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Tovább szépül, tovább zöldül Ferencváros!
Újabb rehabilitált házat adtak át a kerületben

A Ferencvárosi Önkormányzat beruhá-
zásában a Fôvárosi Önkormányzat 

támogatásával megvalósult 291 milliós 
házfelújítás során 14 db teljesen felújí-
tott, összkomfortos lakást vehetnek át a 
jövôbeni bérlôk a Thaly Kálmán utcában. 
A híresztelések ellenére dr. Bácskai Já-
nos polgármester kiáll a városfejlesztési 
program mellett, teljesíti vállalását, és 
folytatja a kerület modernizálását. „Je-
lenleg három ház felújítása folyik a ke-
rületben, és további negyven felújítását 
tervezzük – mondta el a helyszínen a 
polgármester. – A rehabilitációt mindig 
elkerülték a politikai viták, a felújítás pe-

dig ezután is folytatódik” – hangsúlyozta. 
A rendezvényen Hutiray Gyula város-
fejlesztésért felelôs fôpolgármester-he-
lyettes méltatta a megújítási programot, 
jelezve, hogy az érintett bérlakások jól 
illeszkednek az új épületek közé, és él-
hetô környezetet teremtenek. A város-
vezetô elmondta, ha néhány évet vissza-
menne a múltba, elég rossz állapotban 
találná a környéket, és „az elôdök ha-
nyagsága miatt” még mindig van teendô.  
A Ferencvárosi Önkormányzat 1990–
2011 között több mint 47 milliárd forin-
tot fordított városrehabilitációra (fôváro-
si, állami és európai uniós támogatással). 

Így az otthonépítés a labdarúgás mellett 
védjegye lett Ferencvárosnak A ráfordítá-
sok eredményeképpen bekövetkezett leg-
fontosabb változások, hogy az alacsony 
komfortfokozatú (félkomfortos, komfort 
nélküli és szükséglakások) lakások ará-
nya 61 százalékról 15 százalékra csök-
kent, a tömbökön belül a zöld területek 
aránya 7 százalékról 27 százalékra nö-
vekedett. A nyolcvanas évek végén kez-
dôdött ferencvárosi rehabilitáció sikere 
abban rejlett, hogy a városrehabilitáció 
nyomán élénk magánépíttetôi tevékeny-
ség is folyt.

(folytatás a 3. oldalon) 
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Hogyan lehet a lehetô legkevesebb 
szemetet termelni? Nem minden sze-
mét, ami hulladék, sôt, a legtöbb hul-
ladék remekül újrahasznosítható lenne 
bármelyik háztartásban.

A „deák” Közalapítvány tárgyjutalma-
it olyan roma fiatalok kapták, akiknek 
példamutató viselkedésére és tanulmá-
nyi eredményeire az önkormányzati is-
kolák tanárai is felfigyeltek.

Az elôzô évekhez hasonlóan idén 
február 29-én is megrendezték a 
Telepy utcai iskola udvarán – a nép-
hagyományokból merítve – a télûzô 
kiszebábu-égetést.
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Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP): pol-
gármesteri fogadóóra minden hónap utolsó csütörtök, 
12–16 óra. Bejelentkezés mindennap az ügyfélszolgá-
lati irodán. Helye: polgármesteri hivatal, I/24. Képvise-
lôi fogadóóra: minden hónap elsô csütörtök,16.30-tól. 
Bejelentkezés: a fogadóóra napján, a helyszínen, a Fi-
desz-irodában (IX., Lónyay u. 48.).

Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDNP): 
alpolgármesteri fogadóóra minden hónap utolsó szer-
da, 12–16 óra, helye: Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér 
14. II. emelet 38. Képviselôi fogadóóra: minden hónap 
elsô hétfô, 17–19 óra, helye: a részönkormányzat iro-
dája, Toronyház u. 3/b. Bejelentkezés az ügyfélszolgá-
lati 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 elô-
zetes egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 365-0340

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP): minden hó-
nap második kedd, 15–17 óra. Fidesz-iroda (IX., To-
ronyház 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@free-
mail.hu.

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

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

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

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

Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz–KDNP): minden 
hónap második hétfô, 17–19 óra, Ferencvárosi Mû-
velôdési Központ (IX., Haller u. 27.), illetve elôzetes 
egyeztetés alapján. Telefon: 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 egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 969-8849

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

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

Tornai István (független): elôzetes bejelentkezés alap-
ján bármikor. Telefon: 06-70-333-1713

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

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

Dr. Vas Imre (Fidesz–KDNP): elôzetes bejelentkezés 
alapján. Telefon: 06-20 279-7025.
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(folytatás az 1. oldalról)
A százéves szegényes bérkaszárnyák 
és a még régebbi, falusias házak helyén 
egyedi tervezésû társasházak épültek, a 
budapesti átlagnál lényegesen nagyobb 
számban. A látványos eredményekkel 
párhuzamosan egyre növekedett az akció 
szakmai elismertsége. 

A felújítások 2012-ben egy átgondolt 
irányvonal mentén folytatódnak: 
–  az önkormányzati tulajdonú lakóhá-

zak teljes felújítása önkormányzati le-
bonyolításban, ennek eredményekép-
pen korszerû lakások jönnek létre;

–  az infrastruktúra fejlesztése, közterü-
letek, zöld területek, parkok kialakítá-
sa, megújítása, a felújítások során mi-
nél nagyobb zöld területek kialakítása.
ezen irányvonalak mentén az önkor-

mányzat „Belsô-Ferencváros kulturális 
negyed fejlesztése” címmel eU-s pályá-
zatot nyújtott be, amelynek célja a Bel-
sô-Ferencvárosban a kulturális élet fel-
pezsdítése, az ünnep- és a hétköznapok 
színesítése. A pályázat keretén belül épí-
tési és ún. „soft” tevékenységek valósul-
nak meg: átépül a csarnok tér–egyetem 
kert, a ráday utcában négy épület portál-
ja és két elektromos kapcsolószekrény, 
a Pipa utca 6. sz. alatt pedig Turisztikai 
Információs Központ (InfoPont) létesül. 
A „soft” tevékenységek keretén belül pe-
dig olyan programokat valósítanak meg a 
kerületben, amelyek illeszkednek a zöld 
Ferencváros célkitûzéshez: meghirdették 
a Nyitott utca – nyitott udvar, Zöld udvar 
projekteket, amelyeknek célja, hogy az 
akcióterületen, a Bakáts tér–Kálvin tér–

csarnok tér vonalában minél több virá-
gos, zöld udvar jelenjen meg. A pályázat 
részeként idén elôször egy új kulturális és 
mûvészeti fesztivál valósul meg a kerület-
ben: a Pünkösdi virágünnep. A kivitele-
zési munkák a jövô hónapban indulnak, 
és várhatóan nyár végéig tartanak.

Beruházó: Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Ön-
kormányzata

Tervezô: Donkó Zsolt építész (1094 Bp., Berzenczey u. 32. 
5. em. 1.)

Kivitelezô: FÔv-2 Építôipari és Beruházó Zrt. 

A beruházás Budapest Fôváros Önkormányzatának támogatá-
sával valósult meg, a beruházás összköltsége 291 millió forint 
volt, amelybôl 99 millió forint volt a kerületi saját forrás, a 
többi rész a fôvárosi támogatás.

A Budapest IX. kerület Thaly Kálmán u. 52. számú, vá-
rosképileg jelentôs lakóház 1905 körül épült, eklektikus tö-
megképzéssel, szecessziós elemekkel. 

Az épület bejárata a Thaly Kámán utcáról nyílik. A két-
emeletes, alápincézett, magas tetôs kialakítású, U alakú be-
építésû épület a Thaly Kálmán utca és a Tûzoltó utca sarkán 
helyezkedik el. A Tûzoltó utcai földszinti traktusban eredeti-
leg lakásfunkcióval rendelkezô helyiségek voltak. 

