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Kétéves, vitafórumokkal és közös 
programokkal teli együttmûködés be-
fejezéseként rendezett zárógálán látták 
vendégül a göteborgi diákokat a Leö-
vey Klára Gimnáziumban.

A helytörténeti vetélkedô iránti töret-
len és ôszinte érdeklôdés jól mutatja, 
hogy az „emberközeli történelem” a 
mai fiatalok számára is fontos üzenetet 
hordoz és közvetít.

A Kinizsi utcában észlelhetô, útfelbon-
tással járó csatornaépítés Közép-Ke-
let-Európa legjelentôsebb környezet-
védelmi beruházásának részeként teszi 
élhetôbbé a fôvárost.

Kosztolányis diákok sétarepültek Magyarország felett!
Nem is egy, hanem mindjárt négy magyar általános iskola tanulói válthatták valóra a repüléssel kapcsolatos álmaikat, miután 
nyertek a Ryanair rajzpályázatán. A négy szerencsés osztály és kísérô tanárai, valamint a sajtó néhány kiválasztott képviselôje 
részt vehetett egy Magyarország feletti sétarepülésen 2012. március 25-én vasárnap, egy Boeing 737-800-as típusú Ryanair gép 
fedélzetén. Varga-Szabó Szilvia beszámolója.

 

A pályázaton összesen 32 magyar is-
kola diákjai vettek részt, közülük 

a következô négynek a tanulói lehettek 
részesei a „repülô osztály” élményének: 
Jókai Mór Általános Iskola, Budapest 
XIV. ker.; Herman Ottó Általános Iskola, 
Budapest XVI. ker.; Kosztolányi Dezsô 
Általános Iskola, Budapest IX. ker.; Hé-
halmi Általános Iskola Egyházasdenge-

legi Tagiskolája. A rajzpályázatok témá-
ja a repülés volt, a ferencvárosi diákok 
egy 3D-s alkotással készültek, amely a 
repülés összekötô erejét jelképezte.

A ferencvárosi diákokat az iskolából 
a tanulmányi eredmények és a hátrányos 
helyzetük alapján válogatták, így sok 
olyan tanuló repült, akinek életében most 
elôször – és lehet, hogy utoljára – adódott 

ez a lehetôség. Dr. Bácskai János polgár-
mester a repülôtéren üdvözölte a diáko-
kat és felkészítô tanáraikat, gratulált a 
sikerükhöz, és izgalommentes utazást 
kívánt. Hangsúlyozta, hogy Ferencváros 
diákjai tanulmányi és sporteredmények 
tekintetében remekelnek az elmúlt idô-
szakban. 

(folytatás a 3. oldalon) 

A húsvét misztériuma
A húsvét – felekezettôl függetlenül – a keresztény-keresz-

tyén egyházak legfontosabb ünnepe, a Krisztus misztikus 
testét szimbolizáló közösség tanításának alapja és kiteljesedé-
se, a maga felemelô egyszerûségében és transzcendens tiszta-
ságában. A „mysterium paschale” – magyarul a húsvéti misz-
térium – tartalma Jézus Krisztus szenvedése, halála és hittel 
vallott föltámadása. Üzenete szerint nem kevesebb, mint az 
embernek felkínált megváltás – a bûnök bocsánata, a megiga-
zulás és az üdvösség –, ami Krisztus áldozata által vált elérhe-
tôvé. Az ünnep fontosságát jól mutatja az a tény, hogy minden 
nép és nemzet a saját képére formálta az ünnepkört. A hús-
vét kapcsán meggyökeresedett szépséges magyar népszoká-
sok olyan erôs kötelékké váltak az évszázadok során, hogy a 
mai, lélekrombolóan anyagias, kiüresítôen profán világ sem 
képes azt szétszakítani. A sokak által elfelejtett nagyböjt után 
az urbanizált környezetben is tovább élô húsvéti népszokások 
jó alkalmat adnak arra, hogy magunkba mélyedve s felebará-
tainkra pillantva ôszintén mondjuk: áldott ünnepet kívánunk!G
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Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDnP): pol-
gármesteri fogadóóra minden hónap utolsó csütörtök-
jén, 12–16 óra között. Helye: Polgármesteri Hivatal, 
I/24. Bejelentkezés: mindennap személyesen az ügy-
félszolgálati irodában. Képviselôi fogadóóra minden 
hónap utolsó csütörtökjén, 16.30-tól. Bejelentkezés: 
a fogadóóra napján a helyszínen, a Fidesz-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.

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

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.

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

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

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), vagy 
elôzetes bejelentkezés alapján bármikor. Telefon: 06-
30 250-2249

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

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

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.

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDnP): minden hó-
nap második kedd, 15–17 óra, a részönkormányzat iro-
dája (IX., Toronyház u. 3/a), illetve egyeztetés alapján. 
Telefon: 06-20 513-0779

Dr. Vas Imre (Fidesz–KDnP): elôzetes bejelentkezés 
alapján. Telefon: 06-20 279-7025.

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

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.

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

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.

Tornai István (független): elôzetes bejelentkezés alap-
ján bármikor. Telefon: 06-70-333-1713
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Kétéves projekt után
Zárógála a Leöveyben

A comenius program a közoktatási intézményeknek nyújt 
pályázati lehetôségeket iskolai együttmûködések, tanári 

tanulmányutak, a fenntartók bevonásával megvalósuló régiós 
együttmûködések és diákmobilitás formájában. A Leövey Klá-
ra Gimnázium és szakközépiskola 2010 októberétôl vesz részt 
a kétoldalú iskolai együttmûködésben egy göteborgi iskolával. 
A Tempus Közalapítvány által kiírt projekt alapvetô célja, hogy 
a diákokkal megismertesse az Európai Unió Alapjogi chartáját. 
A kétéves közös munka során a diákok vitafórumokat tartottak, 
svéd és magyar gyerekek tanulópárokat alkotva közös prezentá-
ciókat készítettek, ellátogattak egymás iskolájába.

A projektet lezáró gálát március 30-án rendezték meg az is-
kola Kodály Termében, a Göteborgból tíz napra hazánkba érke-
zô diákokkal együtt. 

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével svédország magyar-
országi nagykövete, Karin Olofsdotter asszony. Köszöntôjében 
megemlékezett a száz évvel ezelôtt született raoul Wallenberg-
rôl is, aki Magyarországon zsidók ezreit mentette meg a depor-
tálástól. Elmondta, hogy Wallenberg munkája nem fejezôdhet 
be addig, amíg nem tartja mindenki tiszteletben az Euró pai 
Unió Alapjogi chartájának értékeit. Ezt követôen a két iskola 

közös kórusa egy svéd és egy magyar népdalt énekelt el. A cso-
dás összhang, amelyben nem lehetett felfedezni, melyik diák 
svéd, és melyik magyar, dr. Bácskai János polgármester meg-
fogalmazása szerint egyúttal recepttel is szolgált arra, hogy ho-
gyan lehet eljutni a zenéléstôl az emberi jogokig. Egyúttal an-
nak a reményének is hangot adott, hogy Ferencváros jó otthona 
volt a projektnek, amelynek során a diákok jól érezték magukat, 
hasznos ismeretekkel gyarapodtak, és amelyben jövôre szóló 
barátságok is születtek. A csaknem kétórás, közösen összeállí-
tott és elôadott produkciók ezt igazoltak alátámasztani. A részt-
vevôkön kívül ebben nagy érdemük van a projektet koordináló 
tanároknak, Hans Nylénnek és Somlyai Gabriellának.  kk

Japán koncert a Patronában, 
Bartók Béla születésnapja alkalmából

A Patrona Hungariae Katolikus Isko-
laközpontba Fukushimából érkezett 

kórus, és március 25-én este az iskola 
kórusával együtt adtak nagy sikerû kon-
certet. A koncerten megjelent Ito Tecuo, 
Japán magyarországi nagykövete is. 
A fukushimai Kodály Zoltán kórus buda-
pesti koncertsorozatának elsô fellépésére 
a Patrona Hungariae Katolikus Iskola-
központban került sor. A koncert napján 
volt Bartók Béla születésnapja, ennek al-

kalmából Simon Ferenc szobrászmûvész 
a zeneszerzô portréját adta át az iskolá-
nak. A vendégkórus a mûsor elsô felében 
magyar mûveket adott elô, elsôsorban 
névadójuk alkotásait. A fukushimai Ko-
dály Zoltán kórus a mûsor második felé-
ben japán tradicionális mûveket énekelt, 
valamint a magyar Himnuszt. A koncert-
sorozat a Patrona Hungariae Iskolaköz-
pont szervezésében a Japán Alapítvány 
támogatásával valósult meg. V. Sz. Sz.

