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Az önkormányzathoz érkezô pályáza-
tok száma nagyjából változatlan, és – 
az elhúzódó válság ellenére – az e célra 
fordítható összeg nagyságát is sikerült 
megôrizni.

Az önkormányzat támogatását ki-
fejezô szándéknyilatkozatot dr. 
Bácskai János polgármester és Kö-
kény Beatrix, a kézilabda-szakosz-
tály ügyvezetôje írta alá.

Június 2-án az önkéntesek csapa-
ta – kisiskolástól a nyugdíjasig – 
a Haller teret és a Külsô Mester 
utca–Kén utca környékét tisztítot-
ták a Feszofe segítségével.

Az együttélés jegyében
négy évvel ezelôtt került a Mester utcai Molnár Ferenc-is-

kola igazgatói székébe Török Alfréd. Elsô dolga volt, hogy 
mindenekelôtt alapos helyzetértékelést készítsen. A tapasztal-
tak elég lehangolóak voltak: miután az elôzô iskolavezetés fel-
vállalta a hátrányos helyzetûek oktatását, és a környéken élôk 
közül nem mindenki örült ennek, sokan másik iskolába íratták 
gyereküket. Ennek következtében a tíz évvel ezelôtti ötszázas 
tanulólétszám 2008-ra kétszázharmincra csökkent.

Az értékelést követôen valóságos PR-csoportot hoztak létre 
az iskolában a pedagógusokból, hogy kidolgozzanak egy mun-
katervet, miként lehetne ezt a folyamatot megváltoztatni, és azt 
elérni, hogy az iskola tanulóinak összetétele tükrözze a környé-
ken élô lakosság összetételét. 

– Egy speciális oktatási módszer, az ún. Komplex Instrukciós 
Program (KIP) alkalmazását vállaltuk fel – mondja Török Alfréd 
–, amelyet a Stanford Egyetemen a spanyol ajkú és afroamerikai, 
hátrányos környezetbôl érkezô tanulók felzárkóztatására dol-
goztak ki. Ennek lényege a tanulók szocializációja és a tanulás 
iránti vágy felkeltése. A lényeg, hogy meg kellett találni azt a 
módszert, amely sikerélményhez juttatja a tanulókat az osztály-
munka során, és ezzel együtt emelkedik a tanulók tudásszintje is. 
A módszer alapja a csoportszervezés, amelynek lelke a csoport, 
elve az egymás kölcsönös segítése. Hozzátartozik az igazsághoz, 
hogy idôközben jó néhány pedagógus is elment tôlünk, viszont 
aki jött, ahhoz közel áll ez a szemlélet és módszer – toldja meg 
az információt az igazgató. folytatás a 3. oldalon

Pünkösdi virágünnep
egyedülállóan színes programmal várta a ferencvárosiakat 

és az idelátogatókat a Pünkösdi Virágünnep elnevezésû 
fesztivál a hosszú hétvégén a Bakáts téren és a Ráday utcában. 
A program valójában már pénteken délelôtt megkezdôdött a Ba-
káts téri templomban, ahol a kerület iskolai kórusai adtak talál-
kozót egymásnak. Az iskolai kórusok mellett fellépett a méltán 
híres Kelemen-kvartett, az Ádám Jenô Zeneiskola Tücsökze-
nekara és a Balog Péter által vezetett gitárzenekar is. A Weö-

res Sándor Általános Iskola olyan neves népzenészeket hozott 
magával, mint Sebô Ferenc és Barvich Iván. A Bakáts Téri 
Ének-Zenei Általános Iskola kórusával késôbb, a rendezvény 
hivatalos megnyitóján, dr. Bácskai János polgármester beszé-
de után is találkozhatott a közönség. (A Bakáts téri iskola – az 
Új Széchenyi terv támogatásával – szombat délelôttre kötetlen, 
zenélô-kézmûveskedô programot szervezett a gyerekeknek.)

folytatás a 7. 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

folytatás az 1. oldalról
Sôt, alighanem nagyobb elkötele-

zettségrôl is szó van, mert az itt dolgo-
zó pedagógusok rendszerint heti negy-
ven órát tartózkodnak az iskolában. Az 
óraadáson kívül rendszeresen látogatják 
egymás óráit, sok a közös felkészülés, 
egyeztetés. ottjártunkkor is egy tucat 
pedagógus értékelte közösen az azna-
pi kompetenciamérés eredményeit, de a 
hagyományos tanáriknál jóval komfor-
tosabb „nappaliban” is jó néhányukkal 
találkoztunk.

– Két évvel ezelôtt fejezôdött be az 
önkormányzati támogatással végzett, tel-
jes körû felújítás az iskolában, ami gya-
korlatilag az épület komplett felújítását 
jelenti. A világítás korszerûsítése az 
ugyancsak az önkormányzat által elnyert 
„Szemünk fénye” program keretében va-
lósulhatott meg.

Az eredmény mindenesetre lenyûgö-
zô: esztétikailag rendkívül igényes tan-
termek, folyosók, ahol az iskola történetét 
bemutató fotók, relikviák láthatók, park-
nak is beillô udvar, tornatermek (három 
van belôle az iskolában!) várják a tanu-
lókat. Az épületben mûködô kerületi tan-
uszoda ugyancsak nagy vonzerôt jelenthet 
bárkinek. A korszerûen, minden otthoni 
igényt kielégítôen berendezett tankonyha 
azonban meglepetést kelt a látogatóban, 
hiszen nem szakiskolában, hanem általá-
nos iskolában járunk. Egy példával azon-
ban remekül eligazít minket Török Alfréd.

– Matematikai feladatként megszab-
juk, mondjuk, hogy mibôl álljon az ebéd. 
Számítjuk a mennyiségeket, vesszük az 
árakat. Hogy milyen alapanyagot ve-
szünk, azt már a biológiai foglalkozás 
témakörében elemezzük, és hogy milyen 
legyen az elkészítés, terítés, felszolgálás, 
megint egy másik feladat, az történik itt, 
ebben a szép tankonyhában. A végered-
mény, hogy egy komplex folyamat ré-
szesei lesznek a tanulók, amelynek során 
számolnak, elemeznek és viselkedéskul-
túrát tanulnak.

Az eddigi tapasztalatok azt igazolják, 
hogy sikeres volt a szemléletváltás és az 
anyagi ráfordítás. A következô, ôsszel 
induló tanévben négy elsô osztály indul 
– a nagyok gólyatáborához hasonlóan 
itt „fiókatáborral” –, de jöttek volna töb-
ben is. A körzeten kívül élôk közül azon-
ban mintegy harminc jelentkezôt hely 
hiányában el kellett utasítani. nemcsak 
hogy megállt az „elvándorlási trend”, de 

meg is fordult; visszatértek az értelmisé-
gi családok, az emelkedô tanulói létszám 
miatt az eddig itt dolgozó harmincöt pe-
dagógus helyett negyvenkettônek a mun-
kájára lesz szükség. Az idei ôszön a 110. 
tanév veszi majd kezdetét a Mester utcai 
általános iskolában, amely annak idején 
polgári fiúiskolaként kezdte meg mûkö-
dését. 

– Egészen meglepô, hogy mennyire 
közel áll az iskolában jelenleg alkalma-
zott nevelési szemlélet a kezdetekben 
uralkodó nézetekhez – mondja az igaz-
gató az évforduló kapcsán. 1902-ben in-
dult a tanítás itt, amikor a Mester utcában 
a legkülönbözôbb rangú, foglalkozású 
emberek éltek együtt. Akiknek a gye-
rekeinek arra volt szükségük, hogy erôs 
alapokon álló, de a gyakorlatiasságot sem 
nélkülözô ismereteket kapjanak, ahol 
nemcsak elfogadják, de értékelik a más-
féle gazdasági, kulturális háttérbôl érkezô 
hatásokat. -kk-

Kedves Ferencvárosi Pedagógusok!

„A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes 
valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna 
meg.”  (G. K. Chesterton)

Szeretném kifejezni köszönetemet és tiszteletemet azért a 
munkáért, amelyet a nem könnyû 2011–2012-es tanévben vé-
geztek kerületünk iskoláiban.

chestertonhoz hasonlóan vallom, hogy hivatásuk iránt el-
kötelezett pedagógusaink egyénisége és munkája olyan értéket 
jelent a kerületi közoktatásban, amelyet csak ôk tudnak adni a 

rájuk bízott diákoknak. A köznevelés ereje 
a pedagógusokban rejlik. Önökben, akik 
hiteles példamutatással nevelnek, és szín-
vonalasan, színesen oktatnak. Akik képe-
sek és készek önmaguk örökös megújítá-
sára. Akik minden kedvezôtlen tendencia 
ellenére sem lettek hitehagyottak.

Kérem, hogy a jövôben is hasonló 
erôsséggel képviseljenek egy olyan érték-
megôrzô köznevelési gyakorlatot, amely 
a fejlôdést szolgálva és a tradícióinkra 
építve kínál adekvát feleleteket a harma-
dik évezred kérdéseire.