Az épület felújításának tervezése során a fô szempont az 
értékek megtartása volt. szintenként (fszt. + 1. em + 2. em) 
4 db nagyobb alapterületû, összkomfortos lakást alakítottak 
ki. A hátsó udvari lakásokhoz új teraszokat, illetve erkélyeket 

építettek. A felújítás elôtti állapotkor a lakásszám 12 db volt, 
a felújítás követôen a tetôtér beépítésével 14 db lakás alakult 
ki. A lakások összesített alapterülete 656 négyzetméterrôl 785 
négyzetméterre nôtt. A földszinten 2 lakás található. A régi 
portálok alapján, új portálok nyitásával a teljes földszinti ut-
cai homlokzat egységes képi megjelenéssel üzleteknek és iro-
dáknak biztosít helyet. A vízszigeteléssel ellátott falak az utcán 
kôlábazatot kaptak. Konzolokra fektetett új vasbeton függô-
folyosó-lemez készült. A kovácsoltvas függôfolyosó-korlát 
hû másolata az eredetinek. A tetôtérbe a régi meghosszabbí-
tásaként új lépcsôkar vezet. A régi, csapos gerendafödém he-
lyett új vasbeton szerkezet, úgynevezett „koporsófödém” ha-
tárolja a tetôteret. Az épület sarkán lévô erkélyekrôl lehet a 
soTe épületegyüttesének látványában gyönyörködni. A régi 
ablak formáját és osztását megtartva a nyílászárók hôszigetelt 
üvegezésûek. valamennyi padlóburkolat új, a lakásokban ra-
gasztott parketta és kerámiaburkolat készült. A falakat teljes 
vakolatcsere után glettelték és festették, a vizes helyiségeket 
csempeburkolattal látták el. Az épület valamennyi gépészeti és 
elektromos vezetéke új. A lakások, egyéb bérlemények fûtése 
és melegvíz-ellátása kombi-cirkó készülékkel történik. A kö-
zös területeket stílusban illeszkedô lámpatestek világítják meg.

Komplex környezettudatos nevelés a kerületben
Aprítás, tömörítés, válogatás, hulla-

dékgyûjtô sziget… Önök, kedves 
ferencvárosi lakosok, ezeket a szavakat 
hallván valószínûleg ugyanarra asszociál-
nak. Tegyenek egy próbát, olvassák fel a 
fogalmakat a gyerekeiknek is, és ameny-
nyiben ôk is tudják, hogy ezek a szavak a 
szelektív hulladékgyûjtéshez kapcsolód-
nak, jó úton haladnak Önök is és az ok-
tatási intézmények is, hogy gyermekeik 
mielôbb elsajátítsák a környezettudatos 
gondolkodás alapjait. 

A Leövey Klára Gimnázium koordi-
nálásával a kerületben zajló Ferencváro-

si Komplex Környezettudatos Nevelési 
Program egyik célja is ez: megmutatni, 
hogy hogyan lehet a lehetô legkevesebb 
szemetet termelni, megtanítani, hogyan 
kell szelektíven gyûjteni a szemetet, és fel-
hívni a figyelmet, hogy nem minden sze-
mét, ami hulladék, sôt a legtöbb hulladék 
remekül újrahasznosítható a háztartásban.

A kerületben zajló nevelési program 
egyik része, a Hulladékból… címû kiál-
lítás megszervezése. A sorozat részeként 
2012. február 14-én Hulladékból lakás-
dísz címmel nyílt tárlat a Ferencvárosi 
Mûvelôdési Központban. A gyerekek 

rendkívül kreatív megoldásokat találtak 
arra, hogy hogyan lehet mûanyag tetôk-
bôl csillárt fabrikálni, tojásosdobozból 
faliképet, vagy szemeteszsákból lábtörlôt 
készíteni. Örömmel mutatták be, hogyan 
készítettek kupakból vázát, vagy papírból 
állólámpát. 

A Ferencvárosi Önkormányzatnak 
alapvetô feladata a környezettudatos 
gondolkodásra, a földünk védelmére és 
az egészségünk megôrzésére való felhí-
vás. Nem titok, hogy dr. Bácskai János 
polgármester, aki maga is aktív környe-
zetvédô, igyekszik minden olyan kezde-
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Koszorúzás a kommunista diktatúrák  
áldozatainak emléknapján
Február 24-én a ráday utcában, Nagy 

Ferenc (1903–1979) egykori minisz-
terelnök emléktáblájánál rótták le kegye-
letüket Ferencváros polgárai a kommu-
nizmus áldozatai elôtt. Dr. Bácskai János 
polgármester beszédében az emlékezés 
fontosságára hívta fel a megjelentek fi-
gyelmét, hiszen a múlt bûneinek megis-
merése részét kell hogy képezze a jövô 
építésének. A kommunizmus áldozatai 
többen voltak, mint ami a statisztikákból 
kimutatható:

„Nagy Ferenc miniszterelnök egyi-
ke annak a sok tíz- és százezer magyar 
embernek, akik történelmünk súlyos bû-
nökkel terhelt, kegyetlen és vészterhes 
korszakának áldozatává váltak. Mert 
soha ne feledjük, amikor fejet hajtunk e 
nagy formátumú politikus emléktáblája 
elôtt, azokra a csaknem névtelenül ma-
radt munkásokra is emlékezünk, akik egy 

nemesebb eszme hívásának engedve rab-
jai lettek egy képmutató, kizsákmányo-
ló rendszernek. Azokra a parasztokra is 
emlékezünk, akik éhezve és nyomorog-
va gürcöltek a teljesíthetetlen robotban, 
tehetetlenül nézték a feldúlt vermeket, 
a lesöpört padlásokat, rekvirált javaikat. 
Azokra a szétzilált családokra is gondo-
lunk, akik kénytelenek voltak elhallgatni 
a múltjukat, suttogva beszéltek otthon, 
és csöndre intve nevelték gyermekeiket, 

hogy megvédjék az életüket. Azok elôtt a 
polgárok elôtt is tisztelgünk, akik a leg-
nehezebb években is megôrizték méltó-
ságukat és tartásukat, ápolták és védték 
nemzetük és hovatartozásuk eszményeit, 
mert hittek abban, hogy a zsarnokság tör-
vényszerûen és visszatarthatatlanul mu-
landó. Azokra a hívôkre is gondolunk, 
akik magasabb eszményeiket nem voltak 
hajlandók lecserélni közvetlen elônyö-
kért. emlékeznünk kell azokra a fiatalok-

ményezést támogatni, amely ezt a célt 
szolgálja. A megnyitóbeszédét azzal 
kezdte, hogy amiket lát, nem kiállított 
termékek, hanem már-már mûalkotások. 
Hangsúlyozta, hogy földünk ásványi-
anyag-forrásai kimerülôben vannak, te-
hát manapság mindennél fontosabb a 
környezetünk védelme, amiért igen sokat 
tehetünk a saját mikrokörnyezetünkben, 
a családon, iskolán belül is. A polgár-
mester felajánlotta segítségét, hogy egy 
vándorkiállítás részeként a kerület minél 
több pontjára eljussanak, és minél töb-
ben lássák az itt kiállított termékeket. 
Gerséné Varga Ildikó szakmai vezetô a 
helyszínen elmondta, hogy a következô 
kiállítás témája a Hulladékból társasjáték 
lesz, amely szintén sok érdekes és kreatív 
megoldást ígér. 

A szelektív hulladékgyûjtésre való 
nevelés azonban nemcsak családon, isko-
lán belüli feladat, hanem az önkormány-

zatoknak is részt kell vállalniuk a felté-
telek megteremtésében. Ferencvárosban 
jelenleg 37 hulladékgyûjtô sziget és egy 
hulladékgyûjtô udvar üzemel. Harma-
dik éve zajlik a kerületben a házankénti 
szelektív hulladékgyûjtés, amelybe ed-
dig 75 ház csatlakozott, és idén várha-
tóan megduplázódik a résztvevôk száma. 
A program elônye, hogy csökkenthetô a 
hulladékedények száma, megelôzhetô a 
gyûjtôeszközök felborítása és felgyújtá-
sa, és hogy a gyerekeket is bátran le lehet 
küldeni a szeméttel.

Az önkormányzat évente három alka-
lommal szervez veszélyeshulladék-gyûj-
tést, amelyen legutóbb maga a polgár-
mester is aktívan részt vett, és számos más 
környezetvédelmi akciót és rendezvényt 
támogat: „elkezdjük a hulladék rongy 
gyûjtését intézményeikben is, ezért kérjük, 
hogy a szülôk és a gyermekek a rongyokat, 
elhasznált ruhákat hozzák be az iskolákba, 
ahol azokat szelektálni fogják a különbözô 
felhasználási területek szerint. A befolyt 
pénzt jótékonysági célra költjük” – ismer-
tette a közelmúltban a polgármester. 
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„deák”-tól diáknak
Laptopok és korcsolyák

A 2003-ban elfogadott roma Koncepció alapján idén – február 
24-én – nyolcadik alkalommal osztották ki a „deák” Köz-

alapítvány tárgyjutalmait azon roma fiatalok számára, akiket az 
önkormányzati fenntartású oktatási intézmények tantestülete erre 
méltónak ítélt.