(folytatás az 1. oldalról)
A nemrég rendezett helytörténeti vetél-
kedô is szép sikereket hozott, valamint a 
múlt héten a hollandiai speciális olimpián 
háromszoros Európa-bajnok gyorskor-

csolyást köszönthettünk Balogh Károly 
személyében. Majd tájékoztatta a gyere-
keket, hogy melyek azok a ferencvárosi 
nevezetességek, amelyeket jó eséllyel 
a levegôbôl is felismerhetnek, mint pél-

dául az Üllôi úti Fradi-pályát. A repülés 
zökkenômentesen zajlott, a diákok hangos 
sikítása színezte a fel- és leszállást, ame-
lyet további két-két szerencsés diák a piló-
tafülkébôl követhetett végig. 
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Képviselô-testületi ülés – március 22.
Ferencváros önkormányzata képviselô-testületének március 22-én délután tartott rendes ülése bôvelkedett olyan határozatok-
ban, amelyek közvetlen hatással lehetnek a ferencvárosi polgárok életére.

A márciusi ülés elején a napirendi pon-
tok tisztázása és megszavazása után 

a Ferencváros-kártya helyzetérôl tájéko-
zódott a testület. Vörös Attila, a sEM IX. 
Zrt. elnök-vezérigazgatója – Pál Tibor 
képviselô úr kérdésére válaszolva – el-
mondta, hogy bár a partnerszerzôdés va-
lóban tartalmaz egy ötvenezer forintos 
egyszeri belépési díjat a vállalkozók szá-
mára, de ennek befizetésétôl az elsô száz 
partner esetében eltekintenek, mert így is 
ösztönözni lehet ôket a mielôbbi csatla-
kozásra (és ezzel a kártya nyújtotta szol-
gáltatások bôvítésére). Azt is sikerült tisz-
tázni, hogy a kártyatulajdonosok nem az 
önkormányzattal, hanem a kártyát kibo-
csátó kft.-vel kerülnek jogviszonyba, így 
az ebbôl fakadó adatkezelési felelôsség 
sem kötôdik az önkormányzathoz. A kép-
viselô-testület a beszámolót elfogadta.

A testület a szociális tárgyú rendele-
tek módosítása után rátért a lakóház-fel-
újítási rendelet módosításának megtár-
gyalására. Az elôterjesztô Martos Dániel 
a következôképpen foglalta össze a mó-
dosítás indokát és lényegét: „A rendelet-
módosítás következtében a társasházak 
nem halaszthatják éveken keresztül az 
elnyert összeg felhasználását. Azonban 
lehetôséget szeretnénk biztosítani arra, 
hogy egy-egy nagyobb beruházást tud-
janak eszközölni a házban. Ezt a bizott-
ság kiemelt beruházásnak minôsíti elsô 
körben, és ezt követôen két ütemben tud 
pályázni a társasház, és akkor nagyobb 
összeget adhatunk egy-egy társasház-
nak…” Az elôterjesztés a testület egé-
szének tetszésével találkozott, így azt 
tizenhét „igen” szavazattal egyhangúlag 
megszavazták.

Bár jórészt technikai jellegû kérdé-
seket tartalmaz, ennek ellenére a testület 
„igen” szavazataira volt szükség ahhoz, 
hogy az önkormányzat alapító okiratát 
módosítsák, mielôtt rátértek volna a Fe-
renc tér 9. szám alatt található lakóépület 
rehabilitációjáról szóló engedély jóváha-
gyására. A javaslatot természetesen min-
denki elfogadta.

A képviselôk döntöttek a Kábítószer-
ügyi Egyeztetô Fórum újjászervezésérôl, 
és megbízták a témáért felelôs alpolgár-
mestert a fórum elnöki tisztségével és a 
KEF újjászervezésével.

A 8. napirendi pont elfogadásával 
megteremtették a pénzügyi hátteret a tér-

figyelô kamerák javítására és cseréjére, 
és döntöttek az Ecseri úti kamera újbóli 
„szolgálatba állításáról” is.

A soron következô napirendi pont 
kapcsán arról döntöttek a képviselôk, 
hogy az nKÖM által biztosított – esz-
közállomány és berendezési tárgyak 
gyarapítására vonatkozó – támogatáshoz 
szükséges 627 930 forint önrészt az ön-
kormányzat az általános tartalék terhére 
biztosítja.

Bár még csak tavasz van, de már 
most sor került – Formanek Gyula alpol-
gármester úr elôterjesztése nyomán – a 
bölcsôdék nyári nyitvatartási rendjének 
meghatározására. A testület által elfoga-
dott elôterjesztés szerint a Fehérholló és 
a Manólak június 11. és július 13. között 
zárja be kapuit, az Aprók Háza és a Pöty-
työs Bölcsôde pedig július 16-tól augusz-
tus 21-ig tart zárva.

A Kosztolányi Dezsô Általános Is-
kola igazgatójának és a napfény Óvoda 
óvodavezetôjének állására kiírt pályázat 
értékeléséhez létrehozandó szakmai bi-
zottság összetételérôl is döntött a testület 
a humán ügyek bizottságának elôterjesz-
tése alapján. Illyés Miklós bizottsági el-
nök a szakmai bizottság létrehozása kap-
csán tájékoztatásul elmondta, hogy az 
ilyen feladatokat korábban egy igazgatói 
munkaközösség látta el, de ezen az idei 
évtôl fogva változtatni kellett.

A következô évekre szóló testvér-
városi együttmûködési koncepció meg-
tárgyalása, mint a hozzászólásokból is 
kitûnt, nemcsak az elôterjesztô polgár-
mesternek, de az egész testületnek fon-
tos. Dr. Bácskai János bevezetôjében 
elmondta, hogy bár a testvérvárosokkal 
a kapcsolatok már 1990 óta épülnek, de 
eddig még nem nagyon volt koncepció, 
amely ezeket a kapcsolatokat segítette 
volna. nemcsak ebben a kerületben, de 
más városokban sem nagyon van még 
arra vonatkozó tapasztalat, hogy miként 
kell/lehet egy ilyen koncepciót létrehoz-
ni. Tornai István elmondta, hogy építô 
jellegû javaslatain túl kérdések is vetôd-
tek fel benne a koncepciótervezet láttán, 
s szeretné, ha felvetései beépülnének a 
tervezetbe. Az elôterjesztô a jó szándékú 
javaslatokra azzal reagált, hogy a jelen-
legi koncepciót fogadják el elôzetesként, 
és három hónapon belül térjenek vissza 
rá, hogy a javaslatok megtárgyalása és 

beépítése után már tényleges koncepció-
ként lehessen szavazni róla. A jelenlegi 
javaslat az elmúlt évek testvérvárosi tör-
ténéseinek bemutatása után vázolja a je-
len állapotokat, és konkrét javaslatokat 
tartalmaz a jövôre nézvést is.

A ferencvárosi tûzvédelmi helyzetrôl 
szóló elôterjesztés kapcsán Karas János 
tûzoltó ôrnagy hangsúlyozta: „Minden-
hol tûzoltó nem lehet, itt van nagy sze-
repük a lakóközösségeknek, hogy rendet 
tegyenek maguk körül. Maga a rend és 
egy bizonyosfajta rendszabály már elô-
rébb viszi a tûzvédelmet is.” Dr. Bácskai 
János mint elôterjesztô kiegészítéskép-
pen visszautalt a Drégely utcai pince-
tûzre, s ennek kapcsán elmondta, hogy 
az önkormányzati tulajdonú házakban 
a Feszofe Kft. már elkezdte a pincék 
hulladékmentesítését, és a társasházak 
lakóközösségeit is megpróbálják erre 
biztatni. A Fôvárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavé-
delmi Kirendeltségének a IX. kerülettel 
kapcsolatos tevékenységérôl szóló be-
számolóját a testület egyhangúlag elfo-
gadta, ahogy a Ferencvárosi szociálpoli-
tikai Kerekasztal 2011. évi mûködésérôl 
szóló beszámolót is. Az elôzôekhez ha-
sonlóan elfogadták a Gond-Viselés Kft., 
a családok Átmeneti Otthona és a Külde-
tés Egyesület 2011-es mûködésérôl szóló 
beszámolót is.

Az önkormányzat megbízta a pol-
gármester, hogy kulturális közszolgálati 
szerzôdést kössön a Ferencvárosi Úr-
hölgyek Polgári Egyesületével. A ha-
tározat szerint az együttmûködés célja: 
„szabadidô kulturális célú eltöltéséhez 
szükséges feltételek biztosítása mint ön-
kormányzati közmûvelôdési közfeladat 
ellátása.” A szerzôdés kapcsán Illyés 
Miklós elmondta, hogy annak megléte 
azért fontos, mert ha az egyesület egyéb 
közpénzekre is pályázni akar, akkor fel-
tétlenül fel kell mutatnia a helyi önkor-
mányzattal kötött együttmûködési szer-
zôdést.

