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Nyelvet öltünk
Antall István

A Ráday utcában az utolsó helyi bevásárlások kétségbe-
esett kísérletei közepette francia diákok válogattak a le-
telepedésre alkalmas vendéglátóhelyek közül, a hippinem-
zedék ôsz halántékú német párja tért be bort választani 
a szakboltba, az egyik kocsmában hollandok ropogtatták 
mássalhangzóikat, olaszok kávéztak-süteményeztek a 
szomszédban, az angol köznapi hangzássá oldódott a ke-
veredésben, és az embernek szinte keresnie kellett a ma-
gyar szót. Ez az érzés csak fokozódott, amikor a Ludwig 
Múzeum képzômûvészeti könyvesboltja, a Mûvészetek 
Palotájának koncertkínálata vagy a Nemzeti Színház elôt-
ti szoborpark felé vettük utunkat. Már régen túl vagyunk 
azon, hogy skandináv operarajongók töltsék meg az ün-
nepek környékén a drámai zenemûvek palotáját. Földrajzi 
értelemben is kiterjedtebb lett az érdeklôdés, hosszabb lett 
a Duna-korzó, városrendezési bravúrt hozott, hogy a Du-
na-parton, a Váci utca megújult szakaszán és a Kiskörúton 
is el lehet érni Ferencváros legvonzóbb részeit.

Az útikönyvekkel, tenyérnyi térképekkel botorkáló em-
berek elôl már nem menekülnek olyan kétségbeesetten 
a budapestiek, legalábbis az egyetemista korosztály köny-
nyebben kapható az idegen szóra, a készséges eligazításra. 
Már maga az, hogy ami nem magyar, azt idegennek hívjuk, 
jelzi különös viszonyunkat a nyelvi kultúrával, a kommuni-
kációval kapcsolatban. Pedig csak nyerhetünk azzal, hogy 
legalább angolul meg tudunk szólalni itthon, miközben így 
egyre gyakoribb utazásaink, nyaralásaink során se leszünk 
teljesen elveszettek. A  Ferencvárosban mûködô egyete-
mek közül az orvostudományi és a közgazdaság-tudomá-
nyi mindig is üdítô oázis volt a rosszul szervezett, rosszul 
választott, a használhatóságtól távol esô nyelvoktatás si-
vatagában. De ma már nyilvánvaló, hogy nem mûködhet 
magára valamit is adó étterem, kulturális intézmény, ide-
genforgalmi szolgálat, egészségügy, rendôrség, de még 
informatikai cég, önkormányzat sem anélkül, hogy meg ne 
tudja szólítani a vendégként ideérkezôket. Az új esztendô-
ben tehát elô a régi elszánással! Nem létezik, hogy csak 
a dán szakácsnôk, a norvég boltosok, a holland sajtosok 
vagy a svéd diákok tudnak egy pillanat alatt a saját anya-
nyelvükrôl angolra váltani. Érdemes ma már az ünneplô 
mellé közvetítô nyelvet is ölteni magunkra.
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Zöld-fehér  
Ferencvárost!
Grozdits Károly

Véget ért egy izgalmas esztendô, és elkezdôdött egy újabb. Jó alkalom ez arra, hogy megálljunk egy pillanatra, visz-
szatekintsünk, mérleget készítsünk, és latolgassuk kicsit, mit hoz(hat) az elôttünk álló – sok szempontból nehéznek 
ígérkezô – év. Ez az apropója, hogy dr. Bácskai Jánost, Ferencváros polgármesterét faggattuk.

– Talán már érdemes megkérdezni: mennyire bonyolult 
mesterség a polgármesterség?

– Korábban nem voltam polgármester, ezért ez egy egészen 
új feladatkör. Azt még nem merem mondani, hogy „új szakma”, 
hiszen ez egy nagyon komoly tanulási folyamat. A város veze-
tése, a hivatallal való együttmûködés, közel háromszáz ember 
munkáját figyelemmel kísérni…

– Erre van a jegyzô.
– Igaz, hogy a jegyzô koordinál, de egy polgármesternek is 

tudnia kell, mitôl mûködik jól egy hivatal. Fôleg akkor, amikor 
az egyik célkitûzés pont a szolgáltatói önkormányzat megte-
remtése. A képviselô-testület munkájának mûködtetése is ko-
moly feladat.

– Csökkent a képviselôk létszáma. Van ennek bármilyen 
következménye?

– A kormány egyik célkitûzése volt az önkormányzati kép-
viselôk számának csökkentése, ami meg is történt. Az elmúlt 
év tapasztalatai alapján ez jó dolog: több feladat és ezzel együtt 
nagyobb figyelem hárul a képviselôkre. Ez érezhetôen motiválja 
ôket, például arra, hogy tartsák a kapcsolatot az emberekkel a 
fogadóórák keretein túl is. Tizenhárom éve vagyok képviselô, 
de polgármesterként más a fontos. Úgy kell mindenrôl tudnom, 
hogy a megnövekedett feladatmennyiség miatt kevesebb rész-
letre marad idôm, és csak azokat az ügyeket ismerhetem részle-
teiben, amelyekkel közvetlenül foglalkoznom kell.

– A problémákat?
– Nemcsak a „zûrös dolgokkal” foglalkozom. Nagyon sok 

jó ügy is van, nagyon sok pozitív változás. Szerencsémre a kel-
lemes feladatok is a munkám részét képezik. Azok a korábban 
felvetett ügyek megoldhatóvá váltak, amelyeket ellenzéki pozí-
cióból kifogásoltunk, és azok is, amelyek engem személy szerint 
is zavartak. Az ezekben való tevékenykedés mára már sikereket 
is hozott.

– Nyilván nem minden területen…
– Persze, vannak olyan problémák, amelyekben – részben 

a mi hibánkból, részben a külsô körülmények miatt – nem 
sikerült kellô mértékû elôrelépést elérni. Ez a kerület már a 
helyzetébôl adódóan is nagyon színes: van egy belvárosunk, 
van egy középsô rész, amely az elmúlt években talán az ország 
egyik legdinamikusabban fejlôdô része. Persze, van is mit ten-

ni, hiszen esetenként százéves lemaradásokat kell pótolnunk. 
Ráadásnak pedig itt vannak a felszámolt ipartelepek, a „Rozs-
dazóna” problémái. A gazdasági válság miatt ennek a rehabi-
litálása teljesen leállt: gyakorlatilag két és fél éve nincsenek 
fejlesztések.

– A lakóövezetben folytatódik a rehabilitáció?
– Természetesen folytatódik, lakóépületek felújításával is, és 

emellett otthonosabbá, barátságosabbá akarjuk tenni a kerüle-
tünket.

– Tavasszal megkezdôdik a Csarnok tér átépítése, felújítá-
sa, a Ráday utca is megszépül…

– Ráadásul EU-s pályázati pénzbôl! Egybekötjük ezt egy, 
a ferencvárosiakat megszólító pályázati programmal: virágos 
udvarokat lehet létrehozni önkéntes csatlakozással, pályázati 
pénzbôl… és pünkösd tájára virágfesztivált is tervezünk.

– A lakosságot leginkább a közbiztonság érdekli.
– A sikerek közé tartozik, hogy – a kapitányváltásokkal 

együtt – a rendôrség közbiztonsági tevékenysége sokat fejlôdött. 
Stratégiai döntéseket hoztunk: az önkormányzat a korábbiaknál 
és a máshol megszokottnál is nagyobb mértékben támogatja a 
rendôrség munkáját. A helyi sajátosságok figyelembevételével 
határozzuk meg a feladatokat.

– Például?
– Jövôre létrehozzuk a József Attila-lakótelepen a rendôrôr-

söt. Az a cél, hogy a járôrözés folyamatos legyen, a rendôrség 
szorosan együttmûködjön a polgárôrséggel és a közterület-fel-
ügyelettel. A Börzsöny utcában lesz a rendôrôrs, ahová a kör-
nyék lakói bemehetnek, és elmondhatják a problémáikat. Az is 
a célok közé tartozik, hogy kisebb legyen a rendôri állomány 
fluktuációja, hiszen ez egy hely- és emberismeretet követelô 
munka, amelyben nagyon fontos az emberi tényezô. A rendôr-
ségi dolgozók számára lakásokat biztosítunk, így a nem túl ma-
gas fizetésük ellenére sikerül csökkenteni gondjaikat, és éreztet-
ni, hogy itt megbecsülik ôket.

– A hajléktalanok befogadására felújítandó Aszódi úti la-
kótelepi szálló ügye nagy feltûnést keltett…

– Két dolgot kell összeegyeztetni: kötelességünk segíteni 
embertársainkon; helyet kell adnunk a fôváros által ellátandó 
feladatnak. Ugyanakkor személyesen is biztosítom a környéken 
élôket, hogy a szálló miatt semmiképpen nem romolhatnak az 



OtthOn, várOs FerencvárOs 3 

Fo
tó

: F
er

en
cz

y 
D

áv
id

 

életkörülményeik – mindent meg fogok tenni ezért –, és kérem 
ôket, ha mást tapasztalnak, figyelmeztessenek.

– Sokan sokat remélnek a köztéri kamerarendszer fejlesz-
tésétôl.

– A kamerarendszert bôvíteni fogjuk, de – ahogy egy kép-
viselôtársam mondta – fontos, hogy ez ne csak „látványpék-
ségként” mûködjön, hanem legyen mögötte reagáló egység is. 
A kamera akkor ér valamit, ha van, aki figyeljen, és van, akit 
riasszon.

– Látványos változáson esett át a kulturális élet is.
– Teljesen más stratégia mentén szervezôdik a kulturális 

élet, mint korábban. A néhány nagy rendezvény támogatása he-
lyett áttértünk a kisebb, de jelentôségében nem kevésbé fontos 
rendezvények támogatására. Ez komoly utcai jelenlétet biztosít, 
és – az emberek pénzügyi helyzetéhez igazodva – azok is kultú-
rához jutnak, akik önhibájukon kívül kerülnek olyan helyzetbe, 
hogy nem költhetnek ilyesmire. Ezért is fontos, hogy a lehetô 
legkevesebb helyen kelljen belépôt szedni, így akár spontán 
módon is csatlakozni lehet a rendezvényhez. Az is a változás ré-
sze, hogy nemcsak Belsô-Ferencvárosra koncentrálunk, hanem 
több olyan központot teremtettünk, ahol megjelenhetnek a 
programok. Persze ez már átvezet olyan rendezvényekhez, ame-
lyeknek az indíttatása a környezettudatosságot helyezi elôtér-
be. Ilyen volt például az autómentes nap a lakótelepen. Ennek 
ugyanaz a végsô célja, mint a kulturális programoknak, neveze-

tesen, hogy minél élhetôbb városban minél jobb életminôséget 
biztosítsunk. Egyszerûen azért, hogy jó legyen Ferencvárosban 
lakni. Nem véletlenül választottuk az „Otthon, Város, Ferenc-
város” jelmondatot sem.

– Sokan vannak, akik látogatóként érkeznek Ferencvárosba.
– Ha meggondoljuk, ez is egyfajta hagyományápolás, hiszen 

ez a városrész mindig is egy olyan kereskedelmi – és emiatt 
kulturális – centrum is volt, ahol sok ember megfordult, ahol 
találkozott a vidék és a város. Ide érkezett régen az áruk és a 
termények nagy része. Ez egy nagyon színes, nyüzsgô hely volt. 
Jó látni, hogy újra kezd azzá válni!