A Bakáts téri házasságkötô teremben megtartott ünnepséget az 
énekesekbôl és furulyásokból álló Kisrigók furulyaegyüttes nyitot-
ta meg. A diákok teljesítményét Klujber Róbertné, a közalapítvány 
kuratóriumának elnöke méltatta. A laptopokat és a sporteszközö-
ket dr. Bácskai János polgármester adta át a boldog és elfogult 
gyerekeknek, akikre nyilván legalább olyan ösztönzôleg hat a fi-
gyelem, mint a sportolást és tanulást segítô jutalmak.

A díjazottak
Babai Barbara, Telepy Károly Testnevelés szakosított általános 
Iskola és Gimnázium; Csermák Dzsenifer, Ferencvárosi Komplex 
Óvoda, általános Iskola és eGYMI; Csiki Krisztina, Weöres sándor 
általános Iskola és Gimnázium; Dani Dorka, Ferencvárosi Komp-
lex Óvoda, általános Iskola és eGYMI; Danó Vivien, József Attila 
általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény; Halász 
Krisztián, József Attila általános Iskola és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény; Jónás Edina, Molnár Ferenc általános Iskola; 
Kovács István, Dominó általános Iskola; Oláh Miklós, Bakáts téri 
Ének-Zenei általános Iskola; Róth Vivien, Ferencvárosi Komplex 
Óvoda, általános Iskola és eGYMI; Rózsás Gyula, Ferencvárosi 
Komplex Óvoda, általános Iskola és eGYMI; Tóth Szilvia, Fe-
rencvárosi Komplex Óvoda, általános Iskola és eGYMI.

ra is, akik fegyverrel a kézben küzdöttek 
a kommunizmus ellen, és azokra is, akik 
kilátástalannak látva sorsukat, jobb híján 
idehagyták hazájukat. Gondoljunk azokra 
a nemzedékekre, amelyek elôl a kommu-
nizmus eszméi és azok megvalósulása, az 
úgynevezett létezô szocializmus magát 
a bizakodást, a reménnyel várható jövôt 
vette el.”

A kommunizmus bûneit az 1957-ben 
politikai okok miatt elítélt Tóbiás Áron 
a felszabadulást követô idôk földmûve-
lésügyi miniszterének, Kovács Bélának 
(1908–1959) a tragikus sorsán keresztül 
mutatta be a 2010-ben felavatott emlék-
tábla elôtt. Megrendült és megrendítô 
szavait követôen az önkormányzat, a 
ferencvárosi Fidesz-szervezet, a Ferenc-

városi Úrhölgyek és a Politikai Foglyok 
szövetségének képviselôi helyezték el 
koszorúikat az emléktáblánál.

A megemlékezést követôen a Bûn és 
büntetlenség címû, Biszku Béláról szóló 
filmet (rendezô: Novák Tamás, Skrabs-
ki Fruzsina) vetítették a Lónyay utca 48. 
szám alatti Hajrá, Magyarország! Klub-
ban.
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Képviselô-testületi ülés – február 16.
A Ferencvárosi Önkormányzat képvi-

selô-testülete február 16-án tartott 
rendes ülésének több izgalmas pontja 
volt, az FMK új igazgatójának megszava-
zása mellett a költségvetésrôl és más fon-
tos ügyekrôl is döntés született.

A februári ülés a napirendi pontok 
tisztázása és megszavazása után napirend 
elôtti felszólalásokkal kezdôdött. Zom-
bory Miklós, a vagyonnyilatkozat-ellen-
ôrzési és összeférhetetlenségi bizottság 
elnöke örömmel jelentette, hogy min-
denki leadta már a vagyonnyilatkozatát. 
Pál Tibor képviselô úr napirend elôtt azt 
kérte, hogy a polgármester úr oldja fel a 
Feszofe korábbi gazdálkodását vizsgáló 
gazdasági bizottsági ülés jegyzôkönyvé-
nek titkosságát, mert szerinte olyan állí-
tások hangzottak el, amelyek tisztázásra 
szorulnak. Dr. Bácskai János válaszában 
– bár nem lett volna köteles napirend elôt-
ti hozzászólásra válaszolni – elmondta, 
hogy a képviselôk bármikor betekinthet-
nek a jegyzôkönyvekbe, és megtehetik a 
szükségesnek ítélt lépéseket, de a titkos-
ság feloldása nem tartozik a polgármester 
jogosultsági körébe.

Az elsô napirendi pont egy „sürgôs-
ségi indítvány” volt, amely a József At-
tila városrészi Önkormányzat tagjának 
cseréjére vonatkozott: Nagy Anikó he-
lyére Chernel Etelkát, a ferencvárosi 
MsZP-szervezet elnökségi tagját dele-
gálták. A változást a képviselô-testület 
egyhangúlag elfogadta, és chernel etelka 
azonmód esküt is tett.

A második napirendi pont a Ferenc-
városi Mûvelôdési Központ igazgatói pá-
lyázatának elbírálása volt. A jelentkezô-
ket – Berek Péter, Horváth Károly, Keserû 
András, Kovács Ferenc, Tóth Betty – már 
korábban meghallgatta a kulturális bi-
zottság, és ez alkalommal csak kiegészítô 
és összefoglaló jellegû válaszokat adtak. 
A pályázatot és ezzel öt évre az FMK irá-
nyításának feladatát végül Horváth Ká-
roly nyerte el, tizenhat „igen” szavazat és 
egy tartózkodás mellett.

A 2011. évi költségvetés módosítása 
után, 5. napirendi pontként került sorra a 
2012. évi költségvetés, dr. Bácskai János 
polgármester elôterjesztésében. Az elô-
terjesztô bevezetôjében újra kitért arra, 
hogy a változó jogi környezet miatt a szo-
kásosnál is nagyobb erôfeszítést igényelt 
az elfogadható elôterjesztés elkészítése. 
Kiemelte: „A kétfordulós rendeletalkotási 
szisztéma most is bizonyította létjogosult-

ságát, hiszen a koncepció után több mint 
egy hónap állt rendelkezésre, hogy egy ki-
függesztésre alkalmas verziót készítsünk, 
amelyet a ferencvárosi polgárok is elol-
vashattak és észrevételezhettek. […] Most 
is tudjuk, hogy nem minden központi elô-
irányzat, illetve bevételi szám ismert, de 
ami a mai napig ismertté vált – az a jog-
szabályi változás, illetve paraméter vagy 
adat –, az bekerült a rendelettervezetbe.” 
A bizottságok vezetôi jelezték, hogy a 
bizottságok támogatják a költségvetés el-
fogadását, bár Pál Tibor árnyalta a képet 
annyiban, „hogy a pénzügyi és ellenôrzési 
bizottság támogatta, az azt jelenti, hogy a 
bizottság többsége támogatta a költségve-
tést, magam nem támogattam természe-
tesen”. Pál Tibor ezt követôen a kormány 
által engedélyeztetendô önkormányzati 
hitelfelvételrôl érdeklôdött, majd pedig a 
Lenhossék utca 8. szám alatti ház felújí-
tása kapcsán felmerült kiköltöztetési költ-
ségek változásáról tudakozódott. Mezey 
István a József Attila tervpályázat hibái-
ról és a Lenhossék utcai kiköltöztetésrôl 
számolt be. Görgényi Máté és Formanek 
Gyula arról beszélt, hogy a likviditási hi-
tellel nem érdemes riogatni az embereket, 
mert az csak egy egyszerû pénztechni-
kai eszköz. A vitát végül az elôterjesztô 
zárta le, s ezt követôen a képviselôk – 
11 „igen”, 2 „nem” és 4 tartózkodás mel-
lett – megszavazták a 2012. évi költség-
vetésrôl szóló önkormányzati rendeletet.