A nyílt ülés utolsó napirendi pontja-
ként a Ferencvárosi Kulturális, Turiszti-
kai és sport nonprofit Kft. helyiségkérel-
mét tárgyalta meg és fogadta el a testület.

Mindezek után a polgármester úr zárt 
ülést rendelt el, mert a képviselô-testület 
hatósági ügyekrôl szavazott.

Grozdits Károly
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Helytörténeti helyzetkép
Március 28-án szerdán a Toronyház utcai Közösségi Házban került sor a középiskolások számára rendezett helytörténeti vetél-
kedô elsô fordulójára, egy héttel korábban az általános iskolások mérték össze tudásukat.

Gönczi Ambrus, a Helytörténeti Gyûjtemény vezetôje kö-
szöntötte az egybegyûlteket a versenyt rendezô Ferencvárosi 
Helytörténeti Egyesület nevében. Elmondta, hogy tíz éve tart 
a versenysorozat, így a versenyzôk között akad olyan is, aki al-
sósként kezdte a versenyt, és azóta is minden évben részt vesz a 
megmérettetésen.

Köszöntôbeszédében dr. Bácskai János polgármester szemé-
lyes kötôdésein túl érdekes adalékokat mondott el a kerület tör-
ténetérôl. Ferencváros díszpolgárát, Dobai Péter forgatókönyv-
írót idézve jogos büszkeséggel mondta, hogy „Ferencváros 
épületei között sétálni – térterápia”.

A hetvennél is több diákot asztal köré ültetô verseny kitalá-
lója, Lukács Emília könyvtáros – aki társadalmi munkában tevé-
kenykedik a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesületben – onnan 
származtatja a versenyt, hogy az általa összeállított Mesélnek a 
ferencvárosi utcák címû kötet 2001-ben megjelent. Ennek kap-
csán, a könyv használatát és a benne található ismeretek átadá-

sát segítendô szervezôdött az elsô vetélkedô 2002-ben. Elôször 
csak 7–8. osztályosok vetélkedhettek, aztán 2004-ben már min-
den korcsoportra kiterjedt a verseny.

Évente körülbelül háromszáz diák vesz részt a helytörténeti 
versenyen. Ez a szám jól mutatja, hogy a helytörténeti ismeretek 
érdekessé és fontossá tehetôk a mai fiatalok számára is. gk

Új látványossága van a kerületnek!
A Suppré Neopaint csoport tagjai a Rákóczi híd pesti oldalának támfalára a már elhunyt Nemzet Színésze díjas mûvészek óriás-
portréit festették fel. A mintegy 200 négyzetméteres képet a Nemzeti Színház megnyitásának tizedik évfordulója alkalmából 
avatták fel. 

A nagy falfestményt az alkotócsoport a Tûzfalrehab program 
keretében készítette. A képen a már elhunyt színészek portréi 

sorakoznak: Agárdy Gáboré, Bessenyei Ferencé, Komlós Jucié, 
Kállai Ferencé, Garas Dezsôé, Lukács Margité, sinkovits Imréé, 
Zenthe Ferencé és raksányi Gellérté. (Darvas Iván arcképének 
megfestéséhez sajnálatos módon az özvegye nem járult hozzá.)

A kép elkészítését és átadását a nemzeti színház megnyitá-
sának tizedik évfordulójához igazították. Alföldi Róbert, a nem-
zeti színház fôigazgatója mondott beszédet, majd Agárdi Gá-

bor özvegye, Rácz Boriska avatta fel a festményt. Az avatáson 
megjelent Jankovics Barnabás, az alkotócsoport vezetôje, Szûcs 
Balázs, a IX. kerület fôépítésze, valamint Vitézy Dávid, a VEKE 
alapítója, a BKK Zrt. vezérigazgatója.

Jankovics Barnabás köszönetet mondott a közremûködôk-
nek: a nemzeti színháznak a partnerségért, a BKK Híd- és Mû-
tárgy Osztályának, valamint a IX. kerületi és a Fôvárosi Önkor-
mányzatnak a kivitelezéshez szükséges engedélyekért, továbbá 
a Trilak Festékgyárnak a festékekért. V. Sz. Sz.
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nemzetközi gasztronómiai verseny a retró jegyében
A Gundelben maradt a vándorserleg

szinte tálcán kínálta magát a téma a 32. 
alkalommal a – március 22–24. kö-

zött – megrendezett nemzetközi Ifjúsá-
gi Gasztronómiai Versenyhez, amelynek 
helyszíne ezúttal is az idén a 60. születés-
napját ünneplô Gundel Károly Vendég-
látóipari és Idegenforgalmi szakképzô 
Iskola volt. A központi feladatok témája 
ugyanis a „retró, az 1970-es évek” volt. 
Valamint éppen negyven évvel ezelôtt, 
1972-ben költözött az akkor még Közét-
keztetési Technikum nevet viselô szakis-
kola a jelenlegi épületbe. 

stílszerû volt tehát nagyon a témavá-
lasztás. E szerint a mai fiatalok körében 
közkedvelt retró témakörében kellett a 
négyfôs csapatoknak dolgozniuk; a sza-
kácstanulóknak elôételt vagy levest, vala-
mint fôételt készíteni szabadon választott 
nyersanyagokból, korabeli konyhatech-
nológiai eljárásokkal és az akkori ízlésvi-
lágnak, illetve a mai konyhatechnikai ten-
denciáknak megfelelôen „újragondolva”. 
A cukrásztanulók a szakácsok menüjéhez 
illeszkedô tányérdesszertet készítettek 
korabeli cukrásztechnológiai eljárások-
kal, a mai trendekhez alkalmazkodva, 
illetôleg dísztortát a hetvenes évek stílu-
sában. A pincérhallgatók részére pedig 
legalább négyfogásos menüsor összeállí-
tása volt a feladat az adott témában meg-
rendezett díszvacsorára, négy személy ré-
szére, az adott korra jellemzô stílusban. 
Feladatuk volt még ezenfelül a vendégek 
fogadása, ültetése, a húsétel flambírozása 
a vendég asztalánál, és a felszolgálás ide-
gen nyelven.

Igazi csapatmunkára volt tehát szük-
ség. A szaktanárok irányítása, sok hóna-
pon át tartó gondos felkészítô munkája 
nélkül ez nem is lett volna lehetséges. 
Hosszú heteken át tartó tervezgetés és 
szervezés elôzte meg a versenyt, ahol a 
budapesti, szegedi, nyíregyházi és egri is-
kolák mellett finn, dán, lengyel, francia, 
osztrák, német és szlovák szakiskolák 
versenyzôivel is össze kellett mérni tudá-
sukat a tanulóknak. 

A Gundel szakképzô Iskola csapata 
nagyon jó ötlettel rukkolt elô: az 1971-
ben megrendezett vadászati világkiállítás 
díszvacsoráját idézték meg, ugyanabból a 
készletbôl származó hollóházi tányérokkal, 
amelyeket annak idején a világkiállítás al-
kalmával is használtak, dekorációul imitált 
rusztikus kandallóval, vadászenteriôrrel, 
1971-es évszámú, faragott székekkel.

A rengeteg ötletet és fantáziát felso-
rakoztató asztalokat az iskola tornatermé-

ben állították fel, ahol egyidejûleg a hús-
ételek befejezése, flambírozása is folyt. 
A tornaterem közepén elhelyezett hosszú 
asztalra pedig folyamatosan érkeztek a 
frissiben elkészült gasztronómiai alkotá-
sok. A végeredményt elôzôleg természe-
tesen a nagyon rangos, kritikus és igényes 
zsûri a konyhában véleményezte. A nagy 
múltú verseny ezúttal is sok érdeklôdôt 
vonzott a nemzetközi és hazai szakmai 
szervezetek, képzôhelyek vezetôi közül. 
Felkereste a rendezvényt dr. Bácskai Já-
nos, Ferencváros polgármestere, valamint 
Formanek Gyula alpolgármester is, Kóbor 
Zoltán iskolaigazgató kalauzolása mellett. 

A hagyományok szerint ezúttal is kü-
lön értékelték a külföldi és hazai verseny-
zôk teljesítményét, a külföldi csapatok 
közül ez évben Immenstadt vihette haza a 
vándorserleget, a belföldi csapatok között 
idén is a Gundel bizonyult a legjobbnak, 
így a vándorserleg itthon maradt. - kk -

Áprilisi események a 220 éves Ferencváros történetébôl

Tudta-e, hogy… 
– 147 éve, 1865 áprilisában zárták be a 

Bakáts téren álló ideiglenes templo-
mot hogy megkezdôdjön az Ybl Mik-
lós tervezte nagy templom építése. 
A kisméretû, eredetileg is ideiglenes-
nek szánt templomot még 1822-ben 
emelték, Zitterbarth János építômes-
ter tervei alapján. Az 1838-as nagy 
árvíz jelentôs károkat okozott benne. 
Amikor bezárták, az istentiszteleteket 
a közeli iskolában tartották majdnem 
egy évtizedig, a templomot pedig rak-
tárként használták, egészen lebontá-
sáig.