– Melyik volt a kedvenc rendezvénye?
– Ez olyan kérdés, mint hogy melyik a kedvenc íróm vagy 

a kedvenc borom… nehéz, és nincs is rá egzakt válasz. Pont 
az a cél, hogy a programok és az események minél szélesebb 
palettát felöleljenek. A programok között jól megfért a Reformá-
tus Egyházzenei Fesztivál, a Benkó Dixieland (amely éppen 55. 
születésnapjára készül) és számtalan színes esemény, a Bakáts 
téri templom is több kortárs zenei rendezvény otthona volt. Jó, 
hogy az egyházak is bekapcsolódtak a „kultúrpezsgésbe”, és na-
gyon pozitív volt a visszajelzés az ô részükrôl is.

– Ön szinte mindenhol jelen van. Ez valamiféle vállalás?
– A személyiségembôl adódik, hogy szeretek az emberekkel 

találkozni, és – ahogy Bendegúz mondja a Bakterházban –: „Ilyen 
családból származom.” Ezért nem áll tôlem távol az ilyesmi. Ar-
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ról nem beszélve, hogy ezek a találkozások a legjobb „fogadó-
órák”, hiszen, az utcán maguk az emberek mondják el, hogy mi 
az, ami fáj. A korábbi évek-évtizedek egyik „meg nem értése” 
volt, hogy nem lehet a lakosság helyett, az emberek feje fölött 
megmondani, hogy mi jó nekik. Ennél sokkal hasznosabb, ha 
az ötleteiket meghallgatva és figyelembe véve próbálunk hasz-
nos terveket kovácsolni: az ilyen esetekben érzik, hogy az törté-
nik, amit ôk szeretnének. Azok, akik az adófizetôk pénzét köl-
tik, akkor cselekszenek a választóik megelégedésére, ha minél 
inkább az történik, amit ôk szeretnének. A polgármester és a 
képviselôk is azért vannak, hogy az ötletkavalkádból kiszûrjék 
azt, ami ténylegesen a közösség érdeke. A következô választás 
aztán arra ad választ, hogy ez mennyire sikerült.

– Márciustól új, az eddigieknél nagyobb kedvezményeket 
adó városkártyát vezet be az önkormányzat.

– Igen, az a célunk, hogy a ferencvárosiak még több kedvez-
ménnyel élhessenek, és hogy a befolyó pénzeket az ô javukra 
fordíthassuk vissza.

– Sokan félve pillantanak 2012-re…
– Nem szeretem, amikor olyanokat mondanak, hogy „vál-

tozó korban élünk”, meg „sosem volt még ilyen nehéz”. Ezeket 
talán minden évben elmondták az elôdeink. Ez a félig telt pohár 
esete. Nem szeretnék panaszkodni, Ferencváros nem tartozik a 
nehéz helyzetû kerületek közé. Természetesen az ország sorsa 
rányomja a bélyegét a mi helyzetünkre is. Persze ez elsôsor-
ban pénzügyileg értendô, hiszen a pénz sok esetben meghatá-
rozó. Az biztos, hogy a központi források csökkenni fognak. 
Most, beszélgetésünk idején még több törvényjavaslat fekszik 
a parlament elôtt, ezek jelentôsen megváltoztathatják a költség-
vetést. Az összeget is, és a feladatellátást is. A jövô év ebbôl a 
szempontból még nem látszik tisztán. Az elmúlt év tapaszta-
latai alapján biztosan több forrást kell juttatnunk az élhetôbb 

környezet kialakítására. A fô irányvonal, ami stratégiai váltást is 
jelent – és a Fradi színeibôl is következik –, hogy egy zöld-fehér 
színezetû kerületet alakítsunk ki.

– Nyilván nem szó szerint.
– Több pénzt fordítunk a környezet tisztaságára, ez a fehér 

része. Legyen még több zöld felület, és ezek ápolva legyenek. 
Hiszen a parkok állapotára itt-ott jogos panaszok érkeznek. 
A közterületek és utcák bizonyos szempontból az otthon meg-
hosszabbításai. Itt kapcsolódik össze a környezetvédelem, a 
közbiztonság, a köztisztaság és a kultúra. Ez az a négy dolog, 
amelyet harmonikus egységgé kell szervezni. Persze ebbe be-
letartoznak a vendéglátóhelyek: a fenntartásuk, a mibenlétük, 
a szolgáltatásaik minél magasabb minôsége ugyanúgy, mint a 
zajproblémák. Sokan elfelejtik, hogy a zaj éppen úgy környezeti 
ártalom lehet, mint a szmog.

– A közös célok mennyire mozgatják meg a ferencvárosia-
kat?

– Mindaz, ami fontos ebben a kerületben, nem képzelhetô 
el a lakosság aktív közremûködése nélkül, hiszen költhetünk 
bármennyit, akarhatunk bármilyen jó dolgot, ha nem part-
nerek, akkor nem megyünk semmire. Észre kell venni, hogy 
mekkora erô van a közösségben! Köszönettel tartozunk az el-
múlt év türelméért és bizalmáért. Biztos, hogy 2012 komoly 
erôpróba elé állít mindenkit, hiszen a nemzetközi helyzet sem 
kecsegtetô, az unió is el lesz foglalva a saját problémáival, ami 
kevesebb figyelmet és kevesebb támogatást is jelent. Persze, ez 
sok esetben akár hasznos is lehet, hiszen ha az ember magára 
van utalva, akkor sokkal több mindenre képes, mint amikor 
külsô segítségre vár. Látom a magyar emberekben és azon be-
lül a ferencvárosiakban az erôt és kitartást: ha látják az oda-
figyelést, akkor szívesen segítenek, és pozitívan állnak hozzá 
Ferencváros ügyeihez.
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Boldog Salkaházi Sára emlékezete

Az üldözöttekért
Öt évvel ezelôtt avatták boldoggá a vértanúhalált halt Salkaházi Sára szociális testvért, akit 1944. december 27-én 
lôttek a Dunába a nyilasok. Ötvenen gyûltek össze az évforduló alkalmából emléktáblájánál, a Bokréta utca 3. sz. 
ház elôtt, hogy meghallgassák Erdô Péter bíboros méltató szavait.

Az 1899-ben született 
Salkaházi Sára egész életét 
Istennek szentelte, miköz-
ben azt tekintette legfôbb 
feladatának, hogy segítse az 
elesetteket, fôként a nehéz 
helyzetû nôket. 1941-tôl a 
Katholikus Dolgozó Nôk és 
Leányok Szövetségének el-
nöke lett, s a vészkorszak-
ban vezetôje volt a Szociális 
Testvérek Bokréta utcai Ka-
tho likus Nôvédô Otthoná-
nak. A Szociális Testvérek 
mintegy ezer üldözöttet búj-
tattak, közülük százan sze-
mélyesen neki köszönhették 

megmenekülésüket. A nyilasok 1941. december 27-én razziát 
tartottak az otthonban, ahonnan elhurcoltak négy bújtatottat, 
Bernovits Vilma hitoktatót s az akció végére érkezô Salkaházi 
Sárát is. Még aznap este a Fôvámház elôtt a folyóhoz terelték, 
meztelenre vetkôztették, majd a Dunába lôtték ôket.

Salkaházi testvért a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet 1972-ben 
felvette a Világ Igazai közé. Itthon kissé megkésve, 1996-ban 
megkapta posztumusz a Bátorság érdemrendet a magyar kor-
mánytól, majd ezt követte boldoggá avatása tízezrek részvéte-
lével a bazilika elôtt, 2006 szeptemberében. Ferencvárosban 
nemcsak a Bokréta utca 3. számú ház falán van emléktáblája, 
hanem a Fôvámház alatti rakparton, társaival együtt elszenve-
dett vértanúsága helyén is, azonban ez csak a tér rendezése után 
kerül vissza helyére. Nevét viseli az Örökimádás-templom háta 
mögött a Tûzoltó utca közparkja.

Erdô Péter bíboros emlékeztette a hallgatóságot, hogy a ke-
reszténység számos mártírt adott a világnak, életük lángoló pél-
da az emberek számára. Salkaházi Sára vértanúsága nem egy 
pillanatnyi sors, hanem egy teljes élet sommázata: egész életét 
feltétlen odaadással Istennek szentelte, ez vezette a szegények 
szolgálatára. A keresztényeknek a világ számos részén ma is ül-
döztetésben van részük. Isten válaszol a szeretetükre, az egy-
háznak az üldözöttek mellett van a helye.

Az ünnepség végén Erdô Péter, dr. Bácskai János polgármes-
ter, Mezey István önkormányzati képviselô, a Szociális Testvérek 
és sokan mások elhelyezték a megemlékezés koszorúit, virágait 
az emléktáblánál, majd átvonultak az Örökimádás-templomba, 
a bíboros által celebrált emlékezô misére.Fo
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Újabb támogatási 
formák
Grozdits Károly

Manapság sok hír szól arról, hol tudnánk spórolni, mi az, amirôl le kell mondanunk. Ebben a helyzetben bizakodásra 
ad okot, hogy Ferencváros önkormányzata új támogatási formákat vezetett be január 1-jétôl. Dr. Gáspár László, a 
Humánszolgáltatási Iroda vezetôje beszélt a lehetôségekrôl.

– Sokan vannak, akiknek, fôleg a fûtési szezonban, komoly 
gondot okoz a rezsi elôteremtése.

– Ezt felismerve döntött az önkormányzat a helyi gázár- és 
távhôtámogatás bevezetésérôl. Ezzel elsôsorban a kerületben 
élô kisnyugdíjasoknak szeretnénk segíteni, de igénybe tudják 
venni azok, akik egyedülállóként nevelnek gyermeket, és azok-
ra is gondoltunk, akiknek a családjában tartósan beteg vagy fo-
gyatékos személyek ellátásáról is gondoskodni kell.

– Az igénylés nyilván anyagi feltételekhez kötött.
– A jogosultságot a mindenkori nyugdíjminimum összegé-

hez – ez jelenleg 28 500 forint havonta – kötöttük. Egyedülálló 
nyugdíjas akkor jogosult, ha jövedelme nem éri el a nyugdíjmi-
nimum háromszorosát. Többszemélyes háztartásban, ha mind-
két fél nyugdíjas, akkor a nyugdíjminimum két és félszerese az 
iránymutató. Ez az összeghatár vonatkozik a csonka családban 
élôkre és a beteget vagy fogyatékost nevelôkre is.

– Mikortól meddig tart a támogatás, milyen összegû, és 
ki kapja?

– A gázhoz és a távfûtéshez tartozó támogatás a fûtési sze-
zonra vonatkozik, tehát az év elsô és utolsó három hónapjára 
lehet kérni. A támogatás havi összege kétezer forint, amit az 
önkormányzat egyenesen a szolgáltatónak utal, megjelölve a tá-
mogatásban részesülô fogyasztói helyet.

– Két idôszak – két igénylés?
– Igen, az elsô negyedévi támogatásra már be lehet adni a pa-

pírokat, az év végi kérelmeket pedig majd szeptembertôl várjuk.
– Hol?
– A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáiban lehet 

benyújtani a kérelmeket. Kell hozzá jövedelemigazolás – nyug-
díjasoknál nyugdíjösszesítô –, utolsó havi gáz- vagy távhôszám-
la. A magasabb családi pótlékról is hozzon igazolást az, aki ez 
alapján válik jogosulttá. Az egyedülállóságról pedig nyilatkoza-
tot kérünk.
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Gyógyszerár-támogatás  
– a közgyógy mellett
Azok is kérhetnek átmeneti segélyt, akik közgyógyel-
látási igazolvánnyal rendelkeznek, de olyan gyógyszert 
kell kiváltaniuk, amelyet ez az ellátási forma nem fedez. 
A közgyógyellátásra jogosító igazolványon túl ilyenkor 
a gyógyszertártól kért igazolást kell bemutatni, amely-
bôl kiderül, hogy az adott gyógyszer „közgyógyra” 
nem váltható ki.