A költségvetés megszavazását köve-
tôen „a költségvetési rendelet elôirányza-
tának megalapozásához szükséges egyes 
rendeletek módosításáról” szóló, majd 
„a lakások és helyiségek bérletére, elide-
genítésére és megszerzésére” vonatkozó 
rendeletet módosította a testület. Utóbbi 
kapcsán Mezey István arra az „elfogadott 
szokásjogra” utalt, amely szerint „a reha-
bilitációban érintett lakók ügyében nem 
támadunk politikailag, és nem próbáljuk 
meg az emberekben lévô keserûséget szó-
rólapokkal és egyebekkel felerôsíteni”.

A 8. napirendi pontban a sport támo-
gatásáról szóló helyi rendeletet módosí-
tották a képviselôk egyhangú szavazás-
sal, majd pedig a szervezeti és mûködési 
szabályzat módosítása történt meg nagy 
többséggel.

A civilszervezetek programjait tá-
mogató képviselô-testületi döntésben 
a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány 
köz érdekûvé nyilvánításán túl azt is tá-
mogatta a testület, hogy a kerületben 
jöjjön létre az alapítvány Tárt Kapuk Ga-
lériája. A képviselô-testület arról is dön-
tött, hogy támogatja az esély Közösségi 
egyesületet egy „Önkéntes Pont”kialakí-
tásában, és arról is döntés született, hogy 
csatlakoznak Újbuda önkormányzatának 
idôsügyi kezdeményezéséhez. Határo-
zat született a Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyûjtemény közszolgálati szerzôdésé-
nek megkötésérôl, így biztosítva a ke-
rület hagyományainak ápolását, a hely-
történeti értékek feltárását, gyûjtését és 
dokumentálását.

Pályázatot írtak ki a Kosztolányi Dezsô 
általános Iskola igazgatói posztjára, és el-
fogadva a Napfény Óvoda vezetôjének fel-
mentési kérelmét, az óvodavezetô felada-
tának ellátására is pályázatot írtak ki.

A Telepy 2/D–e alatti ingatlan elide-
genítési ügye kapcsán kisebb vita kelet-
kezett, amelyben Pál Tibor több szem-
pontból is aggodalmának adott hangot. 
Madár Éva, a városüzemeltetési és Fel-
újítási Iroda vezetôje elmondta, hogy a 
pályázó a kiírt pályázati feltételeknek 
eleget tett, és minden dokumentációt be-
nyújtott, így aztán nem volt akadálya an-
nak, hogy a képviselô-testület – 11 „igen” 
és 5 „nem” szavazattal – az ingatlan meg-
szerzésére vonatkozó pályázatot eredmé-
nyesnek nyilvánítsa, és elfogadja a vétel-
árként megajánlott összeget.

A további elôterjesztéseket a testület 
vita nélkül elfogadta, végül dr. Bácskai 
János polgármester a nyílt ülést bezárta, 
és zárt ülést rendelt el. 
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Pályázat
A Fôvárosi szociális Közalapítvány 

Kuratóriuma 2012-ben pályázatot 
hirdet a fôvárosi székhellyel rendel-
kezô, fôvárosi illetékességû, szociális 
célú civilszervezetek részére, az alábbi 
pályázati célok támogatására:

Különösen veszélyeztetett csopor-
tokhoz tartozó – roma, hajléktalan, la-
kás nélküli, munkanélküli, pszichiátriai 
beteg, fogyatékkal élô, bántalmazott – 
budapesti emberek segítésére irányuló 
szolgáltatások és tevékenységek költsé-
geinek részbeni támogatása. ezen belül:
1.  Az e csoportokhoz tartozó érintettek 

részére jogsegélyszolgálat mûködte-
tése.

2.  Az e csoportokhoz tartozó érintettek 
és az ôket segítôk részére készített tá-
jékoztató honlap vagy kiadvány elké-
szítésének a kiegészítô támogatása.

3.  Az e csoportok tagjaira irányuló elô-
ítéletek csökkentését, illetve érdekér-
vényesítésük megerôsítését szolgáló 
rendezvények, nyilvános fórumok, 
illetve elektronikus és hagyományos 
formátumú alkotások költségeinek a 
kiegészítô finanszírozása.

4.  Az e csoportok tagjai által mûködte-
tett önsegítô, sorstárssegítô, kortárs-
segítô csoportok mûködési költsé-
geinek a kiegészítô finanszírozása.

Pályázni legfeljebb egyéves programok-
kal lehet. A benyújtott pályázatok tartal-
mazzák a megvalósítás és a finanszíro-
zás pontos ütemtervét. A kuratórium 
ennek megfelelô részletes támogatási 
szerzôdést köt a támogatásban részesü-
lôkkel.

A pályázatokra rendelkezésre álló 
teljes összeg 15 M Ft.

egy pályázó szervezet által el-
nyerhetô támogatási összeg maximum 
400 000 Ft.

A támogatási összeg folyósítása elô-
finanszírozással történik.

A támogatás jellege: vissza nem té-
rítendô.

A pályázat benyújtásának feltétele: 
a korábbi támogatásokról a szakmai és 
pénzügyi beszámoló a közalapítvány-
hoz benyújtásra került. egy civilszerve-
zet egy pályázatot nyújthat be. 

A pályázó nem nyújthat be támoga-
tást olyan programra, amely korábban 
már részesült a közalapítvány támoga-
tásában.

Nem részesülhet támogatásban az a 
civilszervezet, amely:
–  korábbi, lejárt határidejû pályázati 

támogatásával nem határidôre vagy 
hiányosan számolt el;

–  az elôírt formai és tartalmi követel-
ményeknek megfelelôen nem tölti ki 
a pályázati adatlapot;

–  és amelynek lejárt határidejû köz- 
vagy köztartozásnak minôsülô 
egyéb tartozása van.

A pályázati dokumentáció a Fôpolgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá-
ján (Bp. v., Bárczy I. út 1/3.) hétfôtôl 
csütörtökig 8–16,30 óra között vehetô 
át, valamint a Budapest Portálról (www.
budapest.hu, e-infószabadság, tájékoz-
tatások, hirdetmények) letölthetô.

A pályázatok beérkezésének határ-
ideje és helye
A pályázatnak négy (egy eredeti, há-
rom másolat) példányban 2012. már-
cius 7-ig kell beérkeznie. személyesen 

a Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán (Bp. v., Bárczy I. út 1/3.) lehet 
leadni, valamint ajánlott küldemény-
ként lehet feladni a következô cím-
re: Fôvárosi szociális Közalapítvány, 
Fôvárosi Önkormányzat, 1052 Bp. v., 
városház u. 9–11. A borítékon fel kell 
tüntetni: „Fôvárosi szociális Közalapít-
vány 2012. évi pályázata.” A legkésôbb 
március 7-én postára adott pályázatokat 
határidôben benyújtottnak tekintjük. 
Hiánypótlásra nincs lehetôség, csak 
hiánytalanul kitöltött és mellékletekkel 
felszerelt pályázatokat fogadunk el.

A pályázatok elbírálásának határide-
je: 2012. március 28.

A pályázatokat a Fôvárosi szociá-
lis Közalapítvány Kuratóriuma bírálja 
el. A pályázat eredménye a kuratórium 
döntését követôen 5 napon belül ol-
vasható a www.budapest.hu portálon. 
A nyertes pályázókkal a kuratórium tá-
mogatási szerzôdést köt. A támogatási 
összeg felhasználásának legkorábbi idô-
pontja 2012. március 31. A támogatási 
összeggel a projekt futamidejétôl füg-
gôen, de legkésôbb 2013. április 30-ig 
kell elszámolni a támogatási szerzôdés-
ben foglaltak szerint.

Minden pályázó értesítést kap pályá-
zatának az elbírálásáról. A pályázatok 
elbírálását a kuratórium nem indokolja. 
A kuratórium döntése ellen fellebbezés-
nek nincs helye.

További felvilágosítás kérhetô a Fô-
városi szociális Közalapítvány titkársá-
gán (327-1102) vagy a 06-20 590-0538-
as telefonszámon.

Dr. Gyôri Péter
A Fôvárosi Szociális Közalapítvány 

Kuratóriumának elnöke

színházjegy elérhetô áron
A Ferencvárosi Mûvelôdési Központ és a Pinceszínház közös akciója

A Ferencvárosi Mûvelôdési Központban és a Dési Huber István Mûvelôdési Házban meghirdetett tanfolyamokra  
szóló bérletek vásárlói 1000 Ft értékû színházjegykupont kapnak ajándékba.  
A kedvezmény 2012. március 31-ig váltható be a Pinceszínház pénztárában.  