– 107 éve, 1905. április 11-én látta meg 
a napvilágot Ferencváros szülötte, Jó-
zsef Attila. József Áron szappanfôzô-
mester és Pôcze Borbála gyermeke a 
Gát utca 3. alatti bérkaszárnyában szü-
letett, de csupán néhány hónapig la-
kott itt, mert a szegénysorban élô csa-
lád hamarosan elköltözött a Gát utca 
8. alá, ahol a lakbér valamivel olcsóbb 
volt. József Attila 14 éves koráig több-
tucatnyi helyen lakott a Középsô-Fe-
rencvárosban, egészen édesanyjának 
1919-ben bekövetkezett haláláig. 

Gönczi

Fotó a Helytörténi Gyûjtemény archívumából:  
a régi Bakáts téri templom 1865-bôl.  
Valószínûleg ez a legrégebbi fotó Ferencvárossal 
kapcsolatban
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Pályázati felhívások
 1. A Ferencvárosban szolgálatot teljesítô egyházak és egyházi 
szervezetek részére

Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányza-
tának Humán Ügyek Bizottsága – 2012. év 

A Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányza-
tának Humán Ügyek Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a 
Ferencváros területén szolgálatot teljesítô egyházak, illetve egy-
házi szervezetek részére a lakosság körében kifejtett szociális 
missziójuk, karitatív célú oktatási és kulturális programjaik, 
egyéb segítô tevékenységük költségei egy részének fedezésére. 
Pályázati keretösszeg: 6 000 000 Ft.

2. A ferencvárosi helyi nemzetiségi önkormányzatok részére

Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányza-
tának Humán Ügyek Bizottsága – 2012. év 

Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Humán Ügyek Bizottsága pályázatot hirdet a ferencvárosi Helyi 
nemzetiségi Önkormányzatok céljainak támogatására. Pályáza-
ti keretösszeg: 6 000 000 Ft.

3. Kulturális tevékenységek támogatására

Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányza-
tának Humán Ügyek Bizottsága – 2012. év
A Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányza-
tának Humán Ügyek Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a 
Ferencvárosban mûködô társadalmi és civilszervezetek, alapít-
ványok, magánszemélyek és alkotócsoportok mûvészeti és kul-
turális tevékenységének támogatására. Pályázati keretösszeg: 
18 462 000 Ft 

4. Társadalmi és civilszervezetek (egyesületek, alapítványok, 
önszervezôdéssel alapított klubok, társaskörök, karitatív célú, 
érdekvédelmi és érdek-képviseleti szervezetek), közösségek 
részére

Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányza-
tának Humán Ügyek Bizottsága – 2012. év

A Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Humán Ügyek Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a Ferenc-
város területén mûködô, ferencvárosi székhellyel vagy bejegy-
zett IX. kerületi telephellyel rendelkezô civil- és társadalmi szer-
vezetek (egyesületek, alapítványok, önszervezôdéssel alapított 
klubok, társaskörök, karitatív célú, érdekvédelmi és érdek-kép-
viseleti szervezetek), közösségek részére Ferencváros lakosaiért 
végzett tevékenységük, a ferencvárosiaknak nyújtott szolgálta-
tásaik, rendezvényeik és egyéb programjaik megvalósításához, 
munkájuk támogatásához. Pályázati keretösszeg: 5 000 000 Ft.

A teljes pályázati anyag a www.ferencvaros.hu weboldalon ér-
hetô el.
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egy kis szódatörténelem
Látogatóban a Deák Szóda Márton utcai telepén a víz világnapja alkalmából

nyáridôben elmaradhatatlan kellék a 
városban baktató turisták legkisebb 

útipoggyászából is az ásványvizes pa-
lack. Felmérhetetlen mennyiségben meg-
növekedett az utóbbi idôben az ásványvíz 
fogyasztása s egyúttal a víz ázsiója. Egy 
átlagos üzemben hat dolgozó egy óra alatt 
45 ezer liter ásványvizet tud elôállítani. 
szikvízbôl, azaz szódavízbôl 80 szódás-
mûhelyben 350 ember tudná ugyanezt a 
mennyiséget megtermelni. Összehasonlít-
hatatlan különbség ez, amit jól tudnak a 
szódások is, és belátják, felesleges és le-
hetetlen felvenni a versenyt, inkább együtt 
kell élni és dolgozni az éltetô vízért.

Amint tették ezt a Ferencvárosban is, 
az EnsZ által a víz világnapjává nyil-
vánított március 22-én, ezúttal a Deák 
szóda, azaz Aqua nova Márton utcai te-
lephelyén is. nyílt napot tartottak, ahol 
avatott szakemberek bevonásával min-
den érdeklôdô betekintést nyerhetett a 
hazai szikvízgyártás történetébe, a víz 
és vízfogyasztás jelentôségébe. A nyitott 
együttmûködés jegyében ugyanis ven-
dégül látták a szentkirályi és Tiszafüre-

di Ásványvízgyártókat és az ugyancsak 
remek ivóvízminôséget szolgáltató Fô-
városi Vízmûvek munkatársait is. A ren-
dezvényt felkereste dr. Bácskai János 
polgármester is.

Az igazi attrakció a hazai szódavíz-
gyártás történetének ismertetése volt. 
Deák László, a cég ügyvezetôje, az Or-
szágos szikvízkészítô Ipartestület tisz-
teletbeli elnöke, az 1920-ban indult 
vállalkozás mai lelke szenvedélyes hoz-
záértéssel magyarázta kicsiknek és na-
gyoknak a szikvízkészítés múltját. De 
nemcsak „tudományos” formában, ha-
nem a gyakorlatban is. A vállalkozás bir-
tokában lévô, közel százéves szódagépen 
bárki kipróbálhatta, akinek kedve volt, 
hogyan készül az igazi szóda. Ha sikeres 
volt a próbálkozás, még oklevelet is ka-
pott kedvcsinálóul.

remek hangulatúra sikeredett ez a nap 
a Márton utcában. A „háziak” örömmel, 
sok-sok szeretettel meséltek az üzem lét-
rejöttérôl. Ez alkalomból jó néhány régi 
rokon és már-már családtagnak számító 
törzsvásárló is egybegyûlt a megemlé-
kezésen, és felidézték a régi ferencvárosi 
mindennapokat, ünnepeket. családtagok, 
ismerôsök és érdeklôdôk együtt élvezték 
a nosztalgiázást, a régi fotók, picinyke, 
egy-két decis kávéházi szódásüvegek, ko-
rabeli gyártóeszközök szemrevételezését, 
a fröccsre vonatkozó irodalmi szemelvé-
nyek meghallgatását.

Ugyanakkor szó esett a realitásokról 
is, e szerint ez az utolsó, még megmaradt 
belvárosi szódásüzem. A többiek a te-
vékenységgel járó zajjal, porral kijjebb 
szorultak. Budapesten amúgy is csak öt-

ven-hatvan szódásüzem mûködik már, az 
országban talán ezer körüli a számuk.

Általában Jedlik Ányos nevéhez szok-
ták kapcsolni a szikvízgyártás feltalálását. 
Valójában svájcban már Jedlik 1829-ben 
gyártott berendezése elôtt is ismerték a 
szikvízkészítés módját, de titokban tartot-
ták azt. A magyar feltaláló természetesen 
igen fontos szerepet játszott az ital nép-
szerûvé válásában, ám nevéhez inkább a 
szódavíz olcsó, nagyüzemi elôállítása fû-
zôdik, 1941-ben Budapesten nyitotta elsô 
üzemét. Az alapelv azóta is változatlan, 
de idôközben nyolcszáz szabadalommal 
gazdagította a magyar szódaipar a hazai 
szikvízgyártást. Minden bizonnyal ez is 
hozzájárul ahhoz a tényhez, hogy ez az 
egyetlen olyan szakmai terület, ahol az 
Európai Unióban a Magyarországon ki-
alakult gyakorlat szerinti szabályozást vet-
ték mértékadóul, s nem fordítva. kk

Tisztelt Szülôk!
Örömmel értesítjük Önöket arról, hogy Budapest Fôváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata a 2012. évben ismételten 
biztosítja a kerületben állandó lakcímmel rendelkezô 13 éves 
leánygyermekek részére térítésmentesen a humán papilloma-
vírus (HPV) elleni védôoltást. A méhnyakrák világszerte a 
nôket fenyegetô második leggyakoribb rosszindulatú daganat. 
Ezen belül a legfontosabb, hogy feltételezhetôen a méhnyak-
rák 99,7 százalékát a HPV okozza. A méhnyakrák elleni véde-
kezés kizárólagos módszere évtizedeken keresztül a citológiai 
szûrôvizsgálat volt, ugyanis a rákmegelôzô állapotokat idôben 
fel lehet ismerni. Ezért van óriási jelentôsége annak, hogy a 
HPV-fertôzés megelôzésére kifejlesztettek és elérhetôvé tettek 
védôoltásokat, amelyekkel a méhnyakrákok többsége mára már 

megelôzhetô. A humán papillomavírus elleni védôoltás egyi-
ke a legújabban kifejlesztett védôoltásoknak. Az oltás három, 
idôben egymástól elkülönülô alkalommal történô oltásból áll, 
ezután alakul ki a vírus elleni védettség. A vakcináció mellett 
azonban a rendszeres méhnyakrákszûrés változatlanul javasolt!

