyéni számítás, de ezek inkább csak a zûrzavart nö-
velték. Az elsô „félhivatalos” dátum január 6. volt, ma is ezt ünneplik a 
jeruzsálemi, oroszországi, szerbiai, bulgáriai, grúz, lengyel, csehszlovák, 
etiópiai, kopt, szír-jakobita, indiai ortodox egyházak hívei.

A december 25-i ünnep Rómában kezdte „karrierjét” 
325 és 354 között. Elterjesztésében komoly szerepe lehe-
tett Nagy Konstantinnak, aki a kereszténységet „bevett 
vallássá” (nem államvallássá) tette. A császár lelkes híve 
volt a Nap-kultusznak (eredetileg ennek ünnepe a mi ka-
rácsonyunk), s össze kívánta kötni a kellemest a hasznos-
sal, a pogányt a kereszténnyel. Az külön szerencse volt, 
hogy a Krisztusra vonatkoztatható bibliai jövendölések-
ben gyakran feltûnik a Nap, a Fény mint a Messiás szi-
nonimája.

Az örmény egyház január 18–19-én ünnepli a kará-
csonyt…

A karácsonyfa eredetét sem arrafelé kell keresni, amer-
re az ember gondolná: a középkori Európában (leginkább 
a Rajna vidékén) december 24-én misztériumjátékokat 
adtak elô a templom elôtt. A történet alapját Ádám és 
Éva bûnbeesése adta (ettôl váltott meg minket Krisztus), 
a díszletek között szerepelt a paradicsomi fa. Minekutá-
na termô fát nehéz lett volna beszerezni, ezért az almát 
(a halhatatlanságot is jelképezô) jegenyefenyôre aggat-

ták. A késôbbiekben Krisztust jelképezô ostyák is kerültek a fára. Ebben 
a formában „jutott be” a karácsonyfa a lakásokba. Az ostyából lassan 
karácsonyi sütemény (mézeskalács, habkarika), az almából üveggömb 
lett. A gyertyák megjelenése még késôbbre tehetô, általánossá pedig 
csak a 18. században vált. Goethe Wertherében már elôfordul.

A karácsonyfa Európa többi részén csak a 19. században kezdett el-
terjedni, Franciaországban csak 1870 után. Angliába valószínûleg Viktó-
ria királynô férje, Albert von Sachsen-Coburg „vitte magával”. A kará-
csonyi ünnepkör legfontosabb kelléke egyáltalán nem olyan régi, mint 
azt a fa alatt énekelve gondolnánk!

nyira beszûkítik az ember csodálatos horizontját, hogy nem 
tudja már a helyes utat, és ettôl boldogtalan. Látom, hogy egyre 
több az öngyilkos. Ha nincs Isten, akkor nincs válasz az élet 
legnagyobb kérdéseire. Én sokat foglalkozom betegekkel, járom 
a kórházakat. Az öngyilkososztályokon borzasztó dolgokat hal-
lok. A reményt és vagyont vesztett emberek nem találnak ma-
guknak kiutat, nem képesek belépni egy másik erôtérbe. Ren-
geteg a depressziós, a pánikbeteg, a kényszerképzetes. Ezek az 
emberek attól hullnak szét, hogy nem találnak kapaszkodót az 
anyagvilágban.

– Elkerülhetetlen a „nyitás a transzcendensre”?
– Nem lehet kiiktatni a természetfölöttit, mert arra szület-

tünk. Azért mondja Ady: „Nem birom már harcom vitézül, / 
Megtelek Isten-szerelemmel: / Szeret kibékülni az ember, / Mi-
kor halni készül.” És úgy is nevezi az embert, hogy „Istenhez 
hanyatló árnyék”. Ezek igazi adventi gondolatok, hiszen az ad-
vent úgy ragadható meg, mint valamiféle elindulás egy tökéle-
tesebb, nagyszerûbb erôtér felé, amely megoldást adhat. Fontos 
az a tudat, hogy onnan is jön valaki, aki válaszol a végtelen 
vágyaimra. Az embernek soha nem elég szépbôl, jóból, igazból.

– Az adventi készülôdés jó alkalom lehetne...
– Nagyon fontos lenne, hogy az emberekben legyen vára-

kozás. Amíg a kincs, hírnév, pénz, gyönyör mûködik, addig 
„Valakinek” tartják magukat. De amikor ezek az anyagi dol-
gok felmondják a szolgálatot, akkor mi következik? Az advent 
pont azt a várakozást, kiútkeresést jeleníti meg, amire az em-

bereknek szükségük lenne. Az advent az ember számára arról 
kellene hogy szóljon, hogy alkalmassá tegyük magunkat a ta-
lálkozásra, az Érkezô befogadására. El lehet tévedni, sok olyan 
dolog van, amely tévútra csalogathat minket. Ilyen, ha valaki 
csak az e világi értékekkel foglalkozik. Ezt én úgy nevezem, 
hogy Ézsau-szindróma: az ember, aki a pillanatnyi vágyainak 
és szükségleteinek oltárán bármit hajlandó feláldozni. Akár az 
elsôszülöttségét is.

– Szellemi, lelki éhség van az emberekben…
– Igen, óriási az éhség! Reményik Sándor erdélyi költô azt 

írta Istenarc címû versében: „Egy istenarc van eltemetve ben-
nem, / A rárakódott világ-szenny alatt.” Hiszen Isten a saját ha-
sonlatosságára teremtett minket. Az istenarc a szeretet, a har-
mónia, a tisztánlátás, a felszabadultság! A „világ-szenny” pedig 
mindaz a rossz, amit a hétköznapok világa rátapaszt erre. De a 
költô tudja a megoldást is: „S most ásót, kapát, csákányt ra-
gadok, / Testvéreim, jertek, segítsetek, / Egy kapavágást ti is 
tegyetek…”

– Az adventi várakozás a karácsonnyal teljesedhet be.
– Távlatokat kell mutatni az embereknek! Mosolygós, dalo-

ló, optimista, építô emberek kellenek, hiszen a legzseniálisabb 
építômester sem tudna csodálatos épületeket felhúzni korhadt 
gerendákból, szétmálló téglákból, döglött mészbôl. Egy szép, 
boldog országra van szükség, amelyet nem maszatol be a kis-
szerûség! Ha van bennünk törekvés a megújulásra, akkor lehet 
szép a jövô, amelynek méltó szimbóluma a karácsony.
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Tûzifaadomány
A tél, a hideg sok gondot tud okozni. A ferencvá-
rosi önkormányzat és Fuxreiter Róbert rendôrka-
pitány a fûtés finanszírozásának problémáját vette 
le annak a Váltó közben élô családnak a válláról, 
amelyik három tonna tûzifát kapott ajándékba. 

A november 23-i átadáson részt vett dr. Bácskai 
János polgármester, Sajó Ákos képviselô és Fuxrei-
ter Róbert rendôrkapitány.

Hogyan tanítsunk a digitális világban?
Idén 16. alkalommal rendezték meg a Ferencvárosi Pedagógiai Napot, ez 
hagyományosan a kerületi oktatók, nevelők találkozója, amelyen szó esik 
az oktatás-nevelés sarkalatos kérdéseiről, nagy dilemmáiról, ismerkedni le-
het a pedagógiatudomány legújabb eredményeivel, s ki lehet cserélni a 
tapasztalatokat a szekcióüléseken.

A Leövey Klára Gimnáziumban november 16-án tartott rendezvény kö-
zéppontjába a tehetséggondozás került, ezt emelte ki üdvözlő beszédé-
ben dr. Bácskai János polgármester, aki a tehetségek felkarolásán túl a 
lemaradók felzárkóztatásának szükségessége mellett is állást foglalt. 

Formanek Gyula alpolgármester felvezetőjében utalt rá, hogy kiemelke-
dő teljesítmény akkor nyújtható, ha a tehetség kiváló képessége párosul a 
kreativitással (alkotóképességgel) és a motivációval (ösztönzéssel).

A plenáris ülésen dr. habil. Gyarmathy Éva, az MTA Pszichológiai In-
tézetének kutatója briliáns előadást tartott. A digitális, „gombnyomásos” 
világban a még nem ebben felnövők – bár az ő gondolkodásuk is vál-
tozik – csak „digitális bevándorlók” lehetnek, szemben a „digitális benn-
szülöttekkel”. Az információk valóságos özöne miatt a tudásszint nő, az 

információszerzés súlypontja eltolódik a verbálistól a képi világ felé. Ez a 
gondolkodást is megváltoztatja, bizonyos képességek visszafejlődnek, 
mint például a „képzetalkotás”. A bal agyféltekés gondolkodás, a mód-
szeres, pontos információfeldolgozás hiánya okozhat egy sor oktatási-ne-
velési problémát. A digitális bennszülötteket azért kell másképpen oktatni, 
nevelni, mert különben sokuknál beindulhat az alulteljesítés ördögi köre. 
A mai kornak megfelelően, „pörgősebben”, a stratégiai játékok, művésze-
tek, sportok segítségével vissza kell hozni a megfelelő mozgást (a mozgás 
maga az élet), s így elérhető a két, eltérő feladatot végző agyfélteke har-
monikus együttműködése. A tanító, oktató, nevelő embernek szem előtt 
kell tartania, hogy az érdeklődés a tehetség motorja, s úgy kell „meg-
szólítani” a fiatalokat, hogy a tanulás belülről fakadó, belsőleg motivált 
tevékenység legyen. 

Az előadást szekcióülések követték a Leöveyben és a Telepy Károly-isko-
lában, többek között a magyar néptánc és a tehetséggondozás kapcsola-
táról, a matematika újszerű oktatásáról, az irodalmi tehetség neveléséről, a 
jobb agyféltekés rajzolásról.
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Film a ferencvárosi malmokról
A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény filmvetítésén, október 28-án, a 
mozgókép nyújtotta élményen túl Sebők Tibortól, a Malomipari Múzeum 
vezetőjétől sok érdekességet tudhattak meg a résztvevők.

Pesten valaha apró, kis teljesítményű hajómalmok őrölték a kenyérnek-
valót. Működött jó néhány a ferencvárosi partszakaszon is. Mára csak egy 
maradt belőlük, az is csak rajzban, Ferencváros címerében. Széchenyi Ist-
vánban – egyik külföldi útjáról hazatérve, látván e kicsiny szerkezeteket 
– fogalmazódott meg a gondolat: hatalmas gőzmalmokat kellene építeni 
a Duna partjára, hiszen a magyar búza kiváló, a molnárok nagy tudásúak, 
adott a víz a gőzfejlesztéshez, a folyam pedig hozza-viszi hátán a szenet, 
gabonát és a lisztet.

Az elképzelésből valóság lett, s néhány évtized leforgása alatt Óbuda, 
Buda és Pest együtt Európa legnagyobb, a világnak pedig Cleveland után a 
második leghatalmasabb malomipari központja lett. Ferencváros is kivette 
részét e hatalmas fejlődésből.

