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A MÁV-Aszódi telep megváltozott 
életérôl, a térfigyelô kamerák hatásá-
ról és a Madaras József-emlékparkról 
kérdeztük Sajó Ákost, a terület ön-
kormányzati képviselôjét.

A kémények évenkénti ellenôrzése az 
emberi élet védelme szempontjából is 
kiemelten fontos feladat. Kovács Ba-
lázs, a Fôkétüsz ügyvezetô igazgatója 
mesélt kéményeinkrôl.

A Szerencsés Találkozások kam-
pány keretében tartott színházi elô-
adás célja a romák és a nem romák 
közötti, elôítéletekkel és feszültsé-
gekkel terhelt viszony javítása.

nyári táborok Ferencvárosban
A nyári vakáció a legtöbb diáknál hasonlóképpen kezdôdik; hangos üdvrivalgással, nagy-nagy megkönnyebbüléssel és lázas 
tervezgetéssel, hogy mi mindent lehet majd csinálni az elkövetkezô két év fél hónapban. Hogy ebbôl mi valósulhat meg, az 
nagyrészt a szülôk elfoglaltságától és anyagi lehetôségeitôl függ. Szerencsések azok a gyerekek, akiknél van jó erôben lévô 
nyugdíjas nagymama vagy nagypapa, aki szívesen vállalkozik a gyerekek felügyeletére, a közös programok megszervezésére, le-
bonyolítására. Sokan vannak azonban olyanok, akiknél a nagyszülôk maguk is dolgoznak vagy éppen betegeskednek, a szülôk 
meg jó, ha legalább egy hetet el tudnak tölteni a gyerekekkel. Hogy ebbe esetleg egy igazi nyaralás is belefér-e, az már „csak” 
az anyagiakon múlik.

A Ferencvárosban két helyszínen, a József Attila-lakótelepen 
lévô Weöres Sándor Általános Iskolában és a Mester utcai 

Molnár Ferenc Általános Iskolában lévô nyári táborban fogad-
ták az idén június 17-e és augusztus 17-e között azokat a gyere-
keket, akiknek a családjában nem tudják megoldani a gyerekek 
felügyeletét. Elôbbibe a József Attila-lakótelepen élô iskolások 
mehetnek, utóbbiba az egész Ferencvárosból érkeztek gyerekek.

– Jellemzôen a kisebb gyerekek vannak többségben, de min-
dig van azért pár végzôs felsô tagozatos tanuló is. A progra-
mok összeállításánál erre mindig tekintettel kell lenni – mondja 

Leicht Olga táborvezetô, aki év közben matematikát és infor-
matikát tanít az iskolában. – Az informatika amúgy nemcsak 
fontos tantárgy az iskolában, de jó idôtöltés a táborozóknak is, 
különösen azokon a napokon, amikor az udvaron elviselhetetlen 
a hôség, és inkább az épület falai között keresik az enyhülést.

Egy-egy turnusban 60-65 gyerek van, rájuk 15 pedagógus 
felügyel. A felügyelet mellett legtöbb energiájukat az köti le, 
hogy tartalmas programokat szervezzenek, lehetôleg minden 
napra.

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, 16–18 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 elsô oldalról
– naponta van úszás, az természetesen nagyon népszerû, há-

rom pingpongasztalunk van, azok is sokat vannak használatban, 
péntekenként vállalkozó kedvû tanártársaim pedig fôzôcske-
programot szerveznek a gyerekek bevonásával. A favorit persze 
a palacsintasütés, olyankor a hôség sem számít! Az önkormány-
zat kéthetente biztosít számunkra buszt kirándulásokhoz, az idén 
jártunk már a sukorói arborétumban, strandolni a Velencei-tónál, 
de nagyon élvezték a margitszigeti kirándulást is a gyerekek. 
A háromszori étkezés ára egy hétre 2260 forint, de a rászoruló 
családok esetében az önkormányzat magára vállalja ennek költ-
ségét. A tábor ideje alatt mindvégig tartottuk a kapcsolatot a Bör-
zsöny utcai könyvtárral, többször szerveztünk ott kézmûves-fog-
lalkozásokat. Több alkalommal ellátogattunk a Játszószerda 
programjaira is, igyekszünk minél többféle programot kitalálni, 
hiszen van olyan gyerek, aki gyakorlatilag az egész nyarat itt 
tölti. Ha pedig végleg kifogyunk az ötletekbôl és az erônkbôl a 
nagy hôség miatt, akkor jöhet a „slagparti” az udvaron!

A másik ferencvárosi táborhelyszín, a Molnár Ferenc Ál-
talános Iskola is szerencsés helyzetben van, ott is van ugyanis 
uszoda. Itt is ez az egyik legnépszerûbb elfoglaltság a táborozók 
körében. 

– Általában 70 gyerek van itt egy idôben – avat be a részle-
tekbe Nehéz Erika táborvezetô, aki év közben az alsósoknak raj-
zot tanít, a felsô tagozaton pedig a logopédiai osztály vezetôje. 
– Igyekszünk minden héthez egy központi gondolatot rendelni. 
Volt már indiánhét, egészséghét, Budapest-hét, Ferencváros-hét, 
most pedig olimpiai hetet tartunk. Fontos a változatosság, mert 

a legtöbb gyerek nem egy-két hetet tölt itt, hanem gyakorlatilag 
az egész vakációját. Megunnák hamar, ha rendre visszaköszön-
nének a programok. Így viszont nagyon élvezik, szívesen vé-
geznek otthon is kutatómunkát, utánakeresnek témáknak. Most 
például mindenki az olimpia lázában ég! 

ottjártunkkor az iskola udvarán felállított színpadon folyt a 
festés-rajzolás, a korábban elkészült alkotások az iskola folyo-
sóját díszítik.

– reggelente, amikor még nincs olyan nagy hôség, zenés tor-
nával kezdjük a napot – mondja Erika. – nem mondom, eleinte 
húzták a szájukat, mostanra viszont elértük, hogy a világért sem 
hagynák ki a közös tornát. Igyekszünk kellemessé tenni a min-
dennapokat a nagy hôség ellenére is, de az igazi szenzáció azért a 
kirándulás! Az idén a veresegyházi medvefarmon jártunk.

Akárcsak a másik táborban, itt is az önkormányzat vállalja át 
a rászoruló családok étkezési költségeit. Sôt, itt a táborozókon 
kívül otthonról is bejöhetnek ebédelni azoknak a családoknak a 
gyerekei, ahol ezt másként nem tudják megoldani. Így itt közel 
100 gyerek ül le délben a közös étkezéshez. A gyerekek prog-
ramjairól, felügyeletérôl 5 pedagógus, az úszómester és a kony-
ha személyzete gondoskodik.

Augusztus 17-ig van nyitva mindkét tábor. Akkor még ele-
gendô idô marad, hogy az iskolákban elvégezhessék az utol-
só simításokat, a gyerekek pedig felkészülhessenek lelkileg a 
következô tanévre, amelynek ünnepélyes kerületi tanévnyitója 
szeptember 2-án vasárnap lesz a Molnár Ferenc Általános Is-
kolában. 

K.K.

Rózsika néni – 90
Irigylésre méltó egészségben, teljes életet élve jutott el a Dési 

Huber utcában lakó Kosza Jánosné rózsika néni a kilencve-
nedik születésnapjáig. A fiatalokat megszégyenítô vitalitású, 

fürge szépkorú asszony saját sütésû kürtôskaláccsal és pogácsá-
val várta a köszöntésére érkezô Formanek Gyula alpolgármes-
tert és Gáspár Lászlót, a Humánszolgáltatási Iroda vezetôjét.

rózsika néni 1922. július 24-én született Erdélyben, csíkje-
nôfalván. Tizennégy éves volt, amikor felkerekedett, s Brassóba 
ment szerencsét próbálni. 1942-ig Brassóban, késôbb Budapes-
ten volt bejárónô, cseléd. Budapesten takarítónôként, majd va-
salónôként is dolgozott, 1980-as nyugdíjazásáig. Késôbbi fér-
jével – aki egyébként földije volt – 1950-ben ismerkedett meg, 
amikor Kosza János hazatért a hadifogságból.

rózsika néninek két fia, két unokája és két dédunokája van, s 
bár fiai hívják, hogy költözzön hozzájuk, ô annyira megszerette 
és megszokta a József Attila-lakótelepet, hogy amíg el tudja lát-
ni magát, addig eszében sincs elköltözni az 1969-ben vásárolt, 
második emeleti lakásból.

rózsika néni a mai napig kézzel mos, a spájz polcain szépen 
sorakoznak az általa készített befôttek, savanyúságok. Konyhá-
jában csendesen duruzsol az 1963-ban vásárolt, Szaratov már-
kájú hûtôszekrény.

Az irigylésre méltó, szomszédok által is nagyon kedvelt néni 
egyetlen bánata, hogy szemének romlása miatt már nem tud köt-
ni, horgolni, hímezni. G.