Az érintett gyermekek szüleit levélben kerestük meg, hogy 
gyermekük egészségéért felelôsen gondoskodó szülôkként 
részt tudjanak venni az önkormányzatunk által térítésmente-
sen biztosított védôoltásban. Kérem, hogy a megkeresésre je-
lentkezzenek. Az oltásra való jelentkezési határidôt meghosz-
szabbítottuk 2012. április 13. napjáig! 

Tegyünk közösen gyermekeink s a születendô egészséges 
gyermekek egészségéért!
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Lakótelepi tavasz
„A mûvészeti alkotás nem az értelmünkben,  

hanem a lelkünkben születik meg.” (Julia cameron)

A József Attila-lakótelepre is megérkezett a tavasz; gyermek-
nevetéssel, virágokkal, illatokkal és egy hangulatos kiállí-

tással. 
A Dési Huber István Mûvelôdési Ház a Tavaszi hangulat 

címû kiállítással nyitotta meg a már tíz éve hagyományossá vált 
Lakótelepi Tavasz programsorozatát.

2012. március 24-én délután 16 órakor Heil Edit festô és a 
IX. kerületi Friss utcai szeretô Kezek Idôsek Klubjának festô-
szakköri tagjai – Bálint Vera, Horváth Marika, Jezerniczky Ka-
talin, Ligety Nelly, Tarca Borbála, Szabóné Erzsike – állították 
ki festményeiket. Nánási Zsolt intézményvezetô köszöntôje 
után dr. Bácskai János, a IX. kerület polgármestere méltatta a 
kiállítást: „Az öregkor az életnek egy jól meghatározott szaka-
sza, és nem érdemes küzdeni ellene. sokkal értelmesebb, sokkal 
emberibb, ha elfoglaljuk magunkat, és próbálunk olyan elfog-
laltságot találni, amellyel nemcsak magunknak, hanem környe-
zetünk számára is örömet tudunk szerezni, értelmet adva ezzel 
mindennapjainknak.”

A kiállítás nyitóbeszéde után Heil Edit megemlékezett a 
nemrég váratlanul elhunyt Kaszner Margit grafikus–festômû-
vész–íróról, a magyar kultúra lovagjáról, aki éveken keresztül 
mûvésztársuk volt.

A megjelent érdeklôdôket Hajtun Zsuzsa zongoramûvész és 
Oláh Zsolt énekmûvész, illetve Bucsuné Margó szórakoztatta.

A rendezvényt Gerô Tibor, a Mûvészetbarátok Egyesületé-
nek elnöke zárta.

A kiállítást 2012. május 5-ig tekinthetik meg az érdeklôdôk 
a mûvelôdési házban. 

Fotó és szöveg: K.É.R.

Új gyûjtôcsatorna épül
A ferencvárosiak és az Kinizsi utcán 

közlekedôk bizonyára már észrevet-
ték, hogy útfelbontással, a forgalmi rend 
változásával járó munkálatok folynak az 
utcában: új, két kilométeres gyûjtôcsa-
torna épül Közép-Kelet-Európa legjelen-
tôsebb környezetvédelmi beruházásának 
részeként.

A többéves projekt jóvoltából cse-
pel-szigeten épített tisztítómû biztosítja, 
hogy a folyóba visszajutó, biológiailag 
tisztított víz aránya a korábbi 51 száza-
lékról 95 százalékra emelkedhessen, en-
nek köszönhetôen tisztább lett a Duna 
vize Budapestnél. 2010-ben Budapest hat 
kerületében tehermentesítô gyûjtôcsator-
nák épültek, illetve megtörtént az albert-
falvai, ferencvárosi és kelenföldi szivaty-
tyútelepek záporoldali fejlesztése.

2012-ben újabb tehermentesítô csa-
tornákkal bôvül a rendszer. Ennek része a 
Józsefvárosból Ferencvárosba vezetô csa-
tornaszakasz is, amely – a maga két kilo-
méteres hosszával – a fejlesztés leghosz-
szabb egybefüggô szakasza. A szigony 

utcától a Baross utca–Mária utca–Kinizsi 
utca-nyomvonalon egészen a Közraktár 
utcáig tartó munka március közepén kez-
dôdött.

A Kinizsi utca félpályás lezárása a rá-
day és a Lónyay utca között, valamint a Ló-
nyay és a Közraktár utca között várhatóan 
május 31-ig tart. Az érintett útszakaszokon 
a felbontás ideje alatt parkolási tilalom van. 
A munkálatok által érintett két BKV-busz-
járat a lap megjelenésekor már visszatért 
a módosított útvonalról. A 83-as trolibusz 
közlekedésében nem történik változás. 
A kivitelezés várhatóan 2012 novemberéig 
tart, különlegessége, hogy a hagyományos 
csatornaépítés mellett egyes szakaszo-
kon alkalmazzák a legkorszerûbb, kitaka-
rás nélküli, csôsajtolásos technológiát is, 
amelynek során fúrópajzs segítségével ala-
kítják ki a leendô csatorna „alagútját”. Az 
eljárás nemcsak azért elônyös, mert nincs 
szükség a felszín megbontására, és így a 
felszíni közlekedés szempontjából prakti-
kus, de gyorsabb, hatékonyabb és környe-
zetkímélôbb módja is a csatornaépítésnek.

Az élhetôbb fôváros szempontjából is 
fontos beruházás finanszírozása 65 szá-
zalékban európai uniós támogatásból tör-
ténik, a fennmaradó részbôl 20 százalék 
a magyar állam támogatása, további 15 
százalék pedig a Fôvárosi Önkormányzat 
önrésze. G. K.

Ülésezett a kerekasztal
A Ferencvárosi szociálpolitikai Kerekasztal március 30-i ülésén – a kerekasztal rendeleti újraszabályozásának és ügyrendjének 
elfogadása után – ismertették az önkormányzati rendelet legújabb módosításait, a résztvevôk tájékozódtak a Lélek Programról és 
az államháztartási törvény miatt szükséges szervezeti változásokról. A tagok tájékoztatást kaptak a bölcsôdék nyári nyitva tartá-
sáról és a Humánszolgálati Iroda költözésérôl, valamint az Idôsügyi Tanács áprilisra tervezett alakuló ülésének összehívásáról.
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Sorsdöntô utolsó percek
Március második felében a Ferenc-

város két csapata is az utolsó pilla-
natokban vesztett el fontos mérkôzést, de 
volt olyan együttes is, amely a hajrában 
csikarta ki a gyôzelmet.

A labdarúgók a pécsi siker után an-
nak reményében fogadták a Bp. Honvé-
dot, hogy egy újabb lépéssel közelebb ke-
rülnek a középmezônyhöz. Détári Lajos 
együttese azonban csak kapufáig jutott 
somalia révén, gólt nem tudott szerezni. 
ráadásul a villámgyors brazil csatár sú-
lyos sérülést szenvedett, a lapockájánál 
elszakadt egy szalag, mûtétje után leg-
alább hathetes pihenô vár rá.

szombathelyen 2000-ben kapott ki 
utoljára a Fradi, és a 92. percig úgy né-
zett ki, nem szakad meg a sorozat. Kul-
csár Dávid vezetô góljára a Haladás a 86. 
percben válaszolt, majd az elsô félidôben 
11-est hárító Jova Levente a hosszabbí-
tásban hibázott, a hazaiak pedig kihasz-

nálták a lehetôséget. A Vasasnak sikerült 
visszavágni az ôszi vereségért, Pölöskey 
Péter tizenegyesbôl lôtt góljával 1-0-ra 
gyôzött az FTc.

