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Október 6-án, a nemzeti gyásznapon 
a Haller téri Páli Szent Vince-temp-
lomban az aradi vértanúk emlékére 
rendezett hangverseny elôtt dr. Bács-
kai János mondott beszédet.

A Csarnok tér 3–4. számú házban a 
lakóközösség összefogásának és az 
önkormányzat támogatásának kö-
szönhetôen újra eredeti szépségében 
tündököl a kapualj és a belsô udvar.

Berki Viola festômûvész emlékét 
ôrzi az önkormányzat által állíttatott 
új bronztábla a Ferenc körúti ház 
oldalán, amelyben a mûvésznô 1962 
és ’72 között élt és alkotott.

Az idôsek és a zene világnapja
Zenés rendezvények kerületszerte

A szervezôket is meglepte, hogy mi-
lyen széles körû, lelkes fogadtatásra 

lelt az a közösségformáló szándék, amely 
szerint az idén október 4-én közösen em-
lékeztek meg kerületszerte Ferencváros-
ban a zene és az idôsek világnapjáról. 
A véletlen sodorta a két ünnepet egymás 
mellé, s kiderült, a szerencsés véletlen.

A Bakáts téren kezdôdött az önkor-
mányzat és az FMK által szervezett egész 
napos ünneplés. A kerület iskoláinak 
énekkaraiból egyesített gyerekkórus és 
zenekarok, az idén fennállásának 90. év-

fordulóját ünneplô Herz Férfikar, a Bura 
Sándor vezette Ferencvárosi Cigányzene-
kar, önkormányzati tisztségviselôk, intéz-
mény- és irodavezetôk, valamint a kerü-
let jelen lévô lakói közösen énekelték el 
Beethoven Örömódáját.

Dr. Bácskai János, Ferencváros pol-
gármestere megvallotta köszöntôjében, 
hogy a parlamenti kórus tagjaként maga 
is sokszor énekelte az Örömódát, de ilyen 
szépnek még talán sosem hallotta, mint 
ezen a verôfényes októberi délelôttön, a 
sok gyerektorokból. 

Az idôsügyi koncepció egyik fô cél-
ja, hogy a generációk között hidak épül-
jenek, ahol megvannak, ott megmarad-
janak, és a folytonosság fenntartásához 
használjuk is azokat. Az ünnep alkalmat 
kínál arra is, hogy az itt élô gyerekek, csa-
ládok, idôsek megismerjék a kerület által 
kínált kulturális lehetôségeket, és a jövô-
ben is éljenek ezekkel.

Az október 4-i programok mind in-
gyenesen voltak látogathatók. 

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: 215-1077/537-es 
mellék

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

Dr. Bácskai János polgármester József Attila-lakótelepi fogadóórája

Tájékoztatjuk önöket, hogy dr. Bácskai János polgármester minden hónap második csütörtökjén 17.00 órától 18.30 óráig foga-
dóórát tart a József Attila-lakótelep ügyfélszolgálati kirendeltségén (Budapest IX. kerület, Toronyház u. 3/b). elôjegyzés vagy 
idôpontfoglalás nem szükséges. Az elsô fogadóóra idôpontja: 2012. november 8. (csütörtök).

Közszolgáltatási és Okmányiroda, Ügyfélszolgálati Csoport

folytatás az elsô oldalról
Programban és érdeklôdôben nem is 

volt hiány egyik helyszínen sem. A Fe-
rencvárosi Mûvelôdési Központ színház-
termét teljesen megtöltötték a kerületi 
óvodás, illetve elsô és második osztályos 
érdeklôdô gyerekek, akik avatott ka-
lauzolást kaptak a komolyzene világába. 
A Magyar Rádió Szimfonikus Zeneka-
rának vonósnégyese Máté Gyôzô szóló-
brácsás vezetésével vonósokra írt zene-
mûvekbôl kínált ízelítôt. nagy tetszést 
aratott a kicsik körében, amikor a mûvész 
megmutatta, hogyan „utánozza” a hegedû 
a madárdalt, vagy a brácsa a kutya uga-
tását és a rendôrautó szirénázását. A gye-
rekközönség figyelmesen hallgatta a Mo-
zart Kis éji zenéjébôl, Dvořák Amerikai 
kvartettjébôl és Weiner Leó Divertimen-
tójából összeállított bemutatót is.

Míg a kicsinyek a színházteremben a 
klasszikus zene gyönyörûségeivel ismer-
kedtek, az FMK udvarán – kihasználva 
a rendkívül szép idôt – már szállingózni 
kezdtek az érdeklôdôk a Turay Ida Szín-
ház délutánra meghirdetett operettprog-
ramjára. nagy volt az érdeklôdés elôzete-
sen is, senki nem akart lemaradni. Sokan 
elôbb jöttek inkább, régi ismerôsökkel 
való találkozás reményében, és számos 
esetben kellemes baráti tereferék alakul-
tak ki, egy kis délutáni kávézással egybe-
kötve. 

Sokakat vonzott a Patrona Hungariae 
Katolikus Iskolaközpontban a Ferupe 
(Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári egye-
sülete) által szervezett koncert, amelyet 
Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt Fe-
renc-díjas elôadómûvész, valamint And-
rejszki Judit Liszt Ferenc-díjas énekes, a 

hazai barokk éneklés legismertebb kép-
viselôje adott. A programban szájhagyo-
mány útján ismertté vált népi dallamokat 
és írásos forrásból elsajátított muzsikát 
mutattak be, érdekes, régi hangszerek 
segítségével. A koncertet Bácskai János 
polgármester is megtisztelte jelenlétével. 
Köszöntôjében kifejezte azon reményét, 
hogy a programok végeztével, a nap vé-
gére mindenki úgy érzi majd: tett egy lé-
pést a „teljesség felé”. 

Végezetül dr. Kerényi Lajos plébános, 
Bereczky Zoltán református és Koczor 
Tamás evangélikus lelkész ökumenikus 
istentiszteletet tartottak a Szent Ke-
reszt-plébániatemplomban, majd Bácskai 
János eseményt záró beszéde után a Con-
certo Budapest hangversenyével fejezô-
dött be az ünnep.

(kk)
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Október 6-án, a nemzeti gyásznapon este hétre 
megtelt a Haller téri Páli Szent Vince-templom. 
Az aradi vértanúk emlékére rendezett hangver-
seny – a mártírok elôtti fôhajtáson túl – igazi 
zenei csemegét ígért. 

