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Hajózni muszáj!
Az új jegyző

Hasznos hulladék
Strand előtt vagy után…

Pályázat
„Az én utcám,  

az én otthonom,  
az én városom”



Pályázat
Ferencváros lakóinak és barátainak 
A 9.tv és a Ferencváros címû havilap 
közös felhívása „Az én utcám, az én 
otthonom, az én városom” címmel

Várjuk mindazon ferencvárosiak jelentkezését, akik né-
hány percben bemutatnák szûkebb lakhelyüket, utcáju-
kat, beszélnének arról, mit jelent nekik ferencvárosinak 
lenni.

Várjuk azok jelentkezését is, akik egy-egy épület vagy 
utca kapcsán érdekes, sokakra tartozó történetet tud-
nak, s azokét is, akik a saját életüket mesélnék el.

Várjuk azokat is, akik fényképek segítségével mutat-
nák be szûkebb lakóhelyüket.

A televíziós megjelenésre pályázókat kérjük, nevüket, 
címüket küldjék el a 9.tv szerkesztôségébe: 9.tv, Buda-
pest, Haller u. 27. (Mánfai Tamás). Azok, akik írásban 
tennék közzé mondanivalójukat, vagy fotográfiákkal 
jelentkeznének, küldjék el levelüket a Ferencváros címû 
havilap szerkesztôségéhez: „Ferencváros” Budapest, Hal-
ler u. 27. (Zalán Klára).

A televíziós anyagokból a beküldött jelentkezések 
alapján a 9.tv felvételeket készít, s azt több alkalommal 
is közreadja.

Az írásos jelentkezéseket a Ferencváros címû havilap 
közli. 

A beküldött fotográfiákból szabadtéri kiállítást rende-
zünk a Bakáts téren, illetve a mozgóképes anyagból a 
Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjtemény (kiállítással egy-
bekötött) egész napos vetítést rendez (Az én utcám, az 
én otthonom, az én városom). Az egyes történeteket, 
képeket a Ferencváros címû havilap is közreadja.

Jelentkezni lehet a meghirdetéstôl szeptember 30-ig a 
fenti címeken. Kérjük, a jelentkezésre írják rá: „Az én ut-
cám, az én otthonom, az én városom”

Ferencvárosi Mûvelôdési Központ és Intézményei
Budapest, Haller u. 27.

Fo
tó

: Z
al

án
 K

lá
ra



OtthOn, várOs FerencvárOs1 

Duna
Vathy Zsuzsa
Légvonalban ötszáz méterre lakom tőle, több mint har-
minc éve, mégis messze van. Ha Szentendrén, Pakson, 
Mohácson élnék, nyáron többször lemennék, úsznék a 
Dunában, áthajóznék a túlsó partra, leülnék egy kőre, 
hallgatnám, mit mond. 

Budapesten ennek kicsi az esélye. Amikor villamossal 
átmegyek a Kálvin térről a Gellért térre vagy Kelenföld-
re, a hídról látom a Dunát, de nem arra gondolok, hogy 
szép vagy csúnya, hanem hogy elérem-e a vonatot, 
megvár-e a találkozóra hívott személy, és hogy megint 
mekkora a forgalom, milyen szerencse, hogy a Szabad-
ság hídon villamos jár, nem autóbusz.

Amikor a 2-es villamossal az Országgyűlési Könyv-
tárba megyek, a Duna, mint a történelem, jön elém. Az 
1838-as árvíz, a Kecskeméti utcában, a Ferenciek terén 
az épületek falán a jel, itt eddig ért a víz. Wesselényi 
Miklós, amint kimenti a rengeteg embert, és csak utá-
na megy be a börtönbe, az Országgyűlésben elmondott 
beszéde miatt. A Lánchídról Széchenyi és Clark Ádám jut 
eszembe, persze hogy a tér is Széchenyiről lett elnevez-
ve, itt minden-minden neki köszönhető. A   rakparton, 
az Országház felé közeledve, a nemrég készült „cipős 
emlékműről” a sok-sok zsidó ember, akiket a horog-
keresztesek a Dunába lőttek, Salkaházi Sárával együtt, 
mert mentette őket, és mert szociális érzékenysége el-
lentmondott minden hazugságnak.

És már itt vagyunk, az Országháznál, a Kossuth téren. 
A turisták itt a József Attila-szoborhoz mennek fény-
képezkedni. Mellé ülnek, mögé állnak, van, aki a kezét 
fogja meg, van, aki átöleli. És mert szomorú, szeretnék 
megvigasztalni. Ha a verseit nem ismerik is, útiköny-
vükből tudják, hogy költő, és most látják, amint a Duna 
című versén gondolkozik.

Szóval, itt, Budapesten a Dunáról mindig elvonja va-
lami a figyelmet.

Csak amikor felmegyünk a Gellérthegyre, a Várba, és 
látjuk a messzi, mégis karnyújtásnyira lévő vizet, amint 
süti a nap, vagy borzolja a szél, akkor látjuk szemtől 
szembe a Dunát. Akkor tölt el bennünket az öröm: ez 
mind-mind a miénk. De jó, hogy van, hogy itt van, hogy 
van Dunánk! „Zavaros, bölcs és nagy” és tündökletesen 
szép.

Ferencváros, 2011. július (XXI. évfolyam 10. szám), ingyenes havilap
Felelôs kiadó: a Ferencvárosi Mûvelôdési Központ igazgatója. Szerkesztôbizottság elnöke: Antall István.  
Felelôs szerkesztô: Zalán Klára. Olvasószerkesztô: Deutsch Kornélia. Reklám és hirdetés: Lantos Anikó,  
telefon: 20/325-6564, e-mail: aniko.lantos@gmail.com. Titkárság: Halász Brigitta. Tördelés, nyomdai elôkészí-
tés: LA4 Média Kft., Komlós Andrea. A szerkesztôség címe: Ferencvárosi Mûvelôdési Központ, 1096 Budapest, 
Haller utca 27. Telefon: 216-1300, 476-3410, fax: 218-7909. E-mail: ferencvarosujsag@ferencvarosimuvkp.hu. 
Észrevételeiket, javaslataikat várjuk szerkesztôségünk elektronikus és hagyományos levélcímén. Meg nem rendelt 
kéziratokat és fényképeket nem ôrzünk meg, és nem küldünk vissza. Az újságban megjelenô írások tartalma nem 
feltétlenül azonos a szerkesztôség álláspontjával.
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A Dunánál
Kedvezô adottságok, kihasználatlan lehetôségek
Krivánszky Árpád

A vizek partja már az ôskortól kezdve az emberek kedvelt lakó- és tartózkodási helye. Európa egyik fô folyama, 
a Duna 14 nemzet kincse: 10 terül el a partjain, további 4 pedig a vízgyûjtô területén. A vízpart kedvezô adottsá-
gokkal bír, ezeket azonban nem használjuk ki eléggé, s a kincset nem becsüljük meg értékén. Kerületünknek a 2850 
folyamkilométerbôl mintegy 4-5 jutott. Árvizek idején megszenvedte, máskor pedig élvezi a kék Duna nyújtotta 
elônyöket Ferencváros. 

 
A Szabadság hídtól a Petôfi hídig – a Belváros szerves 
folytatása
A mi nagy-dunai szakaszunk a felújított Szabadság hídtól 
– amely a világ legszebb Gerber-tartós acélhídja – a Rácke-
vei–Soroksári-Duna-ág kezdetéig tart, szinte végig kikövezett, 
mesterséges magaspart. A Duna budapesti szakaszán a Sza-
badság hídnál a legkeskenyebb, lefelé mindinkább szélesedik. 
Az 1838-as nagy dunai árvíz szinte az egész akkori Ferenc-
várost romba döntötte, így késôbb a 9 méteres árvízszintnek 
is ellenálló gátakat emeltek. Sajnos nem vezetnek le lépcsôk 
a partra – ahol jólesne üldögélni, nézelôdni –, ellentétben a 
belvárosi, illetve szemben a lágymányosi partrésszel. Részben 
kárpótol azonban a budai oldalra nyíló csodás panoráma. 

A parthoz közel emelkednek a Corvinus Egyetem épületei, 
elôtte a 4-es metró Fôvám téri állomását építik – még ki tudja, 
meddig –, de azért már telepítettek ide egy padsort a sütkérez-

ni vágyók és az ölelkezô párok számára. Odébb a Közraktárak-
ból kialakított CET, Budapest bálna alakú tömbje emelkedik. 
Pillanatnyilag „jegelik” a beruházást, még egyetlen bérlô sem 
költözhetett be, addig pedig senkinek sincs egy fillér haszna 
sem belôle. A Duna-partunkon nincs egyetlen teraszos ven-
déglátóhely sem, ezen a CET változtathat. 

Odébb a Nehru part terül el, amelynek felújítására egye-
lôre nincs pénz, állapota a múlt század hatvanas éveit idézi. 
Ennek ellenére nagyon népszerû a fiatalok és idôsek, kutyát 
sétáltatók, kisgyermekes anyák, sportolni vágyók körében. 
A Boráros térig a Dunához közel vezet a „városnézô” 2-es vil-
lamos pályája: megérdemelne szebb, korszerûbb szerelvénye-
ket. Utána a közlekedési szempontból roppant fontos Petôfi 
híd ível át a Dunán. Hírlik, hogy három éven belül el kéne 
kezdeni felújítását, különben késôbb annyiba fog kerülni, 
mint a Margit hídé. 
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Duna Régió  
Stratégia
Navigare necesse est: hajózni muszáj! – vallják a Du-
na-menti országok, amelyek kidolgozták a Duna Régió 
Stratégiát az Európai Unió égisze alatt. 

Az egyik jelentôs cél a hajózhatóság javítása úgy, 
hogy a Duna zöld korridor maradhasson. A teherha-
jó-forgalom még messze elmarad a lehetôségektôl, de 
a személyhajózást is fejleszteni kell. Számos üdülôhajó 
köt ki a Szabadság hídtól délre, a CET e forgalmat is 
növelheti. A sétahajók immár ferencvárosi vizeken, a 
Nemzeti Színháznál fordulnak vissza. A BKV hajói a 
Boráros tértôl Pünkösdfürdôig közlekednek gyakori ki-
kötésekkel, de csak hétvégéken sûrûbben. Futurisztikus 
elképzelések körvonalazódnak az agglomerációs forga-
lomnak részben a dunai lebonyolítására – gyors szár-
nyashajókkal. A jacht- és a csónakforgalmat is ide kell 
vonzani. A Duna-stratégia azonban sokkal többet szán-
dékozik tenni a hajózás fejlesztésénél: egyszerre célozza 
a dunai térség fenntartható fejlesztését, valamint ter-
mészeti területeinek, tájainak és kulturális értékeinek 
védelmét, az itt élô emberek életminôségének javítását.

A Duna és partja legyen mindenkié: ennek a vezér-
elvnek megfelelôen alakította ki a ferencvárosi önkor-
mányzat a part menti területek városrész-rendezési 
terveit, s e kereteken belül támogatják a befektetôi el-
képzeléseket. Együttmûködnek a Fôvárosi Önkormány-
zattal, amely a CET és Nehru part jövôjérôl dönt. Kezde-
ményezte a ferencvárosi önkormányzat többek között 
a Millenniumi Városközpont elszigeteltségének feloldá-
sát, ennek érdekében a csepeli HÉV, a 2-es villamos és a 
Budapest–Kelebia-vasútvonal helyzetének rendezését.

A ferencvárosi önkormányzat eddig és ezután is tá-
mogat minden, a Duna hasznosítására, szerepének nö-
velésére irányuló kezdeményezést.

Tovább, a Rákóczi hídon is túl – partszakasz  
kérdôjelekkel
A Petôfi híd pesti lábánál terül el a fôváros egyik legrondább 
tere, a Boráros tér, ennek átépítése szintén várat magára. A Pe-
tôfi híd és a Lágymányosi híd – utóbbit a Fôvárosi Közgyûlés 
II. Rákóczi Ferenc hídra keresztelte át – között volt valaha a 
Duna-parti pályaudvar, ennek helyére tervezték a világkiállítást. 
Ez meghiúsult, de teret engedett komoly fejlesztéseknek. Így jött 
létre a Millenniumi városközpont lakóházakkal, irodaházakkal, 
új Nemzeti Színházzal, a Mûvészetek Palotájával. 

Csupa ellentmondás ez a terület. A Haller utca magasságában 
félbemaradt a Közép-európai Egyetem építése, torzóként csúfítja 
a városképet. Kutyát sétáltató fiatalember mérgelôdik: volt itt egy 
aluljáró a HÉV-sínek alatt, az építkezés miatt lezárták, s a leállítás 
után sem nyitották újra. A Millenniumi negyedet a csepeli HÉV 
kerítéssel körülvett sínjei így teljesen elvágják a Dunától. A szép 
Gizella sétány szegélyezi a partot, de arra csak a Boráros térnél 
vagy egy kilométerrel délebbre, a Rákóczi híd lábánál lehet rá-
menni. Nincs egy vécé, egy ivókút, sem egy esôbeálló – panasz-
kodik a gyermekkocsival sétáló anyuka. Nem lehet venni sem 
üdítôt, sem fagyit. Van viszont számos csúf graffiti a sétány part-
falán, bár ez láthatólag nem zavarja a szép számmal erre kereke-
zôket, futókat, sétálókat. A Müpa közelében egy nagy telek arra 
vár, hogy kongresszusi központnak adjon helyet. A „Budapest 
szíve” program keretében a belvárosi Duna-szakasztól a sétányok 
és kerékpárutak egészen a Lágymányosi hídig húzódnak majd.