1865-ben kezdte meg működését a Concordia, három évvel később a 
Pesti Molnárok és Sütők gőzmalma, majd 1880-ban egyszerre kettőt is 
avattak, a Gizella- és a Király-malmot (utóbbi Ferencvárosi malomként is-
mert). A sort az 1893-ban felépült Hungária-hántolómalom zárta. A mal-
mok egyenként több száz embernek adtak munkát, s együttesen évi több 
százezer tonna gabonát őröltek.

A magyar malomipar sikeréhez nagyban hozzájárultak a hazai gépgyár-
tók, fejlesztéseik világszerte elterjedtek. A Ganz gyár rendkívül kopásálló, 
kéregöntésű malmi hengereket gyártott, a liszt osztályozását, hírneves fi-
nomságát pedig a magyar síksziták tették lehetővé. Magyar találmány a 
lisztminőséget vizsgáló farinograph nevű berendezés, de a világ árutőzsdé-
in a frissen learatott gabona hektolitersúlyát is magyar műszerrel mérték.

Mára egyetlen működő malom sem maradt a kerületben, az utolsó, a 
Ferencvárosi négy éve fejezte be az őrlést, épületét elbontották. A Gizel-
la-malom megújult épületében tágas, különleges és drága loftlakásokat 
alakítottak ki. A volt Hungária-malom ma irodaház, a Concordia pedig az 
azonos nevű, gabonatárolással és -forgalmazással foglalkozó cég központ-
ja. Egyik épületszárnyában nyert elhelyezést a Malomipari Gyűjtemény, 
amely később múzeumi rangot nyert.

Hírek közlekedôknek, autósoknak
•  Befejezôdött a Boráros téren a 2-es villamos pályaíveinek cseréje, így új-

ból akadálytalanul közlekednek a 4-es, 6-os villamos követési idôközével 
hasonló sûrûséggel járó szerelvények.

•  Mire a Ferencváros decemberi száma megjelenik, befejezôdik az útpálya 
felújítása az Aszódi utcában az Ecseri út és a Füleki utca közötti szaka-
szon, valamint a Füleki utcában a Gyáli út és az Aszódi utca között, újra 
a megszokott vonalon járnak a 181-es és 281-es autóbuszok. Kijavították 
az útburkolatot a Napfény utcában is, a benzinkút környékén.

•  A Balázs Béla utcában a Thaly Kálmán utca és a Lenhossék utca között 
csatornaépítési munkálatok kezdôdtek, amelyek a jövô évre is át fognak 
húzódni. Az utcának e szakasza zsákutca lett a Lenhossék utca felôl.

•  Csak részben jó hír: a Kálvin térrôl áthelyezték a toronydarut, megvál-
tozott a besorolási rend a téren. Jóllehet, a Szabadság hídon és a Vám-
ház körúton csak egy-egy sáv van, a forgalom mégis gyorsulhat az új 
besorolási renddel. A Szabadság híd felôl érkezôk a Lónyay utcától két 
sávban haladhatnak, az Üllôi út torkolatánál pedig négysávosra bôvül 
az útpálya. A belsôbôl balra lehet fordulni a Kecskeméti utcába, a két 
középsôbôl és a kerékpársávból a Múzeum körút irányába lehet tovább-
haladni, a külsô sávból pedig az Üllôi útra lehet ráhajtani.

 Sajnos a Ráday utca torkolata még nem szabadul fel. Lényegesen bôvül 
a palánk visszahúzásával a gyalogosterület a téren, megszûnik a refor-
mátus templom eddigi elszigeteltsége.

Az én Pöttyös utcám –  
Kiegészítés képben
Elôzô lapszámunk 3. oldalán megjelent írás képanyaga nem teljes, ha 
nem mutatjuk meg azokat, akik Gattyán Istvánnal összefogva sokat 
tesznek a környék szépségéért.
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Kállay Gábor: ferencvárosi 
lét, családi vonásokkal
Pindroch Tamás

Számos hangszeren játszik, operaénekes, a Camerata Hungarica, a Mandel Quartet énekes és hangszeres szólistája, 
az Excanto Együttes vezetôje, az Artisjus komolyzene-szerzôi osztályának a tagja, a Ferencvárosi Ádám Jenô Zene-
iskola tanára. Kállay Gábor színes zenei egyéniség, aki elsôsorban ferencvárosi. Soha nem vágyódott el innen, és az 
interjúnkból kiderül: ez nála családi vonás.

– Sokan csak legyintenek arra, hogy Budapesten létezne 
kerületi identitás. Ön mivel cáfolná meg ezt?

– Nem itt születtem, de negyvenöt éve élek Ferencvárosban. 
A kerületi zeneiskolába jártam én is, de akkor még nem viselte 
Ádám Jenô nevét, és nem is ebben az épületben mûködött. Ké-
sôbb lányaim is itt tanultak zenét, ôk már az új helyen, tanár-
ként pedig több mint húsz éve dolgozom itt. Minden Ferenc-
városhoz köt: feleségem itt született, a bátyám is itt lakik. Az 
ô kisebbik és az én nagyobbik lányom is ragaszkodott ahhoz, 
hogy itt éljen, mindketten itt vettek lakást.

– Világjárta zenészemberként mit tart Ferencvárosban kü-
lönlegesnek?

– Kétfelé választanám ezt a kérdést. Kívülálló szemével 
nézve is nagyon jó városrésznek számít a kerület, a Nemzeti 

Színházzal, a Mûvészetek Palotájával, rengeteg iskolával, zöld 
területtel és minden problémájával együtt a ferencvárosiak jó 
közösséget is alkotnak. Másrészrôl pedig a világon nekem se-
hol nem adatik meg az, ami itt, hogy minden második em-
bert, de a sarki boltost, a virágost, a zöldségest is személyesen 
ismerjem. Soha el nem tudtam képzelni, hogy máshol éljek. 
A kisebbik lányom, aki csellista, három éve az Egyesült Ál-
lamokban tanul, most fog doktorálni. A mostani viszonyok 
alapján kicsi az esély arra, hogy itthon munkát kapjon, pró-
bálom gyôzködni, maradjon kinn, de úgy érzem, húzza haza 
a szíve ôt is. A ferencvárosi kötôdés családi vonás lehet ná-
lunk.

– Eredeti szakmája villamosmérnök. Miért nem került rög-
tön a zenei pályára?Fo
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– Gyermekkoromban is tanultam zenélni, de olyan család-
ban nôttem fel, amelyikben elképzelhetetlen lett volna, hogy 
a mûvészi pályát válasszam. „Legyen egy tisztességes szakmád, 
fiam, aztán azt csinálsz, amit akarsz.” Ezért következett be ná-
lam ez a mûegyetemi intermezzo. De már ekkor egyértelmû 
volt, mi az, ami engem a legjobban érdekel: brácsásként beke-
rültem az egyetemi zenekarba, amelyben nagyon sok konzis és 
zeneakadémista játszott. Ez a légkör teljesen magával ragadott.

– Az ön nemzedéke a beatnemzedék. Ön miért nem köny-
nyûzenész lett?

– Szeretem és becsülöm a popzenét, a Beatles mai napig a 
kedvencem, de hozzám közelebb állt a nagyobb formákban gon-
dolkodó komolyzene és Bach, Mozart, Beethoven szellemisége.

– Mit szól ahhoz a tendenciához, hogy a könnyûzene nyit 
a komolyzene felé? Sting nemrég egy reneszánsz lemezt ké-
szített.

– Miközben hallgatom ezeket a Sting-felvételeket, irigység 
fog el, hogy mekkora szabadsággal tudja elôadni a reneszánsz 
dalokat, tökéletes interpretálását nyújtja a reneszánsz zenének. 
Ez a szabadság oda-vissza is mûködhetne, hiszen a reneszánsz 
vagy a barokk zene elôadásába is bele kellene vinni azt a faj-
ta könnyedséget, lazaságot, amely a könnyûzenére jellemzô. 
Ez eredetileg így is volt, a reneszánsz és a barokk zenészei, de 
késôbb akár Liszt Ferenc is ugyanolyan szívesen improvizáltak, 
mint a mai dzsesszzenészek. A komolyzenében tehát csak a mai 
világban alakult ki az, hogy abszolút kottahûséget kell elvárni 
az elôadóktól.

– Önt miért épp a reneszánsz és a barokk korszak zenéje 
érdekli a leginkább?

– Az csak a látszat, hogy ezekre a korszakokra specializá-
lódtam, a reneszánsz és a barokk zene ugyanis csak egy szelete 
a munkásságomnak. Huszonöt éve énekelek a Magyar Állami 
Operaházban, sok nagy romantikus operában is játszottam. 
Emellett kortárs zenét is írok, igaz, a saját zenei nyelvem is in-
kább a korábbi korszakok zenéjéhez kapcsolódik. De valóban 
szeretem kipróbálni magam sok mindenben.

– A mai világ nem inkább a specializálódásról szól?
– Erre tart a világ, de engem nagyon sok minden érdekel, 

így nem is vagyok hajlandó specializálódni. Túl rövid az élet, 
és tartalmas a zenetörténet ahhoz, hogy csak egyvalamivel fog-
lalkozzam.

– Zenepedagógusként is dolgozik. A mûvészeteket a mai 
magyar közgondolkodásban, médiában szinte semmibe ve-
szik. Miképp lehetne ebbôl kitörni?

– Az igényszintet kellene növelni, és erre elsôsorban a mé-
dia képes. Sajnos a kereskedelmi tévéket csak a bevétel érdek-
li, ezért nem ebben érdekeltek, hanem épp az ellenkezôjében. 
A rendszerváltás elôtt a televízióban a magyar és a világiroda-
lom legnagyobb szerzôinek mûveibôl készültek tévéadaptációk, 
mindennaposak voltak a színházi közvetítések, a komolyzenei 
koncertek. A piacon vagy a buszon akkoriban nem a valóság-
show-ról beszélgettek, hanem arról, hogy milyen szépen éne-
kelt a tévében elôzô este Simándy József, aki egyébként tanárom 
volt a Zeneakadémián. Jó lenne, ha ugyanitt tartanánk most is. 
A magam részérôl elôadóként és tanárként is talán sikerül vala-
mit tennem ezért. 
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Közért – fiatalokért
A Tûzoltó utcában található Közért Ifjúsági Iroda eddig is sokat tett azért, hogy a ferencvárosi fiatalok ne kallód-
janak el. Az új Széchenyi terv keretében – az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával – megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetôen a Közért tovább fejlôdhet. Az ifjúság körében folytatott 
sokszínû munkáról Nagy Krisztina projektvezetô mesélt.

