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A tanévkezdés mindig izgalommal 
jár, ráadásul a mostani több változást 
is hoz a ferencvárosi iskolák életében. 
A újdonságokról Formanek Gyula al-
polgármester beszélt.

Az Országos Rendôr-fôkapitány-
ság Rendészeti Kiképzô Központ-
ja augusztus 25-én vehette át azt 
a szabadtéri kondicionáló parkot, 
amelyet az önkormányzat finan-
szírozott.

Az Újpest elleni vereség után 
közös megegyezéssel szerzôdést 
bontott az FTC és Détári Lajos, 
a labdarúgók szakmai munkáját a 
jövôben a holland Ricardo Moniz 
irányítja.

Itt van az ôsz, itt van újra…
Ferencvárosi ôszköszöntô fesztivál
Ami a természetben a tél, a visszahúzódó elcsendesedés ideje, az a nagyvárosokban a nyár, amikor minden városlakó megpróbál 
eltûnni az aszfaltot és betont korbácsoló nap sugarai elôl. Ahogy tavasszal újjáéled a természet, úgy ôsszel visszatér az élet, a 
pezsgés Ferencváros utcáira és tereire. Az ötnapos Ferencvárosi ôszköszöntô színes forgataga, minden korosztályt és réteget 
megmozgató programja kedvet csinál ahhoz, hogy belevessük magunk az ôszbe.

Augusztus 29-én, szerdán, a fesztivál nyitónapján, az egyre 
elviselhetôbbé szelídülô hôségben, a nyár végi munkanap 

ellenére egyre többen gyûltek a térre, volt, aki csak sétálgatott, 
nézelôdött a kirakodóvásár sátrai között, s voltak, akiket a konk-
rét programok vonzottak. Nosztalgiázó felnôttek s elkerekedett 
szemû gyerekek figyelték, ahogy az általános iskola elôtti ré-
szen felépül a ringlispíl, a kisvasút s olyan vidékre visszaszorult 
„objektumok”, mint a vásári horgászat vagy a céllövölde. A mai 
gyerekeknek – bár számítógép elôtt ügyesebbek, mint szüleik – 

gyorstalpaló tanfolyamot kell tartani a légpuska irányzékáról is. 
A helyben gomolyodó vattacukorfelhôk, a kürtôskalácsok és a 
lacipecsenyék illata mintha minôségi változást hozott volna a tér-
re, ahol lufit hajtogató vásári mutatványos kápráztatta trükkjeivel 
a nagyszülôket sétáltató unokákat. A plébánia és az önkormány-
zat elé kitelepült vásározók szerencsére már nem gyermekkorunk 
fröccsöntött mûanyag bóvlijait kínálják, hanem szebbnél szebb 
kézmûvestermékeket: a háziszôtteseket árusító sátor mellett még 
a szövôszék is mûködésbe lépett.  folytatás a 6. oldalon
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Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP): pol-
gármesteri fogadóóra minden hónap utolsó csütörtök-
jén, 12–16 óra között. Helye: Polgármesteri Hivatal, 
I/24. Bejelentkezés: mindennap személyesen az ügy-
félszolgálati irodában. Képviselôi fogadóóra minden 
hónap utolsó csütörtökjén, 16.30-tól. Bejelentkezés: 
a fogadóóra napján a helyszínen, a Fidesz-irodában 
(IX., Lónyay u. 48.).

Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDNP): 
alpolgármesteri fogadóóra minden hónap utolsó szer-
da, 12–16 óra, helye: Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér 
14. II. emelet 38. Képviselôi fogadóóra: minden hónap 
elsô hétfô, 17–19 óra, helye: a részönkormányzat iro-
dája, Toronyház u. 3/b. Bejelentkezés az ügyfélszolgá-
lati irodán (Bakáts tér 14.) személyesen, a hónap min-
den munkanapján, ügyfélfogadási idôben. Érdeklôdni 
lehet telefonon: 215-1077/210-es mellék.

Kandolka László, 1. evk. (Fidesz–KDNP): minden 
páros hét kedd, 16–18 óra, IX., Lónyay u. 48., illetve 
elôzetes egyeztetés alapján bármikor. Telefon: 06-20 
510-7425

Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz–KDNP): minden hó-
nap második csütörtök, 16–18 óra, Bakáts téri általá-
nos iskola könyvtára, vagy sürgôs esetben a 06-20 926-
5633-as telefonon.

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDNP): elôzetes 
egyeztetés alapján bármikor. Telefon: 06-20 669-3839

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

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

Veres László, 7. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap 
elsô hétfô, 16–17.30 óra, FesZ-Oktatási stúdió (IX., 
Mester u. 33–35., bejárat a Dandár utca felôl), vagy 
elôzetes bejelentkezés alapján bármikor. Telefon: 06-
30 250-2249

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

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap elsô 
péntek, 16–18 óra, Aszódi úti önkormányzati iroda, 
vagy elôzetes bejelentkezés alapján: 06-20 975-8262

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

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP): minden hó-
nap második kedd, 15–17 óra, a részönkormányzat iro-
dája (IX., Toronyház u. 3/a), illetve egyeztetés alapján. 
Telefon: 06-20 513-0779

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

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

Hidasi Gábor (MsZP): minden hónap elsô péntek, 
9–11 óra, a részönkormányzat irodája (IX., Toronyház 
u. 3/a). Telefon: 280-7195, e-mail: hidasigabor@free-
mail.hu.

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

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

Tornai István (független): elôzetes bejelentkezés alap-
ján bármikor. Telefon: 06-70 333-1713



3. oldalTanévkezdés2012. szeptember 7.

Becsengetés után
Közhelyszámba megy, hogy minden tanévkezdet számos izgalmat tartogat. Az elsôsöknek és szüleiknek értelemszerûen, hiszen 
egy új élethelyzetbe, ismeretlen környezetbe, új kihívás elé kerülnek. De a felsôbb osztályosoknak, szüleiknek és az ôket váró 
pedagógusoknak is várakozással teli ez az idôszak. Jön-e új gyerek az osztályba, milyenek lesznek az új tantárgyak, tankönyvek, 
s mi mindent mesélnek majd a „régiek” a vakációról? Az idei tanév több változást is hoz a ferencvárosi iskolák életébe. Ezekrôl 
beszélgettünk Formanek Gyula alpolgármesterrel.

– Az egyik legfôbb változás az, hogy 
a Dominó általános Iskola megszûnt, és 
jogutódlással integrálódik a József Attila 
általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézetbe. A két intézmény ösz-
szeolvadását igyekeztünk úgy megolda-
ni, hogy a sajátos szakmai, pedagógiai 
programok folytatása biztosított legyen, 
és hogy ez a változás a megszûnô isko-
la helyének változásán felül semmiképp 
ne okozzon törést a gyerekek életében. 
A másik jelentôs szervezeti változás, 
hogy a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó 
jövôbeli feladata lesz a pedagógiai szak-
mai szolgáltatás nyújtása, illetve a 28 fôs 
tantárgygondozói hálózat mûködtetése. 
Az új szervezet neve Ferencvárosi Pe-
dagógiai szak- és szakmai szolgáltató 
Központ lesz. Folytatjuk a Molnár Ferenc 
általános Iskola külsô és belsô, azaz tar-
talmi megújítását. ez az iskola folytatja 
a hejôkeresztúri sikeres modellre épülô, 
a hátrányos helyzetû gyerekek számára 
élményszerûbb oktatást biztosító H2O 
programot, sôt az angol nyelvi elôny 
programú osztályok mellett az idén egy 
logopédiai osztályt is indítunk. ez az osz-
tály korábban a József Attila-iskolában 
mûködött.

– Ezek a változások nyilván egy sor 
építési, átalakítási munkát is vonnak 
magukkal.