Müller György plébános köszöntôje után dr. 
Bácskai János polgármester mondott emlékbe-
szédet. A százhatvanhárom évvel ezelôtti esemé-
nyek felidézése után – az egyházi környezethez 
illô módon – azokról az egyházi szolgálatban álló 
személyekrôl emlékezett meg, akik a szabadság 
ügyét szolgálták. Majd elmondta azoknak az ara-
di minorita szerzeteseknek – Pléva Balázs, Vink-

ler Brúnó, Bardócz Sándor és Sujánszky euszták 
– a történetét, akiket osztrák parancs rendelt a ha-
lálra készülô mártírok mellé. Sujánszky György 
euszták (1811–1975) Historia Domusba foglalt 
visszaemlékezésébôl ismerhetjük a vértanúk 
utolsó két napjának megrendítô történetét. Innen 
tudhatjuk azt is, hogy Pöltenberg ernô és Aulich 
Lajos gyónása után a törött lába miatt ágyban 
fekvô Damjanich kérette magához, aki hosszú 
beszélgetést követôen római katolikus vallásra 
tért át, és meggyónt. Sujánszky megrázó beszá-
molójából az is kiderül, hogy a kivégzés elôtt a 
mártírok próbálták vigasztalni azokat, akiket lelki 
támaszul rendeltek melléjük. Bácskai János idéz-
te a halálba indulók utolsó szavait, majd a szintén 
halálra ítélt, de kegyelembôl kufsteini várfogság-
ba vetett Czuczor Gergely (1800–1866) bencés 
szerzetes Ítélôszék elôtt címû versével zárta meg-
emlékezését. 

Liszt Ferenc Gyászódájával kezdôdött a 
hangverseny, Csörgei Miklós játszotta a zenemû-
vet a hetvenhat éves templom orgonáján. Mozart 
requiemjét Strausz Kálmán karnagy vezényleté-
vel a Budapesti Stúdió Kórus és a MÁV Szimfoni-
kusok szólaltatták meg. A titokzatos nagyságához 
méltó módon elôadott zenemû megrendítô ereje 
érezhetôen magával ragadta a templomi hang-
versenyre összegyûlt, a mártírok emlékét idézô 
közönséget. 

Grozdits

ÍTÉLÔSZÉK ELÔTT

Hogy hazámat ne szeressem,
A bitorlót meg ne vessem:
Hatalom nem teheti!

Hogy hazámat megtagadjam,
Megvetés jelét hogy adjam:
Azt se követelheti!

Fôbe lôhet, nyakaztathat,
Bitófára fölakaszthat,
Most erôsebb, tegye meg!

De az érzelem honában,
Keblem titkos templomában:
Én urat nem ismerek!

(1849)

nemzeti gyásznap
Október 5-én délelôtt a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola falán elhelyezett emléktáblánál tartotta hivatalos megemléke-
zését Ferencváros önkormányzata. Knezić Károly (1808–1849. október 6.) horvát származású honvéd vezérôrnagyot nyolcadik-
ként végezték ki Aradon.

Dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere emlékbeszédé-
ben kitért azokra a hôsökre is, akikrôl a történelmi emlékezet 
megfeledkezett egy idôre:

– Az aradi vértanúk csoportképét valószínûleg mindenki 
ismeri, a nevek felsorolásával azonban a többségünknek gond-
ja lenne. Ma már azt is tudjuk, hogy nem tizenhárman, hanem 

tizenhatan voltak. Igaz, hármukat nem október 6-án végezték 
ki. A nemzeti emlékezet hosszú éveken át megfeledkezett az 
augusz tus 22-én felakasztott Ormai (Auffenberg) norbert ez-
redesrôl, a honvéd vadászezredek szervezôjérôl. Október 25-én 
lôtték fôbe Kazinczy Lajos ezredest, a nyelvújító Kazinczy Fe-
renc fiát, akinek a szabadságharc utászalakulatainak megterem-
tésében volt fontos szerepe, és 1949 júniusától egy önálló had-
osztály parancsnoka volt Ung, Bereg és Máramaros megyében. 
Végül 1850. február 19-én akasztották fel Ludwig Hauk bécsi 
hírlapírót, nem annyira a magyar, mint inkább a bécsi forrada-
lomban játszott szerepe és egy a Habsburg–Lotaringiai-ház ellen 
írott pamfletje miatt. A kivégzettek mindegyike volt császári-ki-
rályi tisztként került a honvédseregbe. A legmagasabb rangot 
Kiss ernô viselte közülük, a legalacsonyabbat Lázár Vilmos. 
Közülük kilencen voltak ott a fegyverletételt elhatározó aradi 
haditanácson. Több mint száz éve emlékezik a nemzet gyászol-
va október 6. mártírjaira, Batthyány Lajos miniszterelnökre és a 
tizenhárom aradi fôtisztre, akiket kegyetlenül megölt a császári 
terror. ekkor emlékezünk mindazokra, arra a százhuszonnyolc 
áldozatra is, akiket a szabadságharc közben vagy leverése után 
kivégeztek. Golyóval, kötéllel, vagy éppen lekaszaboltak a halá-
los ítélet szerint – mondta el Ferencváros polgármestere, mielôtt 
a mártírok utolsó leveleibôl idézett, majd pedig a bitó árnyéká-
ban elmondott utolsó mondatokból, amelyek jól mutatják, hogy 
a mártíriumra készülô tizenhármak – igazuk tudatában – micso-
da hôsies lelkülettel és nyugalommal áldozták fel a szabadság 
oltárán azt, ami a legdrágább: a saját életüket. A megrendítô 
ünnepi beszéd után Benkô Péter, a Turay Ida Színház Jászai Ma-
ri-díjas színmûvésze elszavalta Wass Albert Hontalanság hitval-
lása címû versét, majd a kórus énekét követôen Petôfi Sándor 
Sors, nyiss nekem tért címû költeményét adta elô.

A beszédet követôen az önkormányzat nevében Bácskai 
János polgármester és Formanek Gyula alpolgármester he-
lyeztek el koszorút, majd Vas Imre országgyûlési képviselô, a 
pártok és civilszervezetek koszorúztak. A méltóságteljes meg-
emlékezésen részt vállalt a Patrona Hungariae Leánygimná-
zium kórusa. 

 G. K.

Hangverseny a vértanúk emlékére
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Képviselô-testületi ülés – október 4.
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselô-testületének október 4-én délután tartott rendes ülése a meghirdetetthez képest kis 
késéssel kezdôdött, mert az ezen a napon ünnepelt idôsek világnapja és a zene világnapja más irányú kötelezettségeket is rótt 
Ferencváros polgármesterére.

A napirendi pontok tisztázása és megszavazása után elsôként 
a kitüntetések adományozásáról szóló friss rendelet került 

újra terítékre, mert az eredetileg megállapított szeptember 15-i 
határidôre nem érkezett kellô számú javaslat. A szeptember 15-
ig leadott javaslatok érvényben tartása mellett a módosítás azt 
tartalmazta, hogy bármely díjat lehessen posztumusz kitüntetés-
ként adományozni, és a javaslatok megtételének végsô idôpont-
ja október 26. legyen. 

