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A Ferencvárosi Bérleményüzemeltetô 
Kft. esetében az önkormányzat – mint 
tulajdonos – a magas színvonalú, meg-
bízható és hosszú távon kiszámítható 
mûködés garanciája.

Az idei pünkösd programjai nem 
„csak” egyházi jellegûek, a tavasz leg-
szebb napjaiban Belsô-Ferencváros 
utcái és terei is ünnepi helyszínné vál-
toznak.

„Ez a gyôzelem a csapat, a szív di-
adala” – mondta Elek Gábor, miu-
tán az FTC nôi kézilabdacsapata a 
Kupagyôztesek Európa-kupájában 
megvédte elsôségét.

Új bölcsôde épül Ferencvárosban
A Ferencvárosi Önkormányzat igyek-

szik segíteni a családok gyermekel-
helyezési problémáján. Egyedülálló mó-
don bölcsôdéztetési támogatást nyújt az 
elutasított szülôknek, valamint döntött 
arról, hogy több más budapesti kerülettôl 
eltérôen nem vezeti be a gondozási dí-
jat, illetve annak mértékét nulla forintban 
határozta meg. Emellett folyamatosan 
keresi a lehetôségeket új bölcsôdék léte-
sítésére, valamint a már meglévôk kapa-
citásának növelésére. 

Ezen célkitûzések mentén jutott el 
oda a kerület, hogy új bölcsôdét kap, a 
közelmúltban ugyanis sikeresen pályá-
zott egy negyven férôhelyes bölcsôdei 
tagintézmény létesítésére, amelynek 
alapkôletételére Soltész Miklós szociális, 
családi és ifjúsági ügyekért felelôs ál-
lamtitkár részvételével 2012. május 4-én 

került sor. A Thaly Kálmán utcai épület 
alapkôletételén Soltész Miklós államtit-
kár azt hangsúlyozta: fontos, hogy egy 
édesanya minél hosszabb ideig otthon 
tudjon maradni gyermekével, ugyanak-
kor sok olyan élethelyzet van, amikor ezt 
nem tudja megtenni. Az eddigi kormány-
zati intézkedések között említette a gyes 
három évre való visszaállítását, a bölcsô-
dék támogatását, s kiemelte, hogy a jövô-
ben nagyobb lehetôséget kapnak a céges 
napközik és egyéb gyermekgondozási al-
ternatívák is.

Dr. Bácskai János, a kerület polgár-
mestere ismertette, hogy utoljára 34 éve 
épült új bölcsôde Ferencvárosban, ugyan-
akkor a városrész fejlôdésének köszönhe-
tôen egyre nô a gyermekszám, s ez idôrôl 
idôre megjelenik a bölcsôdei jelentkezé-
seknél is. Szólt arról is, hogy a bölcsôdé-

hez 244 millió forintos uniós támogatást 
nyertek el, és csaknem ugyanennyit kell 
kigazdálkodnia az önkormányzatnak.

Lengyel Zoltánné, a Ferencvárosi 
Egyesített Bölcsôdei Intézmények ve-
zetôje arról számolt be, hogy a mostani 
négy intézményben 250 férôhely van, ami 
nem elegendô. 2010-ben 151, 2011-ben 
242 volt az elutasítottak száma.

A jövô augusztusra elkészülô intéz-
mény az alapellátáson túl extra szol-
gáltatásokkal látja el a gyermekek és a 
szülôk igényeit: lesz idôszakos gyermek-
felügyelet, sószobát alakítanak ki benne, 
speciális tanácsadás, gyógypedagógiai és 
pszichológiai szolgáltatás vehetô majd 
igénybe, rendelkezésre áll speciális diéta, 
speciális étkeztetés, valamint a nyitva tar-
táson túl gyermekfelügyelet is lesz.

folytatás a 3. oldalon
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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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Ferencvárosi Bérleményüzemeltetô
A társasházkezeléssel foglalkozó, önkormányzati tulajdonú Ferencvárosi Bérleményüzemeltetô Kft. ügyvezetô igazgatóját, Lá-
szay Jánost kérdeztük a cégrôl és a szolgáltatásról.

– A cég, szemben azzal, amit a neve sugall, nem bérlemény-
üzemeltetéssel foglalkozik. Miként alakult ki ez a mókásnak 
tûnô helyzet? 

– Az Ingatlankezelô vállalat a rendszerváltás idején átala-
kult, és a belôle létrejött cégek gazdasági társulásokká változva 
folytatták az addigi munkát. Ezek aztán – az egyre inkább teret 
nyerô elidegenítések folytán bekövetkezett tulajdonosi struktú-
raátalakulás miatt – már társasházkezeléssel is elkezdtek foglal-
kozni. Ferencvárosban 2010-ben vált szét a bérleményüzemel-
tetô és a vagyonkezelô: a bérleményüzemeltetô az, ami a nevet 
és a terheket továbbvitte, és a korábbi ingatlankezelô jogutódja 
lett. A vagyonkezelôhöz került a társasházkezelésen kívül min-
den egyéb feladat, a bérleményüzemeltetô pedig társasházak ke-
zelésével foglalkozik. Azért nem változtatunk az elnevezésen, 
mert ezt ismerik az emberek, és az idônkénti kisebb zavaroknál 
nagyobb gondot okozna a névcsere. 

– Mi állhatott a 2010-es szétválás hátterében?
– Ez még az elôzô önkormányzat idején történt, és az a gon-

dolat is szerepet játszhatott, hogy önálló cégként esetleg piac-
ra dobható a társasházkezelô részleg. Szerencsére a 2010 ôszén 
megalakult új önkormányzat úgy foglalt állást, hogy maradjon 
meg a bérleményüzemeltetô: ha a piacon megélne, akkor azt az 
önkormányzatnak is megérheti megtartani. ráadásul, én úgy 
gondolom, ez nemcsak üzleti kérdés, hiszen az önkormányzat 
teljes bevételében csak egy kis részlet lehetünk. Azt tartom fon-
tosnak, hogy alternatívát biztosítsunk a kerületben élô magán-
tulajdonosoknak. Biztonságos, kiszámítható, hosszú távon pro-
fesszionális mûködést és mûködtetést tudunk kínálni. 

– Mekkora az a „szelet”, amit a Ferencvárosi Bérlemény-
üzemeltetô mûködtet?

– Mintegy százhúsz épületet kezelünk. Persze a pontos szám 
mindig változik, vannak, akik családi-baráti kapcsolatok ürü-
gyén elmennek tôlünk, és mindig vannak, akik jönnének. Lassú 
növekedés tapasztalható, de most nagyjából annyi házat keze-
lünk, amennyit egy tizenegy fôs cég el tud vállalni. Ha sokan 
jelentkeznének, akkor új munkatársakat is fel kellene vennünk.

– Ferencváros mely területein vannak jelen?
– Úgy alakult, hogy elsôsorban Belsô- és Középsô-Ferenc-

városban szolgáltatunk.
– Milyen körbôl kerülnek ki az ügyfelek… és a konkuren-

cia?
– van olyan, hogy frissen alakult épületek keresnek minket, 

de jellemzôbb, hogy a piacon dolgozó-ügyeskedô, megbízha-
tatlan cégektôl megcsömörlött társasházak fordulnak hozzánk. 
A konkurencia jelentôs, vannak kisebb vállalkozások, amelyek 
csak egy-két házat kezelnek, de vannak olyanok is, amelyek öt-
ven-hatvan épületet is ellátnak. 

– Nemrégen készült el a közgyûlési terem…
– nagy eredmény, hogy fel tudtuk újítani a hivatali helyisé-

geinket. Korábban a nyolcvanas évek állapota és hangulata volt 
jellemzô, ami kimondottan méltatlan egy olyan cég esetében, 
amely azt hirdeti, hogy az ügyfelek vagyontárgyai és lakásai 
megfelelô – sôt egyre jobb – állapotban lesznek. Ez tipikusan 
az az eset volt, amikor a suszternak lyukas a cipôje. Folyama-
tos munkavégzés és ügyfélfogadás mellett, vödröket és létrákat 
kerülgetve szépítettük a helyet. Az is öröm, hogy sikerült ki-
alakítani egy magas színvonalú közgyûlési termet, amely – túl 
a társasházi ügyek intézésén – otthont adhat a környék civil-
szervezeteinek rendezvényeihez. Szerény bérleti díjat kérünk, 
amely fedezi a fenntartást és a karbantartást.

– Milyen iparosokkal dolgozik-dolgoztat a bérleményüze-
meltetô?