A nôi kosárlabdázóknál megkezdô-
dött a rájátszás, a négy közé jutásért a 
Zalaegerszegi TE a Ferencváros ellenfele. 
A párharc elsô mérkôzésén sokáig úgy 
tûnt, hosszú idô után végre nyerni tudnak 
Zalában a zöld-fehérek. A félidôben tizen-
egy ponttal vezettek Farkas Sándor tanít-
ványai, és még a 39. percben is hárommal. 
A meccs végén azonban már csak a ha-
zaiak dobtak pontot, és 62-57-re gyôztek. 
A Fradi edzôje erôsen kritizálta a játék-
vezetôket, mondván, a faultokat nem egy-
formán ítélték meg a második félidôben.

A népligeti visszavágón jórészt a za-
laiaknál volt az elôny. Még így is lett vol-
na esélye a Fradinak, de a zöld-fehérek a 
negyedik negyedben öt és fél percig nem 
találtak a gyûrûbe, s végül 59-50-re nyert 

a ZTE. Az FTc az 5. helyért játszhat a 
továbbiakban. 

A vízilabdázók egy hét alatt három 
bajnoki mérkôzést játszottak. A szentes 
12-10-es legyôzése után az aranyéremre 
is esélyes Bp. Honvédtôl kikaptak Amb-
rus Tamás fiai. Pécsett másfél perccel a 
vége elôtt még 7-7-es döntetlent muta-
tott az eredményjelzô, majd Paján Viktor 
és a saját nevelésû Illés Sándor (képün-
kön) góljával megnyerte az összecsapást 
az FTc, amely az alapszakaszt a hetedik 
helyen zárta.

séták, túrák mindenkinek A Ferencvárosi Természetbarát Egyesület ajánlata

április 11-én a Magyar Földrajzi Múzeumba (Érd, Budai út 4.) 
invitálja a kíváncsi természetbarátokat az egyesület. A Kiss 

Ádám által vezetett túra találkozási pontja a Kelenföldi pálya-
udvar pénztárcsarnoka, a program egy érdi sétából és a felújított 
múzeum megtekintésébôl áll. A ferencvárosi természetbarátok 
számára Lendvainé Tímár Edit archívumkezelô tart tárlatvezetést.

Április 14-re két programot is ajánl a FTE. Az egyik egy 25 
kilométeres teljesítménytúra „A város peremén” (1050 méteres 
szintkülönbséggel), reggel 8 és 10 óra közötti indulással a hû-
vösvölgyi villamos-végállomásról. A nevezési díj 400 Forint. Az 
útvonal: Alsó-Jegenye-völgy–rózsika-forrás–Kötôk-padja–Újla-
ki-hegy–nyéki-hegy–Hûvösvölgy–Bátori-bg.–nagy-Hárs-hegy–
szépjuhászné–Kis-Kôfej–Meredek-csúcs–csillebérc–sorrentó–
Ló-hegy–csíki-csárda–Budaörs (88-as busz).

A másik április 14-én megrendezett túra a pilisi Tündér-sza-
kadékot veszi célba. Találkozás a Pilisszántó autóbusz-fordu-
lóban 9.15-kor, vagy korábban az Árpád hídtól induló 8.30-as 
buszon. A Pilisszántóról induló és oda is érkezô túra útvonala 
a tervek szerint: Pilis-tetô–simonhalála–Kémény-szikla–Tün-

dér-szakadék–Klastormpuszta–Leány- és Legény-barlang–Pi-
lisszántó. A túrát Kiss csaba vezeti.

Április 21–22-én kétnapos tájékozódási túra várja a termé-
szetjárókat. Olyan alapvetô ismereteket lehet elsajátítani és tö-
kéletesíteni, mint a tájoló és a térkép használata terepen vagy a 
tûzrakás szabályai. Az elsô nap öt kilométeres túrája Kisková-
csi-pusztáról a szentkereszti szurdokon át a som-hegyi kulcsos-
házba vezet, a másnapi kilenc kilométeres táv a Hosszú-hegy–
szentkút–csobánka-útvonalon halad. A kétnapos program ára 
– utazással, szállással és élelmezéssel együtt is – mindössze 
2000 Forint. Találkozás 21-én kilenc órakor a Batthyány téri 
HÉV-végállomás elsô vágányánál.

29-én vasárnap Dr. Lévai János-emléktúra a Pilisben! A Pi-
lisszentlászló–Öregnyílás-völgy–sikáros-útvonalat követô túra 
visszaútja több, alternatív útvonalat is kíván. A túravezetésben 
három FTE-túravezetô is részt vesz. Találkozás 8.30-kor a Bat-
thyány téri HÉV második vágányánál.

„Jól jár, ha velünk jár !” Hívja és várja a Ferencvárosi Ter-
mészetbarát Egyesület! Telefon: 06-70 212-1288

Újra KeK-döntôs lehet a Fradi
A KEK-elôdöntô elsô mérkôzését a dabasi sportcsarnokban 

játszotta a Ferencváros nôi kézilabdacsapata az orosz Di-
namo Volgográd ellen. A zöld-fehérek szenzációs játékkal a 
szünetben már 20-8-ra vezettek, majd a fordulás után tizennégy 
gólos is volt az elônyük. Ezt követôen a saját tempójuktól kicsit 
elfáradtak a lányok, és feljöttek a több cserelehetôséggel rendel-

kezô oroszok, de a végére ismét elkapták a fonalat Szucsánsz-
kiék, és 34-26-ra gyôztek. A parádésan védô Abramovics mel-
lett a nyolc-nyolc gólt szerzô Tomori és Zácsik voltak az FTc 
legjobbjai. Elek Gábor vezetôedzô szerint ha a visszavágón a 
mérkôzés elején sikerül megfogni a volgográdiak rohamait, 
elég lehet a nyolcgólos elôny, és ismét döntôs lehet a Fradi.
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Dicséretes helytállás a jégpályán
Nagy csatát vívott a jégkorong OB I. elôdöntôjében a Ferencváros a Miskolccal, s végül 3-2-es összesítéssel a borsodiak jutottak 
be a fináléba. A Fradi a korábbi eredmények alapján a negyedik helyen végzett. 

A Ferencváros a kilencvenes évek kö-
zepéig a magyar jégkorong megha-

tározó együttese volt, utoljára 1997-ben 
nyert bajnoki címet, a döntôben a Du-
naferrt gyôzték le a zöld-fehérek – töb-
bek között Dobos Tamással a soraikban. 
2000-ben ismét döntôs volt a Fradi, ak-
kor 2-1-es összesítéssel a dunaújváro-
siak diadalmaskodtak. Ezután zsinórban 
négyszer bronzérmet szerzett az FTc, 
legutóbb 2004-ben. Azóta a tartósan ne-
héz anyagi helyzet miatt csupán a tisztes 
helytállás lehetett a hazai mérkôzéseit jó 
ideje a pesterzsébeti jégcsarnokban ren-
dezô Ferencváros célja.

– Így volt ez a 2010 szeptemberében 
kezdôdött bajnoki évadban is – magya-
rázta Dobos Tamás, az FTc vezetôedzôje, 
akivel a zöld-fehérek szezonjáról beszél-
gettünk. – nagyon késôn, csak augusztus 
végén tudtuk megkezdeni a felkészülést. 
Ennek ellenére már az elsô idôszakban is 
akadtak jó meccseink, és összességében 
elmondható, hogy váratlan fiaskó nélkül 
játszottuk végig az idényt.  

Tavaly nyáron néhány fiatal hokis ér-
kezett a megszûnt Vasastól, és jöttek ru-
tinosabb játékosok is. Manapság nagyban 

befolyásolja egy csapat teljesítményét, 
hogy milyen külföldi játékosokat tud szer-
zôdtetni. A Fradinál a szerény anyagi kö-
rülmények nem tették lehetôvé klasszisok 
igazolását, de a légiósok zöme nem vallott 

szégyent, csupán az egyik finn játékostól 
köszöntek el menet közben. A szlovák ka-
pus, Jozef Racko jól pótolta az elôzô sze-
zonban Miskolcra távozott Budait.

Dobos Tamás szerint elsôsorban a vé-
dekezésben volt gyengébb a Fradi a re-
méltnél. nem volt könnyû helyzetben a 
tréner, hiszen a már említett vékony pénz-
tárca határt szabott az igazolásoknak, a 
saját utánpótlásból pedig nem hozhatott 
fel senkit. Utóbbinak oka, hogy több 
korosztály is kimaradt, így leghamarabb 

öt-hat év múlva erôsíthet saját nevelésû 
hokissal a Ferencváros.

– A közös magyar–román bajnok-
ságban, a Mol Ligában ötödikek lettünk, 
így az OB I. elôdöntôjében a Miskolccal 
csaptunk össze – idézte fel a hajrát Dobos 
Tamás. – noha a borsodiak költségvetése 
kétszer akkora, mint a miénk, az alap-
szakaszban itthon mindig legyôztük ôket, 
és ez némi bizakodásra adott okot. Igaz, 
Miskolcon rendre kikaptunk, bár egyszer 
csak hosszabbítás után. sajnos a pálya-
elônyt kihasználták a Jegesmedvék, és 
ugyan az utolsó mérkôzésen több mint fél 
órán át döntetlenre álltunk idegenben, vé-
gül kikaptunk. Ez volt a realitás, de azért 
jó volt egy kicsit álmodozni, le a kalappal 
a fiúk elôtt.  