Élelmiszerosztás
Ferencváros önkormányzatának képviselô-testülete és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által kötött együttmûködés 
alapján 2011 decemberében ismét élelmiszercsomagot kaphattak azok a rászorulók, akik idôskorúak járadékában ré-
szesülnek, vagy ötvenöt év felettiként rendszeres szociális segélyt kapnak. A megrendítô pillanatokat sem nélkülözô 
csomagosztásban részt vett dr. Bácskai János polgármester, aki a várakozókkal beszélgetve elmondta, az önkormányzat 
tisztában van azzal, hogy minél több ilyen és ehhez hasonló lehetôséget kell teremteni, hiszen a jókor jövô kis segítség 
is nagyon sokat számíthat azoknak, akiknél napi gondot jelent az élelmiszerek elôteremtése.

Az Európai Élelmiszerbankok Szövetségének tagjaként mûködô Magyar Élelmiszerbank olyan nonprofit egyesület, 
amelynek célja, hogy segítse az szegénység és az éhezés felszámolását: kapcsolatot teremt a felhalmozódó élelmiszer-
feleslegek és az arra rászorulók között.

– Vannak, akik helyhiány miatt nem tudják bölcsôdébe 
adni a gyereküket, s közben nem tehetik meg azt, hogy nem 
mennek vissza dolgozni.

– A bölcsôdéztetési támogatás azoknak segít, akik a kerü-
leti bölcsôdékbôl helyhiány miatt lettek elutasítva, és emiatt 
magánbölcsôdébe vagy családi napközibe kénytelenek adni a 
gyermeküket. Az igénylés feltétele, hogy az egy fôre jutó bevé-
tel ne haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, egyedülállók 
esetében a két és félszeresét.

– Ezek nem olcsó intézmények, mennyit tesz – mennyit te-
het – hozzá az önkormányzat?

– A támogatás összege a térítési díj negyede, de maximum 
huszonötezer forint. Az igényléshez hozni kell a helyhiány mi-
atti elutasításról szóló értesítést, a kérelmezô és a vele egy ház-
tartásban élôk jövedelemigazolását és a magánbölcsi vagy csalá-
di napközi igénybevételérôl szóló megállapodást. Fontos, hogy 
azok is kérhetik, akiknek azért nincs munkaviszonyuk, mert 
nappali tagozaton felsôfokú tanulmányokat folytatnak.

– Hányan élhetnek ezzel a lehetôséggel?
– Ez egy egészen új támogatási forma, ezért elôzetesen ne-

héz megbecsülni az igényeket. Éppen ezért nagyon jó lenne, ha 
a bölcsödébôl elutasítottak minden esetben adnának be kérel-
met, akkor is, ha most nem jogosultak. A beérkezett igények 
figyelembevételével jobban el tudnánk végezni az új támogatás 
„finomhangolását”, és a megállapítási szabályok harmonikusab-
ban illeszkedhetnének az igényekhez.
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Akadálytalan mûélvezet
Mindenki számára nyitott az Iparmûvészeti Múzeum

A  Széchenyi terv segítségével részlegesen akadálymentesítették az 
Iparmûvészeti Múzeumot, hogy a kerekes székesek, a mozgásukban 
korlátozottak, a gyengénlátók és a hallókészülékes látogatók is gyö-
nyörködhessenek a pompás iparmûvészeti remekekben.

Egy olyan patinás mûemléket, mint a Lechner Ödön és Pártos Gyula által 
tervezett, a millenniumra átadott Iparmûvészeti Múzeum, csak részlege-
sen lehet akadálymentesíteni, ha meg kívánják ôrizni mûemléki jellegze-
tességeit. A Széchenyi terv csaknem 29 millió forintjából többek között a 
következô fejlesztéseket hajtották végre: a mozgásukban korlátozottak a 
Hôgyes Endre utcai bejáraton mehetnek be a múzeumba, közlekedésüket 
egy kerekes székesek által használható lift is segíti. Ugyancsak lift hidalja át 
a földszinti kiállítótér szintkülönbségét. A nehezen járók számára a fôlép-
csôk mellett biztonságosabb, kettôs korlátrendszert telepítettek. (Az egyik 
mosdót úgy alakították át, hogy ôk is tudják használni azt.)

Gondoltak a gyengénlátókra is. A fôbejáratnál a múzeum mindhárom 
szintjét mutató, tapintható térképet helyeztek el. Tervezik, hogy csoporto-
san, muzeológusok vezetésével, egyes mûtárgyakkal taktilis úton is megis-
merkedhetnek majd. A honlapon hangos térkép, az elôcsarnokban pedig 
Braille-írással és úgynevezett öregbetûkkel készített ismertetôk segítik tájé-
kozódásukat és mûélvezetüket.

A hallókészülékesek számára a múzeum több pontján beépített induk-
ciós hurkokat helyeztek el, s néhány mobil hurok is a rendelkezésükre áll.

Enyhén értelmi fogyatékosok számára is szerveznek csoportos, vezetéses 
látogatásokat.

Kis lépésekkel indultak el, de lesz folytatása, hiszen még két liftet átala-
kítanak mozgássérültek számára. A távolabbi tervekben szerepel, hogy a 
Hôgyes Endre utca felôl megközelíthetô múzeumudvart kedvelt ferencvá-
rosi pihenôhellyé alakítják át, alatta mélygarázzsal.

E fejlesztésekrôl a múzeum vezetôi december 20-án tartottak sajtótájé-
koztatót, s a megjelent újságírók bepillantást nyerhettek a karácsony elôtt 
nyíló, még rendezés alatt álló kiállításba, amely Elsüllyedt hajók kincsei cím-
mel kínai porcelánokat mutat be, amelyeket Bácsi Magda hegedûmûvésznô 
ajánlott fel gyûjteményébôl a múzeumnak. Ne csüggedjenek e szép tárgyak 
kedvelôi, ha nem sikerült megnézniük a 2012. január 15-én záruló kiállítást, 
mert a gyûjteménynek állandó helyet találnak a múzeum épületében egy, 
a nagylelkû mecénásról elnevezett teremben.
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Nincstelenek karácsonya
A ferencvárosi önkormányzat a lehetőségeihez mérten támogatja a 
kerület civilszervezeteit. Nincs ez másként az Új Út Szociális Egyesü-
lettel sem, az önkormányzat az alapítványnak otthont adó épületet 
ajánlotta fel, a működésüket támogatandó. Ezenfelül rendszeresen 
munkát kínálnak az ottani gondozottaknak.

Az Új Út Szociális Egyesület a szenvedélybetegség, hajléktalanság vagy 
más ok miatt hátrányos helyzetben élő emberekért dolgozik, a kerület-
ben mintegy 100-150 embernek adnak meleg ételt, ruhát, lelki támo-
gatást és olykor gyógyszereket. Karácsonyi ünnepségüket a kerületben 
található telephelyükön tartották, ahová ellátogatott dr. Bácskai János 
polgármester. Az Új Út Szociális Egyesület „Cimbora melegedő”-jében, a 
Gubacsi úton tartotta karácsonyi ünnepségét. A gondozottakkal zsúfolá-
sig megtelt helyiségben Polgár Ágnes intézményvezető elmondta, hogy 
étkezést, ellátást biztosítanak a legkülönbözőbb okokból perifériára szo-
rult embereknek. „A hajléktalanoknak is részt kell vállalni a feladatok 
elvégzéséből, ehhez minden segítséget meg tudunk adni” – folytatta dr. 
Bácskai János. A továbbiakban kérte, hogy ne az utcán lakjanak, használ-
ják ki a rendelkezésükre álló lehetőségeket. Majd átadta az egyesületnek 
a Feszofe Kft. által vásárolt ajándékokat: kétszáz ételkonzervet, egy má-
zsa burgonyát és hagymát, valamint meleg ételek készítéséhez szükséges 
alapanyagokat.
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Hírek közlekedôknek,  
autósoknak
•  2012 nyarától a reggeli és délutáni csúcsidôben húszpercenként köz-

lekedô hajójáratot indít a BKV a Millenniumi Városközpont és Újpest 
között. Öt hajóállomást felújít – köztük a Boráros térit –, három újat pe-
dig létrehoz, ezek egyike lesz a Millenniumi Városközpontnál. A kikötôk 
autóval és kerékpárral jól megközelíthetôk lesznek, a hajókon lehet ke-
rékpárt szállítani, lesz büfé és wifilehetôség. A menetidô felfelé egy óra, 
folyásirányban háromnegyed óra.

•  Nincs ferencvárosi útvonal a fôváros által 2012-ben felújításra javasolt 
utak között. Hídfelújításra 7 milliárd forintot irányoztak elô, de még nem 
tudni, hogy a két legrosszabb állapotú híd – Petôfi híd, Lánchíd – közül 
melyiknek a felújítását kezdik meg korábban.

•  A  sínhálózat rossz állapota miatt a 3-as metró teljes hosszán 80 km/
óra helyett 60-ban maximálják a szerelvények megengedett legnagyobb 
sebességét. A legrosszabb állapotban a Nagyvárad tér–Népliget közötti 
szakasz van. Ha a gyakorlati tapasztalatok alapján szükséges lesz, akkor 
módosítják a menetrendet is. 

•  Óvatosságot kíván mind az autósoktól, mint pedig a kerékpárosoktól a 
Kálvin téri új besorolási rend, ugyanis a Vámház körút felôl érkezô és az 
Üllôi út irányába tartó autósoknak jobbra kanyarodás elôtt keresztezni-
ük kell a Múzeum körút felé továbbhaladó kerékpársávot.

•  A ferencvárosiak a Kálvin tér felszínrendezésével jókora területet vissza-
kaptak a metróépítkezéstôl. Leglátványosabb ezek közül a református 
templom elôtti gyalogostér, amely új arculatot öltött. 

•  Befejezôdött a csatornaépítés a Balázs Béla utcában, visszaállt a normál 
forgalmi rend.

Az élet 2012-ben

Megérkezett az új esztendô. Európa továbbra is válsággal küszködik, az 
export-import függôség miatt ezt Magyarország is megérzi. Kedvezôtlen 
forintárfolyammal, növekvô árakkal, adózási szigorításokkal találkozunk 
már az év elejétôl.

A személyi jövedelemadózásban az adójóváírás megszüntetése miatt 
nagymértékben kell emelni a minimálbért és a garantált bérminimumot. 
Az állam az alacsonyabb jövedelmûek nettó keresetének megôrzéséhez 
segítséget nyújt, az áremelkedések fedezetét azonban a munkáltatók által 
– gazdálkodási lehetôségeik függvényében – nyújtott béremelés és a cafe-
teriajuttatások teremthetik meg. Egykulcsos a személyi jövedelemadó, de 
2012-ben 2 millió 424 ezer forintos jövedelemszint felett még megmarad 
a 27 százalékos adóalap-kiegészítés. A kedvezményezett béren kívüli jut-
tatások után 2012-tôl 10 százalék egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni, 
s szûkültek az adható meleg- és hidegétkeztetési juttatások is. Emelkedett 
az egyszerûsített vállalkozói adó kulcsa.

A kormány 4, az MNB és gazdasági kutatóintézetek 2012-re mintegy 
5  százalékos áremelkedésre számítanak. A termékek és a szolgáltatások árá-
ba – ha nem is azonnal, de elôbb-utóbb – begyûrûzik az általános forgalmi 
adó kulcsának 25-rôl 27 százalékra emelése. Az üzemanyagok árának emel-
kedése szintén megjelenik a vásárolt termékek árában, s nemcsak a januári 
áfa-, hanem a gázolajnál a 2011. novemberi jövedékiadó-emelés miatt is.