– nem mi vagyunk a megbízók, hanem a százhúsz társasház. 
vannak épületek, ahol évek óta ugyanazzal a mesterrel dolgoz-
tatnak, vannak, akiket csak az ár érdekel, és olyanok is, akik 
kisebb árérzékenység mellett magasabb minôséget és garanciát 
várnak el. Ilyenkor a legkülönbözôbb megoldások merülnek fel, 
s ha a ház úgy kívánja, akkor természetesen javaslatot teszünk, 
több ajánlatot, sôt bonyolult eseteknél eltérô mûszaki megoldá-
sokat kérünk. visszatérve a kérdéshez: sok ferencvárosi kötôdé-
sû vállalkozó van, akik megbízhatóak, és megérdemlik a meg-

folytatás az 1. oldalról
A beteg és sérült, tehát speciális gon-

dozást igénylô gyermekek ellátását is 
szolgálja majd az intézmény, az ehhez 
szükséges felszereléssel és szakembe-
rekkel együtt. A korszerû intézmény az 
európai uniós elôírásoknak megfelelôen 
kialakított udvarrészekkel, a HACCP-elô-
írásoknak megfelelô konyha létrehozásá-
val különbözô allergiás és diétás problé-

mákkal küzdô gyermekek számára nyújt 
segítséget. A környezettudatos tervezés 
mellett energiahatékony technika haszná-
latára és megújuló energia felhasználásá-
ra törekszik az önkormányzat. 

A bölcsôdei ellátáshoz szükséges hu-
mánerôforrás a törvényekben meghatáro-
zott módon biztosított lesz, ezenkívül az 
elvártnál több munkahelyet teremt az új 
tagintézmény a pluszszolgáltatások be-

vezetésével. Összesen huszonnégy fônek 
biztosít majd munkahelyet a bölcsôde. 

Formanek Gyula oktatásért felelôs al-
polgármester a helyszínen elmondta, a 
varázskert Bölcsôde megépítése mellett 
tervezik a Dési Huber utcai bölcsôde két 
csoporttal való bôvítését. „Ha az is meg-
valósul, azt hiszem, egy ciklusban ennél 
többet nem kívánhat magának egyetlen 
önkormányzat vezetése sem.” V. Sz. Sz.
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A Ferencvárosi Bérleményüzemelte-
tô Kft. ügyvezetését, az ügyvezetô 

igazgató tevékenységét, a jogszabályok 
és a tulajdonosi határozatok végrehajtá-
sát, illetve a társaság gazdálkodásának 
eredményességét egy három fôbôl álló 
felügyelôbizottság ellenôrzi. A grémium 
elnöke, Veres László önkormányzati 
képviselô lapunknak elmondta:

– A 2010. évi szétválást követôen ez 
volt a kft. elsô önálló gazdálkodási éve, 
amelyet a várt nullszaldóhoz képest mí-
nusszal zárt. A veszteséget döntôen a 
munkavállalói állomány megújulását kí-
sérô egyszeri megválási kifizetések ala-

kították. Idén már nem várhatóak újabb 
személycserék, a tevékenység magas 
színvonalú ellátását immár megfelelô 
számú, szakképzettségû és hozzáállású 
munkatárs garantálja. A felügyelôbizott-
ság által áprilisban elfogadott 2012. évi 
üzleti terv ezért már minimális nyere-
séggel kalkulál.

veres László hozzátette, az önkor-
mányzat – mint egyszemélyi tulajdonos 
– garancia arra, hogy az FB Kft. – egyéb 
piaci szereplôkkel szemben – nem je-
lent egyik napról a másikra csôdöt, és 
attól sem kell félni, hogy a közös kép-
viselô elsikkasztja a társasház összeku-

porgatott pénzét, mint arra néhány éve 
több példa is akadt a IX. kerületben. 
Éppen ezért a cég legfôbb erényének a 
megbízhatóságot és a kiszámíthatósá-
got tartja. Kiemelte még, hogy Lászay 
János ügyvezetése alatt kidolgozták a 
hétköznap esténként és hétvégenként 
igénybe vehetô hibaelhárító gyorsszol-
gálati rendszert, illetve hogy az általá-
nos társasház-kezelôi feladatok ellátá-
sán túl egy sor pluszszolgáltatással is a 
lakók rendelkezésére állnak. Példaként 
a mûszaki ellenôri, illetve az ingyene-
sen igénybe vehetô jogsegélyszolgála-
tot említette.

becsülést. Jó, amikor látjuk, hogy egy-egy vállalkozó a kerület 
ügyeit annyira magáénak érzi, hogy akár ingyen is hajlandó 
tenni értük: a FECSKE által mûködtetett átmeneti gyerekotthon 
kamerarendszerét például a kaputelefonok nagy szakembere, 
Marton árpád hozta rendbe.

– Mi van akkor, ha az Üllôi út túloldaláról érkezik meg-
keresés?

– nemcsak onnan, van olyan is, hogy Kôbányáról vagy a 
vI. kerületbôl érdeklôdnek a szolgáltatásunk iránt. Ha nincs 

túl messze az épület, akkor nem zárkózunk el a megkeresés 
elôl. 

– Összességében milyen képet mutatnak a ferencvárosi in-
gatlanok?

– Aki nem jár rendszeresen Ferencvárosban, az nem is tudja: 
nincs a fôvárosnak még egy olyan része, amelyik ilyen nagy-
mérvû megújulást mutatna. Itt nincs olyan utca, ahol ne lenne 
megújult épület. A társasház-üzemeltetésnek is lépést kell tarta-
nia, mert ez egy jól fejlôdô és igényes kerület.  G. K.

Kevesebb a teraszokkal kapcsolatos probléma
visszaszorult a közterület-haszná-

lati elôírásokat megszegô ven-
déglátósok száma a IX. kerületben 
a vonatkozó rendelet szigorítása óta 
– mondta dr. Bácskai János kerületi 
polgármester, miután május 11-én pén-
tekrôl szombatra virradóra részt vett 
a városrész rendôrkapitányságának és 
közterület-felügyeletének közös raz-
ziáján. A polgármester tájékoztatása 
szerint az eddigi tapasztalatok pozití-
vak, a vendéglôsök komolyan veszik 
az elôírásokat, s idôben bepakolnak. 
A razzia tapasztalatait összegezve elmondta, hogy a több mint 
száz érintett egység közül két helyen tértek el a szabályoktól, 
de hangoskodás ott sem volt. 

Budapesten Ferencvárosban van a legtöbb teraszos ven-
déglátóhely. A ráday utca és a Tompa utca környékének egyik 
vonzereje az egymást érô hangulatos „kiülôs” helyek: a körül-
belül három kilométeres szakaszon nagyságrendileg száz hely 
üzemel. Ezek közül kb. nyolcvan bérel az önkormányzat tulaj-
donából közterületet, amelyet nyáron teraszként hasznosítanak. 
A Ferencvárosi Közterület-felügyelet a rendôrséggel együttmû-
ködve április 15. és október 15. között éjjel két óráig megerôsí-
tett ellenôrzést tart ezeken a szórakozóhelyeken. Az akció célja, 
hogy hatékonyabban ellenôrizzék a teraszokat, hogy azok az 
engedélyükben elôírtak szerint mûködnek-e. Az önkormányzat 
természetesen támogatja a fiatalok kulturált szórakozását, nem 
akarja ellehetetleníteni a vendéglátóhelyek mûködését, de figye-
lembe kell vennie az ott élô tizenötezer lakos érdekeit is, ezért 
az elmúlt évek tapasztalatai és a beérkezô lakossági panaszok 

alapján tavaly év végén megszületett az a rendelet, amelynek ér-
telmében a meleg ételt nem árusító helyek teraszai este tíz óráig, 
a többiek pedig maximum éjfélig lehetnek nyitva.

A Ferencváros újság által megkérdezett Tompa utcai la-
kos, Szotyori Nagy Ádám a helyszínen elmondta, korábban 
még hétköznapokon sem lehetett éjjel egy óra elôtt pihenni, 
sok volt a hangoskodó, reggelre pedig kosz maradt utánuk. El-
mondása szerint a rendeletmódosítás óta kicsit javult a hely-
zet, de még mindig nagyobb a zaj, mint az normális lenne. 
A terasz nem jár alanyi jogon a vendéglátósoknak, az önkor-
mányzat mostantól körültekintôbben jár el a tekintetben, hogy 
kinek és milyen feltételekkel ad lehetôséget. olyannak, aki nem 
tartja be az elôírásokat, aki nem közremûködô magatartást tanú-
sít, és sorozatosan érkeznek miatta a lakossági panaszok, nem 
ad engedélyt, vagy a már meglévôt nem hosszabbítja meg. Az 
engedélyekbôl befolyt összeg egy részét pedig az önkormányzat 
visszautalja az érintett társasházak lakóközösségeinek.

Varga-Szabó Szilvia
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Képviselô-testületi ülés – május 3.
A Ferencvárosi Önkormányzat képviselô-testületének május 3-án délután tartott rendes ülése nemcsak a rutinszerûen végrehaj-
tott feladatokról szólt, hiszen több olyan napirendi pont is akadt, amely a ferencvárosi polgárok érdeklôdésére is számot tarthat. 