4. oldal 5. oldalÖnkormányzati hírek Önkormányzati hírekFErEncVÁroS 2012. augusztus 13.

nyári önkormányzati ülés
Nyár közepén, július 10-én rendkívüli ülésre gyûlt össze Ferencváros Önkormányzatának Képviselô-testülete, mert a Budapest 
Fôváros Kormányhivatala június 26-án kelt javaslata szerint 30 napon belül módosítani kell a helyi építmény- és telekadóról 
szóló rendeletet. A módosítás határidejének betartásához a képviselô-testület döntése szükséges, de természetesen számos egyéb, 
aktuális téma is napirendre került.

A napirendi pontok elfogadása után, de még napirend elôtt 
Csárdi Antal képviselô úr kért szót, és a ferencvárosi kul-

turális életrôl szóló, az elôzô ülésen kialakult vitához kívánt 
hozzászólni.

Pál Tibor képviselô úr megköszönte a Park nevû szabadtéri 
szórakozóhely kapcsán kapott információkat, és megemlítette, 
hogy az Aszódi úti hajléktalanszálló kapcsán korábban ígért 
rendôri státusbôvítés még mindig nem történt meg.

A képviselôk napirend elôtti hozzászólását követôen Sebôk 
Endre, a Feszofe vezetôje kapott szót, hogy beszámolhasson 
arról, a cég eddig milyen – minden korábbinál jelentôsebb – 
foglalkoztatásra fordítható pályázati összegeket nyert meg. 
A közfoglalkoztatási pályázatokról elmondta, hogy ezek száz-
százalékos támogatások, tehát az így létrejövô munkahelyek 
nem terhelik a kerület költségvetését.

– Idén eddig 140 millió forintot sikerült pályázati úton a Fe-
szofe Kft.-nek realizálnia. Összehasonlításként: 2009-ben ez 
42 millió forint volt egész évre, és 80 fônek a közfoglalkozta-
tását biztosította, 2010-ben 84 millió forint volt 105 fô foglal-
koztatásával, jelenleg 177 fô közfoglalkoztatásáról beszélünk, 
140 millió forintos támogatással – foglalta össze az eredménye-
ket az önkormányzat egyik legdinamikusabban fejlôdô cégének 
vezetôje.

A húsznál is több napirendi pont közül az elsô az önkor-
mányzatok által adható elismerések és kitüntetések új szabá-
lyainak megszavazása volt. Az újraalkotott rendelet célja, hogy 

idôtálló módon lehetôséget teremtsen azok munkásságának 
méltó elismerésére, akik kimagasló, példamutató tevékenysé-
gükkel érdemeket szereztek Ferencváros fejlôdésében, érdekei-
nek elômozdításában, értékeinek megôrzésében, átörökítésében 
és gyarapításában, kapcsolatainak ápolásában vagy az egyete-
mes emberi értékek gyarapításában.

Hosszabb polemizálásra került sor az újabb térfigyelô kame-
rák telepítésével foglalkozó napirendi pont kapcsán, a képvise-
lôk – túllépve a napirendi pont közvetlen témáján – a kamerák 
tulajdoni helyzetére és az üzemeltetésben várható változásokra 
is kitértek. Végül a tíz kamera egy ütemben történô telepítése 
helyett azt a javaslatot fogadták el, amellyel tizennyolc kamerát 
telepítenek, két ütemben. A kamerák helyét is kijelölô határoza-
tot a testület egyhangúlag fogadta el.

A testület elfogadta a Karaván Mûvészeti Alapítvány és a 
Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány tavalyi évre vonat-
kozó pénzügyi beszámolóit, és döntöttek arról is, hogy a Bör-
zsöny utcai rendôrôrs felújítására fordítható összeg nagyságát 
hárommillió forinttal megemelik. Döntés született arról, hogy a 
Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gim-
názium tanári karát egy gyógypedagógussal bôvítik.

A képviselôk teljes egyetértésével találkozott a határozat, 
amely a Ferencvárosban lakó, 1996-ban, 1997-ben és 1998-ban 
született gyermekek részére a 2012. évi, HPV elleni térítésmen-
tes védôoltás méltányosságból történô engedélyezésérôl szólt.

Grozdits

Kedves Ferencvárosi Lakos!
Ha Ön nem rendelkezik Ferencváros Kártyával, még mindig nem késô, továbbra is lehet ingyenesen Városkártyát igényelni. 
Segítségével pénztárcakímélô megoldásokhoz juthat, és egy összetartó közösség tagjává válhat, ami csak elônyökkel jár. A kár-
tyaelfogadó helyek száma folyamatosan bôvül:

Vision Képkeret Stúdió, Lónyay u. 58. (képkeretezés, restaurálás)
Budapest Antikvárium Kft., Üllôi út 11–13. (könyveladás) 
Pasta Rossa Kft., Ráday u. 45. (étterem)
H&H Telecom Bt., Lónyay u. 42/a (telefonszerviz)
Car-Magine Kft., Ráday u. 19. (ruha- és ékszerárusítás)
Ráday Gourmand Kft., Ráday u. 34. (étterem)
Paracelsus Étterem, Üllôi út 119. (étterem)
Humánpolitika Bt. Viola Ruhaszalon, Üllôi út 109/c (esküvôi- és alkalmiru-

ha-szalon) 
Mixtequa Pizzéria, Üllôi út 113. (pizzéria)
ANH-QUAN 2010 Kft., Ernô u. 30–34. (étterem)
Püski–Masszi Könyvesház Kft., Mester u. 37–39. (könyvkereskedelem)
Contour Divat Kkt., Ferenc krt. 12. (fehérnemûüzlet)
AQUA NOVA Kft., Márton u. 14/b (szikvíz- és italszaküzlet)
Holttengeri Sóbarlang Szolgáltató Kft., Erkel u. 6. (sóbarlang)
Video-Part Kft., Ferenc krt. 46. (szórakoztatóelektronikai kereskedelem)
Lélekhajó Kft., Ernô utca 30–34. (temetkezés)
Horeco Kft. (Veranda étterem), Vendel u. 9. (étterem)
Pörkölt–Ház Kft., Tûzoltó u. 46. (mozgó étterem)
Kies Kft., Bakáts tér 8. (Fornetti, édességbolt)
Antea Temetkezési Kft., Mihálkovics u. 12. (temetkezés)
Belsô Barlang Kft., Mihálkovics u. 4. (életmódközpont)
Trattoria Étterem&Cafe, Ráday u. 16. (étterem)
Pesti Vendéglô, Ráday u. 11–13. (étterem)
Wang Mester Kft., Telepy u. 24. (étterem)
Red Cafe, Ráday u. 14. (étterem)
Claro Bistro, Ráday u. 35. (étterem)
Sir William, Ráday u. 9. (étterem)
Tengirs Plus Kft., Üllôi út 107. (sörözô)
Szinpatikeres Kft., Üllôi út 105. (festékbolt)
Két Tündér 2011 Kft., Üllôi út 109/c (szépségszalon)
Gond-viselés Nonprofit Kft., Thaly K. u. 40. (ajándéktárgyak értékesítése)
High-Care Center, IT Wind Kft., Sobieski J. u. 15–17. (kozmetika)

Jazz Cafe, SZLCS–FOOD Kft., 
Viola u. 35/b (kávézó)

Üvegpalota, dr. Sasvári Anna, 
Bokréta u. 34. (ékszerek és 
dísztárgyak)

Nyomtass Olcsón, Optimum 
Partners Kft., Bakáts tér 
8. (toner kis- és nagyke-
reskedés)

Utazási iroda, O.K. Travel Kft., Bakáts tér 2. (utazási iroda)
Borcsányi Ruha- és Bôrtisztitó Kft., Mester u. 41/a (ruha- és bôrtisztító)
Agaphe Family Kft., Viola u. 31–33. (szolárium)
Wellmed Kft., Könyves K. krt.12–14. (egészségmegôrzô szaküzlet)
Attractive Pub & Restaurant, Ráday u. 34. (étterem)
Kaltenberg Carevec Étterem, Kinizsi u. 30–36. (étterem)
Fehérholló Carevec Étterem, Fehérholló u. 2. (étterem)
Aristo Angro E.V., Bokréta u. 28. (harisnya-, zokni-, fehérnemûdiszkont)
Novetex Matrac Kft., Üllôi út 95. (matrac-biomanufaktúra)
Pálma Pizzéria Kft., Viola u. 48. (pizzéria)
Dzambhala Kft., Lenhossék u. 31. (étterem)
Makimpex 2000 Kft., Üllôi út 103. (hangszergyártás, -forgalmazás)
Jáde Optika Kft., Mester u. 46. (optika)
Idilko Kft., Ipar u. 2. (szépségszalon)
Siboro Bt., Mester u. 46. (papír-, írószerbolt)
Virágszerviz.hu Kft., Ferenc tér 11. (virágbolt)
Gasztro-Verde Kft., Tûzoltó u. 78–80. (étterem)
6 Mikron Medical Kft., Ferenc krt. 7. (orvosi szerviz és kereskedés)
Baby&Co. Kft., Ipar u. 2/b (bababolt)
Juristas Kft., Tompa u. 19. (követeléskezelô)
Fixir ’88 Bt. Pizza Mester, Mester u. 37–39. (pizzéria)
Kind Halláscentrum, Üllôi út 34. (hallókészülék-szaküzlet)
Toyota Tsusho Euroleasing Hungary Kft., Gyáli út 42. (gépjármû-értékesítés 

és -szerviz)

Felhívás kötelezô tüdôszûrésre
Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Budapest Fôváros Kormányhivatalának népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Budapest fôváros területén elrendelte a 
30 éves és ennél idôsebb felnôtt lakosság körében a kötelezô tüdôszûrô vizsgálat elvégzését.