A Lágymányosi hídtól délre esô terület rendezetlen, azon-
ban ide tervezik a Duna Passage-t, egy lakó- és irodaházakkal 
teli hipermodern városrészt. A gazdasági válság következtében 
azonban megvalósítása a bizonytalan jövôbe tolódott. 

A Rákóczi hídtól délre nemrég még sirályok hada ostromolta 
a folyam felszínét, csak a számukra ízletes falatok után kutatva. 
Ide, a folyó fô sodorvonalába eresztették ugyanis a zömében tisz-
títatlan fôvárosi szennyvizet. A csepeli szennyvíztisztító üzembe 
állítása óta a Dunába jutó víz 95 százaléka nemcsak mechanikai-
lag, hanem biológiailag is tisztított, ami javítja a vízminôséget. 
Lehet, hogy egyszer fürdésre is alkalmas lesz a Duna e szakasza? 

 
Ráckevei–Soroksári-Duna-ág: természetközeli,  
mégsem szívderítô állapotok
A Ráckevei–Soroksári-Duna kerületi szakasza a torkolattól a Ha-
tár út magasságáig tart, szinte állandó vízállású a Kvassay- és dél-
re a Tassi-zsilip miatt. Ritkaság, hogy egy metropolisban olyan 
közel természetes állapotú folyóág lenne, mint ez; 100-150 mé-
ter széles, szemben a szép, ligetes csepeli part húzódik. A tájkép 
minden évszakban megragadó. 

A zsilip mellett hajtanak át az autók és a HÉV a Kvassay hí-
don Csepelre, utána jön a vízi rendôrség telepe, tovább a hajdani 
Nagyvásártelep beton partfala. Duna City néven merész befektetôi 
elképzeléseket dédelgetnek e terület hasznosítására, ezt azonban a 
válság zárójelbe tette. A Nagyvásártelep két fôépületét és a kapu-
oszlopokat mûemlékként meg kell tartani, köréjük felhúznának 
számos iroda- és lakóépületet, köztük toronyházakat is, sok más 
európai nagyváros példájára. Terveznek ide jachtkikötôt is. 

Az ipari tevékenység és a környezetszennyezés szinte telje-
sen megszûnt ezen a területen, az új funkció azonban még nem Fo
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Mizu – Víz

alakult ki. A part menti 15-25 méteres sávot Ferencváros ön-
kormányzata közterületnek kívánja megtartani. 

A Beöthy utcától délre közel természetes állapotú vízpartot 
találunk gyeppel, fákkal, bokrokkal. Élénk itt a horgászélet, kü-
lönösen hétvégeken. Idôs horgász újságolta, hogy leginkább 
pontyot lehet fogni errefelé. Lejjebb, a soroksári kompnál en-
gedtek halakat a vízbe, de több hét is eltelik, mire felúsznak ide 
– kesergett üres vödre felett.

A halakon kívül csigák, teknôsbéka, vízisikló, békák, tôkés 
réce, szárcsa (e két faj fészkel is itt), idônként más récefajok, 
sirály, kormorán, téli idôszakban hattyúk, néha gyémántként 
csillogó jégmadár tûnik fel a Kis-Duna mentén. A Kvassay-zsilip 
melletti fákon népes varjúsereg telel. 

E folyóág is tisztult a szennyvíztisztító megépítésével, de 
a lassú folyás miatt évtizedek alatt vastag iszapréteg rakódott 

le, amelyet a legkisebb szél is felkavar: kotrás kellene! A hely 
szebb, mint a József Attila-lakótelep melletti Kiserdô, azon-
ban nagyon elhanyagolt, a horgászok és más céllal idelátoga-
tók szemetesedények híján a parton, rosszabb esetben a vízbe 
szemetelnek. A vízbe hajított traktorabroncson szívesen napo-
zik a teknôsbéka. Szemetesedényeket kellene telepíteni, azokat 
rendszeresen üríteni, szemétszedési akciókat szervezni a folyó-
ág mentén. 

A mi partszakaszunkon nincs semmiféle turisztikai szolgál-
tatás, pedig egyre több az erre sétáló és a kerékpáros. A csepeli 
parton ellenben vízisport-telep áll, az erzsébeti parton pedig a 
Gubacsi híd közelében csónakkikötô, hotelhajó található. Nép-
szerû a sporthajózás. Jó idôben több száz vízi jármû: kílbót, 
kenu, kajak, sárkányhajó, kisebb motoros jacht rajzik ki a cse-
peli vízisport-teleprôl.  

Magyar és japán mûvé-
szek alkotásaiból nyílt 
kiállítás az éltetô víz té-
makörében június 29-én, 

egyszerre a Duna két partján, a Ferenc-
városi Helytörténeti Gyûjteményben és 
a Petôfi híd budai hídfôjénél az A38-as 
hajón. Ez már a 3. „vizes” kiállítása a fô-
szervezôknek, Szilágyi Erzsébetnek és 
egy kiotói galéria vezetôjének, Suzuki 
asszonynak, valamint a kultúra szpon-
zorainak – köztük a ferencvárosi önkor-
mányzatnak – köszönhetôen.

A pesti oldalon dr. Bácskai János 
polgármester megnyitóbeszédében in-
kább az élettani és a környezetvédel-
mi szempontokat emelte ki, a budain 
Kôrösi Zoltán az ember és a víz szoros 
kapcsolatát elemezte írói szemszögbôl. 
A  mûvészek témamegközelítése még 
differenciáltabb, amelyet megtapasz-
talhat a nézô a július 19-ig nyitva tartó 
duális tárlaton. A két kiállításrész július 
10-én helyet cserél. Fo
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„Komoly 
lépéseket 
kell tenni”
A ferencvárosi nótárius

Grozdits

Július 1-jétôl dr. Nagy Hajnalka személyében új jegyzôje 
van a IX. kerületnek. Számára nem ismeretlen a terep, 
hiszen referensként eddig is a Polgármesteri Kabinet 
munkáját támogatta. Múltról és jövôrôl, tervekrôl és cé-
lokról faggattuk.

– Milyen elôélettel vág neki ennek a – képzettségen túl bá-
torságot is igénylô – feladatnak?

– Elôször az Államigazgatási Fôiskolát végeztem el igazgatás-
szervezô szakon, ezt követôen a Pécsi Tudományegyetem Jogi 
Karára, jogász szakra jártam, ahol 2000-ben végeztem, majd 
közigazgatási, valamint jogi szakvizsgát tettem. A ferencvárosi 
önkormányzat a harmadik munkahelyem, de elôtte is a köz-
igazgatásban tevékenykedtem. 2001. december elsejétôl dolgo-
zom itt, tehát „régi motorosnak” számítok. Jegyzôi referensként 
kerültem ide, a feladatom a vagyont érintô kérdések törvényes-
ségi felügyelete volt. Ez azt jelenti, hogy a Vagyonkezelési Iroda 
munkáját segítettem. Aztán 2004-ben irodavezetô-helyettes-
ként integrálódtam a Vagyonkezelési Irodához, és az ügyek jogi 
részét vittem. Tartottam egy kis „szünetet”, amikor megszületett 
a kisfiam, Gergô, majd 2007 nyarán tértem vissza ugyanebbe a 
munkakörbe. Tavaly az irodavezetô betegeskedése, majd nyug-
díjba vonulása miatt én láttam el az irodavezetôi teendôket is, 
majd a választásokat követôen átkerültem a Polgármesteri Kabi-
netbe polgármesteri referensi beosztásba.

– Ezek szerint jól ismeri a terepet, „meglepetésekre” nem 
számít.

– Nem, bár államigazgatási hatósági ügyekkel eddig nem 
foglalkoztam részletesen, de a hivatal szervezetét és a vezetôket 
jól ismerô személyként nem számítok meglepetésekre.

– Valószínûleg bôven van, ami izgalmas lesz…
– Kihívást az jelenthet, hogy egy nagyon nagy szervezetrôl, 

egy 330 fôs hivatalról beszélünk. Nyilván, innen nézve ez egy 
olyan menedzseri munka, amelyben a szakmaiság az alap, de 
ezen kívül sok egyéb tényezô is befolyásolja, illetve meghatá-
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Tanulók rajzaival
Tanszertámogatás az  
általános iskolásoknak
Az önkormányzat, mint eddig, idén is biztosítja a 
taneszközcsomagot a kerületi önkormányzati és 
egyházi fenntartású közoktatási intézmények fe-
rencvárosi lakhelyű, nappali tagozatos tanulói ré-
szére. Eddig csak az 1–5. osztályban térítette meg 
a taneszközcsomag árát. Ezt a kört most szeretné 
az önkormányzat kiterjeszteni úgy, hogy a költ-
ségvetésben előirányzott pénzösszeg nem vál-
tozna, de a kedvezményezettek körét növelnék, 
így elsőtől nyolcadik osztályig kapnának tanesz-
közcsomagot. A füzeteknek nem az árát téríte-
nék meg, hanem olyan saját nyomtatású irkákat 
kapnak a gyerekek, amelyeknek a borítóján a fe-
rencvárosi tanulók által készített rajzok láthatók, 
egyedi tervezésűek és vidámak.

Erről olvashatnak jövő havi számunkban. Kér-
jük, várjanak, ne vegyék meg addig a füzetcsoma-
got, amíg a támogatás részletes feltételeit nem 
ismerték meg! Addig is a részletekről érdeklődni az 
iskolákban lehet.

rozza a munkát. Jelenleg a polgármesteri hivatal tizennégy szer-
vezeti egységbôl áll. Vannak olyan vezetôi álláshelyek, amelyek 
nincsenek betöltve. De reményeim szerint minden adott lesz 
ahhoz, hogy egy szakmailag felkészült és jó csapat álljon össze, 
akikkel hatékonyan lehet együttmûködni.

– Kötôdése a kerülethez elsôsorban szakmai, vagy vannak 
magánéleti momentumai is?

– Elsôsorban a munkából fakad, de egy ideig a Tûzoltó utcá-
ban laktam. Szeretem ezt a kerületet, és gondolkodunk a vissza-
költözésen.

– Nyilván számtalan tervvel indul neki a munkának, ezek 
közül mit érdemes felvillantani?

– Ez egy sokrétû dolog, amelybôl nehéz hirtelen kiragadni 
valamit, de az általam elkészített szakmai program tartalmazza 
a részleteket. Most nagyon sok területen a jogszabályváltozá-
sok következtében amúgy is történnek változások, gondolok 
itt többek között az önkormányzati rendszer tervezett átfogó 
átalakítására. Van olyan terület, ahol szervezeti átalakításokra 
is szükség lesz. Ez elsôsorban racionalizálást jelent: jobb mun-
kamódszert, átláthatóbb folyamatokat, egyértelmû feladatkiosz-
tást, számonkérést, az ügyfél-elégedettség növelését. Elérendô 
célnak tartom a szakmaiság, valamint a dolgozói elégedettség 

növelését is. Nagyon fontos, hogy csökkentsük a széttagoltsá-
got, hiszen jelenleg hét telephelyen vagyunk.

– Csökken a telephelyek száma?
– Az egységes hivatalban történô elhelyezés iránt a vezetô 

tisztségviselôk elkötelezettek, 2013 decemberéig szeretnénk, 
hogy az új hivatali épület felépüljön. Egy olyan hivatalt, ahol 
integrálni lehet a szervezeti egységeket, és biztosítani lehet az 
ügyintézéshez, ügyfélfogadáshoz szükséges kulturált munka-
feltételeket.

– Mi az, amit a kerület lakossága közvetlenül megtapasz-
talhat?

– Mondhatok sablonnak tûnô kulcsszavakat a rugalmasabb, 
gyorsabb, emberközpontú munkavégzésrôl, a szakmaiság növe-
lésérôl, de tényleg ilyen irányba mutatnak az átalakítások. Az is 
fontos, hogy az elektronikus ügyintézésben is legyen tényleges 
elôrelépés.

– Új seprû jól seper?
– Méltányolom az eddigi vezetést, de a korábbitól teljesen 

eltérô módszereket szeretnék meghonosítani. Ennek a hangsú-
lyos része nyilván a szervezetre és a munkaszervezésre vonat-
kozik, de ahhoz, hogy a lakosság felé is érzékelhetô és pozitív 
eredménnyel járjon, komoly lépéseket kell tenni.
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Táborozók kertje
Idén nyáron a Mester utcai Molnár Ferenc 
Általános Iskola is megnyitotta kapuit a nyá-
ri napközis táborozók előtt. Tavaly lezajlott 
a nagy felújítás, az idei évre már csak a hát-
só kert szépítése maradt, amelyet a Feszo-
fe Nonprofit Kft. munkásai végeztek el az 
iskola és a táborozók megelégedésére. Fá-
kat, cserjéket ültettek, füvesítettek, sárga 
és piros térkövekből cikcakkban sétautakat 
építettek, piknikasztalokat telepítettek. 
A  fűnek még nőnie, a bokroknak terebé-
lyesedniük, a fáknak lombosodniuk kell, de 
a táborozók már június 20-ától birtokba vet-
ték a megszépült kertet.

Egész nyáron játszószerda
Augusztus végéig szerdánként három játszótéren lesznek izgalmas gyermekprogramok a ferencvárosi önkormányzat és a Ferencvárosi Művelődési Köz-
pont szervezésében: a József Attila-lakótelepi Nagyjátszótéren és a Markusovszky térin délelőtt fél 10-től fél 12-ig, a Lenhossék–Tűzoltó utcain pedig 
délután 4-től 6-ig.