A képviselô-testület ülésének kezdetén 
– a napirendi pontok tárgyalása elôtt 

– Stöckert Gyôzôre, a Kosztolányi Dezsô 
általános Iskola tragikus hirtelenséggel 
elhunyt igazgatójára emlékeztek néma 
felállással az összegyûltek.

Az elsô napirendi pont, amely a kép-
viselôk fokozott érdeklôdésére tartott 
számot, a Ferencvárosi rendôrkapitány-
ság tavalyi munkáját összefoglaló elô-
terjesztés volt. A Fuxreiter Róbert által 
írásban beterjesztett jelentés nemcsak az 
elmúlt év mérlegét vonja meg, hanem a 
jövôre vonatkozó terveket és stratégiákat 
is vázolva ad teljes körû tájékoztatást a 
ferencvárosi közbiztonsági helyzetrôl. 
Az elsôként szót kérô Pál Tibor képvi-
selô úr a jelentés azon részére kérdezett 
rá, amelynek értelmében vannak olyan 
biztonságérzetet befolyásoló kérdések, 
amelyeknek a megoldása nem tartozik a 
rendôrség hatáskörébe. Fuxreiter róbert 
a kérdésre válaszolva kifejtette, hogy – 
túl a rendôrség, a közterület-felügyelet 
és a polgárôrség együttmûködésében 
megoldható feladatokon – a lakosság 
biztonságérzetét olyan szubjektív ténye-
zôk is befolyásolják, mint az utcák tisz-
tasága vagy éppen a közvilágítás minôsé-
ge. A Budapest Park kapcsán elmondta, 
hogy a Budapesti rendôr-fôkapitányság 
– konkrétan az ülésen meghívottként je-
len lévô dr. Markó Attila ezredes, fôka-
pitány-helyettes – ígérete szerint minden 
szükséges segítséget megkap a kerület 
egy esetlegesen elôálló probléma elhá-
rítására. 

További kérdésekre válaszolva Fux-
reiter róbert elmondta, hogy a közrend-
védelmi állománynál rendszeresített 96 
fôbôl – az állomány feltöltése után – je-
lenleg 93 fô teljesít szolgálatot, ami ko-

moly eredménynek számít. Veres László 
kérdésére válaszolva elmondta, hogy a 
bûnügyi statisztikák romlásának oka az 
elhúzódó gazdasági válság, amely miatt 
„egyre több elkövetô elmondja, hogy ki-
látástalanságában nem maradt más meg-
oldása”, tehát a kérdés – eredetét tekintve 
– nem közrendészeti, sokkal inkább gaz-
dasági jellegû. Sajó Ákos képviselô úr fel-
vetésére reagálva kifejtette, hogy a Gyáli 
úti vasúti aluljáró baleset-veszélyességé-
nek felszámolása csak a Máv-val együtt-
mûködésben oldható meg, de minden 
szükséges lépést megtesz a kapitányság 
is. Görgényi Máté a rendôrség által üze-
meltetett traffipax kihasználtságáról kért 
és kapott tájékoztatást, Zombory képvi-
selô úr kerékpárosokra és pizzafutárok-
ra vonatkozó felvetése kapcsán Fuxreiter 
róbert ígéretet tett arra, hogy a szabályok 
betartására fokozottan odafigyelnek, s 
egyben kérte a jelenlévôket, hogy aki-
nek közlekedési szempontból veszélyes 
útszakaszról van tudomása, az jelezze. 
További – gyalogos járôrözésre, utcai 
hangoskodásra és térfigyelô kamera üze-
meltetésére vonatkozó – kérdésekre adott 
válaszok után a testület egyhangúlag el-
fogadta a rendôrkapitányság jelentését, és 
következô napirendi pontként a Budapes-
ti rendôr-fôkapitánysággal egyetértésben 
támogatta Fuxreiter róbertnek a kerületi 
rendôrkapitányság vezetôjévé történô ki-
nevezését. 

A tavalyi évre vonatkozó – eredeti-
leg kétfordulósra tervezett –, a kerület 
gazdálkodását elemzô zárszámadást dr. 
Bácskai János polgármester javaslatá-
ra, a bizottságok egyetértése mellett si-
került egy fordulóban megtárgyalni és 
elfogadni. Ennek kapcsán Pál Tibor a 
pénzügyi és gazdasági bizottság nevében 

elismerését fejezte ki a Pénzügyi Iroda 
munkatársainak, akik a jelentést a ben-
ne szereplô rengeteg melléklettel együtt 
elôkészítették. 

Elsô fordulóban tárgyalták és kifüg-
gesztésre alkalmasnak ítélték a képvise-
lôk a Ferencvárosi Önkormányzat tulaj-
donát képezô közterületek használatáról 
szóló rendeletet, amely – elfogadása ese-
tén – a jövôben nagyban befolyásolhatja a 
különbözô vendéglátóteraszok bérbeadá-
sának pályáztatását.

A képviselô-testület elfogadta a SEM 
IX. városfejlesztô Zrt. nevének megvál-
toztatását is: a továbbiakban a cég Fe-
rencvárosi vagyonkezelô és városfejlesz-
tô Zártkörûen Mûködô részvénytársaság 
– röviden FEv IX. Zrt. – néven mûködik, 
ezzel együtt a cég felügyelôbizottságának 
taglétszáma hat fôre emelkedett. A Feszo-
fe ügyvezetô igazgatói tisztségének ellá-
tásával a következô öt évre Sebôk Endrét, 
az eddigi igazgatót bízta meg a képvise-
lô-testület.

A Börzsöny utcai rendôrs átalakításá-
ra és felújítására elnyerhetô tízmillió fo-
rint megpályázásához szükséges önrész 
biztosítását is megszavazták a képviselôk, 
s egyben arról is döntöttek, hogy a támo-
gatásigénylés pozitív elbírálása esetén a 
támogatási összeg 5 százalékának erejéig 
a beruházás során határozott idôre köz-
foglalkoztatottakat alkalmaznak. 

A viola utca 37/c szám alatti, Temes-
vári tömb néven ismert lakóépület felújí-
tásával összefüggô elsô lépésként jóvá-
hagyták a beruházási engedélyokiratot, 
ami elengedhetetlen feltétele annak, hogy 
az épület felújítása – további feltételek 
teljesülése esetén – a jövô év elsô negye-
dében elkezdôdhessen.

Grozdits

Tisztelt Ferencvárosiak!
Elôzô lapszámunkban az ügyfélszolgálat telefonszáma tévesen jelent meg. A helyes szám: 

06-21 202-8003
A hibáért elnézésüket kéri a Ferencváros újság szerkesztôsége.
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Diákok a névadó szülôfalujában
2012. április 21–25. között – a Határtalanul program ke-
retében – erdélyi kirándulást tettek a Kôrösi Csoma Sán-
dor Kéttannyelvû általános Iskola hetedikes tanulói, és 
eljutottak Csomakôrösre, Kôrösi Csoma Sándor szülô-
helyére is. 

A történelmi, irodalmi, földrajzi nevezetességek 
megismerését célzó túra anyagi alapját a Bethlen Gábor 
Alapkezelô nonprofit Zrt. által kiírt pályázaton nyerte 
el az iskola. A felsorolhatatlanul sok helyszínre elveze-
tô túra során élménnyé változhatott a hétköznapok tan-
anyaga: nagyvárad, Bánffyhunyad, Körösfô, Kolozsvár, 
Torda, Szováta, Korond, Farkaslaka, Csíksomlyó, a Bé-
kás-szoros és a Gyilkos-tó…

Közvetlen tapasztalatot szerezhettek a diákok arról a 
világról, amely az árpád-kortól napjainkig a magyar kul-
túra és mûvelôdés megôrzendô értékeinek kincsestára.

Családias légkörben 

Találkozó a választókkal
Zombory Miklós képviselô napi kapcso-
latban van a választóival. Ferencvárosban 
született, és azóta is a Lónyay utcában la-
kik, így fogadóóráin kívül is könnyû elér-
ni, megszólítani, beszélgetni vele. Mind-
ezeken túl szükségét érzi, hogy idônként 
– általában évente két alkalommal – kö-
tetlen körülmények között találkozzon 
választóival, a környezetében élôkkel. 

Legutóbb május 13-ra, vasárnapra 
hívta meg az érdeklôdôket, akik jöttek is 
szép számmal a Bakáts téri anyakönyvi 
hivatalban megtartott rendezvényre.

Elôször – a hagyományokhoz híven 
– rövid kulturális mûsorral kedveskedett 
vendégeinek: Pankotay Péter és Ruzicska 
László, a Madách Színház mûvészei ad-
tak elô néhány dalt és verset, majd Farkas 
Sándor szórakoztatta harmonikajátékával 
a megjelenteket.