A szûrôvizsgálaton azoknak nem kell megjelenniük, akik egy éven belül ilyen jellegû vizsgálaton részt vettek, illetve akik 
tüdôgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

Kerületünkben a tüdôszûrô vizsgálatot a Fôvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház Tüdô-
gondozó és Ernyôképszûrô Állomása végzi.

Helye: Budapest IX., Óbester u. 5.
Tel.: 215-6769

Rendelési idô: hétfô, szerda, péntek 8.00–12.30; kedd, csütörtök 13.00–17.30
A vizsgálatról a Tüdôgondozó Állomás értesítést küld, de ennek hiányában is megjelenhetnek a vizsgálaton. 

Kérem Önöket, minél nagyobb számban vegyenek részt a vizsgálaton. Közös társadalmi érdekünk a mindannyiunk egész-
ségét veszélyeztetô gümôkóros megbetegedések visszaszorítása.

Egyben felhívom figyelmüket, hogy azon érintettekkel szemben, akik nem vesznek részt a kötelezô tüdôszûrô vizsgálaton, 
eljárási bírság kiszabására van lehetôség, amelynek összege esetenként 5000 Ft, legmagasabb összege 500 000 Ft.

Tisztelettel:
Dr. Nagy Hajnalka jegyzô megbízásából dr. Gáspár László irodavezetô

A Ferencváros Kártyájára hûségpontok 
gyûlnek, ha a Kártyaelfogadó Partnere-
inknél vásárol, vagy igénybe veszi a szol-
gáltatásaikat. A pontokat az üzletekben 
írják fel Önnek a kártyaszáma alapján.  
Minden üzletben elôre meghatározott 
százalék alapján járnak a kedvezményes 
pontok. Ennek nagyságáról érdeklôdjön a 
Kártyaelfogadó Partnereinknél és a web-
oldalunkon.

Önnek a teljes összeget kell kifizetnie 
a megvásárolt termékre vagy szolgálta-
tásra, ami után azonban folyamatosan 
gyûlnek a hûségpontjai. 

Pontjainak alakulását nyomon követ-
heti a www.fvkartya.hu portálunkon, ahol 
saját felhasználói felülettel rendelkezik. 
A Városkártyáján szereplô kártyaszámot 

kell beütnie a megadott mezôbe, és a kár-
tyájának kézhezvételekor kapott jelszóval 
tud belépni az online felületre. négyha-
vonta kiadjuk katalógusunkat, amelyben 
a Kártyaelfogadó Partnerek ajánlatai sze-
repelnek. Ezek lehetnek kuponok, utalvá-
nyok, voucherek, értékes ajándéktárgyak, 
használati cikkek, amelyek pontértékkel 
rendelkeznek. A katalógusból kiválasztva 
ezekre válthatja be az összegyûjtött pont-
jait. A termékekhez az ügyfélszolgálatun-
kon keresztül tud hozzájutni.

A Ferencváros Kártya azonban több, 
mint egy egyszerû hûségkártyarendszer. 
A ráépülô szolgáltatások köre folyamato-
san bôvül.  Számtalan lehetôséget hordoz 
magában, amelyekrôl természetesen tájé-
koztatjuk. Legyen Önnek is Ferencváros 

Kártyája, és tartozzon a kártyabirtoko-
saink közé! 

További információkért, kérjük, ér-
deklôdjön az ügyfélszolgálatunkon, ahol 
a Ferencváros Kártyát is igényelni tud-
ja. Amennyiben partnerként csatlakozna 
hozzánk, látogasson el weboldalunkra – 
www.fvkartya.hu –, vagy hívjon fel min-
ket az alábbi telefonszámon.

Ügyfélszolgálat:
1093 Budapest, Lónyay utca 13/a.
(A Ferencvárosi Parkolási Kft. ügy-

félszolgálati irodájában a 4-es ablaknál.)
Hétfô, kedd, csütörtök: 9-tôl 17 óráig; 

szerda: 9-tôl 18 óráig; péntek: 9-tôl 16 
óráig.

Ebédidô: 12-tôl 12.30 óráig.
Tel.: 06-21 202-8003
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Kamerák a MÁV-Aszódi telepen
„Falu a város szélén” – állítja magáról a MÁV-Aszódi telep saját Facebook-profilja, s lássuk be, viszonylagos elzártsága és az 
itt élôk összetartása miatt jogos ez az önmeghatározás. Sajó Ákost, a terület önkormányzati képviselôjét annak apropóján kér-
deztük, hogy a télen idetelepített, nagy kapacitású hajléktalanszálló által kiváltott – néha bizony jogos – félelmek orvoslására 
kiépült a közterület jelentôs részét ellenôrzése alatt tartó kamerarendszer.

– Az elôzményt mindenki ismerheti – meséli a képviselô úr –, télen, a fôváros dön-
tése alapján idekerült egy hajléktalanszálló. A kamerarendszer iránti igény azonnal 
felmerült, és mi ezt teljesen jogosnak találtuk. Úgy ítéltük, hogy nyolc-kilenc kame-
rával lefedhetô gyakorlatilag az egész telep. Végül a fôváros és a Belügyminisztérium 
által biztosított összeg öt kamera beüzemelését tette lehetôvé.

– Több mint a semmi…
– Sokkal több, de azért jó lenne, ha idôvel ki lehetne egészíteni a rendszert az ere-

detileg tervezettre.
– Mire elég öt kamera?
– Arra mindenképpen, hogy kövessük a „potenciális renitensek” mozgását. ráadá-

sul a Gyáli út vasúti részén levô aluljáróhoz is került kamera, így a kerékpárosok és a 
motorosok talán figyelembe veszik, hogy az aluljáró nem kerékpárút, és ott bizony át 
kellene tolni a jármûvet. Az emberek nem is gondolnak arra, hogy a verôfénybôl le-
száguldva gyakorlatilag nem látnak semmit. Szerencse, hogy itt a szomszédban van a 
kórház. Eddig még megúszták kisebb zúzódásokkal a balesetet szenvedettek.

– Már mûködik a rendszer?
– Júniusban megtörtént a mûszaki átadás, újra bejártuk a terepet, a szakértôkkel 

megbeszéltük, hogy mit lássanak a kamerák. Megnéztük a központot is, ahol figye-
lik a beérkezô képet. Egy-két apróbb problémát még meg kell oldani, mert a kamera 
néhol óhatatlanul is bekukkant az udvarokba, amit a kertes házak lakói – teljes jog-
gal – nem vesznek jó néven. Erre is van megoldás, ha valaki bejelenti az ilyen jellegû 
problémáját, akkor programozható, hogy a forgó kamera mely részekrôl ne készítsen 
felvételt.

Ferencváros a fôépítész szemével
Szûcs Balázs, Ferencváros fôépítésze ismerôs terepen találta magát, amikor kinevezték, hiszen ezeket a házakat és utcákat nem 
„csak” szakmai szemmel nézi, sokkal régebbre és mélyebbre nyúlik a kötôdés.

– A Lónyay utcában végeztem az általános iskolát, akkori-
ban a ráday utcában laktunk. Aztán, már felnôttként nyolc évig 
önkormányzati képviselô is voltam, így tényleg ezer szállal kö-
tôdöm Ferencvároshoz.

– Azt tudni vélik az emberek, hogy mit csinál egy építész, de 
talán sokaknak homályos, hogy mi a kerületi fôépítész dolga.

– A legfontosabb tevékenység a területen történô építési 
ügyek szabályozása: mi építhetô, mi az, ami megtartandó, fel-
újítandó. A védett épületekkel való foglalkozás jelentôs feladat 
a kerületben. Közben koncepciót kell készíteni arra nézvést, 
hogy melyik terület mire alkalmas, mi legyen a beépítetlen terü-
letek sorsa. Esetünkben konkrét kérdés a Duna-part és a kerület 
viszonyának újraértelmezése és kialakítása; sok fejtörést okoz 
a jövôben esetleg megszûnô pályaudvarok területének haszno-
sítása. remélem, ez ügyben sikerül áttörést elérni, mert a MÁV 
nem mindig tûnik a legjobb partnernek az új elképzelések kap-
csán. A kevéssé kihasznált Ferencvárosi teherpályaudvar reha-
bilitációja például nagy lehetôségeket rejthetne magában.

– Az ön számára mi a legfontosabb szempont?
– Azt gondolom, nagyon fontos, hogy a szlogenben megfo-

galmazott „otthon, város, Ferencváros” minél élhetôbb legyen, 
úgy korszerûsödjön, hogy a lakosság igényeit maximálisan fi-

gyelembe vegye. Az évek óta tartó válság persze ezen a terüle-
ten is hangsúlyosan érezteti hatását, nincs lehetôség olyan rob-
banásszerû fejlôdésre, amelyhez korábban adottak lettek volna 
a feltételek. Egész Európa ebben kínlódik, de bízva a jövôben, 
már most elô kell készíteni a késôbbi projektlehetôségek hát-
terét.