A pontos részletekrôl és az akcióban szereplô tanfolyamokról a 216-1300-as, a 280-6247-es és a 218-0116-os telefon-
számokon, valamint www.pinceszinhaz.hu, www.desi.hu, www.fmkportal.hu, www.facebook.com/pinceszinhaz webolda-

lakon található részletes információ.
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Bûn és bûnüldözés
Sallay Gábor alezredest, kapitányságvezetô-helyettest arra kértük, számoljon be néhány érdekesebb ferencvárosi bûnesetrôl.

– Két „hölgyet” fogtak el az akciós 
kollégák rablás elkövetése miatt. A ki-
hallgatás már a kerületi kollégák dolga 
volt, a tettesek beismerô vallomást tettek: 
gyógyszertartalmú alkohollal kínáltak 
meg egy férfit a Boráros téren, aki ennek 
hatására elkábult. Az összes értékét elvet-
ték, és félmeztelenül otthagyták egy bel-
sô ferencvárosi téren. Amikor rátaláltak, 
már közel volt a kihûléshez, kórházba is 
kellett szállítani. 

– Ez a Gina nevû droghoz kötôdô tör-
ténet?

– Nem, az elkövetôk bevallották, 
hogy mit használtak: rendes gyógyszertá-
ri gyógyszereket. A bíróság tettükért elô-
zetes letartóztatásba helyezte ôket. 

– Mi újság a csalókkal?
– A gazdaságvédelmi alosztály mun-

katársai egy csalót fogtak, aki 14 millió 
forint értékben vett át készpénzt összesen 
hat sértettôl. egy ferencvárosi lakásban 
fogták el, mint utóbb kiderült, több el-
járás is folyamatban van ellene. Összes-
ségében legalább negyvenmillió forintnyi 
kárt okozott különbözô csalásokkal több 
budapesti kerületben.

– Mi volt a trükkje?
– Ô konkrétan egy IX. kerületi in-

gatlanértékesítô irodában dolgozott, és a 
pénzt a cég nevében vette át, ingatlanok 
megvásárlásaira. ám ahelyett, hogy az 
átvett milliókat ingatlanokra fordította 
volna, a pénzt saját magára költötte. De 
a gazdaságvédelmis kollégák elfogtak 
egy másik, többszörösen körözött sze-
mélyt is, akit tizenhárom szerv keresett, 
mert sem a jogerôs börtönbüntetését nem 
kezdte meg, sem pedig a folyamatban 
lévô ügyekben nem kívánt a hatóságok 
rendelkezésére állni. A közrendvédelmi 
osztály segítségével sikerült elfogni a XI. 
kerületben, és így került ôrizetbe. Aztán 
a 4–6-os villamos megállójában történt, 
hogy egy fiatal hölgy leszállt a szerel-
vényrôl, s egy kapucnis személy hirtelen 
odaugrott hozzá, feltépte az oldaltáskán a 
cipzárt, átkutatta azt a sértett legnagyobb 
megdöbbenésére, majd kivette a pénztár-
cát és az iratokat, és a Mester utcai meg-
álló felé elrohant. Közben elveszített egy 
mobiltelefont, amely nem az övé volt, de 
ennek segítségével a készenléti alosztály 
nyomozói még aznap éjjel elfogták. Be-

ismerô vallomást tett, és az eltulajdonított 
értékek nagy része megkerült.

– Mi újság a sokakat érdeklô Aszódi 
úti hajléktalanszálló környékén?

– A vIII. kerületi kollégák egyik éj-
szaka arra figyeltek fel, hogy a Keleti 
pályaudvar környékén három személy 
egy LcD-televíziót próbál eladni. Iga-
zoltatták ôket, és kiderült, hogy a tévé 
az Aszódi úti szállóról került ki, még 
aznap éjszaka. Mindhárman átkerültek 
hozzánk, és itt végül elmondták, hogy 
megvárták, amíg a szállón kiürül a kö-
zösségi helyiség, és akkor szerelték le a 
falról a készüléket, amelyet éppen meg-
próbáltak elpasszolni. Természetesen a 
bíróság mindhárom személyt a gyorsított 
büntetôeljárás lefolytatása végett elôze-
tes letartóztatásba helyezte. szerencsére 
egyéb, az ott lakókat közvetlenül érintô, 
az ô sérelmükre elkövetett esemény nem 
történt. Az nyilvánvaló, hogy az ott élôk 
nem örülnek a szállónak, éppen ezért 
nemsokára felszerelik a térfigyelô kame-
rákat, ami nyilván javítja majd a bizton-
ságérzetet, és lassan visszatérhet az élet a 
normális kerékvágásba.

Trükkös rabló

A képen látható, ismeretlen sze-
mélyazonosságú férfi február 

elején járt egy társával az egyik Ba-
káts téri bérházban, ahol elmû-mun-
katársnak kiadva magát, „ellenôrizte” 
egy egyedülálló idôs lakó villanyórá-
ját. A figyelemelterelésként szolgáló 
álellenôrzés ideje alatt több százezer 
forint értékû vagyontárgyat tulajdo-
nítottak el. 

A Ferencvárosi rendôrkapitány-
ság azok jelentkezését várja, akik fel-
ismerik a képen látható személyt, és 
segíthetnek azonosításában!

GPs-védelem az erôszak ellen
Magyarországon elôször Ferencvárosban vezetik be azt a mobil eszközt, amely 
lehetôvé teszi, hogy vészhelyzetbe került nôk jelzést küldjenek a rendôrségnek. 
A „Vodafone a nôk biztonságáért” néven indított kísérleti rendszer a rendôrség 
és a Nôk a Nôkért Együtt az Erôszak Ellen Egyesület (NANE) együttmûködésé-
nek köszönhetôen nyújthat védelmet.

A mobiltelefonnál kisebb eszköz lényege, hogy a bántal-
mazott személy egyetlen gomb megnyomásával riaszthatja 
a rendôrségi diszpécserközpontot, ahol – lévén szó regiszt-
rált készülékrôl – azt is tudják, hogy kinek a készüléke, és 
azt is, hogy milyen GPs-koordinátákon található. A készü-
lék azért is hasznos, mert aktiváláskor bekapcsol a beépített 
mikrofon, így a helyszíni zajokból a rendôrség viszonylag 
pontos információkat szerezhet a veszély mibenlétérôl, az 
elkövetôk számáról, az elkövetés eszközérôl. A segélykérô 
eszközt aktiválás után a sérelmezett oldalán nem lehet ki-
kapcsolni, ezt csak a rendôrség diszpécsere teheti meg.

A programba a NANe-n keresztül lehet bekerülni, de a 
rendôrség munkatársai is részt vállalnak a potenciális áldo-
zatok felkutatásában és tájékoztatásában.

A rendszer mûködését és a program eredményeit fél év 
múlva értékelik, akkor születhet döntés a további területek 
bevonásáról is.
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Az orvos válaszol
Németh Béláné olvasónk kérdezi: „Az idén úgy tûnt, elkerül bennünket az influenza, aztán hirtelen, szinte az egész család ágy-
nak dôlt. Lehet-e még ilyenkor is védekezni oltással a betegség ellen?”

Válaszol: dr. Dobi Kornélia, a IX. kerületi Dési Huber utcai rendelô háziorvosa

Az influenza megelôzé-
sének leghatékonyabb 
eszköze a védôoltás. 
A legjobb kora ôsszel 

beadatni a védôoltást, mivel a védettség 
kialakulásához szükség van két-három 
hétre. ez azért is célszerû, mert a hideg 
idô beköszöntével sokan elkapnak va-
lamilyen fertôzést, náthavírust, és ez le-
hetetlenné teszi az oltóanyag beadását. 
A védôoltásokat december elejéig szok-
tuk beadni az azt igénylôknek. 

Az influenza cseppfertôzéssel terjed, 
fôként köhögéssel, tüsszentéssel. A víru-
sok szervezetbe kerülését követô néhány 
napon belül jelentkeznek a tipikus tüne-
tek: hirtelen magas láz, fej- és végtagfáj-
dalom, torokfájás és köhögés.