Jó pihenést és tartalmas szellemi-lel-
ki feltöltôdést kívánok a nyárra minden-
kinek!

Formanek Gyula alpolgármesterA ferencvárosi pedagógusok köszöntése a 2012. évi pedagógusnap alkamából a Magyar Színházban
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Képviselô-testületi ülés – május 17. 
A Ferencvárosi Önkormányzat kép-

viselô-testületének május 17-én dél-
után tartott rendkívüli ülésén harmincnál 
is több napirendi pont szerepelt.

napirend elôtt dr. Bácskai János pol-
gármester tájékoztatta a képviselô-tes-
tület tagjait az elôzô napon a Kén utca 
3. szám alatti épület I. épülettömbjének 
tetôterében történt tûzesetrôl, a keletke-
zett károkról, a gyors, szakszerû és haté-
kony segítségnyújtás és tájékoztatás lépé-
seirôl és arról, hogy a lakók már egy nap 
után visszaköltözhettek otthonukba.

A napirendi pontok között szerepelt 
az önkormányzati tulajdonú közterületek 
használatáról szóló rendelet megalkotása, 
amelynek értelmében az önkormányzat a 
várható üzleti és gyalogosforgalom szem-
pontjából kiemelt, minôsített és általános 
elbírálású kategóriákba sorolja a közte-
rületeket, és ennek megfelelôen – mél-
tányossági szempontokat is figyelembe 
véve – alakítja ki azok használati díját. 

A képviselô-testület tagjaiból a legna-
gyobb aktivitást az önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaságokkal kapcsolatos 
döntések – az elmúlt évi beszámolók és az 
idei tervek – váltották ki. A Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. jelentését 
mindhárom bizottság elfogadta, és Pál Ti-

bor a pénzügyi és ellenôrzési bizottság 
nevében a „legkorrektebb és a legjobban 
áttekinthetô” beszámolóként méltatta a 
nyereséget is felmutató kft. mûködését. 
A Ferencvárosi Parkolási Kft. beszámolója 
már sokkal több vitát váltott ki, s abban a 
képviselôk mindegyike egyetértett, hogy a 
cég nem hozta azt a teljesítményt, amelyet 
elôzetesen elvártak tôle (a helyzet megvál-
toztatását célzó intézkedések egy késôbbi 
napirendi pontban kerültek a képviselôk 
elé). A Feszofe Kft. mûködése kapcsán 
Kandolka László megdicsérte a jó vezetést, 
s Martos Dániel is hangsúlyozta, hogy más-
fél év alatt egy romokban heverô cégbôl si-
került létrehozni egy jól mûködô gazdasági 
társaságot, amely a mûködési költségeit is 
jelentôsen lefaragta. A Ferencvárosi Kul-
turális, Turisztikai és Sport nonprofit Kft. 
esetében elmúlt évi beszámolóról még nem 
lehetett szó, de a 2012-re vonatkozó terve-
ket a képviselô-testület elfogadta, ahogy 
a Ferencvárosi Bérleményüzemeltetô Kft. 
jelentését is, s hangot adtak reményüknek, 
hogy 2012-ben már nyereséges lesz a cég. 
A SEM IX. és az abba beolvadt Ferencvá-
rosi Vagyonkezelô Kft. jelentéseit együtt 
tárgyalta és fogadta el a testület. 

A testület a továbbiakban elfogadta 
a tavalyi évben meghirdetett kulturá-

lis pályázatok és a civilszervezetek ál-
tal elnyert pénzek felhasználásáról szóló 
beszámolókat, majd pedig elfogadta a 
2012-re meghirdetett hasonló pályázatok 
támogatásáról szóló döntést. 

Megszületett a Dominó Általános Is-
kola megszûnését kimondó határozat, 
amelynek értelmében az iskola beolvad 
a József Attila Általános Iskolába, ennek 
kapcsán – az új helyzetnek megfelelôen 
– rendezték a befogadó iskola dolgozói 
létszámát és költségvetését is.

A korábbi felvetésekkel összhang-
ban határozat született arról, hogy a 
térfigyelô rendszer üzemeltetése októ-
bertôl átkerül a Ferencvárosi Rendôr-
kapitányságtól a közterület-felügyelet-
hez, a térfigyelô rendszer áttelepítésére, 
mûszaki-technikai üzemeltetésére és 
karbantartására a késôbbiekben közbe-
szerzési eljárás indul.

Határozat született az augusztus 6–17. 
közötti igazgatási szünet elrendelésérôl.

A nyilvános ülés utolsó pontjaként 
a testület elfogadta a kerületi nagyren-
dezvényekrôl szóló elôterjesztést. (Az 
elôterjesztésben szereplô rendezvények 
némelyikérôl a Ferencváros újság jelen 
lapszámában már olvashatnak beszámo-
lót.) G. K.

Humán ügyek, pályázatok
Illyés Miklós önkormányzati képviselôt, a humán ügyek bizott-
ságának elnökét a májusban elbírált kulturális, sport-, nemze-
tiségi és egyházi pályázatok ürügyén faggattuk.

– Sok-sok olyan téma – nemcsak a pályázatok – van, ame-
lyeknek a szálai a humán ügyek bizottságánál érnek össze…

– Ez az egyik legnagyobb bizottság, annyi területtel kell fog-
lalkozni – oktatás, kultúra, szociális, egyházi és nemzetiségi 
ügyek, egészségügy stb. –, hogy ez „kívülrôl” bizonyára átlát-
hatatlannak tûnik. A régi szisztémában mindez három bizottság 
munkája volt, amelyet összefog, koordinál, véleményez és rend-
szerbe szervez a humán ügyek bizottsága. Én az oktatási bizott-
ságban ’94 óta dolgoztam, és a bizottságok átalakításakor volt 
bennem némi aggodalom: tartottam attól, hogy miként lehet egy 
ennyire sokrétû bizottságot mûködtetni. Két év után azt mondha-
tom, hogy minden a helyén van, s bár a tagokon nagyobb a teher, 
mint régebben, de – részben emiatt – jobb munkát is végeznek.

– A májusban elbírált kulturális, nemzetiségi, egyházi és 
sportpályázatok kapcsán milyen változás észlelhetô az elmúlt 
évhez képest?

– Az elôzô évvel összevetve csak néhány apróbb változás 
történt. A kulturális pályázatoknál már azoknak is pályázniuk 
kell, akik korábban kiemelt szervezetként álltak kapcsolatban 

az önkormányzattal. A kulturális körben az elnyerhetô összeg 
maximuma másfél millió forint lett, s célnak tekintettük azt is, 
hogy ne csak a Ráday utca környékét preferáló programok és 
szervezetek jussanak elsôsorban támogatáshoz. A korábbiakhoz 
képest – és itt nem az elmúlt évre, hanem régebbre gondolok 
– nagyobb a pénzügyi szigor, az új pályázaton való részvétel 

feltétele a korábbival való pontos elszámolás. Ennek kapcsán 
tapasztalható is volt némi kapkodás, hiánypótlás. Eredményként 
könyvelhetô el, hogy a továbbgyûrûzô válság ellenére a korábbi 
évekhez képest nem csökkent a pályázatokra fordítható keret.

– Mely területen mutatkoznak meg a globális válság jelei?
– A nagy rendezvények nem annyira nagyok, de éppen a 

Pünkösdi Virágünnep azt mutatja, hogy lesznek jó és tartalmas 
programok, s a helyzetbôl erényt kovácsolva az egyszerûbb, 
hétköznapibb, a lakosságot jobban bevonó rendezvényekkel 
tudjuk megszólítani a ferencvárosiakat. olyan programokra fó-
kuszálunk, amelyek összhangban vannak a jelmondat sugallta 
otthonossággal.

– Mennyit változik egy év alatt a pályázók köre?
– A pályázók nagyjából ugyanazok. Persze mindig jelent-

kezik egy-egy új szervezet, és vannak olyanok, amelyek „kicsit 
megfáradtak”, de összességében az ilyen jellegû fluktuáció nem 
éri el az tíz százalékot.

– Ferencvárosban hagyományosan fontos a sport...
– Rengeteg sportpályázat érkezett, célként azt tûztük ki, 

hogy a ciklus végére az összköltségvetés egy százalékát sport-

célú támogatásra fordítsuk. Ebbe beletartozik a diáksportszerve-
zetektôl kezdve a lakossági sporteseményeken keresztül a Fradi 
bizonyos utánpótlás-szervezeteinek támogatásáig nagyon sok-
féle tevékenység.

– Az egyházi jogállás változása miként hatott? Kevesebb 
lett a pályázó?

– Az egyházi pályázók köre még bôvült is! Idén elôször az 
evangélikus egyház és a Tan Kapuja buddhista egyház is fel-
tûntek a pályázók között. A célok pont olyan sokszínûek, mint 
a többi pályázat esetében: az ifjúságot megszólító programoktól 
a kulturális rendezvényeken keresztül a karitatív célok megva-
lósításáig.