– Melyek azok a konkrét feladatok, amelyeket a szûkös 
idôkben is el kell, el lehet végezni?

– Szerencsére továbbra is vannak azért pályázati lehetôsé-
gek, az Európai Uniótól komoly összeget nyertünk Belsô-Fe-
rencváros megújítására, s ennek már látható eleme a csarnok tér 
rekonstrukciója. Most kerül kiírásra az építészeti tervpályázat 
az Iparmûvészeti Múzeum teljes felújítására és bôvítésére. Ez 
egy olyan projekt, amely az országhatárokon túl is érdeklôdést 
kelt. A Duna-partunk továbbra is az egyik legattraktívabb be-
fektetési területe a fôvárosnak: a rákóczi híd déli oldalán van a 
kerületnek hasznosítható területe.

– Mi történik a „bedöglött” ipari területeken?
– Ezek elkezdtek átalakulni irodaterületekké, de most ott 

sincs jelentôsebb mozgás. Ami biztató, hogy a lakásépítés nem 
állt le a kerületben! Egész Budapestet tekintve Ferencvárosban 
a legjobb az ár-érték arány. Aki lakásba fektetné a pénzét, az ezt 
legokosabban ebben a kerületben teheti meg.

– Mi újág a József Attila-lakótelepen?
– A lakótelepen sok ügy a Pilisi Parkerdôgazdasággal van 

összefüggésben.
– …?
– Sok járdafelületet nem tudunk felújítani, esetenként racio-

nálisan megindokolható építési engedélyeket nem tudunk kiad-
ni olyan részekre, amelyek az erdô besorolású területek közé 
tartoznak. Szeretnénk, ha sikerülne legalább néhány területet 
elcserélni, és így önkormányzati tulajdonba venni azokat a föl-
deket, ahol az emberek amúgy is közlekednek.

– A metróépítéshez kapcsolódó felszínrendezésnek mi az 
ütemezése?

– Jövôre – ha minden igaz – átadásra kerül a Kálvin tér, és 
megszûnik a ráday utca elzártsága, ami komolyan sújtja az ott 
mûködô üzleteket és vendéglátóegységeket. G.

– Tényleg szükség van a térfigyelô rendszerre?
– A kívülrôl jöttek nagyobb része normálisan viselkedik, 

dolgozni jár, tisztán tartja a környezetét. A közhangulatot nyil-
ván nem ôk határozzák meg, hanem az a néhány figura, akik isz-
nak, drogoznak, odarondítanak a ház oldalába, és ha rájuk szól-
nak, akkor még ôk vannak felháborodva. Vannak riasztó esetek, 
rablások, késsel szurkálások, mobiltelefon-elvétel… Sajnos az 
áldozatok nem nagyon jelentik ezt a rendôrségnek, így nemcsak 
hogy nem jelenik meg a közbiztonsági adatok között, de ráadá-
sul még tenni sem tud ellene a rendôrség.

– Úgy tudom, vannak azért örömteli események is.
– Az általunk nagy becsben tartott parkot – bár ez még nem 

hivatalos – elneveztük Madaras József-emlékparknak. Elhelyez-
tünk egy padot, ültettünk fát, virágokat és tujákat, és reméljük, 
lesz majd idôvel emlékmû vagy szobor is. A lakók is maguké-

nak érzik a fejlesztést. Locsolják, ápolják a császárfát [Paulwnia 
tomentosa] és a környezô területet.

– Nem féltik a parkot? Megvédi a kamera?
– A hajléktalanszálló udvara fel lett újítva, van benne hely 

még a kutyáknak is. Tehát nem lenne törvényszerû, hogy a par-
kunkat tegyék tönkre azok, akik nem tudnak mit kezdeni ma-
gukkal. Talán idôvel lesz egy nyilvános illemhely is a parkban, 
olyasmi, mint a József Attila-lakótelepen, a nagy játszótéren.

– A néhány hete kezdett térfigyelés hozott már valami kéz-
zelfoghatót?

– A kamerák hatására megszûnt az egyik illegális szemétle-
rakó. A vasúti aluljárónál leszállnak a kerékpárokról, motorok-
ról, és úgy tûnik, hogy a kamera által figyelt területeken nyu-
godtabb lett a MÁV-Aszódi telep lakóinak élete.

G.
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Kéményellenôrzések ütemezése 2013-ra
Alapvetôen életvédelmi és tûzvédelmi okai vannak a kötele-

zô kéményvizsgálatnak. A leromlott állagú, eldugult vagy 
nem megfelelô huzatú kémény potenciális veszélyforrás. A ké-
mények rendszeres ellenôrzése és karbantartása az emberi élet 
és az ingatlanok védelme érdekében kiemelten fontos feladat. 
A vonatkozó rendeletek értelmében minden évben ilyentájt ké-
szítik el a következô évre vonatkozó, kerületekre lebontott ké-
mény-ellenôrzési ütemtervet a Fôkétüsznél, Budapest kémény-
seprô-ipari közszolgáltatójánál. Ennek apropóján beszélgettünk 
Kovács Balázzsal, a társaság ügyvezetô igazgatójával.

– A Fôkétüsznek jelentési kötelezettsége van az érintett ha-
tóságok felé a katasztrófavédelmi kirendeltség (korábban el-
sôfokú tûzrendvédelmi hatóság), illetve az építésügyi hatóság 
felé abban az esetben, ha életveszélyt állapít meg, vagy ha a 
korábban jelzett szabálytalanságot az ingatlan tulajdonosa nem 
hárítja el. Az egymillió fôvárosi kéménnyel kapcsolatos pre-
ventív élet- és tûzvédelmi feladatok maradéktalan ellátásához a 
társaság több mint 300 fôt foglalkoztat. Feladatának keretében 
gondoskodik a lakásban és más helyiségben lévô tüzelôberen-

dezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló – épülô vagy már 
használatban lévô – kémény és tartozékainak ellenôrzésérôl, 
szükség esetén tisztításáról, mûszaki felülvizsgálatáról, a hasz-
nálatával összefüggô szakvélemények elkészítésérôl és kiadá-
sáról. 

– Mik a tapasztalatok, hogyan fogadják a kéményellenôr-
zés tényét, a kiérkezô kollégákat a lakók?

– Bár mindenkinek alapvetô érdeke az égéstermék-elveze-
tôk biztonságos mûködése, hiszen emberéletek múlhatnak a 
kémények nem megfelelô üzemelésén, vegyes a munkatársaink 
fogadtatása. A többség együttmûködô a kéményseprôkkel, és a 
saját, illetve a közösség érdekeit szem elôtt tartva gondoskodik 
arról, hogy el tudjuk végezni a munkát. Sajnos az elmúlt évek-
ben azonban folyamatosan nôtt az ún. zárt lakások száma, azaz 
az olyan ingatlanoké, amelyekbe sem az elsô, sem a második 
kiszállás során nem jutottak be munkatársaink. 2011-ben 6887 
ilyen lakást regisztráltunk Ferencvárosban. További probléma, 
hogy a IX. kerületben számon tartott 42 758 kéménybôl 2011-
ben 1342 minôsült életveszélyesnek, és 8062 kémény esetében 

Mit tapasztalt a Csendkirály Ferencvárosban?

Idén is folytatódott a belvárosi kerületek és a Dreher Sörgyá-
rak Zrt. együttmûködésével a csendkirály társadalmi kam-

pány, amelynek célja a kulturált belvárosi élet elôsegítése. 
A nyári szezonban a szórakozó fiatalok a kampányban részt 

vevô vendéglátóhelyeken és az utcán egyaránt találkozhattak és 
találkozhatnak a csendkirály kampány elemeivel, így a csend-
királlyal és kísérôjével is. A tavalyi évhez hasonlóan hostelekben 
és hotelekben is elérhetôek voltak a csendkirály-térképek, ame-
lyekkel a külföldi fiatalok figyelmét hívják fel arra, hogy figyel-
jenek a környezô lakók nyugalmára.

A részt vevô vendéglátóhelyek – a Ferencvárosban 45 ven-
déglátóhely csatlakozott a kampányhoz – az elôre kiküldött 
csendkirály-ajánlások alapján vállalásokat tettek, amelyekkel a 
környezô lakók pihenését és a környék tisztaságát szolgálják, 
például biztonsági személyzet alkalmazása a bejáratnál, szemét 
feltakarítása zárás után.

A kampány szervezôi fontosnak tartják a lakosság vélemé-
nyének megismerését is, ezért június során megkérdezték az 

érintett kerületek lakóit, hogy mit gondolnak a kerületi problé-
mákról, különös tekintettel az éjszakai zajt illetôen. 

A kutatás során összesen 426 válaszadó volt, ebbôl 70 fô 
IX. kerületi lakos. A válaszadók még a kérdések feltétele elôtt 
szabadon elmondhatták, milyen problémákat éreznek legin-
kább égetônek a kerületben.

