
OtthOn, várOs

www.ferencvaros.hu 2012. február ingyenes havilap
FerencvárOs

Megújult a sportcsarnok 
Ferencváros közbiztonsága

A régi módon nem lehet folytatni
Új nyugdíjasklub: Napsugár



Tisztelt Ferencvárosi 
Polgárok!
A legújabb felmérések szerint a ferencvárosi lakosok 
megbízható hírforrásként és tájékozódási pontként első 
helyen a Ferencváros című újságot jelölték meg. Éppen 
ezért a gyorsabb és pontosabb tájékoztatás végett a Fe-
rencvárosi Önkormányzat lapja 2012 márciusától megvál-
tozott köntösben, bővített tartalommal, kéthetente ke-
rül a postaládájukba.

Köszönjük az eddigi megtisztelő figyelmüket, érdek-
lődésüket és szeretetüket, várjuk a visszajelzéseiket, és 
reméljük, továbbra is velünk tartanak, és olvassák Ferenc-
város újságját.
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A „Napsugár” az ötödik
Új nyugdíjasklub a Dandár és a Mester utca sarkán
„A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota: az akarat- és képzelôerô, az érzelmek in-
tenzitása, a jókedv és a kalandvágy gyôzelme a lustaságon.” (Albert Schweitzer)

sokféle vélekedés létezik arra vonatkozóan, ki az idôs. 
Pláne, hogy ki az öreg. Ki ne emlékeznék a tizenéves 
kori tétovázásra, hogy mikortól kell csókolomot kö-

szönni a szomszéd néninek, bácsinak? Ezt a problémát idô-
közben az európai nyelvi szokások elterjedése, az óvodai, isko-
lai nevelés az egységes, nemtôl független „jó napot”, „jó estét”, 
„viszontlátásra” alkalmazásával okafogyottá tette. Eltûntek az 
elharapott „csóklomok”, és sokszor már annak is örülünk, ha 
helyette bármiféle köszönés, „mormogás” maradt. De a kérdés 
azért függôben van: mikortól tekinthetô valaki idôsnek, öreg-
nek? A fiatalok nemigen követik az erre vonatkozó statisztiká-
kat, s nincs ez másként az idôseknél sem. Ôk ugyan hajlamosak 
sokszor éveik száma ellenére olykor túl korán is idôsnek, öreg-
nek titulálni magukat. Más kérdés, hogy ugyanakkor jólesik 
a fenti jelzôkön idônként megsértôdni is. Régi tanulság, hogy 
méltósággal kell viselni az idô múlását!

Cseppet sem mellékes azonban, hogy hogyan múlik ez az 
idô. Múlik-e csak úgy magától, vagy teszünk-e ezért, és segítsé-
günkre van-e abban szûkebb-tágabb környezetünk, hogy tartal-
masan teljék az idô?

A Ferencvárosi Önkormányzat eltökélt szándéka – kapcso-
lódva a keretes írásunkban szereplô európai kezdeményezéshez 
–, hogy tenni kíván ezért. Elsô lépésként 2012. január 24-én 
ünnepélyesen átadták a Mester utca és a Dandár utca sarkán ta-
lálható Napsugár Idôsek Klubját, amely az ötödik a kerületben.

Dr. Bácskai János polgármester köszöntôjében elmondta: ez 
még csak a kezdet! A sor hamarosan folytatódik, egy héten be-
lül ugyancsak átadják a Dési Huber Mûvelôdési Központban 
a felújított Dési Internet Stúdiót, a kerület idôseknek szánt 
számítástechnikai termét. Ebben a Ferencvárosi Önkormány-
zat 2011-es informatikai fejlesztési pályázatán elnyert tizenkét 

korszerû számítógépnek köszönhetôen húszórás számítástech-
nikai tanfolyam indul az érdeklôdô idôseknek, akik csak most 
kerülnek közelebbi kapcsolatba a számítógéppel. A húszórás 
kurzusért mindössze egy jelképes összeget, kétezer forintot kell 
fizetni. Szerepel az idei tervek között mobiltelefon-kezelôi, -al-
kalmazási tanfolyam, és igények szerint egyéb kurzusok is in-
dulhatnak. A programokat az önkormányzat finanszírozza, és 
várják az újabb ötleteket is; ha tudják, mire van igény, kész-
séggel segítik azok megvalósulását! Dr. Bácskai János elmondta, 
személyesen is érintett az „idôskérdésben”. Édesapja túl van a 
nyolcvanadik életévén, és édesanyja sem jár túl messze tôle, át-
érzi tehát a kérdés jelentôségét.

A rendezvény elôadóját, dr. Iván László professzort egy év 
választja el a nyolcvantól – vallja be sokak meglepetésére –, 
igaz, ô nemcsak a kora miatt érintett a „témában”, hanem fô-
ként azáltal, hogy pszichiáter-neurológusként a gerontológia 
területére specializálta magát. Több éve már, hogy ez a fô kuta-
tási-oktatási területe. Nem mellékesen az Idôsügyi Tanács tagja, 
országgyûlési képviselô.

– Az aktivitással töltött idôszak a legizgalmasabb az ember 
életében – kezdte mondandóját a professzor úr. – A gyerekek-
nél ezzel többnyire nem kell külön foglalkozni, sôt, náluk in-
kább a hiperaktivitás jelenti a gondot. Anélkül, hogy szakmai 
kérdésekbe bocsátkoznék, kívánom, hogy legyen minél több 
aktív, sôt hiperaktív nagyszülô a környezetünkben! Az, hogy 
manapság hosszabban élünk, mint néhány generációval ezelôtt, 
az egyúttal azt is jelenti, hogy több nemzedék él együtt. Na-
gyon fontos, hogy ezek a nemzedékek miként kapcsolódnak 
egymáshoz. Nagy jelentôsége van a nemzedéki láncok folyama-
tának, hogy mit tudnak adni egymásnak az egyes generációk; ez 
a nemzedéki transzfer nemcsak a jelenünket, de a holnapunkat 

is meghatározza. Sokat beszélünk ma az aktív idôskorról, nem-
csak Magyarországon, de világszerte. Nehéz pontosan definiál-
ni, mit is értünk ezen: a szellemi képességeink, testi adottsága-
ink folyamatos karbantartását, a nyitottságot az új ismeretekre, 
amiben az egyszemélyesség és a család mellett a kisközösségek-
nek is fontos szerepük van. Különösen, ha figyelembe vesszük 
azt a statisztikai tényt, hogy ma a nôk átlagosan hét évvel tovább 
élnek Magyarországon, mint a férfiak. Sokan maradnak tehát 
társ nélkül, magányosan. Nekik óriási lehetôséget jelentenek az 
ilyen klubok, mint amilyet a felújítás után ma átad itt a kerületi 
önkormányzat. Sokszor felteszem a kérdést elôadásaimon: mi 
a különbség az idôs és a fiatal között? Általában nagy derültség 
kíséri a tréfás választ: az, hogy az idôs már volt fiatal, a fiatal vi-
szont még nem volt idôs. Tény viszont, hogy elôbb vagy utóbb 
mindenkit érint ez a kérdés.

A klubavató rendezvény másik „díszvendége” Nagy János 
festômûvész volt, aki csaknem nyolcvan éve él az Ipar utcá-
ban. Körülbelül az idôben kezdett akvarelleket készíteni, hogy 
szüleivel beköltöztek az akkor nemrégiben megépült bérházba. 

Édesapja, bár támogatta mûvészi törekvéseit, ragaszkodott hoz-
zá, hogy „rendes”, polgári foglalkozást válasszon, így a Mûvé-
szeti Akadémia helyett agráripari végzettséget szerzett. A mûvé-
szet iránti szenvedélye azonban a mai napig megmaradt. Feszty 
Masánál (Feszty Árpád lányánál) órákat vett, késôbb munka 
mellett, magánszorgalomból bejárt mûvészettörténeti órákra a 
Képzômûvészeti Fôiskolára. Egy alkalommal megmutatta ké-
peit Gerzson Pál festômûvésznek, s az ô tanácsára váltott tech-
nikát: azóta olajképeket fest. Ez idáig összesen 586 képet festett, 
ezekbôl jó néhányat jótékonysági célra adományozott, többek 
között az SOS Gyermekfalu javára, a Lakitelek Népfôiskolának, 
a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésére, ezúttal pe-
dig tizenöt képet a Ferencvárosi Önkormányzatnak, amelybôl 
négy a Napsugár Idôsek Klubja falait díszíti majd. Kizárólag 
tájképeket, tanyasi jeleneteket fest, impresszionista stílusban. 
Portrét csak egyet készített, szeretett feleségérôl, akit hat évvel 
ezelôtt veszített el.

– Azt a veszteséget a festés vigasza nélkül nem is tudtam vol-
na elviselni – vallja be elérzékenyülten. K.K.

2 3 
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Kerekerdei mesemondók
A Kerekerdô Óvodában január 18–19-én ötödik alkalommal rendezték 
meg a kétnapos mesemondó-találkozót, amelyen díszvendégként jelen 
volt Döbrentey Ildikó, Levente Péter, Sándor Ildikó, a Hagyományok 

Házából Bán György népihangszer-készítô, Pataki Kata, a Gondolkodj 
Egészségesen! program képviselôje, Körmöci Katalin, az Óvodai Nevelés 
fôszerkesztôje, Szabó Csaba hollókôi polgármester, valamint a csíkszeredai 
testvéróvoda vezetôje, Szente Ibolya. A megnyitón dr. Bácskai János pol-
gármester személyes vonatkozásokat sem mellôzô beszéddel köszöntötte 
az egybegyûlteket.

A kétnapos, jó hangulatú találkozó újra rávilágított arra, hogy a mese, 
a mesélés mennyire fontos szemléletformáló, kapcsolatteremtô és érték-
rend-alakító tényezôje lehet a mai gyermekek mindennapjainak.

Hírek közlekedôknek, autósoknak
•  Februártól a nagykörúti közlekedési lámpák hangolása az autók helyett a 

villamosokhoz igazodik, így a 4-es, 6-os villamosok az eddiginél egyenle-
tesebben érkeznek a megállókba, s a menetidejük is 2-3 perccel rövidül.

•  Kedvezôtlen hír a személygépkocsival közlekedôknek: idén már nem vá-
sárolhatnak négynapos autópálya-matricát, mert megszüntették. A leg-
kisebb megváltható idôszak az egyhetes, amely tulajdonképpen tíz na-
pig jogosít fel a díjas autópálya-szakaszok használatára, ára 2975 forint. 
Az egy hónaposért 4780, az éves bérletért 42 980 forintot kell fizetni.

•  Tilos a dohányzás 2012. január 1-jétôl valamennyi közforgalmú közle-
kedési jármûvön, pályaudvaron, állomáson és megállóhelyen. A három 
hónap türelmi idôszak lejártával már büntetik is a rendelet megsértôit.

•  A Fôvárosi Önkormányzat – élve a frissen megjelent törvény adta joggal 
– a taxisok mûködését meghatározott feltételekhez kötheti. Elôtte meg-
kérdezik az utasokat, mivel nincsenek megelégedve, ha taxival utaznak, 
s ennek alapján állapítják meg a feltételeket. Sárga színû lehet a jövôben 
a budapesti taxi, de legalábbis a teteje, és bevezethetik a fix tarifát. 

•  2012 januárjától a díjtalanul utazóknak már nem kell regisztrációs jegyet 
váltaniuk a vonatokon és a helyközi autóbuszokon.

•  Vannak tervek arra nézve, hogy a gépjármûvek rendszámtábláit olyanok-
ra cseréljék, amelyeknek a betûjelzése az üzembentartó lakhelyére utal. 

Közlemény
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Ferencvárosi Lokálpatrióta 
Egyesület a 2011. október 25-i közgyűlésén érdemi vitát és titkos sza-
vazást követően az alábbi határozatot hozta:

„FLE közgyűlés 2011/24. sz. határozata: A közgyűlés az elnökség 
kezdeményezését elfogadta. Tornai Istvánt, az egyesület tagját, ön-
kormányzati képviselőjét kizárta, mert az alapszabályzatban foglalt 
kötelezettségeinek nem tett eleget, azokat megszegte.” 

Tornai István az egyesület nevében nem nyilatkozhat, az egyesüle-
tet nem képviselheti. 

Tisztelettel: Deutsch László, az FLE elnöke

Séták, túrák mindenkinek
Monortól Gyömrôig, 11 kilométer hosszan túrázhatnak február 11-én, ez 
kiadós szombati programnak tûnhet, de ha olyan helyeket tekinthetnek 
meg, mint a Strázsa-hegy, a volt katonai bázis, a gyömrôi „állatkert” és a 
tófürdô, akkor nem is tûnik hosszúnak. Nagy Anitával a KÖKI-vasútállo-
más pénztáránál találkozhatnak 8.00 órakor az érdeklôdôk.

Másnap, 12-én, vasárnap az Isaszegtôl Pécelig tartó 18 kilométeres ki-
rándulás alatt láthatják sok egyéb érdekesség mellett a ’48-as emlékmû-
vet, a Kálváriatetôt, a Hársast a Pap-hegyet. Még folyik az egyeztetés a 
telekocsiról, de az igazi találkozó 9.05-kor lesz Isaszeg vasútállomáson. Ezt 
a napot is Nagy Anita értô túravezetése teszi gazdagabbá.

Egy filmes túrára várja az érdeklôdôket az egyesület 13-án, hétfôn az 
Aranytíz túravezetôi klubjában, 16 órától. Kimentünk a doberdói harc-
térre címmel a harctéri kutatások legújabb eredményeirôl hallhatnak Ró-

zsafi János hadtörténésztôl elôadást. Bevezetôt mond: Kiss Ádám túra-
vezetô. Vetítô túravezetôk: B. Szentirmay Judit és Balogh Merse Péter.

Február19-én, vasárnap a Budai-hegységben, az Erdôalja út–Virá-
gos-nyereg–Kötôk padja–Rózsika-forrás-útvonalon juthatnak el Solymár-
ra. A   hét kilométeres távon Kárpáti Magdolna és Wagensommer Ferenc 
kalauzolja önöket, akikkel 9.30-kor az Árpád híd budai hídfôjénél, a 137-
es busz végállomásánál találkozhatnak.