– Megesik, hogy egy-egy szervezetnek nem jut semmi?
– nagyon kicsi azoknak a köre, akik nem kapnak támoga-

tást, s ha ez így történik, akkor annak mindig komoly, meg-
alapozott oka van. Az egyértelmû, hogy a pályázatra fordítható 
pénz nem kifogyhatatlan, de azon vagyunk, hogy minden pá-
lyázó – ha nem is az általa igényelt teljes összeget, de – annyit 
kapjon, amennyivel már ténylegesen tud valamit kezdeni.

Grozdits

Tisztelt Ferencvárosiak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Ferencváros Kártya Bakáts 
téri  ügyfélszolgálati  irodája  új  helyre  költözött.  Új  cím: 
1093  Budapest,  Lónyay  utca  13/A  (Lónyay  utca–Erkel 
utca sarok).

Mostantól megújult, modern környezetben várjuk Önö-
ket a Ferencvárosi Parkolási Kft.-vel közös helyiségben.

Ügyfélfogadási idô
hétfô: 9.00–17.00; kedd: 9.00–17.00; szerda: 9.00–18.00; csü-
törtök: 9.00–17.00; péntek: 9.00–16.00; ebédidô: 12.00–12.30.

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-21 202-8003 (helyi tarifá-
val elérhetô, vonalas szám).

Figyelem! Ha Ön március 29-e elôtt, a Bakáts téri irodá-
ban igényelte Ferencváros Kártyáját, akkor mostantól az új, 
Lónyay utcai címen tudja átvenni azt. A városkártyák gyártása 
folyamatosan zajlik, hamarosan elkészül az Öné is! 

Akik a József Attila-lakótelepen (Toronyház u. 3/B) talál-
ható ideiglenes Kártyaregisztrációs Ponton adták le belépési 
nyilatkozatukat, 2012. június 29-ig ugyanott vehetik át az elké-
szült kártyát. Ezt követôen viszont már a Lónyay u. 13/A szám 
alatti ügyfélszolgálati irodába várjuk ügyfeleinket.

Az elsô ötezer igénylônek ingyenesen 
biztosítjuk Ferencváros Kártyáját, ezért 
ha Ön még nem adta le belépési nyilat-
kozatát, kérjük, keresse fel ügyfélszolgá-
latunkat.

Bízunk benne, hogy az Ön életét is 
könnyebbé teszi a Ferencváros Kártya. Kollégáinkkal kemé-
nyen dolgozunk azért, hogy egyre színvonalasabb szolgálta-
tásokkal segítsük a kártyabirtokosok mindennapjait. célunk, 
hogy Ön egyre több helyen használhassa kártyáját, és értékes 
ajándékokra válthassa pontjait.

A program a kerületi kereskedôknek, szolgáltatóknak is 
elônyt jelent, hiszen Ferencváros Kártya-elfogadóhelyként 
növelhetik versenyképességüket, bôvíthetik ügyfélkörüket. 
A díjmentes csatlakozás lehetôségét meghosszabbítottuk, vár-
juk jelentkezésüket!

Kérjük, tekintse meg az elfogadóhelyek folyamatosan bô-
vülô listáját a www.fvkartya.hu/kartyaelfogadok oldalon.

Üdvözlettel:
Klézli Cintia ügyvezetô, Ferencváros Kártya Kft.  

info@fvkartya.hu

Átadták az elsô új, korszerû Ferencváros-csipkártyát
2012. március 31-ig lejárt az érvényességük a régebbi típusú, vonalkódos Ferenc-
város Kártyáknak, helyette csipkártyákat vezettek be, amelyeket folyamatosan 
lehet igényelni. A városkártya bevezetésének elsôdleges célja a közösségi össze-
tartozás megerôsítése, illetve a helyi kereskedôk versenyképességének növelése 
által a kerület folyamatos fejlesztése. A kártyával a ferencvárosi lakosok több 
vállalkozásnál gyûjthetnek törzsvásárlói pontokat, amelyek ajándéktárgyakra, 
különféle hasznos eszközökre válthatók be.

A késôbbiekben arra is lehetôség lesz, hogy a Ferencváros Kártyára utalják a 
szociális segélyt az arra jogosult igénylôknek.

Akik március 29-ig leadták a belépési nyilatkozatot, május 14-tôl már átve-
hetik Ferencváros Kártyájukat az ügyfélszolgálati irodákban. Az elsô új típusú 
Ferencváros Kártyát Zombory Miklós kerületi képviselô vette át.
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Református Zenei Fesztivál
A május 18. és 20. között megrendezett IX. Református Ze-

nei Fesztivál – mint azt már megszokhattuk – idén is sokkal 
szélesebb rétegekhez szólt, mint azt a neve sugallja. A reformá-
tusság zenei értékeinek bemutatásán túl fontos helyet kapott a 
népzene és a kortárs, modern zene is. A zenéhez kötôdve pedig 
megjelent a képzômûvészet, az irodalom és a népi kultúra.

A fesztivál nyitórendezvényén a fesztiválnak otthont adó Fe-
rencváros polgármestere és Jákob János tábori püspök köszön-
tötte az egybegyûlteket. A rendezvény Bakáts téri nagyszín-
padán olyan elôadók vonzották a közönséget, mint a Djabe, a 
Misztrál vagy az After crying; de a másik öt helyszínen – Szent 

Ferenc-templom, Lónyay Utcai Református Gimnázium, Kál-
vin téri református templom, Ráday utca, KRE Teológia Dísz-
terme – is különleges programok voltak. A zenei élmény sok 
esetben lelki tartalommal töltôdött, ilyen volt a fáklyás felvonu-
lás zsoltárénekléssel, a Kálvin téri zenés áhítat vagy – a kerület 
határait átlépve – a Fesztiválkórus hangversenye a nemzeti Mú-
zeum lépcsôjén.

Az idei évben új távlatot nyitott, hogy a IX. Református Ze-
nei Fesztivált és a Református Egységünnepet együtt rendezték 
meg.

Grozdits

egyházi  
Kerekasztal

Május 31-én – Formanek Gyu-
la alpolgármester kezdemé-

nyezésére – összeült az Egyházi 
Kerekasztal. A dr. Bácskai János 
polgármester által összehívott esz-
mecserére az országgyûlés által el-
ismert egyházak közül a kerületben 
mûködô tizenöt egyház képviselôi 
kaptak meghívást.

A megbeszélés célja, hogy az ed-
diginél is szorosabb együttmûködés 
alakuljon ki az önkormányzat és a – 
társadalmilag is fontos – szolgálatot 
végzô egyházi csoportok között. Az 
eddig végzett közös munka össze-
foglalása és a további együttmûködé-
si szándék megfogalmazása mellett 
konkrét ötletek, javaslatok is felme-
rültek.

A tervek szerint az Egyházi Ke-
rekasztal a jövôben legalább félévente 
összeül az aktuális ügyek megvitatá-
sára.

Önkéntes Szeretethíd
A Magyar Református 

Szeretetszolgálat által 
megrendezett Kárpát-me-
dencei Református Önkén-
tes napok, ismertebb nevén 
a Szeretethíd ünnepélyes 
megnyitójára – a Magyar 
Légierô veszprémi zene-
karának közremûködésével 
– a Ráday utcában, a Re-
formátus Teológia épülete 
elôtt felállított színpadon 
került sor május 18-án.

A rendezvényhez idén 
tízezernél is több önkéntes 
csatlakozott – egyénileg vagy csoportosan –, hogy a közösen végzett munka által mu-
tassák meg az összefogás fontosságát és szépségét.

Az ünnepélyes megnyitón dr. Szabó István dunamelléki református püspök mellett 
felszólalt a rendezvény világi fôvédnöki szerepét magára vállaló dr. Kovács Árpád, a 
Költségvetési Tanács elnöke, aki a tenni akarás és a szolidaritás fontosságát hangsú-
lyozta. Pál Sándor, a Református Szeretetszolgálat kuratóriumának elnöke pedig arról 
beszélt, hogy az elesetteken segíteni nem egyszerûen csak egy lehetôség, hanem ke-
resztyéni kötelesség is. Ferencváros önkormányzatának nevében Kállay Gáborné ön-
kormányzati képviselô részt vállalt az önkéntes munkából is: a Ráday utcát elcsúfító, 
illegálisan kiragasztott plakátok eltávolításán dolgozott, többekkel együtt.