– A József Attila-iskolában a „do-
minósok” az épület negyedik emeletén 
kapnak helyet. A Pedagógiai szolgáltató 
Központ ugyanebben az ingatlanban lesz 
elhelyezve, az épület Tóth Kálmán utcai 
részén, így az intézmény bejárata is er-
rôl az utcáról fog nyílni. A legjelentôsebb 
építési munkákra értelemszerûen itt volt 

szükség, de kisebb-nagyobb felújítás gya-
korlatilag valamennyi iskolánkban volt a 
nyár során. Ugyanez mondható el az óvo-
dákról, bölcsôdékrôl is. s ha már szóba 
kerültek az óvodák, meg kell említeni, 
hogy a Kerekerdô Óvodában, ahol ko-
rábban a Nevelési Tanácsadó mûködött, 
terveink szerint két-három további óvodai 

csoport indulása válhat majd lehetôvé a 
szükséges átalakítást követôen.

– A mostani tanév sorsdöntônek ne-
vezhetô abból a szempontból, hogy 2013. 
január 1-jétôl fenntartóváltás lesz az is-
koláknál. Jelent-e ez bizonytalanságot 
az iskolák és a szülôk körében?

– Azt gondolom, a fenntartóváltás 
az iskolák életében nem jelent, jelenthet 
zavart okozó változást. Praktikusan any-
nyit kell majd jelentsen, hogy a szakmai 
munkát felügyelô szerv megváltozik, és 
a finanszírozás nem az önkormányzato-
kon keresztül, normatív támogatás for-
májában történik, hanem a pedagógusok 
munkabérüket közvetlenül kormányzati 
finanszírozással kapják. Természetesen 
minden változás bizonytalansággal jár, 
de azt gondolom, a szakmai munkát ez 
nem fogja zavarni. Az óvodák, bölcsôdék 
esetében nem lesz fenntartóváltozás, ez 
továbbra is önkormányzati feladat marad.

– Az elmúlt években megszokott gya-
korlat volt, hogy a ferencvárosi általá-
nos iskolások, függetlenül attól, hogy 
önkormányzati vagy egyéb fenntartású 
iskolába járnak, évkezdetkor taneszköz-
csomagot kapnak. Méghozzá nem is 
akármilyet, hanem színes gyerekrajzok-
kal borítottat. Így lesz ez az idén is?

Közérdekû adatok a 2012–13-as tanévrôl
Utolsó tanítási nap: 2013. június 14.
Ôszi szünet: 2012. október 29-tôl november 4-ig
Téli szünet: 2012. december 27-tôl 2013. január 2-ig
Tavaszi szünet: 2013. március 28-tól április 2-ig
(A tanítási szünetekben az iskolák gondoskodnak a tanulók felügyeletérôl.) 
Az általános iskolákban 182, a középiskolákban 181 tanítási nap lesz.
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Ünnepélyes kerületi tanévnyitó
A 2012–13-as tanév ünnepélyes kerületi megnyitóját a Mester utcai Molnár Ferenc Általános Iskolában tartották szeptember 
2-án vasárnap, ahol Török Alfréd igazgató köszöntötte a megjelent diákokat és szülôket, vendégeket, köztük Formanek Gyula 
alpolgármestert. Az igazgató a megnyitóját visszaemlékezéssel kezdte.

1902-ben „a székesfôváros tekintetes Tanácsa, Bárczy István 
dr. tanügyi tanácsnok buzgó kezdeményezésére… elhatározta, 
hogy a IX. kerületben polgári leányiskolát állít fel”. „Megszüle-
tésével a IX. kerület polgárságának régi óhajtása teljesült: örül-
hetünk, hogy hajléka, a palotaszerû épület, méltó ahhoz a szép, 
nemes feladathoz, amelyet az iskolának teljesíteni kell: nemcsak 
szemnek szép, hanem az egészség- és a neveléstudomány mai, 
modern követelményeihez van berendezve, fölszerelve” – írja 
szemzô Lajos, az iskola elsô igazgatója az elsô tanítási évben. 
Az iskola feladatát, céljait a következôk szerint határozta meg 
annak idején: „A haza minden polgárának, a kinek szellemi igé-
nyei vannak, meg kell kapnia azt az alapmûveltséget, a melyet 
az elemi iskola után következô iskola van hivatva megadni s a 
mely iskolát éppen ezért nevezték el polgári iskolának. általá-
nos mûveltséget nyújtunk, a mely nélkül az életben ma már nem 
lehet boldogulni. Késôbb az iskola elvégeztével kibontakoztat-
hatik a tanulóknak olyan szellemi tehetsége, amely továbbkép-
zésre alkalmas: de a szellemi képességek alapját, a sokoldalú 
hasznos tudást, növendékünk a polgári iskolának köszönheti.”

Török Alfréd azzal folytatta, hogy a 110 évvel ezelôtti célok 
és feladatok ma sem veszítették el aktualitásukat. Bizonyítja ezt 
az a sok itt nevelkedett, késôbbi kiváló sportoló, mûvész, tudós, 
mesterember, akikre Ferencváros is méltán büszke. A tantestü-
let rendkívüli lelkesedéssel és szakmai hozzáértéssel több éve 
bizonyítja pedagógiai fejlesztômunkájának eredményességét. 
Különösen nagyra értékelendô a tehetséges gyerekekkel való 
foglalkozás, kiemelkedôek a hátrányos helyzetû gyermekek fel-
zárkóztatásáért tett erôfeszítéseik, amelyeket már az országos 
kompetenciamérések eredményei is visszaigazoltak. szakmai 
körökben egyre többen ismerik el az itt folyó pedagógiai munkát. 
Nagykanizsától Miskolcig sokan látogattak el az iskolába az el-
múlt tanévben. Az itt alkalmazott korszerû pedagógiai módszer, 
a Komplex Instrukciós Program egyedülállónak számít a magyar 

közoktatásban, és összhangban van az új köznevelési törvény el-
veivel és történelmi múltunkkal. Az eredményesség mérése fo-
lyamatosan zajlik a tanulók, szülôk, pedagógusok véleményének 
megkérdezésével, és a tapasztalatokat értékelve továbbfejlesztik 
a módszert. Az igazgató úr arról is beszámolt, hogy ehhez a mun-
kához anyagi és erkölcsi segítséget nyújt a Zwack Részvénytár-
saság. elnök-vezérigazgatójának, Zwack Péter úrnak a halálával 
olyan személyiségtôl kellett elbúcsúzni, akinek életútját példa-
ként lehet állítani a mai tanulóifjúság elé. Török Alfréd kifejezte 
együttérzését a család fájdalmas gyászában.

Majd pedig kifejtette, hogy a pedagógiai eredményesség 
mérése nem a mai kor tudatossága. Már 1935-ben az iskola 
tanára, Mayer Blanka felmérte a tanulók véleményét az isko-
láról. Íme, néhány megállapítás: „Jó volt itt a családias hang és 
a nagy szeretet, amely szinte elmosta a tanár és a tanítvány kö-
zötti határt. Jó volt, hogy az órákon ôk gondolkoztak, s maguk 
fejtették meg a problémákat. Így tanultak gondolkodni, önálló 
véleményt alkotni, vitatkozni, véleményüket szabadon nyilvá-