Érdekes és Ferencváros szempontjából pozitív, hogy önma-
gukban és a többi válaszadóhoz képest is kifejezetten szeretnek 
ebben a kerületben élni, és egyetértenek azzal, hogy a kerület 
szépen fejlôdik. Hisznek abban, hogy lehetséges a kulturált szó-
rakozás, hogy jól megférnek a szórakozni vágyók és a helyi la-
kosok egymás mellett, és kifejezetten nem értenek egyet azzal, 
hogy ki kellene tiltani a szórakozóhelyeket a környékrôl. 

A felmérés készítôi kíváncsiak voltak arra is, hogy a lakók 
kit tartanak az esti/éjszakai szórakozás okozta zajproblémák 
megoldásában leginkább felelôsnek. A válaszokból az tûnt 
ki, hogy elsôsorban a vendéglátósoktól várják a megoldást a 
lakosok, hiszen ôk közvetlenül a helyszínen lehetnek befo-
lyással a hangoskodókra, mellettük az önkormányzattól és a 
rendôrségtôl várják a megoldást. Elgondolkodtató ugyanakkor, 
hogy a szórakozók felelôssége csak a negyedik helyre kerül, 
pedig ôk a probléma legfôbb okozói. Fontos, hogy a megkérde-
zett IX. kerületi lakosok körébôl csupán 5 fô mondta azt, hogy 
„zajprobléma” esetében nem tudja, kihez, hova fordulhatna 
segítségért, és csupán 7-en válaszolták, hogy „senkihez” nem 
tudnak fordulni. 57 fô egyértelmûen tudott példát mondani, 
hogy kihez fordulna (a rendôrség, az önkormányzat, a vendég-
látós vagy a zajongók a leggyakrabban említettek). 

Egy magatartás-formáló kampány eredménye csak hosz-
szabb távon mérhetô le. A szervezôk és a kampányban részt 
vevô önkormányzatok azonban meg vannak gyôzôdve arról, 
hogy a széles alapokon nyugvó együttmûködés be fogja váltani 
a hozzá fûzött reményeket.  K.

nem történt meg az elôzô évben feltárt szabálytalanság elhárí-
tása. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a kémény-
seprô-ipari közszolgáltatás tûrése némi kellemetlenséggel jár a 
lakosság számára, hiszen biztosítaniuk kell az ingatlanba tör-
ténô bejutást. Azonban azt a rövid idôt, amelyet az ingatlanok 
többségében évente egyszer esedékes vizsgálat jelent, kötelezô 

és érdemes is erre áldozni. A kéményseprô soha nem érkezik 
váratlanul. A jogszabályi elôírásoknak megfelelôen legalább 
nyolc nappal a vizsgálat tervezett idôpontja elôtt hirdetmény 
(plakát) útján értesíti az ingatlantulajdonosokat. Amennyiben az 
elsô vizsgálat során valamely ingatlanba nem tudott bejutni a 
kéményseprô, a második vizsgálat idôpontjára szintén legalább 
nyolc nappal korábban a postaládába dobott értesítôvel hívja fel 
a figyelmet. 

– A rendszeres ellenôrzésen kívül milyen esetben találkoz-
nak még a fôvárosi lakosok a kéményseprôkkel?

– A rendszeres, éves ellenôrzés mellett a lakosok alapvetôen 
a kéményvizsgálat és a szakvélemény-készítés során találkoznak 
munkatársainkkal. Ezt a közszolgáltatást az új égéstermék-elve-
zetôk kivitelezés közbeni vizsgálata során, a használatbavétel-

hez szükséges vizsgálat során, valamint az újonnan épített vagy 
javított, illetve újra használatba vett kémények használatbavéte-
le elôtti vizsgálata során szükséges igénybe venni. Idetartoznak 
azok a vizsgálatok is, amelyeket a tüzelési mód, a kémény ter-
helésének vagy bármely paraméterének megváltoztatásakor kö-
telezô elvégeztetni. Az ilyen jellegû szakvélemények a kötelezô 
okokon kívül más esetekben is megrendelhetôek.

(kk)

NE DÔLJÖN BE! Legyen óvatos a fogyasztói csoportok ajánlataival!
Egyre több a hitelnek tûnô, könnyen elérhetô pénz-
ügyi ajánlat a lapokban. A fogyasztói csoportok hirde-
tései azonban sokszor félrevezetik az ügyfeleket. Ez 
ellen és a fogyasztók tájékoztatása érdekében indí-
tott kampányt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Er-
rôl Gondolovics Katalint, a GVH szóvivôjét kérdeztük.

– Elôször is tisztázzuk: mi az a fogyasztói 
csoport?

– Egy vásárlási társulás. A csatlakozók vállalják, 
hogy elôre bizonyos részleteket fizetnek, hogy az így 
összegyûjtött pénzbôl megszerezzék egy áru (például 
lakás vagy autó) tulajdonjogát, vagy igénybe vehes-
senek egy adott szolgáltatást. A csoportok törvénye-
sek ugyan, de a hirdetéseik már sokszor nem. 

– Mi a baj a fogyasztói csoportok hirdetései-
vel?

– Ilyen hirdetésekkel lehet találkozni akár ebben 
az újságban is, de ezekbôl nem derülnek ki egyér-

telmûen a konstrukcióval kapcsolatos legfontosabb 
információk, veszélyek. Ez a rendszer rengeteg ve-
szélyt és bizonytalanságot rejt az ügyfelek számára, 
ám ezekre nem hívják fel kellôen a figyelmüket. Sôt 
gyakran félrevezetik az ügyfeleket.

– Mik a legnagyobb veszélyek?
– A hirdetô cégek általában azzal hitegetnek, hogy 

a banki feltételeknél sokkal kedvezôbben, jövedelem-
igazolás nélkül, akár KHR/BAR-listásként vagy nyug-
díjasként is gyorsan, könnyen enyhíthetik pénzügyi 
gondjainkat. De ez a legtöbbször nem igaz. Mert az 
általuk nyújtott megoldás kölcsönnek tûnik, holott 
nem az. A fogyasztói csoportok ugyanis nem adnak 
pénzt, hanem csak vásárlási jogot. Ráadásul nem kis 
részben a vakszerencsén múlik, hogy valaki mikor jut 
ehhez hozzá. 

– Tehát nem biztos, hogy gyors segítséget 
kapnak?

– Egyáltalán nem biztos, mert az igényelt összeg 
alapesetben a futamidô végén (tehát akár 15-20 év 
elteltével) kerül kifizetésre. Korábbi kifizetésben 
csak akkor bízhat valaki, ha egy közgyûlésen ô vál-
lalja a legmagasabb összegû „elôtörlesztést”. De az 
is elôfordulhat, hogy hónapokon át egyáltalán nem 
tartanak közgyûlést. Így a legtöbben hónapokon vagy 
éveken keresztül hiába várnak a remélt forrásra, és 
egyre nagyobb kiadásba hajszolják magukat. 

– Mit tehetnek az emberek, hogy biztosan el-
kerüljék a bajt?

– Tájékozódjanak, mielôtt bármit aláírnak! Olvas-
sák el a szerzôdéseket, és ha túl bonyolultnak tûnik, 
kérjék valamelyik családtagjuk, ismerôsük segítsé-
gét! Hívhatják a 06-80 48-48-48-as számot is, ahol a 
GVH munkatársai adnak tájékoztatást, emellett pedig 
a www.nedoljonbe.hu címen is informálódhatnak a 
fogyasztók, még azelôtt, hogy bedôlnének. 

A munkavégzés tervezett helyszínei

Január
Üllôi út 1.-tôl 43.-ig – Ferenc krt. 44.-tôl 24.-ig – Knézits u. páros oldal – Kinizsi u. 22. – ráday u. 32.-tôl 4.-ig 
Kálvin tér által bezárt tömb.

Február Vámház krt. – Fôvám tér – Közraktár u. – Kinizsi u. 2–18. ráday u. 33–9. – Kálvint tér által lezárt tömb.

Március
Kinizsi u. 1.-tôl 29.-ig – Knézits u. páratlan oldal Ferenc krt. 22.-tôl 2.-ig Boráros tér – Közraktár utca által lezárt 
tömb.

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

Május Haller u. 44–88. – Üllôi út 121–105. – Márton u. 39–1. által lezárt tömb.

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

Július Haller u. 1–17. – Mester u. 53–87. – Könyves K. krt. Soroksári út 58–32. által lezárt tömb.

Augusztus Fék u. – Péceli út, Könyves K. krt. – Külsô Mester u. – Határ út – Duna által lezárt terület.

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

Október
Berzenczey u. 1–43. – Üllôi út 65–87. – Thaly K. u. 62–2. – Mester u. 54–38. által lezárt tömb; József Attila-la-
kótelep.

november nagyvárad tér – Üllôi út 123–199. – Ferde u. – Határ út – Gyáli út.