A legtöbb esetben felsô légúti fertô-
zés áll a tünetek hátterében. Az utóbbi 
néhány hétben a rendeléseken megjele-
nôknek közel 70 százaléka hasonló tüne-
tekkel fordult hozzánk. Nagyon sokan vá-
rakoznak egy-egy rendelésen. Pedig nem 
kellene rögtön a rendelôbe szaladni. An-
nál is inkább, mert a betegséggel érintett, 

legyengült szervezet hamar „ráfertôzôd-
het”, s tovább fertôzheti a várakozókat is. 
És ez egy ördögi kör.

Természetesen nem vonatkozik ez az 
idôsekre vagy valamilyen más, krónikus 
betegséggel érintett betegekre. Nekik ta-
nácsos az elsô tünetek megjelenésekor 
felkeresni a háziorvost, személyesen 
vagy telefonon.

Ha az influenza nem jár komplikáci-
ókkal, akkor tüneti kezeléssel csillapítha-
tó a fájdalom és a láz. De hangsúlyozni 
szeretném, nem kell rögtön a gyógysze-
rekhez nyúlni: egy teáskanál méz, egy fél 
citrom levével elkeverve, néhány bögre 
meleg hársfatea meglepôen sokat tud se-
gíteni. A lázat is próbáljuk meg elôször 
hûtôfürdôvel csillapítani, s csak utána fo-
lyamodjunk a lázcsillapítóhoz. Nagyon 
jól bevált készítmények ilyenkor az Acc 
és a Neocitran, jó, ha tartunk ezekbôl a 
házi patikánkban! Nagyon erôs, száraz 
köhögés esetén esetleg patikában kap-
ható köhögéscsillapító szedése javasolt. 
Nagyon fontos a pihenés és az elegendô 
folyadék fogyasztása. 

A saját szervezetünk védelmén túl 
fontos érv a védôoltás mellett a környe-
zetünkben élôk védelme. vannak ugyanis 
olyanok, akik nem olthatók (pl. a 6 hó-
naposnál fiatalabb csecsemôk). Ôk is fo-
gékonyak a fertôzésekre, és az egyetlen 
esélyük a védelemre az, ha a körülöttük 
élô személyek nem fertôzik meg ôket. 

Influenzajárvány idején kerüljük az 
egyébként szokásos üdvözlési formákat 
(kézfogás, puszi), amelyek szintén növe-
lik a megfertôzôdés kockázatát. Zárt te-
rekben gondoskodjunk a gyakori alapos 
szellôztetésrôl.

A legfontosabb azonban talán az, 
hogy ha az influenza tüneteit észleljük 
magunkon, maradjunk otthon egyenletes 
melegben, és tartsunk távolságot mások-
tól. ezt az alapszabályt manapság sajnos 
sokan nem tartják be, úgy érzik, pár nap 
távollét veszélybe sodorhatja az állásu-
kat. Pedig ha nem szánunk elegendô idôt 
a gyógyulásra, akkor elképzelhetô, hogy 
sokkal hosszabb távollétre kell számítani 
a munkából, jóval több idôt vesz igénybe 
a teljes gyógyulás. 

Felhívás – parkolás
A 2011. évre kiadott kedvezményes várakozási engedélyek érvényességi ideje: 2012. március 31.

ezúton szeretnénk felhívni minden 
olyan kerületi gépjármû-tulajdonos 

figyelmét, aki 2011. évre szóló ked-
vezményes várakozási engedéllyel ren-
delkezik, és azt a mai napig nem hosz-
szabbította meg, hogy az engedélyek 
érvényessége 2012. március 31-én lejár! 
Meghosszabbításra a 1093 Budapest, 
Lónyay utca 13/a alatti Ügyfélszolgálati 
Irodán van lehetôség. 

A 2011. évre engedéllyel rendelke-
zô gépjármû-tulajdonosoknak március 
31-ig kell gondoskodniuk az engedé-
lyek meghosszabbításáról. Amennyiben 
ez nem történik meg, úgy április 2-tól a 
díjfizetôs zónának megfelelô várakozási 
díjat kell megfizetni.

www.ferencvarosiparkolas.hu
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Kedves Kerületi Lakosok!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az önkormányzat kép-
viselô-testülete februári ülésén döntött arról, hogy a kerület-
ben lakó rászorulók számára az átmeneti segély összegének 
50 százalékát, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
összegének 50 százalékát az új Ferencváros-kártyára kell utal-
ni. ezenkívül a közeljövôben bevezetésre kerülô gyógyszertá-
mogatás egy részét szintén az új városkártyán keresztül tudják 
majd felhasználni. 

A Ferencváros újság decemberi számában bemutatott új Fe-
rencváros-kártya-programhoz mellékelt, kitöltött belépési nyi-
latkozatokat továbbra is várjuk ügyfélszolgálati irodáinkban. 
1. Bakáts tér 14.
Hétfô: 8-tól 18 óráig; kedd: 8-tól 16 óráig; szerda: 8-tól 18 
óráig; csütörtök: 8-tól 16 óráig; péntek: 8-tól 14 óráig.
2. Toronyház u. 3/b (József Attila-lakótelep)
Hétfô: 8-tól 18 óráig; kedd: 8-tól 16 óráig; szerda: 8-tól 18 
óráig; csütörtök: 8-tól 16 óráig; péntek: 8-tól 12 óráig

Amennyiben belépési nyilatkozatot szeretne igényelni, azt 
is megteheti ügyfélszolgálati irodáinkban. Figyelem, az elsô 
5000 kerületi polgár díjmentesen igényelheti a kártyát!

várjuk továbbá az új Ferencváros-kártyát elfogadó helyi 
vállalkozások jelentkezését is! 

A programmal kapcsolatos bôvebb információkért, kérem, 
látogasson el a www.fvkartya.hu weboldalra, vagy hívja a város-
kártya-ügyfélszolgálat helyi tarifával elérhetô, vonalas számát: 
06-21 202-8003. Megtalálhat minket a Facebookon is!

Köszönettel:  Klézli Cintia
F.V. Kártya Kft.

Tel.: 06-20 910-3382

Téltemetô
Február 29-én – ahogyan tavaly és tavalyelôtt is – megrendez-
ték a Telepy utcai iskola udvarán a télûzô kiszebábu-égetést.

A kiszézés vagy más nevén kiszebábégetés hagyományo-
san úgy zajlik, hogy a gyerekek készítenek egy nagy bábut, az 
úgynevezett kiszebábot, majd különféle zajkeltô szerszámok-
kal kivonulnak egy nagy térre, és közben télûzô rigmusokat 
kiabálnak. A „vonulás”, amit ezúttal a korábbinál nagyobb te-
rületen, a Telepy, a Tûzoltó és az ernô utca által határolt kör-
zetben rendeztek, a téren felállított máglyánál ért véget. Amíg 
a tüzet meggyújtották, a gyerekek gondûzô cédulákat erôsítet-
tek a kiszebábra. A papírdarabokra ráírták, ki mitôl szeretne 
megszabadulni: rossz álmoktól, rosszkedvtôl, csúnya beszéd-
tôl, egyebektôl, ezután meggyújtották a bábot. A máglya el-
hamvadásáig a gyerekek tavaszköszöntô versikéket mondtak, 
és énekeltek. A babona szerint a kiszebáb elégetése megsza-
badítja az embereket minden bútól és bajtól.

A hagyományt Horváth Hajnalka igazgatóhelyettes hono-
sította meg és tette népszerûvé az iskolában, több más nép-
hagyománnyal együtt.

Nem tudni, hogy a télûzô mulatságnak köszönhetô-e, de 
tény, hogy ezen a napon verôfényes napsütés, igazi tavasz kö-
szöntött a fôvárosra.
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Az ellenôrzés és a teljes körû kéménytisztítás 2012. évi ütemezése a IX. kerületben
A kötelezô közszolgáltatásokról szóló 1995. évi XLII. törvény és az 51/1999. (XII. 25.) BM-rendelettel módosított 27/1996. (X. 30.) 
BM-rendelet szerint az alábbi ütemezés szerint végzik a Ferencvárosban az itt található, mintegy 42 ezer kémény ellenôrzését.

Az alábbi idôpontok tájékoztató jellegûek, a vonatkozó jogszabályok értelmében az érintett lakosok minden esetben elôzetesen 
értesítést kapnak.

A munkavégzés tervezett helyszínei
Március Kinizsi u. 1–29. – Knézits u. páratlan oldal – Ferenc krt. 22–2. – Boráros tér – Közraktár utca által lezárt tömb.