– Igen. Azzal a különbséggel, hogy 
ezúttal több rajzpályázat díjnyertes mun-
káiból válogattunk: a költészet napja al-
kalmából rendezett, továbbá a Ferenc-
város 220. évfordulójára kiírt, „Az én 
Ferencvárosom” elnevezésû, valamint az 
„Én és a nagyim” rajzpályázat legjobb 
rajzai kerültek a füzetborítókra, és akár-
csak tavaly, az alkotók nevei is fel van-
nak tüntetve a borítólap belsô oldalán. Az 
idén is közel 1800 általános iskolás kap 
taneszközcsomagot, a füzetek mellé az 
alsósok vonalzót, korongokat, különféle 
segédeszközöket is, csaknem négymillió 
forint értékben. A füzetek gyártását és a 
csomagok összeállítását ezúttal is az ön-
kormányzat cége, a Feszofe Kft. végezte, 

munkát biztosítva ezzel jó néhány csök-
kent munkaképességû dolgozónak. ezen-
kívül valamennyi ferencvárosi iskolában 
tanuló ferencvárosi gyerek ingyen kapja 
a tankönyveket, legalábbis a költségve-
tési rendelet által szabályozott, úgyneve-

zett „alapcsomagot”, amelybe a különféle 
drága nyelvkönyvek, egyéb „extrák” nem 
tartoznak bele. Úgy vélem, hogy ilyenkor 
szeptemberben, amikor az iskolakezdés 
erôsen megterheli a családi büdzsét, ez 
nem elhanyagolható segítség.  (K. K.)
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Továbbra is ingyenes az új Ferencváros Kártya!
Önkormányzatunk azért vezette be az új Fe-

rencváros Kártyát, hogy az itt élôk még 
több kedvezményes vásárlási lehetôséghez és 
a mindennapi életet megkönnyítô szolgáltatás-
hoz juthassanak hozzá. Ez azonban nemcsak a 
kártyabirtokosoknak lehetôség, hanem a kerületi 
vállalkozásoknak is, hiszen városkártya-elfogadó 
partnerként növelhetik visszatérô vevôik, vendé-
geik számát. Célunk, hogy minél több ferencvárosi 
polgár, valamint üzlet és szolgáltató csatlakozzon 
kezdeményezésünkhöz, támogatva ezzel Ferenc-
város fellendülését. 

Tisztelt leendô Partnerünk! Még mindig van 
lehetôség az új Ferencváros Kártyát ingyenesen 

igényelni, akár 14 éves kortól. Azon kerületi lako-
sok pedig, akik 2012. július 30-ig leadták belépési 
nyilatkozatukat, már átvehetik elkészült kártyáju-
kat ügyfélszolgálati irodánkban.

A  városkártya használatával a vásárlások 
után összegyûjtött pontokat beválthatják külön-
bözô termékekre, kuponokra, ajándéktárgyakra. 
Ám az új Ferencváros Kártya több, mint egyszerû 
pontgyûjtô kártya, hiszen késôbbi terveink közt 
szerepel, hogy alkalmassá tegyük azt például is-
kolai ebédbefizetésre vagy parkolási díjának ki-
egyenlítésére is.

A kártyaigényléssel kapcsolatos további in-
formációkért keressen minket bizalommal! Ügy-

félszolgálat: 1093 Budapest, Lónyay utca 13/a. 
Hétfô, kedd, csütörtök: 9-tôl 17 óráig; szerda: 
9-tôl 18 óráig; péntek: 9-tôl 16 óráig. Ebédidô: 
12-tôl 12.30 óráig. Tel.: 06-21 202-8003. Web: 
fvkartya.hu

nítani és védeni. Jó volt az egyen kötény és a zubbony.” Az 
igazgató úr ezt úgy értékelte, hogy ha ezeket a korabeli nyelve-
zettel megfogalmazott tanulói véleményeket összehasonlítjuk 
az iskola jelenlegi pedagógiai célkitûzéseivel, akkor kísérteti-
es hasonlóságot állapíthatunk meg. „Az ide járó tanulók tevé-
kenységéhez kötôdô jelkép, az iskolaköpeny újbóli bevezetése 
erôsíti az összetartozás érzését, reméljük, hogy közös pozitív 
iskolai élmények kötôdnek majd viseléséhez” – zárta le a gon-
dolatmenetet.

A gyerekekhez szólva Török Alfréd elmondta: az iskola a 
környék ifjúságát világszerte ismertté tevô Molnár Ferenc iránti 
hálából és tiszteletbôl vette fel 1999-ben az író nevét, aki nem-
csak regényhôseit formázta e környék gyerekeirôl, de maga is a 
közelben, a mai József körút 83. sz. házban született és tanult. 
világhírû könyve, A Pál utcai fiúk mély, komoly, rendkívüli 
érzelmeket szólaltat meg, mély érzelmekre hangol. A szereplôk 
áldozatokra készek, szembeszállnak az erôsebbel, és a csatában 
becsülettel helytállnak. Mindegyik fiú több lesz önmagánál 
a háború végére. A félénkek hôsökké válnak, a durvábbak 

megemberelik magukat. A gyöngék ésszel, bátorsággal pótolják 
a testi erôt. A küzdôk saját csapatukban is elutasítanak minden 
csalást, durvaságot és szabálytalanságot. A könyv olyan emberi 
értékeket tartalmaz, amelyeket érdemes megfogadni. „Töreked-
jetek arra, hogy ti is mindig a jó értékeket kövessétek” – fogal-
mazott az igazgató.

A köszöntô szülôknek szánt üzenete: a gyerekek nem le-
hetnek sikeresek a felnôttek támogatása nélkül, s legfontosabb 
a szülôi támogatás, lehetôleg mindkét szülô támogatása. A jó 

társadalom kialakulását elôsegítô oktatáshoz nem elég a jó tan-
terv és a korszerûen felszerelt iskola. Az oktatás tágabb közös-
ségben zajlik.

A továbbiakban az elsô osztályos tanulókat köszöntötte 
Török Alfréd, majd az iskola elsô igazgatójának most is érvényes 
szavaival zárta beszédét: „Az igazgató felkéri a jelenlévôket, 
hogy közös munkájukban egymást támogassák és egymás iránt 
mindenkor baráti ôszinteséggel viseltessenek, mert csak közös 
összmunkálattal érhetô el sikeresen a kitûzött cél.”

K.K.

Két díjátadóra is sor került az ünnepélyes tanévnyitó keretében. A Molnár Ferenc általános Iskola által 2000-ben alapított 
Molnár Ferenc-emlékplakettet az iskola vezetôségének és tanárainak a döntése alapján idén Szalainé Cserôdi Gabriella 

kapta. A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány által 2012-ben kiírt felsôs tanulmányi ösztöndíj keretében a Ferencvárosban élô, 
tehetséges, de anyagi okok miatt hátrányos helyzetû tanulóknak, akik tanulmányi versenyeket nyertek, Formanek Gyula al-
polgármester és Illyés Miklós, a humán ügyek bizottságának vezetôje adta át a jutalmakat.
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Itt van az ôsz, itt van újra…
Ferencvárosi ôszköszöntô fesztivál

folytatás az elsô oldalról
A templom elôtti tér egyik végén a 9.tv sátra vonzotta a kíván-
csiskodókat, az egykori parkoló másik felén pedig a nagyszín-
pad kínálta minden korábbinál színesebb mûsorát. Az elsô napot 
a szerb és a roma kisebbségi önkormányzat mûsora nyitotta. Az 
ôket követô Papa Jazz Band koncertje elôtt Formanek Gyula al-
polgármester hivatalosan is megnyitotta a Ferencvárosi Kulturá-
lis, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. által szervezett fesztivált: 
„Az idén kétszázhúsz éves Ferencváros önkormányzata azt sze-
retné, ha 2012. év ôsze szép lenne. szeretnénk, ha Ferencvárost, 
az itt élôket és az idelátogatókat nem a csüggedés vagy a múlt 
feletti búslakodás jellemezné, hanem az életöröm, a derû, a bi-
zalommal teli jövôbe tekintés és a tenni akarás lendületessége. 
Hiszen ez az évszak is szerethetô, sok szép élményt tartogathat 
minden korosztály számára. Önkormányzatunk ehhez szeretne 
hozzájárulni az ôszköszöntô fesztivállal: nem a nyarat búcsúz-
tatjuk, még kevésbé bánkódunk miatta, hanem elôretekintve azt 
keressük, mi az, amit meg tudunk tenni családjainkért, szeret-
teinkért, kerületünkért” – foglalta össze a fesztivál üzenetét a 
kerület kulturális ügyekért felelôs alpolgármestere.

estére aztán már megtelt a tér, s igazi fesztiválhangulat 
költözött az évszázados falakkal ölelt térre. Az Anselmo Crew 
„mediterrán világzenéje” jó alapozás volt az estet záró Nemjuci 
Akusztikhoz, akik direkt a Bakáts tér adottságai miatt alakították 
hangos rockdalaikat akusztikussá.