– A Közért Ifjúsági Pontként 2009-tôl mûködik, ifjúsági 
irodává pedig 2011 szeptemberétôl „léptünk elô”. A kettô kö-
zött annyi a különbség, hogy több speciális szolgáltatást tu-
dunk nyújtani a célcsoportnak. Sokkal több specialistánk van, 
jogász, pszichológus, pályaválasztási tanácsadó szakember. 
Ezeket a feladatokat eddig ifjúságsegítôink látták el, de most 
az új projektnek köszönhetôen vannak szakembereink, és a 
nyitva tartásunk is bôvült. Több tréningcsoportot tudunk in-
dítani, és lehetôség van arra, hogy állampolgári ismereteket is 
tanítsunk.

– Kik járnak hozzátok?
Célcsoportunkat a Középsô- és Külsô-Ferencvárosban élô, 

halmozottan hátrányos helyzetû fiatalok és családjaik adják. 
Négyévestôl a nagymamáig bárki bejöhet.

– Nagymamák az ifjúsági irodában?
– Ez azért van így, mert bár fô célcsoportunk a tizennégy és 

huszonkét év közötti korosztály, de a gyakorlatban családokkal 
foglalkozunk.

– Hogyan találnak ide a fiatalok?
– A környéken élôk igényei és szükségletei szerint alakítjuk 

programjainkat, és ezért szívesen jönnek, és szájról szájra terjed 
a hír. Ez a legfontosabb, de minden kerületi közintézményben 
lehet találkozni hirdetéseinkkel, s akinek ez a kompetenciája, 
az tudja, hogy hozzánk kell küldeni az álláskeresô fiatalt, illetve 
azt, akinek jogi tanács kell.

– Mekkora a „forgalom”?
– Látogatottsági adataink folyamatosan nônek, ez tavaly 

1300 alkalmat jelentett, ebben persze benne van, hogy egy em-
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ber több ügyben is megfordulhat nálunk. De 2011-ben jóval 
magasabb lesz ez a szám, mert igény van a helyre, és szeretnek 
itt lenni a fiatalok.

– Sikerek?
– Szakmailag óriási siker, hogy olyan célcsoportot tudunk 

bevonni a programokba, amelyik amúgy nem járna, mond-
juk személyiségfejlesztô csoportba. Ezek a fiatalok mindenféle 
külsô motivációs tényezô nélkül járnak hozzánk. Nem kapnak 
ezért semmit. Maguk miatt, ha úgy tetszik, „szerelembôl” csinál-
ják. Olyan közösséggé kovácsolódtak össze, amelyben egymás-
ra támaszkodhatnak, és pozitív példákat adhatnak egymásnak. 
Egyéni sikertörténetekrôl azért nehéz még beszámolni, mert eh-
hez még nem elegendô a nyitás óta eltelt idô.

– Lehet a fiatalokat jó irányba befolyásolni?
– Nincs konkrét felmérésünk, de bûnmegelôzési program-

jainkon szép számmal vesznek részt a fiatalok, és talán az sokat 
elmond, hogy a hozzánk járó nehéz sorsú fiatalok ritkábban ke-

rülnek képbe bûnesetek kapcsán. Ez részben annak köszönhe-
tô, hogy a Közértben a közösségen belül „nem trendi” a bûnö-
zés. Itt nem menô a balhézás, itt nem menô lenyúlni egymást. 
Itt az a menô, ha elmegyünk az éjszakai vidámparkba vagy ép-
pen bowlingozni. A közösség hatására érezhetô módon formá-
lódik a fiatalok szemlélete.

– Mikor jöhetnek a fiatalok az ifjúsági irodába?
– Délután egytôl este kilencig tartunk nyitva. Négyig lehet 

a hivatalos ügyeket intézni, ilyenkor a fiatal felnôttek jönnek 
hozzánk. Ebben az idôszakban lehet a pszichológust és a töb-
bi szakembert is felkeresni. Négy után kezdôdnek a közösségi 
programok. Vannak tematikus napjaink, drámacsoport, csajos 
nap, fiús nap. Az esti órákban már a sportra koncentrál min-
denki. A napokban érkezik a kondigépünk, mert az nagyon 
menô. De van itt pingpong, csocsó… Hétvégéken gyakran el-
megyünk kirándulni, és vannak nyári táboraink is. De minden-
nek legfontosabb momentuma a közösség. G.K.

A tisztviselô tragédiája
Csáth Gézának A Pertics Janika címû darabja december 2-án debütál a Pinceszínház színpadán. Próba után Görög 
Lászlóval beszélgettünk állandóságról, társulatnélküliségrôl és ferencvárosi szerelmekrôl.

– Miben más kis színpadon játszani? Egyértelmûbbek itt a 
visszajelzések?

– A Radnóti is elég kis színház volt, ott tíz évet töltöttem. 
A Pesti Magyarban is játszottam a Sinkovits-teremben, Egerben 
a Stúdiószínházban. Huszonhét év után talán nem nagyképûség 
azt mondani, hogy nem számít, mekkora a színpad, az ember 
megérzi, hol, hogyan mûködik. 

– Milyen a viszonya Csáth Gézához? Egyáltalán, számít ez?
– Ha az ember társulatban dolgozik, akkor kapja a feladatot. 

Nincs olyan, hogy nem vállalja el. Ma, amikor egyáltalán van le-
hetôség dolgozni, néhányan biztosan mérlegelnek, de egyre na-
gyobb a szorítás. Ez a szerep olyan kihívás, amelyet szinte bármi 
áron érdemes megpróbálni. Mindentôl függetlenül, egyszerûen 
a folyamatért, hogy meddig jut el az ember, és hogy meg tudja-e 
csinálni. Csáth Géza novelláit nagyon szeretem. Egy különleges 

elme fájdalmasan szép írásai. Ennél a darabnál nem a szerzôvel 
volt probléma, hanem azzal, hogy egy ötvenéves férfit kell ala-
kítanom. Bár én sem vagyok távol ettôl, sôt azt gondolom, hogy 
ezt az embert jól ismerem, de a fizikumom alapján nem biztos, 
hogy elhiszik. 

– Olyan volt, hogy azért adott vissza egy szerepet, mert a 
próbák közben úgy érezte, nem tudja eljátszani?

– Volt.
– Mitôl lesz „göröglászlós” a karakter? 
– Lehetne statisztikákat keresni, hogy a figurák, akiket ál-

talában játszom, milyenek. Minden színház, minden város, 
minden elôadás más. Be lehet határolni valamennyire, de ami 
igazán izgalmas ebben a mûfajban, az az, hogy minden alka-
lom egyedi. Nincs olyan, hogy bemegyek próbálni, és állandóan 
ugyanaz történik. Talán nem is találkoztam még olyan típusú 
szereppel, mint ez a mostani. Pertics állapota nem az a fajta 
elmebaj, amelyben úgy átlényegülök, hogy azt sem tudom, ed-
dig mi volt körülöttem. Elôtte az ember igyekszik nagyon jól 
átgondolni mindent, de ha elkezdôdik az elôadás, akkor menni 
kell. „El kell engedni a lovakat.”

– Van valamilyen kötôdése a IX. kerülethez? 
– Általános iskola felsô tagozata alatt nagyon szerelmes vol-

tam egy lányba. Sosem jártam vele, de a jó kapcsolat megma-
radt. Ô a Pipa utcában lakott. A gimnáziumban amatôr szín-
játszóként felléptünk a Pinceszínházban, régi barátom késôbb 
itt volt színész. ’67-tôl ’74-ig a VII. kerületben laktam, úgyhogy 
biztosan vannak még élmények, de gyerekként nem arra figyel 
az ember, hogy amerre épp mozog, az hányadik kerület. 

 R.E.
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Ráday utca 28.
Prof. dr. Karasszon István egyetemi tanár a múlt század nyolcvanas éveiben került a Ká-
roli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Ráday utcai épületébe. Az elmúlt 
harminc évben tanúja volt a változásoknak, de akarva-akaratlan a múlt dolgaira is van rá-
látása.

A debreceni teológia elvégzése után felvettek arab szakra, ak-
kor kaptam állást a Ráday utcai épületben, a dékáni hivatalban. 
Tanulmányi titkár voltam, majd tanársegéd, docens, és ’92-tôl 
professzor. (Közben az arab szakot nem végeztem el, mert ott 
arab tolmácsokat akartak képezni, engem pedig a klasszikus 
arab érdekelt, az is a héber miatt, elsôsorban összehasonlító 
nyelvészeti szempontból.)

Talán köztudott, hogy 1855-ben, amikor Török Pál (1808–
1883) pesti lelkész megalapította a teológiát, akkor azzal az 
érvvel csikarta ki Bécstôl az engedélyt, hogy egy protestáns fô-
iskolának nagy és nagyszerû feladata lehet a német nyelv ter-
jesztése. Ennél az érvnél csak az meglepôbb, hogy a bécsiek 
„bevették”. Akkoriban a teológia ökumenikus volt, itt tanultak 
az evangélikusok, míg 1891-ben megalapították az Erzsébet 
Egyetemet Sopronban. Elôször a Kálvin téren volt a teológia, 
ott, ahol ma a Református Egyház Zsinati Levéltára van. Aztán a 
19. század végén vették meg a Ráday utcai épületet, amely ko-
rábban dohánygyár volt. Késôbb beköltözött a Püspöki Hivatal, 
és itt kapott helyet a Ráday-gyûjtemény is. A Rádayak könyv-
gyûjtô emberek voltak, s könyvtárukat megvásárolta az egyház-
kerület. Amúgy a Ráday család igen fontos szerepet játszott a 
református egyház védelmében. A könyvtárban érdekes módon 
fennmaradt két eredeti Lucas Cranach-kép, amelyeknek értéke 
felbecsülhetetlen.

Mondhatjuk nyugodtan, hogy az elsô 
idôszakban a kultúra fellegvára volt az épület. Olyan kaliberû 
emberek tanítottak itt, mint Goldziher Ignác (1850–1921) vagy 
Ballagi Mór (1815–1891). Aztán a 20. század elején már sajá-
tos kegyességi-pietista szellem lengte be az intézményt. Érdekes 
módon a negyvenes-ötvenes években volt aranykora az intéz-
ménynek. Ez elsô pillantásra nagyon furcsa, hiszen távolról sem 
nevezhetôk kedvezônek a körülmények. A hatvanas években 
már beszüremlett az állami politika, ezért az egy szomorúbb idô-
szak. Aztán a nyolcvanas években megindult valamiféle kibonta-
kozás, felújították az épületet, új szárnyat is építettek hozzá. Az 
épületen belül létrejött egy Biblia Múzeum is, amely az amster-
dami Biblia Múzeummal áll testvéri kapcsolatban, és bár szerény 
az anyaga, demonstratív és didaktikai célból szerintem fontos.

A mostani szellemiség – szerintem – jellemzôen a hagyo-
mányos református értékeket igyekszik közvetíteni, elsôsorban 
a demokratikus tradíciót: mindig fontos, amit a gyülekezet 
mond, a püspök inkább moderátor, mint irányító. Feltett szán-
dékunk a hagyományos református kulturális értékek erôsítése 
a társadalomban.