Február 24-én, pénteken a Pál utcai fiúk nyomába eredhetnek a Kálvin 
téren. A Török Pál, a Lónyay, a Köztelek, a Kinizsi, a Mária és a Pál utca 
után a József körút, a Práter utca és a grund következik, hogy aztán a 
Tömô utcán lesétáljanak a Füvészkert környékére. A Kálvin téri reformá-
tus templom elôtt, 14.30-kor Kiss Ádám és segítôi várják önöket.

Ne feledjék, hogy február 26-án, vasárnap lesz a XII. Idegenvezetôi Vi-
lágnap. Figyeljék a hírközlôket, és látogassák a rendezvényeket!

Jól jár, ha velünk jár! Hívja és várja a Ferencvárosi Természetbarát Egye-
sület (telefon: 06-70 212-1288).

Megnyílt a felújított Dési Internet Stúdió
Tanfolyamok idôskorúak részére
Január 30-án adta át dr. Bácskai János polgármester a Dési Huber István Művelôdési Házban a korszerűsített, új 
számítástechnikai eszközökkel felszerelt Dési Internet Stúdiót. Az ünnepélyes megnyitót követôen megkezdôdött a 
„tanulás”, elindult a húszórás tanfolyam.

Szemlátomást nagy igény lehetett a József Attila-lakótelepen élô idôsekben a számítástechnikai ismeretek elsajátítására, mert az elô-
zetes jelentkezések alapján nemcsak az elsô, hanem a második, sôt a harmadik csoportra is megtelt a létszám. 

Alapvetôen teljesen kezdôknek indult az elsô kurzus, olyanoknak, akiknek még egyáltalán nem vagy csak alig volt dolguk a 
számítógéppel, és ennek hiányát pó-
tolni szeretnék. A képzési anyagot az 
ismereteknek megfelelôen alakítják 
az oktatók.

A további tervek között speciá-
lis tematikájú képzések beindítása is 
szerepel – tájékoztatott Nánási Zsolt, 
a mûvelôdési ház igazgatója, s miután 
majd sikerült a résztvevôknek a szá-
mítógépekkel kicsit közelebbi kap-
csolatba kerülni, az alapvetô ismereteket 
elsajátítani, az alapozó képzésre építve 
további tanfolyamok indítását tervezik.

A cél természetesen az, hogy minél 
jobban ki legyen használva az új, korsze-
rûsített stúdió. Az elôzetes igényfelméré-
sek alapján felmerült, hogy munkanél-
küliek, munkát keresôk részére hasznos 
lenne, ha ismereteket kapnának arról, 
melyek a leghasznosabb álláskeresô por-
tálok, a számítástechnikában nem járatos 
szülôk pedig megtudnák, mit csinál a gye-
rek az interneten.

2012 az aktív idôsödés és a nemzedékek 
közötti szolidaritás európai éve
Az Európai Bizottság 2011. szeptember 6-án azt javasolta, hogy a 2012-es 
évet jelöljék ki az aktív idôsödés európai évének. A kezdeményezés se-
gítséget nyújt ahhoz, hogy a növekvô számú idôs emberek részére jobb 
munkafeltételek álljanak rendelkezésre Európában, és aktív társadalmi 
szerepvállalásra ösztönzi ôket. Az európai politikusoknak meg kell bir-
kózniuk az öregedô társadalom hatásaival, amelyek kihatnak az állami 
szolgáltatások és a pénzügyek területére is.

Az Európai Unióban jelentôs a népesség elöregedése. 2012-tôl az 
európai munkaképes korúak aránya zsugorodni kezd, míg a hatvan 
éven felüliek száma továbbra is növekedni fog, évente mintegy két-
millióval. A legerôsebb nyomás várhatóan 2015–35 között jelentkezik, 
amikor az úgynevezett baby-boom generáció (az 1946 és 1964 között 
világra jött generációt nevezik így) vonul nyugdíjba. Ez a jelenség ki-
hívást jelent a fenntartható államháztartás, de különösen a finanszí-
rozás, az egészségügyi ellátás és a nyugdíjak szempontjából, ez pedig 
meggyengítheti a generációk közötti szolidaritást. De látható, hogy 

kihasználatlan az a társadalmi kapacitás, amellyel az idôsebbek ren-
delkeznek.

A javasolt aktív öregedés európai évének célja elsôsorban a politikai 
döntéshozók és az érdekeltek figyelmének felkeltése, a jó gyakorlatok 
népszerûsítése. A kezdeményezés arra ösztönzi a felelôsöket: kötelezzék 
el magukat a konkrét intézkedések mellett, hogy kézzelfogható eredmé-
nyeket lehessen felmutatni az európai év során. Meg kell teremteni az 
aktív öregedés lehetôségeit: esélyt adni az idôseknek arra, hogy továbbra 
is dolgozhassanak, egészségesek maradjanak, és hosszabb ideig cselek-
vôen járuljanak hozzá a társadalom életéhez, például önkéntes tevékeny-
séggel, amelyet a kormányzatnak minden szinten támogatnia érdemes.

Az EU-nak szerepet kell játszania olyan területeken, mint a foglalkoz-
tatás, a szociális védelem és a társadalmi befogadás, a közegészségügy, 
az információs társadalom, de mindebben elsôdleges szerepük van a 
nemzeti, regionális és helyi önkormányzatoknak, valamint a civil társada-
lomnak és a szociális partnereknek.
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Tisztelt Adózók!
A továbbiakban néhány olyan, Önök által gyak-
ran feltett kérdést szeretnénk röviden megtár-
gyalni, amely a későbbiekben segíthet a beval-
lások kitöltésében, illetőleg a felmerült adójogi 
helyzet tisztázásában.

„Megkaptam a bevallási csomagot, de én 
bérlőként lakom a lakásban. Nekem is ki kell 
töltenem ebben az esetben a bevallást?”

Amennyiben önkormányzattól vagy más sze-
mélytől bérli a lakást, a bérlőnek nem kell a be-
vallást kitöltenie. A bevallást a tulajdonosnak, il-
letve a haszonélvezőnek kell kitöltenie.

„Ha a lakásnak van haszonélvezője, akkor a 
bevallást a tulajdonosnak és a haszonélvezőnek 
is ki kell töltenie?”

Abban az esetben, ha a lakásnak van haszon-
élvezője, akkor a bevallást csak a haszonélvező-
nek kell kitöltenie és benyújtania az adóhatóság 
felé. A tulajdonosnak ekkor nem kell bevallást 
tennie. Például gyakori eset, hogy a gyermek a 
tulajdonos, és a szülők a haszonélvezők, ekkor 
tehát csak és kizárólag a szülőknek mint haszon-
élvezőknek kell a bevallást benyújtaniuk.

„Több tulajdonosa van a lakásnak. Ebben az 
esetben mindegyik tulajdonosnak ki kell tölte-
nie a bevallást?”

A fő szabály, hogy mindegyik tulajdonosnak 
kell külön-külön a tulajdoni hányadának meg-
felelően bevallást tennie. Arra van lehetőség, 
hogy a tulajdonosok megállapodjanak: egy tu-
lajdonost felruháznak az adózással kapcsolatos 
jogokkal és kötelezettségekkel, így a megálla-
podás alapján csak egy tulajdonosnak kell a be-
vallást benyújtania. A megállapodásra vonatko-
zó nyomtatványt adóhatóságunktól lehet kérni, 
de az önkormányzat honlapjáról is letölthető. 
Például gyakori eset, hogy két tulajdonosa van 
a lakásnak, férj és feleség, ebben az esetben a 
tulajdonosok két lehetőség közül választhatnak. 
Vagy mind a kettőjük kitölti a bevallási nyom-
tatványokat, vagy a házaspár a megállapodásra 
vonatkozó nyomtatványt kitölti, amelyben meg-
állapodnak arról, hogy a férj vagy a feleség lesz 

az, aki a bevallást kitölti. Fontos ebben az eset-
ben azt is megemlíteni, hogy ha megállapodás 
születik a tulajdonosok között, akkor nemcsak 
arról állapodnak meg, hogy a bevallást kinek 
kell benyújtania, hanem arról is, hogy ha esetleg 
fennáll majd a lakás után építményadó-fizetési 
kötelezettség, akkor azt – a megállapodás alap-
ján – annak az egy tulajdonosnak kell teljesítenie. 
A megállapodás mindig visszavonásig érvényes.

„Mit jelent pontosan az adómentesség, és 
mikor nem kell építményadót fizetni a magán-
személyek tulajdonában lévő lakások után?”

Az adómentesség azt jelenti, hogy az épít-
ményadó-bevallást be kell nyújtania az adózó-
nak, de építményadót a jelzett lakás után nem 
kell fizetnie. Abban az esetben például, ha a tu-
lajdonos ott lakik, és az állandó lakcíme vagy a 
tartózkodási címe az adott lakásban található, 
akkor nem kell építményadót fizetnie a lakás 
után. Akkor sem kell adót fizetnie a tulajdonos-
nak, ha ő maga ugyan nem lakik ott, de közeli 
hozzátartozója ott lakik, és az állandó lakcíme 
vagy a tartózkodási címe a jelzett lakásban ta-
lálható. Szintén nem kell építményadót fizetni 
abban az esetben a haszonélvezőnek, ha ő maga 
nem lakik a lakásban, de közeli hozzátartozója 
az adott lakásban lakik, és a közeli hozzátartozó 
állandó lakcíme vagy tartózkodási címe az adott 
lakásban van. Természetesen ezekben az esetek-
ben is a bevallást mindig be kell nyújtani az adó-
hatóság részére, hiszen az adózók ekkor tudnak 
csak a mentességre hivatkozni. 

„Ki minősül közeli hozzátartozónak?”
A közeli hozzátartozók körét a Magyar Köz-

társaság polgári törvénykönyvéről szóló 1959. évi 
IV. tv. 685. § b) pontja határozza meg, amely sze-
rint a közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegy-
zett élettárs, az egyenes ágbeli rokon, az örök-
be fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az 
örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, va-
lamint a testvér, hozzátartozó továbbá: az élet-
társ, az egyenes ágbeli rokon házastársa, bejegy-
zett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett 

élettárs egyenes ágbeli rokona és testvére, vala-
mint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.

„Én mentességet élvezek a lakás után, akkor 
melyik nyomtatványt töltsem ki?”

A bevallási csomagban kétfajta nyomtatvány 
található. A nagy alakú, négyoldalas nyomtat-
ványt minden tulajdonosnak (vagy ha van ha-
szonélvező, akkor a haszonélvezőnek) ki kell 
töltenie. Ha mentességre hivatkoznak, akkor az 
egyoldalas, úgynevezett „mellékletet” is ki kell 
tölteni. Az tehát nem szabályos, hogy valaki csak 
a mellékletet tölti ki és nyújtja be az adóhatóság 
részére.

„Ha kitöltöttem a bevallást, hogyan tudom 
eljuttatni az adóhatóság részére?”

A bevallások benyújtásának határideje 2012. 
május 31. A bevallást benyújthatják személyesen 
ügyfélfogadási időben az adóirodán, de leadhat-
ják az ügyfélszolgálati irodán (1092 Budapest, 
Bakáts tér 14.), illetve az ügyfélszolgálati kiren-
deltségeken is (RÖNK: Toronyház u. 3/b, Ecseri út 
19.). Természetesen a kitöltött bevallásokat fel-
adhatják postai úton (postacím: 1450 Budapest 
09., Postafiók 2.) és faxon is (faxszám: 217-3032), 
illetve e-mailben (adoiroda@ferencvaros.hu, eb-
ben az esetben csak úgy tudjuk elfogadni a be-
vallást, ha a bevalláson az aláírás látható). Arra is 
van lehetőség, hogy a kitöltött és aláírt bevallást 
a hozzátartozó vagy akár a szomszéd is leadhatja 
az illetékes hatóságnál.

Reméljük, hogy az előbbiekben felvetett kér-
désekre adott válaszok segítenek a bevallások 
kitöltésében. Tisztában vagyunk vele, hogy nem 
tudtunk minden élethelyzetet feltárni, de ha 
építményadóval kapcsolatban bármilyen kérdé-
sük lenne, vagy szükségük van nyomtatványra, 
akkor kérem, forduljanak bizalommal az adó-
hatóság munkatársaihoz ügyfélfogadási időben; 
hétfőn 13.00-tól 17.30 óráig, szerdán 8.00-tól 
16.00 óráig (ebédidő: 11.45–12.30), pénteken 
8.00-tól 13.00 óráig. Elérhetőségek telefonon: 
215-1077/422-es, 423-as, 431-es és 432-ed mellék; 
e-mailen: adoiroda@ferencvaros.hu; az adóiro-
da hivatali helyisége: 1092 Budapest, Bakáts u. 8.

Dr. Nagy Hajnalka jegyző megbízásából  
Berner József irodavezető

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy önkormányzatunk 2012. január 1. napjától új 
helyi adórendeletet fogadott el. 

2012. január 1-jétől a magánszemélyek tulajdonában álló lakások után 
akkor nem kell építményadót fizetni, ha a magánszemély adóalany, il-
letve annak közeli hozzátartozója (házastárs, bejegyzett élettárs, egyenes 
ágbeli rokon, gyermek, testvér, szülő) életvitelszerűen a lakásban lakik. 
Az adóalany, illetve közeli hozzátartozója akkor lakik életvitelszerűen a 
lakásban, ha egész éven át vagy az év túlnyomó részében ott tartózkodik 
(oda jár haza aludni), és állandó bejelentett lakcíme vagy bejelentett 
tartózkodási címe az adott címen van.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a bejelentkezés vizsgálatánál adóhatósá-
gunk a 2012. január 1-jei lakcím-nyilvántartási állapotot veszi figyelembe.