Lesz ott minden: mese, bábok, színház, bohóc, mint június 29-én, amikor Csernik Szende székely lábbábos, a Lábita Színház tagja bűvölte el a csillogó 
szemű gyerekeket a Nagyjátszótéren, ahol nemcsak a fűre terített „repülő szőnyegeken” ültek, hanem a csilláron, akarom mondani  a mászókán is lóg-
tak a kíváncsi dedek. Az ízes nyelven előadott mesék mellett mondókákat is tanultak az apróságok, emellett megtudhatták, mi is a pityóka (krumpli) és 
a murok (répa).

A mesélő, aki a székely tájszólás szerelmese, s szeret szeretni és játszódni a közönséggel, a felnőtteket is bevonta műsorába. Egy komoly apából hajlott 
hátú, fejkendős anyóka lett, s nem úszta meg szereplés nélkül az időközben odaérkező polgármester, dr. Bácskai János sem.
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Drámapedagógia a nevelés szolgálatában
Az iskola és a család is birkózik azzal, hogy lépést tartson rohanó korunkkal, amikor tíz-húsz év alatt akkora változások mennek végbe, mint korábban 
egy emberöltő alatt. Az iskolák nem csupán a technikai eszközöket vetik be az oktató-nevelő munkában, mint például az internet vagy a digitális tábla, 
hanem korszerű tanítási módszereket is.

Az Ifjúmunkás utcában található Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola gondolt egy merészet, beiskolázták agilis tanárukat, a szín-
játszó kört is vezető Kovács Katalint, hogy végezze el a drámapedagógiai szakot, s pályázati forrásból átalakítottak egy termet a drámapedagógia, a 
fejlesztőpedagógia és a pszichológus munkájának elősegítésére – újságolta az igazgató, Reök Attiláné. Összefogtak még további három iskolával, és a 
kísérleti drámapedagógiai órák rendszeresítésére több százezer forint támogatást nyertek a TÁMOP 2.2.3 /B-09/1-2009-0003 jelű pályázatán.

A június 6-án rendezett nyílt 
drámapedagógiai órán – amely-
re meghívták a társiskolák képvi-
selőit is – a tanárnő 15 diákjával 
tartott bemutatót, akik ebben 
az évben heti egy órában vettek 
részt a drámapedagógiai foglal-
kozásokon. A cél az, hogy sze-
repjátékokon keresztül a hétköz-
napi iskolai, majd a „nagybetűs 
életben” felmerülő helyzeteket 
a fiatalok éretten, magabiztosan 
oldják meg, sikerélményekben 
legyen részük. Laikus nézőként 
nem próbálkozom a drámape-
dagógia fogalmának átadásával, 
sem eszköztárának bemutatásá-
val, csak konstatálom, hogy – ta-
lán az oldottabb környezetnek, a 
tanár megszokottól eltérő irányí-
tó munkájának is köszönhetően 
– ezek a fiatalok visszahúzódás 
és elfogódottság nélkül élik bele 
magukat legkülönfélébb rögtön-
zött szerepükbe, fejlesztvén ön-
képüket, és megtalálván helyüket 
a közösségben.

Hírek közlekedőknek, 
autósoknak
•	Szűkítik	a	metróépítés	területét	a	Fővám	téren.	A	Corvinus	Egyetem	Du-

nára néző homlokzata előtti járdát adják majd vissza a gyalogosoknak, 
ezért az aluljáróba, a 2-es villamoshoz csak a 47-es, 49-es villamosok pe-
ronjáról lehet lejutni, mert a Corvinus sarkánál levő lépcsőt és mozgó-
lépcsőt átmenetileg lezárták. 

•	A	Csarnok	téren	a	később	ott	folyó	munkálatok	elősegítésére	megkezd-
ték egy ideiglenes parkoló kialakítását.

•	Augusztus	24-ig	a	KÖKI	építése	miatt	nem	jár	a	3-as	metró	a	Határ	út	és	
Kőbánya-Kispest végállomás között; a forgalmat a Határ útig meghosz-
szabbított BKV-járatok – beleértve a repülőtéri buszt is – és a Volán-jára-
tok látják el.

•	Július	végéig	összehangolják	a	 jelzőlámpákat	a	Közraktár	utcában	és	a	
Soroksári úton a Boráros tértől a Határ útig. Késő ősszel, télen pedig a 
Nagykörút következik, ahol 90 helyett 60 másodperces lámpaciklust ve-
zetnek be: előnyben a villamosok, hátrányban az autósok.

•	A	közlekedési	esélyegyenlőség	jegyében	július	17-ig	tesztüzemben,	utána	
véglegesen üzembe állítják a 3-as metró szerelvényein az ajtók záródásá-
ra figyelmeztető fényjelzőket.

•	Az	 alábbi	 ferencvárosi	 kereszteződésekben	 veszik	 fontolóra	 a	 jelző-
lámpás forgalomszabályozás megszüntetését: Üllői út–Erkel utca, Kinizsi 
utca–Ráday utca, Lónyay utca–Ráday utca, Gyáli úti Metro Áruház.

•	Corvin	negyedre	változtatják	a	Ferenc	körút–Üllői	út-csomópont	nevét	a	
befektetőcsoport költségére. A Baross utca–József körút kereszteződésé-
nek új neve: Harminckettesek tere.

Séták, túrák mindenkinek
Hegyre fel – strandra le!

Július 16-án, szombaton egy 9 kilométer hosszú és háromszáz 
méteres szintkülönbséget magában rejtő túrára indulhatnak 
Kiss Ádámmal a Hegy-tető – Pap-rét – Vértes-mező – Vörös-kő 
érintésével, hogy aztán a Rekettyés-tó és Leányfalu megtekin-
tése után jót fürödjenek a leányfalui termálstrandon. Ha szeret-
nének részt venni e kiránduláson, reggel 8.15-kor a 3-as metró 
Városkapu megállójának Volán-pénztárához menjenek. Ne fe-
lejtsék otthon a fürdőruhát sem, és gondoljanak arra, hogy a 
strandbelépőt is fizetni kell.

A Velencei-tó déli partját járhatják végig július 21-én, csütör-
tökön. Ez is vizes túra lesz, Velence és Velence-fürdő után a gár-
donyi szabad strandon mártózhatnak meg a tóban. Kiss Ádám-
mal a Kelenföldi pályaudvar pénztárcsarnokában találkozhatnak 
9.15-kor.

Ha szeretnék megismerni a Homoktövis-tanösvény állat- és 
növényvilágát, akkor július 27-én, csütörtökön 9.45-kor legyenek 
az Újpest-Városközpont metróállomás 104-es buszmegállójában, 
és keressék Kiss Ádámot. A túra mindössze két kilométeres, de 
annál több látnivalót ígér.

Júliusi ügyeleti órák a Ferencvárosi Természetbarát Egyesület-
ben: 13-án és 27-én, szerdánként 17.00-től 18.00 óráig. Telefon: 
06-70 212-1288, e-mail: ftetura.fw.hu. „Jól jár, ha velünk jár!” 
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Színes Város projekt
A József Attila élhető lakótelep, de Üllői úti szegélye a tízemeletes panelek falanxaival nem a legemberibb arcát mutatja. A szürke panelekkel egyívású a 
jellegtelen Pöttyös utcai megálló; illetve csak volt, mert lelkes fiatalok munkája nyomán sokkal kellemesebb hely lett.

A lakótelepen működő Zöld Kakas Líceum egyik diákjának fejéből pattant ki az ötlet még tavaly októberben, hogy színessé kellene varázsolni az 
állomásépületet és mögötte a parkban a csúf betonszellőzőket. Jonas Tilen Aleksander megtervezte a színes felületeket, s akadt a suliban egy közel 
húszfős közösség, amely vállalkozott a megvalósításra. A Zöld Kakasba halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok járnak, akiknek beszédét, kiszólásait az 
igazgatónő, Kerényi Mari szerint a szülők se nagyon értik, a nagyi meg szinte egyáltalán nem. Így még inkább értékelhetjük jobbító szándékukat, alkotó 
fantáziájukat és a tervek valóra váltását. Mára színes pöttyök díszítik az állomás tetőszegélyét, a főszellőző egy színes várost ábrázol, a kisebb szellőzők 
pedig a négy évszak örök körforgását mutatják be.

Spongyát rá, miért tartott kilenc hónapig, míg megkapták az engedélyt menet közben kényszerűen „megszelídített” terveikre (aki keresztbe tett, egy 
kicsit szégyellje magát, de legalább változtasson a jövőbeni hozzáállásán). Az önkormányzat, annak Oktatási Irodája és személyesen dr. Bácskai János 
polgármester kezdetektől kiállt a rokonszenves elképzelés mellett, s akadtak szponzorok is a megvalósításhoz. Lett is fényes avatóünnepség június 11-én 
nagy csinnadrattával, szép beszédekkel. Azt hiszem, a történetben mégis az a legfontosabb, hogy ezek a fiatalok, akik elhatározták és megtervezték, meg 
is valósították ezt a környezetbarát tervet. Az ünnepségen meséltek a munkájukról, s volt reppelés meg zene – csak fiatal(os) füleknek. 

Az ünnepség előtti éjszakán ismeretlen gerillakertész virágokat ültetett a főszellőző tövébe. Ez a minimum, amit e fiúk-lányok megérdemelnek.

A Zene Ünnepe Ferencvárosban
Huszonkilenc éve Franciaországból indult el a kezdeményezés, hogy az év leghosszabb napja 
legyen a Zene Ünnepe. Egy ilyen eseményből természetesen Ferencváros sem maradhat ki, így 
a nyári napfordulón kora délutántól késő éjszakáig szólt a muzsika a kerület utcáin.

A zene talán az emberiség legrégebbi találmánya. Egész életünkben körülvesz minket, be-
tölti életünket, ott van mindenütt, az utcán, az otthonunkban. Ami azonban mindennapos, az 
megszokottá válik, így a legjobb zene is valamiféle háttérzajjá silányulhat, végül pedig észre 
sem vesszük.

A Zene Ünnepe pont ezt a folyamatot hivatott megállítani. Emlékeztetni a muzsika, a min-
dennapok értékeire. Maurice Fleuret francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a 
világon mindenütt zenével köszöntsék. A javaslat nyitott fülekre talált, 1982-ben Jack Lang, az 
akkori francia kulturális miniszter támogatásával az ötlet meg is valósult, és Párizst betöltötte a 
zene. Azóta a kezdeményezés Európa-szerte sok támogatóra talált, így a nyári napfordulón ma 
már a kontinens száz nagyvárosában rendezik meg az egész napos utcai fesztivált.

A Zene Ünnepe a kultúra iránt évtizedek óta elkötelezett Ferencvárosban is ünnep. Június 
21-én a Nehru parton, a Ráday utca több pontján, a Tompa utcában és a Bakáts téren kora dél-
utántól késő estig szólt a zene, a klasszikustól a népzenén át az avantgárdig sokféle műfajban. 

Fotó és szöveg: Steiner Gábor

Pöttyös lett a  metrómegálló
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Lanterna- 
hadmûvelet
Ferencváros ékessége marad a kupolacsúcs
Krivánszky Árpád

Az Üllôi úton közlekedôknek messzirôl szemébe ötlött az Ipar-
mûvészeti Múzeum (IMM) kupolájának dísze, a mázas kerá-
miából készült lanterna. A valaha kilátóként szolgáló építmény 
megroppant és megbillent az úttest felé, életveszély miatt el kel-
lett távolítani. Látványa egy darabig hiányozni fog.

Június 18-án, szombaton népes nézôsereg izgulta végig, 
amint kora délután alig negyedóra alatt leemelte a daru a 11,5 
méter magas lanterna csúcsdarabját. A rövid, látványos mûve-
letet alapos, hosszan tartó munka elôzte meg. A lanternát már a 
harmincas években meg kellett erôsíteni, ezért kibélelték beton-
nal. Ettôl annyira megnôtt a súlya, hogy nem lehetett egy darab-
ban lehozni. Körülállványozták, belülrôl pedig hálóval védték a 
kupolát az esetleg lehulló kisebb darabok ellen. Próbafúrások-
kal megállapították a betonbélés vastagságát, így számították ki, 
hogy súlya csaknem 30 tonna! Darabolni kellett fémtárcsával, 
de a nagy tárcsának állvány kellett: furatokat mélyítettek a lan-
ternába, így magához a vágandó darabhoz erôsítették a gépet, 
amibôl következik, hogy újra és újra át kellett állványozni a ma-
sinát, és kiékelni az elkészült vágatot.

Szombaton a helyszínre érkezett a hatalmas Prangl daru, 
amely elfoglalt két kifelé vezetô forgalmi sávot az Üllôi úton. 
A kupola teteje 42 méter magasban van, erre jön rá a lanter-
na 11,5 méteres hossza. A körbevágott csúcsdarab 8,5 tonnát 
nyomott, ezt kellett kötözni és nagy óvatosan ráemelni a teher-

gépkocsira, amely ideiglenesen a múzeum udvarába szállította 
a darabot. A munkálatokat az ICM Kft. végezte, az irányítást 
pedig dr. Lichter Tamás. Az erôs szélben nem lehetett folytatni 
a daruzást, mert veszélyeztette a lanternát, a kupolát s magát 
a darut is. Várhatóan június utolsó napjaiban emelik le a tíz-
tonnás középrészt, majd az alsó szakasz oszlopait. Ezt követôen 
ideiglenesen befedik a kupolát, amelyre késôbb egy Zsolnay-ke-
rámia másolatát illesztik.

Mi lesz a leemelt lanternával? Nos, erre a kérdésre adta meg 
a választ június 22-én délelôtt Formanek Gyula, Ferencváros 
humán ügyekért felelôs alpolgármestere, valamint dr. Takács 
Imre, az IMM fôigazgatója. Az IMM mindenképpen a kerület-
ben kívánta elhelyezni a szecessziós építészet e becses emlékét, 
amely minden bizonnyal a világ legnagyobb kerámiaépítmé-
nye. Ferencváros örömmel vállalta, hogy a felújított lanternát 
turisztikai-kulturális látványosságként az Üllôi út és a Nagykör-
út sarkán levô Angyal István téren helyezik el. Ötletpályázatot 
hirdetnek, látványterv készül a lanternára és környezetére, a 
pályamûveket neves zsûri bírálja majd el.