Ezután Cseppelyné Gébele Gabriel-
la, az anyakönyvi hivatal csoportvezetô-

je mesélt arról, hogy a házasságkötésen 
kívül még milyen ügyeket lehet náluk 
intézni. Itt történik például az állam-
polgársági eskütétel, de a jövô évtôl itt, 
helyben beszerezhetôk olyan iratok is 
(születési, házasságkötési kivonatok), 
amelyekért eddig esetleg vidékre kellett 
utazni.

A rendezvény másik vendége, Fuxrei-
ter Róbert kerületi rendôrkapitány arról 
mesélt, mennyire megszerette Ferencvá-
rost. Biztatta a jelenlévôket, hogy ôt is, 
munkatársait is bátran keressék a közbiz-
tonsággal kapcsolatos ügyekkel, hiszen a 
személyes kapcsolat a bûnesetek megelô-
zésében is fontos.

A házigazda, Zombory Miklós a 
környéken élôket leginkább foglalkoz-
tató kérdésekrôl beszélt: a Boráros téri 
gyalogos-aluljáróról, a Tompa utcában 
szabálytalanul parkoló autókról, ame-
lyek térfigyelô kamera hatására rövide-

sen eltûnhetnek. A Schöpf-Merei ágost 
Kórház sorsa is szóba került: egyelôre 
annyit lehet tudni, hogy nem lesz belô-
le sem irodaház, sem szálloda. Elhang-
zott, hogy a Lenhossék utcába költözött 
az önkormányzat Üllôi úti részlege, ahol 
amíg megépül az emeleti irodákhoz a 
lift, addig a földszinten fogadják az ügy-
feleket.

olyan témák is felmerültek, amelyek-
re helyben, elôzetes tájékozódás nélkül 
nem lehetett válaszolni, ezért a vendégek 
felírták kérdéseiket, javaslataikat. Zom-
bory úr megígérte, hogy az illetékesek 
bevonásával, rövid idôn belül írásban fog 
válaszolni.

A hagyományokhoz híven a Zombo-
ry család által szervezett vendéglátással 
ért véget a találkozó, természetesen ebéd 
közben tovább folyt a beszélgetés, baráti 
terefere.

- kk-
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Pünkösd a Bakáts téren
„Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égbôl és egészen betöltötte a házat, ahol 
összegyûltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl elôttük és leereszkedtek mindegyikükre...” – 
olvashatjuk az Újszövetségben, az Apostolok cselekedeteinek második fejezetében (Békés–Dalos-fordítás). 
Vajon mit jelent a Szentlélek kiáradásának ünnepe ebben a furcsa korban? Szabon Gábort, a Bakáts téri 
Szent Ferenc-templom plébánosát faggattuk.

– nekünk, akik „belülrôl” nézzük a 
pünkösd ünnepét, ez igazában az egyház 
születésnapjának ünnepe. Persze nehéz 
ezt röviden megfogalmazni, hiszen itt egy 
végtelen Isten kimeríthetetlen szereteté-
rôl kell beszélnünk, és ezért a lehetséges 
szempontok is számosak. Karácsonykor, 

a megtestesülés ünnepén egy újszülött 
kapcsán azt mondhatjuk, hogy Isten úgy 
szeret minket, mint a gyermekét, a hús-
vét a végsôkig elmenô önfeláldozó sze-
retet megmutatkozása, a pünkösd pedig 
Isten lelkének kiáradása a világban. A lé-

lek olyan, mint a szél, ott fúj, ahol akar 
– mondhatjuk János evangélista szavaival 
(3. fejezet 8. vers). Persze a mi ünnepün-
ket tovább színezi az is, hogy a legszebb 
tavaszban kerül rá sor. Az ôszbe hajló déli 
féltekén nyilván mást hív elô az embe-
rekbôl a pünkösd. Itt a május harsogása 
tényleg olyan, mint Isten megfogalmaz-
hatatlan szeretete, amit próbálhatunk ha-
sonlítani az élet dolgaihoz.

– Milyen programokat ígér a Bakáts 
téri pünkösd?

– A templomban lesz egy kiállítás a 
kincseinkbôl, amelyeket ritkán mutatunk 
meg, hiszen éppen elég nehéz feladat 
megôrizni ôket. A liturgia alapján olyan 
tartalmasan és szépen lehet bemutatni eze-
ket a tárgyakat! Amúgy nem nagy dolgo-
kat tervezünk: lesz virágvásár, meseház… 
olyan események, amelyek összehozzák 
a közösséget, megmutatják a benne rejlô 
életet, amit a „tavaszi szél” hoz.

– Kihallatszik ebbôl valami a „közös-
ségen túlra”?

– Jézus bennünket arra hívott, hogy 
tanúságot tegyünk. A hétköznapjaink er-
rôl szólnak, az ünnepek egy kicsit jobban 
szólnak befelé, de azért kifelé is megcsil-
lan valami. Persze lehet, hogy valakit az 
érint meg, hogy lehet játszani a templom-
kertben, be lehet menni a templomba, föl 
akár az orgonához is. Aki betéved, megta-
pasztalhatja, hogy ez egy olyan tér, ame-
lyet meg lehet tölteni élettel. 

A pünkösdi ünnepkörben igazán izgal-
masnak ígérkezik a 2002-ben létrehozott 
és azóta már nemzetközileg is elismertté 
vált Szent Efrém Férfikar hangversenye, 
amely a Bakáts téri templomban kezdô-
dik. A kórus innen vonul át énekelve, 
meg-megállva a ráday utcán keresztül a 
Kálvin téri templomba. Ez is arról mesél, 
hogy Isten megszólít minket. Isten szól a 
zenén keresztül, Ô beszél hozzánk a ta-
vasz szépségében, a barátságokban, a sze-
relemben… minden megszólítássá válhat, 
ha nyitott a fülünk és a szívünk. 

G. K.

vendégeket vár, virágdíszbe öltözik pünkösd hétvégéjén a ráday utca és a Bakáts tér. A virágünnep nap-
jaiban megnyílnak a ráday utcai házak kapui, vendégeket várnak a társasházak, a plébánia udvara és a 
templomok, a vendéglôk és a virágboltok, a galériák, a könyvesboltok. Egyedülállóan színes program 
hívja a hazai és a külföldi turistákat és persze a ferencvárosiakat is. A Bakáts téren háromnapos virágpiac 
nyílik, a ráday utcában a ferencvárosi mûvészeti iskolák mutatkoznak be, könyvesek várják a kicsi és 
nagy olvasókat mesélni, játszani.

négy színes, szerelmes nap ünnepli meg a pünkösdöt és a tavaszt Ferencvárosban. olyan négynapos 
mulatság, kulturális kavalkád, ahol a virágkapuk és díszek alatt a ferencvárosiak és vendégeik, a szerel-
mesek és a jó barátok is egymásra találhatnak. A Pünkösdi virágünnep a „Belsô-Ferencváros kulturális 
negyed fejlesztése” KMoP-5.2.2/B-09-2f-2010-0003 városrehabilitációs pályázat keretében jött létre.

május 25–28.
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Májusi események a 220 éves Ferencváros történetébôl

Tudta-e, hogy… 

– 1857 májusában gyulladtak ki az elsô 
gázlámpák Ferencvárosban. Elôször 
csupán a mai ráday utcát és Tompa 
utcát szerelték fel gázlámpákkal, de 
hamarosan a teljes Belsô- és Közép-
sô-Ferencváros rendelkezett gázégôk-
kel. Az 1860-as években néhány száz 
égô mûködött a fôváros utcáin, ha-
marosan azonban egyre több helyen 
gyulladt ki a fény az utcasarkokon. 
Budapest 1873-as egyesítésekor Pes-
ten 40 ezer, Budán 6500 gázlámpa 
volt, ebbôl 1669, illetve 501 az utcán 
mûködött. A lámpagyújtogatók egy 

hosszú póznával felszerelkezve jelen-
tek meg a kijelölt gyülekezôhelyen, itt 
a városháza tornyában az ôr megadta 
az indulásra a jelet, majd mindegyi-
kük a körzete felé vette útját. Pózná-
juk végén kis rézkampó volt, amellyel 
kinyithatták a gázvezeték kallantyú-
ját, s az ugyancsak a pózna végén lévô 
borszeszlángba itatott kanóccal lángra 
lobbantották a kiáramló gázt. Jellem-
zô a lámpák népszerûségére, hogy bár 
a villany már a századfordulón kezdte 
kiszorítani a gázvilágítást, sok utcát 
még az 1930–40-es években is gáz-
lámpákkal világítottak. 