Annak, hogy a Ráday utca közben kivirult, megvan az elô-
nye és a hátránya is. Hiszen a nyolcvanas évek szürkeségéhez 
képest az elôrelépés egyértelmû, de jó lenne, ha a szórakoztató-
negyed még hangsúlyosabban magán viselné a kultúrát. 

Helyek  szelleme
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Helyek  szelleme

Gyémánt a kerületben
Kemény Imre és Mészáros Róza 1951. december 8-án, ezelôtt hatvan évvel esküdtek egymásnak örök hûséget a 
Bakáts téri Szent Ferenc-plébániatemplomban. Idén decemberben ugyanott újítják meg fogadalmukat. Hatvan év 
nagy idô!

Mindketten 1931-ben születtek, és Kemény Imre min-
dig is Ferencvárosban élt. Evezni kezdett 1947-
ben, és a sport révén találkozott késôbbi feleségé-

vel, akit kétévi udvarlás után vezetett oltár elé. Akkoriban sem 
volt egyszerû a lakáshoz jutás, így Kemény Imre és felesége a 
férj szüleinek a Gabona utcai lakásában kezdték közös életüket. 
Ott élnek ma is. Természetesen – mint abban a korban min-
denki – dolgoztak, és mellette szorítottak idôt az evezésre: Ke-
mény Imre még az olimpiára (Helsinki,1952) is kijutott, és volt 
olyan Európa-bajnokság, ahol dobogós helyezést ért el. Kemény 
Imréné is megfordult Európa- és világbajnokságokon, de aztán 
jöttek a gyerekek: 1958-ban leányuk, három évvel késôbb pe-
dig fiuk született. Aztán teltek az évek, s – a tradíció kötelez – a 
gyerekek is evezôlapátot fogtak, és szüleik is újrakezdték a ver-
senyzést, amikor „divatba jött” a veterán kategória. A Kemény 
házaspár veteránként többszörös világbajnok lett, és volt olyan 
év, amikor több kilométert hagytak maguk mögött, mint az ak-
tív versenyzôk! Keményék – egészségügyi okok miatt – két év-
vel ezelôtt hagytak fel az evezéssel.

A gyémántlakodalom alkalmából nemcsak két gyermekük, 
négy unokájuk, de Ferencváros sportoló közössége is büszke 
lehet a Kemény házaspárra!

Az orvos válaszol

Dr. Polecsák Melinda foglalko-
zás-egészségügyi orvos válaszol
A szálló por a légszennyezés egyik 
legkárosabb összetevôje, lebegô szi-
lárd és folyékony részecskékbôl áll. 
A durvább, 10 mikrométer alatti mé-
retûek felsô légúti megbetegedéseket 
okoznak, a legparányibbak, a 2,5 
mikrométer alattiak pedig lejutnak 
a tüdôbe a légzôhólyagocskákig, on-

nan a véráramba kerülve fokozzák a vérrögképzôdés veszélyét. 
Szálló por kerül a levegôbe a jármûvek által (koromkibocsátás, 
gumi- és fékbetét-, aszfaltkopás), az ipari üzemekbôl és a ház-
tartásokból is, részben a fûtés, másrészt a sok vegyszer, például 
az aeroszolos készítmények révén. A dohányfüst is tartalmaz 

sok más káros anyag mellett szálló port, amelyet a nemdohány-
zók is beszívnak. Megnô a koncentráció a fûtési idôszakban, il-
letve amikor szél híján nem tud tisztulni a levegô. Ezért gyakori 
egyes városokban a szmogriadó ôsszel és télen. Elrendelik, ha 
két egymást követô nap a szálló por mennyisége meghaladja a 
riasztási küszöbértéket (100 mikrogramm/köbméter), és nem 
javul az idôjárási helyzet. 

Általánosságban csökkenteni kell(ene) a szálló por mennyi-
ségét, ami nem egyszerû dolog. De nagyon fontos, mert tízszer 
nagyobb az asztmások, háromszor a tüdôrákban szenvedôk szá-
ma, mint ezelôtt húsz évvel. Sok az allergiás, mert a szálló por a 
virágporszemcséken is megtapad.

Mit tehetünk? A rizikócsoportba tartozók – kisgyermekek, 
idôsek, krónikus légzôszervi, szív-ér rendszeri betegségben 
szenvedôk – magas szállópor-koncentráció idején minél keve-
sebbet tartózkodjanak a szabadban, ne végezzenek nehéz fizi-
kai munkát, fogyasszanak sok folyadékot, naponta legalább 2-3 
liternyit, erôsítsék immunrendszerüket C-vitaminnal, s ne szé-
gyelljék szükség esetén használni a pormaszkot.

(Várjuk Olvasóink kérdéseit, az orvosok szívesen válaszolnak.)

K. Attila olvasónk kérdezi: Itt van megint a tél, riogat-
nak bennünket a szálló porral. Mi ez, és tényleg olyan 
káros, és nemcsak a beteg tüdejûekre? Mit lehet tenni?
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Bolgárok Ferencvárosban
A magyarországi bolgár kisebbség számos intézménye – templom, kulturális egyesület, kisebbségi önkormányzat 
– Ferencvárosban mûködik, s mégis mintha kevesebbet tudnánk múltjukról, jelenükrôl és kultúrájukról, mint a többi 
velünk élô kisebbségrôl. Kalicov Vladimírt, a Magyarországi Bolgárok Egyesületének ügyvezetô elnökét, a Bolgár 
Mûvelôdési Ház igazgatóját kértük egy kis homályoszlatásra.

– Magyarországra több hullámban érkeztek a bolgárok, az 
egyik legjelentôsebb ilyen hullám az 1876-os évben volt. Ekko-
riban tízezrek indultak útnak Észak-Bulgáriából, ahol az ötszáz 
éves török uralom óriási elnyomást jelentett, aminek következ-
tében elmaradt az Európa más részeire jellemzô iparosodás. 
A bolgárok az iparosodott világ felé törekedtek, a fô közlekedési 
útvonalat pedig a Duna jelentette, így Magyarország, Budapest 
volt az elsô olyan állomás, ahol ideális körülményeket találtak. 
Persze sokan voltak, akik továbbhajóztak, ám az itt maradtak 
felismerték a földmûvelésben rejlô lehetôségeket. A meglehe-
tôsen kezdetleges állapotok, az alacsony termelékenység össze 
sem volt hasonlítható azzal, amire a bolgárok az öntözéses tech-
nológiával már képesek voltak. Ráadásul olyan zöldségeket is 
termesztettek, amelyek ezen a tájon még nem voltak divatban, 
mint például a padlizsán.

– A késôbbiekbôl úgy tûnik, bejött a számításuk.
– Budapest akkoriban véget ért a Kálvin tér környékén, s 

onnantól „kifelé” megmûvelt vagy megmûvelhetô földek voltak. 
A bolgárok itt béreltek területet, s kalákába szervezôdve bele-
kezdtek a földmûvelésbe. Jól látszott, hogy az iparosodó fôváros 
gyakorlatilag korlátlan felvevôpiacot jelent. Ebben az idôszak-
ban háromszázezer bolgár tartózkodott hivatalosan Magyaror-
szágon.

– Nyilván ennek sem örült mindenki.
– Jócskán voltak olyan hangulatkeltôk, akik azt tervezget-

ték, hogy „hazakergetik” a bolgárokat, akik a termeléstôl a kis-
kereskedelmi értékesítésig mindenhol jelen voltak, és uralták a 
piacot. De hatásukra az egész mezôgazdaság forradalmi átalaku-
láson ment át. Az 1940-es évekig a bolgárok télire hazamentek, 
aztán tavasszal felhajóztak, majd októberben újra hazamentek. 
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Ebben az idôszakban csak néhányan maradtak itt télire, de las-
san felhagytak az „ingázással”, és letelepedtek a családok. Logi-
kusan felmerült az igény, hogy kellene egy bolgárokat összefogó 
szervezet. A Magyarországi Bolgárok Egyesülete 1914-ben ala-
kult meg. Akkor még elegendô volt egy négyoldalas alapsza-
bály. Persze az élet ennél bonyolultabb, és az igények sokasod-
tak. Iskolákat hoztak létre, és 1916-ban elkezdték a gyûjtést, 
kápolnát hoztak létre a Lónyay utcában, de ez hamar szûknek 
bizonyult. Árkay Aladár tervei alapján 1932-ben épült meg a 
Vágóhíd utcai templom, amelyre a pénzt teljes egészében az itt 
élô bolgárok adták össze. Építészetileg azért különleges, mert 
Budapest egyetlen bizánci stílusú épülete, és egyben a bolgár 
ortodox egyház legnyugatibb temploma is.

– Sok áldozatra képes, összetartó közösségnek tûnik, 
amely nyilván komoly erôt képviselt akkoriban.

– Azt, hogy a bolgárok milyen szerepet töltöttek be a fô-
város életében, jól láthatjuk abból a történetbôl, amikor egy 
kereskedô rávette a bolgárokat arra, hogy beváltsák pénzüket 
Napóleon-aranyra, hogy az megôrizze értékét. A tranzakció egy 
hét alatt lezajlott, következményeként a karhatalom lecsukta az 
összes bolgár gazdát. Ez néhány nap után óriási gondokat oko-
zott a fôváros lakosságának, hiszen megszûnt a termelés, a be-
takarítás, a piaci élet. Részben – talán ezért – öt hét után felmen-
tették és kiengedték ôket a vizsgálati fogságból. Az eset hatására 
nagy vagyonelkobzások voltak, s ennek következtében sokan 
elmentek az országból, de így is maradt Budapest környékén 
több tízezer bolgár.

– Az egyházi és oktatási igények kielégítése után, egy 
egészen más történelmi korszakban készült el a mûvelôdési 
ház.

– Nagy szükség volt rá, hiszen korábban már többször kel-
lett a Hungária kávéházat renoválni, egy-egy balkáni hangulatú 
bolgár ünnep után. Részben ezért fogalmazódott meg a kultúr-
ház ötlete, s ha már itt volt a templom, a két nagy piac, és nagy 
számban éltek a közelben bolgárok, úgy döntöttek, hogy Fe-
rencvárosban legyen a mûvelôdési ház is. A fôváros a területet 
ajándékba adta, a bolgárok pedig megint a zsebükbe nyúltak, 

hogy összeadják a költségeket. Több mint hárommillió forintot 
szedtek össze, ami akkoriban elképesztô összegnek számított. 
A mûvelôdési házat 1957. szeptember 9-én avatták fel. Egészen 
a hetvenes évek közepéig az ország egyik legkorszerûbb mû-
velôdési háza volt. A színházteremben háromszázhúszan tud-
tak leülni, és az erkélyen még vagy nyolcvanan. A terem úgy 
volt kiképezve, hogy a bolgár körtáncokhoz alkalmas legyen. 
Az épület annyira modernnek számított, hogy az elsô Ki mit 
tud? mûsoroknak is mi adtuk a helyszínt. A bolgár közösség 
nagyon összetartó. Akkor, a szocialista idôkben – bár nyilván 
sok rosszat elmondhatunk a korszakról – a két ország között 
nagyon szoros kapcsolat volt. Világhírû táncegyüttesek, népi 
együttesek, mûvészek érkeztek, és ez a mai napig is így mûkö-
dik, bár – a gazdasági realitásnak engedve – kisebb léptékben. 
Sokat változik a helyzet évrôl évre. A kapcsolatoknak nem tesz 
jót az, hogy Bulgáriában nagyon súlyos a gazdasági helyzet.