December
Gyáli út – Illatos út – Külsô Mester – Mester u. páros oldal Haller u. 19–41.
ált al lezárt tömb; József Attila-lakótelep.
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Júliusi események a 220 éves Ferencváros történetébôl

Tudta-e, hogy… 

1885. augusztus 25-én nyitották meg a 
Szent István Kórház épületegyüttesét. 
1885 egyébként is a hazai közegészség-
ügy fejlôdésének egyik legfontosabb éve 
volt. Ekkor rendezték az országos orvo-
si és közegészségügyi kongresszust, s 
ekkor nyílt meg a fôváros legnagyobb 
alapterületû egészségügyi intézménye, a 
Szent István Kórház. A kórház építését 
1881-ben határozta el a fôváros közgyû-
lése, s hatmillió forintos kölcsön felvéte-
lét engedélyezte a beruházás fedezésére. 

Helyszínül a Gyáli út, a Lenkey utca, a 
Haller utca és a Vágóhíd utca által ha-
tárolt, 15 ezer négyszögöles telket vá-
lasztották. Az épületkomplexum terve-
zôjének Hauszmann Alajost kérték fel. 
Megnyitásakor a közkórház 656 beteg 
befogadására volt képes, nyolc osztály 
nyolc pavilonnal várta a betegeket. Egy-
másba nyíló, nagy kórtermek jellemez-
ték az osztályokat, de egyágyas szobák 
is rendelkezésre álltak. Közismert ne-
vét 1894-ben nyerte el, addig Újkórház 
néven szerepelt. Megnyitása nagy ese-
ménynek számított, vendégkönyvébe el-
sôként az uralkodó, I. Ferenc József írta 
be a nevét.

1909. augusztus 7-én adták át a Gyá-
li úton épült lakóházkomplexumot, az 
úgynevezett „nyolcházat”. A 176 la-
kásos teleppel némileg enyhült a szá-
zadforduló fôvárosi lakáshiánya, amely 

fôként a munkásokat és az alsóbb pol-
gári rétegeket érintette. A telep a Bárczy 
István fôpolgármester nevéhez fûzôdô 
lakásépítési program keretében épült. Az 
úgynevezett kétlakásos házakban két-
szobás lakásokat építettek elôszobával, 
konyhával és kamrával. Az egyszobás 
lakásos házakban a szobához konyha 
és kamra tartozott. Az egyik épületben 
óvoda és iskola is mûködött. A „V” jelû 
épületben elemi iskola és óvoda is nyílt, 
még ugyanebben az évben.

Gönczi

A show folytatódik
Július 24-én este a ferencvárosi székhelyû Karaván Színház 

A show folytatódik címû darabja csalogatta a közönséget a 
Fészek Mûvészklub színháztermébe. A Szerencsés Találkozá-
sok elnevezésû országos kampány keretében megtartott elôadás 
célja és megfogalmazott üzenete a romák és a nem romák kö-
zötti, elôítéletekkel és feszültségekkel terhelt viszony javítása.

A darab alapgondolatát egy néhány éve megjelent könyv, 
a cigánylabirintus adta, formai kereteit, a „show”-t pedig 
napjaink kereskedelmi kultúrájából merítették az alkotók. 
Nyári Oszkár rendezése élô zenével, Fekete János Jammal 
hang effektjeivel és vetített háttereivel olyan magas mûvészi 
színvonalú elôadást hozott létre, amely magasan kiemelkedik 
a „társadalmi célú próbálkozások” sorából. A tizennyolc éves 
roma fiú fôvárosi kalandjait nyomon követô forgatókönyv em-
berséges – néha szarkasztikusan elkeseredett – humora úgy ra-

gadja magával a nézôt, hogy az együtt érzô pityergéstôl a fel-
hôtlen örömig az érzelmek széles skáláját mozgatja meg. Óriási 
találmány, hogy a történetvezetés mikéntjét a nézôk piros és 
zöld lapokkal szavazva befolyásolhatják – nagyjából úgy és 
annyira, mint amit a kereskedelmi televíziók esetében feltéte-
lezhetünk.

A színészi alakítások komoly tehetségrôl árulkodtak, s a ki-
sebb botlások, „malôrök” is a darab javára váltak, hiszen a szí-
nészekbôl sugárzó lelkesültség és delejes erô mindent elsöprô 
módon bizonyította, hogy az elôítéleteknek nincsen sem helyük, 
sem értelmük egy egészséges – vagy arra legalább törekvô – tár-
sadalomban.

Ép érzékekkel és egészséges érzékenységgel megáldott ma-
gyar állampolgár – roma és nem roma – csak szurkolhat, hogy a 
show folytatódjon… Grozdits

A roma áldozatok emléke
A holokauszt roma áldozatairól 1972 óta emlékez-
nek meg. 1944-ben, augusztus 2-án éjjel több mint 
háromezer cigányt, fôként nôket és gyermekeket 
gyilkoltak meg Auschwitzban. A magyarországi 
megemlékezés központi helyszíne idén is a Neh-
ru-parton álló romaholokauszt-emlékmû volt.

A koszorúzással és kulturális mûsorral egybekötött 
megemlékezést a Budapesti roma Gyülekezet, 

az Idetartozunk! roma Közösségi Hálózat és a Phra-
lipe Független cigány Szervezet közösen szervezte.

A megemlékezésen elhangzott Gróh Gáspárnak, 
a Köztársasági Elnöki Hivatal Társadalmi Kapcsola-
tok Igazgatósága vezetôjének a levele. A levél rámu-
tat, hogy a mögöttünk hagyott század a „népirtások 
évszázada”, de a tragédiák ma sem azonos súllyal 
szerepelnek a kollektív emlékezetben: eddig kisebb 
figyelmet kapott a cigányság tragédiája. Gróh Gáspár 
szerint nem romáknak és romáknak közös köteles-
ségük, hogy útját állják a hasonló cselekedeteknek, 
ebben fontos szerep jut annak, hogy olyan közhangu-
latot sikerüljön kialakítani, amelyben senkinek nem 
kell félnie.

A beszédeket követô ökumenikus ima után az ál-
lami szervezetek, a diplomáciai testületek, a politi-
kai pártok, az önkormányzatok és több civilszervezet 
képviselôi koszorúztak. A ferencvárosi roma nemze-
tiségi önkormányzat képviseletében Csonka Gyula 
helyezett el koszorút az emlékmûnél. G.
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Nárcisz program – a halál legyôzésének, a szeretetnek, a ragaszkodásnak a szimbóluma

Hogyan vehetjük igénybe a hospice szolgáltatásait? 
Minden testi, de fôként lelkierejére szüksége van annak, 

akinek a családjában valamelyik közvetlen, vele együtt élô 
hozzátartozójáról kiderül, hogy gyógyíthatatlan, daganatos 
betegségben szenved. Amikor nem lehet elôre tudni, felbe-
csülni, hogy mennyi van még hátra a távozónak és az ôt el-
engedôknek.

nekik nyújt felbecsülhetetlen segítséget a Magyar Hospice 
Alapítvány. A nemzetközi hospice-mozgalmat jellemzô szelle-
miségnek megfelelôen a már csak tüneti kezelésben részesíthe-
tô, gyógyíthatatlan – elsôsorban daganatos – betegek testi és lel-
ki szenvedéseinek enyhítésével foglalkoznak az alapítvány fô-, 

részállású és önkéntes munkatársai. céljuk a betegek fájdalmai-
nak és a tüneteinek csökkentésével, lelki szenvedéseik enyhíté-
sével a lehetô legjobb életminôség, fizikai és szellemi aktivitás 
elérése, valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász 
terheinek viselésében.

Hazánkban 1991-ben a Polcz Alaine által vezetett Ma-
gyar Hospice Alapítvány megalakulásával jelent meg a hos-
pice-szemléletû ellátás. A kezdetben még csak néhány önkéntes 
által elindított otthoni ápolás után sorra alakultak Magyarorszá-
gon a hospice-gondozást különbözô ellátási formákban (otthon 
ápolást, palliatív kórházi osztályt és a kettôt együtt) nyújtó hos-
pice-szervezetek.

Kissrác az Átokból
Balogh Richárdot valószínûleg többen ismerik arcról, mint ahányan tudják, hogy ô az a ferencvárosi srác, aki szerepel az Átok 
címû tévéfilmsorozat második évadában. Ricsi a Telepy utcai iskolában hetedikes, és egy aprócska lakásban él, kettesben édes-
anyjával.

– Korodhoz képest sok filmben szerepeltél már.
– A csíkos pizsamás fiúban [The Boy in the Striped Pyja-

mas] elôször fénydublôr voltam.
– Az mi?
– rajtam állították be azokat a fényeket, amelyekkel aztán a 

szereplôt világították meg. De aztán igazi dublôr lehettem, mert 
nagyon hasonlítottam a fôszereplôre. Voltam a 9 és ½ randiban, 
és statisztáltam a Diótörôben. Aztán a John Adams címû film-
sorozatban. Szerepeltem már távközlési reklámban is.

– Hogyan találnak meg a szerepek?
– Szerencsém van a statisztaszervezôkkel: megjegyezték az 

arcomat, és nem adatbázisszerûen, „véletlenül” kerülök egy-egy 
produkcióba, hanem mert az én arcom kell.