G. K.

folytatás az 1. oldalról
Az idôjárás szeszélyessége sem riaszthatta el azokat, akik 

rész akartak venni a feledhetetlen forgatagban. Mindenki ta-
lálhatott kedvére való elfoglaltságot az életet, a tavaszt, a pün-
kösdöt ünneplô egyházi és világi programcsokorban. Kivételes 
szépségû, egyházi kincseket bemutató kiállítás várta a templom 
csendjére vágyókat, és úton-útfélen utcazenészekbe ütközött, 
aki az utcákon bolyongott, hogy bepillantson egy-egy szépen 
megújult bérház (kivételesen) nyitott udvarára. Az is gyanítható, 
hogy régen volt akkora tömeg az Assisi Szent Ferenc-templom-
ban, mint vasárnap, amikor az ünnepi szentmise keretében Mo-
zart Koronázási miséjét adta elô a Wekerle-telepi Szent József 
kórus.

A rendezvénysorozat legmélyebb szimbolikájú és jövôbe mu-
tató rendezvénye egyértelmûen a Szent Efrém Bizánci Férfikar 
fellépése volt, amely a Bakáts téri katolikus templomban kezdô-
dött. A kórus és a közönség innen a Ráday utcán át vonult a Kál-
vin téri református templomba, a koncert második „felvonására”.

Kandolka László önkormányzati képviselô, aki Belsô-Fe-
rencváros megújítását régóta a szívén viseli és szorgalmazza, azt 
hangsúlyozta, hogy a csarnok tér felújítása és a Pünkösdi Virág-
ünnep együtt jól mutatja azt az irányt, amelyet az önkormányzat 
a megújulás kapcsán követni kíván. Hiszen nem elég a tereket 
csinosítani, kellenek olyan programok is, amelyek élettel és ér-
tékekkel töltik meg otthonunkat, Ferencvárost.

G. K.

Családi piknik a Babák Rózsaparkjában
Az idén május 24-én hatodik alkalommal rendezték meg a 

József Attila-lakótelepen, a Pöttyös utcai bölcsôde elôtt 
kialakított rózsaparkban az immár hagyományosnak tekinthe-
tô Babák Ünnepét. Igazi, családias, gyerekzsivajjal teli ünnep-

rôl van szó, amelyet az Írisz családi Kör szervez a kezdetektôl 
fogva. Az ô koordinációjuknak köszönhetô, hogy a körzetben 
dolgozó védônôk közremûködô segítségével minden újszülött 
családjához eljut a rendezvény híre, ôk segítenek a kapcsolat 
felvételében is. 

Öt órára volt meghirdetve az esemény, de már jóval elôtte 
nagy volt a készülôdés. Meg az izgalom is, hogy az égen gyü-
lekezô sötét esôfelhôk nem mossák-e el a rendezvényt. Az idén 
ötven, tavaly május óta született kisbaba kapott névtáblát, ame-
lyet a frissen kialakított rózsaágyásban helyeztek el, koruknál 
fogva természetesen nem önállóan, hanem szüleik segítségével.

Az új babák mellett jelen voltak a „régiek” is, akik felújí-
tott táblácskáikat helyezték el ezen a napon rózsatöveik mellé. 
A kiválasztott rózsatövek mellé letûzött táblákon kívül a park 
közepén felállított nagyméretû táblákon is szerepelnek a babák 
nevei, a legnagyobbak egy-két év múlva már maguk is kibetûz-
hetik sajátjukat.

A József Attila Városrészi Önkormányzat támogatásával 
megrendezett eseménynek minden évben nagy sikere és ezáltal 
komoly közösségformáló, -erôsítô szerepe van. Köszöntôjében 
Görgényi Máté, a városrészi önkormányzat elnöke arról biz-
tosította a megjelenteket, hogy az önkormányzat a jövôben is 
támogatja az Írisz családi Kör célkitûzéseit és a Babák Rózsa-
parkjának fenntartását.

Úgy tûnik, nemcsak a lakótelepen élôk, de az „égiek” is sze-
retik ezt az eseményt, mert mire a köszöntôk, a táblák szétosztá-
sa befejezôdött, eltûntek az esôfelhôk, és kisütött a nap, kezdôd-
hetett a piknik, a játék. Kômíves Katalin

Muskátlis utcák a lakótelepen
nagy problémát jelent fôvárosszerte, 

hogy a hulladékszigeteken felállított, 
szelektív hulladékgyûjtésre szolgáló kon-
ténereket rendre felborogatják. A József 
Attila-lakótelepen lévô hulladékszigetek 
köré húsz helyen védôkorlátot épített má-
jus hónapban a Feszofe Kht. a városrészi 
részönkormányzat döntése alapján, hogy 
a gyûjtôtárolók felborítását megakadá-

lyozzák. Ugyancsak május végén készült 
el a Feszofe saját vállalkozásaként a nap-
fény utca, Dési Huber utca és Pöttyös 
utca által határolt területek virágosítása; 
az itt álló oszlopokon elhelyezett virág-
tartókba sok év után újra friss muskátli-
palánták kerültek, a társaság dolgozói 
összesen ezerkétszáz palántát ültettek. 

K. K.
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Júniusi események a 220 éves Ferencváros történetébôl

Tudta-e, hogy… 
– Elôször 1892 júniusában indult villa-

mos a Ferenc körúton, az Üllôi út és 
Boráros tér közötti szakaszon. 1866-
tól kezdôdôen a lóvasút volt a tömeg-
közlekedés leggyakoribb eszköze a 
fôvárosban, de alig múlt el két év-
tized, és a villamos energia viszony-
lag gyorsan kiszorította az állati erôre 
alapuló közlekedést.

 Pesten 1887. november 28-án üzembe 
helyezték az elsô, kísérleti villamos-
vonalat, a nyugati pályaudvar és a 
Király utca között. A kísérlet bevált, 
és két évvel késôbb felavatták az elsô 
állandó jellegû vonalat az Egyetem 
tér és a Köztemetô között, majd az 

Akadémia és az Aréna (ma: Dózsa 
György) út között is megindult a vil-
lamosközlekedés. A nagykörút egész 
hosszán folyamatosan adták át a for-
galomnak a járatokat, míg végül a 
Ferenc körút is bekapcsolódott a há-
lózatba.

– 1827 júniusában a Ferencvárosban 
épült meg az elsô pesti lóversenypá-
lya. A magyarországi lófuttatás, mint 
annyi más 19. századi hazai kezde-
ményezés, a polgárosodáshoz kap-
csolható. Számos reformot kívánó 
arisztokrata, középbirtokos nemes és 
polgár vélte úgy, hogy a lótenyésztés 
és a lóversenyzés a gazdaság fellen-
dítésének egyik eszköze lehet. Ezt az 
álláspontot legnagyobb hatással Szé-
chenyi István gróf képviselte. Veze-
tésével 1822-ben lóversenyeket szer-
vezô egylet alakult, 1826-ban pedig 
Pozsonyban megrendezték az elsô 
hazai lófuttatást is. A versenyek Pest-
re költöztetését azonban Széchenyi 
rendkívül fontosnak tartotta, s Wes-

selényi Miklós, valamint a Pest város 
közrendjéért felelôs Heinrich János 
kapitány segítségével kiválasztották a 
megfelelô helyszínt, az „Üllei út és a 
Soroksári út közötti pesti gyepet”.

 A mai Külsô Mester utca–Könyves 
Kálmán körút–Gyáli út–Illatos út ha-
tárolta hatalmas területen épült fel az 
elsô fôvárosi lóversenypálya, amelyet 
1827. június 6-án már fel is avattak. 
Az évente megrendezett versenyek 
hamar népszerûek lettek, 1863-tól 
már tavasszal és ôsszel is tartottak fu-
tamokat, s a pályát egészen 1880-ig 
használták.

Gönczi

Helytörténeti nap Ferencvárosban
A nemzeti Színház elôtti Gregersen köröndrôl indult júni-

us 2-án a kerületi helytörténeti nap keretében a Ferencvá-
rosi Kulturális nonprofit Kft. és a Ferencvárosi Helytörténeti 
Egyesület által szervezett ipartörténeti séta. Az elôre regiszt-
rált nagyszámú érdeklôdô legtöbbjének semmiféle informá-
ciója nem volt arról, hol van pontosan ez a körönd, arról meg 
pláne nem, hogy kirôl kapta a nevét ez a kis tér. A séta vé-
gére aztán mindenki pontosan tudta, milyen jelentôs munkák 
köthetôk ország- és fôvárosszerte és különösképpen Ferenc-
városban Gregersen, a dán ácsmester nevéhez. 1847-ben ér-
kezett Pest-Budára, ahol a vasútépítkezésbe kapcsolódott be. 
nem sokkal késôbb önálló feladatot kapott: ô építhette meg 
a Vág völgyében a vasúti hidat. Az 1848-as forradalom nagy 
hatással volt rá, így önkéntesnek jelentkezett a IV. mérnök-
csapatba, ahol utásztisztként szolgált. Paksnál harminchat óra 
alatt épített fel egy pontonhidat. A szabadságharc leverése 
után olaszországba menekült, ahonnan 1851-ben tért vissza. 
1888-ban bejegyeztette saját cégét (Gregersen G. és Fiai Épí-
tô Vállalat). Szinte nem volt az idô tájt jelentôsebb építkezés, 
amelybe Gregersen és cége ne kapcsolódott volna be: a nyu-
gati pályaudvartól kezdve az operaházig. Saját maga és népes 
családja számára a Lónyay utcában épített házat, amely ma is 
látható.