– Az otthoni helyzet mennyiben befolyásolja az itteni kul-
turális életet?

– A magyarországi bolgár közösség már a kezdetektôl „ön-
ellátásra” rendezkedett be. Van szülôk és nagyszülôk által lét-
rejött folklóregyüttesünk, bolgár nyelvû színtársulatunk Malko 
Teatro néven, számon tarjuk az itt élô bolgár képzômûvészeket 
is. Legbüszkébbek az idén tizenöt éves Jantra táncegyüttesre 
vagyunk, amelynek körülbelül száz tagja van, és három cso-
portban mûködik: kicsik, nagyobbak és felnôttek. Ezek a „gye-
rekek” olyan szinten táncolnak, hogy Bulgáriában megkapták a 
legmagasabb minôsítést, olyan közegben, ahol profi táncosok 
vannak. Mallorcán, a világ folklórfesztiválján képviselték Bulgá-
riát, és elsôk lettek. Legutóbb Thaiföldön jártak, és fellépésük 
után meghívták ôket jövôre, fel Dél-Koreába.

– Itthon is láthattuk ôket.
– Igen, november 18-án, tizenöt éves évfordulójukon ju-

bileumi gálamûsort adtak a RaM Colosseum Rendezvényköz-
pontban, másnap itt, a Bolgár Mûvelôdési Házban volt táncház 
és buli itthoni és otthoni fellépôkkel. Igazi ünnep volt, amikor 
a nagyközönség is belepillanthatott a magyarországi bolgárok 
kulturális életébe. Grozdits
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Gát utca Zelki János rovata

Kivételes pillanat és kivételes tehetség kell ahhoz, hogy a karácsonyi hangulatról szentimen-
tális felhangok nélkül szépet írjon valaki. A magyar próza legnagyobb lírikusának ez is sike-
rült. Itt egy négyrészes karácsonyi darab egyik fejezete: szenvedélyes monológ, rafináltan, 
kedvesen fölépített piciny szerkezet, szavalható is, akár egy költemény. Igazi ajándék. 

Krúdy Gyula: Karácsony este (részlet)

A szeretet ünnepe, mondjuk mi, akik itt maradtunk egy olyan korszakból, amikor ismertek az embe-
rek mindenféle elavult fogalmakat, megbocsátást, barátságot, gyengédséget, tiszteletet, szeretetet és 

egész lexikonát a szentimentális érzéseknek, amelyekrôl utóbb kitûnt, hogy mind csak arra valók, hogy az ember létét, boldogulását 
gyengítsék. Mintha csak a gazdagok engedhetnék meg maguknak a szeretet luxusát, mutatja a világ képe, mert hiszen napjainkban 
egyedül nekik van módjukban szeretetüket kézzelfoghatóan is bizonyítani. Ajándékot venni, ajándékot adni, mosolyt aratni, köny-
nyet letörölni, gyermekkacajt élvezni, bús asszonyt felvidítani, elesett embert talpra állítani, jónak lehetni a tegnapi ellenséghez, 
kézadással fizetni az álnokságért, szegénységet enyhíteni, a homlok mély redôit elsimogatni, vad, keserû szívbe emberséget oltani, 
szilaj szemét a gyûlöletnek enyhíteni, bujdosó nyomornak halk, észrevétlen léptekkel utánamenni, a magányosan sírdogálókat 
gyengéden felkeresni, rongyos gyermeket átkarolni, a híd karfája fölött merengô asszonyféléhez szívesen szólani, megfogni az elke-
seredett kezet, megállítani a bûn felé tántorgó lépést, fölemelni a fejét annak, aki lehajtott fôvel keresi a legmagasabb ágat, amelyre 
felköthetné magát – ez volna a gazdagok dolga a világon. – Nem, ez a dolog a szegényeké, akiknek maguknak sincs semmijük.

Weöres Sándor: Nôl a dér, álom jár
Nôl a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.

Én is, ládd, én is, ládd,
hóban lépegetnék,
ha a jeges táj fölött
karácsony lehetnék.

Hó fölött, ég alatt
nagy könyvbôl dalolnék,
fehér ingben, mezítláb,
ha karácsony volnék.

Viasz-szín, kén-sárga
mennybolt alatt járnék,
körülvenne kék-eres
halvány téli árnyék.

Kis ágat öntöznék
fönn a messze Holdban.
Fagyott cinkék helyébe
lefeküdnék holtan.

Csak sírnék, csak rínék,
ha karácsony volnék,
vagy legalább utolsó
fia-lánya volnék.

Szabó Lôrinc: Újévi katica
Hegyi házamból, vérpiros, kis
remény, tavasz s nyár bogara,
fedeles szárnyad emelintve
vágyad már ki, szabadba vinne,
réglátott katica?
Vadkan csörtet a havas erdôn
s varjaival károg a tél.
Bent víz vár, méz, lekvár, – ajándék:
hétszer-hét nap kell, vagy talán még
több is, hogy kint megélj!

Túlkorai fény csalt elô: jobb,
ha még ablakomban maradsz.
Az uj évnek vagy hírhozója,
mint a kéményseprô, a gomba
s a szerencsemalac, –
ne menj hát halni, pici Hétpötty!
Volna csak itt, példádon át
szemeimmel hátra s elôre
a hét pecséttel zárt jövôbe
látna ma a világ!

nehéz eldönteni (nem is érdemes), 
hogy gyerekeknek vagy felnôt-

teknek írta-e örökbecsû gyermekverseit 
Weöres Sándor. A „leggyermekibbek” 
közt is találunk olyanokat, amelyeknek 
sorai közé pajkos bujaság van rejtve, a 
„komolyabbakról” meg tudhatjuk-ta-
pasztalhatjuk, hogy többet értenek be-
lôle az emberek tízéves kor alatt, mint 
húsz fölött. Nézzük ezt a kis cinkés, 
mezítlábas, dalolós karácsonyi dalt, ol-
vassuk együtt a kicsivel, s meg fogjuk 
látni rajta, mennyire magától értetôdik 
zenéje, ritmusa, lüktetése. Hogy többet 
jelent, mint elsô pillanatban látszik.

Különös kép, eleven, 
plasztikus, akár egy 

film részlete is lehetne, aho-
gyan belecsöppen egy kis 
nyár a télbe. S mi sem kell 
több a költônek: látja benne 
erdô-mezô emlékeit, a jövô 
félthetô kincseit. Újév nap-
ja azért „kívánságteljesítô”, 
mert ami ekkor történik (leg-
alább gondolatainkban), azt 
kivetítjük az egész esztendô-
re. Így szeretnénk legalábbis.
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„Drogdizájn”
Az utóbbi idôben az országos sajtóban is egyre nagyobb „port” kavar a betiltatlan dizájnerdrogok terjedése. A Fe-
renc körúton is be kellett záratni egy dizájnerdrogokat árusító boltot. Tudni kell, hogy mivel állunk szemben, ezért 
megkérdeztük Rácz József pszichiátert, a Kék Pont Alapítvány igazgatóját.

– Szakemberek szerint visszaszorulóban van a heroin, és 
ez mégsem örömhír. Hogy lehet ez?

– Terjednek a dizájnerdrogok, amelyekkel az alapvetô prob-
léma, hogy annyira újak, hogy nem nagyon tudjuk a hatásukat. 
A „klasszikus” drogokat ismerjük, és a használók is tisztában 
vannak azzal, hogy mit okoznak. A dizájnerdrogoknál nem le-
het tudni, hogy pontosan miként hatnak, sôt sok esetben azt 
sem tudjuk pontosan, hogy milyen szerekrôl beszélünk. Az 
anyagok kémiai bevizsgálására csak a rendôrség által lefoglalt 
készletek esetében van lehetôség, és ha a fogyasztó mond egy 
nevet, hogy mit használt, az egyáltalán nem biztos, hogy fedi a 
hatóanyagot.

– A drogterjesztés új korszakát éljük?
– 2009-ben fôleg Angliában jelent meg a mefedron. Magyar-

országon 2010 nyarán tûnt fel, és nagyon gyors szerváltás tör-
tént azoknak a körében, akik hosszú évek óta heroint használ-
tak. Akkor még legálisnak számított, olcsó volt, és a fogyasztók 
pozitív hatásokról számoltak be. Elsô körben úgy tûnt, hogy 
nincsenek elvonási tünetek, másnapossági problémák. Aztán 
persze kiderült, hogy vannak elvonási tünetek, csak másképp, 
nagyon erôs sóvárgás formájában jelentkeznek. Ráadásul rövid 
kezdeti idô után a hatás is kezdett kiszámíthatatlanná válni, fur-
csa, bizarr hatások jelentkeztek. A mefedront január elsejével 

betiltották, s abban a pillanatban megjelent egy csomó olyan 
szer, amely kémiailag nagyon hasonló a mefedronhoz vagy a 
marihuána hatóanyagához. Ezek annyira újak, hogy még legáli-
sak, mert a tiltólistára vétel nem tud ilyen gyorsan megtörténni. 
Van egy hálózat, amely franchise-rendszerben terjeszkedik, és 
sorra létesülnek az ilyesmiket árusító boltok. Ennél durvább, 
hogy az interneten is számtalan helyrôl lehet ilyen anyagokat 
rendelni, és akár futár is kiviszi. Sok anyag olyan megnevezés-
sel szerepel, hogy „fürdôsó” vagy „növényi tápoldat”, s ez azt 
sugallja, hogy nem veszélyes. De ez kelepce! Nagyon könnyen 
hozzászokik a szervezet, és kiszámíthatatlanok a hatásaik: szét-
eshet a személyiség, és az így kialakuló pszichotikus állapotban 
üldöztetéses téveszmék jelentkezhetnek, akár bizarr halluciná-
ciókkal is. Gyakori, hogy ez csak pár percig tart, aztán jön egy 
normális periódus, amelyet egy újabb „bekattanás” követ, s ez 
percekig, órákig vagy akár több napig is eltarthat. A szerhasz-
náló ilyenkor ön- és közveszélyes is lehet! Az azonnali kórházi 
kezelés jelenthet megoldást.

– Honnan érkezik az újabb és újabb szerek áradata?
– Ezeket Indiában és Kínában gyártják nagy vegyi üzemek, 

amelyek ellen külsô hatalom nem tehet semmit, mert ott legáli-
san mûködnek. Onnan árasztják el az egész világot képzett ve-
gyészek, akik bármelyik szer betiltása esetén képesek elôállítani 
valami hasonlót. A jogszabályok futnak a valóság után.