Ami a jövôt illeti, Dobos szeretne 
némi szerkezetváltást a Fradinál. Ehhez 
persze arra is szükség lenne, hogy profi 
csapatként mûködjön a Ferencváros, azaz 
legalább a versenyidôszakban ne csak 
munka után-mellett tudjanak hokizni a 
játékosok. Elsôsorban magyar játékosok-
kal erôsítene a szakember, és a jelenlegi 
heti négy helyett hét-nyolc edzést tartana 
az együttesnek.  Margay Sándor 

ergométeres siker
Pesterzsébeten, a Gyulai István-iskolában került sor a tavaly októberben indult sport 
XXI. evezôs ergométeres felmérô versenysorozat országos döntôjére. A IX. kerüle-
tet a Kosztolányi Dezsô Általános Iskola és a Kôrösi csoma sándor Kéttannyelvû 
Általános Iskola tanulói képviselték. A ferencvárosiak közül a legjobb eredményt 
a Kôrösi diákja, Monori Attila érte el, aki megnyerte a 14 éves fiúk versenyét. A 12 
évesek között Füzék Nándor (Kosztolányi) az ötödik helyen végzett. M. S.

Három arany  
Hollandiából
A speciális Olimpia mozgalom az értel-
mi sérült emberek számára biztosít edzé-
si és versenyzési lehetôséget különbözô 
olimpiai sportágakban. A gyorskorcso-
lya-Európa-bajnokságot a közelmúltban 
Hollandiában rendezték meg, s ezen ma-
gyar fiatalok is részt vettek. A magyar 
csapat tíz arany-, két ezüst- és egy bronz-
érmet szerzett.

Balogh Károly, a 
Ferencvárosi Komplex 
Óvoda, Általános Isko-
la és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani 
Intézmény hatodikos ta-
nulója három számban, 
200, 300 és 500 méteren 
állt rajthoz, és mindhár-

mat megnyerte! A háromszoros arany-
érmest dr. Sipôczné Dombóvári Szilvia 
testnevelô, gyógytestnevelô és szakedzô 
készítette fel a kontinensbajnokságra.

Az iskolaháló program keretében 
labdarúgó-mérkôzés a József Attila 
Általános Iskolában
A nefmi által kiírt Iskolaháló program pályázatán a József Attila Általános Iskola há-
rom másik intézménnyel közösen 14,9 millió forintot nyert. A program célja, hogy a 
hátrányos körülmények között élô felsô tagozatos gyerekek találkozzanak olyan jó 
helyzetû, érettségit is adó intézménybe járó középiskolásokkal, akik inspirálják ôket a 
továbbtanulásra. A jó helyzetû gyerekekben pedig erôsödjön az elfogadás képessége, 
és csökkenjen az elôítéletesség. A cél érdekében kulturális, zenei és sportprogramokat, 
kirándulást szerveznek közösen.

A program egyik állomásaként a 2012. március 22-én közös labdarúgó-mérkôzést 
tartottak, amelyen a József Attila Általános Iskola és a Káldor Miklós Kollégium csa-
pata mérte össze erejét. Varga-Szabó Szilvia
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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

Közösségi programokat támogat a 
HungaroControl Ferencvárosban
A tíz éve önállóan mûködô magyar légiforgalmi szolgálat különleges pályázati rendszert indított önkormányzatok számára, 
amely a helyi közösségek érdekeit szolgáló kezdeményezéseket karolja fel és részesíti jelentôs anyagi támogatásban. Az elsô 
pályázat kilenc nyertesének egyike a IX. kerület, amely veszélyes hulladékok gyûjtését szervezheti meg a HungaroControl ál-
tal felajánlott 1 millió 250 ezer forintból. Az ötlet sikerét látva a légiforgalmi szolgálat idén újabb pályázatot hirdet, megemelt 
keretösszeggel.

A hazánk légi közlekedését szervezô 
és irányító Hungarocontrol 2002 

januárjában vált önálló társasággá. A pi-
lóták földi navigátora az elmúlt egy év-
tizedben Európa-szerte nagy elismerést 
vívott ki megbízható, precíz munkájával, 
miközben értékes beruházásokkal és kor-
szerû mûszaki eszközökkel fejlesztette 
hazánk közlekedési infrastruktúráját. Tíz-
éves születésnapját rendhagyó módon, a 
környezetében élôk megajándékozásával 
ünnepli a Hungarocontrol. A vállalat ki-
bôvítette Társadalmi Felelôsségvállalás 
Programját egy olyan pályázati alap lét-
rehozásával, amelybôl a közösség érde-
keit szolgáló, a nehéz sorsú gyermekeket 
segítô, illetve a társadalmi és természeti 

környezetünk megóvására irányuló kez-
deményezéseket támogatja. Az elôször 
tavaly év végén meghirdetett pályázaton 
összesen 12 program versenyzett. 

Ferencváros 1 millió 250 ezer forintot 
nyert el egy veszélyes hulladékok gyûj-
tését célzó akciósorozat tervével, amely 
az önkormányzat egyik legsikeresebb 
környezetvédelmi programja már évek 
óta, és amelynek célja, hogy a lakosságot 
a háztartásokban is fellelhetô veszélyes 
hulladékok környezettudatos kezelésé-
re, szelektív gyûjtésére és szabályszerû 
leadására ösztönözze. A pályázati pénz 
lehetôséget nyújt a program gyakoribb 
megszervezésére, a ferencvárosiak kör-
nyezettudatosságának elmélyítésére. Így 

az eddigi években megszokott három 
veszélyeshulladék-gyûjtési akció helyett 
ebben az évben hat alkalommal szervez 
gyûjtést az önkormányzat.

Az akciósorozat költségeinek egy-
harmadát a Hungarocontrol finanszíroz-
za. „számunkra a felelôsségvállalás nem 
csupán szó. Tetteinkkel nap mint nap bi-
zonyítjuk, hogy nemcsak ügyfeleinknek, 
hanem az önkormányzatoknak és rajtuk 
keresztül a lakosoknak is megbízható 
partnerei vagyunk, mostantól megemelt 
támogatási keretösszeggel. Támogatá-
sunk így valóban oda kerül, ahol a legna-
gyobb szükség van rá” – indokolta a dön-
tést Szepessy Kornél, a Hungarocontrol 
vezérigazgatója.
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capitano Flint
 Elsô pillantásra észre sem veszi az erre járó, hogy mitôl különleges a Flint kapitányról elnevezett étterem a Mester utca 27.-ben, 
pedig a „kalóztanya” olyan ételeket s olyan hangulatot kínál, amiért érdemes betérni.

 

A mi tájainkon szinte ismeretlen ételkülönlegességeket kíná-
ló vendéglôt Igor Ibragimov nyitotta, aki korábbi magyar-

országi üzleti útjai során érlelte a gondolatot, hogy jó lenne egy 
orosz–magyar vendéglô. A tervezgetésbôl aztán a múlt év végén 
lett valóság, amikor a vendéglôs Jekatyerinburgból áttette a szék-
helyét Ferencvárosba, és megnyitotta éttermét, amely A kincses 
sziget címû regény egyik szereplôje után kapta a nevét.

A meglévô igényeket is figyelembe vevô étlapot úgy alakí-
tották ki, hogy az ismert fogások mellett helyet kaptak az orosz 
konyha – magyarok számára néha rejtélyes – remekei. A leve-
sek között például jól megfér egymás mellett a gulyásleves és 
a titokzatos nevû medveleves (медвежья похлебка), ahogy az 
„orosz medve” füle is felkerült az étlapra. Persze a medvefül 
(пельмени) nem az alapanyagra, hanem az étel formájára vo-
natkozik. Annak sem kell már a Transzszibéria expresszre száll-
nia, aki igazi pirogra vagy valami orosz édességre vágyik: elég 

elsétálni a Mester utcába. Az igazi orosz ízek azért is garan-
tálhatók, mert a személyzet a fônök feleségétôl tanulta meg az 
Urál-vidéki konyha csínját-bínját.

A délelôtt 11-tôl éjjel 11-ig nyitva tartó hely jó szívvel ajánl-
ható romantikus hangulatú pároknak ugyanúgy, mint családi 
vagy akár üzleti ebédekhez. A galéria pedig akár 20-25 fôs tár-
saságok zártkörû rendezvényéhez is nagyszerû.

nem túlzás, amit a honlap (http://capitanoflint.hu) állít, 
Flint kapitány tényleg elhozta Ferencvárosba a legfinomabb 
orosz ételeket!