– 98 éve, 1914 májusában készült el a 
déli összekötô vasúti híd modern vál-
tozata. Az elsô vasúti hidat, amely az 
ország keleti és nyugati felét kötötte 
össze, még 1877 októberében adták 
át, de néhány évtized múlva szüksé-
gessé vált a korszerûsítése. Sajnos ez 
az íves szerkezetû híd sem bizonyult 
hosszú életûnek, vesztét a vissza-

vonuló német csapatok jelentették, 
amikor 1944. december 31-én felrob-
bantották. A szovjet hadsereg szük-
séghidat épített a roncsok mellett, az 
egyvágányú, fából készült jármokon 
álló hidat 1945. április 26-án adták át 
a forgalomnak. A végleges hídszer-
kezet 1953-ban készült el, és a mai 
napig használatban van. Az addig ott 
bonyolódó gyalogosforgalom a Lágy-
mányosi híd (ma rákóczi híd) 1995-
ös átadásával szûnt meg.

Gönczi

Helytörténeti hétvége a IX. kerületben: Ferencváros 220 éves

Ferencvárosi séták 
Programok

A) Barangolás a 220 éves Ferencvárosban – helytörténeti-helyismereti séta három különbözô útvonalon, három különbözô idô-
pontban (részt vehet felnôtt, gyerek). A séta végállomásán, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjteményben frissítô várja a sétáról 
érkezôket, utána rövid helytörténeti vetélkedôn lehet részt venni. 
1. séta: 10.00–12.00 – A kerület ipartörténeti emlékei, élelmiszeripar. Az eltûnô ipari negyed helyén kulturális negyed. Idô-

tartama max. 120 perc. 
 Találkozó a nemzeti Színház elôtt 9.45 órakor. 
2. séta: 11.00–12.30 – Irodalmi séta. Idôtartama max. 90 perc. 
 Találkozó a Bakáts téren 10.45 órakor. 
3. séta: 14.00–15.30 – Barangolás a kerület legrégebbi utcáin. Idôtartama max. 90 perc. 
 Találkozó a Bakáts téren 13.45 órakor. 

B) Helytörténeti vetélkedô nemcsak diákoknak. A helytörténeti sétákon részt vevôk a séta útvonalának tematikájához kapcsoló-
dóan rövid vetélkedôre nevezhetnek be. A vetélkedôk idôtartama 35 perc. Idôpontjai: 13.00–14.00 óra és 16.00–17.00 óra.

c) Hagyomány és helytörténet: népi kismesterségek mûhelye. Kézmûves-foglalkozás családoknak. Téma: pünkösd. A foglalkozá-
sok idôpontjai: 10.00–12.30 óra és 14.00–15.30 óra.

D) A 220 éves Ferencváros bemutatása – filmvetítés. Idôpontok: 10.00–12.30 óra, 14.00–15.30 óra és 17.00–18.00 óra.

A rendezvénysorozaton közremûködik a Ferencvárosi ádám Jenô Zeneiskola és a Garabonciás Együttes.
A programok ingyenesek, de a részvétel feltétele jelentkezés a ferencvarosiseta@gmail.com e-mail címen! Kérjük, május 22-ig 

(kedd) jelezze, melyik programon vagy programokon kíván részt venni, és hány fôvel. További információ: 36-20 913-6717, 36-20 
475-7053.

Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület

Június 2.,  
szombat
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csaló  
Ferencvárosban
A kerületben csaló mûködik, aki a jóhiszemû polgárokkal 
az önkormányzat vezetôinek a nevében szerzôdést köt, és 
ezzel komoly összegeket csal ki áldozataiból.

 

ezúton hívom fel a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy ke-
rületünkben csaló tevékenykedik, aki az önkormányzati 

vezetôk nevében üres, önkormányzati tulajdonú bérlaká-
sokra elôszerzôdéseket, bérleti szerzôdéseket írat alá a gya-
nútlan polgárokkal. 

Információink szerint sajnos nem egy jóhiszemû ferenc-
városi polgártól csalt már ki a hamis iratok aláírásával egy-
idejûleg több százezer forintot!

nyomatékosan felhívjuk figyelmüket, hogy bérlaká-
sokra vonatkozó szerzôdéseket kizárólag a Ferencvárosi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelési, Vá-
rosüzemeltetési és Felújítási Irodájának hivatalos helyisé-
geiben kötnek!

Ha Önök közül bárkit gyanús ajánlattal keresnek meg 
a hivatalon kívül (pl. utcán vagy nem hivatalos helyiségek-
ben), kérem, szíveskedjenek ezt azonnal jelezni a következô 
e-mail címek valamelyikén: polgarmester@ferencvaros.hu, 
jegyzo@ferencvaros.hu, vagyonkezeles@ferencvaros.hu.

Dr. Nagy Hajnalka jegyzô

Önkéntesen 
az élhető Ferencvárosért!

További részletek, információk:
 www.ferencvaros.hu   www.teszedd.hu kornyezetvedelem@ferencvaros.hu

Tel.: 06(1) 217-1725

Katasztrófavédelmi sikerek
április 10-én, Kôbányán volt az elsô fordulója a Közép-pesti 
Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenynek, amely április 26-án az 
orczy-kertben megrendezett fôvárosi döntôvel zárult.

A versenyek helyszínein több, a témához kötôdô szervezet – a 
rendôrség, a TEK, a Magyar vöröskereszt és több civilszervezet 
– képviseltette magát, hiszen a verseny egyik célja a gyermekek 
érdeklôdésének felkeltése a rend- és katasztrófavédelem iránt.

Ferencváros képviseletében több csapat is indult, amelyek 
közül a területi fordulót megnyerve továbbjutó Szent-Györgyi 
Albert általános Iskola és Gimnázium csapatai és a szenior ka-
tegóriában induló önkormányzati csapat teljesítettek maradan-
dót.

Az orczy-kerti döntôn a Szent-Györgyi Albert általános Is-
kola és Gimnázium általános iskolai csapata nyert. G. K.

A Kén utcai padlástûz után
Május 16-án a késô délutáni órákban – is-
meretlen okból – kigyulladt a Kén utca 
3. szám alatti bérház tetôszerkezete. (Az 
épület – szemben az elsô híradásokkal – 
nem azonos azzal, ahol tavaly a födém-
szakadás történt.) A tûzoltóság és a ka-
tasztrófavédelem gyors és összehangolt 
munkájának köszönhetôen a lángokat si-
került megfékezni, személyi sérülés nem 
történt. A házban lakó tizennyolc családot 
– összesen negyvenhét személyt – azon-
nal ki kellett költöztetni. Az este során 
összeülô védelmi bizottság döntött arról, 
hogy az a tizenöt fô, akiknek az éjszakai 
szállása nem megoldott, az Aszódi úti haj-

léktalanszállón kap elhelyezést. Másnap, 
csütörtökön reggel nyolckor Ferencváros 
polgármestere, jegyzôje, és az érintett 
hivatalok, valamint a rend- és katasztró-
favédelmi szervezetek munkatársai tájé-
koztatták az Aszódi úton elhelyezetteket. 
Az elmondottakból kiderült, hogy ma-
gukban a lakásokban nagyobb kár nem 
esett, az Elektromos Mûvek szakemberei 
már dolgoznak a ház villamos hálózatán, 
és ha minden a tervek szerint alakul, ak-
kor – a közvetlen veszély elhárítása után 
– a lakók már aznap este visszaköltözhet-
nek otthonaikba, amelyekre addig a rend-
ôrség vigyáz.  G. K.



10. oldal Mozaik FErEnCvároS

Százéves épület – Távközlési világnap – Pedagógusnap

Ünnepek és mindennapok  
a Puskás-technikumban
Többszörös alkalom kínálkozik a beszélgetésre – indoko-

lom a megkeresést dr. Horváth Lászlónak, a Puskás Tiva-
dar Távközlési Technikum igazgatójának, amikor egyeztetjük 
találkozónk idôpontját. április 14-én és 15-én látogatók százai 
keresték fel az iskolát a 100 éves épületek Budapesten mozga-
lomban részt vevô épületek sorában, ahol bemutatták az idén 
felbocsátott elsô magyar mûhold, a Masat számítógépes köve-
tôrendszerét. A látogatók megcsodálhatták az iskola udvarán 
álló, az LGT által is megénekelt híres bútorszállítót, ahol 1923-
ban megindult az elsô magyar rádióadás. A két nap során csak-
nem 1200 érdeklôdô volt kíváncsi az iskola történetére, életére.  
április 13-án és 14-én a Puskásban tartották a Tudományos 
Diákkörök országos Konferenciájának (TUDoK) döntôjét, má-
jus 18–19-én lesz a Békésy Györgyrôl elnevezett fizika-emlék-
verseny. Idén ôsszel, október 24-én pedig megünnepeljük an-
nak az évfordulóját, hogy a Posta Mûszerész Tanonciskolában 
megindult az iskolarendszerû képzés. Az embernek az az érzése 
támad, hogy folyamatosan ünnep van a Puskásban, ami mögött 
természetesen rengeteg munka van. És dr. Horváth László igaz-
gató mindenkor szívesen beszél mindkettôrôl: a jeles napokról 
és a mindennapokról is.