Minden magánszemélynek 2012. május 31-ig bevallást kell tennie, 
függetlenül attól, hogy adót kell-e fizetnie. A bevallás részét képezi az 
1. számú melléklet, amelynek a kitöltése akkor is kötelező, ha a lakásban 
életvitelszerűen lakik a tulajdonos vagy annak közeli hozzátartozója. Az új 
rendelet alapján az építményadó éves mértéke lakások esetén 500 Ft/négy-

zetméter/év. A fizetendő adóról, illetve a befizetési határidőről hatóságunk 
a bevallás alapján külön határozatban tájékoztatja az adózót.

A bevallás megtétele érdekében januártól folyamatosan juttatjuk el a 
lakosságnak a bevallási csomagokat. Amennyiben ön nem kap bevallási 
csomagot (pl. címe beazonosíthatatlan, postaládája nincs), kérem, töltse le 
a bevallási nyomtatványokat a www.ferencvaros.hu oldalról, és a kitöltési 
útmutató segítségével töltse ki, majd juttassa vissza adóhatóságunk részére. 

A bevallási csomagok személyesen is átvehetőek a Ferencvárosi Önkor-
mányzat Adóirodáján (1093 Budapest, Bakáts u. 8., földszint) és az Ügyfél-
szolgálati Csoportnál (1092 Budapest, Bakáts tér 14., földszint).

A bevallásokat minden esetben kérjük aláírni, illetve dátummal ellátni.
Amennyiben további kérdése lenne a helyi adóbevallások benyújtásával 

kapcsolatban, az adóiroda munkatársai rendelkezésére állnak személyesen 
ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.00–17.30, szerda: 8.00–11.45 és 12.30–16.00, 
péntek: 8.00–13.00), telefonon (215-1077/422-es, 423-as, 431-es, 432-es mel-
léken) és elektronikus formában az adoiroda@ferencvaros.hu e-mail címen.

Dr. Nagy Hajnalka jegyző megbízásából Berner József irodavezető

Lakossági fórum  
a hajléktalanszállóról
Február 6-án csordultig megtelt a Puskás Tivadar Távközlési Techni-
kum előadója, ahol az Aszódi úti hajléktalanszállóval kapcsolatban 
tartottak lakossági fórumot. Olyan szakemberek próbáltak megnyug-
tató válaszokat adni a környéken élő lakosoknak, akik ugyan a dön-
tésben nem vettek részt, de feladataik vannak a szállóval kapcsolat-
ban. Így a lakossági fórumon egyebek között megjelent az üzemeltető 
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei igazgatója, 
Pelle József, a szálló vezetője, Zakar Gergely, Vecsei Miklós, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, jelen volt dr. Bácskai János polgár-
mester, Sajó Ákos képviselő és Fuxreiter Róbert rendőrkapitány. 

A lakók egyelőre nem fogadják jó szívvel a szállót, nehezményezték, hogy 
kész tények elé állították őket, ráadásul úgy gondolják, hogy az új intéz-
mény miatt tovább értéktelenednek ingatlanjaik, romlik a közbiztonság 
és a köztisztaság is. A meghívott szakemberek hangsúlyozták, a döntés 
nem a kerületi polgármester kezében volt, hiszen az épület a MÁV-é, 
amely bérbeadta azt a fővárosnak hajléktalanszálló üzemeltetésére. Az 
általa korábban a Fővárosi Közgyűlésen javasolt helyszínt, a Kén utcát el-
utasították. A polgármester jelenleg folyamatosan dolgozik azon, hogy a 
szálló megnyitása minél kevesebb problémát okozzon a környéken élők-
nek. A korábban Pintér Sándor belügyminiszterrel kezdeményezett pár-
beszéd eredményeként elérte, hogy a szállón – egyedülálló módon – egy 
kihelyezett rendőri szoba is legyen, valamint megerősítést kért és kapott a 
környékre további 10 fő rendőr személyében és 8 térfigyelő kamera kihe-
lyezésében – tudtuk meg Fuxreiter Róbert rendőrkapitánytól. A lakosság 
kéréseire konkrét intézkedéseket is ígért a polgármester: együttműkö-
dést a MÁV-val az aluljáró rendbetételére, a BKV-val és a Fővárosi Köz-
terület-felügyelettel az érintett járatok fokozott ellenőrzésére, valamint 
a Fővárosi Közterület-fenntartóval az esetlegesen megnövekedő szemét 
összeszedésére. A kerületi Feszofe Nonprofit Kft. jelen lévő igazgatója, 
Sebők Endre elmondta, hogy a hajléktalanszálló ellátottjai közül naponta 
húsz embernek tudnak munkát biztosítani. Mindannyiunk érdeke, hogy a 
hajléktalankérdés megoldódjon – hangsúlyozta Vecsei Miklós, a Máltai 
Szeretetszolgálat alelnöke –, hiszen sokkal kevesebb gond van tíz ellátott 
hajléktalannal, mint két nem ellátottal. Kérik a lakosok türelmét arra az 
átmeneti időszakra, amíg a szálló működése zavartalanná válik. Hogy a 
kerület jó úton halad afelé, hogy a szálló a legkevesebb kényelmetlensé-
get okozza a környéken élőknek, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 
minap Orbán Viktor miniszterelnök személyesen látogatta meg az intéz-
ményt, és elégedettségét fejezte ki: úgy fogalmazott, rend és biztonság 
van. Reméljük, hamarosan a lakosok is ezt tapasztalják majd.

Miniszterelnök  
az Aszódi úton
Február 5-én, a protokollt mellőzve, előzetes bejelentés nélkül tett láto-
gatást Orbán Viktor miniszterelnök a nagy hideg miatt a tervezettnél 
korábban megnyitott Aszódi úti hajléktalanszállón. A  látogatás szokatlan 
körülményeit az indokolta, hogy a miniszterelnök a valós helyzetről és 
a tényleges állapotokról akart tájékozódni: megtekintette a szobákat, a 
tisztálkodásra szolgáló helyiségeket, és hosszan elbeszélgetett az újonnan 
megnyílt szálló lakóival.
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2012. január 26.

Képviselô-testületi ülés
A Ferencvárosi Önkormányzat képviselô-testülete ja-

nuár 26-án tartott rendes ülésének legfôbb napiren-
di pontja a 2012. évi költségvetés tárgyalásának elsô 

fordulója volt.
Az ülés a napirendi pontok tisztázása és megszavazása után 

napirend elôtti felszólalásokkal kezdôdött. Zombory Miklós, a 
vagyonnyilatkozat-ellenôrzési és összeférhetetlenségi bizott-
ság elnöke felhívta a képviselôk figyelmét, hogy vagyonnyilat-
kozatukat január 31-ig adják le. Veres László pedig köszönetet 
mondott azoknak, akik az elôzô vasárnapi, Drégely utcai pin-
cetûznél a helyszínen megjelentek, s egyben felhívta a figyel-
met arra, hogy több olyan önkormányzati tulajdonú ház van a 
kerületben, amelyeknek a pincéje „évtizedek óta gyakorlatilag 
hulladéklerakóként üzemel”. Dr. Bácskai János polgármester 
válaszában egyetértve hangsúlyozta, hogy fokozott figyelem-
mel kell kezelni a hasonló, „gondot és költséget is okozó” 
problémákat.

Az elsô napirendi pontként tárgyalt 2012-es költségvetés – 
érthetô okok miatt – nagy érdeklôdésre számot tartó téma volt. 
Az elôterjesztô, dr. Bácskai János polgármester, megköszönve a 
hivatal munkatársainak munkáját, hangsúlyozta, hogy a költ-
ségvetés még nem lehet teljes, hiszen nagyon sok adat – így az 
állami normatívából következô támogatások nagysága – hiány-
zik, illetve még a várható bevételi források számbavétele sem fe-
jezôdhetett be. Az okok között megemlítette, hogy a parlament 
nagy sebességû törvényalkotói munkája miatt az új, a költségve-
tést közvetlenül érintô törvények értelmezése és adaptálása sem 
lehet teljes körû. Pál Tibor a pénzügyi és ellenôrzési bizottság 
nevében jelentette, hogy a tervezetet elôzô este elfogadta a bi-
zottság, s egyben köszönetét és elismerését fejezte ki a pénzügyi 
hivatal felé, amely „érthetetlen, egymásnak ellentmondó” tör-
vények közepette elkészítette a tervezetet. Amint a bizottságok 
elnökei jelezték, a többi bizottság is elfogadta a tervezetet. Illyés 
Miklós a 2011-es év – összehasonlítást segítô – adatait hiányolta, 
s megemlítette a várható fejlesztéseket és felújításokat is. Martos 
Dániel örömmel üdvözölte, hogy a számokból kiolvasható a re-
habilitáció folytatása és a közbiztonság további erôsítése mellett 
a park- és társasház-felújítás is.

Hozzászólásában Görgényi Máté a József Attila-lakótelepi 
Városrészi Önkormányzat nevében kifüggeszthetônek ítélte a 
költségvetés tervezetét, és jelezte, hogy a második forduló elôtt 
a lakótelepi projektek kapcsán – piackialakítás, sportpálya-fel-
újítás – módosító javaslatokat fog benyújtani. Csárdi Antal úgy 
ítélte meg, hogy a költségvetés nem kellôen átlátható, és túl 
nagyok a bevételi kockázatok; arra a kérdésre szeretett volna 
választ kapni, hogy az állami kézbe kerülô önkormányzati okta-
tási intézmények mekkora vagyonvesztést okoznak Ferencváros 
számára. Pál Tibor lakosságot közvetlenül érintô kérdése arra 
vonatkozott, hogy milyen mértékû lakbéremelésre kell számíta-

niuk a ferencvárosiaknak; a hivatal Lenhossék utcába költözte-
tése kapcsán sokallotta az erre elôirányzott összeget.

Dr. Bácskai János mint elôterjesztô válaszában igyekezett 
megnyugtatni Csárdi Antal képviselô urat, hogy a költségvetés-
ben felismerhetô optimizmus reális alapokon áll, és vállalható. 
Pál Tibor felvetéseire is részletesen válaszolt a polgármester úr, 
és a hivatal Lenhossék utcába költöztetésének költségei kapcsán 
hangsúlyozta, hogy azok a szükséges akadálymentesítés miatt 
ennyire magasak, emellett pedig az elôzô ciklusokban „a dolgo-
zók bútorainak frissítése elhanyagolt volt, elmaradt”. A lakbérek 
július 1-jén fognak emelkedni 6 százalékkal, ami egész évre ve-
títve infláció alatti emelkedést jelent.

A vitához hozzászólt dr. Szebellédi István könyvvizsgáló, a 
CC Audit Kft. ügyvezetôje is, aki annak a törekvésének adott 
hangot, hogy a lehetôségekhez mérten inkább segíteni, mint el-
lenôrizni szeretné az önkormányzat tevékenységét. Felhívta a 
figyelmet a jogi környezet változásaiból eredô feszültségekre és 
nehézségekre és a bevételi források csökkenésébôl prognoszti-
zálható problémákra. A bevételek és a kiadások ütemezésének 
bonyolultságát szóba hozva kijelentette, hogy a költségvetés ter-
vezete átgondolt, de feszültségeket tartalmaz: „Vannak olyan te-
rületek, ahol még bôségesek az elôirányzatok, és vannak olyan 
területek, ahol nagyon szorulnak.”

Csárdi Antal újabb hozzászólásában feszegette az optimiz-
mus problémáját, példaként pedig a devizahitelesek megsegí-
tésére nyújtandó munkáltatói hitelekre elôirányzott összeget 
tartotta csekélynek. Pál Tibor a korábban már említett parkolási 
bevételek kapcsán jelezte, hogy azok szerinte nagyon rosszul 
alakulnak; összességében úgy ítélte, hogy a második fordulóig 
rengeteg átgondolásra és módosításra lesz szükség.

Dr. Bácskai János szavazás elôtti összefoglaló válaszában 
Csárdi Antalnak elmondta, hogy a végtörlesztésrôl a kormány 
gondoskodik, és az önkormányzat által elôirányzott összeg a 
munkáltatói támogatásra vonatkozik. Pál Tibornak a cégekre 
vonatkozó kérdései kapcsán türelmet kért addig, amíg a cégek 
beszámolójára sor kerül.

A rendelettervezet kifüggesztését a tizenhét képviselô rész-
vételével megtartott szavazáson – 11 igen, 5 nem és 1 tartózko-
dás mellett – a testület elfogadta.

Az ezt követô napirendi pontok körül nem bontakozott ki 
különösebb vita, azokat a városatyák elfogadták. Ennek fényé-
ben a költségvetési rendelet elôirányzatainak megalapozásához 
szükséges rendeletmódosítás, a Feszofe telephely- és tevékeny-
ségbôvítése, valamint közszolgálati szerzôdésének bôvítése is 
zöld utat kapott.

A Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit 
Kft. közszolgáltatási és mûködési támogatási szerzôdése kap-
csán a humán ügyek bizottsága és a gazdasági bizottság támo-
gatta az elôterjesztést. Tornai István arról érdeklôdött, hogy a 

kft. magára vállalja-e a kulturális élet koordinálásának felada-
tát, és hogy miként alakul a Ferencvárosi Mûvelôdési Központ 
és a kft. közötti feladatmegosztás. Hidasi Gábor az elôterjesztés 
kapcsán az önkormányzati kommunikáció hiányosságai között 
említette, hogy több olyan rendezvény is volt az elmúlt idô-
ben, amelyre nem kapott meghívót. Elsô körben Kôrösi Zoltán, 
a kft. ügyvezetôje válaszolt a képviselôi felvetésekre, majd dr. 
Bácskai János megerôsítette, hogy a cég egyik feladata a rendez-
vények irányítása, szervezése és koordinálása, az információk 
összefogása. Tornai István jelezte, hogy a kft. nevében szereplô 
turisztikai feladatok megvalósítására nem talált utalást a szer-
zôdésben.

A továbbiakban a forrásmegosztásra és a rendeletmódosítás-
ra vonatkozó elôterjesztéseket a képviselôk komolyabb vita nél-
kül megszavazták, ahogy nagyarányú támogatással elfogadták 
a Patrona Hungariae-vel kötendô együttmûködési megállapo-
dást. Egyhangú igennel fogadták el a képviselôk az ORFK Ren-
dészeti Szervek Kiképzô Központjával kötendô együttmûködési 
megállapodást és a kerületi rendôrkapitányság és a Ferencvárosi 
Tûzôrség támogatásáról szóló elôterjesztést is.