A gáz ára 2012 januárjától, az általános forgalmi adót is figyelembe véve, 
4,2 százalékkal emelkedik, ezzel megegyezô mértékben változik a távhô 
ára. Budapesten a víz-, csatorna- és szemétszállítási díjak növekedése még 
az áfaemeléssel együtt sem haladja meg a 4 százalékot. A fôvárosban kissé, 
1 százalék alatti mértékben csökken az áram ára. 

A BKV Zrt. viteldíjai – legalábbis az év elejétôl – nem emelkednek. Az 
utasoknak a vasúton és a távolsági autóbuszokon csak az áfaemelés ha-
tásával, 1,6 százalékkal kell majd többet fizetniük a jegyekért, bérletekért.

Változnak Ferencvárosban a helyi adók. Az önkormányzatnak tetemes 
többletbevétele származik abból, hogy a helyi adókról szóló törvény le-
hetôvé teszi a szilárd burkolatú létesítmények, például parkolók megadóz-
tatását. Kisebb mértékben emelkedik a telekadó és az építményadó is. Az 
építményadó alól már nem mentes valamennyi lakás, de nem kell tarta-
niuk adótehertôl azoknak, akik – vagy akiknek a közeli hozzátartozói – 
életvitelszerûen a lakásban laknak.

A szórakozás és a szenvedélyek iránti hódolat is többe fog kerülni. Az 
alkoholtermékek jövedéki adója már 2011-ben jelentôsen nôtt, a cigaretta 
pedig az adóemelések következtében idén kétszer is drágul, ôszre akár 100 
forinttal is többe kerülhet egy doboz pöfékelnivaló, mint most. 

Etessük a madarakat!
Hidegben, hóban nehezen jutnak az ég 
madarai eleséghez, segítsünk nekik, he-
lyezzünk madáretetôket a kertbe vagy az 
ablakunk elé. Megható látvány kis kosz-
tosaink sürgölôdése az étel körül.

Ne a barkácsáruházakban kapható 
nagy etetôket helyezzük ki, mert azt a 
városi galambok hamar felfedezik, s ki-

eszik belôle a magokat. Sokkal jobb egy másfél literes, átlátszó mûanyag 
flakon, amelyen oldalt vágunk megfelelô méretû nyílást olyan magasság-
ban, hogy az alsó pereméig tölthessünk bele madárszotyit (napraforgót) 
vagy más magokat, apróra vágott dióbelet. Hogy ne szemeteljenek a 

madarak, legjobb a palackot egy virágláda fölé függeszteni kilyukasztott 
kupakjánál fogva, a palack alját pedig érdemes elfordulás ellen rögzí-
teni egy másik zsinegdarabbal. Ha a ládába egy beszállóágat szúrunk, 
madarunk innen libben át könnyedén az etetôre. Felfüggeszthetünk 
mellé néhány faggyúgolyót vagy madárkalácsot is, így egyszerre többen 
is csipegethetnek az eleségbôl. Ha elkezdjük az etetést, azt tavaszig ne 
hagyjuk abba!

Milyen madarakra számíthatunk? Verébre, széncinegére, kék cinkére, 
tengelicre, zöldikére, meggyvágóra, balkáni gerlére, s ha almát, tepertôt 
is teszünk a virágládába, fekete rigó is érkezik. Ha tartózkodunk a hirte-
len mozdulatoktól, az ablak mögül akár egy méterrôl figyelhetjük tollas 
barátaink szívet-lelket gyönyörködtetô sürgés-forgását. 
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A közösségért,  
egy kicsit másként
Ha minden a tervek szerint halad, akkor az interjú megjelenésének idejére már bejegyezte a Fôvárosi Bíróság a 
Ferencvárosi Közösségi Alapítványt. Persze, sokak számára az sem világos, hogy miben különbözik egy közösségi 
alapítvány az egyéb alapítványoktól. Az alapítót, Scsaurszki Tamást faggattuk.

– Az alapkoncepció nagyon egyszerû: egy földrajzilag vagy 
közigazgatásilag jól meghatározható térség fejlôdését szolgáló 
alapítvány, amely az adott közösségben megtalálható erôforrá-
sokra és pénzügyi lehetôségekre támaszkodva aknázza ki a helyi 
ötleteket és kreativitást. Ez markánsan különbözik attól, amikor 
központi forrásokból próbálnak helyi ügyeket „tetô alá hozni”. 
Mi szeretnénk megmozgatni a kerület lakosságát, hogy lássák, 
tudják, érezzék, van lehetôség arra, hogy szûkebb pátriájuk job-
bításához tevôlegesen hozzájáruljanak.

– Ez egy új forma, vagy csak mifelénk számít annak?
– Az elsô közösségi alapítvány nagyjából száz évvel ezelôtt 

jött létre Clevelandben, s azóta az öt kontinensen másfél ezer 
közösségi alapítvány kezdte meg mûködését. A környezô orszá-
gokban is szép számmal vannak ilyen szervezetek, de Magyar-
országon egészen mostanáig egy sem volt. Korábbi munkahe-
lyemen, egy amerikai alapítványnál a kelet-európai közösségi 
alapítványok elindulását segítettem. Miközben ezen dolgoztam, 
nem találtam választ arra, hogy itthon miért nincs ilyesmi. Fog-
lalkoztatott a kérdés, de elméleti válaszok gyártása helyett úgy 

döntöttem két munkatársammal, hogy 
megpróbálunk a lakóhelyünkön létre-
hozni egy ilyet. Elsô körben megkeres-
tünk sok – a kerületben dolgozó-élô – 
embert, és interjút készítettünk velük. 
Azt láttuk, hogy a megkérdezettek 
zöme kötôdik a Ferencvároshoz, és ezt 
hajlandó lenne tettekre váltani. Az em-
berek azt érzik, hogy az a kicsi, amit 
ôk tehetnének, nem hoz javulást, de 
ha ezt a sok kicsit összerakjuk, akkor 
az már nagyot változtathat. 2010 kö-
zepére kialakult az a csapat, amellyel 
elkezdtük szervezni az alapítványt.

– Gondolom, megfogalmazódtak 
a konkrét célok is.

– Igen, négy „alap” létrehozását 
határoztuk el. Egyik a Ferencváro-
si Közterekért, amelynek célja, hogy 
közösségi élettel töltsük meg az egyre 
szépülô köztereket. A másik a gyere-
kekért, hiszen itt mindig is fontos volt 

a fiatalok helyzete és annak javítása. Földrajzilag meghatározott 
a másik két alap: az egyik Belsô-Ferencvároshoz kötôdik, a má-
sik pedig a József Attila-lakótelephez.

– A bejegyzés után megkezdôdhet a tényleges munka.
– Már a bejegyzés elôtt is aktívak voltunk: egy évvel ezelôtt 

nemzetközi konferenciát szerveztünk a közösségi alapítvá-
nyokról itt, a kerületben, majd 2011 áprilisában megrendez-
tük – hagyományteremtô szándékkal – a Ferencvárosi „Aput a 
Kapuba Kupát”, amelyen kerületi általános iskolák focicsapatai 
mérték össze tudásukat. A kupa kapcsán közel 600 ezer forint-
nyi pénzadományt is gyûjtöttünk a részt vevô iskolák sport- és 
szabadidôs programjainak támogatására. Ez is bizonyítja, hogy 
a kerületi magánszemélyek és vállalatok szívesen támogatnak 
helyi ügyeket. De igazán a bejegyzés után kezdjük munkánk 
legfontosabb részét: felkutatjuk a potenciális adományozókat, 
és ezzel egy idôben elkezdjük keresni a pályázókat, akiknek 
ötletük, elképzelésük van arról, hogy milyen tevékenységeket 
kellene kiteljesíteni.

– Konkrét példa?
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– A bejegyzés után azonnal elindítjuk az Igyon egy szódát 
Ferencvárosért! címû programunkat. A lényege, hogy a kerü-
letben elôállított szóda kapcsán gyûjtenének a vendéglátósok 
adományokat, és ezt a közösségi alapítványnak továbbítanák, 
amelybôl mi programokat tudunk támogatni. Örömmel mon-
dom, hogy már öt kerületi étterem, cukrászda jelezte részvételi 
szándékát a programban. Ez jól példázza az összes törekvést: 
helyben elôállított termék a helyi vállalkozók infrastruktúrájá-

nak segítségével növeli a helyi célokra fordítható pénzalapot. 
Fontos megérteni, hogy a közösségi alapítvány nem a saját el-
képzeléseit, programjait akarja mindenáron megvalósítani, ha-
nem a hozzá beáramló ötleteket, mások elképzeléseinek meg-
valósítását támogatja. Azt szeretném, ha érezhetô változást 
tudnánk elérni a közösség életében. Jó lenne, ha az emberek a 
mindennapi életükben érezhetnék azokat a változásokat, ame-
lyeknek ôk az ötletadói és a kivitelezôi is. G.K.

Virágh Orsolya, a Ferencvárosi Közösségi Alapítványt szervezô cso-
port tagja: „Én a hétköznapokban HR-esként dolgozom, és mindig 
volt bennem indíttatás az önkéntességre. Amikor Tamásék megke-
restek, az egész csak ártatlan beszélgetésnek indult, de én rögtön 
»beindultam«, rengeteg elképzelésen lett. Nagyon örültem, hogy 
meghívtak a csoportba.

Ez sokkal több, mint pénzalap, látom, hogy milyen elszigeteltség-
ben élnek az egyének, a cégek, az önkormányzatok… Sôt, a civil-
szervezetek is megtapasztalják az elszigeteltséget. Ez a kezdeménye-
zés együtt gondolkodásra serkenti a legkülönfélébb embereket és 
szervezôdéseket. A mindenféle emberekbôl létrejött csapat egyik fô 
erôssége a kreativitás, bízom benne, hogy ezt sikerül átplántálni a ke-
rület lakóiba is. Az én szívügyem a gyerekekrôl szóló alap, azt szeret-
ném, ha a 2012 ôszén újrainduló Viszlát Diszlájk pályázat segítségével 
találhatnánk olyan tehetséges gyerekeket, akik meg akarják mutatni 
magukat. Jó lenne ezt úgy csinálni, hogy a gyerekek részesei legyenek 
az ötleteléstôl a megvalósításig mindennek.”
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Voltos Bolt
Pindroch Tamás

A világválság és a plázák ellenére talpon az üzlet. Nagyítóval kell keresni Budapesten a kis villamossági szaküzlete-
ket. Szerencsére Ferencvárosban nagyon sokan ismerik a Tompa utca 9. szám alatti Voltos Boltot. A tulajdonossal, 
Balogh Istvánnéval beszélgettünk.

– 2012-re azt kívánom, hogy sokkal jobb évünk legyen, 
mint az elôzô volt. Sajnos 2011 volt a legrosszabb idôszak üzleti 
értelemben – mondja a pult mögött álló Balogh Istvánné.

A kis bolt polcain villamossági felszerelések, elemek, égôk 
sorakoznak, a karácsony elôtti beszélgetésünk alatt a legtöbb 
vevô karácsonyi égôket keres. Ha valaki érkezik, félbeszakítjuk 
a beszélgetést, mert az üzletben a vásárló az elsô. Érdeklôdés, a 
vásárlás elmarad, a vevô távozik, folytathatjuk az eszmecserét. 
Megtudjuk, hogy az ötvenhét éves üzletvezetô-tulajdonos férjé-
vel közösen indította el a Voltos Boltot még 1992-ben. A rend-
szerváltás utáni hangulatban mindenki valamilyen vállalkozás-
ban gondolkodott. Baloghékat is magával ragadta ez a pezsgés.