Az IMM ékszerpályázatot hirdetett a lanterna kerámiaele-
meinek felhasználására, amelyre száznál több ékszercsoda érke-
zett; az eredményhirdetés a Múzeumok Éjszakáján, június 24-
én volt. Az ékszerekbôl rendezett kiállítást a Törékeny szépség 
címû tárlat végéhez illesztették. 

Törékeny szépség
Az IMM – ígéretéhez híven még a magyar EU-elnökség ideje alatt – június 17-én nyitotta meg e címmel kiállítását a 
zágrábi Muzej Marton klasszicista porcelángyûjteményének becses darabjaiból a földszinti galériában. Mintegy 130 
szépséges porcelánt állítottak ki a vitrinekben, amelyek a bécsi Császári Porcelánmanufaktúra fénykorában, 1784–1805 
között készültek. A bécsi tányérok, teás- és kávéskészletek, biszkvitplasztikák mellett a korabeli francia és orosz por-
celánokból is láthat a közönség pompás darabokat, valamint ízelítôt a hasonló formavilágba tartozó bronz-, ezüst- és 
üvegtárgyakból.

A jeles horvát mûgyûjtô, Veljko Marton zágrábi magánmúzeumában a porcelánok mellett a 18. század közepétôl a 
19. század közepéig készített üveg- és ezüsttárgyakra, miniatûrökre, bútorokra, portrékra és idômérô szerkezetekre is 
rácsodálkozhatnak a látogatók. 
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Tüske 
a cipô-
talpban
Grozdits Károly

Fodor István (46) faszobrász, -restaurátor. Élete szám-
talan szálon kötôdik Ferencvároshoz, a Bakáts térhez, a 
tér közepén álló templomhoz, konkrétabban a templo-
mot körülölelô kovácsoltvas díszkerítéshez.

– Másodikos koromig a Bakáts utcában laktunk, és a Bakáts téri 
suliba jártam. Gyermekkoromból eredeztethetôen nagyon sze-
retem az egész környéket, a Ráday utcát, a Nehru partot. Ren-
geteg emlék köt ide, sokat csavarogtam, volt úgy, hogy késôbb 
értem haza, mint édesanyám, amibôl aztán gond lett, mert az is-
kolatáskámat ráadásul egy telefonfülkében felejtettem. Az egyik 
ilyen bóklászás alkalmával 
egyedül mászkáltam, és valami 
nagyon vonzott a templomhoz, 
talán a mozaikkép a falon, ta-
lán az, hogy a templom körül 
van „valami”, ami kerítéssel el 
van zárva a tér egészétôl. Na-
gyon izgatott, és sok év után a 
napokban meg is néztem, hogy 
a kerítés egy elég durva tüske-
szerkezet: alul is párosával me-
redeznek a tüskék, fölül pedig 
négyfelé nyitott, és középen ki-
emelkedô szurony van. Vissza-
gondolva, a keskeny lábam, a 
csekély súlyom és a veszélyérzet 
hiánya által lehetett megoldani 
az átjutást. A tüskék közé sike-
rült belépnem, de az egyik így 
is átszúrta a cipôm talpát. A fel-
nôttek elmentek mellettem, 
nézték, hogy mit keresek a rács 
mögött, de senkinek eszébe 
sem jutott belefolyni a történet-
be. A visszajutás a kerítés túlol-
daláról már macerásabb volt, hiszen addigra már okafogyottnak 
tûnt az egész mászás. Amíg nem lett új cipôm, addig beázott a 
talpam. A szüleim máig sem tudják, mi volt ennek az oka.

Néhány nappal késôbb gondoltam rá, hogy megint be kel-
lene mászni, mert utólag valahogy olyan dicsôséges történet-
nek tûnt. Aztán rájöttem, hogy nem érdemes… felnôtt fejjel, 
apaként meg elég jól el tudom képzelni, mi történt volna, ha 
megcsúszom.

Helyek szelleme

Fo
tó

: K
ri

vá
ns

zk
y 

Á
rp

ád



12 FerencvárOs OtthOn, várOs

Milyen idôtöltéssel  
vár a nyár?
A 

vakáció során sok gyerek nem mindig tud mit 
kezdeni a szabadidejével, nekik és szüleiknek 
igyekszik tanácsot adni lapunk nem teljes körû 
összeállítása.

Bár javában tart a nyári szünet, érdemes áttekinteni, milyen 
programokat választhatnak a gyerekek a következô hetekben.

Vannak a megszokott idôtöltések, köztük a különbözô isko-
lai táborok és az egyesületeknél sportolóknak rendezett edzôtá-
borok, valamint a nyelvoktató napközis és bentlakásos táborok 
vagy éppen a kánikulában kézenfekvô strandolás.

Ezeken kívül is számtalan költséges és pénztárcabarát prog-
ramra nevezhetnek be a gyerekek. Az önkormányzati idôtöl-

tések között vannak ingyenesek, és az önkormányzat az egyes 
táborokhoz támogatást is biztosít. A többi idôtöltésért azonban 
fizetni kell, igaz, sok szolgáltató a nyári idôszakban akciós na-
pokat tart. Az összes nyári programot szinte lehetetlen feladat 
lenne felsorolni, ezért csak szemezgettünk a különbözô – la-
punk szerint érdekes – idôtöltésekbôl.

Azoknak a diákoknak, akik nem mennek edzôtáborba, 
vagy az nem elégíti ki mozgásigényüket, az úszótáborok java-
solhatóak. Június 20-tól öt héten át hetente indít turnusokat 

az FTC úszóiskolája. A napközis rendszerben mûködô úszó-
tábor a 6–14 éves gyerekeket várja, akik az úszásoktatás mellett 
a vízilabdával is megismerkedhetnek. Az egyhetes úszóiskola 
egy gyereknek 14 ezer forintba kerül. Hasonló úszóiskolát mû-
ködtet a ferencvárosi Lobogó Tanuszoda, amely több turnust is 
indít a nyáron, heti 15 500 forintért. Az úszótábor mellett itt in-
dul tánc-, foci-, kosárlabda-, kézilabda- és kerékpároscsoport, a 
jelentkezôk a napi egyszeri úszásoktatáson kívül az adott sport-
ág edzésén vehetnek részt. A csoportok július közepéig indul-
nak, de augusztusban is lesz még úszótábor. A táboroztatáshoz 
jár az úgynevezett IX. kerületi kedvezmény, ez azt jelenti, hogy 
az önkormányzat támogatást biztosít a táborhoz.

A Ferencvárosi Mûvelôdési Központ szervezésében a nyáron 
szerdánként ingyenes programsorozatnak ad helyet három ke-
rületi játszótér. (Lásd cikkünket a 7. oldalon.)

A Sulinet.hu internetes oldal szerint régésztábort szervez a 
IX. kerületben a Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem. A prog-
ramban szerepel az ókori Egyiptom története, bevezetés a hie-
roglifák világába és múzeumi gyakorlat is. A legkisebbek sem 
maradnak program nélkül, az 1–4 éves gyerekeknek szól a Dési 
Mûvelôdési Házban a kedd délelôtti Menô Manó torna, amely 
egy zenés-tornás foglalkoztatást takar.

Érdekes lehet az állatokat kedvelô gyerekek számára a Fô-
városi Állat- és Növénykert tábora. A napközis rendszerû, 
Zootábor néven futó program keretében pedagógusok és állat-
gondozók felügyelete mellett a gyerekek etethetnek vízilovat, 
mászkálhatnak az állatok kifutóin, és részt vehetnek különbözô 
elôadásokon, vetélkedôkön. A nyári hetekben folyamatosan in-
duló ötnapos turnus 43 ezer forintba kerül, az összeg az étke-
zések mellett tartalmaz egy fél évre szóló állatkerti belépôt is.

Bár nem a kerületen belül, ahhoz közel – a Népligetben – ta-
lálható a Láthatatlan Kiállítás, amely a vakok világába kalauzolja 
el a látogatókat. Családi programnak ideális, a jegy így egyéb-
ként olcsóbb is (a családi jegy 4800 forint), a gyerekeknek pe-
dig azért hasznos, mert fiatalon megismerhetik, hogy milyen is 
lehet a vakok élete, többek között találkozhatnak beszélô órával 
és mérleggel is.

Akiknek tetszett az utóbbi kiállítás, azok bátran felkereshe-
tik a szomszédos X. kerületben található Ability Parkot, amely a 
fogyatékos emberek élethelyzeteit igyekszik bemutatni játékos 
formában. A belépôk ára 850–1200 forint között mozog, a ked-
vezményektôl függôen.

Szintén a kerülethatárhoz közel esik a más típusú szórako-
zást ígérô Orczy Kalandpark, ahol a felnôttek és a gyerekek is 
szórakozhatnak különbözô pályákon, a gyerekeknek a belé-

Rendhagyó 

programajánló
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A gyógyfürdô nyáron is üzemel
Megújulásra készülnek a Dandárban
A nyáron ismét nyitva tartó Dandár vonzó árakkal csábítja a fürdôzôket. A tavaly 80 éves fürdô – várhatóan pályá-
zati pénzbôl – teljesen meg fog újulni.

„Szívbôl javaslom mindenkinek, aki vágyik egy kis retroérzésre”, „nagyon, 
de nagyon jó a vize a Dandárnak, inni is (gyomorbántalmakra) meg ej-
tôzni is benne (ízületi nyavalyákra) kivételes élvezet”, „aki szeretne nem 
éjjel, Pesten, egy jó gyógyvizeset csobbanni és szaunázni, ráadásul kedveli 
a retrót, annak kifejezetten ajánlom a helyet” – ezek a vendégvélemé-
nyek találhatók a ferencvárosi Dandár Gyógyfürdô honlapján. A családias 
hangulatú Dandár nemcsak a fentiekkel, hanem áraival is igyekszik vonzó 
lenni: a Budapest Gyógyfürdôi és Hévizei Zrt.-hez tartozó létesítmények 
közül a legolcsóbb bérleteket kínálja. A tizenöt alkalomra szóló – szekrény-
használatot is magában foglaló – bérletért a Dandár 15,2 ezer forintot kér. 
Egy-egy alkalomra vetítve a céghez tartozó fürdôk és strandok közül a cse-
peli alkalmaz alacsonyabb árakat, ott az egyhavi bérlet 17,5 ezer forintba 
kerül, de utóbbi alapvetôen más funkciót tölt be.

Szüsz Tamás, a Dandár Gyógyfürdô februárban kinevezett vezetôje la-
punknak elmondta, hogy a nyári szezonban minden csütörtökön, az úgy-
nevezett Fürdôváró Napon 800 forint a belépô, a többi hétköznapon 1300 
forint, utóbbi összeg tíz százalékkal csökkenthetô a Ferencváros-kártyával. 
Majd hozzátette: tavaly nyáron nem volt nyitva a fürdô, s idén újdonság, 
hogy a nyári hétköznapokon is várják a vendégeket. Hétvégén azonban 
most sincs nyitva, mivel a nyári hétvégéken az emberek inkább a stran-
dokat keresik. (Zártkörû rendezvényekre azonban bérelhetô a fürdô hét-
végén is.)

A Dandárba látogató vendégek három medencében fürödhetnek. 
A legkisebb – 13 négyzetméter vízfelületû – gyógymedencében 26 fokos 
a víz, a közepes méretû medencében 36, a legnagyobb fürdôegységben 
pedig 38 fokos. (A közepes és a nagy medence vízfelülete 26,5, illetve 62 
négyzetméter.) Az akadálymentesített fürdô további szolgáltatásokat is 

nyújt a vendégeknek, a termálfürdô mellett szauna is mûködik, de külön-
bözô gyógyszolgáltatásokat is igénybe lehet venni. Ilyen például a 20-40 
perces orvosi masszázs, amelynek ára 1900–3800 forint, a tizenöt perces 
lábmasszázs 2100 forint. A Dandár vezetôje szerint a tavalyi 53 ezer láto-
gató után idén 60 ezer felett lehet a vendégszám, a várható növekedéshez 
hozzájárul a nyári nyitva tartás.

A fürdô – a védelem alatt álló homlokzat kivételével – teljes megújulás 
elôtt áll, a tervek szerint az Új Széchenyi terv forrásaira beadott pályáza-
ti pénzbôl. A fürdôvezetô közölte, hogy ô optimista, ez pedig azt jelenti, 
ha minden jól megy, akkor 2013-ban fejezôdhet be a felújítás, amelynek 
köszönhetôen több mint duplájára emelkedhet a jelenlegi 94 fôs kapaci-
tás. Az új fürdô mûködése két pilléren nyugszik majd: egyik a gyógyászati 
funkció, a másik pedig a környéken élôknek szóló, a mostaninál szélesebb 
szolgáltatási kört biztosító közösségi fürdôzés.

pô 1500 forint, felnôtteknek 300 forinttal több. A kalandpark 
honlapja szerint a szülinaposok ingyen léphetnek be, fényképes 
igazolvány bemutatásával. (A park – honlapja szerint – július-
tól „barátságos” áremelkedést tervez, ám ennek mértéke lapzár-
tánkkor nem volt ismert.)