Az „Állami tulajdon ingyenes megszerzése” címû határozat-
sorozat bevezetése kapcsán dr. Bácskai János bemutatta Ferenc-

város új fôépítészét, Szûcs Balázst, aki korábban már képviselô-
ként is dolgozott a Ferencvárosi Önkormányzatban.

A szünet utáni napirendi pontok között szerepelt a közte-
rület-felügyelet létszámának emelése, a Csángó Bál és az Arany-
csapat Alapítvány támogatása. A Magyar Labdarúgó Szövetség 
a 2015-ös U21-es Eb megrendezésére az UEFA-nak benyújtott 
pályázatának támogatásáról szóló határozat kapcsán Csárdi 
Antal a kötelezettségvállalás anyagi oldalának tisztázatlansága 
miatt aggódott, mire az elôterjesztô elmondta, hogy jelen eset-
ben csak elvi támogatásról van szó, s bármilyen késôbbi anyagi 
tehervállaláshoz külön döntés kell.

Az humán ügyek bizottságának támogatása mellett a testü-
let egyhangúlag közérdekûvé nyilvánította a Roma Kulturális 
Sport IX. Közhasznú Egyesület tevékenységét. A képviselô-tes-
tület döntött arról is, hogy támogatási szerzôdést kell kötni a 
Kábítószerügyi Egyeztetô Fórumok mûködési feltételeinek biz-
tosítására.

A Ferencvárosi Önkormányzat képviselô-testületének kö-
vetkezô, februári ülésén pont kerülhet sok olyan kérdésre, ame-
lyeket januárban még nem lehetett megoldani, és addigra tisztá-
zódhatnak azok a kérdések is, amelyeket a törvényi változások 
nagy száma miatt kellett nyitva hagyni.

Szená-Torok a gyermekekért
Az országgyûlési képviselôkbôl álló Szená-Torok kórus Szent Ferenc-templomban megrendezett emléke-
zetes koncertjének bevételét a Ferencvárosi Gyermekek Átmeneti Otthona kapta.

Január 12-én családias, mégis ünnepélyes keretek között dr. Bácskai János polgármester, kórustag és 
Kristyánné Aknai Erzsébet, a Szená-Torok elnökségi tagja adták át az összegyûlt pénzt Farkasné Ga-
rancz Anasztázia intézményvezetônek. A gyermekek hálájának jeleként a kórus szép rajzokkal és egyedi, 
kézmûves ajándékokkal gazdagodott.

Az 1996-ban létrejött, kizárólag jótékony célú fellépéseken szereplô kórus tagjai az átadáskor személye-
sen is meggyôzôdhettek arról, hogy a pénz jó helyre került. Az otthonnak jelenleg tizennégy lakója van, 
de az elmúlt évek során már több mint háromszáz gyermek lakta hosszabb-rövidebb ideig az intézményt, 
amely olyan szülôknek nyújt segítséget, akik átmenetileg nem tudják biztosítani gyermekeiknek a lakha-
tás elemi feltételeit. Az átmeneti otthon munkatársai gondoskodnak a kicsik és a nagyobbak alapvetô 
szükségleteirôl, megszervezik a gyermekek iskolába járását, és közben odafigyelnek arra, hogy a meglévô 
kapcsolatok minél kevésbé sérüljenek. A   százezer forintos adományból fél tucatnál is több gyermek nya-
raltatása vált megoldhatóvá.
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Ferencváros közbiztonsága
Fuxreiter Róbert rendôr ôrnagy tavaly vette át a Ferencvárosi Rendôrkapitányság vezetését. Hivatalba lépése óta 
sok változás történt, s az átalakulás folyamata még nem zárult le. A pillanatnyi helyzetrôl és az idei tervekrôl is 
faggattuk a kapitányt. Grozdits Károly interjúja.

– Az elég jól hangzik, hogy egy vidéki srác harmincnégy 
éves korára a fôváros egyik kerületének rendôrkapitányságát 
vezeti. Már gyerekként is rendôr akart lenni?

– Életemben nem készültem rendôrnek, alapvetôen „tanár-
ember” vagyok, a családomban sincsen senki, aki fegyveres tes-
tülethez tartozott volna. Heves megyében születtem, és ott is 
nôttem fel. 2000-ben költöztem Budapestre, amikor a rendôr-
ség diplomásokat keresett. Aztán – már rendôrként – szereztem 
végzettséget új szakmámhoz a Rendôrtiszti Fôiskolán, és má-
soddiplomát az Államigazgatási Fôiskolán. 2008-ig a VIII. ke-
rületben dolgoztam nyomozóként, alosztályvezetôként, onnan 
„átszereltem” a XVII. kerülethez, majd 2010-ben visszatértem 
Józsefvárosba bûnügyi osztályvezetônek, és tavaly júliusban 
kértek fel a Ferencvárosi Rendôrkapitányság vezetésére. 

– A nyomozói munka nyilván érdekesebb, mint a kapitány-
ságvezetés.

– Ez teljesen más feladat. Az elsô tíz év kizárólag a szakmá-
ról szólt, ez a mostani munka pedig menedzseri feladatokkal is 
jár. Másfajta kihívás, de most is foglalkozom szakmával, a napi 
ügymenetben részt veszek: az ügyeletes tisztek mindig nálam 
számolnak be az elmúlt huszonnégy óra történéseirôl. Ezért az-
tán pontos képem van arról, hogy mikor mi történik a kerület-
ben. 

– Más kerületekhez képest rendôri szempontból milyen 
Ferencváros?

– Nem érdemes más kerületekkel összeha-
sonlítani, mert mindenhol mások az adottsá-
gok. Józsefváros például sokkal egységesebb-
nek tekinthetô közbiztonsági szempontból. 
Ferencváros négy részre osztható, a körút 
belsô oldalán, ahol jó állapotú, régi bérházak 
vannak, viszonylagos nyugalom van, Közép-
sô-Ferencváros – a részben rehabilitált terü-
leteivel – már sokkal színesebb képet mutat, 
aztán van egy hatalmas lakótelepünk, amely – 
szerkezetébôl adódóan – másfajta kihívásokat 
jelent a rendôrség számára. Mindezek mellett 
ott a Duna partján a fejlôdô kereskedelmi-kul-
turális központ a maga közintézményeivel. 
Ráadásként pedig Ferencváros labdarúgócsa-
pata a maga biztosítási szükségletével…

– Hány rendôr tartozik a ferencvárosi ka-
pitánysághoz?

– Rendszeresített létszámunk kétszázhét 
fô, de ebbôl tizennyolc fô hiányzik. A köz-
rendvédelmi osztályon – akiket az utcán lát-
hatunk naponta – kilencvennégyen vannak. 
Nagyon jó hír, hogy az új felszerelôk közül – 

a Budapesti Rendôr-fôkapitányság idén nyolcvan embert vett fel 
– huszonegyen jelezték, hogy nálunk szeretnének dolgozni. Saj-
nos ennyi helyem nincsen, de ez azt mutatja, hogy jó a hírünk.

– Mitôl lehet vonzó egy rendôrkapitányság?
– Azt gondolom, hogy ebben nagy szerepe van a parancs-

noki hozzáállásnak. Elterjedt, hogy emberként, partnerként ke-
zelem a beosztottakat, nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy bár 
katonai szervezet vagyunk, de értelmesen legyünk azok. A fel-
adatnak mindig megnézzük az emberi oldalát is. Azt hiszem, 
jelentôs részben ennek is köszönhetô, hogy az elmúlt fél évben 
az „elvándorlás” a felére csökkent.

– Milyen a kapcsolatuk az önkormányzattal?
– Az önkormányzat ténylegesen segíti a munkánkat, hiszen 

– az önkormányzati törvény alapján – a közbiztonság fenntar-
tása az önkormányzatnak is feladata. Az anyagi támogatást köz-
vetlenül az önkormányzattól kapjuk, míg az egyéb felajánlások 
befogadása a Ferencváros Közbiztonságáért Közalapítványon 
keresztül zajlik. Sokat köszönhetünk ennek, akár a jutalmak 
tekintetében, akár technikai eszközök beszerzésében, akár az 
évzáró rendezvény megszervezésében. 

– Mit hozhat ez az együttmûködés 2012-ben?
– Terveink között szerepel egy komolyabb informatikai fej-

lesztés, hiszen a gyors és biztonságos ügyintézés érdekében el-
engedhetetlen lenne, hogy ne öt-hat éves számítógéppel próbál-
juk futtatni a szükséges programokat. 

– Ilyesmivel korábban, máshol már foglalkozott…
– Igen, a XVII. kerületben, és a VIII. kerületben is önkor-

mányzati segítséggel oldottuk meg az informatikai fejlesztése-
ket. A térfigyelô rendszer üzemeltetésében is támogat minket az 
önkormányzat. A 21. században kell hogy legyen egy korrekt 
térfigyelô rendszerünk, mert bizonyítható, hogy annak megléte 
nagymértékben visszaszorítja a közterületi bûncselekményeket.

– Bôvül a kamerarendszer?
– Jelen pillanatban mindössze huszonhét kamerából áll a 

rendszer, és azt gondolom, hogy ez kevés. Lemaradásban va-
gyunk a környezô kerületekhez képest, s ennek lehet olyan 
káros következménye, hogy a bekamerázott kerületekbôl a 
bûnelkövetôk „átszorulnak” hozzánk. Idén tíz kamera telepíté-
sét tervezi az önkormányzat, és a hosszú távú tervekben is évi 
tíz-tíz kamera szerepel.

– Mi a helyzet a „legzöldebb lakótelepen”?
– A mi rendôrkapitányságunk azért is speciális, mert két 

központban van elhelyezve. Itt, a Haller utcában van a bûn-
ügy és az igazgatásrendészet, az „egyenruhások” központja vi-
szont a lakótelep közepén, a Börzsöny utcában található. Ez egy 
önkormányzati tulajdonú épület, amely minden szempontból 
megújul idén. A lakótelepen régóta problémát jelent, hogy nem 
lehet ügyfélfogadást tartani. A felújítás egyik fô célja, hogy ezen 
változtassunk. Akivel ott történik valami, annak ne kelljen be-
jönnie a Hallerbe. Az épület mai formájában egy zárt katonai 
objektum, a felújítás után lehetôség lesz arra, hogy megnyis-
sunk egy éjjel-nappal mûködô panaszfelvételi irodát. Azt is 
tervezzük, hogy elindul egy lakótelepi járôrszolgálat, amely a 
József Attila-lakótelepet és az Aszódi utca környékét fedné le. 
Úgy kell elképzelni, hogy 24 órában lenne egy rendôrjárôr és 
egy közterület-felügyelô közös gépkocsiban. Ehhez kapcsolód-
va tervezzük „Rendôrségi Pontok” kialakítását is.

– Rendôrségi Pont?
– Ez annyit jelent, hogy bizonyos helyeken tábla jelezné, 

hogy a rendôrjárôr mikor tartózkodik az adott helyen. Ha meg-
valósul, akkor akár ott is lehet a rendôrséghez fordulni.

– Az Aszódi utcai hajléktalanszálló ad majd új feladatot?
– Annyi dolgunk biztos lesz vele, hogy egy eddig zárt kö-

zösségben megjelenik egy „idegen test”, amely a kezdetekben 
kiválthat ellenérzéseket, és okozhat problémákat. 

– A ferencvárosiak mennyire tekintik partnernek a rend-
ôrséget?

– Azt remélem, hogy egyre inkább. Én a nyitottság elvét 
hirdetem, szeretném, ha az embereknek nem lennének fenn-
tartásaik, amikor hozzánk akarnak fordulni. Például megszün-
tettem azt a kötött rendszert, hogy mikor van a kapitánynak 
fogadónapja. Most ez úgy mûködik, hogy ha valaki engem 
keres, azt három munkanapon belül személyesen fogadom, 
meghallgatom. Sokaknak sokszor az is elég, ha van, aki meg-
hallgatja a panaszukat. Ugyanígy a nyitottság és az odafigye-
lés szelle mében létrehoztunk egy funkcionális e-mail címet: 
09rk@budapest.police.hu. Az ide érkezô problémákkal, beje-
lentésekkel érdemben foglalkozunk, ugyanúgy kezeljük ôket, 
mint a személyes bejelentéseket. Komolyan gondolom, hogy 
a rendôrség és a lakosság együttmûködése sokat javíthat a fe-
rencvárosiak közérzetén.
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Rákellenes világnap 
A rákellenes világnap (február 4.) alkalmából a Mátyás utcában talál-
ható „A rák ellen, az emberért, a holnapért” társadalmi alapítvány 
szakmai fórumot szervezett. A találkozón a szakemberek, onkológu-
sok, táplálkozási szakértők mellett Formanek Gyula alpolgármester 
is részt vett, az alapítvány számára ugyanis fontos, hogy szorosan 
együttműködjenek Ferencvárossal, a Ferencvárosi Önkormányzat-
tal. A szakmai találkozót egy nyílt nap követte, ahol előadásokkal, 
életmód- és táplálkozási tanácsadásokkal várták az egészséges élet-
mód iránt érdeklődő ferencvárosiakat. Az 
alapítvány egyébként a Mátyás utca 18. 
szám alatt ingyenes szolgáltatások sorá-
val várja a IX. kerületi lakosokat.
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Az orvos válaszol

Dr. Eörsi Dániel háziorvos válasza: 
Az ember lelkivilága bonyolult. Gondo-
latok, tervek, érzések, vágyak kavarog-
nak benne. A lelki élet betegségei en-
nélfogva sokfélék lehetnek. Alapvetôen 
kétfajta van belôlük: tünet és elakadás. 
Tünet lehet az alvás, az evés, a szexuális 
élet zavara, idetartozik a hangulatzavar, 
szorongás, pánik, kényszer, továbbá a 

függôség (alkohol, gyógyszer, drog vagy bármi más). Elakadás-
ról akkor beszélünk, ha az illetônek van olyan problémás terü-
let az életében, amelyre tartósan nem tud megoldást. Magány, 
elhúzódó családi konfliktusok, munkamánia, túlhajszolt élet, 
irreális célok kergetése, önállótlanság, és még hosszan lehetne 
sorolni.