– A Gyáli úti alma mater immár százéves történetében min-
dig a távközlés, az utóbbi idôben pedig az infokommunikáció 
zászlóshajója volt. Amikor mûszerészekre volt szükség, akkor 
Kolozsvári Endre fôigazgató úr – késôbbi államtitkár – hívó sza-
vára tanonciskolát építettek, amely az akkor máshol nem tanított 
távíró- és kapcsolástechnikát oktatta európai szinten.

Amikor létre kellett hozni Magyarországon a mûsorszóró 
hálózatot, akkor Magyari Endre fômérnök vezetésével megkez-
dôdtek a legendás „bútorszállító kocsiban” a stúdió- és mûsor-
szóró kísérletek.

Amikor már zenei téren, tehát akusztikailag is tökélete-
sebbet kellett nyújtani, akkor dr. Békésy György, a késôbbi 
nobel-díjas postamérnök kapcsolódott be az oktatásba, és al-
kotott diákjai segítségével maradandót, a Magyar rádió 6-os 
stúdióját.

A Puskásban tanulni mindig is bizonyos rangot jelentett és 
jelent ma is. Aki itt érettségizik, illetve az 5. évben megszerzi a 
technikusi végzettséget, jó eséllyel indulhat a munkaerôpiacon: 
egy nyelvbôl, angolból már nyelvvizsgája van, ECDL-vizsgával 
rendelkezik, sôt nagy valószínûséggel megszerezte a jogosít-
ványt is. 

– 1992-ben a tanulmányi versenyek alapján szerzett minô-
sítés szerint az országban mûködô 600-800 szakközépiskola 
között a 190. helyen szerepelt a Puskás. Igaz, akkoriban olyan 
mérômûszerek álltak rendelkezésre, amelyekkel magam is mér-
tem – emlékszik vissza arra az idôre, amikor elkezdte igazga-
tói ténykedését az iskolában dr. Horváth László, aki maga is a 
Puskás diákja volt egykor, és egy felkérésre a BME adjunktusi 
állását cserélte fel az iskola igazgatói posztjára. – Egyetemi kol-
légáim döbbenten néztek rám: egy inasiskolába mész tanítani 
a Külsô-Ferencvárosba? Azóta egy tavalyi felmérés szerint a 
szakközépiskolák versenyében az elsô ötben vagyunk. 

Jó lehet tanulni ma is a Puskásban – ezt viszont érezheti ma 
is az odalátogató. Hagyományôrzésrôl beszél az épület minden 
szeglete – a mindenütt fellelhetô, szinte muzeális részletesség-
gel feldolgozott technikatörténet, a nagy ôsöknek állított szob-

rok –, s haladásról, nyitott szellemiségrôl tanúskodik minden. 
Saját rádióadót üzemeltetett az iskola hét éven keresztül, sajnos 
a januárban lejárt sugárzási engedélyt nem hosszabbította meg 
a hatóság. Az iskola vezetôi, hallgatói egyaránt bíznak abban, 
hogy ez megváltozhat, és hamarosan újra szólhat majd a Cool 
FM adó. 

nehéz szívvel válnak meg iskolájuktól a frissen végzettek, 
még akkor is, ha sikeresen vették a felsôoktatási intézmény fel-
vételijén az akadályt, és ott folytathatják tanulmányaikat. Cseri 
Sándor Ádám például nemcsak országos informatikai versenyt 
nyert, de tavaly a Gyulán megrendezett országos helyesírási 
versenyen is elsô helyezést ért el. ottjártunkkor éppen otthono-
san betelepszik az igazgatói irodába – szemmel láthatóan nem 
elôször –, hogy ott az iskola történetét feldolgozó irodalomban 
folytassa kutatásait. Jól kiismeri magát a Puskás családra vonat-
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kozó korabeli dokumentumok között, de ugyanilyen járatosan 
mozog a világhírû ûrturistának, Simonyi Károlynak – aki három 
évvel ezelôtt, az ûrben tett második látogatása után a Puskás 
Távközlési Technikumban válaszolt az ország különbözô részé-
rôl érkezett diákok kérdéseire – és családjának a munkásságát 
feldolgozó irodalomban is.

Szinte minden diák arca felderül, amikor meglátják valahol 
az épületben vagy az udvaron dr. Horváth Lászlót, Laci bácsit. 
Mindegyiküknek van valami kérdezni-, közölnivalója. Élô, napi 
kapcsolat van csaknem valamennyiükkel, hiszen tanítja is leg-
többjüket.

– Digitális technikát tanítok, ezt tanítottam az egyetemen 
is, a számítógép-architektúra mellett, no meg rajzot és vizuális 
kultúrát – teszi hozzá nem kis meglepetésünkre. – nem akarták 
ugyanis igazán komolyan venni ezt a tárgyat sokáig az isko-
lában – szolgál a magyarázattal. – Magam pedig nagyon fon-

tosnak tartom, hogy ne szakbarbárokat, hanem a kultúrára, mû-
vészetre nyitott gyerekeket képezzünk. Magam is nagy barátja 
vagyok a mûvészeteknek, errôl tanúskodnak az iskola területén 
lévô nívós szobrok.  

Ezekben a napokban érettségi vizsgák zajlanak országszer-
te. Itt, ebben az iskolában ottjártunkkor valahogy nem lehetett 
érezni a „rettenetes” feszültséget. valószínûleg azért, mert mire 
idáig jutnak a hallgatók, már túl vannak néhány fontos meg-
mérettetésen: nyelvvizsgán, ECDL-vizsgán, esetleg tanulmányi 
versenyen. Május 17-én pedig megint ünnep lesz: a távközlési 
világnap, amelyet 1865 óta ünnepel a világ. Alig két héttel ez-
után pedig újabb jeles nap van a naptárban: június 3-án köszön-
tik a pedagógusokat országszerte, akiknek köszönhetô, hogy 
ilyen tartalmas, értelmes munkával és ünneppel teli tud lenni az 
élet jó néhány iskolában.

(kômíves)

Az emlékezés fája
A közös gyászban osztozók május 4-én gyûltek össze a Kosz-

tolányi Dezsô általános Iskola udvarán, hogy elbúcsúz-
zanak az iskola tragikus hirtelenséggel elhunyt igazgatójától,  
Stöckert Gyôzôtôl. A megemlékezésen régi és mostani tanítvá-
nyok, szülôk, kollégák, barátok és Ferencváros önkormányzatá-
nak képviselôi fát ültettek az igazgató emlékére.

A diákok – Földi Zsanett, Patakfalvi Dimitrisz és Ubranko-
vics Balázs – megemlékezése után Ferencváros polgármestere, 
dr. Bácskai János búcsúztatta a sokak által szeretett és tisztelt is-
kolaigazgatót, aki azok közé tartozott, „akik képesek arra, hogy 
új világok megismerésére nyissák fel a szemünket, akiktôl olyan 
gondolatokat hallunk, amelyekkel korábban nem találkoztunk, 
akiktôl valami olyat leshetünk el, ami hatással van ránk, ami új 
irányba tereli életünket. Ilyen tanító kevés van az ember életé-
ben, de hiszem, hogy legalább egy mindenkinek megadatik”.

Az kerület iskolaigazgatóinak nevében a Bakáts Téri 
Ének-Zenei általános Iskolát igazgató Bodó László búcsúzott 
a hivatását mindig szolgálatnak tekintô kollégától. A tantestület 
képviseletében Kovács Antal azt hangsúlyozta, hogy szakmai 
és magánéleti gondjaikkal az iskola munkatársai és a szülôk is 
bármikor felkereshették az igazgató urat, majd Sándor Gabriel-
la tanítónô verset szavalt. A szülôi munkaközösség elnöke is a 
veszteség nagyságáról beszélt, megemlítve, hogy az igazgató úr 
személyisége miatt íratták gyermeküket pont ebbe az iskolába. 

A megemlékezésen elültetett gesztenyefa emlékeztetni fog 
mindenkit a kiváló pedagógusra és a nagyszerû, mások problé-
máira mindig nyitott Emberre.

Ferencváros önkormányzata saját halottjának tekinti Stöckert 
Gyôzôt. G. K.

Megújuló Csarnok tér
Május 16-án délelôtt dr. Bácskai János polgármester és Kandolka László önkormányzati képviselô jelenlétében a Csarnok tér 

felújításával kezdetét vette a Belsô-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése. A Belsô-Ferencváros rehabilitációját célzó 
– EU-s támogatással, az Új Széchenyi terv keretei között megvalósuló – projekt nemcsak az épített környezet szépítését célozza, 
hanem a kulturális élet felpezsdítését is preferenciaként kezeli, miközben a környék lakóinak életminôségén is javít. Ferencváros 
polgármestere elmondta, hogy a Csarnok tér a jövô évi átadásra ötvenöt új fával és háromezer-ötszáznál is több virággal gazda-
godik. Kandolka László a kulturális rehabilitáció „soft” programjairól beszélt, majd ezt követôen dr. Bácskai János polgármester 
– egy kis markolóval – megtette az elsô jelképes „kapavágást”.
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Nyári ifjúsági táborozási lehetôség 
A Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévô ifjúsági táborok várják a pihenni, táborozni 
vágyókat.