– Az Átok az elsô olyan film(sorozat), ahol szöveged is van.
– nagyon jó érzés, mert így már sokkal izgalmasabb az 

egész. Ez volt eddig a legjobb forgatás, mert itt már tényleg oda-
figyeltek rám. Ahogy megszerettem Mátyássy Áron rendezôt, és 
összerázódtam a stábbal, úgy lett egyre élvezetesebb a forgatás. 
Az Átok második évadában tûntem fel, de az elsô évadban is be-
széltek már rólam, illetve arról a fiúról, akit a filmben alakítok. 
nagyon vártuk, hogy lesz-e harmadik évad, hiszen a második 
évad végén minden kérdés nyitva maradt. Így kicsit sajnáltam, 
hogy ebben csak annyi szerepem volt, amennyit egyetlen forga-
tási nap alatt letudtunk. Persze bôven kárpótol, hogy nagyjából 
ugyanezzel a stábbal augusztusban kezdjük forgatni a csukás 
István mûvébôl készített, Berosált a rezesbanda címû filmet, 
amihez még zenei oktatás is „jár” a nyári szünet elején. Aztán 
az is elképzelhetô, hogy egy spanyol filmben is játszom idén 
nyáron.

– Mit szólnak a körülötted élôk?
– Az osztálytársaim, a tanáraim is tudják, hogy benne va-

gyok a tévében, anyu munkahelyén is ismerik az arcomat. Sze-
rintem mindenki izgalmasnak találja.

– Hogy megy a suli?
– Most, hetedikben javítottam. Kémiából és fizikából ötös 

vagyok, biológia négyes. Talán csak matekból rontottam kicsit, 
mert a tanár nagyon szigorú, de azért igyekszem.

– Mit csinálsz, amikor ráérsz?
– Szeretek számítógépen játszani, és a kutyámmal minden-

nap kimegyek a kutyafuttatóra. A többi állatommal is sokat fog-
lalkozom: velem lakik egy agáma, egy madárpók és egy kígyó.

– Mik a terveid a távoli jövôre?
– Hát, az állatokat nagyon szeretem, úgyhogy szívesen dol-

goznék az állatkertben, de színészkedni is szeretnék, és az ope-
ratôrködést sem lenne rossz kitanulni. A forgatások alatt sok ér-
dekes dolog történik a kamera körül. Ha jobban meggondolom, 
minden érdekel, ami a filmezéshez kapcsolódik. G.

Berosált a rezesbanda
Augusztusban három hétig tart a Berosált a rezesbanda 
címû film forgatása Vácott. A Csukás István forgatóköny-
vébôl készülô ifjúsági filmet Mátyássy Áron rendezi, az 
operatôr Herbai Máté, a fôbb szerepekben Anger Zsolt, 
Makranczi Zalán, Hevér Gábor, Kocsis Pál, Balogh And-
rás, Fesztbaum Béla, Hollósi Frigyes. A Berosált a rezes-
banda tévéfilmnek készül, de úgy, hogy moziban is vetít-
hetô legyen. A bemutatót várhatóan 2013 tavaszán tartják.

Bár ez az idô elegendô volt ahhoz, hogy mind többen megis-
merjék a mozgalom célkitûzéseit, valószínûleg még ma is sokan 
vannak, akik nem tudják, mit jelent ez a gyakorlatban, mit kell 
tenni, hogy kapcsolatba kerülhessünk az alapítvánnyal, élhes-
sünk az általa nyújtott lehetôségekkel. Errôl beszélgettünk Ben-
del Barnabás ápolóval, aki másfél éve dolgozik a Hos pice Ala-
pítványnál, és aki a Merényi-kórházban mûködô hos pice-részleg 
ápolójaként ismerkedett meg a mozgalom célkitûzéseivel. Bár 
geográfiailag nincs felosztva a ténykedési terület, ô nagyrészt a 
IX–X. kerületben tevékenykedik.

– Az óbudai Kenyeres utcai központunkban kell jelezni az 
igényt a szolgáltatásra. Ezt megteheti a beteg maga is, de az 
érintett családtagok is. Megesik az is, hogy maguk a család-
tagok szorulnak támogatásra az elkövetkezô idôszak, a várha-
tóan bekövetkezô események feldolgozásában. Gyakrabban 
elôforduló eset, hogy a betegek maguk szorulnak fizikai, lel-
ki támaszra. célszerû ilyenkor már a zárójelentéssel, elôzetes 
orvosi papírokkal érkezni a megbeszélésre a fônôvérhez vagy 
betegkoordinátorhoz, akik a kapcsolattartók lesznek. Személyre 
szabottan megbeszélik, mire van szüksége a betegnek, a család-
nak, ami a fizikai ápolástól kezdve a lelki tanácsadáson keresz-
tül egészen az orvosi segédeszközök kölcsönzéséig terjedhet. 
Az igények és lehetôségek kölcsönös megismerését követôen 
a felek megállapodási szerzôdést írnak alá, ami minden eset-
ben térítésmentes szolgáltatást jelent. Azért hangsúlyozom ezt, 
mert sokan azért nem jelentkeznek, mert a költségektôl félnek. 
Sôt, amikor már megszületett a megállapodás, megbeszéljük 
az ellátás mikéntjét, akkor sem akarják elhinni, hogy az egész 
nem kerül semmibe! A hospice-házban hetente tartunk megbe-
széléseket, amikor mindenki beszámol a maga „esetérôl”, így 
gyakorlatilag mindenki tud az összes ellátott betegrôl. Ez fôvá-
rosszerte 70-100 rászorulót jelent egy idôben. Komoly csapat-
munkára van ehhez szükség: orvos-ápoló, gyógytornász-pszi-
chológus szoros együttmûködésével. De nem ritka az az eset 
sem, amikor mi, gondozók/ápolók szorulunk lelki támaszra. Az 
én esetemben a legnehezebb az volt, amikor egy nálam valami-
vel idôsebb beteget vesztettünk el – mondja a harmincas évei 
közepén járó fiatalember. – A napi betegellátáson, lelki segít-
ségnyújtáson túl az a tapasztalatom, hogy sokszor segítséget 

jelent a családoknak és a betegeknek egyaránt, ha átmenetileg 
bekerülhetnek a fekvôellátást nyújtó részlegünkbe. Pár nap alatt 
egy kis erôt gyûjthet a család és a beteg egyaránt. Hangsúlyozni 
szeretném azonban, hogy mint ahogy nincs két egyforma életút 
sem, nincs két egyforma eset itt sem. Mindenkor az adott körül-
mények ismeretében tervezzük el a beteggel, a családdal együtt 
a további tennivalókat. -kk-
Telefon (betegellátás): 250-5513; e-mail: info@hospicehaz.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

ÓRIÁSI 
KAMATAKCIÓ!
Tovább csökkentettük, nálunk az

24%

(90 napra 2,95%)

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

SOKKAL TÖBBET 
ADUNK RÁ!

nn l!

TÖBBET

sö

OREX ZÁLOG –

ö

24%

ÁLOGOGG – T

TToovább csö
*A záloghitel részletes 
feltételeit az üzletekben 
kifüggesztett tájékozatón 
találhatja.. Érvényes 
2012. augusztus 1-jétől 
visszavonásig.

csak
éves kamat 
12%*

Sajtóközlemény

Elhunyt Zwack Péter
Ferencváros polgármestere is osztozik a Zwack család gyászában

Egy közösség, egy városrész ereje többek közt az ott élô és érte dolgozó családok, kiváló emberek tehetségébôl, életpályájából 
adódik össze – mondta dr. Bácskai János ferencvárosi polgármester, aki személyesen fejezi ki részvétét a családnak.

A Zwack család 142 éve kötôdik Ferencvároshoz, ekkor költözött ugyanis a Zwack-gyár elôbb az Üllôi útra, majd 22 évvel 
késôbb a Soroksári útra, ahol jelenleg is található. A Zwack család tagjai, így a közelmúltban elhunyt Zwack Péter Ferencváros 
nagyérdemû, kiváló polgárai voltak. Zwack Péter szerette a kerületet, nemcsak a munkája kötötte ide, rendszeresen kilátogatott a 
Fradi-meccsekre is. Bár a második világháború után távozni kényszerült a hazájából, amint módja nyílt rá, teljes akarással, nagy 
odaadással szolgálta Magyarországot mind a diplomáciában, mind a legendás családi vállalat újjáélesztésével. A Zwack Unicum 
méltán híres gyára éppúgy hozzátartozik Ferencváros nevezetességeihez, mint ahogyan a Zwack család is fémjelzi kerületünket – 
hangsúlyozta a polgármester. Büszke és sikeres lehet az a szûkebb haza és kerület, amelynek ilyen kiváló polgárai adatnak. Egy jó 
polgár nemcsak gyarapítja a közösséget, hanem ahol tud és kell, segíteni is kész. Zwack Péter méltó emléket állított életmûvével, 
szép tradíciót örökített a családjára, és követendô példát állított a ferencvárosiaknak. 

Emlékét, munkáját, hagyományát megôrizzük.
Dr. Bácskai János polgármester, Ferencváros
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Apróhirdetések
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.