Ugyancsak az ügyességüket tehetik próbára a gyerekek az 
idén ötéves csillebérci kalandparkban. A létesítmény egyik kü-
lönlegessége, hogy idômérôs versenypályán is lehet „kalandoz-
ni”. A park júliusban szerdánként akciós árakkal igyekszik el-
csábítani a vakációzó gyerekeket, ezeken a napokon a fiatalok 
1600 forintért szórakozhatnak. A teljes árú jegy 2300 forint 
szerdánként. Más napokon 2900, 3900 forintba kerül a belé-
pô. Különleges szórakozást ígérnek a magyarországi bobpályák 
is, amelyek közül a Balatoni – 7-es – út Budapestrôl kivezetô 
szakasza mellett lévô pálya esik viszonylag közel a ferencvárosi 
lakosokhoz. A bobpálya hétszáz méter hosszú, szintkülönbsége 
34 méter. A 3–13 éves gyerekeknek szóló jegy 350 forint, a 
felnôtteknek pedig 400 forintot kell fizetniük. A bobpálya mel-
lett egyébként a 18 lyukas minigolfpályát is kipróbálhatják a 
gyerekek 800 forintért, a szülôknek egy játékért egy ezrest kell 
fizetniük. Akiknek a bob- és a minigolfpálya nem elég, azok az 
ugrálóvárban, ha többen vannak, akkor a focipályán vezethetik 
le a felesleges energiáikat.

Számtalan költsé-
ges és pénztárcabarát 
programra nevezhet-
nek be a gyerekek!
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Gát utca
Ferencvárosi szív
Zelki János rovata

Karinthy Ferenc („Cini”), a neves novellista, drámaíró (a Frigyes fia, a Márton apja) kitûnô 
sportember volt. Leányfalun töltötte nyarait, ott szeretett igazán írni, a család régi házának 
teraszán, reggel meg este kajakozott, úszott tavasztól ôszig. Kevesen tudják, hogy kitûnô vízi-
labdásnak indult, a legnagyobbakkal játszott az FTC-ben, egy csapatban. Hátvéd volt, akinek 
nem a góllövés a dolga, hanem a gólok megakadályozása. Ferencvárosi szív címmel 1960-ban 
adta ki „vizes” írásait a Magvetô, ebbôl idézünk most egy részletet, egy bizonyos „fontos gól-
járól”. (Zárójelben említsük meg: a kötetnek s a címadó novellának eredetileg Fradi-szív lett 
volna a címe, de a kulturális hatóság úgy döntött, legyen elég az írónak, hogy kiadhat egy kö-
tetet a „megtûrt” kategóriába sorolt ferencvárosi klubjáról és kötôdésérôl, becézgetni azért 
nem kéne…)

„A Gellértben találkoztam Stephányival, az Operaház jelentôs 
rendezôjével, az FTC egykori pólózójával, ô mondta, hogy van 
egy csapatuk, a Fáklya, ô is újra vízbe szállt, szálljak be én is. 
Kicsit ellubickolunk, oldboyok; ha rámegyünk, megnyerhetjük 
a másodosztályú bajnokságot. Így is lett, több évi szünet után azt 
a nyarat még egyszer végigszuszogtam a medencében: szomorú 
fináléja egy hajdan merészen induló pályának, még a siketek csa-
patával is szembekerültünk. De gyôztünk minden mérkôzésen.

Az Operában hihetetlenül megnôtt a tekintélyem. Érmekkel, 
plakettekkel ajándékoztak meg, két személyre szóló szabadjegy-
gyel, mellyel bármikor bármely üres helyet jogom volt elfoglal-
ni. Az igazgató a vállamat veregette, és saját páholyát ajánlotta 
föl, világhírû énekesek szorongatták a kezem, tüllszoknyás ba-
lerinák küldtek felém jelentôs pillantásokat, egy férfi, ez volt a 
szemükben, igazi férfi, bajnok, nem olyan festett báb, mint az 
itteni komédiások.

Dicsôségem, sajna, nem tartott soká: az az átok faliújság 
tépázta meg. Díszesen rajzolt arasznyi betûk tudatták a tag-
sággal, hogy a Fáklya-Opera vízilabda csapata megnyerte a 
másodosztályú bajnokságot, alatta a tabella, az egyes mérkô-
zéseken elért részletes eredményekkel, majd a gyôztes együt-
tesben szerepelt játékosok felsorolása és fényképe. Végül a 
góllövôlista: Brandy 113, Schatz 85, Stephányi 76, stb. stb., 
Karinthy1 (öngól).

Három-négy év múltán a földalattin akadtam össze Oláh 
Gusztávval. Nagyon kedves volt, ô szólított meg, kérdezte, min 
dolgozom. Mesélni kezdtem e fennkölt, álmodó mûvésznek ké-
szülô drámámról, a jelenetek kibontakozásáról, az atmoszféra 
sûrítésérôl, önfeledten, behevülve. Udvariasan hallgatta, de egy-
szer csak közbeszólt:

– Mondd, kérlek, hogy is volt azzal az öngóllal?
A szabadjegyet egyébként nem hosszabbították meg.”

Mikszáth Kálmán, a „nagy palóc” sokat tudott a nógrádi városokról, falvakról, hegyekrôl, emberek-
rôl – lehet, hogy mindent. Ez a tudás és a szüntelen érdeklôdés táplálta írásait, az olyan kicsinyeket 
is, mint az itt olvasható népmondája Pribel varázslatos kôsziklájáról. (Amelyet budapesti lakásában 
vetett papírra, a ferencvárosi Lónyay utcában, 1877-ben, éppen két házassága között. A Mauks Iloná-
val kötött elsô és második frigy között.) Nem az övé, persze, abban az értelemben, hogy maga találta 
volna ki, de attól, ahogyan tálalta, már igen, nem veheti el tôle senki. 

Ez egy mese, ha úgy tetszik. Népi mese, szájhagyomány költötte s éltette, a csodás elemek és hie-
delmek úgy keverednek benne a valósakkal, hogy az sajátosan mikszáthi mese immár. Néhány arasz-
nyi területen játszódik, könnyen körbejárhatóan. Fölfelé van kiterjedése, magasan.

A pribeli kôasszony
Hazánk hegyes vidékein gyakran találhatók mindenféle nagyságú és alakú kôoszlopok, szikladarabok, melyekrôl a babonás nép 
különféle mondákat regél, azokat többnyire rossz emberek átok következtében kôvé vált alakjainak tartván.

A Nógráddal határos Pribel falu mellett, magas, meredek hegy tetején egy kôszobrot láthatni. A hegyet sûrû erdô födi s csupán-
csak a szobor körül elterjedô gömbölyû tér áll fák s bokroktól menten, kisebb-nagyobb szikladarabokkal elárasztva.

A szobor magassága 8-9 láb, a nép kôasszonynak nevezi. A rajta levô mélyedések s kiálló szögletek következtében van is némi 
hasonlatossága az ember alakjához, azonban a képzelôdésnek is kellene helyet engednünk, hogy azt egészen hasonlónak mondhas-
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suk. Mögötte áll egy kisebb, mintegy 3 láb magas négyszögû oszlop, s ezek körül nehány 
nagyobb s számtalan apró kôdarab.

Közelebbi megvizsgálás után se lehet bizonyossággal elhatározni, hogy a természet 
játéka-e, vagy emberkéz adta jelen alakját. Ha az utóbbit hinnôk el, úgy a pogány idôk 
maradványának kellene azt tartanunk, midôn is aztán vagy valami bálványt, vagy vallási 
szertartásokra szolgáló oltárkövet képviselt volna.

Azonban minden adatnak híján lássuk, mit beszél róla a nép.
Régi idôben – úgymond – élt lent a faluban egy gazdag, öreg pásztor, kinek gazda-

sága leginkább szép juh- és kecskenyájakban állván, azoknak ôrzését s legeltetését egy 
szolgálóra szokta volt bízni. Egyszer azonban észrevéve, hogy kecskéi hazajövet feltûnô 

kevés tejet adnak, gyanúja természetesen azonnal a szolgálóra esett, de nem szólt semmit, hanem másnap titokban követé a 
szolgálót s a nyájat, saját szemeivel akarván meggyôzôdni a dolog mibenlétérôl, s íme, bokor mögé rejtôzve, szörnyûködve lát-
ja, hogy a szolgáló egy e célra magával hozott dézsába megfeji sorban a kecskéket. Felindulásában kirohant a bokor mögül, s 
iszonyú szavakkal megátkozta a szolgálót, – mire rettenetes földrengés támadt s a hûtelen cseléd az egész nyájjal kôvé vált. Ott 
van ezredévek óta elszórva és ott álland meredten örökkön örökké... A nagy oszlop a szolgáló, a kisebb a dézsa, a többi kövek 
pedig a kecskék és juhok kôvé vált alakjai. Így meséli a nép, meg akarván némileg fejteni ama csodálatos alakú kôdarabok ke-
letkezését.

Kultúrpezsgés A Ferencvárosi Nyár fotói

Legalább ötszázan hallgatták az  
Erdôdy kamarazenekar komolyzenei  
mûsorát a Bakáts téren

A Muzsikás együttes mûsorát  
néptáncosok produkciója is színesítette

Élô szobrok is szórakoztatták a Kultúrpezsgés közönségét
Mély átéléssel játszott az örmény származású  
David Yengibarjan a tangóharmonikáján
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Fiatalodik a kerület
Erôs közösség alakulhat ki Ferencvárosból
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Tíz éve lakik Ferencvárosban, a Mester utcában Tôkéczki László történész, egyetemi tanszékvezetô tanár. A te-
levíziók mûsoraiból jól ismert közéleti szereplô szerint dicséretes, hogy a kerület láthatóan fiatalodik, sok gyer-
mekes család költözik ide, viszont a nagyszámú roma ember társadalmi integrációját itt is ösztönözni kellene. 
A felnôtteket rá kell szoktatni a munkára, míg a fiatalokból értelmiségi réteget kell kialakítani. Ehhez szerinte 
nem a szabad szellemû nevelésen, hanem a fegyelmezô szereteten keresztül vezet az út.

– Miért pont Ferencvárost választotta otthonának?
– Mielôtt tíz évvel ezelôtt ideköltöztem, már kötôdtem a 

kerülethez. Bár diósgyôriek vagyunk, édesapám vérbeli Fra-
di-szurkoló volt. Igaz, a diósgyôri meccsekre jártunk, de min-
dene volt a Ferencváros, és ez az érzés átragadt rám is. A fut-
ball színvonalesése miatt azonban már nem nagyon érdekel a 
sportág. A másik kötôdés már nemcsak szimbolikus: 1978-
ban az V. kerületben vettem meg az elsô lakásomat, amely a 
IX. kerületi Kálvin Téri Református Egyházközséghez tarto-
zott, így Ferencvárosba jártam templomba.

– Ez a késztetés is szerepet játszott abban, hogy ide-
költözött?

– Ennek sokkal egyszerûbb oka volt, a könyveim ugyanis 
már nem fértek el az elôzô, budai lakásomban. Ahhoz azon-
ban, hogy Budán tudjak venni egy nagyobb lakást, nagyon 
sokat kellett volna takarékoskodnom. A belvárosban kezdtem 
el lakást keresni, sokat számított az is a választásban, hogy 
innen tíz perc-negyedóra alatt bárhová el tudok jutni gyalo-
gosan is. Nagyon megtetszett ez a Mester utcai ház, csendes, 
nyugodt, és a lakóközössége is nagyon összetartó.

– Mirôl nevezetes ez az épület?
– 1926-ban, amikor megépült, ez volt az év háza Magyar-

országon. Lechner Jenô – Lechner Ödön öccse – tervei alapján 
készült, a szomszéd épülettel közösen az akkori „kislakás-épí-
tési program” keretében. Annyit errôl a programról, hogy há-
romféle, 65, 105 és 125 négyzetméteres lakásokat alakítottak 
itt ki. Az enyém ezek közül a „kis lakások” közül a közepes 
méretû, ahol már kényelmesen elférek a könyveimmel.

– Az 1926-os Budapestre még az erôs kerületi identitás 
volt a jellemzô. Miért halványodott ez el mára? 

– Igen, egyértelmû, hogy Ferencvárosnak a futball adott 
közösségi teret, és ez a kerület ôrizte meg sváb jellegét leg-
tovább. A belvárosban Józsefváros volt a mulatónegyed, ha 
tovább haladunk a Nagykörúton, következnek a „zsidó-
kerületek”, a kispolgári VI., azaz Terézváros, és a nagypol-
gári V. kerület, a Parlamenttôl Újlipótvárosig. Angyalföld a 
munkáskörzet, míg Zugló kertvárosi kispolgári negyed volt. 
Nem véletlen az sem, hogy az SZDSZ ezeken a részeken tudta 
kialakítani a rendszerváltás után a legerôsebb bástyáit. De a 

budai és a külsô kerületek, a volt agglomeráció teljesen más 
világot jelentettek, külön identitással. A hagyományok meg-
szakadtak, hiszen a hordozóik 1945 és ’48 között, majd 1956 
után emigráltak, így elszíntelenedtek ezek a területek. De 
meggyôzôdésem, hogy újra közösségeket lehetne teremteni.

– Az elmúlt években nagyon sok roma települt be a bel-
városba is, amelybôl feszültségek keletkeztek. Hogyan le-
hetne integrálni ôket?