És ez csak az ôszköszöntés elsô estéje, amit aztán a prog-
ramok tömkelege követett! A második estén a Ferencvárosban 
honos Turay Ida Színház adta elô Kálmán Imre Cigányprímás 
címû operettjét, olyan neves színészekkel, mint Mikó István és 
Hûvösvölgyi Ildikó. A harmadik napon, pénteken, iskolakezdés 
elôtti biztatásként az Alma együttes szórakoztatta a kisebbeket, 
vasárnap pedig Rutkai Bori és a Vaczka Rádió. Az ukrán, a gö-
rög és a szlovák kisebbség is hozzájárult a sokszínûséghez, az 
esteket pedig olyan jól csengô nevû elôadók zárták, mint Sziko-
ra Robi, a Benkó Dixieland Band és Geszti Péter a Gringó Sztár 
nevû formációjával.

Az idén kétszázhúsz éves Ferencvárosban hivatalosan is 
megkezdôdött az ôsz!

Grozdits
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Búcsú Zwack Pétertôl
Az augusztusban elhunyt Zwack Péter azok közé a kivéte-

les emberek közé tartozott, akikben a családi tradíció és 
az egyéni képességek úgy kerültek kölcsönhatásba a történelmi 
eseményekkel, hogy egyszerre lehetett nagy összefüggésekre 
figyelô világpolgár és lokális ügyekért lelkesedô lokálpatrióta. 
Részese, sôt helyreállítója volt egy nagyszerûen prosperáló csa-
ládi vállalkozásnak, és – ettôl nem függetlenül – alakítója Ma-
gyarország legújabb kori történelmének.

Zwack Péter egy 1790-ig visszanyúló családi vállalkozás 
örököseként látta meg a napvilágot nyolcvanöt évvel ezelôtt. 
Ôse, dr. Zwack II. József háziorvosa volt, amikor feltalálta azt 
a sötétbarna, gyógynövényekkel dúsított italt, amelyet maga a 
császár nevezett el, amikor elôször kóstolta: „Das ist ein Uni-
kum!” – mondta a császár a hagyomány szerint, s ezzel a ki-
jelentéssel útjára indított egy máig mûködô családi vállalkozást.

Zwack Péter ôsei 142 évvel ezelôtt költöztették gyárukat Fe-
rencvárosba, s itt váltak a „boldog békeidôk” nagypolgáraivá, 
akik vagyonukat a közösség érdekeinek figyelembevétele mel-
lett gyarapították: mûvészeket támogattak, iskolák és kórházak 
építéséhez járultak hozzá, s nagy összegekkel segítették a kö-
zösség gyarapodását.

A vállalat a második világháború alatt, a bombázások során 
komoly károkat szenvedett el. Zwack Péter 1945-ben érettsé-
gizett a Budai Ciszterci szent Imre Gimnáziumban. A háború 
után, míg a gyár újjáépítése folyt, munka mellett kezdte meg 
tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán.

1948-ban a helyreállított ferencvárosi gyárat a kommunista 
kormányzat kárpótlás nélkül államosította. ekkor Zwack Péter 
elhagyta az országot Jugoszlávia felé. Olaszországba utazott, 
majd onnan az egyesült államokba települt, ahol családjával 
együtt megkapta az amerikai állampolgárságot. Az ötvenes évek 
elején egy szeszes italokat importáló cég menedzsere, majd 
1954-tôl egy borimportôr cég társtulajdonosa Chicagóban.

Az 1956-os forradalom leverése után százhúszezer dollárt 
gyûjtött – eckhardt Tiborral és Herbert Hooverrel a „First Aid 
for Hungary” alapítvány keretei között – az egyesült államok-
ba menekült magyar forradalmárok megsegítésére. A hatvanas 
években New Yorkba költözött, majd 1970-ben Firenzében ala-
kította ki új otthonát.

A közelgô rendszerváltást 
megsejtve 1987-ben tért visz-
sza szülôhazájába, ahol 1989-
ben vegyes vállalatot alapított 
az Unicum nevet bitorló állami 
vállalattal. 1991-ben a priva-
tizáció keretei között sikerült 
visszaszereznie a családi vállal-
kozást, amelyet 2008-ig irányított, amikor átadta a vezetést a 
hatodik generációnak.

Közéleti elkötelezettségére jellemzô, hogy 1990-ben az 
amerikai állampolgárságáról is lemondott, hogy el tudja vállal-
ni a szabad Magyarország washingtoni nagyköveti tisztségét. 
1992-tôl három éven keresztül a Liberális Polgári szövetség – 
vállalkozók Pártja elnökeként tevékenykedett.

A magyar parlamentarizmus történetében egyedülálló mó-
don az 1994-es választásokon négy párt közös jelöltjeként (Ag-
rárszövetség, Fidesz, Liberális szövetség – vállalkozók Pártja, 
sZDsZ) független országgyûlési képviselô lett. Parlamenti te-
vékenységének központjában a feketegazdaság elleni küzdelem 
állt, részt vett a NATO-tagság és az európai Unióba történô be-
lépés elôkészítésében.

számtalan egyéb kitüntetés mellett 2005-ben megkapta a 
Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, 2008 óta Bu-
dapest díszpolgára.

2012. augusztus 5-én Olaszországban hunyt el, búcsúztatá-
sára a szent István-bazilikában került sor. A pannonhalmi fô-
apát által celebrált gyászmisén a családon, barátokon, munka-
társakon túl számos közéleti személyiség is lerótta kegyeletét. 
A gyászszertartáson Ferencváros önkormányzatának nevében 
dr. Bácskai János polgármester és Kállay Gáborné képviselô 
asszony vettek részt.

„A Zwack Unicum méltán híres gyára éppen úgy hozzátar-
tozik Ferencváros nevezetességeihez, mint ahogyan a Zwack 
család is fémjelzi kerületünket. Büszke és sikeres lehet az a szû-
kebb haza és kerület, amelynek ilyen kiváló polgárai adatnak. 
egy jó polgár nemcsak gyarapítja a közösséget, hanem ahol tud 
és kell, segíteni is kész” – írja kondoleáló sajtóközleményében 
Ferencváros polgármestere. Grozdits

negyedszázadnyi házkezelés
Augusztus 15-én dr. Bácskai János polgármester személyesen köszöntötte Ladányi 
Ildikót, aki negyedszázaddal ezelôtt kezdte meg munkaviszonyát a Ferencvárosi Bér-
leményüzemeltetô Kft. jogelôdjénél.

– Az még egy „másik világ” volt, ho-
gyan kezdôdött ez a huszonöt év?

– ez a második munkahelyem. elô-
ször az élelmiszer-kereskedelemben dol-
goztam mint pénztáros, de viszonylag 
rövid idô után, egy félreértés miatt fel-
mondtam. Édesanyám is az Ingatlanke-
zelô vállalatnál dolgozott, s mert éppen 

volt felvétel, én is ide jöttem. Pontosab-
ban a soroksári úton volt az IKv iroda-
háza, és ott kezdtem a gondnokságon 
mint adminisztrátor. Akkor tizenkilenc 
éves voltam. Azóta két gyönyörû fiam 
született, velük természetesen elmentem 
gyesre. Az elsô fiam után tömbösnek jöt-
tem vissza.
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Civil kurázsi
A társasházak mûködtetésében fon-

tos szerepet játszik, hogy milyen 
a lakók hozzáállása, mennyire képesek 
összefogni és együtt gondolkozni, akár 
olyan, látszólag távlati problémákról, 
mint a fenntarthatóság és a környezet-
védelem. A mûködô civil összefogás 
jó példája, hogy az Ipar utca 13. szám 
alatti társasház lakóközössége által be-
nyújtott pályázat második helyezést ért 
el, és ezzel hatszázezer forintot nyert 
az OTP által kiírt társasházi pályá-
zat környezetvédelmi kategóriájában. 
A ház közös képviseletét a Ferencvárosi 
Bérleményüzemeltetô Kft. látja el.