Kincsesbányai ifjúsági tábor 
(Kincsesbánya, Rákhegy 03042 hrsz.)
Vendégek fogadása: egyedi igény esetén 
egész évben hétvégéken, nyári szezonban 
2012. július 2-tôl augusztus 31-ig. 
Szálláshely: 43 fô, kô- és hozzáépített fa-
házban, 2–8 ágyas szobákban. 
Táborozóknak ajánlott szolgáltatások: 
pingpongasztal, sporteszközök kölcsön-
zése, játékterem. Étkezés igény szerint, 
helyben biztosított.

Balatonlellei ifjúsági tábor 
(Balatonlelle, Erdôsor u. 3.)
Vendégek fogadása: 2012. július 1-jétôl 
augusztus 31-ig. 
Szálláshely: 165 fô faházakban, 2–13 
ágyas szobákban. 
Táborozóknak ajánlott szolgáltatások: 
zárt parkoló, pingpongasztal, kerékpár, 
sporteszközök kölcsönzése, röplabda-
pálya, játékterem. Étkezés igény szerint, 
helyben biztosított.

Mindkét tábor a IX. kerületi iskolák ta-
nulócsoportjai számára kedvezményt biz-
tosít!

Jelentkezés,  információ:  Humánszol-
gáltatási  Iroda  Oktatási  Kulturális  és 
Sport Csoport. 

E-mail:  humanszolg@ferencvaros.
hu;  telefon:  06-70  333-1729  (Vajasné 
Kabarecz Ágnes).

Döntetlen lett a 210. budapesti derbi
A legnagyobb érdeklôdéssel várt magyarországi labdarúgó-mérkôzés a két csapat helyezésétôl függetlenül a Ferencváros és az 
Újpest összecsapása. A nagy meccs felvezetéseként két nappal a derbi elôtt egymás ellen lépett pályára a két kerület polgármes-
tere a Megyeri úton, és mindketten hangsúlyozták, hogy a sport összeköt, és ennek a mérkôzésnek nem a balhéról, hanem a 
futballról kell szólnia.

Tavaly az Üllôi úti Albert-stadionban 
ült egy asztalhoz, majd játszott egy-

más ellen a Iv. és a IX. kerület polgár-
mestere. Ezúttal Wintermantel Zsolt és 
az Újpesti Önkormányzat látta vendégül 
Bácskai Jánost és csapatát a Polgármes-
terek a Fociért elnevezésû eseményen. 
A kispályás mérkôzést megelôzô sajtó-
tájékoztatón Újpest elsô számú vezetôje 
elmondta, hogy náluk mindig szívesen 
látott vendégek a ferencvárosiak. Kerüle-
tünk elsô embere arról beszélt, jó lenne 
eljutni oda, hogy a családok nyugodtan 
kilátogathassanak egy ilyen nagy hagyo-
mányú meccsre, és Albert Flórián futball-
ról mondott szavait idézte a játék egysze-

rûségérôl. A két csapat korábbi játékosai 
közül Szlezák Zoltán és Dragóner Attila 
emlékezett a számukra örömteli mérkô-
zésekre – utóbbi arra, amikor a régi Új-
pest-stadionban rendezett utolsó mecs-
csen, 2000 novemberében 1-0-ra nyert a 
Fradi az ô góljával.

A két önkormányzat találkozóján a 
hazaiak kétgólos elônyt szereztek, és bár 
a zöld mezes ferencvárosiak igyekeztek 
felzárkózni – Bácskai János polgármester 
két gólt is lôtt –, 5-3-ra gyôztek. Majd az 
nB I.-ben a Fradi nyer! – mondták a IX. 
kerületiek.

Az elôzô fordulóban gyenge játékkal 
otthon kapott ki az FTC a Pápától (0-2), 

de mindenki biztos volt abban, hogy a 
Megyeri úton nem veszít, sôt, nyerni fog 
Détári Lajos csapata. A szakember úgy 
készülhetett a rangadóra, hogy 1+1 év-
vel meghosszabbították a szerzôdését. 
A vendégszurkolók szokás szerint igen-

Közlemény a HPV elleni védôoltásról
Tisztelt szülôk!
Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának képviselô-testülete 2012. május 3. napján hozott döntése alap-
ján felhívjuk a kerületben állandó lakcímmel rendelkezô, 1999. évben született 13 éves leány- és fiúgyermekek szüleinek fi-
gyelmét, hogy önkormányzatunk a 2012. évben ismételten biztosítja részükre térítésmentesen a humán papillomavírus (HPv) 
elleni védôoltást. 

Kérjük, hogy a megkeresésre jelentkezzenek, és a www.ferencvaros.hu oldalról letölthetô szülôi beleegyezô nyilatkozatot 
kitöltve juttassák el a következô címre: Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 
Humánszolgáltatási Iroda, dr. Gáspár László irodavezetô, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24–28. 

A nyilatkozatot személyesen is átvehetik és leadhatják kitöltve a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatain (IX., Bakáts tér 
14., IX., Lenhossék u. 24–28., IX., Toronyház u. 3/b, IX., Ecseri út 19.) is. 

Az oltásra való jelentkezési határidôt meghosszabbítottuk 2012. május 31. napjáig. 

Tegyünk közösen gyermekeink s a születendô egészséges gyermekek egészségéért!
További információ: www.ferencvaros.hu.



13. oldalsport2012. május 22.

Óriási bravúr:  
ismét KeK-gyôztes a Fradi!
A tavalyi váratlan siker után az idén egyértelmûen a címvédés volt a Ferencváros nôi kézilabdacsapatának célja a Kupagyôz-
tesek Európa-kupájában. Noha a döntô elsô mérkôzésén csak egy góllal nyertek a lányok a dán Viborg ellen, a visszavágón 
ragyogóan játszottak, és ismét legyôzték riválisukat.

Akárcsak egy évvel korábban, ezúttal 
is a dabasi sportcsarnokban játszotta 

a finálé hazai mérkôzését a Fradi. Joggal 
tartott a dánoktól Elek Gábor, a zöld-fe-
hérek edzôje, az elsô húsz percben rendre 
ôk vezettek, volt, hogy már öt góllal is. 
Szucsánszkiék szívós munkával 10-10-nél 
érték utol a viborgot, majd a szünetben 
14-12-es ferencvárosi elônyt mutatott az 
eredményjelzô.

A fordulás után is lendületben maradt 
az FTC, és a 41. percben 27-23 volt az 
állás a mieink javára. A hajrához közeled-
ve a lengyel játékvezetôk néhány ítélete 
is hozzájárult ahhoz, hogy felzárkóztak 
a dánok. A végén nagy adok-kapok után 
31-30-ra gyôztek a lányok, ami pokolian 
nehéz visszavágót sejtetett. Ahogy Elek 
mester mondta, a második mérkôzésen 
több jó egyéni teljesítményre és bizonyos 
szituációkban jobb helyzetértékelésre 
lenne szükség a sikerhez.

A kupadöntô két összecsapása között 
„átmozgatásként” a magyar bajnoki finá-
lé elsô meccsén lépett pályára a Ferenc-
város Gyôrben. A BL-döntôben érdekelt, 
az elsô mérkôzésen két góllal nyerô ETo 
ellen régen vívott ennyire szoros csatát a 
Fradi. A hazaiak 9-5-ös vezetése után for-
dítottak a mieink, és a második félidô ele-
jén már 23-17 volt az állás. Mivel a kulcs-
emberek szinte végig a pályán voltak, a 
hajrára elfáradt az FTC, és végül a gyô-
riek örülhettek a 37-33-as gyôzelmüknek.

Dániába mintegy 300 szurkoló kísér-
te el a lányokat, és felvették a versenyt 
a hazai drukkerekkel. „Bár esélyesebb 
a viborg, de bennünk több tartalék ma-
radt” – nyilatkozta a nagy meccs elôtt 
Elek Gábor. Az elején három góllal meg-
lépett a dán együttes, de aztán fordult a 
kocka, és a 19. percben 11-6-ra vezettek 
a mieink. A második játékrész háromgó-
los elônnyel kezdôdött, majd a 47. perc-
ben egyenlített a viborg. Fej fej mellett 
haladtak a csapatok, az utolsó percben 
gyors gólváltást követôen Zácsik Szand-
ra tette fel a pontot az i-re: 31-30-ra nyert 
a Fradi idegenben is! A lelkes szurkolók 
pedig a pályán kedvenceikkel együtt ün-
nepeltek.

„Ez a gyôzelem a csapat, a szív diada-
la volt. Mindig akadt valaki, aki át tudta 
lendíteni a társaságot a nehéz pillanato-

kon” – mondta boldogan a lefújás után 
Elek Gábor.