– Az elôzô városvezetés komoly eredményeket ért el a ke-
rületi rehabilitációban, amelyet folytatni kell. A Nagyvárad 
tér környékére már nem ért el ez a program, de több olyan 
mozaikszerûen elhelyezkedô terület van, ahol szerintem az új 
lakásokat nem nagyon lehet eladni a cigányok szomszédsá-
ga miatt. Az egész integrációs folyamatot át kellene gondolni. 
Ezt a problémát hosszú távon csakis a neveléssel lehet megol-
dani. De nem a szabad szellemû neveléssel, hanem fegyelme-
zô szeretettel, az új generációt másra kell szoktatni. A törté-
nelmi egyházak és a kormány már meg is indították együttes 
programjukat. A fôvárosban a jezsuiták, Debrecenben a re-
formátusok, míg Miskolcon a görög katolikusok alapítottak 
cigány kollégiumokat. Ha tíz év alatt kinevelünk 500-600 
olyan cigány értelmiségit, akik vállalják az identitásukat, és 
visszatérnek közösségükbe, már nagyon nagy eredményt ér-
tünk el. A közéjük visszatérô értelmiség vezetését elfogadnák, 
így könnyebben megvalósulhatna Ferencvárosban is integrá-
ciójuk. Rövid távon azonban az a cél, hogy a felnôtteket rá 
kell szorítani a munkára, a gyerek lássa azt, hogy dolgoznak 
a szülôk.

– A problémák mellett milyen pozitív változásokat lát 
Ferencvárosban?

– Budapesten Középsô-Ferencvárosban lehet a legtöbb 
gyerekkocsit toló apukát és anyukát látni, itt a legtöbb a gyer-
mek, az elöregedés veszélye tehát nem fenyeget. A mi házunk-
ba az elmúlt három évben legalább tíz fiatal család költözött. 
Ez nagyon fontos társadalmi változás. De az is óriási pozití-
vum, hogy itt a kiskereskedôk talpon tudtak maradni, ôket 
az önkormányzatnak is erôsítenie kellene különféle progra-
mokkal. Van tehát esély arra, hogy újra igazán erôs közösségi 
kerület legyen Ferencvárosból.

Pindroch Tamás
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Hangos Ferencz

Marika néni 
kávézója
Budapest IX., Angyal u. 28. Tel.: 215-6462
Nyitva tartás: hétköznap 10.00–21.00
Több mint negyvenféle hamburger, húsos és zöldséges tá-
lak, húszféle édes és sós palacsinta, húszféle kávé- és csoko-
ládékészítmény, házi sütemények, édességek.

Kávézónak hívják, de én 
inkább egy jóféle ham-
burgerbüfének mon-
danám, asztalokkal és 
persze kávézási lehetô-
séggel. Mint ahogyan 
Marika néni sem egy-
szerûen a tulajdonos, 
nemcsak üzletasszony, 
Marika néni egy intéz-
mény. Régóta mûködik 
Ferencvárosban, pálya-
futását ’84-ben kezdte 
egy elhíresült Mester 
utcai bodegában. Innét költözött át az Angyal utcába, ahol 13 
+ 1 hamburger néven üzemeltette étkezdéjét. A választékát 
folyamatosan bôvítette, de lényegében – és ez a mai napig is 
jellemzô – az Angyal utcában lévô második boltjában a ham-
burgert a kínálatban feltüntetett típusokon kívül bárki ízlése 
és kedve szerint összeállíthatja. Mivel a fô közönsége a diák-
ság, részükre külön kedvezményt is biztosít. Mottója: ha nem 
ízlett a hamburger, az árát visszafizeti (és ezt meg is teszi). 

A csirketálat és a hawaii hamburgert nagy tisztelettel 
ajánlja mindenkinek. Az „óriásburgerbe” készülô ételeknek 
„komoly baja”, hogy egyszerûen nem lehet megenni, mert 
már a felénél jóllakik az ember. Fahéjas teát is lehet inni, már-
mint annak, aki szereti, megvallom, nekem az sajnos nem 
ízlett soha. Mint hallom, Marika néniék különlegességként 
megpróbálkoztak a fagylaltburgerrel. Hát, nem minden pró-
bálkozás vezet sikerhez. De legalább a fényképe még most is 
ott látható a kávézóban.

Érdemes a süteményekkel, fôként a palacsintával próbál-
kozni, amely minden esetben friss sütésû. A saláták szintén 
sokrétûek, s akárcsak a hamburger, tetszés szerint összeállít-
hatók. Így tehát aki kellôen válogatós, az csak benéz az alap-
anyagok közé a pultba, és tetszése szerinti menüt állíttathat 
össze magának. Mindezeket gazdagítja Marika néni „házias”, 
„otthonias” stílusa és a hely hasonló hangulata.

(A teljes kínálat a www.hamburger.hu oldalon megtekint-
hetô.)

Elônyök: változatos, laktató, könnyen megközelíthetô.
Hátrányok: ebédidôben nagy tömeg, esetenként hosszú 

várakozás, délben kevés férôhely.
Értékelés: 1–10 8 
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Esély az életre
Dialízis, azaz mûvese, más néven: vesepótló kezelés
Bartha Zsuzsanna

A rendszerváltást követôen gyökeresen 
megváltozott a hazai mûvesekezelésre 
szorulók helyzete, mivel a privatizáció 
után sorra épültek az új dialízisköz-
pontok, illetve jelentôsen korszerûbb, 
euró pai színvonalú kezelôhelyeket ala-
kítottak ki a kórházak. Ezzel megszûnt a 
helyhiány, senkinek nem kellett idô elôtt 
meghalnia a kezelés elérhetetlensége mi-
att ebben a gyógyíthatatlan betegségben. 

A modern technika, a gondos vesepótló kezelés eredményeként 
napjainkban szép számmal találkozhatunk húsz-harminc éve 
dializált, jó egészségben lévô és akár munkában álló vesebeteg 
emberekkel.

Mi is a dialízis lényege, kik a legveszélyeztetettebbek a vese-
elégtelenség kialakulásának tekintetében? Kérdéseinkkel a Fe-
rencvárosban élô és dolgozó dr. Harsányi Judit fôorvos asszonyt 
kerestük fel a Szent István Kórházban, a Fresenius Medical Care 
mûveseállomáson.

– Mióta mûködik itt a dialízisállomás, és mely térségek 
tartoznak vonzáskörzetébe?

– Tizenöt éve, 1996-ban nyílt meg a cég elsô központjaként. 
Budapest IX. és XIX. kerületébôl, valamint Pest megyébôl járnak 
ide betegeink. Kórházi háttérként az Egyesített Szent István és 
László Kórház II. Belgyógyászati Osztálya áll rendelkezésünkre.

– Mi a vesepótló kezelés (dialízis) lényege?
– Erre a kezelésre akkor van szükség, amikor valamilyen 

betegség (például a magas vérnyomás, cukorbetegség, örökle-
tes betegség stb.) vagy hirtelen fellépô akut történés (például 
gomba- és egyéb mérgezés) következtében leáll a vesemûkö-
dés. Ekkor veseelégtelenségrôl beszélünk. A vese ugyan páros 
szervünk, de sajnos az említett kórok mindkettôt megtámad-
ják. Amennyiben ilyen esetben nem kerül a beteg idôben mû-
vesekezelésre, úgy rövidesen meghal. A kezelés során igyek-
szünk pótolni a vese funkcióit: a méreganyag kiválasztását és a 
szervezetben felgyülemlô víz eltávolítását. Tehetjük ezt hemo-
dialízis (vér tisztítása dializátoron, szûrôn keresztül), illetve a 
CAPD (hasi dialízis) útján. Az elôbbi a dialízisgép használatá-

In memoriam Bartha Zsuzsanna
Nem lehet könnyek és megrendülés nélkül emlékezni olyan kollégára, mint Bartha Zsuzsan-
na. Néhány napja még itt járt közöttünk, hallottuk kedves hangját, éreztük szívének jóságát. 
Aztán jött a tragikus hír…

Apró volt, törékeny, lélekben mégis nagyon erôs. Hétéves kora óta cukorbetegségben 
szenvedett, 28 esztendôsen megvakult, késôbb veséi is tönkrementek. Dialízisre szorult, 
majd új szervet kapott, „Bélát” – így hívta új veséjét –, amely tizennégy évig mûködött. 

Középiskolásként könyvelônek tanult, de tanárai többet láttak benne. A humán tudo-
mányok szeretete az Eötvös Loránd Tudományegyetemre vezérelte. Történelem–orosz sza-
kos középiskolai tanárként – látásának elvesztéséig – Miskolcon tanított. Megtanult angolul 
is. Sokáig fordítóként kereste kenyerét, majd újságíró lett. Tizenöt éven át szerkesztette a 
Vakok Világát, de rendszeresen írt a Vesevilágnak és más folyóiratoknak is. 

2004-tôl volt a Ferencváros újság munkatársa, egészségügyi, szociális tartalmú cikkeit és megható portréit jól ismer-
hetik. Nagyon sokat vállalt: cikkeket írt, szakmai anyagokat fordított, otthon vezette a háztartást, vakon fôzött, mosott, 
takarított, ablakot pucolt, mint más asszonyok. 

Tartalmas és boldog élete volt férjével, Fehér Istvánnal, és fiával, Krisztiánnal. 
Amikor mi, kevésbé tûrôképes emberek felhívtuk, és megkérdeztük, hogy van, mindig azt felelte derût árasztó, bá-

jos hangján: ragyogóan! Mi, a kollégái láttuk, hogy nincs jól, de ô ezt sosem éreztette másokkal. Inkább még ô adott erôt 
és konkrét segítséget is, ha valaki megbetegedett, elveszítette állását, vagy csak nem tudott valamit elintézni.

De – mert minden bajból gyôztesen került ki – bíztunk benne, ezúttal is így lesz. Sajnos nem így történt. Csupán 58 
évet élt.

Szomorúságot soha nem okozott senkinek, csak most, távozásával. Emléke mindörökké velünk marad.
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Jogi járat
Bevezetés a házassági vagyonjogba

Dr. Finta Gábor

A 
házasságkötés kiemelten jelentôs esemény az ember 
életében, és ez jogi hatásait tekintve is így van. A frigy-
gyel a házastársak élete olyannyira összekapcsolódik, 
hogy a házasság ideje alatt szerzett vagyontárgyak ál-

talában osztatlan közös tulajdonukba kerülnek. Azonban a házasság-
kötés nem írja felül a múltat, azaz az életközösség elôtt valamelyikük 
által vásárolt, szerzett vagyontárgy nem válik automatikusan közössé. 
Ugyancsak nem válnak közössé azok a dolgok, amelyeket egyik há-
zastárs a házasság ideje alatt örökölt vagy ajándékba kapott.

A házassági vagyonjog szerint a házassági életközösség ideje alatt 
megkülönböztethetünk közös vagyont, valamint az egyes házastársak 
kizárólagos tulajdonába tartozó különvagyont. Fontos kiemelni, hogy 
a házassági vagyonjogi szabályok nem kötelezôek. Adott a lehetôség, 
hogy a felek házassági szerzôdésben rendezzék vagyoni viszonyaikat, 
azaz eltérjenek a családjogi törvény által felállított rendszertôl. Mégis 
viszonylag ritka a házassági szerzôdés, ennek hiányában pedig a csa-
ládjogi törvény szabályait kell alkalmazni. 

A házasság érzelmi kapcsolat mellett általában gazdálkodási kö-
zösséget is jelent, ezért a családjog úgy rendelkezik, hogy a házasság-
kötéssel az életközösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik. 
Ennek lényege, hogy a házastársak osztatlan, egyketted–egyketted 
arányú közös tulajdonába kerül mindaz, amit a házassági életközös-
ség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek, kivéve azt, 
ami valamelyik házastárs különvagyonához tartozik.

A vagyonközösség keletkezésének két feltétele a házasságkötés 
és az életközösség. Az életközösség az együvé tartozás kinyilvánítá-
sában és ezzel együtt tipikusan az együtt lakásban, közös háztartás 
vezetésében, közös gazdálkodásban, gyermekek közös nevelésében 
nyilvánul meg. Ritkán ugyan, de elôfordulhat, hogy a házasságkötéssel 
nem jön létre életközösség, ilyen névházasság esetén nem keletke-
zik vagyonközösség, nem beszélhetünk közös szerzeményi vagyonról 
sem. A mai világban viszont gyakran elôfordul, hogy a házastársak 
már a házasságkötés elôtt is együtt élnek, gazdálkodnak. Ha az élet-
társi kapcsolat alatt közösen szerzett vagyont a házasságkötést kö-
vetôen is közösen használják és kezelik, akkor erre a vagyonra is ki-
terjednek a házassági vagyonközösség szabályai.

Az életközösség azonban nem mindig tart ki a házasság ideje 
alatt. Mivel az életközösség a házassági vagyonközösség egyik elô-
feltétele, így az életközösség megszakadásával a vagyonközösség is 
megszûnik, még ha nem került is felbontásra a házasság. Az életkö-
zösség és így a vagyonközösség megszakadásával a közös vagyont 
meg kell osztani, ami felveti a közös vagyon körének és felosztási 
módjának kérdéseit.

Végezetül: a házassági vagyonjog törvényi rendszere nem kötele-
zô, a felek házassági szerzôdésben eltérhetnek a szabályoktól, közös 
vagyonná minôsíthetnek olyan dolgokat, amelyek a törvény szerint 
valamelyik házastárs különvagyonához tartoznának, de ez fordítva is 
lehetséges, sôt akár teljesen kizárhatják a vagyonközösséget is.

A jogi rovattal kapcsolatos észrevételeiket, témafelvetéseiket, kér-
jük, küldjék a szerkesztôség postai címére vagy a ferencvarosujsag@
ferencvarosimuvkp.hu e-mail címre.

val, az utóbbi pedig a beteg hashártyáján keresztül történik. 
Manapság egyre jobban terjed a hasi dialízis, mert jóval na-
gyobb szabadságot nyújt a betegnek: nem kell heti háromszor 
bejárnia a mûveseállomásra, hanem otthonában kezeli saját 
magát. A havonkénti kontrollokon pedig az orvos ellenôrzi 
állapotát. 