– Miért pont a Tompa utca 9. száma alatt nyitottak?
– Ennek nagyon egyszerû oka van, ugyanis ebben a házban 

lakunk. A férjem villanyszerelôként dolgozott már akkor is, én 
azelôtt soha nem foglalkoztam ilyen dolgokkal, de eldöntöttük, 
hogy belevágunk – meséli Baloghné. Mint mondja, nem bánták 
meg, akkor sem, ha most nem túl rózsás a helyzet. – Nem let-
tünk milliomosok – folytatja –, de biztos megélhetést nyújt az 
üzlet még mindig.

Szerinte a kilencvenes évek közepe volt az az idôszak, ami-
kor a legjobban ment az üzlet, hiszen volt megrendelés. De arra 
is kitér, hogy a gazdasági világválság a kis ferencvárosi üzletet 
is elérte.

– Felére csökkent a forgalmunk a korábbi évekhez képest. 
Sajnos azt tapasztalom, hogy leálltak a lakásfelújítások, az épí-
tôipar is haldoklik, nincsenek megrendeléseink. Az új házak 
építésekor a kivitelezôk a nagyobb mennyiséget a nagykeres-

Fo
tó

: F
er

en
cz

y 
D

áv
id

 



OtthOn, várOs FerencvárOs 13 

kedôktôl veszik meg, de a nagykereskedôk már kisebb tételeket 
is eladnak. Így nekünk maradnak az alkalmi vevôk, de egy-egy 
égô vagy elem eladásával nehéz vinni a boltot. Emellett a köz-
terhek még mindig nagyon magasak, azzal is visszahúznak min-
ket – panaszolja az üzletvezetô.

Szerinte a kiskereskedôk rossz üzleti forgalmában a válság 
mellett a nagy üzletközpontok megnyitása is szerepet játszha-
tott, s ez minden hozzá hasonló kereskedôt hátrányosan érint. 
Mintha módszeresen kitalálták volna, hogyan tegyék tönkre a 
belvárosi üzleteket.

– Nemhiába zárnak be egymás után a boltok, és válik enyé-
szetté a Rákóczi út, a Kossuth Lajos utca, de a Nagykörút is. Ez 
óriási vétek a város ellen – összegez.

Mint folytatja, nagyon sok ilyen pláza van a belvárosban, 
amelyeknek nem itt lenne a helyük, ezek az üzletek „elszívják” a 
vásárlókat, hiszen mindent egy helyen, sokszor nyomott árakon 
meg lehet vásárolni, tehetetlenek ellenük.

Baloghék lánya közgazdász, az iskola mellett nem volt ideje 
segíteni az üzletben, de nem is volt ehhez affinitása, a maga út-
ját járja. A férjével együtt Mezôkövesden élnek. Balogh István-
né férje jelenleg is villanyszerelôként dolgozik, így az asszony 
egyedül viszi az üzletet. 

– Reggel nyolckor nyitok, és este 18 órakor zárok, egy bolt-
ban nem lehet unatkozni. Az iménti sok panaszkodás mellett 
mégis ez az életem, szeretem ezt a munkát, és nem is nagyon tud-
nék már mást csinálni – zárjuk a beszélgetést a Voltos Boltban. 

A „hagyományos” olvasás öröme
Átvevôpont az Ipar utca sarkán
Az ország legnagyobb internetes antikváriuma, az Antikvárium.
hu 2011 végén ünnepelte 10 éves fennállását. Ebbôl az alkalom-
ból beszélgettünk Halmi Gáborral, a cég operatív vezetôjével.

– Mi adta az ötletet? Hiszen tíz évvel ezelôtt nemcsak a 
netes könyvkereskedés járt gyerekcipôben Magyarországon, 
de a technikai színvonal sem volt ilyen fejlett.

– A jelenleg ismert Antikvárium.hu könyváruház ötlete 
1999-ben született, a szegedi antikváriumunkból szerzett ta-
pasztalatokból merítve. „Ötletként” akkoriban magát az inter-
neten árusítást értjük, hiszen ’99 még valóban az internetes 
könyvkereskedés hôskorát jelenti. Az elektronikus értékesítés 
alapvetôen azt a problémát oldotta meg, hogy kereshetô ada-
tokba rendszerezve sokkal könnyebben találhatta meg a vásárló 
a kívánt témát/mûvet, mint ha egy sok tízezer kötetes hagyomá-
nyos antikváriumban kellene nézelôdnie. Ugyanakkor webol-
dalunkon számtalan kényelmi szolgáltatást biztosítunk ahhoz, 
hogy érdeklôdôink, reménybeli vásárlóink a 400 ezer kötetes 
kínálat ellenére komfortosan érezzék magukat, és ne elveszve 
bolyongjanak az óriási adathalmazban. Egy ideje „kétirányúsí-
tottuk” is a kereskedést: mód van ugyanis arra, hogy a kivá-
lasztott könyvért könyvvel fizessen a vevô. Olyannal, amelyre 
neki otthon valamiért nincs szüksége, mi viszont folyamatosan 
megújuló listáinkon közzétesszük a keresett könyveket. Az 
országban különbözô színhelyeken – mára összesen 31 átve-
vôpontunk van – a vásárlók természetesen ingyen vehetik át a 
kiválasztott könyveket. Nyolcezer forint feletti vásárlás esetén 
pedig ingyenes a házhozszállítás. 

– Így elmondva egész egyszerûnek tûnik az egész. Hogyan 
fogtak neki a megvalósításnak?

– A nyitást megelôzôen egy húszfôs csapat két mûszakban 
egy teljes évig dolgozott azon, hogy a kezdô raktárállomány 45 
ezer darabos készletének számítógépre vitelével megalapozza az 
adatbázist. A mai napig minden új példányt rögzítünk, friss és 
hiteles állapotfotóval. Már az elsô pillanattól fontos volt, hogy 

a könyvek adataihoz a lehetô leggyorsabban, legpontosabban 
jussunk hozzá, ezért egy teljesen a mi igényeinkhez szabott saját 
szoftvert fejlesztettünk ki. Szinte mindent archiválni akartunk: 
a kiadás évét, kiadót, szerzôt, szerkesztôt, fordítót, a fülszöve-
get, a tartalmat és kötetenként 2-3 állapotfotót. Ilyen mélységû 
feldolgozást máshol nem találtunk, ezért magunknak kellett 
mindezt megalkotnunk.

– Budapesten a Soroksári út–Ipar utca sarkán lehet a meg-
rendelt könyveket átvenni, illetve könyvvel fizetni. Hogyan 
esett a választásuk éppen erre a helyszínre?

– A cég tulajdonosi köréhez közel álló ingatlanok közül ez 
tûnt a legkönnyebben elérhetônek, hiszen a 4/6-os villamoshoz, 
a Boráros térhez, a 2-es villamoshoz közel esik. Mára különösen 
jó döntésnek tûnik ez, hiszen amikor ideköltöztünk, egy elég 
jellegtelen, pusztulófélben lévô ipari negyed kiesô széle volt er-
refelé, azóta Ferencvárosnak egy kifejezetten szép, jól kiépített 
része nôtt körénk.

– Mekkora és milyen az ügyfélkör?
– Jelenleg 334 ezer regisztrált felhasználónk van, közel két-

harmaduk a 20–35 éves korcsoportból. Többnyire szépirodal-
mat kedvelô és szakkönyvtárat építô törzsvásárlóink vannak, 
de egyre jelentôsebb az ad-hoc igény alapján érkezô vevô is. 
De hogy érdekességekkel is szolgáljak: a legnagyobb vevônk 
több évig egy francia származású, Brazíliában élô versgyûjtô 
volt. A legnagyobb magánvásárlónk 1104 könyvet rendelt meg 
egyetlen nap alatt! Antikvár könyveinket Új-Zélandtól Egyipto-
mig olvassák, nemcsak magyarok: 55 országba szállítunk rend-
szeresen.

– A MEK és a Kindle korában milyen jövôre számíthat az 
Antikvárium.hu?

– Az, hogy cégünk tíz éve folyamatosan fejlôdésképes a ma-
gyar könyvpiacon, azt bizonyítja, hogy a felmérések dacára még 
mindig elég sokan vannak, akik vágynak a megsárgult lapokra, 
a könyv illatára, a „hagyományos” olvasás örömére. kk



14 FerencvárOs OtthOn, várOs

A nyüzsgô élet visszatért
Már elsô ránézésre hívogató a Trapéz vendéglô/bár 

bejárata, jóllehet nehéz megtalálni a megfelelô meg-
jelölést a helyiség jellegére: homlokzata, bejárata 

leginkább kocsmát idéz, a bohókás cégtábla, az épület falára 
felerôsített táblára krétával felírt étlap kicsit romkocsmás han-
gulatot sejtet. Az azonban kétségtelen, hogy hívogató. Fülledt 
meleg nyári napon, amikor csak úgy ontja az aszfalt a forrósá-
got, mindenki az árnyas kerthelyiségbe vágyik, legyen az akár-
milyen picinyke is, a korán sötétedô, hûvösebb napokon meg a 
belülrôl kiszûrôdô meleg fények hívogatnak.

Belépve aztán egybôl maradásra késztet minden. Minek in-
nen továbbmenni, amikor itt olyan békés, családias a légkör? 
Még annak is, aki elsô alkalommal téved be ide.

A legtöbben persze visszajáró vendégek. Érthetôen, hiszen 
a törzsvendégek zöme a szomszédos Közgázról jár ide. Ôk már 
otthonosan jönnek be, leülnek egy csendes sarokba, vagy éppen 
egy ott idôzô, ismerôs asztaltársaságba kapcsolódnak be. Vagy 
eltûnnek valahol hátrafele. Egyre többen jönnek, rendelik meg 
ételeiket-italaikat a pultnál, majd „eltûnnek”. Kiderül, egy csen-
des kis beszélgetôs zug van ott beljebb, ahol egy dohányzóasztal 
mellett olvasgatni vagy – ha társaság van – beszélgetni lehet. 

A berendezés amolyan igazi „sufnidizájn”. Mindenféle relikviák 
az ötvenes-hatvanas évekbôl, enyhén kopottas hálószobai tük-
rös szekrény, ahogy az efféle helyeken az már szokásos. A pol-
con a rögtönzött házi könyvtár azonban nemcsak a dekoráció 
része, akinek nincs tanulni- vagy olvasnivalója, az nyugodtan 
leemelhet egy novelláskötetet vagy egy képzômûvészeti albu-
mot a polcról a várakozás idejére.

És innen, illetve az innen nyíló kis átjáróból lehet feljutni 
a padlástérbe. Ez a hely igazi fô attrakciója, egyúttal egy sor 
közösségi program színhelye. Nem véletlen, hogy elôdje, a 
mintegy négy éve megszûnt, egészen más közönséget megcélzó 
vendéglô a Padlás nevet viselte.

A nézelôdés közben befut a vendéglô egyik megálmodója, 
üzemeltetôje, Mittler István. (Társa, Gálosi István csak késôbb 
csatlakozik.) Azonnal felméri, hogy az éppen hallható zene 
nem passzol az aktuális helyzethez: egy kicsivel hangosabb a 
kelleténél, meg talán jellege sem az ott lévôk kedvére való. Egy 
gyors összenézés, odavetett félmondat után máris új CD forog 
a lejátszón.