Második fontos témaként a Ferencvárosi Parkolási Kft. köz-
szolgáltatási szerzôdésének módosítása került a testület elé. 
errôl a témáról, a szükséges változtatásokról Englóner Erzsé-
bet, a cég ügyvezetôje tájékoztatta elôterjesztésében a Képvi-
selô-testületet. Csárdi Antal kérdésére válaszul dr. Bácskai Já-
nos polgármester foglalta össze a módosítás célját: „A parkolás 
mûködtetése a ferencvárosiak érdekében történik, és nem azért 
végezzük a tevékenységet, hogy ebbôl bevételünk származzon, 
hanem azért, hogy rend legyen Ferencvárosban, és az itt lakók-
nak biztosan legyen parkolóhelyük, illetve hogy az idelátoga-
tóknak is nagyobb valószínûséggel legyen. Ha fizetni kell a par-
kolóhelyért, akkor nem biztos, hogy sokáig fog ott tartózkodni 
valaki, gyakrabban lesz üresedés a parkolóhelyeken.” ennek ér-
telmében a Képviselô-testület több határozatot hozott, amelyek-
ben kezdeményezi a Fôvárosi Közgyûlésnél bizonyos díjtételû 
parkolási területek átsorolását más díjtételû területté. Szavaztak 
annak a rendeletmódosításnak az elôkészítésérôl is, amely ar-
ról határoz, hogy a lakossági és gazdálkodói engedélyek csak 
abba a díjfizetô zónába legyenek érvényesek, ahol az állandó 
lakóhely, illetve székhely, telephely, fióktelephely található. Ha-
tározat született, amely felkéri a polgármestert, hogy a parkol-
tatással kapcsolatos feladatok ellátásának a jelenlegitôl eltérô 
alternatíváira, illetve a követeléskezelés hatékonyabb ellátására 
vonatkozó szakértôi anyag elkészítésérôl és a Képviselô-testület 
elé terjesztésérôl gondoskodjon.

A Kosztolányi Dezsô általános Iskola igazgatói feladatai-
nak ellátására kiírt pályázat elbírálása kapcsán a testület meg-
hallgatta mindkét pályázót. Majd rövid szünet után szavaztak a 
képviselôk, s ennek következményeként érvénytelennek nyilvá-
nították a pályázatot, így az iskolaigazgatói feladatokat továbbra 
is az általános igazgatóhelyettes látja el.

A köznevelési törvénnyel kapcsolatban a Képviselô-testület 
úgy döntött, hogy a 2013–2014-es tanévre vonatkozóan az ál-
lami köznevelési intézményi feladatokat ellátó ingó és ingatlan 
vagyon mûködtetését vállalja.

Szûcs Balázs fôépítész bemutatta a képviselôknek a József 
Attila terv végleges akcióterületi tervét, amelyet a testület elfo-
gadott. Késôbb vita és ellenszavazat nélkül elfogadták a Soroksá-
ri-Duna-ág és környékének (Gubacsi-dûlô) kerületi szabályozási 
tervét és a kerületi építési szabályzatáról szóló rendelettervezetét, 
amelybe bekerült Pál Tibor módosító javaslata is, miszerint „az 
infrastrukturális problémák megoldása érdekében a városfejlesz-
tési, városgazdálkodási és környezetvédelmi bizottság folytasson 
egyeztetéseket, és ezt követôen polgármester úr településrende-
zési szerzôdéstervezetet terjesszen a Képviselô-testület elé”. 

Tizedik napirendi pontként Zombory Miklós képviselô úr ön-
álló indítványa – ilyen még nem volt ebben a ciklusban – került 
a testület elé. Mint a képviselô úr elmondta, a választópolgárok 
kérését tolmácsolja ezzel az elôterjesztéssel, mert a parkban és 
a templomtéren alkoholfogyasztás és más bódító szerek alkal-
mazása zajlik, és az nemcsak magukra a fogyasztókra veszé-
lyes, hanem azokra is, akik ezt látják. ráadásul a szabálysértési 
törvény tavaszi megváltozása óta sem a közterület-felügyelô, 
sem a rendôr nem tud intézkedni. A probléma valós voltát jól 
mutatja, hogy a szavazásban részt vevô képviselôk egyhangú 
„igen” szavazata mellett a testület döntött arról, hogy megalkot-
ja a 34/2012. (X. 09.) számú önkormányzati rendeletét a szeszes 
ital fogyasztásának és a káros, bódulatkeltésre alkalmas szer és 
anyag alkalmazásának tiltott, közösségellenes magatartásként 
történô meghatározásáról.

A jövô évre vonatkozó téma került elô akkor, amikor a Dré-
gely utca 19. szám alatti háziorvosi rendelô akadálymentesítésé-
nek kivitelezési költségeit a 2013. évi költségvetési rendeletben 
biztosították.

A továbbiakban több oktatási intézmény csoport- vagy osz-
tálylétszám-túllépése és új napközis csoportok nyitása került na-
pirendre. ezeket a képviselôk egyhangúlag megszavazták.

Fontos, több képviselôt is megmozgató kérdés volt az ön-
kormányzati oktatási intézményeknél kiépítendô elektronikus 
beléptetô rendszerek kérdése. Bár a jövôbeni rendszer kialakítá-
sának elôzetes megvalósítási és költségtervérôl volt szó, érezni 
lehetett, hogy bizonyos képviselôknek kételyeik vannak. Az ô 
megnyugtatásukra Kandolka László elmondta, hogy a fogadó-
óráin megkérdezett szülôk kilencven százaléka egyetértett egy 
ilyen rendszer kialakításával.

A József Attila-lakótelep kapcsán döntés született arról is, 
hogy két újabb térfigyelô kamera kerül kihelyezésre. A részön-
kormányzat részérôl Görgényi Máté kijelentette: „nagy öröm, 
hogy kaphatunk újabb két kamerát. Megfelelônek tûnik az ebben 
az ütemben elhelyezendô kamerák száma a József Attila-lakóte-
lepen. A két kamera helyét a részönkormányzat megszavazta, az 
egyik helyszín az Üllôi út 169., a Pöttyös utcai metrómegállónál 
lévô átjáró, a másik pedig az epreserdô utca és a Csengettyû 
utca sarkánál található közbiztonsági góc.”

A Képviselô-testület tudomásul vette, hogy az óvodavezetôi 
pályázat sikertelen volt, így a napfény Óvoda vezetôi felada-
tait továbbra is az óvodavezetô-helyettes látja el, a feladatellátás 
rendezéséig, de legfeljebb 2013. augusztus 15-ig.

Az utolsó napirendi pont – a Ferencváros Kártya Kft. ré-
szére engedélyezi az önkormányzat címerének használatát, a 
pontgyûjtési program keretében beváltható ajándéktárgyakon és 
termékeken való megjelentetés céljából – megszavazása után, 
17 óra 56 perckor Bácskai János polgármester bezárta a Kép-
viselô-testület ülését, s közben – szokásához híven – felhívta 
a képviselôk figyelmét a következô napok ferencvárosi rendez-
vényeire, valamint meghívta ôket a másnapi koszorúzásra és a 
Markusovszky park átadására.

G.