– Én nem tudom, ki a tömbös.
– Az IKv-nál az volt a tömbös fel-

adata, hogy összefogja a háztakarítókat, 
ügyfélfogadást tartson, megszervezze 
a lomtalanítást, ami akkor még töm-
bönként történt. Az még a klasszikus 
bérleményüzemeltetés korszaka volt. 
Amikor a második fiam születése után, 
a kilencvenes évek közepén visszajöt-
tem dolgozni, akkor már kft.-vé alakult 
a vállalat, és én idekerültem, ahol már 
nem az önkormányzati bérlakásokkal, 
hanem a társasházak üzemeltetésével 
foglalkozunk. elôször csak a kolléga-
nôknek segítettem az ügyintézésben, az-

tán csoportvezetô lettem a takarítóknál, 
és ’98-ban az akkori fônök, Alexa Piros-
ka tanított be társasházkezelônek. Azóta 
ezt csinálom.

– Most hány házzal foglalkozik?
– Jelenleg huszonöt épület ügyes-ba-

jos dolgait intézem.
– Mennyit változtak a társasházak és 

a benne élôk?
– A kezdeti idôkhöz képest sokat vál-

tozott a helyzet. Persze nem azt mon-
dom, hogy a lakástulajdonosokat felveti 
a pénz, de a szemlélet átalakulása érezhe-
tô, és jó irányba mutat. eleinte az önkor-
mányzati házakból társasházzá alakuló 

épületben mindenki csak a saját lakására 
figyelt, új volt a tulajdonosoknak, hogy 
nemcsak a lakást, de az egész házat kar-
ban kell tartani. Akkoriban még el kellett 
magyarázni a földszinti lakóknak, hogy 
miért kell nekik is költeniük a tetôfel-
újításra. Tapasztalatom szerint mostanra 
már magukénak érzik a lakók az épületet, 
odafigyelnek a pályázatokra, felújítási 
alapokat hoznak létre. Gyakran megesik, 
hogy ôk kezdeményeznek. Ilyen szem-
pontból egyre jobb a helyzet, és sokkal 
kellemesebb a munka, mint az átalakulás 
idôszakában volt. 

G.

Ferencvárosi díjak és kitüntetések
Ferencváros önkormányzatának képviselô-testülete a nyár folyamán megalkotta  

a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 25/2012. (vII. 16.) rendeletét.
A rendelet kidolgozását szorgalmazó s abban tevékenyen részt vállaló Martos Dániel önkormányzati képviselô elmondta, 

hogy az eddig életben lévô rendelet – éppen a sokféle jutalmazási jogcím miatt – nem volt alkalmas arra, hogy idôtálló mó-
don, a kitüntetésnek valódi értéket teremtve kifejezésre juttassa az elismerést, amelyet a kitüntetett érdemel. A kitüntetések 
száma is változott, ugyanakkor olyan, korábban nem – vagy csak „nyakatekert módon” – díjazható kategóriák jelentek meg, 

amelyek által kifejezhetô például a környezettudatosság vagy éppen a sportteljesítmény elismerése is.

A rendelet értelmében – a Polgármesteri Elismerô Oklevél kivételével – a javaslatokat szeptember 15-ig  
írásban kell benyújtani a Jogi és Pályázati Irodán.

A címek adományozására vonatkozó részletszabályokat a rendelet tartalmazza.  
A rendelet megtalálható: www.ferencvaros.hu / Önkormányzat / Rendeletek és normatív határozatok / Hatályos rendeletek.
A következô kitüntetések adományozásánál – a szakmai és egyéb szerveken és testületek túl – a ferencvárosi választópol-
gárok is tehetnek javaslatot, ha összegyûjtik a jelöléshez szükséges száz aláírást: Ferencváros Díszpolgára cím; Ferenc-

város – Pro Urbe díj; Ferencváros – Pro Sanitate díj; Ferencváros – Pro Facultate díj; Ferencváros – Humanitas díj; 
Ferencváros – József Attila-díj; Ferencváros Közbiztonságáért díj; Ferencváros sportjáért díj.

A javaslattételre szolgáló melléklet letölthetô a www ferencvaros.hu oldalról, illetve személyesen is átvehetô a Bakáts téri 
ügyfélszolgálati irodán, nyitvatartási idôben.
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Megújuló Iparmûvészeti
Újabb lépéssel kerültünk közelebb ahhoz, hogy Ferencváros egyik legimpozánsabb épülete, az Iparmûvészeti Múzeumnak ott-
hont adó Lechner-palota visszanyerje régi fényét, s közben a 21. század kihívásainak is megfeleljen: augusztus 10-én, pénteken 
kihirdették a május 11-én meghirdetett európai uniós tervpályázat eredményét.

Az 1896-ban átadott palota megmentésének konkrét lépései-
rôl 2011 végén döntött a kormány, a pályázóknak nemcsak 

az épület felújítását, hanem a múzeumi funkciók kiteljesítését – 
kiállítótér, restaurátor-mûhelyek, mûtárgyraktárak stb. – kellett 
figyelembe venniük, de a Hôgyes endre utcai, megvalósulatlan 
épületszárny helyének beépítésével a nemzeti építészet emb-
lematikus épületének „befejezésére” is kellett hogy legyen el-
képzelésük. Mindezek mellett természetesen fontos szempont a 
palota városba ágyazottságának megôrzésén túl a gazdaságos és 
környezettudatos mûködtetés hátterének újragondolása és meg-
teremtése is.

A július közepén lezárult pályázatra közel háromtucatnyi 
pályamû érkezett, ezekbôl harminckettôt „fogadott be” a bíráló-
bizottság, amelynek tagjai között ott volt Szûcs Balázs, Ferenc-
város fôépítésze is.

Az elsô díjat és az ezzel járó ötmillió forintot a vikár és Lu-
kács Építész stúdió nyerte, a négymillió forintos második díjat 
Balázs Mihály Építész Mûterme kapta, míg a harmadik díjon 
két tervezôcég osztozhatott.

Következô lépésként az Iparmûvészeti Múzeum tárgyalá-
sos közbeszerzési eljárás keretében szerzôdést köt a nyertessel. 
A kormányhatározatban megállapított támogatás biztosítja az 
elengedhetetlen diagnosztikai vizsgálatok, a rekonstrukcióhoz 
szükséges megvalósíthatósági tanulmányok és a további terve-
zéshez szükséges muzeológiai tervek elkészítésének anyagi hát-
terét.

Jövô év tavaszára tehát minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy 
a Lechner-palotában megkezdôdjön a – jelentôs részben európai 
uniós pályázati támogatásból finanszírozható – rekonstrukció!

G.

Szabadtéri kondicionáló parkot kaptak 
az önkormányzattól a rendôrök

A Ferencvárosi Önkormányzat célja a rendôrséggel való 
együttmûködés szorosabbá fûzése. ennek megfelelôen – 

mint ahogy arról korábban beszámoltunk – február elején öt 
ferencvárosi rendôrcsalád kapott lakást az önkormányzattól. 
Az akció szorosan illeszkedett a kerület közbiztonság-növelô 
célkitûzéséhez is, hiszen a lakosoknak egy rendôr jelenléte az 
otthonuk közelében nagyobb biztonságérzetet ad. Júliusban kö-
zösen határoztak arról, hogy hová és hány új térfigyelô kamerát 
helyezzenek ki a kerületben. 