Másként nem is mûködhetne ez, csak ilyen „összjátékkal” 
– indokolja, amikor szóvá teszem az iménti intermezzót. Nap-
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közben gyakorlatilag egy ember van a pultnál: ô veszi fel a ren-
deléseket ételre, italra. Az italokat ott is rendelik meg, fizetik 
és viszik el a vendégek, az ételt ô viszi ki az asztalhoz. Más a 
helyzet délutántól, akkor a padláson is nyitva van egy pult, és 
csak az ételeket rendelik itt meg. Amolyan félönkiszolgálós a 
rendszer.

Délben persze nagyobb a hajtás, akkor menüt is kínálnak: 
igazi házias választékot, barátságos, 750 forintos áron. Aki nem 
akar kockáztatni, és elôre akarja tudni, mire számíthat aznap, 
megnézheti a Trapéz Facebook-oldalán az aktuális menüt. Egy 
gyakorlott háziasszonynak is becsületére válna ekkora találé-
konyság: a levesek között a köménymagleves, erdélyi csorba-, 
húsgombóc- vagy palócleves mellett olyan egyszerû második 
fogások is megtalálhatók, mint a grízes tészta, magyaros rakott 
krumpli vagy a disznótoros hagymás krumplival. Ezért van, 
hogy a törzsvendégek magját kitevô diákokon kívül gyakori 
vendégek itt ebédidôben a közelben dolgozó melósok is. Az ál-
landó étlap kínálatában többek között különféle hamburgerek, 
saláták, pikáns sült oldalas, tortilla, bundás-magos csirkecsíkok 
szerepelnek, s akinek ez még nem elég, vagy netán túl unalmas, 
az a heti ajánlatból válogathat kedvére valót.

Sokan csak egy tejeskávéra, teára, forralt borra, sörre ülnek 
be egy jó beszélgetés mellé. Estefelé aztán megélénkül az élet, 
nagyobb társaságoknak célszerû elôre helyet foglalni. Különö-
sen a hétfôi napokon nagy a forgalom, akkor úgynevezett „kocs-
makvíz” folyik a padlástérben, amely megalakulásától kezdve 
nagyon népszerû rendezvény. Persze, híre is ment, s egyre töb-
ben kapcsolódnak be a jó hangulatú fejtörô játékba. A vasárnap 
este a filmklubé, fél kilenctôl vetítés, azt követôen vita várja az 
érdeklôdôket, ugyancsak a padláson.

Aztán kiderül az is, vannak még tartalékai ennek az „elvará-
zsolt” háznak. Egy szinttel lejjebb egy tágas pincehelyiség várja 
– elôzetes foglalás alapján – a bulizni vágyókat. A kanyargós 
lépcsôn leérve Mittler István – aki szemlátomást nagy rajongója 
az épületnek – mutatja meg ezt a lehetôséget is. Itt kicsit hûvös 
van – ami nyáron biztosan nagy áldás lehet –, meg hát egy pici 
pinceszag. Ezt füstölôkkel igyekeznek ellensúlyozni, illetve ha 
benépesül a tér, és a bagósok veszik át a füstölôk szerepét, nem 
zavaró ez sem.

– Szinte csoda, hogy a belváros, Belsô-Ferencváros szívében, 
a kôrengetegben megmaradt ez a kis sziget. Valaha a Nagycsar-
nokba szállított halakat vették át, illetve szortírozták ebben a 
házban – meséli.

Errôl árulkodik a padláson a mai napig a fô helyet elfoglaló 
tábla, Bucher Lajos halászmester cégére meg a vendéglô ajta-
ja melletti kétszárnyas kapu. Ami éppen akkora, hogy a halat 
szállító kocsik beférhettek rajta. És egészen a közelmúltig itt 
élt a ház oldalszárnyában a néhai halászmester özvegye, csak 
nemrégiben, 94 évesen halt meg. Többször mesélt róla, milyen 
nyüzsgô, eleven volt az élet a vásárnapokon az udvaron s a mai 
Trapéz helyén mûködô kis csapszékben, ahova betértek a halá-
szok meginni az áldomást a sikeres üzletkötés után. 

Azóta persze jócskán megváltozott a világ, de úgy tûnik, a 
közel 120 éves ház ma is eleven színfoltja, nyüzsgô színtere ma-
radt a Nagycsarnok környékén zajló mindennapoknak.

kk
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Téli tárlat a Mûvészetek Palotájában
Immár hagyománnyá vált, hogy 
az év végének közeledtével a 
ferencvárosi tanulók, diákok 
rajzaiból, festményeibôl nyílik 
kiállítás a Müpában. A rajztaná-
rok, mûvésztanárok irányítása 
alatt készült alkotásokat – so-
kuk témája volt a karácsonyi 
ünnepkör – január 4-ig láthat-
ták az érdeklôdôk a Fesztivál 
Színház elôterében.

A kiállítást Vincze Angéla 
festômûvész és Formanek Gyula 
alpolgármester nyitotta meg, s 
üdvözölte az alkotásaikra joggal 
büszke diákokat Csonka András, 
a Müpa vezérigazgató-helyet-
tese is. Az ifjú mûvészek útját 
saját egyéni stílusuk megtalálá-

sában a Leövey Klára Gimnázium, a Szent-Györgyi Albert Ál-
talános Iskola és Gimnázium, a József Attila Általános Iskola 
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a Patrona Hungariae 

Általános Iskola és Gimnázium, a Telepy Károly Testnevelés 
Szakosított Általános Iskola és Gimnázium, a Dominó Álta-
lános Iskola és a Jaschik Álmos Mûvészeti Szakképzô Iskola 
mûvésztanárai egyengették.

Zenés-táncos rendôri akció

December 15-én este száznál is több rendôr szállta meg a 
Bolgár Kultúra Házát. Az önkormányzat által támogatott, 
elôre eltervezett akció célja az volt, hogy hagyomány-
teremtô célzattal megrendezzék az Elsô Ferencvárosi 
Rendôrbált. A civil ruhás akcióra a közbiztonsági szakem-
berek magukkal hozták családtagjaikat, akik így tanúi le-
hettek annak, amint Fuxreiter Róbert ôrnagy és dr. Bács-
kai János polgármester átadták a célszemélyeknek az Év 
Ferencvárosi Rendôre címet, a vele járó plakettet és jutal-
mat. A jól biztosított helyszínen – az elôre kitervelt vacso-
rát megelôzôen – további elismerések is gazdára találtak.

Míg odakint aljas szándékkal zuhogott az esô, ad-
dig az objektum bálteremnek álcázott színháztermében 
zenés-táncos estté fejlôdött a mulatság, ahol a rend jól 
képzett ôrei sem tudtak ellenállni az alattomosan támadó 
jókedvnek és vidámságnak.

A figyelmességbôl elkövetett bál remélhetôleg vissza-
esô tettesei után – a köszönet kinyilvánításának szándé-
kával – nagy erôkkel nyomoznak a IX. kerületi rendôrka-
pitányság szakemberei. Az elôzetes tervek szerint a tett 
újbóli elkövetésére és így a tettenérésre 2012 decemberé-
ben kerülhet sor.

Fo
tó

 é
s 

sz
öv

eg
: K

ri
vá

ns
zk

y 
Á

rp
ád

 

Fo
tó

: F
er

en
cz

y 
D

áv
id

 



OtthOn, várOs FerencvárOs 17 

Arany János: Téli vers
Ej, ej, garázda tél apó!
Ki ördög hítta kelmedet,
Hogy sz. Mártonnap tájba’ hó
Borítja házi telkemet? 

Hogy bámul a vén vaksi hold
Hópelyheken át, mint szitán!
Pedig milyen jó szeme volt
Nyáron, szerelmesek után! 

Mily villogó szemmel lesett
Minden sovárgót, csintalant;
Tudta nélkül alig esett
Szerelmi légyott és kaland. 

De most bezzeg bámulhat ám,
Míg, amivel lát, kiapad, –
Mégsem jön ifju és leány:
Nagyon szabad künn a szabad. 

Sôt a fakó poéta sem
Motollál a négy végivel,
Hanem bent ül kedélyesen
S tollmardosó dolgot mivel: 

„Óh, természet halála, tél!
Emígy kapaszkodik bele –
„S te hófehér hó, mint Adél
Fehér, hideg hókebele...” 

Pedig jól tudja, a kötél,
Hogy a lány keble nem hideg:
Csak, persze, tiltja szép Adél
Körmét annál hevitni meg. 

De én kemencém oldalán
Csak fumigálom a telet;
Megfér kivül szobám falán!
Ne bántsa ezt a kis helyet. 

Most fázok, mert van benne mód
Mig el nem ég félölnyi fám:
Akkor... ha elrontom a szót
És fázom, – nem az én hibám.

Kell a télnek a hó, akár hull egy árva pehely is, akár nem. S ha odakint nem, legyen fehér legalább idebent a 
január. Gondoskodik errôl a „legnagyobb magyar” költô játékosan-melengetôen. A végén kedves eszközét, a 
szavak grammatikáját is belehúzza kicsit a téli szerelembe csintalanul, „tollmardosó kedélyességgel”.

Szabó Lôrinc: Újévi katica
Hegyi házamból, vérpiros, kis
remény, tavasz s nyár bogara,
fedeles szárnyad emelintve
vágyad már ki, szabadba vinne,
réglátott katica?
Vadkan csörtet a havas erdôn
s varjaival károg a tél.
Bent víz vár, méz, lekvár, – ajándék:
hétszer-hét nap kell, vagy talán még
több is, hogy kint megélj!

Túlkorai fény csalt elô: jobb,
ha még ablakomban maradsz.
Az uj évnek vagy hírhozója,
mint a kéményseprô, a gomba
 s a szerencsemalac, –
ne menj hát halni, pici Hétpötty!
Volna csak itt, példádon át
szemeimmel hátra s elôre
a hét pecséttel zárt jövôbe
látna ma a világ!

Különös kép, 
eleven, plasz-
tikus, akár egy 
film részlete is 
lehetne, aho-
gyan belecsöp-
pen egy kis a 
nyár a télbe. S mi sem kell több a 
költônek: látja benne erdô-mezô 
emlékeit, a jövô félthetô kincseit. 
Újév napja azért „kívánságteljesí-
tô”, mert ami ekkor történik (leg-
alább gondolatainkban), azt ki-
vetítjük az egész esztendôre. Így 
szeretnénk legalábbis.

Gátutca



18 FerencvárOs OtthOn, várOs

Ferenc tér
rubovszky Péter a középiskolai történelemtanítás napi 

örömei és gondjai közül a Ferenc térre tér haza a csa-
ládjához. Évek óta naponta látja, szemléli, ahogy a tér 

változik. „Születésemtôl Ferencvárosban élek, a Ráday utcában 
laktam gyerekként, szüleim még most is ott élnek. Iskoláimat 
is a kerületben kezdtem, elôször a Lónyay utcába, aztán a Tele-
pybe jártam. Régi emlékeim fôleg a Telepy utca környékéhez, 
a Mihálkovics utcához, az ottani régi telephez, az egykori Út-
törôházhoz kötôdnek. Gyerekkoromban a Ferenc tér az elke-
rülendô területek közé tartozott, valamiféle szörnyûségek ta-
nyájaként festették le nekem, amelyet lehetôleg el kell kerülni.

Feleségemmel ’98-ban költöztünk ide, akkoriban már lé-
nyegesen jobb környéknek számított, bár azóta is sokat javult, 
változott. Az ezredforduló táján az itteni játszóteret még leg-
inkább a kutyák használták, mi a gyerekeket inkább a Duna-
partra vittük. A környék akkoriban építési területnek számított, 
voltak félbehagyott új építésû házak és bontásra váró »szellem-
házak« is a környéken. Egyetlen vitathatatlan elônye volt az 
akkori helyzetnek, hogy mindig lehetett szabad parkolóhelyet 
találni.