Sajtóközlemény

A ferencvárosi József Attila-lakótelep 
Budapest legnépszerûbb városnegyede
egy a közlemúltban lezajlott internetes szavazás szerint Bu-

dapest legkedveltebb lakótelepe a ferencvárosi József At-
tila-lakótelep. Az egyik népszerû blog által szervezett, 2012 
Városnegyedbajnoka elnevezésû versenyen több mint 900 sza-
vazatot kapott Ferencváros, a további voksok a Wekerle-telep, 
Belsô-Újlipótváros és németvölgy között oszlottak meg. 

ezzel szinte egy idôben jelent meg az OTP Jelzálogbank 
frissen ismertetett Lakótelep Értéktérkép elemzése, amelybôl 
kiderül, hogy egy lakótelepi lakás négyzetméterára országos át-
lagban bô harmadával alacsonyabb, mint egy ugyanazon a te-
lepülésen vagy kerületben található egyéb társasházi ingatlané. 
Az elemzés szerint Budapest IX. kerületében a legmagasabb 
a lakótelepi átlagár: „A közkedvelt, zöldfelületekben gazdag, 
fôleg négyemeletes, blokkos technológiával épült házak által 
jellemzett József Attila-lakótelepnek köszönhetôen a IX. ke-
rületben a 220 ezer forintot is meghaladja a lakótelepi lakások 
átlagára” – nyilatkozta Valkó Dávid vezetô elemzô az egyik in-
ternetes lapnak. 

Dr. Bácskai János polgármester a szavazás és az elemzés 
kapcsán elmondta: „nagyon büszkék vagyunk az eredményre, 
úgy tûnik, most már nemcsak mi hisszük, hogy a József Atti-
la-lakótelep Budapest egyik legjobb és legélhetôbb városrésze, 
hanem az ott élôk is, aminek bizonyítéka ez a szavazás és a la-
kásárak kiszámíthatósága. Az elégedettség valószínûleg a kör-
nyéken található rengeteg zöldfelületnek, a tisztán és rendben 
tartott virágos parkoknak, valamint a közbiztonságnak is kö-
szönhetô, amelyet a közeljövôben három új térfigyelô kamera 
kihelyezésével is fokozunk.”

Budapest, 2012. október 10.

Megújult a „Zöldséges Ház”
A Csarnok tér 3–4. számú épület 

1876-ban épült, eredetileg – mint 
azt neve is mutatja – a piacozók, kofák 
elszállásolására szolgált a szomszédos 
„halas” házhoz hasonlóan. A lakóközös-
ség összefogásának és az önkormányzat 
támogatásának köszönhetôen a ház belsô 
részei – az udvar, a kapualj és a lépcsô-
házak – ôszre megújultak. 

Lászay János, a ház üzemeltetéséért 
felelôs Ferencvárosi Bérleményüzemelte-
tô igazgatója elmondta, hogy az ingatlan-
kezelô-karbantartó cégek az elmúlt évek-
ben maguk is leépültek, ezért komoly 
eredménynek számít, hogy a kerületben 
sikerült létrehozni egy olyan együttmû-
ködést, amelynek keretei között a ferenc-
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Új emléktábla a Nagykörúton
Október 10-én délután a Ferenc körút 19–21. számú ház homlokzatára új, Berki Viola festômûvész emlékét megörökítô emlék-
tábla került. A Ferencvárosi Önkormányzat által állított bronz emléktáblát Dinnyés László készítette a tizenegy éve elhunyt 
mûvésznô születésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából.

Az avatóünnepségen az önkormányzatot dr. Bácskai János 
polgármester és Formanek Gyula alpolgármester képvi-

selték, a Magyar Mûvészeti Akadémiát Szemadám György, a 
képzômûvészeti tagozat elnöke, akinek beszéde a mûvészt mu-
tatta be:

– Berki Viola mûvészete összetéveszthetetlen és szerethe-
tô, bizonyos értelemben a naiv mûvészettel rokonítható: derûs, 
bukolikus hangulatú, de motívumvilágában megelevenedik az 
antikvitás és a reneszánsz. Sôt, a keleti miniatúrák hatása is fel-
ismerhetô. ez a kódexillusztrációkra is emlékeztetô mûvészet 
illusztratív, narratív, színekben gazdag, játékos, nemritkán fino-
man ironikus. Olyanok a képek, mintha egy-egy mesevilágba 
vezetnének. ez a mesevilág az akkori kultúrpolitikának nem 

tûnt veszélyesnek, mert míg rettegtek a nonfigurációtól (a nyu-
gati dekadenciát vélték felfedezni benne), addig az ô mûvészetét 
megtûrték…

Bácskai János polgármester köszöntôje az életutat villantot-
ta fel, a nagy történelmi események által formált egyéni sorsot 
és a ferencvárosi kötôdéseket:

– „Azt szeretném, hogy az emberek, amikor a képeimre néz-
nek, örüljenek és megtisztuljanak!” – idézte dr. Bácskai János a 
mûvésznôt, aki két helyen is élt Ferencvárosban: 1944 és1962 
között a Kinizsi utca 31.-ben, 1972-ig pedig abban a házban, 
ahová az emléktábla került. – Bízom benne, hogy az emléktábla 
láttán sokan megállnak majd, és megnézik, kinek a portréját áb-
rázolja, hazatérve pedig utánaolvasnak, ki is volt ô, és hol lehet 

megtekinteni alkotásait – zárta a 
gondolatok sorát Bácskai János, 
aki végezetül megköszönte az 
emléktábla létrehozóinak mun-
káját.

Az emléktábla leleplezése és 
a koszorúk elhelyezése elôtt Ga-
rai Annamária, a Patrona Hunga-
riae Gimnázium tanulója szavalta 
el nagy László Viola rajzai címû 
versét: „…nyúlfület a holdvilág-
ba, / bölényt a megbontott ágyba, 
/ drámát agyvelônkre hímez / Vio-
la kezének árnya.” G. K.

A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatai
Sport-, tanulmányi, zenei és idegen nyelvi támogatások a kerület diákjainak

A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatokat hirdet a Ferencvárosban élô, tehetséges, de anyagi okok miatt a tanul-
mányaik folytatásában hátrányos helyzetben lévô, jó tanulmányi eredménnyel rendelkezô fiatalok részére

– tanulmányi ösztöndíj;
– zenei ösztöndíj;
– sportösztöndíj elnyerésére;
– nyelvvizsgát elôkészítô képzések utólagos támogatására.
A részletes pályázati anyagok megtekinthetôek a www.ferencvaros.hu, facebook.com/ferencvarosi.deak oldalakon, valamint 
az ügyfélszolgálatokon: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., Ügyfélszolgálati Csoport; 1098 Budapest, Toronyház u. 3/b, ÜSZI 
Kirendeltség; 1097 Budapest, ecseri út. 19., ÜSZI Kirendeltség. További információkat a deak.kozalapitvany09@gmail.com 
oldalon, valamint a 06-70 333-1737-es telefonszámon Fischer Ágnestôl kaphatnak.

Nevelési Tanácsadóból Pedagógiai Szakszolgálat 
és Szakmai Szolgáltató Központ
Novembertôl új névvel, új helyen folytatja negyvennégy évvel ezelôtt megkezdett tevékenységét a Ferencvárosi Nevelési Tanács-
adó. Az új helyszín: a Mester utca 67.-ben található József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény. 
Az új név: Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ lesz. (Bejárat a Tóth Kálmán utca 35. felôl!) Kuncz 
Esztertôl, az újjáalakult intézmény igazgatójától érdeklôdtünk a szakszolgálat tevékenységérôl.