„Erôs vagy, oldd meg” – mondjuk egymásnak és magunknak 
is, pedig segítséget kérni nem szégyen. A terápia nem büntetés, 
hanem támasz. Ilyenkor a gyógyszer mellett a pszichoterápia és 
más kezelési formák is szóba jönnek. A budapesti ellátás szá-
mos ponton világszínvonalú, itt a IX. kerületben és környéken 
is kiváló szakemberek dolgoznak. Nehéz a helyzet, ha maga az 
érintett nem tartja magát betegnek, ilyenkor a hozzátartozók 
sokszor hiába gyôzködik. Nem baj, ha ôk maguk kérnek se-
gítséget, mert a család bármelyik tagjának a kezelése a többiek 
javulását is eredményezheti.

Károly keresztnevű olvasónk kérdezi: A különféle 
testi betegségekben szenvedôk szakorvosokhoz, specia-
listákhoz fordulhatnak. Vajon milyen segítséget kaphat 
az, aki valamilyen lelki nyavalyában szenved, és egyedül 
képtelen megoldani?
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Parkolási ügyek
2012. január 1-jétôl a Ferencváros területén lévô parkolási övezetekre érvényes kedvezményes par-
kolási engedélyek kiadását a Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyfélszolgálati irodáján lehet intézni. 

Az iroda februártól új helyen, a Lónyay utca 13/A alatt mûködik. 

Az iroda minden hétköznap reggel kilenctôl várja az ügyfeleket, hétfôn, kedden és csütörtökön dél-
után ötig, szerdán hatig, pénteken pedig négyig. A  pénztár 12.00 órától 12.30-ig ebédszünet miatt 
zárva tart!

http://www.ferencvarosiparkolas.hu

Százéves házak a IX. kerületben
A Budapest 100 a százéves buda-
pesti épületek köszöntésére önkén-
tesek, lokálpatrióták és a házukat 
szeretô lakók összefogásával szerve-
zôdô program, amelynek elindítója 
az OSA Archívum, projektgazdája a 
KÉK – Kortárs Építészeti Központ.

Az év századik napjához közel esô hétvégén, 2012. április 
14–15-én szervezzük meg Budapest 100 néven a százéves bu-
dapesti épületek nyitott hétvégéjét.

Az elsô lakógyûlésre 34 százéves épületbôl érkeztek érdek-
lôdôk. A program általános ismertetését követôen a lakók pár 
percben bemutatkoztak, elmondták, miért gondolják, hogy ér-
demes szomszédjaikat arra ösztönözni, hogy kinyissák százéves 
lakóházuk kapuját, és programokat szervezzenek a nyitott hét-
vége alkalmából. 

A Budapest 100 programmal a lakóközösségeken túl az idén 
százéves intézményeket is megkerestük. Az elsôként csatlako-
zott intézmények között üdvözölhetjük a Katona József és a 
Kolibri Színházakat, a Külügyminisztériumot és a Deák Diák 
Általános Iskolát.

A program sikerességét önkéntesek segítik: levéltárban ku-
tatják Budapest százéves épületállományát és a korabeli miliôt 
feltáró, 1912. évi rövidhíreket, fotózzák az épületeket és a kö-
zösségi eseményeket, csatlakozásra buzdítanak.

Továbbra is várjuk azoknak a százéves házban élô lakóknak, 
valamint intézményeknek a jelentkezését, akik kedvet éreznek a 
Budapest 100 programhoz való csatlakozáshoz!

Az általunk felkutatott, mintegy 250, idén százéves épület 
listája megtalálható a program honlapján: www.budapest100.hu/
epuletek/2012.

A bemutatkozás legegyszerûbb formája, hogy erre az áprili-
si hétvégére tegyék lehetôvé az épület bejárását. Emellett örül-
nénk, ha a lakók megajándékoznák születésnapos lakóházukat: 
közös munkával újrafestenék a korlátokat, vagy történne valami 
szokatlan: zene, alkalmi kórus szólna, filmeket vetítenének, fôz-
nének valamit az udvaron…

Nem kizárólag a jó karban lévô épületeket vagy a mûemlé-
keket szeretnénk megmutatni a közönségnek. A program épp-
annyira szól a valamikori Budapestrôl, mint a mairól, a gyak-
ran elhanyagolt, a felismerhetetlenségig szétszabdalt házakról. 
Közös gondolkodást kezdeményez a megújulásról, összetartó 
lakóközösségek születését ösztönzi.

A Lakók/intézmények/önkéntesek jelentkezésének mód-
ja: lakógyûlésen személyesen: 2012. február 23., csütörtök, 18 
óra. (OSA Archívum – Budapest V., Arany János u. 32.)

E-mailen: budapest100@kek.org.hu

Az idén lesznek százévesek az alábbi házak:

Angyal utca 9.; Bokréta utca 28.; Gubacsi út, Gubacsi Telep; 
Gyáli út 21.; Ipar utca 13.; Közraktár utca 10.; Lenhossék 
utca 24–28.; Lónyay utca 18/a; Lónyay utca 18/b; Lónyay 
utca 19.; Lónyay utca 36.; Mester utca 12.; Mester utca 13.; 
Mester utca 18.; Mester utca 56–58.; Ráday u. 4.; Ráday 
utca 25.; Thaly Kálmán utca 39.; Üllôi út 1.; Üllôi út 121.
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Van élet a válás után!
Magyarországon a házasságok kétharmada válással végzôdik, s bár ilyenformán a társadalom nagy része szembesül 
a problémával, nincs elfogadott formája a segítségnyújtásnak. A Ferencvárosban is mûködô VálóHáló csoport azok-
nak segít, akik a válás után szeretnék visszaszerezni egészségüket.

– Az elváltakat ma Magyarországon furcsán kezelik – vázol-
ja a helyzetet Paksy Sándor, a VálóHáló koordinátora –, mert 
nem értik a helyzet lényegét. Van, ahol elítélik ôket, és van, 
ahol nem veszik komolyan a problémáikat. Sajnos az egyházak 
némelyike és a társadalom jelentôs része még mindig az elô-

ítéletek között vergôdik, ha elvált ember bátorkodik segítséget 
kérni.

– Miként segít a VálóHáló?
– Módszerünk nagyon egyszerû: elvált emberek jönnek 

össze, hogy megbeszéljék gondjaikat. Egy ilyen közösségben 

Jogi járat A társasházi szabályozás kettôs természete

A társasház a közös tulajdon sajátos formája. Mivel a tu-
lajdonjog a legkorlátlanabb vagyoni jog, így mindegyik 
tulajdonostárs joggal várhatná el, hogy csak az egyetér-

tésével születhessenek társasházi döntések. Azonban ez az elvárás 
mûködésképtelenséggel fenyegetné a társasházakat, hiszen minél 
több a tulajdonostárs, annál nagyobb az esélye, hogy nem mindig 
lesz teljes az egyetértés. A fenti érdekeket figyelembe véve a társas-
házi szabályozás tulajdoni kérdésekben a teljes egyetértés követel-
ményébôl indul ki, míg használati, költségviselési kérdésekben a 
többségi elvet követi. 

A társasház alapításához az összes tulajdonostárs egyetértése 
szükséges, és mindegyikôjüknek alá kell írnia az alapító okira-
tot is. Megemlítendô, hogy kivételes esetben bíróság is elrendel-
heti társasház alapítását, ekkor a bíróság ítélete pótolja a teljes 
egyetértést és az alapító okiratot.

Az alapító okirat a tulajdoni kérdéseket szabályozza, felso-
rolja a közös tulajdonba tartozó épületrészeket, továbbá a külön 
tulajdonba kerülô lakásokat (nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségeket), és meghatározza az egyes lakásokhoz tartozó közös 
tulajdoni hányadot. Mivel ezek a társasház tulajdonjogi alapjai, 
így az alapító okirat módosításához a fô szabály szerint minden 
tulajdonostárs egyetértése szükséges. Ennek azonban hátrányos 
következménye, hogy akár egy tulajdonostárs ellenkezése is 
megakadályozhatja a közös tulajdonnal kapcsolatos módosítási 
szándékot. A problémára reagálva a hatályos társasházi törvény 
már bizonyos körben (pl. tetôtér, tárolók, pince eladása) lehetô-
vé teszi, hogy a közös tulajdon elidegeníthetéséhez elegendô az 
összes tulajdonostárs tulajdoni hányadához viszonyított négy-
ötödös, illetve kétharmados egyetértés. Ezen speciális esetek-
tôl eltekintve azonban tulajdoni kérdésekben teljes egyetértés 
szükséges.

A társasházi lét statikus alapját a tulajdoni viszonyok adják, 
azonban a mindennapokban általában a használatot, a költség-
viselést érintô témák kapnak szerepet. Az ezekkel kapcsolatos 

szabályok rendszerezése érdekében a hatályos társasházi tör-
vény elôírja, hogy a hatlakásosnál nagyobb társasházak köte-
lesek szervezeti és mûködési szabályzatot (SZMSZ) alkotni. 
Ebben szükséges szabályozni többek között a közös költséggel, 
használattal, hasznosítással, szervezeti felépítéssel, képviselôi 
hatáskörrel kapcsolatos egyes kérdéseket és a lakóház házirend-
jét. Az SZMSZ elfogadásához, késôbbi módosításához elegendô 
az összes tulajdoni hányadhoz viszonyított egyszerû többség. 

Társasház alapításához ennek ingatlan-nyilvántartási bejegy-
zése szükséges, ehhez be kell nyújtani az alapító okiratot is. Ezt 
tüzetesen megvizsgálja a földhivatal, hiszen ez az alapja a társas-
házon belüli külön tulajdonok létrejöttének, az egyes lakások 
tulajdoni lapja létrehozásának, és az alapító okirat tartalmazza az 
egyes lakásokhoz kötôdô tulajdoni hányad mértékét is.

Az SZMSZ-t és annak késôbbi módosításait is be kell nyúj-
tani a földhivatalhoz, azonban ezt külön nem vizsgálja a föld-
hivatal, csak hozzácsatolja a társasház addigi irataihoz. Így az is 
elôfordulhat, hogy egy társasháznak nincs is szervezeti és mû-
ködési szabályzata, különösen ha megalapítására és bejegyzésé-
re évtizedekkel ezelôtt került sor.

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

mindenki pontosan érti, hogy mirôl beszél a másik. Segítünk 
abban, hogy az elváltak feldolgozzák azt a helyzetet, amely-
re korábban valószínûleg nem készültek. A lélekben lezajló 
folyamat nagyon hasonlít ahhoz, ahogy az ember a halálhoz 
viszonyul, itt is el kell végezni a gyászmunkát, hogy tovább 
lehessen lépni. Persze, sokszor ennél drámaibb a helyzet, jócs-
kán vannak olyanok, akiknek abban kell segíteni, hogy képe-
sek legyenek „élni”. Az elváltak egy része szörnyû énképpel és 
borzalmas depresszióval érkezik. Ezeken a problémákon a leg-
többször segít a közösség. A VálóHáló a legmesszebbmenôkig 
házasságpárti, és, ha még lehet, mindent megtesz annak meg-
mentéséért.

– Hogyan jött létre a VálóHáló?
– Az elsô csoportot hét évvel ezelôtt hoztuk létre, aztán rá-

jöttünk, hogy nem elég, ha egyetlen helyen minden évben kép-
zôdik egy új csoport, hanem „osztódni” kell. Azok között, akik 
részt vesznek ebben a kurzusban, többen is vannak olyanok, 
akik maguk is szívesen tartanának ilyen foglalkozásokat, és al-
kalmasak is rá. Ennek megfelelôen alakultak ki újabb és újabb 
körök, s így jutottunk el a Bokréta utcába is.

– A honlapról (http://valohalo.hu) úgy tûnik, mintha a kö-
zösségnek lenne valami laza vallási kötôdése…

– A felekezetköziség a vallási kötöttségek hiányára utal, szí-
vesen látunk olyanokat is, akik nem istenhívôk. Nem vagyunk 
„üres, vallásos képmutatók”, de hisszük, hogy Isten alkotta az 
embert és a házasságot, így ô tudja, hogyan mûködik legjob-

ban, ezért is használjuk a Biblia történeteit. A Bibliában renge-
teg használható alapelv van, és az is gyakori, hogy bibliai tör-
téneteket dolgozunk fel, ha az ott felvázolt szituáció köthetô az 
aktuális élethelyzethez.

– Vannak szabályai ezeknek a péntek esti összejövetelek-
nek?

– Az egyik alapszabály, hogy senki sem beszélhet túl sokat, 
a másik, hogy senkit nem lehet lehurrogni. Vagyis mindenki – 
hitbeli meggyôzôdésétôl, világnézetétôl függetlenül – elmond-
hatja azt, amit gondol.

– Milyen a nemek megoszlása egy-egy ilyen közösségben?
– Olyan, mint minden aktivitást igénylô közösségben: több 

a hölgy. Eleinte szinte csak hölgyek voltak, de aztán volt egy 
áttörés, és azóta már férfiak is szép számmal jönnek. Nemrégen 
egy péntek esti összejövetelen például kilenc férfi jelent meg, és 
csak néhány nô.

– Mikor, hogyan lehet csatlakozni?
– A „gyógyulási periódus” októbertôl márciusig tart, és a 

pénteki beszélgetéseken kívül szervezünk filmklubokat, kirán-
dulásokat és táborokat is. Gyakorlatilag bármikor lehet csat-
lakozni. Általában e-mailt írnak nekünk, vagy telefonon je-
lentkeznek, minden paraméterünk megtalálható a világhálón. 
Olyan embereket várunk, akik nyitottak arra, hogy igénybe 
vegyék a csoport segítségét, de nyitottak arra is, hogy személyi-
ségük lelki oldalával is foglalkozzanak. Rajtuk, nekik segíthet a 
csoport, és ôk azok, akik segíthetnek a csoportnak.