Néhány éve, amikor felújították a teret, akkor a nagyobbak 
már óvodába, iskolába jártak. Most elég jó, hogy a legkisebb 

gyermekünket le lehet vinni sé-
tálni a nagy fák alá. Azt kicsit 
sajnáljuk, hogy a játszótér ezen a 
viszonylag nagy területen csak egy ki-
csike sarkot kapott, ráadásul az a rész a 
legforgalmasabb.

Nyáron jó hangulatú rendezvények szoktak lenni a téren, 
augusztus végén a Bárka Fesztivál sok-sok olyan programot kí-
nált, amelyben a kicsik is örömöt találtak. Máskor is szoktak 
lenni szabadtéri programok, koncertek. A szabadtéri szezonban 
néhány vendéglátós is kitelepül a térre, aminek azért van há-
tulütôje is. Nem is a zaj zavaró, hanem a sütôzsiradékok szaga, 
amely bizony bekúszik a nyitott ablakon, ha olyanok a légköri 
viszonyok.

A púposkodó szökôkutak is nagyon jópofák voltak eleinte. 
Szerettük, ahogy nyáron, kánikula idején hûtötték-frissítették a 
teret. Úgy tûnik, hogy sajnos nem sikerül rendben tartani, idén 
már alig-alig kapcsolták be. Kár lenne, ha lepusztulnának!

A Ferenc téren és a környékén szimpatikus emberek lak-
nak, sok a kisgyerekes család, és elég sokan vannak, akikkel 
köszönô viszonyba keveredtünk az évek folyamán, fôleg így, 
hogy a közelben van az óvoda, az iskola és a templom is.”

Helyek  szelleme
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Helyek  szelleme
Gyermekoldal

Ha szeretnéd megtudni, ki van a képen, kösd össze sorrendben a számokat!

Színezd ki a képet az alábbiak szerint. 
1: szürke, 2: sötétbarna, 3: világosbarna, 4: fekete, 5: fehér, 6: zöld
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Jogi járat Dr. Finta Gábor

Társasházi alapok – bevezetô a társasházi jogba

A nagyvárosi életformával együtt jár, hogy a családok 
általában már nem külön házakban laknak, egy-egy 
épületben akár több tucat lakás is található. Errôl az 

együttélési formáról a legtöbb embernek a társasház jut eszébe, 
a társasház kapcsán pedig sokan a problémákra, konfliktusokra 
asszociálnak.

Egy többlakásos épület önmagában még nem minôsül tár-
sasháznak, így mûködhet akár a tiszta közös tulajdon szabályai 
szerint, vagy akár lakásszövetkezeti fenntartásban. A tulajdo-
nosok közössége azonban legtöbb esetben a társasházi formát 
választja. Társasház létrehozható akár már az építkezés során, 
de annak sincs akadálya, hogy egy több éve álló épület tulajdo-
nosai idôvel társasházat alapítsanak, és így mûködjenek tovább. 

A társasház alapításának fizikai feltétele, hogy az épületen 
belül legalább két, mûszakilag megosztott lakás vagy nem lakás 
céljára szolgáló önálló helyiség (pl. üzlet, raktár) legyen kiala-
kítva. Persze a legtöbb társasházban kettônél jóval több lakás ta-
lálható. Sôt, az sem ritka, hogy egy társasházhoz akár több önál-
ló épület is tartozik, amelyeket az köt össze, hogy azonos telken 
fekszenek. Az alapítás jogi feltétele, hogy az összes tulajdonos 
egyetértsen a szándékkal, és aláírja az alapító okiratot, valamint 
szükséges a társasház létrejöttének az ingatlan-nyilvántartásba 
történô bejegyzése is.

A társasház egy sajátos tulajdoni forma, ugyanis az egyes ön-
álló lakások (nem lakás céljára szolgáló helyiségek) külön tulaj-
donban vannak, míg a külsô és határoló falak, a tetôszerkezet, 
fôvezetékek, folyosók közös tulajdonba tartoznak. Általában a 
közös tulajdonhoz tartozik a telek, a pincék és a padlástér is. 
Mindezek ingatlan-nyilvántartási lenyomataként a társasháznak 
van egy törzslapja, az egyes önálló ingatlanok pedig albetétnek 
minôsülnek, külön helyrajzi számmal és külön tulajdoni lappal. 

A társasház az épület fenntartása és a közös tulajdonnal 
kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötele-
zettségeket vállalhat, gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsola-

tos tulajdonosi jogokat, viseli a közös tulajdon terheit, önállóan 
perelhet és perelhetô. Mindezek kapcsán a társasházat a közös 
képviselô, illetve az intézôbizottság elnöke képviselheti. A kö-
zös tulajdont terhelô kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostár-
sak – a szervezeti-mûködési szabályzat eltérô rendelkezésének 
hiányában – tulajdoni hányaduk arányában az egyszerû (sortar-
tásos) kezesség szabályai szerint felelnek.

A társasházi forma elônye, hogy az egyes önálló lakások (al-
betétek) külön tulajdonként önállóan forgalomképesek, a töb-
bi lakás tulajdonosainak beleegyezése nélkül értékesíthetôek, 
megterhelhetôek. Ez az elôny igazán akkor értékelhetô, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy amennyiben a tulajdonosok nem ala-
pítottak volna társasházat, akkor minden – így a lakások is – az 
összes tulajdonostárs közös tulajdonába tartozna, a lakásoknak 
nem lenne önálló tulajdoni lapjuk, egy-egy lakás értékesítésé-
hez, banki megterheléséhez az összes tulajdonostárs beleegye-
zésére lenne szükség.

A társasházi forma elônye az is, hogy közös tulajdonnal kap-
csolatos szerzôdések – épületfelújítás, közös helyiségek bérbe-
adása, közüzemi szerzôdések – megkötéséhez nem szükséges 
minden tulajdonos közremûködése, hiszen a közös képviselô, 
illetve az intézôbizottság elnöke képviselheti a társasházat.

A jogi rovattal kapcsolatos észrevételeiket, témafelvetései-
ket, kérjük, küldjék a szerkesztôség postai címére vagy a ferenc-
varosujsag@ferencvarosimuvkp.hu e-mail címre.
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Az utolsó nagy Fradi
M. S.

Az 1995-ös év ôsze nagy sikert hozott a magyar labdarúgás számára. A Ferencváros bejutott a Bajnokok Ligájának 
csoportkörébe, amely akkor a legjobb 16 csapatot jelentette. Mi történt azóta a brüsszeli és a zürichi gyôzôkkel? Egy 
remek könyv erre a kérdésre adja meg a választ. 

Az utóbbi másfél évtizedben a Ferencváros labdarúgó-
csapata a nemzetközi porondon nem kényeztette el 
híveit. Az 1995–96-os évadban azonban nagy bravúrt 

hajtott végre a Novák Dezsô vezette alakulat: elsô – és sokáig 
egyetlen – magyar együttesként kiharcolta a részvételt a Bajno-
kok Ligájának csoportkörébe, s ott sem vallott szégyent. A le-
gendás gárdának állított emléket Az utolsó nagy Fradi címû 
könyvével Fûrész Attila, a korábbi, Lipcsei Péterrôl szóló nagy 
sikerû kiadvány társszerzôje.

– Egy véletlennek köszönhetôen született meg ez a könyv 
– idézte fel a kezdeteket Fûrész Attila, aki a hétköznapokon 
kiadványszerkesztéssel foglalkozik. – Két éve, karácsony elôtt 
a dunakeszi Tescónál vettem fenyôfát, és egy ôsz hajú, ismerôs 
arcú férfi szolgált ki. Nyilas Elek volt az árus, és beszélgettünk 
egy jót, mi történt vele a BL-siker óta. Otthon elgondolkodtam 
azon, hogy vajon mi lehet a többi játékossal. Aztán néhány hó-
nap múlva elhatároztam, hogy megkeresem a fiúkat, és összeál-
lítok egy könyvet a beszélgetésekbôl.

A nagy csapat tagjai örömmel vállalkoztak arra, hogy me-
séljenek az elmúlt másfél évtizedrôl. Lisztes Krisztián most is a 
zöld-fehéreknél játszik. Az akkori keretbôl két futballista nem 
szólalhatott meg: Simon Tibor 2002-ben, Zavadszky Gábor 2006-
ban hunyt el. A nigériai Babatunde Fatusiról senki nem tudott 
semmit, az interneten sem lehetett a nyomára bukkanni, míg 
a külföldön dolgozó Nagy Zsolttal az elôzetes megbeszélés után 
nem került sor a találkozóra. A két mérkôzésen a kispadon ülô 
Vincze Gáborról testvére, a BL-csapat egyik kulcsfigurája, Vincze 
Ottó mesélt. A mai világban ritka, hogy egy csapat játékosai eny-
nyi idô elteltével is így ragaszkodjanak egy klubhoz – mondta 
Fûrész Attila. – Akik jelenleg így vagy úgy nem tagjai a Ferenc-
városnak, azok mind visszavágyódnak az Üllôi útra. 

Két fradista is a legjobb
A  hagyományoknak megfelelôen idén is meg-
választották az év sportolóit a sportújságírók. 
A voksoláson a Ferencváros nôi kézilabdacsapata 
végzett az elsô helyen. De a különbözô szakszö-
vetségek is döntöttek a legjobbakról. Két sport-
ágban is ferencvárosi sportoló mellett tették le 
a voksot. Az év nôi kézilabdázója Szucsánszki 
Zita lett, míg a tekézô hölgyek között Csongrádi 
Gyöngyi gyôzött, immár másodszor. 

Visszaveszik a Fradi-ingatlanokat
Ötmilliárd forintért vásárolja vissza az állam az Üllôi út és a 
Könyves Kálmán körút találkozásánál lévô FTC-ingatlant Ke-
vin McCabe-tôl. A  vételár kifizetésekor az állam érvényesíti 
a tulajdonossal szemben fennálló, elmaradt stadionfelújításból 
származó 1,2 milliárd forintos követelését. Az állam a létesít-
ményeket a tervezett új stadionfejlesztéshez kapcsolódó va-
lamennyi tanulmánnyal, bontási és építési tervvel, illetve azok 
felhasználási jogával, továbbá a bontási vagy építési engedé-
lyek felhasználási jogával veszi vissza, s ötven évre a Fradiváros 
Vagyonkezelô Zrt. kezelésébe adja.
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Búcsú a kupától
A Békéscsaba kiverte a Fradit

Tény, a chilei játékvezetô gyengén vezette a Ferencváros Békéscsaba elleni Magyar Kupa-visszavágóját, de nem 
ezen múlott, hogy – lapzártánk után – a társaság kiesett. Szégyen, hogy az NB II-es viharsarki csapatot egyszer sem 
sikerült legyôzni.

A sorsolás után jókedv köl-
tözött az Üllôi útra, hogy a 
Békéscsaba ellen kellett ki-

vívni a nyolc közé jutást a kupában. 
Aztán… Az még belefért, hogy Csa-
bán 0-0-ra végeztek Détári Lajos ta-
nítványai, a hazai döntetlenre viszont 
nincs mentség. Még a chilei Miguel 
Alvaro Garcia ténykedése sem ad fel-
oldozást!