április Boráros tér 6. – Ferenc krt. 9–11. – Mester u. 1–51. – Haller u. 42–2. és a Duna által lezárt tömb.

Május Haller u. 52–88. – Üllôi út 121–109. – Márton u. 39–1. által lezárt tömb.

Június Aszódi lakótelep, Márton u. 2–42. – Üllôi út 103–89. – Thaly K. u. 45–1. – Mester u. 58–62. által lezárt tömb.

Július Haller u. 1–17. – Mester u. 53–87. – Könyves K. krt. – soroksári út 58–36. által lezárt tömb.

Augusztus Máv-épületek, Könyves K. krt. – Külsô mester u. – Határ út – Duna által lezárt terület.

szeptember Ferenc krt. 13–45. – Üllôi út 45–63. – Berzenczey u. 34–2. – Mester u. 34–2. által lezárt tömb.

október Berzenczey u. 1–43. – Üllôi út 71–87. – Thaly K. u. 62–2. – Mester u. 54–38. által lezárt tömb.

November Nagyvárad tér – Üllôi út 123–199. – Ferde u. – Határ út – Illatos út – Külsô mester – Mester u. páros oldal – 
Haller u. 19–41. által lezárt tömb.

December Központi kémények ellenôrzése.

csillagok üzenete
Szombathy Bálint Ötágú címû kiállítását L. Simon László, a 
Nemzeti Kulturális Alap és az országgyûlés kulturális bizott-
ságának elnöke nyitotta meg az erlin Galériában.

Az avantgárd berkekben jól ismert író, képzômûvész, 
performer mûalkotásai a vörös csillag értelmezési lehetôsé-
geinek kibontásával reflektálnak a múltra, és ebbôl kiindulva 
vizsgálják a jelenlegi horizontot. L. simon László megnyitó-
beszédében irodalmi relikviák, politikai tények és személyes, 
gyermekkori emlékek alapján világított rá a mára már bornírt-
tá változott jelkép viharos történetére. A rendhagyó kiállítás 
megnyitásában közremûködött Ágoston Béla muzsikus.

Nagy sikerû hangverseny a Patrona Hungariae  
Katolikus Iskolaközpontban
Óriási érdeklôdés mellett zajlott február 16-án, csütörtökön este 
a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Hegedûs-szalon-
jának elôadása. A Ferencvárosi Önkormányzat együttmûködé-
sével létrejött hangversenyen Hegedûs Endre Liszt-díjas zongo-
ramûvész és a Máv szimfonikusok léptek fel.

este 7 órára teljesen megtelt a Patrona Hungariae Katolikus 
Iskolaközpont díszterme. Rubovszky Rita, az iskola igazgatója 
köszöntötte a vendégeket, köztük dr. Bácskai Jánost, Ferencvá-
ros polgármesterét, a megjelent képviselôket és önkormányzati 
dolgozókat. Az igazgatónô megköszönte a Ferencvárosi Önkor-
mányzat közremûködését a koncert megszervezésében, majd 
jelezte, hogy az este adományait az iskolában a tél során meg-
sérült vízvezeték és tetôszerkezet javítására fogják fordítani. 

Dr. Bácskai János köszöntôjében emlékeztetett arra, hogy a 
koncertnek többek közt az is aktualitást ad, hogy nemrégiben 
ért véget a Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkal-
mából tartott Liszt-év; és hogy Ferencváros önkormányzata 
együttmûködési megállapodást kötött a helyi Máv szimfoni-
kus Zenekarral, ennek keretében lépnek fel ezen az estén is. 

A hangverseny az eredeti programhoz képest változott, a kö-
zönség egy chopin-noktürnnel, az e-dúr etûddel (op. 10.) vi-
gasztalódhatott. A koncerten elhangzott továbbá két Liszt-darab: 
az A-dúr zongoraverseny és a Les Préludes. A Máv szimfoni-
kus Zenekart Teddy Abrams vezényelte.
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séták, túrák mindenkinek
Március 10-én a Gerecsébe várják a tavaszi 
túrák kedvelôit. A 16 kilométeres, Dorogról 
induló túra során 500 méteres szintkülönb-
séget kell leküzdeni a Kis-Gete – Nagy-Gete 
– Öreg-kô – Tokod – Hegyes-kô – Kis-kô – Kô-
szikla – Mogyorósbánya-útvonalon. Találko-
zás 8.15-kor az árpád hídi volán-pénztárnál, 
a visszaérkezés 18.10-re várható, ugyanott. 
A túrát Kiss Ádám vezeti.

Március 12-én, hétfôn elméleti túrázásra 
invitálják a kíváncsiakat az Aranytíz Mûve-
lôdési Központba, a Túravezetôk Klubjába, 
ahol Kunos Gábor a Magas-Tátráról, majd 
Madarász Sándor a dunai vízitúrákról mesél.

Március 15-én Petôfi-emléktúra indul Isa-
szegre, a csata emlékmûvéhez. A részletekrôl 
Kovács Gyula (BTssZ) ad felvilágosítást a 
06-30 305-7119-es számon.

Március 24-én a teljesítménytúrázókat 
várják a Julianus-túrán, a Börzsönyben. A vá-
lasztható táv lehet 20, 30 vagy 50 kilométer. 
A szintkülönbség ennek megfelelôen 800 és 
1500 méter közötti, a szintidô hat, nyolc vagy 
tizenkét óra. Indulás reggel 7 és 9 óra között 
a Nagymaros-visegrád vasútállomásról. Ne-
vezési díj 600 forint, amiért térképet, emlék-
lapot, kitûzôt, csemegét és szendvicset is kap 
a túrázó!

Jól jár, ha velünk jár! Hívja és várja a 
Ferencvárosi Természetbarát egyesület! 
A programokról részletes tájékoztatást ad 
Kiss ádám (06-70 212-1288).

A nyolcvanadik születésnap
Szinte hihetetlen, pedig igaz: február 20-án ünnepelte nyolcvanadik születésnapját a magyar kézilabdázás egyik legkiválóbb 
edzôje, Elek Gyula. Neve összeforrt a Ferencvárossal, a zöld-fehérek elsô nemzetközi sikereiket az ô irányításával érték el.

Mozgását elnézve, szakmai véle-
ményét hallgatva nehezen hihetô, 

hogy a kitûnô szakember már betöltötte a 
nyolcvanat. Az 1932-ben született sport-
ember annak idején még a nagypályás 
kézilabdázással ismerkedett meg, majd 
játszott a Taurus, az elektromos, a Bp. 
Kinizsi névre hallgató FTc, majd késôbb 
a Ferencváros csapatában. családját is 
a kézilabdának köszönhette, felesége, a 
nagyszerû kapus, Rothermel Anna 1965-
ben világbajnok volt. 

Alighogy visszavonult, Elek Gyula 
1966-tól máris a Fradi kispadján ült, és 
egy rövid megszakítással 1992-ig edzet-
te a zöld-fehéreket. Többek között neki 
is köszönhetem, hogy már egészen kis 
gyerekként megszerettem a kézilabdát, 
hiszen csapatával 1966 és 1971 között 
négyszer nyert magyar bajnokságot. Az 

utóbbi esztendôben bejutott a Fradival a 
Bajnokcsapatok európa-kupájának dön-
tôjébe, ám a lányok Pozsonyban a szovjet 
válogatottal azonos szpartak Kijevtôl 11-
9-re kikaptak. Hét évvel késôbb már ma-
gam is közelharcot vívtam a Kupagyôz-
tesek európa-kupája fináléjának jegyéért, 
és a budapesti Körcsarnokban 18-17-re 
legyôzte az elek Gyula irányította FTc 
az NDK-beli sc Leipziget. egy évre rá 
a szintén keletnémet Tsc Berlin mögött 
ezüstérmes lett a KeK-ben a Ferencváros.

Nyolcvan esztendô ide vagy oda, elek 
Gyula ma is gyakran ott van a népligeti 
csarnokban. Nemcsak a mérkôzéseken, 
az edzéseken is örömmel figyeli, ahogy 
fia, Elek Gábor foglalkozik a nôi csapat-
tal. Tavaly nagy örömére az ô neve is fel-
került a dicsôséglistára, hiszen apjához 
hasonlóan KeK-gyôztes lett a Fradival.