Dr. Finta Gábor
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Bányavirág, avagy rej-
tett kincsek a mélyben
Fiatal erdélyi szerzô bemutatója a Pinceszínházban
Fanyar humora van Székely Csaba fiatal erdélyi drámaírónak, ezt leginkább az általa szerkesztett, Marosvásárhelyen 
megjelenô Manna.ro portálon megjelent krokijai, kritikái bizonyítják. A Kolozsváron mûködô Láthatatlan Kollégium 
nívódíját 2011-ben debüt kategóriában neki ítélték oda. 2009-ben elnyerte a BBC Nemzetközi Rádiójáték Pályáza-
tának legjobb európai drámáért járó díját a Dou you like Banana Comrades? (Ízlik a banán, elvtársak?) címû mûvé-
vel, 2010-ben pedig a POSZT-on a kortárs drámákkal foglalkozó Nyílt Fórum zsûrije a legjobb alkotásnak Székely 
Bányavirág címû mûvét ítélte. Rögtön rangos elismerésekkel indult tehát írói pályája. A dráma sajátos nyelvezete, 
tragikomikus jellege felkeltette a marosvásárhelyi rendezô, Sebestyén Aba érdeklôdését, és nagy sikerrel színre vit-
te a darabot. Március 2-án pedig a Pinceszínházban láthatja a közönség az elôadást Csizmadia Tibor rendezésében. 
A  fent említett fanyar humor, tragikomikus látásmód ebben a mûben is jelen van. 

– A darabot egy színházi workshop keretében írtam, ame-
lyet a marosvásárhelyi, kolozsvári és nagyszebeni egyetemek 
bevonásával rendeztek. Ez valójában egy „színház-szimuláció” 
volt, öt színész, egy rendezô, egy drámaíró és egy menedzser 
bevonásával. Az európai uniós támogatással megrendezett ese-
ményen tizenkét csapat „versenyzett”, meglehetôsen szûkre sza-
bott idôkeretek között. Ezért jött kapóra, hogy nekem már volt 
egy téma a fejemben, amely régóta foglalkoztatott, s amellyel 
nagyszüleim falujában találkoztam elôször: a munkanélküliség 
megjelenésével egyre kilátástalanabbnak tûnt az ott élôk hely-
zete, és valamiféle bénultság miatt nem tudnak ebbôl kitörni. 
Csak beszélnek róla, hogy tenni kéne valamit, de a cselekvés 
helyett a pálinkásüveghez nyúlnak, attól várják a megoldást. 

Még rosszabb esetben megkeserítik 
egymás életét, vagy ami a legször-
nyûbb, a halálba menekülnek.

– Mikor játszódik a történet? 
Napjainkban, amikor a gazdasági 
válság miatt sokan elvesztik ke-
nyérkereseti lehetôségüket?

– A bánya tulajdonképpen a 
munkanélküliség jelképe a darab-
ban. A bányák és az üzemek be-
zárása 1989 táján kezdôdött Szé-
kelyföldön, akkor vált ilyen nagy 
léptékûvé a munkanélküliség is. 
Sajnos azóta sem változott sokat a 
helyzet. „Ez a hely megváltoztatja 
az embert. Verekedés, alkoholkó-
ma, öngyilkosság egyfolytában. Va-
lahová mindig menni kell, örökké 
hívnak. Ha nem járok el minden 
beteghez látogatóba, jönnek a ro-
konok a bicskákkal fenyegetôzni” 
– mondja a darab egyik szereplôje, 

a falu vagy község orvosa. Mert igazából még abban sem tud-
nak közös nevezôre jutni a darab szereplôi, hogy falu-e, vagy 
köz ség, ahol tengetik mindennapjaikat.

– A bányabezárások, a munkanélküliség megjelenése mel-
lett van-e más valóságalapja a mûnek?

– Tény, hogy Székelyföldön kétszer akkora az öngyilkossá-
gok aránya, mint másutt Romániában. Hozzájárul ehhez a zord 
idôjárás, az ivásra való hajlam meg általában a székely ember 
viszonya az élethez. Néhány évvel ezelôtt Zetelakán het ven-
nyolcan lettek öngyilkosok egy évben, zömmel elvált, remény-
telen helyzetbe került, idôsebb emberek. „Eladni ezt a házat. 
Beköltözni a városba, munkát keresni. Élni. Nem három-négy 
hónap múlva, nem egy év múlva. Most!” – mondja késôbb egy 

pillanatra felcsillanó optimizmussal az egyik szereplô – mint-
ha Csehov Ványa bácsijának elvágyódó hôsét hallanánk. Nem 
titok, hogy Csehov nagy példaképem. Tréfálkoztunk is ezen 
már eleget a cím ürügyén: Bánya-Ványa, de sokat tanultam az ír 
McDonaghtól és az erdélyi Tamási Árontól is. Az ír szerzô hôsei 
a némiképp hasonló zord körülmények között ugyancsak ke-
ményebben viszonyulnak a mindennapi megpróbáltatásokhoz. 
Csehov és Tamási hôsei pedig, gondolom, sokunk számára is-
merôsek. A szerencsétlen sorsok és a sok lemondás ellenére a 
Bányavirág nem egy komor darab. Még akkor sem, ha furának 
tûnhet, hogyan lehet ennyi nyomorúságról, amibôl sokan in-
kább az öngyilkosságba menekülnek, úgy írni, hogy azon végül 
– legalábbis a nézôtéren – derülni is lehet. Az elsô olvasópróbán 
például a színészek kifejezetten jókat mulattak egy-egy helyze-
ten, ízes és mégis nagyon is modern szlengnek tûnô káromko-
dáson, szófordulaton. A fekete humor erôteljes jelenléte segít 
nekünk és megítélésem szerint mindenkinek abban, hogy meg-
felelô távolságból szemléljük azt, amiben élünk. Segít felébredni 
abból a keserû álomból, amelybe a szereplôk belepusztulnak.

– Mit jelent a cím? A Bányavirág? Ez egy létezô fogalom?
– Hogyne! A bányák mélyén található kristályos képzôd-

ményeket nevezik így. Mivel nagyon mélyen vannak, igen ne-
héz megtalálni és felhozni ôket. Mindenkiben vannak rejtett 
szellemi, lelki értékek, kérdés, hogy felszínre tudjuk-e hozni 
ôket.

– A darab voltaképp egy trilógia egyik fejezete. Mivel fog-
lalkozik a másik két rész?

– A Bányavirág megírásakor az idôbeli korlát – egyórás lehe-
tett az elôadás – jelentette a legnagyobb nehézséget számomra. 
Éreztem, hogy több a mondanivalóm, s már akkor eldöntöttem, 
folytatom. Idôközben elkészült a második rész Bányavakság 
címmel, és már dolgozom a harmadik részen is. A Bányavakság 
a korrupcióval és a nacionalizmussal foglalkozik. Ebben – és 
erre utal a cím – a fôszereplô nem veszi észre, vagy nem akarja 
észrevenni, hogyan megy tönkre a körülötte élôk élete. A har-
madik rész pedig az egyház szerepét járja körül. Mindhárom da-
rab ugyanazon a településen játszódik, ám más-más hangsúllyal 
közelíti az ott élôk helyzetét.  K.K.

Iparmûvészeti Múzeum
Kiss Katalin fotómûvészként dolgozott… amíg látott. Nagyon szereti a ferencvárosi utcákat, te-
reket, épületeket, és ezen az sem változtat, hogy nem láthatja a változásokat.

„2009-ig laktam a Bakáts téren, albérletben: kicsi, udvari, sö-
tét lakás volt, üresen talán kicsit nyomott hangulatú, de én lát-
tam benne a lehetôséget. A barátaim, akik segítettek beköltöz-
ni, meg is hökkentek: »Hogy vehetted ki ezt a lakást? Ez tiszta 
depi! Ez nem vall rád.« Én meg azt válaszoltam, hogy azért jó 
ez a lakás, mert közel van az Iparmûvészeti Múzeum! Persze, 
ez csak egy érv volt a sok közül, de most is komolyan állítom, 
hogy nekem fontos volt ennek a varázslatos szecessziós épület-
nek a közelsége.

Olyan, mint egy csodálatos ékszerdoboz, már az is feldobta 
a hangulatomat, ha elmehettem mellette. Nemcsak a külsejét, 
de a belsejét is szerettem, amikor bejöttem kiállítást nézni, ak-
kor rendre úgy jártam, hogy az épület formái és fényei jobban 
lekötötték a figyelmemet, mint a kiállított tárgyak.

Akkoriban, amikor még láttam, nagyon szerettem éjszaka 
járni a várost. Volt úgy, hogy éjjel hosszan figyeltem az épületet, 
gyönyörködtem benne, és persze alibibôl elolvasgattam azt is, 
hogy milyen kiállítások lesznek… amelyek közül párat átalud-
tam az éjszakai mászkálások miatt.

Persze, ez a fajta városnézés elsôsorban nyári program volt, 
amikor nappal ôrületes a hôség, éjszaka pedig fellélegzik a vá-
ros. Emlékszem, milyen csodálatosak voltak a meleg nyári esôk, 
egészen elképesztô kadmiumfényeket produkált az épület. Az is 
csodaszép volt, amikor elállt az esô.

Én mindig embereket fényképeztem beállított, elképzelt szi-
tuációkban, azt próbáltam fényképbe önteni, ami bennem zajlik. 

Az épületek fényképezése soha nem von-
zott, ám egyszer, egy ilyen nyári esô után meg-
történt, hogy elkezdtem fényképezni a pocsolyá-
ban, kirakatokban tükrözôdô múzeumdarabkákat. S bár 
ez rám nem jellemzô, mégis, az Iparmûvészeti Múzeum épülete 
olyasmit is kihozott belôlem, amire nem is gondoltam.

Ezek a képek ott nyugszanak a szekrény mélyén, mint egy 
lezárult korszak emlékei, amelyekkel nem tudok, nem akarok 
semmit sem kezdeni. Nem bolygatom a fényképeimet, mert 
megfájdítják a szívemet. Sok ember azért mûvész, mert szereti 
megmutatni azt, amit csinál. Én akkor is magamnak alkottam.”

Helyek  szelleme

Fo
tó

: F
er

en
cz

y 
D

áv
id

Fo
tó

: Z
al

án
 K

lá
ra

 

17 



18 FerencvárOs OtthOn, várOs OtthOn, várOs FerencvárOs 19 

LátóTérben – térhatású  
fotográfiák
Pár éve tart a térhatású filmek divatja – sokunknak a 

nem is olyan régen bemutatott Avatar volt az elsô egész 
estés 3D-élménye –, s máris terjedôben vannak a 3D-s 

tévék, igaz, még borsos áron. Meglepô, hogy a térhatású állókép 
már az 1890-es években elterjedt volt Magyarországon. Ilye-
nekbôl nyílt kiállítás január 20-án a Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyûjteményben. 

A tárlatot – amely két teremben 58 nagyméretû, 41 × 40 
cm-es fotográfiából és a térhatású fotózás eszközeibôl áll – Lu-
gosi Lugo László fotográfus, mûvészeti szakíró nyitotta meg. 

A kétoptikás fényképezôgéppel készült képeket – anno – 
olyan sztereoszkóppal kellett megnézni, amely kicsit hasonlított 
a Csillagok háborújából Darth Vader álarcának felsô részéhez. 
Azért, hogy a mai nézônek könnyebb dolga legyen, úgynevezett 
anaglif nagyításokat készítettek – a formák elmosódott körvo-
nalaiból, világoskék és pirosas foltokról lehet felismerni ezeket 
–, amelyeket a piros és kék celofán szemüveg alakít térhatású 
fekete-fehér képpé. A tér illúziója nem tökéletes, kicsit olyan, 
mint azokat a gyermekkönyveket lapozgatni, ahol a lapok közül 
egyszer csak kiemelkedik Csipkerózsika tornyos kastélya. A ki-
állítás mégis rendkívül érdekes, s nem mellékesen ez az a tárlat, 

ahol a látogatók is, voltak szép számmal, jól festenek az arcuk 
elé tartott fura szemüveggel! 

Az egyik terem neves szobrászunk, Stróbl Alajos életét és 
munkásságát örökíti meg a felesége által készített fotókon. 
Megelevenednek többek között az olaszországi építészeti ta-
nulmányutak emlékei, márványt szállítanak ökörfogaton, a 
mûvész Szent Istvánt ábrázoló szobrát láthatjuk az öntödében, 
s számos fônemest a róluk készült szoborral egyetemben, de 
utcaképek is lógnak a falakon a Tabánról és a Múzeum körút 
forgatagáról.

A másik teremben torziós ingájáról híres fizikusunk, Eötvös 
Loránd kísérleti útjairól, illetve kirándulásairól készített szte-
reoképek láthatók a falakon. A hegyek szerelmese volt, varázs-
latosak a Magas-Tátrában és a Dolomitokban készült felvételek. 
A piros-kék szemüvegen át nézvést a vízesés vize szinte felénk 
fröccsen (lépjünk hátra, mert nagyon hideg), s ha nem ügye-
lünk rá, biz még megbotlunk az expedíciósátor kötelében.

A tárlat – amely színvonalában méltó folytatása a bicikli tör-
ténetét bemutató Freecikli kiállításnak – március 24-ig látható, 
hétfôtôl péntekig 12.00–18.00, szombaton pedig 10.00–14.00 
óra között a Ráday u. 18. sz. alatt, bejárat az Erkel utca felôl.

Fo
tó

 é
s 

sz
öv

eg
: K

ri
vá

ns
zk

y 
Á

rp
ád

 

Pályázat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata mint közvetítő szervezet pályázatot hirdet a „Belső-Ferencváros kulturális negyed 
fejlesztése” városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló miniprojektek támogatására.