Pedig minden csodásan indult. 
Alig öt perc után vezetett a Fradi. 
Juniort buktatták a 16-oson belül, 
s a büntetôt a brazil értékesítette is. 
Ezt követôen hiába dolgozott ki több 
helyzetet is az együttes, rendre kima-
radtak a lehetôségek. Pölöskey Péter 
többször is ügyetlenkedett, máskor a 
vendégek kapusa védett. Fél óra eltel-
tével váratlanul egyenlítettek a vendé-
gek: egy szabadrúgás után Makra érkezett idôben, és lôtt a 
hálóba. A szünet elôtt ugyan akadt egy tizenegyesgyanús eset 
a békéscsabai kapu elôtt, de a chilei meglepetésre kifelé ítélt.

A második félidôt is jól kezdte a Ferencváros: Junior „lö-
vése” Ottent találta meg, s a holland újra vezetést szerzett. Ám 
a zöld-fehérek ahelyett, hogy eldöntötték volna a meccset és 
a továbbjutást, visszavettek a tempóból, és csak megszokás-
ból mentek elôre. Röviddel késôbb Klein lábára tartott oda 
csúnyán az egyik csabai, ám nemhogy pirosat, de semmilyen 
lapot nem kapott. A Fradi viszont megfogyatkozott, mert Dé-

tári már kihasználta mindhárom cse-
relehetôségét, Klein pedig nem tudta 
folytatni a játékot. Ezt követôen is 
többször elmaradt a jogos lap a ven-
dégeknél.

Negyedórával a befejezés elôtt jött 
az igazi feketeleves: Juhász lépett ki, 
Jova feleslegesen elütötte – piros lap 
és a büntetô. Így már kettôs hátrány-
ba került a Fradi, s ami még rosszabb, 
a kényszerbôl a kapuba állt Rósa nem 
védhette Leucută tizenegyesesét, és is-
mét a vendégek álltak továbbjutásra!

Ugyan Tchanát is kiállította a bíró, 
de a Fradi már helyzetig se nagyon ju-
tott, ha mégis, akkor Balogh hárított, 
majd – érthetôen – hosszan húzta az 
idôt. Végül a Ferencváros a szakosz-
tály 111. születésnapján kiesett a ku-
pából.

A kevés örömöt hozó ôsz után úgy tudni, majd a fél csapat 
átadólistára került, így a nemrég az egyik legnagyobb tehet-
ségnek tartott Tóth Bencét is kölcsönadnák. Közben a vezetôk 
több új játékossal is tárgyalnak a hírek szerint.

A tavaszi szezon elôtt Dallasban rendeznek egy négyes 
tornát, amelynek elôdöntôjében a Fradi a mexikói UNAM 
Pumas, míg a Vasas az argentin River Plate ellen lép pályára 
február 9-én, két nappal késôbb, szombaton játsszák a bronz-
meccset és a döntôt – a két vesztes, illetve a két gyôztes rész-
vételével.

Kosárlabda: négybôl négy
Nem hibáztak idei utolsó négy meccsükön nôi kosarasaink. Bár Baján a hazaiak zárták vezetéssel az elsô negyedet, azt kö-
vetôen a mieink fokozatosan elhúztak a kiválóan játszó Englert vezetésével, és 84-70-re gyôztek. A következô körben a 
BEAC-ot fogadták hölgyeink, s Turóczi 26, illetve Tamás 19 pontjának is köszönhetôen 89-66-ra nyertek. Aztán Diósgyôr-
ben ugyan hátránnyal zártuk az elsô tíz percet, a következô kettôben viszont biztos elônyt szereztek. S még a gyengébb 
záró negyed is belefért, így is 68-59-re vertük a DKSK-t. Végül a Szekszárd látogatott a Népligetbe, és kapott ki 91-73-ra.

Flensburg a nyolcaddöntôben
Idegenben 24-22-re, míg otthon 30-21-re nyert az European University Cyprus ellen az FTC-PLER a KEK-ben. A következô 
körben, a nyolc közé jutásért erôs ellenfelet kapott az együttes, ugyanis a német Flensburg-Handewitt következik. Az 
elsô mérkôzést február 11-én vagy 12-én rendezik, míg a visszavágót egy héttel késôbb.
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Nôi kéziseink az év legjobb 
csapata
Második helyen a bajnokságban

A Ferencváros nôi kézilabdázói nyerték az év sporto-
lója választáson a csapatok versenyét. Hölgyeink az 
elmúlt hónapban hozták mindhárom bajnokijukat, a 

zilahi torna döntôjében viszont negyedórával a zárás elôtt le-
vonultak.

Az FTC-Rail Cargo Hungaria KEK-gyôztes nôi kézilabdacsa-
patát választották idén az év csapatának a honi sportújságírók. 
A szavazás során ez az elsô alkalom, hogy klubcsapat végzett 
az élen. Korábban az elsô háromba is csupán kilencszer ért oda 
klubcsapat, utoljára 1995-ben, a Bajnokok Ligájába jutó Fe-
rencváros labdarúgóinak sikerült ez a bravúr.

A zilahi kézilabdatorna után viszont nem lehettünk ilyen 
boldogok. Az elôdöntôben ugyan még biztosan, 34-17-re ver-
tük a Békéscsabát, a döntôben pedig a házigazda várt ránk. A fi-
náléban a részrehajló bíráskodás ellenére is eggyel vezettünk 
a szünetben. Aztán fokozódott a bírói nyomás, s negyedórával 
a vége elôtt, kétgólos hátránynál Elek Gábor lehívta a pályáról 
tanítványait. Edzônk elmondta, a Siófok elleni rangadó elôtt 

féltette a játékosok testi épségét, és ezért döntött így. A Spor-
tulsalajean.ro portál egyik hozzászólója úgy fogalmazott: szé-
gyen, amit a bírók mûveltek…

A túra után igen fontos bajnoki következett, a jelentôsen 
megerôsödött Siófokhoz utaztunk. Bár a mieink szereztek veze-
tést, a házigazda tartotta a lépést, és a folytatásban többször is 
egyenlített. Szamoránsky Piroska és Kovacsicz góljainak köszön-
hetôen azért a Fradi vezetett a szünetben (21-18).

A második játékrészben hiába léptünk el öttel, a Siófok fel-
jött egyre, majd újabb megugrás, és aztán megint csak közte 
egy. Abramovics harmadik hetesét is védte, de ekkor Szucsánszki 
és Zácsik is sokat tett azért, hogy végül 37-33-ra gyôzzünk.

Hazai pályán könnyedén, 46-28-ra vertük a Szekszárdot. 
A találkozón minden mezônyjátékos szerzett gólt, különösen 
Živković és Dajka remekelt, elôbbi kilencig, utóbbi nyolcig jutott.

Az év zárásaként Dunaújvárosban léptek pályára hölgyeink,  
és nyertek 47-33-ra, Živković megint jól teljesített, miként so-
kan mások is. 
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Deutsch Kornélia

Sudoku
9 1

4 7 1 6

8 3
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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, 2012. február 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 között a Pinceszínház két 
színházjegyét sorsoljuk ki.

A 2011. decemberi számunkban megjelent sudoku helyes 
megfejtôi közül Juhász Rékának kedvezett a szerencse, nye-
reményét, a Pinceszínház két színházjegyét a Ferencvárosi 
Mûvelôdési Központban veheti át.

Fogadóórák
Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP): polgármeste-

ri fogadóóra minden hónap utolsó csütörtök, 12–16 óra. Be-
jelentkezés mindennap az ügyfélszolgálati irodán. Helye: pol-
gármesteri hivatal, I/24. 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): alpolgármes-
teri fogadóóra minden hónap utolsó szerda, 12–16 óra, helye: 
Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér 14. II. emelet 38.

 Képviselôi fogadóóra: minden hónap elsô hétfô, 17–19 óra, he-
lye: a részönkormányzat irodája, Toronyház u. 3/b. Bejelentke-
zés az ügyfélszolgálati irodán (Bakáts tér 14.) személyesen, a 
hónap minden munkanapján, ügyfélfogadási idôben. Érdeklôd-
ni lehet telefonon: 215-1077/210-es mellék.

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

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap máso-
dik 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 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 3/a). Telefon: 280-
7195, e-mail: hidasigabor@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. Telefon: 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 máso-
dik 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 alap-
ján bármikor. Telefon: 06-20 669-3839

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap második 
kedd, 16.30–18 óra, IX., Köztelek u. 2. fszt. 1. Elôzetes egyeztetés 
alapján. Telefon: 06-20 969-8849

Pál Tibor (MSZP): minden hónap második péntek, 16–18 óra, Jó-
zsef Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP-irodája (IX., Torony-
ház 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 beje-
lentkezés alapján: 06-20 975-8262

Tornai István (Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület): elôzetes 
bejelentkezés 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 máso-
dik csütörtök, 16–18 óra, Bakáts téri általános iskola könyvtára, 
vagy sürgôs esetben a 06-20 926-5633-as telefonon.

Dr. Vas Imre (Fidesz–KDNP): elôzetes bejelentkezés alapján. Te-
lefon: 06-20 279-7025.



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

Társasházak közös képviselete, köny-
velés, adósságkezelés, házállapot-
felmérés gyakorlattal. Regisztrálva 
vagyunk! Tel.: 06-30 964-3500 

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

Morál Közös Képviseleti Iroda vállalja 
társasházak teljes körû kezelését, 
üzemeltetését. Elérhetôség: 06-30 
630-5554, 06-20 560-5812

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

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

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

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

HOMEOPÁTIÁS RENDELÉS,  
dr. Dán Anett homeopátiás orvos, 
gyermekgyógyász. Rendelés: kedd 
15-tôl 18 óráig, Budapest V., Arany J. 
u. 33. Bejelentkezés: 06-20 372-0316

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

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

Kocsibeálló kiadó a Lenhossék utcá-
ban, a Toscana-kert mélygarázsában. 
Bérleti díj: 14 ezer Ft. Tel.: 06-70 
604-3557

Vennék készpénzért bútorokat, 
festményeket, órákat, dísztárgyakat, 
porcelánokat, csillárokat, csipkéket, 
kitüntetést és könyveket, hangszere-
ket, ezüstöket, bizsukat, ékszereket, 
teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással. 
Tel.: 06-30 308-9148

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

OKTATÁS: matematika-, fizikatanítás 
Önnél! Nagy hatékonysággal szakta-
nártól! Tel.: 06-20 959-0134

ANGOL korrepetálást vállalok álta-
lános iskolások részére gyakorlattal. 
Házhoz megyek. Tel.: 06-20 463-
8398, Varga Aranka.

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

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

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

Budapest IX. ker., Bokréta u. 8. sz. 
alatt 2009 elején átadott társasházban 
eladó egy 55 nm-es, utcafronti üzlet/
irodahelyiség. Az utca a közelmúltban 
díszburkolattal került felújításra, épü-
letünk elôtt kiszélesedve padoknak és 
növényzetnek ad helyet. Az üzlet/iro-
da a forgalmas Mester utcáról látható. 
Az utcasarkon jól látható homlok-
zati reklámtábla elhelyezésére van 
lehetôség. Az épület teremgarázsában 
2 db gépkocsibeálló eladó, amelyek 
könnyen tárolóvá alakíthatók. To-
vábbi kiváló vendég/ügyfélparkolási 
lehetôség biztosított. Irányárak: Iroda/
üzlet: nettó 12 500 000 Ft + áfa. Gép-
kocsibeállók: nettó 1 500 000 Ft + áfa/
db. AKCIÓ: Üzlet/iroda + 2 db gép-
kocsibeálló: nettó 14 000 000 Ft + áfa. 
A helyiség ára burkolatok, szaniterek, 
belsô ajtók és fûtési eszközök nélkül 
értendô. A befejezést egyéni igények 
alapján, önköltségi áron vállaljuk. 
Alapkivitelben (Zalakerámia, Alföldi 
stb.) kb. 800 000 Ft. Tel.: 06-30 
952-5130




