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Szellemi és lelki értelemben is nagy 
utat tettek meg a határon túli magya-
rok, akik az alaptörvény garantálta 
joggukkal élve állampogársági esküt 
tettek Ferencvárosban.

A Márton utcában átadott, geotermi-
kus fûtô- és hûtôrendszerrel felszerelt 
új lakóépületnél alkalmazott mûszaki 
megoldások egy valódi szemléletvál-
tás hiteles elôfutárai.

Az ÉlôDuna projekt keretében leg-
késôbb november 16-ra elkészül a 
Kinizsi utca alatt az öt méter mély-
ségben épülô, több mint két méter 
átmérôjû gyûjtôcsatorna.

Ünnep a legzöldebb lakótelepen
Szeptember közepén van egy hétvége, amikor sokan felkerekednek, hogy ellátogassanak a József Attila-lakótelepre, ahová 
egyébkor nem vezet útjuk. Nem volt ez másként idén sem, hiszen a szeptember 14-én és 15-én megrendezett Lakótelepi mulatság 
olyan programokat és hangulatot kínált, amely nemcsak a közelben élôket hívogatta.

Már pénteken kora délután benépe-
sült a Nyúldomb környéke, s iga-

zán sokan voltak, gyerekek és felnôttek 
is, amikor három óra tájban dr. Bácskai 
János, Ferencváros polgármestere hiva-
talosan is megnyitotta a rendezvényt:

– Az ünnepnapok nagyon fontosak 
az életünkben, hiszen ilyenkor tudunk 
kikapcsolódni és odafigyelni egymásra. 
Ezt a két napot is arra szánnánk, hogy 
egymással tudjunk beszélgetni egy 
olyan közösségben, ahol a pártok mel-

lett nagyon sok civilszervezet is van, 
amelyek szintén azért próbálnak tenni, 
hogy ezen a lakótelepen nagyon jó le-
gyen élni – foglalta össze polgármester 
úr a sporttal és kultúrával töltött hétvége 
üzenetét. folytatás a 3. oldalon

Ferencvárosi gyôzelem a nemzeti vágtán
A Hôsök terén rendezték meg szeptember harmadik hét-

végéjén az ötödik Nemzeti Vágtát. A Ferencvárost kép-
viselô Vass Jennifer csak három hetet készült Cordobával, a 
kilencéves herélt magyar félvérrel, de nagyszerûen szerepel-
tek együtt.

Elôször a nyolcadik elôfutamban léptek a közönség elé, és 
remek teljesítménnyel, nagy fölénnyel nyertek. A harmadik 
középfutamban nagy csatát vívott a páros a gödöllôiekkel, vé-
gül három tizedmásodperces elônnyel értek elsôként a célba.

Vass Jennifer az elsô, 2008-as Nemzeti Vágtán már sze-
repelt a fináléban, akkor Verôce színeiben a negyedik helyen 
végzett. Az idei verseny döntôjében azonban mindenkinél 
gyorsabbnak bizonyult Cordobával, 23 századdal elôzte meg 
a Baját képviselô Németh Jánost. 

M. S.
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Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP): pol-
gármesteri fogadóóra minden hónap utolsó csütörtök-
jén, 12–16 óra között. Helye: Polgármesteri Hivatal, 
I/24. Bejelentkezés: mindennap személyesen az ügy-
félszolgálati irodában. Képviselôi fogadóóra minden 
hónap utolsó csütörtökjén, 16.30-tól. Bejelentkezés: 
a fogadóóra napján a helyszínen, a Fidesz-irodában 
(IX., Lónyay u. 48.).

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

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

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

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDNP): elôzetes 
egyeztetés alapján bármikor. Telefon: 215-1077/537-es 
mellék

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

folytatás az elsô oldalról
A megnyitó után kezdôdött az óvodá-

sok szabadtéri vetélkedése kötélhúzással 
és kincskereséssel. A kicsik magával ra-
gadó lelkesedése mintha átjárta volna a 
Nyúldomb környékét, megalapozta az 
egész program jó hangulatát. A játékos 
versengést végül a Napfény Óvoda nyer-
te meg, a kupát Formanek Gyula alpol-
gármester adta át az ovisoknak. Közben 
persze a nagyobbak már a kerékpáros 
ügyességi pályán trükköztek, a rendôr-
motorokat tanulmányozták, vagy a ke-
rékpárszerviz körül nézelôdtek. Sokan 
voltak kíváncsiak a Ferencvárosi Torna 
Club kajak-kenu szakosztályának sátrá-
ra, ahol nem kisebb ember, mint Kucsera 
Gábor világ- és Európa-bajnok kajakos 
segítségével lehetett kipróbálni azt az 
evezôpadot, amelyen a kajakosok akkor 
edzenek, amikor befagy a Duna.