Az egykor a Ferencvárosban mûködô öt gôzmalom hely-
színeit is felkeresték Gönczi Ambrusnak, a Ferencvárosi Hely-
történeti Gyûjtemény vezetôjének szakértô kalauzolásával a 

séta résztvevôi, meghallgatták a Zwack-gyár, a marhavágóhíd 
történetét, és betekintést kaphattak az egykoron itt mûködô 
többi nagy élelmiszer-ipari üzem történetébe. Sajnálatos tény, 
hogy ezek közül ma már csak egyben, a hajdani Budapesti 
csokoládégyárban folyik ipari termelés. 

Természetesen nem maradhatott ki a séta állomásai közül 
a Ráday utca (a regényben még Soroksári utca) és a Köztelek 
utca környéke sem. Itt állt az 1910-ig mûködött Ferencváro-
si Dohánygyár hosszú épülete, amelynek ablakaiból a Pál ut-

cai fiúk a gittet kikapargatták, és összegyûjtötték gittegyletük 
megalakításához. Ennek részletei azonban már inkább a má-
sik, irodalmi tematikájú séta „alapanyagául” szolgáltak. Ezen-
kívül volt még egy harmadik „séta” is (a sok látnivaló idônként 
feszített tempót követelt meg a résztvevôktôl), ahol a Ferenc-
város legrégebbi utcáit járták be az érdeklôdôk Lukács Emíliá-
nak, a Helytörténeti Egyesület elnökének kalauzolásával.

A séták a Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjteményben ér-
tek véget, ahol a Garabonciás együttes fiatal tagjai reneszánsz 
táncokkal szórakoztatták a résztvevôket, pogácsa és szódavíz 
szolgált felfrissülésül, hogy a vállalkozó kedvûek tesztlapok 
kitöltésével mélyítsék el frissen szerzett ismereteiket. A hely-
történeti napon az elôzetes regisztráció szerint kétszázötvenen 
vettek részt. -kk-

egy és negyed évszázad
A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola ebben a tan-

évben ünnepelte alapításának 125. évfordulóját. A százéves 
épületben megrendezett megemlékezéssorozat záróeseményére 
május 19-én, szombaton délelôtt került sor. Erre az alkalomra 
jelent meg a sok kutatást igénylô iskolatörténeti kötet, amely-
nek szerzôje Horváth Tamás, aki az intézmény jelenlegi diákjait 
oktatja történelemre.

Az iskola tavaly átadott sportcsarnokában megrendezett ün-
nepi mûsort megelôzôen két kiállítást is megnyitottak: az egyik 
az iskola történetével foglalkozik, a másik pedig az iskola egy-
kori diákjának, a festômûvésszé lett Csáky Lajosnak a képeit 
mutatja be. A visszaemlékezô öregdiákok közül – már csak tör-
ténelmi távlatai miatt is – kitûnt dr. Threthon Ferenc, aki hetven-
egy évvel ezelôtt érettségizett. G.

Egy aktív szépkorú
nem volt egyszerû feladat megszer-

vezni a 95 éves dr. Kazár Gyula 
nyugdíjas állatorvos köszöntését: olyan 
aktív életet él, hogy azt a sokkal-sokkal 
fiatalabbak is megirigyelhetnék, ezért az-
tán nem könnyû otthon találni. 

Egész élete Ferencvároshoz köti dr. 
Kazár Gyulát. Itt született, a Soroksá-
ri úton, majd átköltöztek a Közvágóhíd 
területén lévô szolgálati lakásba, ahol 
édesapja a Közvágóhíd igazgatója volt. 
Elemi iskoláit a czuczor utcában, majd 
az Ipar utcában, középiskolai tanulmá-
nyait a Fáy András Reálgimnáziumban 
végezte.

– Kezdetben a marhavágóhídon, 
majd a Gubacsi úti sertésvágóhídon tel-
jesített szolgálatot édesapám. Amikor 
utóbbit bombatámadás érte, akkor aján-
lották fel – igaz, még csak átmeneti jel-
leggel – a Lónyay utcai lakást, aztán úgy 
alakult, hogy itt maradt a család, azóta 
is itt élek. 1939-ben szereztem meg az 
állatorvosi diplomámat. Édesapám or-
vosi pályáján, az élelmiszer-higiénia te-
rületén kifejtett eredményes munkája és 
az iránta érzett megbecsülés késztetett 
arra, hogy ôt követve tevékenységem 
legnagyobb részét erre a területre össze-
pontosítsam. 

A háború után, 1945 szeptemberében 
az Ecseri úti Fuvartelepen kezdtem újra 
a munkát. Visszakerültem tehát megint 
a Ferencvárosba. Ez azt jelentette, hogy 
az ott lévô százhúsz fuvarozó ló meg-
felelô egészségügyi állapotáról kellett 
gondoskodni. 1950-ben, amikor motori-
zálták a telepet, tehát a lovakra már nem 
volt szükség, az Állattenyésztési Kuta-
tó Intézetbe neveztek ki. Ezt követôen a 
Húsipari Állatorvosi Ellenôrzô Szolgálat 
megszervezése volt a fô feladatom, és 
nyugdíjazásomig, 1977-ig itt dolgoztam.

Kazár doktor úr azt is elmondta be-
szélgetésünk során, hogy a hosszú élet 
szerinte egyrészt genetikai adottság, más-
részt nagy szerepet játszik benne, hogy 
most is aktív életet él: szoros kapcsolatot 
ápol a tudományos körökkel, és tevékeny 
részt vesz abban a munkában, amelynek 
célja a technikai múzeumok megmaradá-
sának elôsegítése. 

– Szívesen lelátogatok olykor a Ráday 
utcában lévô a Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyûjteménybe is, és igen nagyra értéke-
lem az ottani megmozdulásokat, amelyek 
az óvodáskorúaktól kezdve a felnôtt ko-
rúakig mindenkit megcéloznak. Talán én 
is tudok érdekeseket mesélni a régi Fe-
rencvárosról. 

És Gyula bácsi nagyon szeret kártyáz-
ni, emiatt kéthetente vonatra ül, és Kecs-
kemétre utazik partnereihez. 

negyvennyolc évi boldog házasság 
után, nyolc éve özvegyült meg Gyula bá-
csi. Hiányzik a társa, de az „önellátás” 
nem jelent nehézséget, feleségének a 
betegsége alatt hozzászokott a házimun-
kához, a konyhai tevékenységhez. Magá-
nyosnak nem érzi magát, a család, a bará-
tok, az ismerôsök, a természetjáró társak 
társasága a mai napig fontos számára. 
És nem utolsósorban ott van az örökös 
„jó barát”, a lakásban található gazdag 
könyvtár.

Ha minden jól alakul, akkor Gyula 
bácsi két év múlva átveheti a gránitdiplo-
mát, s reméljük, öt év múlva újra köszönt-
hetjük. -kk-
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Sikeresen zárult a TeSzedd! 
Idén is több ezer tonna hulladék gyûlt össze 

Idén is sikeres és eredményes volt a TeSzedd!, a résztvevôk 
több ezer tonna szemetet gyûjtöttek össze. Az Összefogás 

a Tiszta Magyarországért mozgalom keretében országszer-
te felvették az önkéntesek a kesztyût, hogy szebbé, tisztábbá 
varázsolják a környezetet. Június 2-án szombaton a Lurdy-ház 

parkolójából indult az önkéntesek csapata Ferencvárosban, 
hogy a Haller teret és a Külsô Mester utca–Kén utca környékét 
megtisztítsák. A kisiskolástól a nyugdíjasig minden korosztály 
kivette a részét a munkából, és más kerületbôl is jöttek önkén-
tesek, többek közt a VIII. kerületi Vöröskereszt is részt vett a 
nagytakarításban. Helyi szervezetek is képviseltették magukat: 
a noE Ludotéka ferencvárosi csoportja, a Roma nemzetiségi 
Önkormányzat Csonka Gyula vezetésével, de kerületünkben élô 
híresség is csatlakozott az akcióhoz: Puskás Peti énekes-szí-
nész-mûsorvezetô lelkesítette a gyerekeket.

A Feszofe nonprofit Kft. munkatársai Sebôk Endre vezeté-
sével folyamatosan segítették az önkénteseket: gondoskodtak a 
zsákok utánpótlásáról, összegyûjtötték és kihelyezték a megtelt 
zsákokat az út szélére, valamint elszállították a gyûjtés közben 
elôkerült nagyobb hulladékokat. Magyarország legnagyobb 
hulladékgyûjtési akciója 700 településen, összesen több mint 
1500 helyszínen zajlott. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol 
tavaly is szedtek szemetet a TeSzedd! önkéntesei, ott idén keve-
sebb volt a hulladék.