Az együttmûködés tovább folytatódik, az ORFK Rendészeti 
Kiképzô Központja augusztus 25-én vehette át azt a szabadtéri 
kondicionáló parkot, amelyet az önkormányzat finanszírozott. 
A parkért cserébe a kiképzô központ vállalta, hogy félévente 
kétszer ingyenesen rendvédelmi élménybemutatót tartanak az 
önkormányzat által fenntartott iskolák tanulói és az ôket kísérô 

tanárok részére. Továbbá vállalták, hogy évente egyszer ingye-
nesen rendelkezésre bocsátják a sportpályáját ifjúsági sportren-
dezvény megtartására.

Az egészséges életmódra nevelés és a sporttevékenységek tá-
mogatása alapvetô feladata az önkormányzatnak. „Azzal, hogy 
a jövôben a ferencvárosi rendôrök a központban korszerû körül-
mények között sportolhatnak, a kerület vezetése hozzájárult a 
munkájuk hatékonyságához, egyben ahhoz is, hogy Ferencváros 
még biztonságosabb legyen” – mondta Formanek Gyula ferenc-
városi alpolgármester az ünnepélyes átadáson.

Vincze P. Márton, az ORFK RsZKK igazgatója az átadáson 
köszönetet mondott az önkormányzatnak a támogatásért, és arra 
kérte a lakosokat, hogy használják egészséggel a gépeket, de 
elôtte ne felejtsenek el bemelegíteni.

V. Sz. Sz.



11. oldalMozaik, önkormányzati hírek2012. szeptember 7.

Ferenc téri fekvôrendôr
A Ferenc tér átalakítása után nem 

sokkal megjelent a lakossági igény 
– fôleg a játszóteret használó gyermekek 
szülei részérôl –, hogy a Francesco cuk-
rászda elôtti útszakaszon lassításra kel-
lene bírni az autósokat. A lehetôségek 
felmérése után tavaly forgalomlassító 
prizmákat helyeztek el az úttest burko-
latán, mert a meglévô – de be nem tartott 
– 30 km/órás sebességkorlátozás miatt 

nem engedélyezték zebra kialakítását. 
A huszonegy darab prizma nem váltot-
ta be a hozzá fûzött reményeket, ezért a 
végleges megoldás érdekében lecsava-
rozható fekvôrendôrt helyeztek ki. Az 
augusztusban átadott forgalomlassító 
eszköz egyik elônye, hogy nem kellett 
hozzá „feltúrni” a területet, s ráadásul 
ezt már az autósok sem tudják figyelmen 
kívül hagyni. G.

Bolhapiac!
Helyszín: a Napfény utcai áruházak elôtti terület

Idôpont: 2012. szeptember 22., szombat, 9-tôl 16 óráig

Várjuk mindazokat, akik megunt, régi háztartási eszközeiket, 
könyveiket, ruháikat, játékaikat vagy bármely használati  

tárgyukat szeretnék ily módon értékesíteni vagy elcserélni.

Jelentkezés: 217-1725, 217-8089,  
illetve a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu e-mail címen,  

szeptember 20., csütörtök 12 óráig.

Az asztalok korlátozott mennyisége miatt érkezési  
sorrendben tudjuk biztosítani a helyeket, kizárólag elôzetes  

regisztráció alapján.
Csak IX. kerületi lakosok vehetik igénybe,  

lakcímkártya bemutatásával.

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!
Ferencvárosi Önkormányzat

Felhívás
A Budapest Fôváros IX. Ker. Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes veszélyeshulla-
dék-gyûjtési akciót hirdet 2012. szeptember 22-én, szombaton 9.00–13.00 óra között.

HelyszíneK:
Napfény utca (ABC elôtt), Bakáts tér (a polgármesteri hivatal épülete elôtt), Lenhossék utcai park (a park Márton utcai oldalán)

A HázTArTásBAn Feleslegessé váló AláBBi HullAdéKoKAT gyűjTjüK:
– elem, akkumulátor
– elektronikai hulladék
– festékpatronok és -kazetták
– fénycsô, villanykörte

– lejárt szavatosságú gyógyszer
– növényvédô szer
– festékes-, hígítósdoboz, rongy 
– fáradt olaj

– használt étolaj
– tisztítószerek, dezodorflakonok
– oldószerek 
– ragasztómaradékok

– levegôszûrô, olajszûrô
– savak, lúgok, vegyes laborvegy-

szerek

A gyûjtést az ·A·S·A· Magyarország Kft. szakemberei végzik. Ha ezek az anyagok a háztartási hulladékokkal együtt kerülnek a szeméttelepre, komoly környe-
zeti problémákat okoznak. Környezetünk védelmének érdekében kérjük, akciónkat minél nagyobb számban szíveskedjenek igénybe venni. A további gyûjtések 
idôpontja: 2012. október 20., december 1.
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séták, túrák mindenkinek
A Ferencvárosi Természetbarát Egyesület ajánlata

Az ôsz, ha nem túl csapadékos, a természetbarátok és túrázók legszebb és leghangulatosabb idôszaka, amikor a nyári tikkadás 
után, de még a téli fagyok elôtt az is kedvet kaphat, aki egyébkor az aszfaltot koptatja.

A ferencvárosi természetbarátok szeptemberi programja 
8-án, szombaton kezdôdik egy könnyed, Csódi-hegy-kö-

zeli ásványismereti sétával. A Kiss Ádám által vezetett túra ta-
lálkozási pontja a 3-as metró városkapu megállójánál található 
pénztárcsarnok.

A következô szombatra tervezett túra már kicsit komolyabb 
felkészültséget igényel, és a PeLIKáN-túrák a Tisza és a Zagy-
va ölelésében névre hallgat. Találkozás reggel hétkor a KÖKI-
vasútállomás felsô pénztáránál. Azok, akik elôre regisztrálnak 
(nevezési díj ez esetben 600 Ft), választhatnak a húsz, harminc 
vagy ötven kilométeres távok közül. Akik elôzetes egyeztetés 
nélkül kívánnak nekiindulni, azokat Vajk Ödön vezeti végig egy 
tizenöt kilométeres túrán a szolnoki vasútállomástól a Zagyva-
parton a parkerdôig, majd onnan a Tisza partjára.

Az igazán edzett tagok szeptember 13-án indulhatnak négy-
napos túrára a Bihari-hegységbe. A Nagyváradról induló s oda 

visszatérô túra állomásai: Biharfüred, Pojána, Aranyosfôi-
-jégbarlang, Kiskô, Medvebarlang, Félix-fürdô.

22-én a „gyalogos természetjárók dobogókôi találkozóján” 
vehetnek részt a ferencvárosi túrázók, ha háromnegyed kilencre 
kiérnek a Batthyány téren található HÉv-végállomás második 
vágányához. A tizennégy kilométeres túrán hatszáz méteres 
szintkülönbséget kell leküzdeni.

szeptember 27-én könnyû sétára várja Kárpáti Magdolna 
azokat, akik kíváncsiak Tápiószelére és az ottani Blaskovich 
Múzeumra. A sétálandó táv mindössze két kilométer, s a szint-
különbség gyakorlatilag nem mérhetô. Találkozás reggel hétkor 
a Keleti pályaudvar pénztárcsarnokában, a lépcsôfeljárónál.

„Jól jár, ha velünk jár!”
Hívja és várja a FeReNCváROsI TeRMÉsZeTBARáT 

eGYesÜLeT!
Telefon: 06-70 212-1288; e-mail: www.ftesetatura.hu

A Fradié a Szuperkupa
Augusztus  végén  a  Népligetben  rendezett  Szabella-kupa  nemzetközi  nôi  kézilabdatorna  keretében  került  sor  az 

egyik nagy fogadóiroda által szponzorált, nem hivatalos Szuperkupára. A Ferencváros KEK-gyôztes csapata a 
Bajnokok Ligáját nyert montenegrói Budućnost Podgorica együttesével csapott össze. A félidôben 14-14 volt az állás, 
majd a Fradi második félidei nagyszerû játékának köszönhetôen, a nyolcgólos Tomori Zsuzsa és a hét találatig jutó Szu-
csánszki Zita vezérletével 35-27-re gyôzött.