– Mi indokolja a változásokat? 
– Húsz évvel azután, amikor a jelen-

legi helyszínére, a Vágóhíd utca 35.-be 
költözött a nevelési tanácsadó, az orszá-
gos oktatáspolitikai koncepció átalakítá-
sának részeként ezt az intézményt is elérte 
az átszervezés. A tevékenységünk iránt 
megnövekedett igényekbôl és a fenntartó 
szándékából feladatunk kibôvült, ezt tük-
rözi a névváltozás. Létszámunk megnöve-
kedett, az eddigi harmincöt fôs állomány 
hét fôvel gyarapodott: a szakmai szolgál-
tatóban négy pedagógus dolgozik, hárman 
a gazdasági feladatokat látják el. A peda-
gógiai szak- és szakmai központ mûködte-
tése a jövô év januártól állami feladat lesz. 
A közeljövôben azután ez a két feladatkör 
is kettéválik, de négy hónapig, esetleg a 
tanév végéig közös igazgatás alatt, két 
intézményegységben végezzük munkán-
kat. A helyváltoztatásra pedig azért van 
szükség, mert jelenlegi helyünkön, amely 
egykor óvoda volt, az önkormányzat ismét óvodát szeretne mû-
ködtetni. 

– Milyen új feladatokat hoz magával a változás?
– A korábbi szakszolgálati nevelési tanácsadást – pszichés 

megsegítést, sérülésspecifikus képességfejlesztést, esetmeg-
beszélést, szakmai konzultációkat, vizsgálatokat – változatlan 
színvonalon, az új köznevelési törvény szerint januártól eset-
leg más feladatokkal kiegészülve visszük tovább. A pedagógiai 
szakmai szolgáltatáshoz az iskolák és a pedagógusok szakmai 
segítése, pedagógiai továbbképzésük összehangolása, a diákok 
tájékoztatása, a tantárgygondozói hálózat mûködtetése, tehet-
séggondozó és tanulmányi versenyek szervezése tartozik. A pe-

dagógiai szakmai szolgáltató intézmény-
egység vezetôje sokak számára ismerôs 
lesz, Dicsô István korábban a Dominó 
általános Iskola igazgatója volt. Szemé-
lyében olyan szakember veszi át ennek a 
területnek az irányítását, aki évek óta jó 
ismerôje a helyi adottságoknak.

– A Vágóhíd utcai épületben már ta-
pasztalhatók a költözés nyomai: bedobo-
zolt iratok, csomagolásra váró eszközök. 
Mikor zárják be véglegesen, illetve adják 
át az új használónak, a majdani óvodá-
nak az épületet?

– A csomagolás már valóban elkez-
dôdött, hogy amikor itt az idô, minél 
gyorsabban költözhessünk. A két speciá-
lis felszereltségû tornaterem leszerelése 
és az átköltöztetésére való felkészülés is 
megkezdôdött már. elôreláthatólag no-
vember elejétôl már az új helyszínen 
tevékenykedünk. nagyon fontos, hogy 
minél zökkenômentesebben történjék 

meg az átköltözés, hogy a szülôk és a gyerekek minél kevés-
bé érezzék meg a váltás okozta nehézségeket, lehetôleg minél 
kevesebb terápiás, illetve fejlesztô óra maradjon el a költözés-
sel együtt járó szükségszerû nehézségek miatt. Mindeközben a 
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató egy nagyszabású rendezvényt 
is elôkészít: november 28-án a Leövey-gimnáziumban Ferenc-
városi Pedagógiai nap lesz, amelyen a kerület minden óvodája 
és iskolája képviselteti magát. neves elôadók, kiváló szakem-
berek, köztük kollégáink tartanak elôadásokat, workshopokat, 
amelyeknek témája a drogprevenció, a devianciakezelés és a 
hátránykompenzáció. 

 K.K. 

városi épületek jó minôségû, nonstop 
ellátását is sikerült megoldani, és – nem 
mellesleg – ilyen nagyobb munkák kivi-
telezésével is meg lehet bízni ôket. 

Peszmeg Istvánné közös képviselô azt 
emelte ki, hogy az ilyen komoly felújítá-
sok lefolytatására nincsen esély, ha a ház-
nak nincsen saját megtakarítása, amely-
lyel biztosítani tudják az önkormányzati 
támogatás megpályázásához szükséges 
önrészt. A mostani munkákhoz Ferencvá-
ros önkormányzata kétmillió forint vissza 
nem térítendô támogatást adott. 

Jónás Csaba, a V-Vill Építôipari Be-
téti Társaság ügyvezetôje mint kivitele-
zô vett részt a megújulásban. elmondása 
szerint az épületben komolyabb belsô 
munkálatokat utoljára az IKV folytatott, 
az akkori színvonalnak megfelelôen, így a 
házra már igazán ráfért a felújítás. A ház 
földszinti része – részben a Duna közel-
sége miatt – nagyon nedves volt, ezért a 
vakolatot le kellett verni, és új technoló-
giájú, többrétegû, légáteresztô vakolatot 

kellett felhordani. A fô- és cselédlépcsô 
falai nemcsak el voltak koszolódva, de 
a számtalan felhordott festékréteget is el 
kellett távolítani. Jónás Csaba arra a leg-
büszkébb, hogy – bár az eredi árajánlat-
ban nem szerepelt – a kapualjat is sikerült 
megújítani. Sôt a mintákat és a színeket 
kiemelô rejtett világításnak köszönhetôen 
szebb és hangulatosabb, mint amilyen 
eredetileg lehetett. 

Kandolka László, a terület önkor-
mányzati képviselôje is örömmel látja a 
fejlôdést, a felújításra fordítható önkor-
mányzati támogatások kapcsán elmondta, 
hogy mindig több a pályázó, mint a ki-
osztható pénz. Különösen igaz ez Bel-
sô-Ferencvárosra, ahol az épületek zöme 
régi. rengeteg elvégzendô munka lenne, 
de sok múlik a lakóközösségen és a közös 
képviselôn. Az ilyen jellegû beruházá-
sokra fordítható összeg a válság ellenére 
sem csökkent, de a döntéshozatalnál prio-
ritást élveznek a közvetlen veszélyt elhá-
rító munkálatok és a külsô homlokzatok. 

Éppen ezért nagy öröm, ha lehetôség van 
olyan felújításokra is, amelyek a nagykö-
zönség számára nem annyira látványosak, 
de attól még fontosak, s nagyban hozzájá-
rulnak az élhetô Ferencváros koncepció-
jának kiteljesedéséhez. 

 G. K.
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Nagyvállalati önkéntesek
A tanmenetbôl ki nem következtet-

hetô, furcsa zajokkal – kopácsolás, 
csiszolás, fúrás, kalapálás – telt meg ok-
tóber 5-én a Lónyay utcában találha-
tó, Szent-Györgyi Albertrôl elnevezett 
nyolcosztályos iskola. A Coca-Cola Ma-
gyarország önkéntesei és az iskola diákjai 
közösen dolgoztak az iskola szépítésén.