– Ez már igazi vészhelyzet! Mi a megoldás?
– A szabályozás kétféle úton próbálkozik. Egyrészt azonnal 

be lehet zárni a boltot fogyasztóvédelmi érvekre hivatkozva. Így 
a jegyzô akár az észlelés napján lépéseket tehet, ami részered-
ménynek nem rossz. A tiltólistára vétel viszont lassú. A legális 
idôszak alatt sok olyan emberhez eljuthat a szer, akik különben 
nem lennének veszélyeztetettek. Most az a terv, hogy legyen 
egy „gyors reagálású” átmeneti tiltólista, amelyre fölkerülhetnek 
ezek a szerek. A másik terv, hogy ne egyes molekulák kerül-
jenek a tiltólistára, hanem molekulacsoportok. Így be lehetne 
tiltani azokat a szereket is, amelyeket még fel sem fedeztek. Úgy 
tûnik, a drogterjesztôk és vegyészeik kitaláltak egy olyan legális 
kiskaput, amelynek a befalazása nem megy gyorsan. Pillanat-
nyilag a felvilágosítás a legfontosabb eszköz. Nagyon lényeges, 
hogy a szülôk tisztában legyenek a veszélyekkel, hiszen ebben 
az új korszakban a gyerek már interneten is rendelhet, nem kell 
hozzá még bankkártya sem. Körülbelül annyira bonyolult a 
hozzájutás, mint a pizzarendelés. Ráadásul amíg legálisak ezek 
a veszélyes szerek, addig a rendôrség is tehetetlen. A legális–il-
legális-megközelítés már nem ad választ, hiszen boltban meg-
vehetô szerekrôl van szó. Józanul gondolkodva egyértelmûnek 
tûnik, hogy amirôl nem tudod, mi van benne, annak a haszná-
lata kiemelten veszélyes. G.K.
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Új városkártya a kerületben
A  jövô hónaptól igényelhetô az új Ferencváros-kártya az önkormányzatnál. A  városkártya egy olyan speciális 
kártyarendszer, amelynek segítségével Ferencváros lakói különbözô szolgáltatásokra, kedvezményekre, az önkor-
mányzattal kapcsolatos különféle funkciókhoz való hozzáférésre szereznek jogosultságot. A városkártya bevezeté-
sének elsôdleges célja a közösségteremtés, a közösségi összetartás megerôsítése, a helyi szolgáltatók, kereskedôk 
versenyképességének növelése, a kerület folyamatos fejlesztése. 

Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata a közelmúltban közbeszer-
zési pályázatot hirdetett a városkártyarend-

szer kialakítására. A nyertes pályázatot az Aqua Soft 
2004. Kft. adta be. A rendszer alapja egy internet ala pú 
kártyarendszer-infrastruktúra, amely biztosítja a szol-
gáltatásokhoz, a rendszer részét képezô hûségkártya-
rendszerhez, önkormányzati funkciókhoz való hoz-
záférést – tájékoztatta lapunkat Ménesi László, a kft. 
ügyvezetôje. „A városkártyaprogram esetében nem 
az egyes szolgáltatók, hanem a város, a program üze-
meltetôje bocsátja ki a kártyákat, és lehetôséget bizto-
sít a Ferencvárosban lévô valamennyi szolgáltatónak 
a programhoz való kapcsolódáshoz. Ezzel egy olyan 
speciális kártyaprogramot alakít ki, amelyben a kár-
tyabirtokosok egyszerre több szolgáltatónál jogosultak 
szolgáltatások, kedvezmények igénybevételére, ügyek 
intézésére.”

A kártyát 14 éves kortól alanyi jogon biztosítja az önkor-
mányzat a kerület lakóinak, ráadásul az elsô ötezer igénylônek 
díjmentesen. A kártyával több vállalkozásnál vásárolhatnak 
kedvezményesen, és gyûjthetnek törzsvásárlói pontokat, ame-
lyek ajándéktárgyakra, hasznos eszközökre válthatók be.

A kedvezmények mellett a rendszert a tervek szerint folya-
matosan bôvítik olyan szolgáltatásokkal, amelyek még kom-
fortosabbá teszik a ferencvárosiak életét. Ennek keretein belül 
a jövôben szociális kártyaként, gyógyszerkártyaként, diákkár-
tyaként és nyugdíjaskártyaként is funkcionálhat majd a város-
kártya. 

A kialakított rendszer alkalmas arra, hogy a késôbbiekben a 
parkolást, az iskolai ebédbefizetést támogató funkciókat is be-
vezessék. A jelenleg használatban lévô ferencvárosi kártyákat 

kivonják a forgalomból, érvényességi idejük lejárta után nem 
funkcionálnak majd.

Az új, bankkártyához hasonló kártya csippel lesz ellátva, 
de a szolgáltatóknak nem feltétlenül kell kártyaleolvasóval ren-
delkezniük, a Városkártya portálon keresztül a bejelentkezést 
követôen a kártyaszámot megadva is fel lehet írni a kártyára a 
pontokat – tudtuk meg Ménesi Lászlótól. 

A kártyákat az igényléstôl számítva néhány héten belül meg-
kapják a lakosok, az egyenlegrôl és az aktuális pontszámokról, 
a kártyaelfogadó helyekrôl, a pontbeváltó katalógusról vagy 
egyéb, a rendszert érintô információkról a rendszer részeként 
kialakításra kerülô ügyfélszolgálaton, a www.fvkartya.hu inter-
netes oldalon vagy a városkártya-ügyfélszolgálat helyi tarifával 
elérhetô, vonalas számán – 06-21 202-8003 – tájékozódhatnak. 
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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, köny-
velés, adósságkezelés, házállapot-fel-
mérés gyakorlattal. Regisztrálva 
vagyunk! Tel.: 06-30 964-3500 

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

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

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

REDÔNYÖSMÛHELY gyárt, 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 közpark 
mellett, felújított, rendezett házban, 
a Kinizsi utcában ELADÓ egy 87 
nm-es, 2,5 szoba hallos, beköltözhe-
tô, jó beosztású, csendes, III. emeleti 
(lift van) polgári lakás. A nyílászárók 
szigeteltek. A nagyobb szobákban 
hôfokszabályozóval ellátott cserép-
kályha 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. 
Kaszaképzô. Tel.: 276-5918, nysz.: 
01006404

HOMEOPÁTIÁS RENDELÉS,  
dr. Dán Anett homeopátiás orvos, 
gyermekgyógyász. Rendelés: kedd 
15-tôl 18 óráig, Budapest V., Arany J. 
u. 33. Bejelentkezés: 06-20 372-0316

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. Bejelentkezés: 
06-20 543-3948

Kocsibeálló kiadó a Lenhossék utcá-
ban, a Toscana-kert mélygarázsában. 
Bérleti díj: 14 ezer Ft. Tel.: 06-70 
604-3557

Vennék készpénzért bútorokat, 
festményeket, órákat, dísztárgyakat, 
porcelánokat, csillárokat, csipkéket, 
kitüntetést és könyveket, hangszere-
ket, ezüstöket, bizsukat, ékszereket, 
teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással. 
Tel.: 06-30 308-9148

Beszédcentrikus franciaoktatás kis 
csoportban a Corvin közben. Tel.: 
06-20 544-6338

OKTATÁS: matematika-, fizikatanítás 
Önnél! Nagy hatékonysággal szakta-
nártól! Tel.: 06-20 959-0134

ANGOL korrepetálást vállalok álta-
lános iskolások részére gyakorlattal. 
Házhoz megyek. Tel.: 06-20 463-
8398, Varga Aranka.

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

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

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

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, épü-
letünk elôtt kiszélesedve padoknak 
és növényzetnek ad helyet. Az üzlet/
iroda a forgalmas Mester utcáról lát-
ható. Az utcasarkon jól látható hom-
lokzati reklámtábla elhelyezésére van 
lehetôség. Az épület teremgarázsában 
2 db gépkocsibeálló eladó, amelyek 
könnyen tárolóvá alakíthatók. To-
vábbi kiváló vendég/ügyfélparkolási 
lehetôség biztosított. Irányárak: Iroda/
üzlet: nettó 12 500 000 Ft + áfa. Gép-
kocsibeállók: nettó 1 500 000 Ft + áfa/
db. AKCIÓ: Üzlet/iroda + 2 db gép-
kocsibeálló: nettó 14 000 000 Ft + áfa. 
A helyiség ára burkolatok, szaniterek, 
belsô ajtók és fûtési eszközök nélkül 
értendô. A befejezést egyéni igények 
alapján, önköltségi áron vállaljuk. 
Alapkivitelben (Zalakerámia, Alföldi 
stb.) kb. 800 000 Ft. Tel.: 06-30 
952-5130

Rendkívüli akciók  
decembeR végéig!

• 35% engedmény a multifokális lencsék 
árából és ajándék egyfókuszú szemüveg-
lencse

•	Ajándék	egyfókuszú	szemüveglencse 
második szemüveghez

A két akció 2011. december 30-ig érvényes. 
Az akciók nem összevonhatóak.

•	Haller	Optika
IX. Haller u. 23–25.
Nyitva: H–P.: 10–18h

Tel.: 06-1/877-6063

•	Haller	Optika	II.
IX. Mester u. 45. IV. em.
Nyitva: H–Cs.: 8–18h,  
P.: 8–13h

Tel.: 06-1/877-6063

•	Börzsöny	Optika
IX. Börzsöny u. 19.
Nyitva: K.: 9–12h,  
Cs.: 9–12h, 15–18h

Tel.: 06-1/877-6063
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Gyermeksarok

Segíts az ôzikéknek megtalálni az öt különbséget a két kép között!

Segíts a madárnak eljutni a hernyóhoz,  
hogy jóllakhasson!
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A vagyontárgyak hovatartozásának gyakorlatilag három 
esetben van jelentôsége. Ilyen nyilvánvalóan a házas-
társ halála. Másik gyakori esetkör a házasság felbon-

tása miatti vagyonmegosztás, a harmadik pedig a felelôsség a 
tartozásokért, különösen, ha az adósság létrejötte kapcsán csak 
az egyik házastárs járt el.

A házastársi vagyonközösség nemcsak vagyontárgyak meg-
szerzését jelenti, hanem a tartozásokra is kiterjed, amely ered-
het kölcsönfelvételbôl, de tipikusnak mondhatók a köztartozá-
sok is. Egyértelmûen közös tartozásról van szó, ha a házasfelek 
együtt vették fel a kölcsönt, illetve együtt használták a tartozást 
keletkeztetô szolgáltatást. Ebben az esetben a házastársak közös 
vagyonukkal és különvagyonukkal is felelnek a tartozásért.