A gasztronómiai élvezetek mellett gondolunk az esztéti-
kai élvezetre is. Dr. Kesztyûs Ferenc háromszoros nemzetkö-
zi ezüstérmes grafikus és festômûvész, mûvésztanár az emeleti 
galérián hazai és külföldi mûvészek alkotásaiból három-négy 
hetente kiállítást rendez, amelyet nyitva tartás alatt meg lehet 
tekinteni. x

BOLHAPIAC!
Helyszín:  

a napfény utcai áruházak elôtti terület

Idôpont:  
2012. április 14, szombat, 9-tôl 14 óráig

Várjuk mindazokat, akik megunt, régi háztartási 
eszközeiket, könyveiket, ruháikat, játékaikat vagy 
bármely használati tárgyukat szeretnék ily módon 

értékesíteni vagy elcserélni.

Jelentkezés:  
217-1725, 217-8089, illetve  

a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu e-mail címen, 
április 12., csütörtök 12 óráig.

Az asztalok korlátozott mennyisége miatt érkezési 
sorrendben tudjuk biztosítani a helyeket.
szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

Ferencvárosi Önkormányzat

FeLHÍvás
A Budapest Fôváros IX. Ker. Ferencváros 

Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes 

veszélyeshulladék-gyûjtési  
akciót hirdet  

2012. április 14-én, szombaton 9.00–13.00 óra között.

Helyszínek:
– napfény utca (az ABc elôtt);
– Bakáts tér (a polgármesteri hivatal épülete elôtt);
– Lenhossék utcai park (a park Márton utcai oldalán).

A háztartásban feleslegessé váló alábbi hulladékokat gyûjtjük:
– elem, akkumulátor
– elektronikai hulladék
– festékpatronok és -kazetták
– fénycsô, villanykörte
– lejárt szavatosságú gyógyszer
– növényvédô szer
– festékes-, hígítósdoboz, rongy 
– fáradt olaj

– használt étolaj
– tisztítószerek, dezodoros 

flakonok
– oldószerek
– ragasztómaradékok
– levegôszûrô; olajszûrô
– savak, lúgok, vegyes 

laborvegyszerek

A gyûjtést az A.s.A. Magyarország Kft. szakemberei végzik. 
Ha ezek az anyagok a háztartási hulladékokkal együtt kerülnek 

a szeméttelepre, komoly környezeti problémákat okoznak. 
Környezetünk védelmének érdekében kérjük, akciónkat minél 

nagyobb számban szíveskedjenek igénybe venni. 
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A Ferencváros újság hirdetési tarifái
Hirdetésméretek és -árak
1/1 oldal: 183 × 262 mm;
vágott méret: 210 × 297 mm;
kifutó méret: 220 × 307 mm.
B3 borító: 140 000 Ft + áfa;
B4 borító: 200 000 Ft + áfa;
belsô oldal: 120 000 Ft + áfa.
1/2 oldal fekvô: 183 × 128,5 mm, álló: 
89,5 × 262 mm, ára: 88 000 Ft + áfa.
1/4 oldal álló: 89,5× 128,5 mm, fekvô: 
183 × 67,75 mm, ára: 50 000 Ft + áfa.

1/8 oldal fekvô: 89,5 × 67,75 mm, csík: 
183 × 28,5 mm, ára: 33 000 Ft + áfa.
1/16 oldal: 89,5 × 28,5 mm, ára: 18 000 
Ft + áfa.
Apróhirdetések ára: lakossági apróhir-
detés 10 szóig 1600 Ft + áfa, 11–20 szó 
között szavanként plusz 160 Ft + áfa; 
közületi apróhirdetés 20 szóig 4600 Ft 
+ áfa.

Pr-cikk elhelyezése: Pr-cikkek el-
helyezésének díja a cikk által elfoglalt 

felület méretének ára, továbbá az újság-
író és a fotós költsége (5000 Ft/flekk – 
1500 karakter, 4000 Ft/fotó), amennyi-
ben a mi újságírónk és fotósunk készíti 
el az anyagot. Ha kész anyagot kapunk, 
akkor csak a hirdetési felület ára fizeten-
dô (az árakat lásd feljebb).

Hirdetésfelvétel
Inokai Dalma, telefon: 06-70 333-1728, 
e-mail: inokaidalma@ferencvaros.hu.

Interjú Erdélyi Róberttel,  
a Rusztik étterem ügyvezetôjével
Helyszín: Rusztik étterem (a Tûzoltó és a Lenhossék utca sarkán)

– Mesélj magadról pár szót!
– Már gyerekként tudtam, hogy ez lesz a ,,végzetem”. 

Anyukám is felszolgálóként dolgozott, és amíg más táborozni 
ment, én ott lógtam a munkahelyén, segítettem, amiben tud-
tam. Amire a mai napig  büszke vagyok, 14 évesen már a kere-
setembôl  megvettem az elsô biciklimet. Ezek után egyenes út 
vezetett a vendéglátó-iskolába.

– Hol szereztél szakmai tapasztalatot?
– Dolgoztam egy pár helyen, talán a remíz éttermet emel-

ném ki, illetve szabó Lajost, akinek a tudása és a szakmai hoz-
záértése sokat  hozzátett a szakmai fejlôdésemhez. Majd kö-
vetkezett az Old Amsterdam sörözô és étterem, ahol hat évig 
voltam üzletvezetô. Ott éreztem igazán elememben magam, 
ugyanis a tulajdonostól szabad kezet kaptam, amit a forgalom 
jelentôs emelkedésével honoráltam. De egyre magabiztosabb 
lettem, tudtam, hogy saját utamat kell járnom, képes vagyok 
rá. Egy kávézóval kezdtem, majd egy szórakozóhelyet üzemel-
tettem.  Egy ideig jól is éreztem magam, de rá kellett jönnöm, 
hogy hiányzik a szakmai kihívás, nem ez az én világom, ezért 
váltottam. Így találtam rá a IX. kerületben erre a csodás és igé-
nyes étteremre, és már az elsô ittlétemkor „beleszerettem”. Kö-
vetkezett egy kis piackutatás, egy pár álmatlan éjszaka, és egy-
re jobban éreztem: igen, ez lesz az, és belevágtam.

– Mi az üzleti elképzelésed, kire számítasz 
mint célközönség?

– Ferencvárosi lakosként nem tagadom, van 
bennem lokálpatriotizmus, ezért elsôsorban a ke-
rületi lakosokat szeretném bevonzani. szeretném 
bebizonyítani, hogy egy elegáns étterembe elmen-
ni nem luxus, és bármennyire érzôdik is a gazda-
sági válság, igenis lehet kevés pénzbôl is étterem-
be járni. Minôségi ételeink és vendégbarát áraink 
mind ezt hivatottak igazolni. A helyiség adottságai 
fantasztikusak. A büféasztalos ebédeltetéstôl a cé-
ges és a magánrendezvényekig, esküvôk lebonyo-
lításáig mind adott a közel 100 fôs étteremben. 890 
forintértért adunk háromfogásos, választható me-
nüt, és tervezzük a házhozszállítást is. Megnyug-
tató az emberek elégedettsége, a visszajelzések azt 

mutatják, akár a közösségi portálon, akár személyesen, hogy 
jó irányban haladunk. Márciusban mindennap 18–50 százalék 
kedvezményt adunk az ételeink árából. nem titok, minél több 
vendéget szeretnénk becsábítani, hogy „megbarátkozzon” a 
hellyel, és ízelítôt kapjon ételeinkbôl, árainkból.

– Mi a filozófiád a vendéglátással kapcsolatban?
– Legfontosabb talán, hogy olyan emberekkel dolgozhas-

sak együtt, akikben megvan a szakma iránti elkötelezettség és 
tudás. Megvan a saját véleményük, de a közös célokban és si-
kerekben együtt hiszünk. Azt hiszem, hogy ôszinteséggel és 
lojalitással sok problémát meg tudunk oldani. Egy olyan lég-
kört szeretnék teremteni, ahogy szabó Lajos vendéglôs mon-
daná: „Az a hely, ahol nem lehet tudni, ki a vendég, és ki a 
vendéglátó.” Már megtanultam azt, hogy ne trendeket köves-
sek, hanem inkább hitvallásom legyen. Gondolok arra, hogy 
saját országunk kistermelôivel „kell jóban lenni”, ügyelve 
arra, hogy inkább a minôséget, mint a szállítási költséget fi-
zessük meg. És hiszek egy jól elkészített lecsó varázsában.

– És mi a magánéleti filozófiád?
– Egyszer egy bölcs ember azt mondta: „nem a cél elérése 

a boldogság, hanem az út maga.” nos, én megpróbálom így 
élni az életemet. Harmóniában, szeretetben, békességben.

x
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