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

Ferencvárosi gyorsszerviz 0-tól  
24 óráig. Víz-, gáz-, fûtésszerelés, 
duguláselhárítás géppel, garan-
ciával. Tel.: 322-1036, 06-70 
246-5753

Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön, 
zöldövezetben lévô, egyedi  
cirkóval ellátott, 2 szobás,  
50 m2-es lakásomat eladnám,  
vagy budapesti lakásra cserélném. 
Tel.: 06-70 299-2142

55 m2-es, 2 szobás, erkélyes,  
gázfûtéses lakás diákoknak kiadó  
a Semmelweis Egyetem közelében. 
Tel.: 06-20 598-6114

Villanyszerelés, hibakeresés  
társasházak részére is.  
Villanybojlerek vízkôtelenítése,  
javítása, cseréje. rácz Mihály.  
Tel.: 260-7090, 06-30 296-5590. 
0-tól 24 óráig hívható.

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

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

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. Tel.: 06-20 532-9161

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

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

Dajka-, gyermekfelügyelô-,  
gyógypedagógiai asszisztenskép-
zés. Kaszaképzô. Tel.: 276-5918, 
nysz.: 01006404

IX. ker., Ferenc körút 25. szám  
alatti antikvitásomba felvásárol-
nék régi bútorokat, festményeket,  
porcelánokat, bronzszobrokat,  
fali- és állóórákat, eozin-
Zsolnayt, tört aranyat, ezüsttár-
gyakat kiemelt áron.  
Tel.: 06-20 505-0505

AKTUÁLIS AJÁNLATAINK!

                                    NYÁR VÉGI AKCIÓK!

          UPTODATE minőségi NAPSZEMÜVEGEK Polarizált Lencsével
20% engedménnyel

�

    GYERMEKSZEMÜVEGEK vékonyított szemüveglencsével és 
INGYEN SZEMÜVEGKERETTEL

• Ingyenes látásvizsgálat (Ha szemüvegét mi készítjük.) Csak a 

HALLER utcai üzletünkben!

• 40% engedmény minden márkázott műanyag szemüveglencse 
árából, a progresszív és a fényre sötétedő /Transitions / 
lencséket is beleértve!

• 50% engedmény az akciós szemüvegkeretek árából

A fenti akciók 2012.08.01. és 2012. 09. 30. között érvényesek.

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

   www.halleroptika.hu

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

Tel: 06-1-877-60-63

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

Tel.: 06-20-537-3262

  BÖRZSÖNY OPTIKA
IX.Börzsöny u. 19.
Nyitva: K:9-12 h Cs: 9-12 h

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

Dráma a szônyegen
A londoni olimpiára kijutott két ferencvárosi sportoló közül 

a 74 kg-os súlycsoportban versenyzô birkózó, Bácsi Péter 
mutatkozott be elsôként. A szakvezetés és a szurkolók is nagy 
reményeket fûztek a szerepléséhez, de 
az élet átírta a remélt forgatókönyvet.

A pekingi ötkarikás játékokon 
az ötödik helyen végzett birkózó az 
éremszerzés reményében lépett szô-
nyegre. A nyolc közé jutásért a litván 
Kazakević ellen mérkôzött. Az elsô 
menetet megnyerte az FTc sportoló-
ja, majd a másodikban, nem sokkal a 
vége elôtt a földharc során ellenfele 
ráfeküdt Péter bal lábára. Már ekkor 
látszott, hogy óriási fájdalmai vannak, 
de rövid ápolás után folytatta a küz-
delmet. Mivel ezt a menetet a litván 
nyerte meg, a harmadik menet dön-
tött. Bácsi igyekezett, de a második 
perc végén már képtelen volt tovább 
birkózni. 

Az orvosi vizsgálat kiderítette, hogy a ferencvárosi birkózó 
hátsókeresztszalag-szakadást szenvedett, és a csarnokból egye-
nesen a kórházba vitték. 

Nagy változások az Üllôi úton
Alaposan kicserélôdött a nyári szünetben a Ferencváros labdarúgócsapatának kerete. Sokan elmentek vagy elküldték ôket, és 
sok új játékos érkezett az Üllôi útra. 

Amikor májusban befejezôdött a 2011–12-es bajnokság, ab-
ban minden szurkoló és vezetô egyetértett, jelentôs erôsí-

tésre lesz szükség ahhoz, hogy az élmezônybe jusson a Fradi a 
következô évadban.

A tavasszal az FTc kötelékébe tartozó labdarúgók közül el-
távozott az Üllôi útról Liban Abdi, Marko Šimić, Balog Zoltán, 
Junior, Kulcsár Dávid, Lisztes Krisztián, Maróti Béla, Héctor 
Morales, Oláh Lóránt, Rósa Dénes, Zsivóczky Norbert, a vete-
rán Végh Zoltán pedig visszavonult.

Pölöskey Péter pályára lépett az elsô bajnoki mérkôzésen, 
majd ô is más klubba igazolt. A csatár nem tartozott a drukkerek 
kedvencei közé, és amióta egy nyári felkészülési meccsen kiin-
tett és kiszólt a szurkolóknak, még kevésbé. Amikor a Kecske-
mét elleni összecsapáson Détári Lajos vezetôedzô lecserélte, a 
közönség felállva ujjongott. Ezt követôen Pölöskey maga kérte, 
hogy bontsák fel a szerzôdését.

Ami az új fiúkat illeti, lilából zöldbe öltözött, azaz Kecs-
kemétrôl került a Fradihoz két szerb középpályás, Aleksandar 
Alempijević és Vladan Čukić, Paksról a csatárként és támadó 
középpályásként is bevethetô Böde Dániel (1. kép), míg a kö-
zéppályán hasznosítható Gyömbér Gábor a Lombard Pápától 
igazolt a Ferencvároshoz. Az FTc játékosa lett Máté János 
(2. kép), aki az elôzô szezonban a Videoton–Puskás Akadémia 
csapatának futballistájaként gólkirály volt az nB–II. nyuga-
ti csoportjában. Tôle már csak a neve miatt is sokat várnak a 
zöld-fehér hívek, különösen az idôsebbek, hiszen ôk még em-
lékeznek a hetvenes években – többek között Liverpoolban – 
fontos gólokat szerzô Máté Jánosra. Szegedrôl került az Albert 

Stadionba Orosz Márk, aki szintén a támadószekciót erôsíti. 
A rEAc-tól érkezett a jobb oldali védôként és középpályásként 
futballozó Menyhárt Attila. rajtuk kívül néhány olyan fiatallal 
is szerzôdést kötött a klub, akik valószínûleg a második csapat-
ban kaphatnak szerepet. A kölcsönben itt játszó, tavasszal sú-
lyos vállsérülése miatt sok meccset kihagyó brazil csatár, Soma-
lia végleg a Fradi labdarúgója lett.

S hogy mire lehet képes az átalakult Ferencváros a 2012–13-
as bajnokságban? Détári Lajos nem aprózta el a választ. A szak-
vezetô a bajnoki cím megszerzésére is alkalmasnak tartja az új 
csapatot.

Az idénynyitó bajnoki mérkôzésen még döcögött a gépezet. 
Bár az elsô félidôben kapufát és gólt is rúgtak a zöld-fehérek – 
mindkettô Alempijević nevéhez fûzôdik –, a szünet után egyen-
lített a Kecskemét, és mivel még egyszer nem sikerült betuszkol-
ni a labdát a vendégek kapujába, a közönség bizony elégedetlen 
volt a lefújáskor. A szurkolók azzal vigasztalták egymást, hogy 
messze még a vége, és idô kell az új fiúk beilleszkedéséhez.

M. S.

A Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
a lakossági kérdések, kérések, igények 

és panaszok hatékony kezelésének céljából 
a Ferencvárosi Önkormányzattal 

együttmûködve 2012. július 11-tôl 

üzembe helyez egy 
0-tól 24 óráig ingyenesen hívható  

zöldszámot: 06-80 399-999.

Pest-budai Látkép

Az összefogás lapja 
a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.hetivalasz.hu

Keresse az augusztus 23-i 
 számban!
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A programok ingyenesek!

Papa Jazz Band • Berka együttes táncháza • Alma együttes  
Ozvena kórus (SK) • Rutkai Bori Vaczka Rádió  

Colombre Band • Anselmo Crew • Kesh  
Bura Sándor és zenekara • MagyarVista Social Club  

Nemjuci akusztik  
Kálmán Imre: Cigányprímás  

(operett 2 felvonásban, a Turay Ida Színház elôadása)

Szikora Robi és az R-GO 
Benkó Dixieland Band 

Geszti Péter és a Gringo Sztár
gasztronómiai bemutató és vásár • vásári forgatag  

hungarikumok bemutatója • kézmûvesek vására  
„Otthon, város, Ferencváros” – családi kvíz  

9.tv-rajzverseny • beszélgetések a kerület híres embereivel  
vurstli • céllövölde • nemzetiségi kulturális programok

Ferencvárosi 
K u l t u r á l i s 
nonproFit KFt.

Bakáts tér, 2012. augusztus 29. – szeptember 2.
Ferencvárosi őszköszöntő