Farkas Emese, az Önkéntes Központ 
Alapítvány vállalati önkéntes programjá-
nak vezetôje mesélt a részletekrôl, míg a 
többiek ebédeltek az udvaron:

– A program keretében a Coca-Cola 
Magyarország munkatársai az iskola fel-

újításán dolgoznak: lambériát csiszolnak 
és festenek, tornatermet festettek, a ját-
szóudvar játékait is felújítják, parkettáz-
nak, virágosítanak…

– De hogy kerülnek ide egy nagyvál-
lalat önkéntesei?

– Az alapítványnak van egy nagy 
adatbázisa az intézményekrôl, amelyek 
szívesen fogadnak vállalati önkéntes 
csoportokat. ezt a lehetôséget az önkén-
teseket küldô cég választotta, nyilván 
azért, mert a munkán túl itt lehetôség 
van a gyerekekkel játszani, sportolni, is-
merkedni. ez egy olyan szerencsés hely-

szín, ahol a gyerekeket is be lehet vonni 
a munkába. 

A nagyvállalati szempontokról Raba-
tin-Buru Éva Pr-specialista, a vállalati 
önkéntes programok felelôse beszélt:

– Már több mint négy éve része az 
önkéntes munkavégzés a vállalati felelôs-
ségvállalási stratégiánknak. Sok momen-
tum van, ami miatt jó az ilyen program: 
egyrészt segítünk a közösségeknek, le-
gyenek azok intézmények, alapítványok, 
társadalmi szervezetek. Volt már olyan, 
hogy erdei tornapályát újítottunk fel, is-
kolát hoztunk rendbe, természetvédelmi 
területeken szemetet szedtünk. Másrészt, 
a cég szempontjából azért jó, mert az 
ilyen kezdeményezés mindig csapatépítés 
is egyben. Amiért én nagyon szeretem, 
hogy ezzel példát lehet mutatni önkéntes-
ségbôl is. ez egy tökéletes csatorna arra, 
hogy a kívülállók is lássák, mekkora örö-
möt szereznek, és miféle konkrét hasz-
not hajtanak a programba bekapcsolódó 
feleknek. Abban bízom, hogy akik ezt 
látják, azoknak „leesik”: nemcsak nagy 
dolgokban lehet segíteni, hanem a saját 
közvetlen környezetünk szépítéséhez is 
tevékenyen hozzájárulhatunk. G.

Buszjáratokat sûrít 
a BKV
A Budapesti Közlekedési Központ utasforgalmi adatainak feldolgozása 

során nyert tapasztalatok figyelembevételével, a zsúfoltság csökken-
tése érdekében október 1-jétôl a BKV sûrítette a 23-as, a 23e és a 103-as 
buszok menetrendjét.

A 23-as és a 23E jelzésû buszok októbertôl gyakrabban in-
dulnak a reggeli csúcsidôszak végén és utána 7.30-tól 10.00 
óráig.

A rákóczi hídon át közlekedô 103-as buszok telítettsége – az útvonal 
mentén nyitott új szórakozóhelyek és a terület fejlôdése miatt – a csúcs-
idôszakon kívüli idôszakokban nôtt meg. ezért ez a járat a hétköznap 
délelôtt szokásos 12 perc helyett tízpercenként indul, hétvégén pedig a 
negyedóránkénti indulás helyett 12 percenként. A megnövekedett éjsza-
kai igények miatt a járat üzemideje is növekedett: októbertôl az etele tér-
rôl 23.30-kor, a népligettôl pedig 23.56-kor indul az utolsó járat. Az esti 
idôszakban, munkanapokon húsz perc helyett tízpercenként közlekednek a 
103-as buszok. Hajnalban 4.20-kor indul az elsô 103-as busz a Kelenföldi 
pályaudvarról.

Az idejében felismert melldaganat  
gyógyítható

vegyen részt  
szûrôvizsgálaton!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás 
szûrôvizsgálat. A IX. kerületben lakó 45–65 
éves nôk, akiknek utolsó mammográfiás vizs-
gálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, 
amelyben szerepel, hogy mikor várják ôket a 
Ferencvárosi egészségügyi Szolgálatnál (1095 
Bp., Mester u. 45–49.; tel.: 455-4542, 455-
4500/181) vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás 
szûrôvizsgálaton! A szûrôvizsgálat 
térítésmentes.
Információ: Budapest Fôváros Kormányhiva-
talának népegészségügyi Szakigazgatási Szer-
ve, tel.: 465-3823.

A lehetôség adott! Éljenek vele!
2012. október–november

Újabb zöld terület Ferencvárosban
A Ferencvárosi Önkormányzat környezetvédelmi programjában elôirányzott céloknak megfelelôen a közelmúltban befejezô-
dött az október 5-én hivatalosan is átadott Markusovszky tér parkosítása. Korszerû és kulturált környezetbe került a korábban 
kialakított játszótér, és a zajos parkoló helyett füvesített domb, díszburkolat, padok és szökôkút várja a kikapcsolódni vágyókat.

Az ünnepi hangulatot az ádám Jenô Zeneiskola tanárainak muzsikája 
alapozta meg, a vidámságot pedig az erkel utcai Kicsi Bocs Óvoda 

óvodásainak mûsora. A parkavató beszédet dr. Bácskai János polgármes-
ter mondta, akirôl tudható, hogy magánemberként is szívén viseli a zöld 
területek sorsát:

– A látvány önmagáért beszél. A tér három ütemben újult meg, a mun-
ka még 2010-ben kezdôdött, és megközelítôleg 185 millió forintos beru-
házás végeredménye. A park átadása nagyon fontos momentum, hiszen 
kevés olyan hely van a fôvárosban, ahol nem fogynak, hanem nônek a zöld 
területek. ez egy tudatos várospolitika eredménye, mert azt szeretnénk, ha 
az élhetôbb Ferencvárosban minél több park lenne, minél több rekreáci-
ós övezet, ahová ki lehet jönni a lakásokból, az oktatási intézményekbôl. 
A kiépített mûtárgyak is mind ezt a célt szolgálják. Akik ismerôsek er-
refelé, azok tudják, hogy itt mûködött egy parkoló, a lehetô leglehetetle-
nebb élethelyzeteket létrehozva. ezt tudatosan szüntettük meg: inkább a 
pihenés helye legyen a terület, mint a helyvadászaté és a veszekedéseké. 
A parkátadás része annak a fejlesztésnek, amely két évtizede folyik Fe-
rencvárosban.

Beszédének végén polgármester úr kitért a kerületben folyó további 
fejlesztésekre – például a bölcsôde építésére –, mert vannak, akik tudatlan-
ságból vagy rosszindulatból azt állítják, hogy Ferencváros fejlôdése leállt.

Az ünnepélyes átadás végén az „átvevôként” tevékenyen részt vállaló 
ovisok lufikat engedtek a magasba.