„Nyitott utca – nyitott udvar” (NYU)
1. A pályázat célja
A kulturális negyed koncepciójának egyik fontos eleme az érdekeltek – hely-
ben lakók, helyi érdekeltségű nonprofit szervezetek, művészeti-kulturális mű-
helyek – között létrejövő interakció és a nyitottság. A „nyitott utca” ebben 
az esetben olyan közösségi-kulturális programsorozatot takar, amelyben a 
pályázók az utcán vagy az utcáról közvetlenül elérhetően kívánják megvaló-
sítani programjukat, ezeket az eseményeket eleve vendégek számára terve-
zik meg – kerületi lakosok, hazai vendégek, turisták –, és a megvalósításban 
együttműködnek más helyszínekkel/pályázókkal. Különösen kívánatos, hogy 
az együttműködő helyszínek között legyenek erre a célra/alkalomra megnyi-
tott társasházi udvarok és „utcai” szereplők: vendéglátók, kulturális-művészeti 
műhelyek. Előnynek számít, ha a „zöld udvar” programban sikeres szereplő 
egyben a „nyitott udvar” programban is részt vesz. A sikeres pályázatok egy-
szerre építenek a Belső-Ferencvárosban már megvalósult kulturális-művészeti 
fesztiválok tapasztalataira, és érvényesítik a maguk sajátos – a helyhez és a 
szűkebb közösséghez kötött – igényeit. 

Összefoglalva, a pályázat célja, hogy az akcióterületen – a Ráday utca a 
Bakáts tér és a Kálvin tér között; Bakáts tér; Kálvin tér; Csarnok tér – lévő 
lakóházak kulturális-gasztronómiai programok útján megnyissák udvaraikat a 
közönség számára, illetve az „utcai” szereplők a közönség részére vonzóbbá 
tegyék a Ráday utcát, annak vonzáskörzetét.

Kívánatos, hogy egy-egy pályázó a pályázati-megvalósítási időszakon be-
lül maximum 3 db program megvalósítására vállalkozzon, egyben előnynek 
számít az elbírálás során, ha a pályázók egymás között előzetesen tartalmi, 
technikai együttműködést valósítanak meg.

A program 2012 tavaszán indulhat, főleg gasztronómiához, vendéglátáshoz 
kapcsolódó tematikával. 

2. A pályázók köre
Helyi, a IX. kerületben bejegyzett székhellyel (telephellyel) rendelkező vállalko-
zói tevékenységet folytató nonprofit szervezetek, amelyek az akcióterületi la-
kossággal kapcsolatban vannak (az akcióterületen bármilyen módon jelen van-
nak, vagy a kerületben a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak). 
Az alábbi nonprofit szervezetek pályázhatnak:
– nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület), 

amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs 
projektben;

– nonprofit gazdasági társaságok, amelyek konzorciumi partnerként nem 
vesznek részt a városrehabilitációs projektben;

– társasházak, lakásszövetkezetek;
– szociális szövetkezetek, amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek 

részt a városrehabilitációs projektben.
Nem nyújthatnak be pályázatot a pártok működéséről és gazdálkodásáról szó-
ló, 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek. 

3. Támogatható tevékenységek
Nyitott udvar programhoz:
– „udvari zene”, pl.: komolyzene, dzsessz, autentikus népzene stb.;
– képzőművészeti kiállítás, filmvetítés, irodalmi estek;
– gyermekprogramok;
– a programok lebonyolításához szükséges technikai szükségletek, pl.: hango-

sítás, egyéb technikai eszközök, áramforrás biztosítása stb.;
– a program ideje alatt a lakóház biztonságát célzó szolgáltatások.
Nyitott utca programhoz:
– művészeti-kulturális-szórakoztató programok, pl.: szabadtéri kiállítás, elő-

adások, vetítések stb.;
– gasztronómiai programok;
– a programok lebonyolításához szükséges technikai szükségletek, pl.: hango-

sítás, egyéb technikai eszközök, áramforrás biztosítása stb.;
– a program ideje alatt a helyszín biztosítását, biztonságát célzó szolgáltatá-

sok.

Elszámolható költségek: kizárólag a miniprojekt sikeres végrehajtásához/
megvalósításához közvetlenül kapcsolódó forgóeszközök, helyszín- és eszköz-
bérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el.

A miniprojekt megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2012. április 
20., záró időpontja legkésőbb: 2012. október 20.

A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat 
benyújtását követő 45. naptári nap.
A rendelkezésre álló keret: bruttó 3 429 000 Ft.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100 százalék.
Támogatás összege: minimum bruttó 400 000 Ft, maximum bruttó 685 800 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 1-jétől 2012. március 
5., 14.00 óráig. 

A címzett a Támogatási szerződés aláírásával előlegigénylésre válik jogo-
sulttá, amelynek mértéke a megítélt támogatás maximum 80 százaléka lehet.

4. A pályázat benyújtása
A részletes miniprojekt pályázati útmutató elérhető a Budapest Főváros IX. Ke-
rület Ferencváros Önkormányzata www.ferencvaros.hu honlapján, valamint 
nyomtatott formában a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkor-
mányzata, Közszolgáltatási és Okmányiroda – Ügyfélszolgálati Csoportnál 
(1092 Budapest, Bakáts tér 14.).

A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújt-
hatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat), valamint további 
egy elektronikus példányban (CD/DVD-lemezen), zárt csomagolásban, kizáró-
lag személyesen az alábbi címre kell benyújtani:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Közszolgáltatási 
és Okmányiroda – Ügyfélszolgálati Csoport, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét: 
„Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” 
KMOP-5.2.2/B-09-2f-2010-0003 „Nyitott utca – nyitott udvar” (NYU)
A jelentkezési lapokat 2012. március 5., 14.00 óráig lehet benyújtani.

Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel 
megtörtént. A közvetítő szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az át-
adás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az 
átvétel időpontja, az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével. 

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-1 217-0058-as tele-
fonszámon vagy az softprogramok@ferencvaros.hu e-mail címen tehetik fel. 

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok (Útmutató 6.1. 
pontja alapján): 
1. Jelentkezési lap;
aláírási címpéldány vagy aláírásminta;
létesítő okirat másolata;
referenciaigazolás (az Útmutató 6.1.3. pontjában foglaltak esetén);
költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
a) árajánlatok;
b) költségbecslések.
2. A társasházak esetében a hatályos létesítő okirat és a hatályos szerveze-
ti-működési szabályzat benyújtása kötelező.
A társasházak esetében szükséges továbbá a társasházi közgyűlés határo-
zata a pályázaton való részvételről, vagy a közös képviselő nyilatkozata arról, 
hogy a pályázaton való részvételre társasházi közgyűlési határozat nélkül is 
felhatalmazással rendelkezik. 
A felhívás elválaszthatatlan részét képezi a „Zöld udvar” (ZU) pályázati út-
mutató.
A pályázathoz az alábbi dokumentumok tölthetők le:
– pályázati útmutató;
– jelentkezési lap (PDF);
– jelentkezési lap (DOC);
– a miniprojekt kommunikációja (8. sz. melléklet).

Dr. Bácskai János s. k.
polgármester
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Már a rájátszásra  
készülnek a kosarasok
Egy évtizednyi szünetet követôen a Ferencváros újjáalakult nôi kosárlabdacsapata ismét az NB I.-ben szerepelt a 
2010–11-es szezonban. Az újoncként elért hatodik hely után az új bajnokságban feljebb szeretne lépni a zöld-fehér 
együttes. Az elmúlt hónapokban történtekrôl és az elôttünk álló idôszakról Farkas Sándorral, az FTC vezetôedzôjé-
vel beszélgettünk. 

– Az elsô évadban az volt a cél, hogy jussunk 
be a rájátszásba, azaz a legjobb nyolc közé, és ezt 
a feladatot gond nélkül teljesítettük – idézte fel a 
közelmúltat Farkas Sándor. – A bajnokság alap-
szakasza során végig a negyedik helyen álltunk, 
és csak az utolsó fordulóban, egy váratlan ered-
mény miatt szorultunk az ötödikre. A rájátszás-
ban így pályahátránnyal kezdtünk, és ez nagy-
ban befolyásolta a sorsunkat, nem jutottunk be 
a négy közé.

– A nyári szünetben részben átalakult az 
együttes kerete. Ezek a változások minôségileg 
mit jelentettek?

– Mostani csapatunk hasonló erejû, mint a 
korábbi. A nyáron Darida Csillával nem hosszab-
bítottunk szerzôdést, visszajött az egykor a Fra-
diban nevelkedett Englert Orsolya, hozzánk ke-
rült Kovács Krisztina és Süle Krisztina. Vida Anna 
sajnos csak az elsô négy mérkôzésen játszott, ké-
sôbb már csak egy meccsen lépett pályára. Vele 
úgy állapodtunk meg, hogy ha egy bizonyos idôn belül kap kül-
földi ajánlatot, akkor elengedjük. Így is történt, Franciaországba 
ment, de két hónap után nem kötöttek vele újabb szerzôdést a 
Mondeville-nél, és végül Zalaegerszegre igazolt.

– A Fradi négy gyôzelemmel kezdte a bajnokságot, majd 
négy vereség került a csapat neve mellé, aztán egy hetes siker-
szériát lapzártáig három újabb fiaskó követett.

– A sorsolás szeszélye miatt néz ki ilyen ciklikusan az ered-
ménysorunk. Az elôttünk álló és nálunk erôsebb csapatoktól 
rendre kikaptunk, a többieket viszont magabiztosan legyôz-
tük. Azt nagyon sajnálom, hogy itthon nem tudtuk megverni a 
ZTE-t, pedig az utolsó negyed elôtt még vezettünk. A zalaiakkal 
évek óta nagy harcban vagyunk, a tavalyi bronzérem után csak 
erôsödtek, és egységes csapat vált belôlük. Igaz, Hegedûs Rita és 
Kovács Krisztina sérüléssel bajlódott, ezen a fontos mérkôzésen 
alig játszottak, és másoknak is voltak kisebb betegségeik. A pa-
pírforma szerint az ötödik helyen zárjuk majd az alapszakaszt 
március tizedikén. 

– Mire lehet képes a Ferencváros a play-offban? 
– Az utóbbi meccseken javuló formát mutatott a csapat, és 

bár a rájátszásban ismét a Zalaegerszegnél lesz a pályaelôny, 
megpróbáljuk kiharcolni a továbbjutást. Ha mégsem sikerül, az 

ötödik helyre reális esélyünk van bármelyik rivális ellen, és tel-
jesülhet a kívánságunk, az elôrelépés. 

– Az elmúlt évben anyagi gondokról is hallani lehetett. 
Lesz változás ezen a téren?

– Tény, hogy tavaly gyakran fizetési problémák is nehezítet-
ték a munkát, ezért le a kalappal a játékosok elôtt, becsülettel 
tették a dolgukat. A vezetôség nemrég új tagokkal bôvült, és 
remélhetôleg rövidesen új, tôkeerôs szponzorunk is lesz. A sta-
bilitás megteremtése az elsôdleges cél, és ezzel párhuzamosan 
szakmailag is elôre kell lépnünk, hogy a mezônybôl kiemelke-
dô, nemzetközi porondon is rendszeresen szereplô csapatok 
mögött a Fradi legyen a legjobb.

– Az utánpótlás minden sportágban kulcskérdés. Milyen 
jövô áll a kosárlabda-szakosztály elôtt?

– A juniorok tavaly bajnokságot nyertek, abból a csapatból 
többen már a felnôttekkel edzenek. A tizenhét évesnél fiatalab-
bak versenyeztetését a Kôbányai Darazsakkal együttmûködve 
oldjuk meg, ôk biztosítják számunkra az utánpótlást. Szeret-
nénk új alapokra helyezni ezt a fontos munkát, ezért számos 
IX. és X. kerületi iskolában elôkészítô csoportokat indítottunk. 
A kört a közeljövôben további szomszédos kerületek bevonásá-
val bôvíteni akarjuk.  M. S.
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Pályázat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata mint közvetítő szervezet pályázatot hirdet a „Belső-Ferencváros kulturális negyed 
fejlesztése” városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló miniprojektek támogatására.

„Pünkösdi Virágünnep” (PÜ)
1. A pályázat célja
Belső-Ferencváros kulturális negyeddé fejlesztésében nagy szerepet játszik egy 
új, a lakókat, a vállalkozókat, intézményeket megmozgató kulturális-művészeti 
fesztivál.

A pályázók köre megegyezik a „Nyitott utca – nyitott udvar” pályázat sze-
replőivel. A cél az, hogy mind az „utcai” események, mind az „udvarok” prog-
ramjai kapcsolódjanak a Virágünnep címen induló pünkösdi fesztiválhoz, an-
nak szatellitprogramjaiként. A Virágünnep fesztivál 2012-ben pünkösd három 
napján a kulturális negyed „megnyitó” ünnepsége kíván lenni, demonstrálva a 
városközpont-rehabilitáció eredményeit. Integrálja a társasházak, illetve egyéb 
szereplők által önállóan megvalósított programokat. Ezek részben bevezetik 
magát a fesztivált, „rávezető programként” felkeltik a figyelmet, a fesztivál 
ideje alatt gazdagítják annak programját.

Ez a pályázati forma arra teremt lehetőséget, hogy a pályázók és a Virág-
ünnep szervezői gyakorlatot szerezzenek az együttműködés technikájában, 
módszereiben. Ez a pályázat igyekszik megteremteni a „hivatásos fesztiválszer-
vezés” és a „közösségi fesztiválszervezés” közti együttműködést. 

Fontos és kívánatos cél, hogy a Virágünnep mint a kulturális negyed nyitó 
eseménye erősítse a Csarnok tér és a Ráday utca közti kapcsolatot, kijelölje a 
kulturális negyed tényleges, kibővített határait. Kívánatos az akcióterület – a   Rá-
day utca a Bakáts tér és a Kálvin tér között; Bakáts tér; Kálvin tér; Csarnok 
tér – élővé tétele és az érintett kulturális-közösségi intézmények bekapcsolása.

Összefoglalva, a pályázat célja, hogy a IX. kerületben lévő nonprofit szerve-
zetek a pünkösdi fesztiválhoz kapcsolódó „kiegészítő”, azt gazdagító kulturá-
lis-gasztronómiai-turisztikai programsorozatot hozzanak létre. 

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek azon pályázók, akik sikeresen 
vettek részt a „Nyitott utca – nyitott udvar” pályázaton.