Vita akkor van, ha a tartozás közvetlenül csak egyikôjük-
höz kötôdik. Az eladótól, kölcsönadótól általában nem várható 
el annak vizsgálata, hogy a házastárs tud-e az ügyletrôl. Ezért a 
családjog a házassági életközösség ideje alatt az egyik házastárs 
által kötött nem ingyenes ügyleteknél vélelmezi, hogy ahhoz a 
másik házastárs hozzájárult. Ezt a vélelmet csak annak bizonyí-
tása döntheti meg, hogy a hitelezô konkrétan tudott vagy tudnia 
kellett arról, hogy a házastárs nem járult hozzá az ügylethez. Te-
hát a mentesüléshez önmagában nem elegendô annak bizonyí-
tása, hogy a másik házastárs nem tudott az ügyletrôl, hanem a 
hitelezô rosszhiszemûségét, elvárható tájékozódásának hiányát 
kell bizonyítani.

A házastárs tehát csak korlátozott körben döntheti meg a 
vélelmet, viszont felelôssége is korlátozott. Ugyanis az ügylet-

kötésben részt nem vett házastárs felelôssége csak a közös va-
gyonból rá esô rész erejéig terjed, különvagyonával nem felel. 
Következésképpen ha például a családfô részletre gépkocsit vá-
sárol, akkor az ebbôl eredô tartozásokért a magánvagyonával és 
a közös vagyonból reá esô résszel is felel, míg házastársa csak a 
közös vagyonból ôt illetô résszel.

A tartozások között komoly tételeket jelenthetnek a házastárs 
vállalkozói tevékenységébôl eredô tartozások. Ezek egyéni vállal-
kozás, illetve a korlátlan tagi felelôsséggel járó cégforma esetén 
veszélyeztethetik a házastárs vagyonát is. Amennyiben a vállal-
kozáshoz házastársi közös vagyont használtak fel, úgy a fentiek 
irányadóak, azaz a hitelezôk a vállalkozó házastárs különvagyo-
nából és a házastársak közös vagyonából kereshetnek kielégítést, 
míg a vállalkozásban részt nem vevô házastárs különvagyona 
mentes a felelôsség alól. Ha viszont a házastársnak sikerül meg-
döntenie a hozzájárulás vélelmét, úgy a közös vagyonból reá esô 
rész is megmenekül. A bírói gyakorlat szerint a hozzájárulást 
megadottnak kell tekinteni, és így nincs lehetôség a vélelem meg-
döntésére, ha mindkét házastárs tagja a cégnek, még akkor is, ha 
ténylegesen csak egyikôjük vesz részt a mûködésben.

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

Dr. Finta Gábor

Fiatalságunk záloga  
az idôskori tanulás
Az ismeretek bôvítését, a szellemi frissesség megtartását és a tudatos 
egészségmegôrzést tûzte ki céljául a Nyugdíjasklubok és Idôsek „Életet 
az Éveknek” Országos Szövetsége. A Richter Gedeon Nyrt.-vel közö-
sen életre hívott egészségügyi felvilágosító vetélkedôjükön idén ötven-
egy budapesti klub vett részt. A tizenharmadik alkalommal megtartott 
verseny témája Magyarország vezetô halálozási oka, a szív-ér rendsze-
ri betegségek, valamint a demenciák leggyakoribb típusa, az Alzhei-
mer-betegség volt. Az elsô helyen a XX. kerületi Nagy Gyôri István utcai 
Szociális Szolgáltató Központ csapata végzett, a kerületet a Szeretô Ke-
zek Idôsek Klubja képviselte.

fizetett hirdetés

Jogi járatA házastársak felelôssége a tartozásokért
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Böllérkonyha – hagyomány 
házhoz szállítva
Úgy tûnik, valóságos kultusza van a hentesnél evésnek. 

Szándékosan nem ebédelést írok, mert az efféle szen-
vedély hódolóinak reggel hétkor ugyanolyan jólesik a 

hurka, kolbász, lacipecsenye, sült tarja, mint délután kettôkor. 
Vannak persze kiemelten kedvelt idôszakok: a kiadós regge-
lik, villásreggelik, ebédek, uzsonnák ideje. A lényeg, hogy jó 
alapanyagból, választékos fûszerezéssel, megfelelô körítéssel, 
azaz omlós, friss fehér kenyérrel, házi savanyúsággal kerüljenek 
az asztalra, illetve stílszerûen a pultra. És ezeken a helyeken 
délután megszokottan ugyanolyan friss a kenyér, mint reggel, 
ugyanolyan roppanós a hurka, kolbász bôre, mint az elsô sü-
tésnél volt.

Külön honlapja is van a hentesnél evôk baráti körének, ahol 
a világhálón osztják meg egymással a beavatottak a legfrisseb-
ben fellelt helyeken szerzett tapasztalatokat.

Meglepô módon a Mester utcai Hússzék – egyelôre leg-
alábbis – nem szerepel a listán. Pedig egy igazi ínyencfalat ez 
az efféle kulináris örömöket kedvelôknek! És eredetét nem is az 
újonnan felbukkantak között kell keresnünk. Hiszen a mende-
monda szerint ez a hentesüzlet a fôváros legrégebbi, 107 éves 
intézménye. Vélhetôen annak idején még a közeli vágóhídra 
alapozhatta mûködését, s talán éppen onnan jött naponta a friss 

áru: a tôkehúsok mellett az akkoriban különlegességnek számí-
tó belsôségek, májak, vesék, velôk, pejslik. Könnyen meglódul 
a fantázia, nem nehéz elképzelni, hogy lógott itt, körben az üz-
letben a kampókon a sok-sok finomság! És akkor még csak a 
tôkehúsokról beszélünk!

Merthogy feltehetôen már az alapítás éveiben is voltak 
hívei a disznóságok helybeni fogyasztásának. A környezet 
legalábbis erre inspirál. Csodálatos szecessziós csempékkel 
körberakott falak, a mennyezetrôl lelógó „fifikás” kampók – 
fémszerkezetek a húsok tárolására, bolton belüli áthelyezésé-
re –, mindez nemcsak betérésre, de maradásra is ösztönöz. 
(A szóbeszéd szerint itt forgatták a Valami Amerika címû film 
néhány jelenetét.)

A látogatásra már a ház otthonos homlokzata csábít – ez 
az egyetlen földszintes ház az egész Mester utcában –, és a je-
lek szerint (v)evôben nincs is hiány az üzlet megalakulása óta. 
Látszólag nem sok minden változott itt az eltelt évtizedek alatt. 
A hentesüzlet változatlanul népszerû, a pecsenyesütöde pult-
jánál napközben alig kapni helyet. Igaz, a választék a szokásos 
sütödei kínálathoz képest jócskán kibôvült: van itt körömpör-
költ, marhapörkölt, pirított tarhonya, fôzelék, de még káposz-
tás tészta is.
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A színfalak mögött azonban komoly változások történtek: 
ezen a helyen alakult meg ugyanis tavaly nyáron a Böllérkonyha 
nevû, ételt házhoz szállító vállalkozás. Pontosabban akkoriban 
még név nélküli szállító vállalkozásként indult, a név csak idén 
nyáron „született” meg, miután egyértelmûen kikristályosodott 
a profil.

Ami praktikusan azt jelenti, hogy egyenesen a húsboltban 
– illetve a mögötte berendezett konyhában – készítik az igazi 
magyar konyhát megidézô ételeket. 

Dózsa Ferenc tulajdonos tisztában van vele, hogy a hagyo-
mányok felelôsséggel járnak. 

– Azt a felejthetetlen élményt, amit egy-egy disznóvágás al-
kalmával él át az ember (nem beszélve arról, hogy együtt a ro-
konság, barátok), mi nem tudjuk nyújtani, de megpróbálunk 
elôvarázsolni egy kicsit azokból az ízekbôl – összegzi a cég hit-
vallását.

Az ételkínálat elsôsorban a hagyományos módon készített 
ételek, a régi falusi konyha ízvilágát hozza vissza, a puszta és 
a tanyasi „terülj-terülj asztalkám” hangulatával, a háztáji húsos 
ételektôl kezdve a vadételeken keresztül a hús nélküli finom-
ságokig. Meglepô, milyen sokan vágynak az otthoni konyhát 
idézô, házias ízekre: a káposztás kocka, a rakott krumpli állan-

dóan keresett favoritok – mondja. De aki tudja, hogy a brassói 
pecsenye eredetileg frissensült étel, s nem a fokhagymás pörkölt 
és a mirelit sült krumpli keveréke, az szívesen kivárja azt a ne-
gyedórát, amíg elkészül az autentikus változat. Ezt éppen ezért 
kiszállításra nem is vállalják.

A bolt pultja csak ízelítôt kínál a teljes választékból. A kí-
nálatot a megrendelôk visszajelzései, igényei alapján gyakorta 
változtatják, bôvítik saját receptek, ajánlások figyelembevételé-
vel is. Így került az étlapra az Anett ángyi bôségtálja, a töltött 
paprika Ati böllér módra, a harcsapaprikás Zsolti fivér módra 
vagy Gyuri sógor húsos-rántott palacsintája. Az ételmegrende-
léseket este tízig veszik fel, a kerületen kívül a fôváros még hat 
kerületére, a hentesüzlet reggel hattól várja a betérôket a fris-
sensültekkel.

– Reggeli elsô vendégeink általában visszatérô kuncsaftok. 
Ôk menetrendszerûen itt fogyasztják el egész napjukat megala-
pozó, kiadós reggelijüket. Sokan közülük büszkék is rá, hogy 
nekik már az apjuk, nagyapjuk is itt indította a napot. Az ô meg-
elégedettségük nekünk ugyanolyan fontos, mint azoké a vendé-
geinké, akik az irodába vagy otthonukba szállítva kapják a há-
zias ízeket. Annál jobb reklám, mint egy innen kitérô, jóízûen a 
száját törülgetô vendég látványa, talán nincs is. kk

Tarkabarka ajándékbolt
Ajándékbolt nyílt a Thaly Kálmán utca 40. földszintjén. Mi ebben a hír? 
Az, hogy a boltban olyan ajándéktárgyakat lehet vásárolni, amelyeket 
különbözô okokból csökkent munkaképességû, ezért a munkaerôpiacon 
hátrányos helyzetû embertársaink állítottak elô.

A Gond-viselés Kiemelkedôen Közhasznú Nonprofit Kft. – amely az 
uniós támogatás segítségével kialakított ajándékboltot üzemelteti – ér-
telmi akadállyal élô és halmozottan sérült fiatalok nappali gondozásával 
foglalkozik. A Moralba Nonprofit Kft. kifejezetten e hátrányos helyzetû 
emberek által elôállított kézmûves termékek koncentrált piacra juttatása 
céljából jött létre. Az Alba Szociális Foglalkoztató pedig pszichiátriai bete-
gek által készített termékek forgalmazását végzi.

Az üzletben bôr, textil, fa, kerámia, gyertya, dísz- és ajándéktárgyak vá-
sárolhatók. Van itt óvodai egyensúlyzsák, babzsákfotel, játék, babaruha, 
neszesszer, telefontok, bizsuk, gyöngyök, sálak és sok minden más.