Minden sportszeretô ferencvárosi ne-
vében jó egészséget kívánunk elek Gyu-
lának, és bízunk benne, hogy még sokáig 
láthatjuk ôt a kézilabdameccseken! 

M. S.

Labdák minden mennyiségben
Az FTC három csapata is mérkôzések sorát játszotta az elmúlt hetekben. Az aláb-
biakban átnézzük a februári eseményeket – ferencvárosi szemmel.

Februári gólözön
A Ferencváros nôi kézilabdacsapata rendületlenül folytatta a bajnoki gólgyártást az 
elmúlt hónapban. Elek Gábor tanítványai nyitányként hazai pályán 45-öt lôttek a 
sereghajtó Kiskunhalasnak – apró szépséghiba, hogy 37-et kaptak. A veszprém ven-
déglátóként megszorongatta a zöld-fehéreket, de a sikert (35-31) nem fenyegette ve-
szély. egykor hatalmas küzdelmet vívott a Fradi Debrecenben, most könnyedén nyert 
36-24-re. A februárt keretbe foglalta egy újabb „negyvenes”, a siófok elleni 40-28-as 
népligeti diadal.

Az NB I-es mérkôzések között a KeK-ben is vitézkedett az FTc. A 16 közé ju-
tásért az orosz rosztov-Don együttesével játszottak Szucsánszkiék, és jó második 
félidei teljesítményük után csak 23-22-es vereséget szenvedtek. Itthon aztán az tör-
tént, ami oly gyakran: a Fradi bedarálta riválisát, 32-23-mal intézte el a továbbjutás 
kérdését. 

Papírforma a gyûrûnél
A nôi kosárlabdacsapat két bajnoki meccsen lépett pályára februárban – mindkettôn 
a várt eredmény született. A címvédô sopron 72-58-ra gyôzött a Kôbányai úton, ceg-
léden pedig 74-51-re nyert Farkas Sándor együttese. Bár két mérkôzés még hátravolt 
az alapszakaszból, az már eldôlt, hogy a zöld-fehérek az 5. helyen végeznek, és a rá-
játszásban a ZTe-vel csapnak össze az elôdöntôbe jutásért, elôször Zalaegerszegen.

Hullám
A csapatépítés idôszakát élô vízilabdázók egy váratlan hazai döntetlennel kezdték 
a hónapot, az egykor ugyancsak szebb napokat megért Bvsc-vel 8-8-at játszottak 
Ambrus Tamás fiai a Népligetben. egerben nem sok közük volt a meccshez a zöld-fe-
héreknek (8-17), s jelenleg szegeden is csak egy tisztes vereségre futotta (6-10). 
Az alsóházban tanyázó Kaposvárt aztán gond nélkül fektették két vállra Korényiék. 
A vasas ellen szintén esélytelenek volt a ferencvárosiak (7-17).
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Apróhirdetések
Garázs eladó. ráday utcában,  
udvarban épített ikergarázs fele  
(12 nm) 1,9 millióért eladó.  
Tel.: 06-30 212-5422

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

rácsKÉsZÍTÉs! Ajtóra, ablakra, 
erkélyre. elôtetô, lakótelepi erkély-
re is, erkélybeépítés, korlátfelújí-
tás, 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

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

reDÔNYÖsMÛHeLY gyárt, 
javít mindenfajta redônyt, reluxát, 
rolettát, szalagfüggönyt, harmo-
nikaajtót. 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 hôfoksza-
bályozóval ellátott cserépkályha 
van. A lakáshoz 6 nm-es szeparált 
pincehelyiség is tartozik. Irányár: 
22,9 M Ft. Tel.: 06-30 203-0688

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

TAKArÍTás! Társasházak, iro-
dák, lakások takarítását olcsón 
vállalom. Lomtalanítást, fûnyírást, 
kertgondozást korrekt áron válla-
lok. Tel.: 210-2470, 06-30 343-
7814

vennék készpénzért bútorokat, fest-
ményeket, órákat, dísztárgyakat, 
porcelánokat, csillárokat, csipkéket, 
kitüntetést és könyveket, hang-
szereket, ezüstöket, bizsukat, ék-
szereket, teljes hagyatékot, díjtalan 
kiszállással. Tel.: 06-30 308-9148

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

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

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

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

oKTATás: matematika-, fizika-
tanítás Önnél! Nagy hatékonyság-
gal szaktanártól! Tel.: 06-20 959-
0134

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

FIGYeLeM – MerT MeGÉrI –  
AKcIÓNK! Minden típusú 
gáz üzemû fûtôkészülék felülvizs-
gálata, tisztítása, javítása kiszállási 
költséggel együtt: összesen bruttó 
6600 Ft. Tel.: 212-2949, www.
vasuta.hu. energiát takarít meg, és 
életet ment!

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

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

Budapest IX. ker., Bokréta u. 8. sz. 
alatt 2009 elején átadott társas-
házban eladó egy 55 nm-es, utca-
fronti üzlet/irodahelyiség. Az utca 
a közelmúltban díszburkolattal 
került felújításra, épületünk elôtt 
kiszélesedve padoknak és növény-
zetnek ad helyet. Az üzlet/iroda a 
forgalmas Mester utcáról látható. 
Az utcasarkon jól látható homlok-
zati reklámtábla elhelyezésére van 
lehetôség. Az épület teremgará-
zsában 2 db gépkocsibeálló eladó, 
amelyek könnyen tárolóvá alakít-
hatók. További kiváló vendég/ügy-
félparkolási lehetôség biztosított. 
Irányárak: Iroda/üzlet: nettó 
12 500 000 Ft + áfa. Gépkocsibe-
állók: nettó 1 500 000 Ft + áfa/db. 
AKcIÓ: Üzlet/iroda + 2 db gépko-
csibeálló: nettó 14 000 000 Ft + áfa. 
A helyiség ára burkolatok, szanite-
rek, belsô ajtók és fûtési eszközök 
nélkül értendô. A befejezést egyéni 
igények alapján, önköltségi áron 
vállaljuk. Alapkivitelben (Zala-
kerámia, Alföldi stb.) kb. 800 000 
Ft. Tel.: 06-30 952-5130
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Saci néni 95. születésnapja

Február 23-án, a vázsonyi vilmos Idôsotthonban került 
sor arra a megható és bensôséges hangulatú ünnepség-

re, amelynek keretében családtagok, barátok és ismerôsök 
köszöntötték a kilencvenöt éves Bányai Jánosnét. Az önkor-
mányzat nevében dr. Gáspár László, a Humánszolgáltatási 
Iroda vezetôje nyújtotta át a miniszterelnöki gratuláló okle-
velet és a régi Ferencvárost bemutató képeskönyvet. Köszön-
tôjében arra is kitért, hogy közös feladatunk a szépkorúak 
megbecsülése, hiszen „a jövô a múltban gyökerezik, és aki 
a múltját megbecsüli, annak jövôje is harmonikusabb lesz”.

A jó egészségnek örvendô saci néni meghatottan fogad-
ta a gratulációt, a virágokat, a lánya által sütött tortát és 
három csintalan dédunokájának köszöntôjét.

Gyermeksarok
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Sudoku
A kitöltés szabályai

valamennyi vízszintes sorban, illetve függôleges 
oszlopban megtalálhatónak kell lennie 1-tôl 9-ig 
mind a kilenc számjegynek.

valamennyi 3×3-as egységben szintén meg-
találhatónak kell lennie 1-tôl 9-ig mind a kilenc 
számjegynek, vagyis egyetlen szám sem ismétlôd-
het vagy hiányozhat egy soron, egy oszlopon és 
egy 3×3-as egységen belül!

Kérjük, 2012. március 5-ig juttassák el a ki-
töltött táblázatot borítékban, postán, illetve sze-
mélyesen a Ferencvárosi Mûvelôdési Központba 
(1096 Budapest, Haller u. 27.), vagy küldjék el 
e-mailben a ferencvarosujsag@ferencvarosi-
muvkp.hu digitális levelezési címre.

A helyes megfejtést beküldôk között a Pince-
színház két színházjegyét sorsoljuk ki.

A 2012. februári számunkban megjelent sudo-
ku helyes megfejtôi közül Ila Ferencnének ked-
vezett a szerencse, nyereményét, a Pinceszínház 
két színházjegyét a Pinceszínházban veheti át (te-
lefon: 218-0116).