M. S.

Nem pattog tovább
A Ferencváros nôi kosárlabdacsapata tavasszal az ötödik helyen végzett az NB I. A csoportjában. A bajok már akkor is látszód-
tak, és a következmény igencsak drasztikus volt: megszûnt a szakosztály.

Az elôzô évadhoz képest elôrelépést 
jelentett az ötödik hely a Ferencvá-

ros nôi kosárlabdacsapata számára. Noha 
a tavaszi szezonban akadtak nehézségek, 
a szakvezetés és a játékosok is remény-
kedve várták a jövôt.

A bajnokság befejezôdése után azon-
ban hamar élessé váltak a problémák, és 
elterjedt, hogy a Fradi csak a B csoport-
ban indul majd, sôt rövidesen az a hír is 
felröppent, hogy megszûnhet a szakosz-
tály. Nem zörög a haraszt – tartja a mon-
dás, amely aztán gyorsan beigazolódott. 

A klub hivatalos közleménye szerint 
az egyesület gazdaságilag nem látta biz-

tosítottnak, hogy a csapat végig tudja ját-
szani a 2012–13-as évadot, ezért sem az 
elsô, sem a másodosztályban nem indítja 
el az együttest. ezzel egy idôben megkez-
dôdtek a tárgyalások a szakosztály meg-
szüntetésével kapcsolatban, valamint az 
FTC-vel szerzôdésben álló játékosokkal.

Másodszor szûnt meg tehát a Ferenc-
város nôi kosárlabda-szakosztálya. elô-
ször hét év után, 2000-ben ért véget a 
története, majd 2009-ben újrakezdôdött, 
azaz feltámasztották, ám ezúttal mindösz-
sze három esztendôt ért meg. 

vajon lesz-e még egy feltámadás, s ha 
igen, mikor? Margay
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Görög zászlóval a Balatonon
Sokan azt gondolják, a Balaton elsô átúszására egy bizonyos életkor alatt vállal-
koznak csak az emberek, hogy aztán évrôl évre rendszeres résztvevôi legyenek az 
eseménynek. Egy ferencvárosi táncos viszont 59 évesen döntött úgy, hogy nekivág 
az 5,2 km-es távnak. Papavasziliu Philippasz két és fél óra alatt járta meg a Révfü-
löp–Balatonboglár-utat. 

A görög származású Papavasziliu 
Philippasz gyermekkora óta a Jó-

zsef Attila-lakótelepen él. Annak idején 
több évig tornázott, cselgáncsozott, majd 
felnôttként hivatásos táncos lett. A görög 
mellett más népek táncaival is foglalko-
zott, több neves együttesben dolgozott, és 
régóta tanít.

– Amikor néhány éve abbahagytam 
az aktív táncolást, nagyon hiányzott az 
intenzív mozgás, ezért elkezdtem úszni a 
közeli Lobogó utcai iskola uszodájában – 
mesélte. – Hetente két-három, néha négy 
alkalommal úsztam egy-egy órát. Már 
korábban is tudtam a Balaton-átúszásról, 
és az idén januárban elhatároztam, hogy 

ha már annyit úszok, megpróbálom telje-
síteni ezt a távot.

A gondolatot tett követte, és ettôl 
kezdve figyelte, mennyit úszik egy óra 
alatt, felmérve így, mire lehet képes a ta-
von. Aztán amikor másfél óra alatt 3800 
métert úszott a medencében, már biztos 
volt benne, hogy sikerülni fog neki a nagy 
vállalkozás.

ezen a rendezvényen Boglárról hajó-
val viszik át a résztvevôket a túlpartra, és 
ekkor szembesült azzal, hogy az 5,2 km 
egyben nem is olyan kevés. Az úszópi-
pájára egy görög zászlót erôsített, és így 
mindenki láthatta, merre jár. Az ötszáz 
méterenként elhelyezett bójákat figyelve 

magabiztosan haladt elôre, aztán, mint 
szinte mindenkinél, nála is eljött az a bi-
zonyos holtpont. 

– Négy kilométer után már láttam 
a célt, de sehogy sem akart közeledni – 
idézte fel a nehéz pillanatokat Papavaszi-
liu Philippasz. – Nem is annyira fizikai-
lag, inkább lelkileg voltak problémáim. 
Aztán amikor már leért a lábam, nagyon 
boldog voltam: megcsináltam!

A táncos sportember azt tervezi, jövô-
re is átússza majd a Balatont, de lehetôleg 
nem egyedül. Örülne annak, ha több gö-
rög fiatal és kevésbé fiatal is csatlakozna 
hozzá, és együtt tennék meg a két part kö-
zötti távot. M. S.

Holland edzô váltotta Détárit
Ha augusztus, akkor edzôcsere a Ferencváros labdarúgó-
csapatánál. Akárcsak tavaly, ezúttal is változást hozott az 
augusztus a zöld-fehérek kispadján. Az Újpest elleni vere-
ség másnapján közös megegyezéssel szerzôdést bontott a 
klub és Détári Lajos, és szinte órákon belül be is jelentették 
a Fradinál, hogy a holland Ricardo Moniz veszi át a szak-
mai munka irányítását.

Az elsô három fordulóban finoman 
szólva is nem nyújtott meggyôzô já-

tékot az FTC. A hazai döntetlen után Pé-
csett 0-0-t ért el a csapat, majd a Pápát 
ugyan négy pontrúgásból elért góllal le-
gyôzte 4-1-re, de sokan féltették a zölde-
ket az újpesti kirándulástól.

A vendégszurkolók szektora zsúfolá-
sig megtelt, és bár jó iramú meccset lát-
hattak a Fradi hívei, örömre a hazaiaknak 
volt okuk: egy erôsen lesgyanús akció 
végén megszerezték a vezetést. A szü-
net után többet támadtak Józsiék, de igazi 
gólhelyzet nélkül telt el a második félidô. 
Az utolsó percben aztán a csereként beállt 
Orosz Márk egyenlített – mondani sem 
kell, szabadrúgásból. A lélektani elônyt 
nem tudta kihasználni a Ferencváros, sôt 
a 94. percben, egy szögletet követôen a 
védelem asszisztálása mellett ismét a li-
lák voltak eredményesek.

Mint kiderült, már korábban is fel-
vetôdött a vezetôkben a váltás gondolata, 
így a nemzeti ünnepen Détári távozása 
jelentette a hírt a sportrovatokban. Más-
nap hivatalossá vált, amit a média már 
elôrevetített: noha a szurkolók szívesen 
láttak volna már egy Magyarországon bi-
zonyított szakembert a kispadon, a salz-
burggal tavasszal osztrák bajnoki címet 
és kupát nyert Ricardo Moniz lett a Fradi 
történetének 61. edzôje. A 48 éves tréner 
szakmailag jó választásnak tûnik, a nagy 
kérdés, hogy miként birkózik meg a sajá-
tos magyar futballközeggel. 

Moniz bemutatkozása nem sikerült, 
a Honvéd 2-0-ra nyert az Üllôi úton. Bár 
a mérkôzés nagyobb részében emberhát-
rányban játszott a Fradi, a zöld-fehérek 
jobbak voltak ellenfelüknél, gólt azonban 
sehogy sem tudtak szerezni. 

Margay Sándor

Elek Gyula 
Aréna
A magyar kézilabdázás egyik leg-

jelentôsebb edzôje, elek Gyula 
májusban hunyt el, 80 éves korában. 
egész életét a Ferencvárosnak szen-
telte, és szeretett klubja méltó módon 
állított emléket neki.