Megéri ide benézni – különösen karácsony tájékán –, mert széles a 
választék, az árak a szokásosnál kedvezôbbek, a nyereségbôl nyilván 
jut a hátrányos helyzetûek intézményei számára is, ahol a gondozot-
tak érezhetik, hogy ôk is a társadalom hasznos tagjai, képesek értéket 
teremteni.
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Mesterhármas a kézis lányoknál
Könnyedén nyerték 

mindkét mérkôzésüket 
a KEK-ben a Ferenc-

város nôi kézilabdázói, s a kettô 
között, ha kemény csatában is, de 
legyôzték a nagy Debrecent is.

A KEK 3. fordulójában a hol-
land Westfriesland fogadta höl-
gyeinket, bár a házigazda – már a 
meccs elôtt – szívesen lemondott 
volna arról, hogy a címvédôvel 
találkozzon. A félidô közepén 
már öttel, a szünetben pedig hét-
tel vezettek a mieink. Pastrovics 
jól ôrizte a kaput, de ezt a vé-
dekezés is megkönnyítette, mi-
közben Kovacsicz sorra lôtte a 
gólokat lerohanásból, Dajka Betti 
betöréseivel kergette ôrületbe a 
hollandokat, míg Szucsánszki – szokás szerint – remekül irá-
nyította a csapatot. Végül biztosan, 34-19-re nyertünk.

A honi bajnokság 8. fordulójában sokkal nagyobb küz-
delem várt Elek Gábor tanítványaira, a Debrecent fogadtuk. 
Igaz, a Loki az elmúlt idôben meggyengült, nem sokkal ko-
rábban ugyanis a válogatott Hornyák Dóra is távozott a haj-
dúságiaktól. 

A rangadó elején egy ideig fej fej mellett haladtak a fe-
lek, aztán a mieink kicsit megugrottak. A félidô hajrájában 
azonban nemcsak egyenlítettek a vendégek, de fordítottak is. 
A találkozón 12 gólig jutó Szucsánszki találataival Fradi-ve-
zetéssel zárult a félidô (18-16). A második játékrész közepén 
hétre növeltük a különbséget, ám a vetélytárs még egyszer erô-
re kapott, és feljött háromra. Abramovics többször védett, Szu-
csánszki továbbra is biztosan lôtte a büntetôket, és 32-25-re 
gyôztünk.

Lényegesen kevesebb izgalmat hozott a KEK-visszavágó. 
Bár a vendégek kettôvel többet lôttek, mint otthon, ennek elle-
nére kettôvel nagyobb különbséggel kaptak ki.

Csapatunkból ezúttal Zsivkovics jeleskedett leginkább, és 
hetet termelt, de nem maradt el sokkal tôle Zácsik (6), s a kö-
zönség legnagyobb örömére az alig 16 esztendôs Lukács is négy 
gólt szerzett. Hölgyeink a félidôben 20-13-ra vezettek, végül 
38-21-re verték a hollandokat.

A Kupagyôztesek Európa-kupájának nyolcaddöntôjében az 
FTC-Rail Cargo Hungaria az orosz Rosztovval találkozik feb-
ruárban. S ezúttal is a visszavágót játszhatjuk a Népligetben. 
A honi kupa negyedik körében januárban a Veszprém lesz az 
ellenfelünk.

Lapzártánk után Siófokon bajnokin léptek pályára a höl-
gyek, illetve fogadták a Szekszárdot, majd a hónap közepén 
Dunaújvárosba utaznak.

Az oldalt összeállította: Schiller Zsolt

Nagy csaták  
a palánk alatt
Nôi kosarasaink bár megszorították a Pécset, kikaptak a 
baranyaiaktól, miként a bajnoki címvédô Sopron otthoná-
ban is. Majd egy gyenge elsô félidô után nyertek otthon 
a Cegléd ellen, és izgalmas hajrá után a Városmajorban.

Az elsô negyedet simán, 12 ponttal bukta a Ferencvá-
ros nôi kosarasalakulata a Pécs ellen, de a szünetre feljött 
nyolcra. A záró tíz perc elôtt viszont megduplázódott a 
különbség. Három perccel a zárás elôtt már csak egyetlen 
tripla volt a vendégek elônye. Közelebb már nem jutot-
tunk, sôt, 71-61-re kaptunk ki.

A Sopron otthonában az elsô negyedben még jól tar-
totta magát a Fradi, ekkor még csak négy volt közte, a 
folytatásban mind magabiztosabbá vált a címvédô, és si-
mán 89-60-ra gyôzött.

A következô körben, nem kis meglepetésre, a Nép-
ligetben a Cegléd vezetett 36-33-ra a szünetben. Aztán 
a harmadik tíz percet tízzel hozták a mieink, s végül 72-
60-ra nyertünk.

A Városmajorban a BSE ellen még inkább szenvedett 
az Englert Orsolyát és Vida Annát is nélkülözô együttes. 
Eggyel elment az elsô, majd héttel a második negyed, s 
a harmadikban csak hárommal, ötre sikerült csökkenteni 
a hátrányt. Öt perccel a vége elôtt hattal állt jobban a 
házigazda, s egy pont még maradt az utolsó elôtti percre 
is. Ezt követôen viszont már csak mi szereztünk pontot, 
négyet, így ha nehezen is, de 58-55-re legyûrtük a reme-
kül küzdô BSE-t.
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Gyôzelem Diósgyôrben
Messze nem méltó módon emlékeztek a Ferencváros 

labdarúgói az elhunyt legendára, Albert Flóriánra, 
mert egy roppant unalmas meccsen játszottak 0-0-s 

döntetlent otthon a Paks ellen. Majd a Kaposvár is megúszta 
kapott gól nélkül, és ponttal távozott az Üllôi útról. Az utolsó 
idei bajnokin viszont – bár kétszer is hátrányba került az együt-
tes – nyert Diósgyôrben.

Torokszorító percek elôzték meg a Paks elleni hazai talál-
kozót – délelôtt temették el Albert Flóriánt, s a stadionban is a 
Császártól búcsúztak a megjelentek. Szinte csak a nézôk kezé-
ben tartott gyertyák, fáklyák fénye mellett vonultak a csapatok 
pályára. És emlékeztek…

A mérkôzést viszont jobb mielôbb feledni. Az utolsó ôszi 
fordulóban a Ferencváros feketében, míg a Paks tiszta fehérben 
lépett pályára. Helyzetet és kapura lövést is csupán elvétve lát-
hatott a publikum, a hármas sípszó a szenvedés végét jelentette. 
Ugyan lelkiekben nem lehetett könnyû a labdarúgók számára, 
de ez nem mentség.

Aki azt hitte, ennél csak lényegesen jobb jöhet a következô 
körben, az tévedett. A Kaposvár látogatott az Üllôi útra. A Fradi 
támadott, de a vendégek kapusa, Hajdúch többször remekül vé-
dett. Détári fiai tízszer lôttek, az ellenfél egyszer sem lôtt kapura 
az elsô negyven percben. Aztán Perics megtette, s nem sokon 
múlt, hogy gólt szerezzen.

Negyedóra telt el a második félidôbôl, amikor ismét Perics 
volt a fôszereplô, beleütött egy beadásba, s megkapta a második 
sárgáját, így emberelônybe kerültünk. De ezúttal sem sikerült 
élni a létszámfölénnyel, mi több, izgulniuk sem kellett a ven-
dégeknek.

A Diósgyôr otthonában ötezredik hivatalos mérkôzését ját-
szotta a Ferencváros. Nem emiatt, de tény, a meccs napján öt-
szörös árat is elkértek a belépôért a feketepiacon. A rangadó 
elôtt gyászszünettel emlékeztek Albert Flóriánra, az egy nappal 
korábban elhunyt, mindkét együttesben szerepelt Gajda István-
ra s két hazai szurkolóra.

Negyedóra elteltével egy szöglet után Seydi szerzett vezetést 
a hazaiaknak, Junior közelrôl nézte, ahogy a csatár a hálóba fe-
jelt. Néhány perccel késôbb azonban a házigazdák kapusa se-
gített, egy hazaadás után rosszul találta el a labdát, amellyel So-
malia a kapuig sétált. Bô öt perccel a szünet elôtt ismét elônybe 
került a DVTK, Luque majd 25-rôl bombázott a jobb felsôbe.

A második játékrész elején Balog ívelt elôre a saját térfelérôl, 
Pölöskey megelôzte védôjét, majd befordult, és újra döntetlenre 
álltak a felek. Újabb néhány perc elteltével egy gyorsan elvégzett 
szabadrúgást követôen Somalia megszerezte a gyôztes gólt. Így 
a Fradi gyôzött ötezredik meccsén, az idei utolsó bajnokiján, s 
ezzel a kilencedik helyrôl várhatja a folytatást.

Lapzártánk után még két mérkôzést vív az együttes a Békés-
csaba ellen, a Magyar Kupában.

Helyreigazítás
Lapunk novemberi számában cikket közöltünk a Lobogó 
utcában mûködô jégpálya mûködésével kapcsolatban. Tá-
jékoztatásunkba néhány téves információ is becsúszott, 
ezeket ezúttal szeretnénk korrigálni.

A Hoki Akadémia Egyesület, amelynek elnöke, Szabó 
István Pál nyilatkozott lapunknak, az egyik bérlôje a Weö-
res Sándor-iskola által mûködtetett jégcsarnoknak az ön-
kormányzat támogatásával. A jégfelület hétfôtôl péntekig 
15 órától 22 óráig áll a Hoki Akadémia rendelkezésére, s a 
fennmaradó idôben a közönség korcsolyázását szolgálja, 

illetve más szervezetek is bérlik azt. A tízéves hagyomány-
nak megfelelôen a kerületi iskolásokat továbbra is az isko-
la pedagógusai tanítják korcsolyázni, a szállításukat szintén 
az iskola oldja meg.

A cikkben említett hokiosztállyal kapcsolatban világos-
sá kell tenni, hogy az a jövô tanévben még semmiképpen 
nem tud elindulni. A mostanság divatossá vált és igen ha-
tékony „akadémiai rendszer” azt jelentené, hogy a gye-
rekek egy iskolai osztályba járnak, és az iskola és az egye-
sület kapcsolatának köszönhetôen lehetôséget kapnak 
edzésprogramjuk és a tanulás  összehangolására. Az FTC 
vezetôi valószínûleg ezt fogják kezdeményezni az önkor-
mányzatnál. 
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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. január 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 között a Pinceszínház két 
színházjegyét sorsoljuk ki.

A 2011. novemberi számunkban megjelent sudoku helyes 
megfejtôi közül Kiss Gábornak kedvezett a szerencse, nyeremé-
nyét, a Pinceszínház két színházjegyét a Ferencvárosi Mûvelô-
dési Központban 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: a részönkormányzat irodája, Toronyház u. 3/b. Bejelent-
kezés az ügyfélszolgálati irodán (Bakáts tér 14.) személyesen, 
a hónap minden munkanapján, ügyfélfogadási idôben. Érdek-
lôdni 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.