2. A pályázók köre
Helyi, a IX. kerületben bejegyzett székhellyel (telephellyel) rendelkező vállalko-
zói tevékenységet folytató nonprofit szervezetek, amelyek az akcióterületi la-
kossággal kapcsolatban vannak (az akcióterületen bármilyen módon jelen van-
nak, vagy a kerületben a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak).

Az alábbi nonprofit szervezetek pályázhatnak:
– nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület), 

amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs 
projektben;

– nonprofit gazdasági társaságok, amelyek konzorciumi partnerként nem 
vesznek részt a városrehabilitációs projektben;

– társasházak, lakásszövetkezetek;
– szociális szövetkezetek, amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek 

részt a városrehabilitációs projektben.
Nem nyújthatnak be pályázatot a pártok működéséről és gazdálkodásáról szó-
ló, 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek. 

3. Támogatható tevékenységek
– „udvari zene”, pl.: komolyzene, dzsessz, autentikus népzene stb.;
– képzőművészeti kiállítás, filmvetítés, irodalmi estek;
– gyermekprogramok;
– művészeti-kulturális-szórakoztató programok, pl.: szabadtéri kiállítás, elő-

adások, vetítések stb.;
– gasztronómiai programok;
– a programok lebonyolításához szükséges technikai szükségletek, pl.: hango-

sítás, egyéb technikai eszközök, áramforrás biztosítása stb.;
– a program ideje alatt a helyszín biztosítását, biztonságát célzó szolgáltatások.
Elszámolható költségek: kizárólag a miniprojekt sikeres végrehajtásához/meg-
valósításához közvetlenül kapcsolódó forgóeszközök, helyszín- és eszközbér-
lések, valamint szolgáltatások számolhatók el.

A miniprojekt megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2012. má-
jus 13., záró időpontja legkésőbb: 2012. május 28. A projekt megvalósítá-
sának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. 
naptári nap.
A rendelkezésre álló keret: bruttó 5 467 500 Ft.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100 százalék.
Támogatás összege: minimum bruttó 600 000 Ft, maximum bruttó 1 093 500 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 1-jétől 2012. március 
19., 14.00 óráig.

4. A pályázat benyújtása
A részletes miniprojekt pályázati útmutatója érhető a Budapest Főváros IX. Ke-
rület Ferencváros Önkormányzata www.ferencvaros.hu honlapján, valamint 
nyomtatott formában a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkor-
mányzata, Közszolgáltatási és Okmányiroda – Ügyfélszolgálati Csoportnál 
(1092 Budapest, Bakáts tér 14.).

A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújt-
hatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. 

A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat), valamint további 
egy elektronikus példányban (CD/DVD-lemezen), zárt csomagolásban, kizáró-
lag személyesen az alábbi címre kell benyújtani:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Közszolgáltatási 
és Okmányiroda – Ügyfélszolgálati Csoport, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét:
„Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése”
KMOP-5.2.2/B-09-2f-2010-0003 „Pünkösdi Virágünnep” (PÜ)

A jelentkezési lapokat 2012. március 19., 14.00 óráig lehet benyújtani.
Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel 

megtörtént. A közvetítő szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az át-
adás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az 
átvétel időpontja, az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével. 

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-1 217-0058-as tele-
fonszámon vagy az softprogramok@ferencvaros.hu e-mail címen tehetik fel.

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok (Útmutató 6.1. 
pontja alapján)
1. Jelentkezési lap;
aláírási címpéldány vagy aláírásminta;
létesítő okirat másolata;
referenciaigazolás (az Útmutató 6.1.3. pontjában foglaltak esetén);
költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásá-
val):
a) árajánlatok;
b) költségbecslések.
2. A társasházak esetében a hatályos létesítő okirat és a hatályos szerveze-
ti-működési szabályzat benyújtása kötelező. 
A társasházak esetében szükséges továbbá a társasházi közgyűlés határo-
zata a pályázaton való részvételről, vagy a közös képviselő nyilatkozata arról, 
hogy a pályázaton való részvételre társasházi közgyűlési határozat nélkül is 
felhatalmazással rendelkezik. 
A felhívás elválaszthatatlan részét képezi a „Zöld udvar” (ZU) pályázati út-
mutató.
A pályázathoz az alábbi dokumentumok tölthetők le:
– pályázati útmutató;
– jelentkezési lap (PDF);
– jelentkezési lap (DOC);
– a miniprojekt kommunikációja (8. sz. melléklet).

Dr. Bácskai János s. k.
polgármester
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Gyôzelem nélkül az edzômeccseken
A törökországi Belekben három edzômérkôzést játszottak a Ferencváros labdarúgói, két vereség mellett egy dön-
tetlenre futotta a társaságnak. A téli szünetben eddig már Tóth Bence, Fitos László és Csizmadia Csaba is távozott 
a jelentôsen átalakuló együttesbôl.

elsô edzômérkôzésén a román másod-
osztályban a saját csoportját vezetô 
Viitorul Constant‚a ellen lépett pályára 

a Fradi. Ellenfelünknél talált egy igazán ismert 
játékost, igaz, már nem mezben, a klub tulaj-
donosa ugyanis az egykori klasszis Gheorghe 
Hagi. Nos, a kiválóság nem panaszkodhatott: 
csapata Rusu révén kétgólos elônnyel zárta az 
elsô félidôt, majd a második játékrészben szin-
tén az utánpótlás-válogatott értékesített egy 
büntetôt. Zárásként Bence szépített.

A következô meccsen az azeri U21-es válo-
gatott ellen végzett 1-1-re a Fradi, amelynek gólját Pölöskey sze-
rezte. S a csatár góljával vezettek Détári Lajos tanítványai az Ad-
mira elleni utolsó törökországi találkozón is, ám az osztrákok a 
folytatásban négyszer feleltek, s Batik csak szépíteni tudott, de 
erre is jött válasz, így 5-2-es zakóval zárult a túra.

Lapzártánk után, január utolsó napján 
az NB I/NB II-es Fradi vegyes csapat a Ma-
gyarországon edzôtáborozó brazil Santos 
második csapatával mérkôzött.

Korábban Gera Zoltán, majd egy másik 
egykori játékosunk, Megyeri Balázs kapcsán 
lehetett hallani, hogy érdeklôdik utána a 
Wolfsburg. Nos, egyikbôl sem lett semmi, 
viszont az NB I-es csapatnál az érthetetlenül 
erôltetett Junior miatt számításba sem vett 
Sváb Dániel január végén próbajátékon járt 
a németek második együttesénél. Védônk 

teljesítménye tetszett a vendéglátóknak, de sorsáról késôbb 
döntenek. Három játékos viszont biztosan nem lesz a Ferencvá-
ros tagja tavasszal, mi több, mindhárman végleg távoztak: Tóth 
Bence Pápára, Fitos László Gyirmótra igazolt, míg Csizmadia Csa-
ba Kecskeméten folytatja pályafutását.

Békéscsaba a mumus
Nehezen indult az év, de január közepétôl jöttek a sikerek

A labdarúgók után nôi kézilabdázóink számára is kel-
lemetlen meglepetést hozott a Békéscsaba elleni csa-
ta, kikaptak a Viharsarokban. Ráadásul a Népligetben 

gyôzött a Gyôr is. Aztán a folytatásban már jól teljesítettek höl-
gyeink, három további, januári meccsükön nyertek.

A biztos két pont tudatában utaztak Békéscsabára nôi kézi-
labdázóink, végül egy sem lett belôle. A hazaiak kezdtek job-
ban, és háromgólos elônyt szereztek a találkozó elején, s hiába 
fordítottunk, döntetlennel zártuk az elsô félidôt. A második fél-
idôben Zácsik (10) és Tomori (7) góljaival öttel is elléptünk, ám 
a hazaiak egyenlítettek a hajrában, s két perccel a vége elôtt át-
vették a vezetést. Mi több, az a találat gyôzelmet is ért számukra.

A csalódott szurkolók azt remélték, majd a Gyôr elleni hazai 
rangadón javít az együttes. Nem sikerült. Már az elején hátrány-
ba kerültünk, s csak egyre nôtt a különbség, a szünetig ötre. 
Sorra hagytuk ki a helyzeteket és a heteseket, így a bajnoki cím-
védô egyre távolodott, és simán nyert 41-30-ra.

Két vereség után Fehérváron már ideje volt elkezdeni a 
pontgyûjtést, s bár ezúttal is akadt egy jelentôsebb hullámvölgy, 
de több remek idôszakkal elbírtuk ezt. Ugyan a szünetben öttel 
is jobban álltunk, a második félidô elsô harmadában egyenlített 
az Alcoa. Ezt követôen viszont negyedóráig nem kaptunk gólt, 
és eldöntöttük a találkozót, s 36-29-re nyertünk.

Az Érd elleni hazai találkozó igazán csak negyedóráig tar-
togatott izgalmakat, azt követôen Szucsánszki (9) és Tomori (7) 
vezérletével elhúztunk – a hajrában egy idôre tíz fölé is nôtt a 
különbség –, végül 24-25-re nyertünk.

A hónap zárásaként Vácott vívott rangadót csapatunk, s bi-
zony igen nagy csatát láthatott a publikum. Az elsô játékrészben 
többnyire a mieink vezettek 1-2 góllal – a szünetben eggyel, s 
a folytatásban sem tudtunk megugrani –, mi több, egy ideig a 
hazaiak álltak jobban, szintén kettôvel. A hajrában, 26-26 után 
mindkét oldalon kimaradt egy hetes, majd a hét gólig jutó Zá-
csik betalált a hálóba, és megszerezte a gyôzelmet. Az utolsó 
másodpercben ugyanis Tápai büntetôje is kimaradt, így höl-
gyeink örülhettek a végén, és a Gyôr mögött hat ponttal, de a 
Siófok elôtt szintén hattal, a második helyen állnak a tabellán. 

Megújult a sportcsarnok
A Ferencváros név kötelez a sport támogatására
Ferencváros és a sport régóta összetartozik. A nagy hagyományokkal rendelkezô kerületi sportélet jelentôs esemé-
nyére került sor január utolsó napján: átadták a felújított Vendel utcai sportcsarnokot.

A kerületiek egyik kedvenc sportszíntere a Vendel ut-
cai csarnok. Ferencváros egyetlen önkormányzati tu-
lajdonú sportlétesítménye – egyúttal a Ferencvárosi 

Szabadidô Sport Egyesület (FSZSE) bázisa – 1991-es megnyitás 
óta nem volt felújítva, az épület egyre kevésbé felelt meg a kor 
követelményeinek. Az önkormányzat ezért erre a feladatra ál-
lami támogatásra pályázott, sikerrel. A felújítás költségeihez a 
Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elôirányzatából je-
lentôs összeget biztosított.

Az átadóünnepségen Farkasné dr. Gasparics Emese, a BM 
önkormányzati helyettes államtitkára hangsúlyozta: a jelenlegi 
gazdasági helyzetben elismerésre méltó, hogy a kerület vezeté-
se – a lakosság igényeit messzemenôen figyelembe véve – nem 
kevés pénzt áldozott a sportcsarnok felújítására. A test kar-
bantartásának fontos szerepe van gazdasági és szociális szem-
pontból is, így a létesítmény korszerûsítése túlmutat a sport 
keretein. Az új sporttörvény pedig jelentôsen hozzájárul az 
utánpótlás-neveléshez és ahhoz, hogy sportoló nemzetté vál-
junk. Ehhez persze arra is szükség van, hogy ne csak szemlélôi, 
hanem részesei, alakítói is legyünk a sportnak – például ebben 
a csarnokban.

A Ferencváros név kötelez bennünket a sport támogatására 
– mondta dr. Bácskai János polgármester. Tizenkét oktatási in-
tézmény van a kerületben, és a felnôtt lakosság mellett az ezek-
be járó diákok számára is kulturált sportolási körülményeket 
teremt a felújított csarnok. A lábat kímélô burkolat, az ener-
giatakarékos világítási rendszer, a korszerûsített öltözôk és zu-
hanyzók színvonalas hellyé tették a Vendel utcai létesítményt. 

A IX. kerület elkötelezett az iskolai sport és az utánpótlás-ne-
velés támogatásában, és ehhez nagyban hozzájárul ez az immár 
modern sportcsarnok.

Elsôként a gyerekek vették birtokukba a létesítményt. A Li-
liom utcai és a Csicsergô Óvoda apróságai játékos sorversenyek-
kel, a kerületi általános iskolásokat foglalkoztató Ferencvárosi 
Szabadidôs SE szivacs-kézilabdázói rövid edzésbemutatóval és 
mérkôzéssel, a Leövey Klára Gimnázium diákjai pedig dance 
aerobik mûsorral avatták fel a csarnokot.

Takács Gyula intézményvezetô büszkén mutatta a dr. Bács-
kai János polgármestertôl kapott vendégkönyvet, amelyben re-
mélhetôleg sok száz bejegyzés tanúsítja majd, hogy jó sportolni 
a Vendel utcában.  M. S.
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Deutsch Kornélia

Sudoku
7 2 9

4 2 5 6

1 8 7

8 2 5 9

9 2

8 3 1 7

3

1 2 9 6

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. március 5-ig juttassák el a kitöltött táblázatot 
borítékban, postán, illetve személyesen a Ferencvárosi Mûve-
lôdési 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 2012. januári számunkban megjelent sudoku helyes meg-
fejtôi közül Katona Eszternek kedvezett a szerencse, nyeremé-
nyét, a Pinceszínház két színházjegyét a Pinceszínházban veheti 
át (telefon: 218-0116).

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

ri fogadóóra minden hónap utolsó csütörtök, 12–16 óra. Beje-
lentkezés mindennap az ügyfélszolgálati irodán. Helye: polgár-
mesteri hivatal, I/24. Képviselôi fogadóóra: minden hónap elsô 
csütörtök,16.30-tól. Bejelentkezés: a fogadóóra napján, a hely-
színen, 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 be-
jelentkezés alapján: 06-20 975-8262

Tornai István (független): elôzetes bejelentkezés alapján bármi-
kor. 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