– Önök milyen ellátásokat biztosítanak a vesebetegeknek?
– Elsôként említem a gondozást, amelyet a közelmúltban 

elfogadott Nemzeti Vese Program is támogat. Lényege, hogy 
például a magas vérnyomással, a cukorbetegséggel élô embe-
rek, akiknél nagy a kockázat, idôben vesegyógyászhoz (nefro-
lógushoz) kerüljenek. Ma elsôsorban a magas vérnyomás és a 
cukorbetegség szövôdményeként kialakuló veseelégtelenség 
adja a dialízisre szoruló vesebetegek többségét. Gondozásunk-
ba, illetve szükség esetén kórházi bennfekvésre családorvosi be-
utalóval jutnak el hozzánk a betegek. Hangsúlyozom, hogy az 
idô nagyon fontos tényezô! 

– A gondozásból merre vezet tovább a beteg útja?
– Az idôben gondozásunkba kerülô beteg esetében – amed-

dig csak lehet – próbáljuk szinten tartani a vese elfogadható 
mûködését (diétával, folyadékterápiával, gyógyszerekkel). Ami-

kor már látjuk, hogy elkerülhetetlen számára a vesepótló ke-
zelés, felajánljuk a hasi vagy a hemodialízist. Szerencsére állo-
másunk CAPD-központ is. Amennyiben ezt a kezelési módot 
választja a beteg, úgy kis sebészi beavatkozással katétert ülte-
tünk be a hasüregbe, lehetôvé téve az otthoni dialízist. A havon-
ként szükséges oldatokat a beteg lakására házhoz viszik. Aki a 
vér útján történô kezelést választja, annak hetente be kell járnia 
központunkba, és a karján elôzetesen készített fisztulán keresz-
tül a dializátor eltávolítja a felgyülemlô méreganyagot és vizet. 
A nálunk kezelt 120-130 betegbôl évente mintegy 9-12 bete-
günket transzplantálnak, ami jó aránynak számít. Törekszünk 
arra is, hogy a veseátültetésre alkalmas betegek már a gondozás 
alatt felkerüljenek a várólistára, mert így még jobbak az esé-
lyeik, hiszen akár a dialízis megkezdése elôtt is megtörténhet a 
transzplantáció. 

– Ezek szerint elmondható, hogy a mai korszerû technikai 
felszereltségnek, a képzett személyzetnek és a vesebeteg fe-
gyelmezettségének köszönhetôn a dialízis jó esélyt ad a hosz-
szú éveken át tartó, viszonylagos jó életminôségre?

– Igen, erre számos példa akad. Amennyiben pedig az illetô 
beteget transzplantálni is lehet, akkor kimondottan jók az élet-
esélyei.

Fo
tó

: K
ri

vá
ns

zk
y 

Á
rp

ád



20 FerencvárOs OtthOn, várOs

Apró
Fogsorjavítás, -készítés,- alábélelés, 
gyorsan, precízen. Rászorultaknak 
akár háznál is. Vécsei Julianna. Tel.: 
06-20 230-3547, 789-2859

Társasházak közös képviselete, 
könyvelés, adósságkezelés, ház-
állapot-felmérés gyakorlattal. Re-
gisztrálva vagyunk! Tel.: 06-30 
964-3500 

RÁCSKÉSZÍTÉS! Ajtóra, ablakra, 
erkélyre. Elôtetô, lakótelepi erkély-
re is, erkélybeépítés, korlátfelújítás, 
üvegcserével is. Egyéb lakatosmun-
kák, javítások. Tel.: 284-2540, 06-
70 209-4230

Morál Közös Képviseleti Iroda vál-
lalja társasházak teljes körû kezelé-
sét, üzemeltetését. Elérhetôség: 06-
30 630-5554, 06-20 560-5812

Mátraszentimrén újszerû, 3 szintes 
kertes családi ház eladó, alkalmas 
üdülésre, üdültetésre is. Sícentrum 
3 km-re. Irányár: 19,9 M Ft. Tel.: 
210-8308, 06-70 577-9556

Üzlethelyiség bérleti joga átadó, for-
galmas helyen, 17 nm-es, frissen 
felújított. Tel.: 06-70 507-5757

REDÔNYÖSMÛHELY gyárt, javít 
mindenfajta redônyt, reluxát, rolet-
tát, szalagfüggönyt, harmonikaajtót. 
Gurtnicsere. Mobil rovarháló 10% 
kedvezménnyel. Tel.: 370-4932

Csendes lakás, kiváló közlekedés! 
IX. kerület, Ráday utca és egy köz-
park mellett, felújított, rendezett 
házban, a Kinizsi utcában ELADÓ 
egy 87 nm-es, 2,5 szoba hallos, be-
költözhetô, jó beosztású, csendes, 
III. emeleti (lift van) polgári lakás. A 
nyílászárók szigeteltek. A nagyobb 
szobákban hôfokszabályozóval el-
látott cserépkályha van. A lakáshoz 
6 nm-es szeparált pincehelyiség is 
tartozik. Irányár: 22,9 M Ft. Tel.: 
06-30 203-0688

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

Készpénzért vásárolunk! Aranyat, 
ezüstöt, briliáns ékszereket, festmé-
nyeket, órákat. Arany: 4500–7000 
Ft, ezüst: 90–120 Ft. VII., Wesselé-
nyi u. 19. Tel.: 317-9938

Gáz-, víz-, fûtésszerelés. Fürdôszo-
ba-felújítás. Gázkészülékek, vízcsa-
pok, csôtörések, bojlerek javítása, 
cseréje. Fûtésszerelés, gázbekötés 
anyagbeszerzéssel. Tel.: 06-20 955-
4768

FIGYELEM – MERT MEGÉRI – 
AKCIÓNK! Minden típusú gáz-
üzemû fûtôkészülék felülvizsgá-
lata, tisztítása, javítása kiszállási 
költséggel együtt: összesen bruttó 
6600 Ft. Tel.: 212-2949, www.
vasuta.hu. Energiát takarít meg, és 
életet ment!

Villanyszerelés, hibakeresés társas-
házak részére is. Villanybojlerek 
vízkôtelenítése, javítása, cseréje. 
Rácz Mihály. Tel.: 260-7090, 06-
30 296-5590. 0-tól 24 óráig hív-
ható.

Bôrgyógyászati-kozmetológiai ma-
gánrendelés a IX. ker., Ferenc tér 
1.-ben (bejárat a Tompa u. felôl). 
Dr. Kalán Júlia fôorvos. Bejelentke-
zés: 06-20 543-3948

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

Budapest IX. ker., Bokréta u. 8. 
sz. alatt 2009 elején átadott társas-
házban eladó egy 55 nm-es, utca-
fronti üzlet/irodahelyiség. Az utca 
a közelmúltban díszburkolattal 
került felújításra, épületünk elôtt 
kiszélesedve padoknak és növény-
zetnek ad helyet. Az üzlet/iroda a 
forgalmas Mester utcáról látható. 
Az utcasarkon jól látható homlok-
zati reklámtábla elhelyezésére van 
lehetôség. Az épület teremgará-
zsában 2 db gépkocsibeálló eladó, 
amelyek könnyen tárolóvá ala-
kíthatók. További kiváló vendég/
ügyfélparkolási lehetôség biztosí-
tott. Irányárak: Iroda/üzlet: nettó 
12 500 000 Ft + áfa. Gépkocsibe-
állók: nettó 1 500 000 Ft + áfa/db. 
AKCIÓ: Üzlet/iroda + 2 db gépko-
csibeálló: nettó 14 000 000 Ft + áfa. 
A helyiség ára burkolatok, szanite-
rek, belsô ajtók és fûtési eszközök 
nélkül értendô. A befejezést egyéni 
igények alapján, önköltségi áron 
vállaljuk. Alapkivitelben (Zalake-
rámia, Alföldi stb.) kb. 800 000 Ft. 
Tel.: 06-30 952-5130
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Hasznos hulladék – házanként
A társasházak idén is lehetôséget kap-
nak arra, hogy bekapcsolódjanak a 
házankénti szelektív hulladékgyûjtés-
be. A ferencvárosi hulladékhelyzetrôl 
Sebôk Endre környezetvédelmi fôta-
nácsadót kérdeztük.

– Mi az, ami kinyerhetô a hulla-
dékból? Milyen frakciókról beszél-
hetünk?

– Elsô lépésben beszélhetünk 
komposztálható és nem komposz-

tálható hulladékokról, utóbbinak fô frakciói a papírfélék, a 
mûanyagok, a PET-palackok, a konzerv- és italosdobozok, a 
textil- és ruhanemû, illetve az „egyéb”, amibe beletartozik a 
szakadt bôrcipôtôl a szekrényajtóig szinte bármi.

– A házankénti gyûjtésnél egyelôre két gyûjtôedény van…
– Jelenleg papír- és PET-palack-gyûjtés folyik a házakban. 

Két évvel ezelôtt indult a program, az elsô körben huszonkilenc 
ház csatlakozott, jelenleg hetvenöt házzal van szerzôdésünk. Az 
elsô huszonkilencbôl mindenki folytatta!

– Melyek a kézzelfogható elônyök?
– A programban való részvétel lehetôséget ad arra, hogy a 

hulladéktároló edények számát csökkentsék; volt olyan ház, 
amely kukavisszaadásból éves szinten négyszázezer forintot ta-
karított meg. Az átlagos megtakarítás is százezer forintnál több 
(házanként, évente).

– Ez sincs ingyen.
– A ház által fizetett önrész biztosítja, hogy a lakók felelôs-

séget vállaljanak az edényekért. Persze, lévén szó másodnyers-

anyagról, amelynek mostanában csekély a piaci értéke, az el-
szállítás költségeire az önkormányzatnak rá kell pótolnia.

– Jobb ez a rendszer, mint a gyûjtôszigetes megoldás?
– A szelektív szigeteknél gondot okoz, hogy alkalmas he-

lyet találjunk: jelenleg negyvenhét ilyen sziget van Ferencváros 
területén. Komoly problémát jelent, hogy gyakran felborítják a 
gyûjtôedényeket azok, akik ebbôl próbálnak jövedelmet szerez-
ni. Ezen túl az is gyakori, hogy egyéb szemeteket is kihelyeznek 
mellé. Sôt, idônként fel is gyújtják ôket! Ráadásul nem biztos, 
hogy a szülô elküldi/elengedi a gyereket egy hulladékgyûjtô szi-
getig, ha közben több úttesten is át kell menni. Házon belül 
ilyen probléma nincsen. Hosszú távon jobb lenne a házankénti 
gyûjtés.

– Az ön becslése szerint idén mennyivel bôvülhet a házan-
kénti gyûjtés?

– Az elôzetes bejelentkezések alapján úgy gondolom, hogy a 
programhoz csatlakozó házak száma duplázódni fog. Az egye-
lôre még nem megoldható, hogy év közben is be lehessen lépni 
a rendszerbe, de a késôbbiekben tervezzük a rendszer rugalma-
sabbá tételét.

– A környezettudatosság mennyire motiváló tényezô, vagy 
elég, ha a zsebünkre hallgatunk?

– Hát, ez nagyon nehezen mérhetô, de azt gondolom, hogy 
a szemlélet megváltozása folyamatos és érzékelhetô. A közin-
tézményekben és iskolákban is ki vannak helyezve a szelektív 
gyûjtéshez szükséges edények, az iskolák többsége – saját kez-
deményezésbôl – elemgyûjtôt is bérel. Ha a gyerekeknél sikerül 
rutinná és megszokássá tenni a szelektív gyûjtést, akkor a lakó-
házaknál is sokkal könnyebben megy a szemléletváltás.

Pályázati felhívás
A városfejlesztési, városgazdálkodási és környezetvédelmi bizottság Há-
zankénti szelektív hulladékgyűjtés 2011 címmel pályázatot hirdet a ke-
rület területén lévő lakóházak részére.

A pályázat célja a házankénti szelektív gyűjtés bevezetése lakóhá-
zak részvételével. Az önkormányzat közreműködő cég segítségével há-
zanként 2 db színkódhelyes, szabvány-, megfelelő feliratozással ellátott 
240  l-es új konténert biztosít a lakóházaknál keletkező papír- és mű-
anyag hulladék lépcsőházi begyűjtésére.

A szelektív hulladékkezelés lakóházaknál mintegy 25-35%-os szemét-
mennyiség-csökkenést, 12-17%-os hulladékkezelési költségmegtakarítást 
jelent, ami havi szinten lakóházanként körülbelül nettó 10 400  Ft-ot je-
lent. Eredményes alkalmazás esetén 1 szeméttároló használatát biztosan 
ki lehet váltani, a környezet kímélése mellett. 

A pályázat formája: írásos levél.
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

1. a pályázó nevét, címét, cégszerű aláírását, a kapcsolattartó nevét, el-
érhetőségét (név, telefon, e-mail cím);

2. a lakóház szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas helyszínének paramé-
tereit (hossz, szélesség, bejárat mérete, lépcső van-e stb.);

3. a lakóház közgyűlési határozatát, amelyben döntött a pályázaton 
való részvételről, a pályázati felhívás feltételeinek elfogadásáról és 

az önrész befizetésének vállalásáról (az önrész összege havi brut-
tó 3600  Ft, azaz évi 43 200  Ft, amelyet a pályázó az önkormányzat 
számlájára egy összegben átutal az eredményes pályázati elbírálást 
követően);

4. nyilatkozat a hulladékgyűjtő konténerek rendeltetésszerű használatá-
ról. 

A szelektív hulladékgyűjtő edényekért a használó felelős, azok meg-
rongálása, megsemmisülése, eltulajdonítása esetén köteles a pótlásra, 
kártérítésre.