 Grozdits
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Döntôs volt a paralimpián
Csuri Ferenc, a Ferencváros úszója Londonban másodszor szerepelt paralimpián, ahol öt számban indult az S8 kategóriában. 
A 200 méteres vegyes úszásban bejutott a döntôbe, és ott a nyolcadik helyen végzett. 

A parasportolók jelentôs részével 
ellentétben Csuri Ferenc egészsé-

gesen született 1987-ben. Hétéves volt, 
amikor a jobb karját egy orvosi mûhiba 
következtében vállból amputálni kellett. 
Az iskolában hívták fel szüleinek a fi-
gyelmét, hogy az egyik felsô végtag hiá-
nya miatt a gerince deformálódhat, ezért 
jó lenne, ha rendszeresen úszna. Budaör-
sön kezdte el ezt a sportot, majd átkerült 
a fôvárosba, a Dagályban dolgozó Mál-
nai Istvánhoz, és a közelmúltban elhunyt 
kiváló szakember csoportjában sokat fej-
lôdött. 

elôször 1999-ben indult a paraúszó- 
bajnokságon, és három aranyérmet nyert 
a korosztályában. ezt követôen már azzal 
a céllal járt edzésekre, hogy nemzetközi 
szinten is az élmezônybe kerüljön. elô-
ször a 2006-os durbani világbajnokságon 
tette le a névjegyét a legjobbak között, 
ahol az ötödik helyen végzett az 50 mé-
teres gyorsúszásban. egy évre rá az izlan-
di európa-bajnokságon bronzérmes lett a 
100 méteres vegyes és a 100 méteres pil-
langóúszásban. 

A pekingi paralimpiára már a Ferenc-
város sportolójaként kvalifikálta magát, 
a zöld-fehéreknél az ép úszókkal együtt 
edzett. A kínai játékokon három számban 
állt rajthoz, a 100 méteres pillangóúszás 
döntôjében a hetedik helyen ért célba. 
A 2010-es vb-n is jól szerepelt, a 200 mé-
teres vegyes úszásban a hatodik helyen 
végzett.

A londoni paralimpián öt számban in-
dult, és úgy vélte, egy, esetleg két távon 
lehet döntôs. A brit fôvárosban aztán 100 
pillangón lecsúszott a döntôrôl, de 200 
vegyesen bejutott a fináléba, és a nyolca-
dik helyet szerezte meg, amivel elégedett 
volt. 

Ami a jövôt illeti, Csuri Ferenc hama-
rosan megkezdi a felkészülést a 2013-as 
kanadai világbajnokságra, és a távlati cél-
jai között ott szerepel a riói paralimpia is. 
Januárban megszerzi sportszervezôi dip-
lomáját a Testnevelési egyetemen, és egy 
korábbi paraúszóval, Simon Csabával 
szeretne megalapítani egy olyan sport-
egyesületet, amelyben sérült emberekkel 
foglalkoznának.  M.S.

Fradi-siker Fehérvárott
A Diósgyôr legyôzését követôen a szurkolók többsége bízott 

abban, hogy a Videotont az európa-ligában vívott mérkô-
zése után három nappal megverheti Székesfehérvárott Ricardo 
Moniz együttese. Sokan elkísérték a csapatot a Sóstói Stadion-
ba, csaknem teljesen megtelt a nagyméretû vendégszektor. A pi-
ros-kékek portugál edzôje, Paulo Sousa tartott is a mérkôzéstôl 
– mint kiderült, joggal.

Alig helyezkedtek el a nézôk a lelátón, máris vezetett a Fra-
di. Somalia jobb oldali beadásába beleütött a menteni akaró 
Caneira, Józsi György pedig biztos lábbal értékesítette a tizen-
egyest. Változatos játék folyt a pályán, és ha Iványi megadja az 
újabb jogos büntetôt – Tóth Balázs ütött bele Józsi lövésébe –, 
növelhette volna elônyét a Ferencváros. emberelônybe is ke-
rülhettek volna a zöld-fehérek, ám Tóth megúszott egy újabb 
szabálytalanságot: futás közben könyökkel orrba vágta Alem-
pijevićet.

A fordulás után fehérvári rohamokra lehetett számítani, 
mégis a Fradinak voltak újabb helyzetei, de Józsi, Böde és So-
malia sem tudott a hálóba találni. ezek után a 69. percben Klein 
feleslegesen húzta vissza az oldalról a kapu felé forduló Parai-
bát, és Jova Levente nem védhette Nikolić tizenegyesét. 

Sokan féltették 1-1-es állásnál a Ferencvárost, de öt perccel 
az egyenlítést követôen Böde Dániel megpattanó lövése vágó-
dott a fehérváriak kapujába. Józsi újabb helyzete után a vihar 
miatt mintegy húszperces szünet szakította meg a meccset, majd 
általános meglepetésre Fradi-helyzeteket láthattak azok, akik 
kitartottak. A hosszabbításban Jovának nagyot kellett védenie, 
és végül gyôztesen hagyta el a fehérvári stadiont a Fradi.

A válogatottmérkôzések miatt legközelebb 19-én, pénteken 
este 19 órakor a Paksot fogadja Ferencváros az Albert-stadion-
ban. M.S.

Kiütés Volgográdban
Megkezdte szereplését a kézilabda Bajnokok Ligájában a Ferencváros nôi csapata. A zöld-fehérek Volgográdban az elsô perctôl 
kezdve óriási fölényben játszottak az orosz bajnok Dinamo ellen, és 37-21-re kiütötték orosz riválisukat.

Korábban többször is nagy csatát vívott a Volga-parti város 
együttesével a Fradi, legutóbb az elôzô KeK-sorozat elô-

döntôjében, ezért alaposan felkészültek a zöld-fehérek a Dina-

móból. A kezdés parádésra sikeredett, a nyolcadik percben már 
8-0-ra vezetett a magyar csapat, nem sokkal késôbb pedig 11-1-
re. Jellemzô a Ferencváros fölényére, hogy a hazai támadások 
gyakran el sem jutottak Abramovics kapujáig. A félidô harma-
dik harmadára kiegyenlítettebbé vált a játék, de még így is to-
vább növelték elônyüket Tomoriék, és 23-9-es állást mutatott a 
szünetben az eredményjelzô.

A második félidôben a cserejátékosokat is pályára küldte 
Elek Gábor vezetôedzô, és bár akadtak hibák a Fradi játéká-
ban, a különbség nem csökkent, sôt a végére még nôtt is. Furcsa 
ezt mondani egy BL-csoportmérkôzés kapcsán, de az utolsó ne-
gyedórában már taktikai elemek gyakorlásával telt az idô, meg 
persze újabb ferencvárosi gólokkal. A legeredményesebb Tomo-
ri Zsuzsanna volt, aki nyolcszor vette be a Dinamo kapuját, Szu-
csánszki Zita hat góllal vette ki a részét a volgográdi diadalból.

Október 21-én, vasárnap este 6-kor a norvég Larvikkal csap 
össze a Fradi Dabason.

M.S. 

Tekeezüst az Európa-kupában
A vajdasági Apatinban rendezték meg a 2012-es teke-Euró-
pa-kupa küzdelmeit. A nôknél a Ferencváros képviselte Ma-
gyarországot, és a zöld-fehérek a második helyen végeztek.