Republic-koncerttel nyitott a Budapest Park
A Republic koncertjével nyitott május 18-án 
a Budapest Park nagyszínpada. A Rákóczi híd 
pesti hídfôjénél található új kulturális helyszín 
a május 3-i nyitás óta csak részlegesen üzemel-
hetett: kizárólag ezerfôs látogatói limittel, két 

kisebb zárt helyszínnel mûködött. 
Több aggály is felmerült a parkkal kapcsolatban, és ismerve 

a két évvel ezelôtt a West-Balkánban történt tragédiát, a szak-
hatóságok és a Ferencvárosi Önkormányzat rendkívül szigorú 
feltételekkel adta ki a zenés-táncos rendezvények megtartására 
vonatkozó engedélyt. A legfontosabb kérdés, amiben meg kel-
lett állapodniuk az érintetteknek, a köz- és közlekedésbiztonság 
volt. A rendôrség korábban jelezte, hogy mivel közvetlen parko-

lási lehetôség nem áll rendelkezésre a területen, a gépjármûvek 
megállása veszélyeztetheti az érintett útszakaszokon közleke-
dôk biztonságát. A beléptetô kapunál – amely egyben a kilép-
tetés helyszíne is – pedig torlódások alakulhatnak ki, esetleges 
vészhelyzet esetén pedig a kiürítés a négysávos Kvassay úti sza-
kaszra, illetve a hatsávos Soroksári útra történne.

Miután az üzemeltetôk intézkedtek ez ügyben, a május 18-
án kézhez kapott engedély értelmében a Budapest Park a leg-
szigorúbb biztonsági elôírásoknak is megfelel. A Ferencvárosi 
Önkormányzat szakemberei azonban folyamatosan ellenôrzik 
majd a terület és a környék tisztaságát és a zajkibocsátást. 
Amennyiben nem megfelelôek az eredmények, azonnal intéz-
kednek. V. Sz. Sz.

Plein art – törökökkel

Május 25-én, pénteken délután nyílt meg a XIV. Plein Art 
Kortárs Mûvészeti Fesztivál, amelynek meghívott vendé-

ge idén Törökország volt. Az Erlin Galéria elôtt felállított szín-
padon egy török csellókvartett szórakoztatta az egybegyûlteket, 
majd dr. Bácskai János köszöntötte Kemal Gür török nagykö-
vetet, az alkotókat és a kíváncsi egybegyûlteket. A török nagy-
követ késôbb az Erlin Galériában – a Szombathy Bálint által 

megnyitott török képzômûvészeti kiállításon – köszöntötte a 
vendégeket.

A Plein Art idén is számtalan érdekes programot kínált, az 
állandó fesztiválelemnek számító zászlókiállítástól a meghök-
kentô szabadtéri szoborkiállításon keresztül a koncertekig sok-
féle kultúrcsemege zsúfolódott idén is a Ráday utca környékére.

G. K.

csendkirály –  
lakossági kutatás
Idén is folytatódik a belvárosi kerületek 
(V., VI., VII., VIII., IX., XI.) és a Dre-
her Sörgyárak Zrt. együttmûködésével 
a csendkirály társadalmi kampány, 
amelynek célja a kulturált belvárosi 
élet elôsegítése. A kampány készítôi 
fontosnak tartják a lakosság vélemé-
nyének megismerését is, ezért kérjük, 
hogy segítse válaszával a kérdezôbiz-
tosok dolgát, akikkel június 18–25. 
között találkozhat az utcán, a parkok-
ban és a közintézmények közelében.

Következô lapszámunkban rész-
letesen olvashat a csendkirály kam-
pányról.

Határtalanul  –  Szabadka
A Szily Kálmán Kéttannyelvû Mû-

szaki Középiskola, Szakiskola és 
Kollégium a szabadkai Ivan Sarić Mû-
szaki Középiskolával együttmûködésben 
vett részt 2012 áprilisában és májusában 
a Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt. Határ-
talanul! programjában. Elôször a magyar 
diákok látogattak Szerbia magyarlakta 
területeire, ahol Zenta, csantavér, Sza-
badka, Palics, Belgrád, Zimony, Péter-
vár, Újvidék, Szendrô és Székelykeve 
látványosságainak megcsodálása mel-
lett megkezdték a közös szakmai mun-
kát. A fô cél a tananyagok összehason-

lítása és egy változó menetemelkedést 
elôállító készülék megtervezése volt. 
A második utazás alkalmával a délvidé-
ki tanulók látogattak Budapestre, ahol a 
program ismét kulturális és szakmai célú 
volt. A szakmai munka mellett megte-
kintették Budapest, Szentendre és Kecs-
kemét fôbb nevezetességeit. Lezárásként 
a tanulók bemutató elôadást tartottak a 
budapesti iskola diákjainak és nevelôtes-
tületének. Az elutazás elôtt búcsúest ke-
retében köszönték meg a diákok a támo-
gató hozzáállást és a programban való 
részvétel lehetôségét.

Tûzifa-adományozás
A Ferencvárosi Rendôrkapitányság udvarán kivágott fákat az Aszódi úti MÁV-tele-
pen élô Halász család kapta. A fa kivágását és feldolgozását a Feszofe munkatársai 
végezték, a munkában részt vett Sajó Ákos önkormányzati képviselô.

Összefogás és összetartozás A nemzeti összetartozás napja – a Magyar országgyûlés 
2010-es döntésének értelmében – az 1920. június 4-én alá-
írt trianoni békediktátumra és az ország megcsonkítására való 
emlékezés napja. Ebbôl az alkalomból gyûltek össze az ösz-
szetartozás fontosságát átérzôk június 3-án, vasárnap délután 
a Bakáts téren. A Himnusz eléneklése után Nemcsák Károly 
színmûvész szavalta el Reményik Sándor Eredj, ha tudsz 
címû költeményét. Dr. Bácskai János polgármester ünnepi be-
szédében a történelmi tények és a korabeli reakciók vázolása 
után az utókor kötelességérôl és az összetartozás fontosságá-
ról beszélt.

Az ünnepi mûsorban fellépett a Pannónia-kürtegyüttes és a 
csillagszemû néptánccsoport, a megemlékezést a szolnoki Ma-
zsorett és Zászlóforgató csoport bemutatója zárta.

Fél hatkor ünnepi szentmise volt az Assisi Szent Ferencrôl 
elnevezett Bakáts téri templomban.

Grozdits
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Séták, túrák mindenkinek
A Ferencvárosi Természetbarát 
egyesület ajánlata
nyáron sem lesz hiányérzetük azoknak, 
akik megszerették a Ferencvárosi Termé-
szetbarát Egyesület kirándulásait, ame-
lyekre a szervezôk mindig szívesen vár-
ják az újonnan csatlakozni kívánókat is.

Június 21-én háromnegyed kilenckor 
a 3-as metró Újpest-Városkapu megál-
lójánál található Volán-pénztárnál Kiss 
Ádám szervezô körül gyülekeznek azok, 
akik a Szentendrei-hegységen átvágva 
szeretnének eljutni a leányfalui strand-
ra. Menettérti buszjeggyel, ebéddel és 

stranddal együtt is mindössze kétezer 
forintot kóstál a program.

A hónap utolsó napjára a tokodi pin-
cevölgybe tervezett túráról a szervezôk 
személyes megkeresés esetén – elérhetô-
ség a cikk végén – adnak ki információt.

A ferencvárosi természetbarátokat 
július 5. és 8. között Egerben és környé-
kén az országos Meteor Természetbarát 
Találkozón érdemes keresni. Aki csat-
lakozni szeretne, az legyen 5-én reggel 
a Keleti pályaudvar alsó pénztárcsarno-
kában a lépcsôfeljárónál! A többnapos 
rendezvény érdekességének ígérkezik 

az „Egri Bikavér Ünnepe”, de akit nem 
köt le a borbarátság, azt túrára várja Bél-
apátfalva, Szilvásvárad, Bogács, Szomo-
lya, Mezôkövesd vagy éppen Demjén.

Július 14-re szabad strandi fürdôzést, 
„mezei tenisz-” és keresztrejtvényfejtô 
versenyt ígér az egyesület azoknak, akik 
keszeget eszegetnének Agárdon. Indulás 
fél kilenckor a kelenföldi vasútállomás 
pénztárcsarnokától.

„Jól jár, ha velünk jár!” Hívja és vár-
ja a FEREncVÁRoSI TERMÉSZET-
BARÁT EGYESÜLET! Tel.: 06-70 212-
1288; www.ftesetatura.hu

Elek Gyula emlékére
Februárban még ünnepeltük. A nyolcvanadik 
születésnapján köszöntötték barátai, ismerô-
sei, tisztelôi a magyar kézilabdázás egyik leg-
nagyobb edzôjét, aki idôs kora ellenére gyakori 
vendég volt a népligeti FTc-csarnokban. Alig 

három hónappal késôbb pedig már arról szóltak a hírek, hogy 
a Mester örökre itt hagyott bennünket.