A kitûnô szakembernek sikerült az, 
ami 1979-ben édesapjának, Elek Gyulá-
nak nem: az általa irányított FTC meg-
védte KEK-elsôségét!

Három nappal a nagy diadal után a 
bajnoki döntô népligeti visszavágóján is 
nagy csatát vívott a Fradi a Gyôrrel. Hol 
egyik, hol másik csapat vezetett, végül a 
vendégek 28-27-re gyôztek, így az FTC 
ezüstérmes lett, de Tomoriék is indulhat-
nak ôsszel a Bajnokok Ligájában.

M. S.

nem mindennapi teljesítménynek ne-
vezte dr. Bácskai János polgármester 
a lányok újabb nemzetközi sikerét. 
A csapat a sport tekintetében nagy 
múltú kerület, Ferencváros hírnevét 
vitte el az országhatáron túlra.

Prokopp aranya
Száz évvel ezelôtt ezekben a hetekben rendezték a stockholmi 
olimpiát, amelyen a magyar versenyzôk három aranyérmet 
szereztek. Az egyiket a ferencvárosi sportlövô, Prokopp Sán-

dor, aki a hadipuska 300 méteres fekvô versenyszámában 10 
lövésbôl 97 kört ért el. A jogi doktor Prokopp 1938 és 1949 
között Budapest székesfôváros fôjegyzôjeként dolgozott. 
A ráday utca 52. számú háznak, egykori lakóhelyének a fa-
lán 2006-ban avatott emléktáblát a IX. kerületi önkormányzat 
és a Magyar olimpiai Bizottság. 

csak körülményes beengedése során a 
stadion bejáratánál a rendfenntartók kü-
lönösebb indok nélkül könnygázt is be-
vetettek…

A zöld-fehérek mezônyfölényével telt 
el az elsô húsz perc, így megérdemelten 
jutottak vezetéshez Grúz Tamás szöglet 
utáni fejesével. nem sokkal késôbb Si-

mić hibázott ziccerben, és ennek végül 
nagy jelentôsége lett. A második félidô-
ben kissé visszább húzódott a Fradi, de 
a lila-fehérek így sem tudtak helyzetet 
kidolgozni. Úgy tûnt, tizenegy és fél év 
után ismét nyer a Ferencváros Újpesten, 
ám Kassai Viktor túl szigorúan büntetôt 
adott a hazaiaknak (Remili elgurította a 

labdát Grúz mellett jobbra, majd nekiug-
rott az FTC védôjének, és átesett a lábán), 
amelyet Vasziljevics értékesített. Így dön-
tetlennel zárult a 210. budapesti rangadó, 
amelyet a brit Daily Mail címû lap a 21. 
helyen rangsorolt a legjelentôsebb városi 
derbiket felsoroló ötvenes listán.

M. S.
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Apróhirdetések
Tulajdonostól Bakáts téren eladó 
felújított, liftes házban elsô emele-
ti, kétbejáratú, 3 és fél szobás, 112 
m2-es utcai lakás. Alacsony közös 
költség. Irodának, rendelônek is 
alkalmas. Tel.: 06-30 444-5679

Eladó a IX. kerület Angyal utcában 
25 négyzetméter utcai ingatlan, 
amely irodának, üzletnek vagy la-
kásnak is megfelel. 5,2 M Ft. Tel.: 
06-70 247-4711

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

Garázs eladó. ráday utcában,  
udvarban épített ikergarázs fele  
(12 nm) 1,9 millióért eladó.  
Tel.: 06-30 212-5422

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

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

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

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

rEDÔnYÖSMÛHELY gyárt, 
javít mindenfajta redônyt, reluxát, 
rolettát, szalagfüggönyt, harmo-
nikaajtót. Gurtnicsere. Mobil 
rovarháló 10% kedvezménnyel. 
Tel.: 370-4932

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

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

AJTÓ-, ABLAKJAvÍTáS! 
Mindenféle nyílászáró passzítá-
sa, szigetelése, zárcsere. Díjtalan 
felmérés! Kiss Ernô asztalos. Tel.: 
06-30 447-4853

Ferencvárosi gyorsszerviz 0-tól 24 
óráig. víz-, gáz-, fûtésszerelés, du-
guláselhárítás géppel, garanciával. 
Tel.: 322-1036, 06-70 246-5753

14 éves szakmai tapasztalattal ren-
delkezô grafikus bedolgozást, eseti 
megbízást vállal. névjegykártyától 
az óriásplakátig (szórólapok, pros-
pektusok, brosúrák, nyomtatvá-
nyok, katalógusok, reklámújságok, 
plakátok). Tel.: 06-20 931-4067, 
e-mail: perrin.perrin@hotmail.com

Bôrgyógyászati-kozmetológiai  
magánrendelés a IX. ker., Ferenc 
tér 1.-ben (bejárat a Tompa utca 
felôl). Dr. Kalán Júlia fôorvos.  
Bejelentkezés: 06-20 543-3948

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

Sikeres egyetemi szintû rajzi fel-
vételi felkészítés iparmûvésztôl 
a Mester utcában. Tel.: 06-20 
620-5211

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

olasz nyelvórák anyanyelvi 
tanártól, egyéni és kiscsoport, 
nyelvvizsga-felkészítés. Tel.: 06-30 
509-8748

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

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

rehabilitációs, speciális igényû 
úszásoktatás a Lobogó utcai  
tanuszodában. Érdeklôdni:  
Deák Judit, 06-20 532-9161

Kéménybélelés, szerelt és  
turbós kémények készítése,  
kémények átépítése teljes körû 
ügyintézéssel. Szabó Balázs,  
tel.: 06-20 264-3553

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

1093 Bp., Vámház krt. 13. 
Tel.: 215-1360
Nyitva: hétfő-péntek 7.30-17.30 
szombat 7.30-13 óráig

CSÖKKENTETTÜK
A KAMATOT!

14%!*

Törzskártyával
évi

24%

(90   napra 3,5%)

Kedvező hitellehetőség azonnal!
Nemesfém ékszerekre, nemesfém tárgyakra, 
kedvező kondíciókkal

SOKKAL TÖBBET 
ADUNK RÁ!

l!

CSÖKKE
AMA

TÖBBETOREX ZÁLOGG  T

AT
C24%

ÁLOGOGG – T

CS24%

*Éves normál alapkamat 
18%, egyéb feltételek 
a kifüggesztett tájékoztató 
szerint. Érvényes 
2012. január 1-jétől 
visszavonásig.

www.hetivalasz.hu
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Jegyek és bérletek válthatók (június 29.-ig): Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színház 
1096 Budapest, Haller utca 27. (FMK)   Tel.: 06 23 428-470, 06 30 562-26-99

Jegypénztár a helyszínen: hétfô-kedd-szerda-csütörtök: 15.00-18.00   

Interneten a www.nemzetigyermekszinhaz.hu  weboldalon keresztül.
Június 29. és szeptember 3. között a pénztár nyitvatartása szünetel.  

Bérletek és jegyek foglalhatók vagy vásárolhatók a 06/23 428-470-es telefonszámon, 
valamint a www.nemzetigyermekszinhaz.hu weboldalon keresztül.

A mûsor és szereplô változatás jogát fenntartjuk!

2012/2013-as LILIOMFI SZÍNHÁZBÉRLET
Elôadások: péntek 18.00

2012-es ÔSZI, GYERMEKSZÍNHÁZI BÉRLET
Elôadások: kedd 10.00 és 14.00
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Móricz Zsigmond:  SÁRI BÍRó  vígjáték két részben

Rendezô: MIKó ISTVÁN Jászai Mari-díjas

A NÉGY ÉVSZAK
zenés orosz népmese egy részben     Rendezô: NYÍRÔ BEA

R. Kipling-Tapolcsányi Laura:  

A dZSuNGEL KöNYVE  
zenés vadkaland az állatok birodalmában

Rendezô: Borisz

A HATTYÚK TAVA
mesejáték egy részben

Zene: Pjotr Iljics Csajkovszkij    Rendezô: NYÍRÔ BEA

M
ár
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us

Szigligeti Ede  LILIOMFI
         vígjáték

                                      Rendezô: MIKó ISTVÁN Jászai Mari-díjas 

Rideg Sándor:  INduL A BAKTERHÁZ
vígjáték két részben

Rendezô: CSEKE PÉTER Jászai Mari-díjas

Bérletár: 6 000 Ft - 5 400 Ft, Jegyár: 2 400 Ft - 2 000 Ft
Diák bérlet: 4 000 Ft, Diák jegy: 1 500 Ft

Kedvezményes nyugdíjas jegy ára: 1 900 Ft, 1 700 Ft
Bérletár: 2 400 Ft   Jegyár: 1 000 Ft

Móricz Zsigmond örököseinek az engedélyét a Hofra Kft. 
(www.hofra.hu) közvetítette.
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