A nemzeti bajnokságok ezüstérmes csapatai számára kiírt 
tornán a nôknél a hazai Szuperligában harmadik Ferenc-

város indult magyar színekben, mert a második helyezett zala-
egerszegiek nem vállalták a szereplést. Az európa-kupát tavaly 
a zöld-fehérek nyerték meg, és az idén azzal a céllal utaztak 
Apatinba, hogy legalább elôdöntôsök legyenek.

A hölgyeknél tíz együttes vett részt az európa-kupában. 
Minden csapatból hatan gurítottak, és az utolsóként a dobóál-
lásba lépô Sáfrány Anita úgy kezdte meg a versenyzést, hogy 
a Fradi néhány fás elônnyel vezetett a cseh TJ Spartak Přerov 
elôtt. A különbség a végére kismértékben nôtt, így a Ferenc-
város – akárcsak egy évvel korábban Bolzanóban – ismét nagy 
csatában harcolta ki az elôdöntôt. A Fradi 3386 fát ért el, a leg-
jobban Csongrádi Györgyi célzott, 586 fát teljesített. Újabb ha-
sonlóság 2011-gyel: a fináléba jutásért a román T. S. Conpet 
Ploieşti gárdájával csaptak össze a zöld-fehérek.

A torna ezen szakaszában úgynevezett vakfelírás alapján 
mérkôztek párban a játékosok (az edzôk felírták sorrendben a 
hat nevet, és az azonos számhoz írt versenyzôk küzdöttek meg 
egymással). Az egyes párharcok egy-egy pontot értek, és az ösz-
szesített teljesítmény alapján két pontot kapott a gyôztes csapat. 
A magyar és a román csapat játékosai egyaránt három-három 
pontot szereztek, a zöld-fehérektôl Ballók Csilla, Peténé Bruszt 
Krisztina és Sáfrány Anita nyerte meg a párharcát, de mivel a 
Ferencváros összesítésben 12 fával többet teljesített, a zöld-fe-
hérek jutottak be a döntôbe.

A fináléban a kirobbanó formában lévô horvát KK Zagreb 
várt a lányokra. A rivális játékosai férficsapatok mérkôzésein 

elôforduló teljesítményt nyújtottak, és bár a fradisták is javí-
tottak elôdöntôbeli eredményükön, 6-2-re a zágrábiak nyertek 
(magyar részrôl Fegyveres Petra és Sáfrány Anita hozta a pár-
harcát). A döntôben a derekával bajlódó Szabó Mónikát le kel-
lett cserélni, helyette Majzik Andrea lépett pályára. 

– Összességében elégedettek lehetünk az ezüstéremmel – ér-
tékelte az Apatinban történteket Mátraházi István szakosztály-
vezetô-helyettes. – nagyon jó csapattal találkoztunk a fináléban, 
játékosai közül többen is kimagaslóan teljesítettek. Szerettük 
volna megvédeni címünket, de így sem vagyunk szomorúak. 

A magyar bajnokságban négy mérkôzés után a Ferencváros 
három gyôzelemmel és egy vereséggel áll.

M.S. 

Hátsó sor (balról jobbra): Peténé Bruszt Krisztina (játékos-edzô), Sáfrány Ani-
ta, Ballók Csilla, Fegyveres Petra. Elsô sor: Szabó Mónika, Csongrádi Györgyi, 
Majzik Andrea
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Apróhirdetések
Készpénzért vásárolunk 
aranyat, ezüstöt, briliáns 
ékszereket, festményeket, 
órákat. Arany: 6800–10 000 
Ft; ezüst: 150–300 Ft. VII., 
Wesselényi u. 19. Tel.: 317-
9938. XIII., Hollán e. u. 4. 
Tel.: 350-4308. II., Margit 
krt. 51–53. Tel.: 316-3651. 
Tekintse meg az interneten 
a Louis Galériát!

Diplomatalakás berendezé-
séhez Kádár-, rippl-rónai-, 
Czóbel-, Berény-festményt 
vásárolnánk. Tel.: 06-
30 949-2900 

egri, belvárosi, másfél szo-
bás lakásomat budapestire 
cserélem vagy eladom 7,9 
M forintért. Tel.: 06-20 527-
9569; web: www.egrilakas.
freeweb.hu

eladó lakást keresek a kerü-
letben. egy nagyobb vagy 
két kisebb, felújítandó is 
lehet. Tel.: 06-30 718-3820

Társasházak korrekt  
és szakszerû kezelését,  
közös képviseletét garan-
ciával vállaljuk. Mi nem 
ígérgetünk, velünk elégedet-
tek lesznek!  
Tel.: 06-30 623-9290;   
web: www.correcthome.hu

II. kerületi, központi 
elhelyezkedésû, 37 m2-es, 
másfél szobás, csendes, 
világos lakás örökbérleti 
jogát öröklakásra cserélném 
értékegyeztetéssel.  
Tel.: 06-70 541-3179;  
e-mail: ginczedy@gmail.
com

TárSASHáZAK KÖZÖS 
KÉPVISeLeTe. 
Tartozások behajtását  
kiemelten kezeljük. 
Generál-F Kft. 
Tel./fax: 216-8802
e-mail: iroda@general-f.
hu; web: www.general-f.hu

ŐSZI AJÁNLATAINK!

                                     2 NAPOS AKCIÓK!

AKCIÓS SZEMÜVEGKERETEK 
100Ft-ért

  Ezen akciók időtartama: 2012.okt.16.-17. és 2012.nov. 15.-16.
-------------------------------------------------------------------------------- 
  Állandó akcióink: 2012.okt.01. és nov.30. között 

• 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

• Komplett szemüveg már 6800FT-tól

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

  (SZÉP kártya elfogadása csak a Haller utcai üzletünkben)

   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

1090 Bp., Vámház krt. 13. 
Telefon: 215-1360
Nyitva: hétfő–péntek 7.30-17.30, 
szombat 7.30-13 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.OREX.HU, TELEFON: 06 1 413-3755

 Megnyerheti teljes hitelét!
Az akció  2012. szeptember 1-jétől december 6-áig tart. A részletes tájékoztató  üzleteinkben megtekinthető.

g
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    az Orex Zálog

gnyerheti teljes hitel

az Orex Zálogaz Orex Zálog

555 ajándék!

Ferencvárosi  
ingyenes ruhabörze
Ingyenes ruhaosztás a Családsegítô Szolgálatnak felajánlott 

adományokból. Szeretettel várunk minden rászoruló érdeklôdôt! 
Szatyrot hozzanak! Várjuk továbbá adományozni szándékozó cé-

gek, magánszemélyek jelentkezését is.  
Adományok gyûjtése a Balázs Béla u. 22/b-ben.

Idôpont: 2012. október 26., péntek 10-tôl 14 óráig.  
Helyszín: IX. Kerületi Családsegítô Szolgálat,  

1094 Budapest, Balázs B. u. 22/b. Tel.: 215-6027
Feszgyi vezetôsége