Az egykori remek kézilabdázó kevéssel visszavonulása 
után, 1966-ban már az FTc nôi csapatát irányította, amelynek 
1985-ig, majd 1990-tôl 1992-ig volt az edzôje. A Fradival 1966 
és 1971 között négyszer nyert magyar bajnokságot, 1967 és 
1977 között négyszer Magyar Kupát. Az 1971-es évben a Fe-
rencváros döntôbe jutott a Bajnokcsapatok Európa-kupájában, 

ahol a lányok nem bírtak a szovjet Szpartak Kijevvel. A kitûnô 
szakember hét év múlva egy másik diadallal vigasztalódott: ma-
gasba emelhette a Kupagyôztesek Európa-kupáját, miután a bu-
dapesti Körcsarnokban 18-17-re legyôzte a Fradi az nDK-beli 
Sc Leipziget. A következô évadban második lett csapatával a 
KEK-ben, a szintén keletnémet TSc Berlin mögött.

Jogos büszkeséggel töltötte el, hogy Gábor fia tavaly meg-
ismételte az ô sikerét, és nagyon örült az idei újabb gyôzelem-
nek. Ám május közepén egyre rosszabbul érezte magát, majd 
kórházba került, és 23-ra virradóra elhunyt. 

Szeretett egyesületérôl Elek Gyula a következôket mondta 
két évvel ezelôtt. „Mindent ennek a klubnak köszönhetek. A Fe-
rencváros olyan, mint egy nagy család, itt mindenki mindenkit 
ismer, és mindenki segíti a másikat. Számomra ez a fradizmus.”

Az edzôfejedelmet Pátyon, a református temetôben he-
lyezték örök nyugalomra. M. S. 

Gyenge idényzárás
A tavaszi szezon elsô fele után aligha 

gondolta volna bárki is, hogy a Fe-
rencváros labdarúgócsapatának szurkolói 
számára siralmas lesz az utolsó néhány 
mérkôzés. Az utolsó öt fordulóban mind-
össze egyetlen pontot szereztek a zöld-fe-
hérek – igaz, azt Újpesten, az ôsi rivális 
otthonában. A Megyeri úti 1-1 után a rég-
óta mumusnak számító Siófokot fogadta 
a Fradi az Üllôi úton. néhány helyzetet 

ugyan kialakított a mezônyfölényben ját-
szó FTc, de gólt csak a vendégek tudtak 
szerezni a hajrában – a közönség nehezen 
viselte az újabb hazai vereséget. Pakson 
két perc alatt fordított a korábban soha 
nem látott összeállításban pályára lépô 
együttes, majd Oláh Lóránt két hatalmas 
ziccert is elpuskázott. Törvényszerû volt, 
hogy büntettek a tolnaiak, és végül 4-2-re 
meg is nyerték az összecsapást.

Már a záró forduló elôtt szárnyra kap-
tak a hírek a lehetséges távozókról és ér-
kezôkrôl. Több rutinos játékos is elmegy 
az Üllôi útról, míg a kiszemeltek között 
komoly erôsítésnek tûnô labdarúgók 
vannak. Az új idényre a felkészülést jú-
nius 21-én kezdi meg Détári Lajos csa-
pata, a tervek szerint egy alaposan átala-
kult kerettel.

 M. S.

Ferencváros a Fradiért
A Ferencváros kétszeres KEK-gyôztes nôi kézilabdacsapata ki-
vívta a IX. kerület elismerését is. Dr. Bácskai János, Ferenc-
város polgármestere az önkormányzat nevében együttmûködési 
szándéknyilatkozatot írt alá a szakosztállyal, amelynek értelmé-
ben anyagi lehetôségeihez mérten támogatni kívánja kézilab-
dázókat. 

A sikercsapat játékosainak nem sok idejük maradt kipihen-
ni a KEK-döntô, a magyar bajnoki finálé fáradalmait, sok 

helyre voltak hivatalosak. Tarlós István fôpolgármester Buda-
pest Ezüst Emlékéremmel tüntette ki a lányokat, a szakmai stáb 
és a vezetôség tagjait. 

A IX. kerület polgármestere, Bácskai János, az elôzô évhez 
hasonlóan ezúttal is a Vendel utcai Veranda étteremben köszön-
tötte a kupagyôztes együttest. 

– Tavaly májusban azt kívántam a csapatnak, hogy találkoz-
zunk jövôre, ugyanekkor, ugyanitt, és a lányok véghezvitték azt 
a szinte párját ritkító bravúrt, hogy a rendkívül erôs nemzetkö-
zi mezônyben megvédték kupaelsôségüket – mondta. – Külön 
öröm, hogy az Európában megszokott trendtôl eltérôen a Fra-
dit túlnyomórészt hazai játékosok alkotják. Az idén kétszázhúsz 
éves Ferencvárost a sportolók sikerei révén ismerik világszerte, 
és a kerület nevében azt kívánom, hogy a következô szezonban a 
Bajnokok Ligájában is minél messzebbre jusson az FTc.

Az önkormányzat támogatását kifejezô szándéknyilatkoza-
tot Bácskai János és Kökény Beatrix, a kézilabda-szakosztály 

ügyvezetôje írta alá. A zöld-fehéreket 1992 és 2001 között erô-
sítô, ma is népserû „Köke” az utánpótlás-nevelés fontosságá-
ról beszélt, és kifejezte reményét, hogy e megállapodásnak is 
köszönhetôen tíz év múlva minél több ferencvárosi illetôségû 
hölgy szerepel majd a csapatban. Ezt követôen polgármesterünk 
virággal és Ferencváros-kártyával kedveskedett a lányoknak. 

A nôi csapathoz kapcsolódó hír, hogy lapzártáig három já-
tékossal erôsödött a keret. A népligetben folytatja pályafutását 
a kétszer is az év kézilabdázójának választott balszélsô, az el-
múlt évtizedben Gyôrött szerepelt, Vérten Orsolya, az U17-es 
válogatott jobbátlövôje, az eddig Szekszárdon játszó Szekerczés 
Luca, valamint a spanyol válogatott balátlövô, az Itxakóból ér-
kezô Nerea Pena. 

 Margay Sándor

szabadidôs 
sikerek
A Ferencvárosi szabadidôs se 

színeiben  három  felnôtt  nôi 
kézilabda-együttes szerepel a buda-
pesti bajnokságokban, közülük a II. 
csapat  aranyérmes  lett  az  I/B  osz-
tályban a nemrég véget ért évadban. 
A férfiak a harmadik helyen végez-
tek csoportjukban, csakúgy, mint a 
nôi III. csapat. 

A  fiatalok  is  jeleskedtek,  a  jú-
nius  elején  rendezett  margitszigeti 
Európa Sport- és Egészségnapon az 
FSZSE lányai megnyerték a szivacs-
kézilabda-tornát. 

Idén nyáron is lesznek  
Játszószerdák a nagyjátszótéren

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel 
a Ferencvárosi Kulturális, Turiszti-

kai és Sport nonprofit Kft. szervezésében 
hat héten át, szerdánként gyermekszín-
házi elôadások, kézmûvesmûhelyek köl-
töznek a József Attila-lakótelepi nagyját-
szótérre. A nyári szünet ideje alatt június 
20-tól augusztus 1-jéig a Játszószerdák 
alkalmával délelôttönként 10 órától 11 
óráig a legnépszerûbb gyermekszínházi 
elôadások és kézmûves-foglalkozások 
zajlanak.

Június 20-án szerdán a Térszínház 
elôadásában a Kacor király meg a töb-
biek címû elôadást nézhetik meg. A vá-
sári komédiában népmesék, mondák és 
legendák kerülnek színre képmutogató-

ban, sok-sok tánccal és zenével. Június 
27-én szerdán Borbényi Éva népi kéz-
mûves Az igazi macskakô elnevezésû 
kavicsfestô kézmûves-foglalkozására, 
július 4-én szerdán pedig a Brémai pa-
noptikum – állatszobrok viaszból címû 
kézmûves-foglalkozására várja a kicsi-
ket és a nagyobbakat szüleikkel a nagy-
játszótér csigaparkjába a Ferencvárosi 
Önkormányzat.

A programok és a foglalkozások in-
gyenesek! Esô esetén a József Attila 
Közösségi Ház fogadja majd be a Ját-
szószerda programjait (1098 Budapest, 
Toronyház u. 3/b). Bôvebb információ: 
http://www.facebook.com/pages/Ját-
szó-Szerda/.

családi egészség- és  
sportnap az FMK-ban

Május 19-én, szombaton, az FMK-ban került sor a Ferenc-
városi Egészség- és Sportnap izgalmas rendezvényeire. 