A pályázatokat 2011. augusztus 31-ig lehet elküldeni a Budapest Fő-
város IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részére. Kapcsolattartó: 
Vince Attiláné környezetvédelmi munkatárs, 1092 Budapest, Bakáts tér 
14. További információk a 217-1725-ös telefonon, illetve a vinczehedi@
ferencvaros.hu e-mail címen kérhetők.

A pályázatok elbírálása 2011. október 30-ig történik meg. A pályáza-
ton elért eredményekről a pályázók értesítést kapnak.

A borítékra kérjük, írják rá: „Pályázat házankénti szelektív hulladék-
gyűjtés 2011”

Azokat a pályázatokat, amelyek a pályázati kiírásnak nem felelnek 
meg, érvénytelennek kell tekinteni.
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Gyôztek a kisdöntôben a futsalosok
Csopaki Gyirmótra igazolt
Hûek maradtak az idei hagyományokhoz a Ferencváros futsalis-
tái, és folytatták a „bronzkorszakot”, miután megnyerték az Ara-
mis ellen a harmadik helyért vívott csatát. Igaz, a három párharc 
során a mieink egyszer sem tudták legyûrni ellenfelüket, amely 
viszont gázolt a második mérkôzésen. A büntetôknél azonban 
jobban összpontosítottak a mienk…

A nôi és férfi kézisek, illetve a labdarúgók után elsô érmü-
ket szervezve a futsalosok is bronzot szereztek az idei bajnok-
ságban. Az Aramis elleni elsô találkozó 1-1-gyel zárult, majd 
a hosszabbítást követôen 2-2-t mutatott az eredményjelzô. 
A büntetôk során a vendégek kétszer is hibáztak, s végül 6-5-re 

nyertünk. A második, budaörsi meccset jobb minél elôbb el-
felejteni. A szünetben már 4-0-ra vezetett a vetélytárs, s a má-
sodik félidôben ugyancsak néggyel volt jobb, és nyert 9-1-re.

A mindent eldöntô harmadik összecsapást a Sportmaxban 
rendezték, s a mieinknél pályára lépett az Újpest elleni derbi 
után – elviekben – visszavonult Horváth Ferenc. A nézôk ked-
vence gólpasszal segítette a csapatot, amelyben a három gó-
lig jutó Csopaki teljesített legjobban. Az elsô félidôt 1-1-gyel 
zárták a felek, majd hiába léptünk el kettôvel, egyenlített az 
Aramis (3-3), s ismét jöhetett a ráadás. Ezúttal a vendégek sze-
reztek elônyt, a vége elôtt három Csopaki-találat után Temesi 
szerezte negyedik gólunkat, és egalizáltunk. Ez azt jelentette, 
hogy büntetôk döntenek a bronzérem sorsáról. Az elsô kör-
ben nem hibázott senki, míg a következô kettôben a vendégek 
igen. A negyedik sorozatban Tôsér is betalált, így kezdôdhetett 
az ünneplés.

Örömteli, hogy az év edzôjének mesterünket, Fehér Zsoltot 
választották. Az viszont szomorú, hogy válogatott játékosunk, 
Csopaki István, aki eddig párhuzamosan szerepelt a BKV Elô-
re nagypályás csapatában is, Gyirmótra igazolt, és úgy döntött, 
egyelôre felhagy a futsallal.

Szent-györgyisek 
a Balaton körül
A Maraton Futó Klub ismét nagyot teljesített!
Az 5. jubileumi Ultrabalaton Tihanyból Tihanyba június 
25-én, szombaton délben rajtolt. A táv 212 km volt, amely-
nek több mint 200-an vágtak neki a nonstop váltó kategó-
riában. Ennek jellemzôje, hogy megállás nélkül kell telje-
síteni.

A Szent-Györgyi futócsapata (Ömböly Attila testnevelô 
tanár, Deák Zsolt, Szabó Tilla, Viczián Judit, Symmons Char-
lotte) másnap 10 óra után ért célba úgy, hogy egész éjszaka 
rótták a kilométereket, s menni kellett, fejlámpával, egye-
dül a teljes sötétben, alvás nélkül, mert meghatározott pon-
tokat szintidôkig kellett elérni. Végül több mint négy órával 
a szintidô elôtt sikerült teljesíteniük a távot.

Az iskolában már hagyománya van a Balaton-kerülô fu-
tásoknak, ahol különféle többnapos váltó és egyéni teljesí-
tések is voltak már a megelôzô években. Idén is sikerült jól 
szerepelniük ezen a nagyszabású országos versenyen. D.K.
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Könnyed kupasiker 
kezdésként
Lisztes újra a Fradiban

Akár egy forgalmas pályaudvar, olyan hangulatot 
idézett az elmúlt idôben az Üllôi úton a Fradi fut-
ballszekciója. Se szeri, se száma a távozóknak és 
az érkezôknek. Prukner László szakmai igazgató és 

stábja még gôzerôvel igyekszik megtalálni a legjobb összeállí-
tást, míg a csapat már június utolsó napján egy komoly feladat 
elôtt állt. Hat év után szerepelhetett újra nemzetközi kupában 
az együttes, s az Európa-liga elsô selejtezôkörében az örmény 
Ulisses várt a mieinkre.

Kezdjük a játékoskeringôvel: a Fradival már többször szóba 
hozott Oláh Lóránt egy évre kölcsönbe költözött az Üllôi útra. 
Immár másodszor tér vissza Lisztes Krisztián, aki a Vasastól ér-
kezik. Míg „helyette” az eddig kölcsönben ott szereplô Kulcsár 
Dávid kerül végleg Angyalföldre. Jött még a holland Mark Ot-
ten, akitôl Prukner mester igen sokat remél, nálunk folytatja a 
montenegrói Aleksandar Jovanovic’, a brazil Felipe Félix és Alison s 
minden bizonnyal a szintén brazil Somalia. A vezetôk még min-
dig igyekeznek a Fradiba csábítani a vasasos Lázok Jánost, illetve 
az MTK támadóját, Tischler Patrikot.

Kulcsár mellett nem lesz a csapat tagja a visszavonult Dra-
góner Attila, míg a két máltai, André Schembri és Justin Haber új 
klub után kutat, Marek Heinz pedig hazatért, és a Sigma Olo-
moucban folytatja. Nem tudott megegyezni a jövô évi fizetés-
rôl Stanic’ és Tutoric’, így ôk szintén távoznak, Csizmadia Csaba 
viszont belement pénzének csökkentésébe, s marad. A hírek 
szerint akár Mester Tamás és Fitos László is távozhat, elôbbit a 
Siófok, utóbbit pedig több NB I-es együttes is vinné, miközben 
Andrezinhóért 150 milliót forintot (500-600 ezer eurót) is adna 
a francia Valenciennes.

Már napokkal az Európa-liga-fellépés elôtt eldôlt, hogy há-
rom sérült, Lisztes Krisztián, Rósa Dénes, Tóth Bence biztos nem 
lép pályára. Sôt, a védelembôl hiányzott két tavalyi alapember, 
Balog és Csizmadia is.

Hat év szünet után szerepeltünk ismét a nemzetközi poron-
don, s nyitásként a – valljuk be – nem éppen ijesztô örmény 
Ulissest sodorta elénk Fortuna. Bár a találkozó elején kicsivel 
többet kezdeményeztek, de ez negyedóra elteltével megválto-
zott. Újabb negyedóra múltán pedig már vezettünk: Józsi sza-
badrúgása után pattant a kapuba a labda, Maróti beleért, majd 
egy vendég védô is. Két perc múlva kettôre nôtt a különbség: 
ismét Józsi végzett el egy pontrúgást, ezúttal egy szögletet, és 
Otten passzolta a hálóba az árván maradt labdát. A félidô utolsó 
percében egy erôsen véleményes büntetôt kaptak a vendégek, 

Abdi rosszul adta át Pukner tanácsát Ranilovičnak, s újdonsült 
csapatkapitányunk a félreértésnek – is – köszönhetôen védte 
Adamyan lövését.

Bô egyórányi játék után kapott lehetôséget a strandról a Fra-
diba invitált Felipe Felix, aki kis híján már elsô megmozdulásai-
val gólt szerzett, de lövését hárította Malkov. Néhány perc múl-
va viszont az örmények megfeledkeztek a brazilról, s az egyedül 
hagyott csatár a bal alsó sarokba gurított. A 3-0-s gyôzelem 
után kifejezetten bizakodva várhattuk a visszavágót, amelyre 
csak Örményországban lehetett jegyet venni – mindössze két 
euróért.

Az olcsó belépô ellenére csupán néhány száz nézô figyelte 
a mérkôzést a majd 40 fokos hôségben. A forróságra jellemzô, 
hogy a félidô felénél ivószünetet tartottak, addig is jobbára a 
Fradi támadott. Bô félóra elteltével Abdi értékesítette a Felix fel-
rúgásáért megítélt büntetôt.

Bár a második játékrészre enyhült hôség, a színvonal nem 
nôtt. Hét (!) percet hosszabbított a játékvezetô, s ennek talán 
csak Oláh Lóránt örült. A 65. percben pályára lépett csatár Felix 
átadása után lôtt a kapuba, s elsô tétmérkôzésen szerzett fra-
dista góljával a meccset 2-0-ra, míg a párharcot kettôs gyôze-
lemmel, 5-0-ra nyerte a Ferencváros. A következô fordulóban, 
lapzártánk után, a norvég Aalesund lesz az ellenfél.
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Fogadóórák
A nyári idôszakban (júliustól augusztus végéig) a fideszes képviselôi foga-
dóórák idôpontjai módosulnak, és a Fidesz-irodában kifüggesztve meg-
találhatóak lesznek.
Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP): polgármesteri fogadóóra 

minden hónap utolsó csütörtök, 12–16 óra. Bejelentkezés az elôzô hónap 
utolsó munkanapján, az ügyfélszolgálati irodán. Helye: polgármesteri hi-
vatal, I/22. Képviselôi fogadóóra: minden hónap elsô csütörtök,16.30-tól. 
Bejelentkezés: a fogadóóra napján, a helyszínen, a Fidesz-irodában (IX., 
Lónyay u 48.).

Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDNP): alpolgármesteri foga-
dóóra minden hónap utolsó szerda, 12–16 óra, helye: Polgármesteri Hiva-
tal, Bakáts tér 14. II. emelet 38.

 Képviselôi fogadóóra: minden hónap elsô hétfô, 17–19 óra, helye: Fi-
desz-iroda, Toronyház u. 3/b. Bejelentkezés az ügyfélszolgálati irodán 
(Bakáts tér 14.) személyesen, a hónap minden munkanapján, ügyfélfoga-
dási idôben. Érdeklôdni lehet telefonon: 215-1077/210-es mellék.

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

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap második kedd, 
15–17 óra. Fidesz-iroda (IX., Toronyház u. 3/B, illetve egyeztetés alapján. 
Telefon: 06-20 513-0779

Hidasi Gábor (MSZP): minden hónap elsô péntek, 9–11 óra, a részönkor-
mányzat irodája (IX., Toronyház u. 3/a). Telefon: 280-7195, e-mail: hidasi-
gabor@freemail.hu.

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP): minden hónap elsô péntek, 10–12 óra, 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 3/a) Telefon: 280-7195, 
e-mail: polg09ro@elender.hu.

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

Kandolka László, 1. evk. (Fidesz–KDNP): minden páros hét kedd, 16–20 
óra, IX., Lónyay u. 48., illetve elôzetes egyeztetés alapján bármikor. Tele-
fon: 06-20 510-7425

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

Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap második hétfô, 
17–19 óra, Ferencvárosi Mûvelôdési Központ (IX., Haller u. 27.), illetve 
elôzetes egyeztetés alapján. Telefon: 06-30 276-3395

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDNP): elôzetes egyeztetés alapján bármi-
kor. 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. Tele-
fon: 06-20 969-8849

Pál Tibor (MSZP): minden hónap második péntek, 16–18 óra, József Atti-
la-lakótelepi Közösségi Ház MSZP-irodája (IX., Toronyház u. 3/b). Telefon: 
348-0864, e-mail: ptibor9@gmail.com.

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

Tornai István (Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület): elôzetes bejelentke-
zés alapján bármikor. Telefon: 06-70-333-1713

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).

Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap második csütör-
tök, 16–18 óra, Bakáts téri általános iskola könyvtára, vagy sürgôs eset-
ben a 06-20 926-5633-as telefonon.

Deutsch Kornélia
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A kitöltés szabályai
Valamennyi vízszintes sorban, illetve függôleges oszlopban 
megtalálhatónak kell lennie 1-tôl 9-ig mind a kilenc számjegy-
nek.

Valamennyi 3x3-as egységben szintén megtalálhatónak kell 
lennie 1-tôl 9-ig mind a kilenc számjegynek, vagyis egyetlen 
szám sem ismétlôdhet vagy hiányozhat egy soron, egy oszlopon 
és egy 3x3-as egységen belül!

Kérjük, 2011. augusztus 5-ig juttassák el a kitöltött táblá-
zatot borítékban, postán, illetve személyesen a Ferencvárosi 
Mûvelôdési Központba (1096 Budapest, Haller u. 27.), vagy 
küldjék el e-mailben a ferencvarosujsag@ferencvarosimuvkp.hu 
digitális levelezési címre.

A helyes megfejtést beküldôk közül a Kalligram Kiadó 
könyvcsomagját sorsoljuk ki.

A 2011. júniusi számunkban megjelent sudoku helyes meg-
fejtôi közül Liptay Lászlónak kedvezett a szerencse, nyeremé-
nyét, a Kalligram Kiadó könyvcsomagját a szerkesztôségben 
veheti át.