Augusztus utolsó napjától a Fra-
di népligeti csarnoka az elek Gyula 
Aréna nevet viseli. A névadó ünnep-
ségen Kökény Beatrix, a FTC Kézi-
labdasport Kft. ügyvezetôje idézte 
fel elek Gyula pályájának fôbb állo-
másait, majd a mester fia és utóda, a 
csapatot kétszer is KeK-gyôzelemre 
vezetô Elek Gábor megköszönte a 
gesztust az egyesületnek.
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Apróhirdetések
Kéménybélelés, szerelt és turbós 
kémények készítése, kémények 
átépítése teljes körû ügyintézéssel. 
szabó Balázs, tel.: 06-20 264-3553

villanyszerelés, hibakeresés  
társasházak részére is. villanyboj-
lerek vízkôtelenítése, javítása, cse-
réje. Rácz Mihály. Tel.: 260-7090, 
06-30 296-5590. 0-tól 24 óráig 
hívható.

Rehabilitációs, speciális igényû 
úszásoktatás a Lobogó utcai tan-
uszodában. Érdeklôdni: Deák Judit. 
Tel.: 06-20 532-9161

eladó a IX. kerület Angyal  
utcában 25 négyzetméteres, utcai, 
felújított ingatlan, amely irodának, 
üzletnek és lakásnak is alkalmas.  
Irányár.: 4 990 000. Tel.: 06-70 
247-4711

Készpénzért vásárolunk aranyat, 
ezüstöt, briliáns ékszereket, festmé-
nyeket, órákat. Arany: 6800–10 000 
Ft; ezüst: 150–300 Ft. vII., Wesse-
lényi u. 19. Tel.: 317-9938. XIII., 
Hollán e. u. 4. Tel.: 350-4308. II., 
Margit krt. 51–53. Tel.: 316-3651. 
Tekintse meg az interneten a Louis 
Galériát!

esTI ÉReTTsÉGIRe 
FeLKÉsZÍTÔ KÉPZÉs! Ha 
még nincs érettségid, akkor itt a 
lehetôség! esti tagozaton, 2 tanév 
alatt, akár munka vagy gyermekne-
velés mellett is leteheted vizsgáidat! 
A képzés heti 2 délután (hétfô-
szerda) történik, 2 tanéven át. 
További hasznos információhoz jut-
hatsz a 347-2308-as telefonszámon 
vagy a www.gundeliskola.hu, illetve 
a felnottoktatás@gundeliskola.hu 
e-mail címen.

Gumiszerelô mûhelynek alkalmas 
területet, helyiséget keresek meg-
vételre, illetve hosszú távú bérletbe 
a IX. kerületben! Ajánlatokat a 
06-20 966-9235-ös számra vagy a 
paulusgumi@mail.datanet.hu címre 
várom.

Gyermekfelügyeletet, magyarból, 
történelembôl korrepetálást, érettsé-
gire való felkészítést, diszlexiások, 
diszgráfiások korrepetálását vállalja 
nagy általános és középiskolai 
gyakorlattal rendelkezô nyugdíjas 
pedagógus. Mobil: 06-20 414-
9453; lakás: 215-0225

Diplomatalakás berendezéséhez 
Koszta-, vaszary-, Ziffer-, egry-
festményt vásárolnánk. Tel.: 06-30 
949-2900

A Ferencvárosi  
Közterület-felügyelet 

a lakossági kérdések, kérések, igények és panaszok  
hatékony kezelésének céljából a Ferencvárosi  

Önkormányzattal együttmûködve 2012. július 11-tôl 

üzembe helyez egy 0-tól 24 óráig  
ingyenesen hívható zöldszámot: 

06-80 399-999

IX. ker., Ferenc krt. 25. sz. alatti 
antikvitásomba felvásárolnék régi 
bútorokat, festményeket, porcelá-
nokat, bronzszobrokat, fali- és álló-
órákat, eozin-Zsolnayt, tört aranyat, 
ezüsttárgyakat kiemelt áron. Tel.: 
06-20 505-0505

www.hetivalasz.hu
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2012-es ôszi GYERMEK SZÍNHÁZBÉRLET 2012/2013-as IFJÚSÁGI SZÍNHÁZBÉRLET

Bérletek és jegyek válthatók: 
A Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színházban (FMK)  

1096 Budapest, Haller utca 27. Tel.: 06 23 428-470, 06 30 562-26-99
Jegypénztár a helyszínen: hétfô-kedd-szerda-csütörtök: 15.00-18.00 

Interneten a www.nemzetigyermekszinhaz.hu weboldalon keresztül.
„Családi vasárnapra” szóló két jegy vásárlása esetén egy kedvezményes pihenést biztosító wellness kártyával lepjük meg!

A mûsor és szereplôváltozatás jogát fenntartjuk!

A négy évszak    
     zenés orosz népmese 

2012. október 9. 10.00 és 14.00
2012. október 21. 10.30 (Családi vasárnap)

2012. november 22. 18.00

Móricz Zsigmond: 
 

2012. november 13. 10.00 és 14.00
2012. november 18. 10.30 (Családi vasárnap)

2013. február

2012. december 11. 10.00 és 14.00
2012. december 16. 10.30 (Családi vasárnap)

2013. március

R.Kipling-Topolcsányi Laura

vígjáték két részben

vígjáték két részben

vígjáték

SÁRI BÍRó

INDUL A BAKTERHÁZ

LILIoMFI

Rideg Sándor:  

Szigligeti Ede

zenés vadkaland az állatok birodalmában
A dzsungel könyve

Ferencvarosi hirdetes A4.indd   1 2012.08.30.   15:22:24



Lakótelepi mulatság
2012. szeptember 14–15.

SZEPTEMBER 14., PÉNTEK

NyúLdoMB
15.00–17.30 A Lakótelepi mulatság hivatalos megnyitója.  

A rendezvényt megnyitja: dr. Bácskai János polgármester
Sportnap 
– Ügyességi játékok óvodásoknak és iskolásoknak
– Szuper Bringa program iskolásoknak
– Kerékpáros felvonulás
– A Ferencvárosi Torna Club kajak-kenu szakosztályának 

bemutatója. Meghívott vendég: Kucsera Gábor világ- és 
Európa-bajnok kajakos

NagyjáTSZóTÉR/NagySZíNPad
18.00–19.00 Bognár Szilvi: Csintekerintô – gyerekkoncert 
20.00–21.00 adri és Bozont, a két megasztáros – koncert 

Bikefun – ingyenes kerékpárszerviz, kerékpár-kiállítás • Oázis 
kertészet – virágvásár • vidámpark • kisvasút • pónilovagol-
tatás

SZEPTEMBER 15., SZoMBaT

NagyjáTSZóTÉR/NagySZíNPad
EgÉSZ NaPoS PRogRaMoK: Tanösvény – interaktív kiállítás  
• A lakótelepi civilszervezetek, nemzetiségek bemutatkozása, 
kézmûves-foglalkozások • Oázis kertészet – virágvásár •  
lovaskocsiztatás • vidámpark • kisvasút • pónilovagoltatás  
• Lakótelepi mulatság-focikupa • történelmi játszóház •  
a Vállalkozók Ferencvárosért Szövetség kulináris és kulturális 
programja • egészségügyi mérések

CSodafa 
15.30–16.00 az aranyszôrû bárány – Magyar Népmese Szín-
ház

NagyjáTSZóTÉR/NagySZíNPad
16.30–18.00 Hófehérke és a hét törpe – a Turay Ida Színház 

zenés mesejátéka
19.00–20.00 MP3 – a Máté Péter-emlékzenekar koncertje
20.00–21.30 Piramis-koncert

a közösségi programok és a koncertek ingyenesek!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.  

A rendezvény helyszínén csak a dohányzásra kijelölt helyen szabad dohányozni!
Szervezô: Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft.  

Támogató: Ferencvárosi Önkormányzat. Fôvédnök: dr. Bácskai János polgármester
Védnök: Formanek Gyula alpolgármester és Görgényi Máté,  

a József Attila-lakótelepi részönkormányzat elnökeFerencvárosi 
K u l t u r á l i s 
nonproFit KFt.
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