A nagyszerû idôjárás és az épület elôtt felállított színpadról ára-
dó zene sokakat vonzott az ingyenes programokra. A sokszínû 
kézmûves-tevékenység legalább annyira izgatta a gyerekeket, 
mint az egészségügyi szûrés a felnôtteket, és most is sokan vol-
tak, akik a helyszínen nevezve részt vettek a különbözô vetél-
kedôkben. A sportnapon került sor a folyosógalérián rendezett 
gyermekrajz-kiállítás díjazására is.

Az elmélyülést kedvelôk az FMK emeleti helyiségeiben is-
merkedhettek a jógával vagy éppen a nálunk még kevésbé is-
mert, tibeti eredetû hangmasszázzsal.

 G. K.
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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

Gumiszerelô mûhelynek alkalmas 
területet, helyiséget keresek meg-
vételre, illetve hosszú távú bérletbe 
a IX. kerületben! Ajánlatokat a 
06-20 966-9235-ös számra vagy 
a paulusgumi@mail.datanet.hu 
címre várom.

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

Morál Közös Képviseleti Iroda 
vállalja társasházak teljes körû ke-
zelését, üzemeltetését. Elérhetôség: 

06-30 630-5554, 06-20 560-5812
Üzlethelyiség bérleti joga átadó, 
forgalmas helyen, 17 nm-es, fris-
sen felújított. Tel.: 06-70 507-5757

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

REDÔnYÖK LEGoLcSÓBBAn 
A GYÁRTÓTÓL! Mobil-fix szú-
nyogháló, napellenzô, újdonságok. 
Kerületieknek 10% kedvezmény. 
Tel.: 06-30 401-1029

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

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

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

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

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

A férfiaknak egy bizonyos életkor 
után valami pluszra van szükségük 
a partnerkapcsolatukban. PART-
nER PLUSZ kapszula. Kapható a 
nagyvárad téri patikában, Bp., Ül-
lôi u. 121. (nagyvárad tér mellett).

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

Fogsorkészítés-akció! Kivehetô 
mûfogsor 39 500 Ft/fogsor. Hívjon 
bizalommal! Tel.:06-30 737-5251. 

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-, fizika-
tanítás Önnél! nagy hatékony-
sággal 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

Stabil, értékálló befektetéS

Geotermikus társasház épül Budapest belvárosában, a IX. kerület Márton utca 10. szám alatt

Kiemelkedô minôségû budapesti 
társasházi lakások a belváros és 
az egyetemek közelében, kiváló 
közlekedési adottságokkal.

Környezetbarát épület
az épület energiaellátása alternatív energia hasznosításával 
történik. a fûtésre, hûtésre és a meleg víz elôállítására geo-
termikus energiát használunk, így az épületben nem történik 
égés, nincsenek kémények, így nincs károsanyag-kibocsá-
tás és környezetszennyezés.

energiataKaréKos laKásoK
a) fokozott hôszigetelés
az épület 44 cm vastag, fokozott hôszigetelésû porotherm téglából 
épül, fokozott hôszíigetelésû nyílszárókkal.
b) kedvezô fûtési költségek
a lakások fûtési és a melegvízellátási költsége körülbelül az 50 szá-
zaléka a gázfûtéses lakásokénak. tapasztalatunk alapján a J4 társas-
házban egy 50 négyzetméteres lakás fûtési költsége 7500 Ft/hó a téli 
hónapokban (6 hónap).
c) kedvezô hûtési költségek
a hûtéshez nincs szükség külön energiára. a földbôl feljövô 15˚C-os 
víz biztosítja azt, csak a keringetésnek van költsége. a hagyományos 
légkondicionálókhoz képest a megtakarítás 95 százalék. tapasztala-
tunk alapján a J4 társasházban egy lakás hûtési költsége 1500 Ft/hó a 
nyári hónapokban (3 hónap).
összegezve tehát: az éves fûtési-hûtési költség összesen egy 50 négy-
zetméteres lakásban 49 500 Ft, ami éves átlagban havi 4125 Ft-ot jelent.

allergiamentes otthonoK
a fûtés felületfûtéssel, padló- és falfûtéssel történik alacsony, 30–35˚C-
os vízhômérséklettel, így nincs a lakásokban felkavart por, mint a ha-
gyományos, radiátoros fûtés esetén, ahol a fûtôvíz 60–70˚C-os. a hû-
tés szintén felülethûtéssel történik, oly módon, hogy a mennyezetbe 
beépített hûtôcsövek lehûtik a levegôt a plafon közelében, amely a faj-
súlyánál fogva lesüllyed, így a lakás teljes térfogata hûvös lesz.
nincs káros hidegleveô-áramlás (amely önmagában is okozhat aller-
giát), és nincs felkavart por.
mint tudjuk, a porszemekhez tapadnak az allergiaokozók (házi poratka, 
pollenek stb.), amelyekel belélegezve alakul ki az allergiás megbetege-
dés. ezt itt kiküszöböltük.

Kiváló beFeKtetés
a lakások az új energetikai minôségtanúsítás szerint a legmagasabb, 
a+ kategóriába sorolhatók. ez a késôbbiekben jelentôs értéknöveke-
dést jelent az átlagos lakásokkal szemben.
a pénzügyi válság idôszakában, amikor államcsôdök is várhatóak, a 
pénzügyi befektetések és a bankbetétek bizonytalanságával szemben 
egy jó minôségû ingatlan stabil befektetést jelent, ami hosszabb távon 
megôrzi, sôt, növeli az értékét.

változatos alapterületû laKásoK
az épületben 36 lakás épül, 29–70 m2 közöttiek. megtalálhatók benne 
egyszobás, másfél, kettô-, háromszobás, valamint három szoba plusz 
étkezôs lakások egyaránt.

Függetlenség
mivel az épületnek saját energiaellátó rendszere van, így a tulajdono-
sok függetlenítik magukat az energiaszolgáltatók folyamatos áreme-
léseitôl.

az m10 társasház építése folyamatban van. a kulcsrakész átadás idô-
pontja 2012. augusztus 31.
a lakások egy része már elkelt. az építkezés jelenlegi stádiumában 
még van lehetôség a lakásbelsôk igény szerinti alakítására.

Kiváló elhelyezKedés
az m10 társasház a Középsô-Ferencváros méltán országos hírû re-
habilitációs övezetében épül. az egyetemek (orvosi, közgazdasági, 
elte, mûszaki) és a belváros közelsége miatt igen kedvezô az épület 
elhelyezkedése, ugyanakkor csendes, kis forgalmú, egyirányú utcában 
épül. egy kilométeres körzetben több bevásárlóközpont, iskola, óvoda 
található, valamint a nemzeti színház és a mûvészetek palotája. a köz-
lekedés szempontjából is kedvezô a hely a metró (Klinikák megálló 600 
méterre) és a villamosvonalak (haller és mester utcai megállók 200-200 
méterre) közelsége miatt.

amennyiben felkeltettük a figyelmét, és esetleg fontolgatja budapesti lakás vásárlását, várjuk szíves érdeklôdését  
a budapest iX. kerület, lenhossék utca 40. szám alatti irodánkban, szakembereink szívesen tájékoztatják.

terjék tímea, telefon: 30/625-8105          terjék iStván, telefon: 30/515-3517

KIvÁLó MInôSéGû, BudAPESTI TÁRSASHÁZI LAKÁSoK A BELvÁRoS éS  
AZ EGyETEMEK KÖZELSéGéBEn, KIvÁLó KÖZLEKEdéSI AdoTTSÁGoKKAL

márton ökoházak

Keresse a Márton-Ökoházakat a Facebookon is!



AKTUÁLIS AJÁNLATAINK!

                             RENDKÍVÜLI AKCIÓK!

• Ingyenes látásvizsgálat (Ha szemüvegét mi készítjük.) Csak a 
HALLER utcai üzletünkben!

• 40% engedmény minden márkázott műanyag szemüveglencse 
árából,a progresszív ,a munkaszemüveg és a fényresötétedő 

/Transitions / lencséket is beleértve!

HALLER OPTIKA
IX. Haller u. 23-25 
Nyitva: H-P: 10-18h

Tel: 06-1-877-60-63

• 50% engedmény az akciós szemüvegkeretek árából

   KONTAKTLENCSE KIPRÓBÁLÁSI AKCIÓ!

Új kontaktlencséseknek, az első pár lencsét ajándékba adjuk

A fenti akciók 2012.06.01. és 2012. 07. 31. között érvényesek.

HALLER OPTIKA II.
IX: Mester u. 45. IV. em. 
Nyitva: H-Cs: 8-18h  P: 8-13h

Tel.: 06-20-537-3262

 Fizetési  lehetőségek: készpénz,  bankkártya,  egészségpénztári     
  kártya, SZÉP kártya

www.halleroptika.hu

BÖRZSÖNY OPTIKA

IX.Börzsöny u. 19.

Nyitva: K:9-12 h Cs: 9-12 h

Tel.: 06-20-537-45-47

www.hetivalasz.hu

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
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C24%

ÁLOGOGG – T

CS24%

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