Aztán négy óra után nem sokkal Gör-
gényi Máté képviselô úrral az élen, a 
rendôrmotorosok biztosítása mellett el-
indult a kerékpáros felvonulás, amelyen 
korra, nemre és a kerékpár állapotára 
való tekintet nélkül sokan részt vettek. 
Közben már a nagyszínpad körüli részen 
is kezdtek gyülekezni a lakótelepiek és 
azok, akik a programok kedvéért zarán-

dokoltak ide. A Pöttyös utca felôl érke-
zôket egy szabadtéri interaktív kiállítás 
fogadta, ahol a megújuló energiaforrások 
felhasználásához adtak tippeket. Szinte 
hihetetlen, hogy egy esernyôvel és némi 
alufóliával akár bográcsban is fôzhetünk 
tûz nélkül, ha elég melegen süt a nap! 
Amíg a színpadon Bognár Szilvi és zené-
szei a hangzást alakították, addig a kicsik 
a körhinta, a ringlispíl, a céllövölde és a 
kisvasút körül nyüzsögtek. Sokan meg-
nézték a virágvásár kínálatát, olyanok is 
voltak, akiket a ferencvárosi szódával ké-
szült fröccs hívogatott. A gyerekek „al-
mafröccsért” álltak sorba. Mire elkezdô-
dött a Csintekerintô címû gyerekkoncert, 
addigra már egészen megtelt a sátrakkal 
határolt terület. Este a Megasztárból so-
kak számára ismert Adri és Bozont szóra-
koztatta a nagyérdemût.

Szombaton – ha ez egyáltalán lehet-
séges – még sûrûbb volt a program, az 
egészségügyi sátorban vércukorszintet 
és vérnyomást mértek, a többi sátorban 
pedig a helyi civilszervezetek képvise-
lôi várták az érdeklôdôket. Az önkor-
mányzat sátránál (de nemcsak ott) az 
önkormányzati képviselôkkel lehetett 
kötetlenül beszélgetni, s az embereknek 
láthatóan igényük volt arra, hogy válasz-

tott képviselôiknek a protokoll mellôzé-
sével mondhassák el apró örömeiket és 
ügyes-bajos dolgaikat. A nagyszínpadon 
egész nap folytak a különbözô bemuta-
tók, megmutatták tudásukat a legkülön-
bözôbb mûvészeti iskolák növendékei, 
és színpadra léptek a nemzetiségek kép-
viselôi is.

Közben nagy sikere volt a történel-
mi játszóház középkori lovagjainak, s a 
mûfüves pályán bajnokságot rendezô fo-
cisták sem maradtak szurkolók nélkül. 
Sokan voltak, akik elfogadták az ebéd-
meghívást, s a képviselôkkel és a vállal-
kozókkal együtt költötték el a szombati 
ebédet. A Turay Ida Színház zenés me-
sejátékát – vagy, ahogy egy kisfiú meg-
jegyezte: „mesés zenejátékát” – az Mp3 
nevû Máté Péter-emlékzenekar követte, 
az esti programot pedig a legendás Pira-
mis együttes koncertje zárta.

– Gyakrabban kellene ilyen bulikat 
rendezni – összegezte a két nap tapasz-
talatait egy hazafelé bandukoló, öreg, 
lakótelepi rocker, aki érezhetôen-hallha-
tóan elszomorodott attól, hogy szombat 
estével véget ért a Lakótelepi mulatság. 
Gyaníthatóan sokak véleményének adott 
hangot.

Grozdits
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Képviselô-testületi ülés – szeptember 7.
A Ferencvárosi Önkormányzat képviselô-testületének szeptember 7-én délután tartott rendkívüli ülésén több izgalmas, közér-
deklôdésre is számot tartó napirendi pont szerepelt.

Az ülés kezdetén a megszokottól eltérô módon nem vol-
tak napirend elôtti felszólalások, ami talán annak is kö-

szönhetô, hogy elsô napirendi pontként a „Szociális városre-
habilitáció Ferencvárosban, József Attila terv”, tehát az elôzô 
ciklusból örökölt kérdések megoldása került terítékre. Az elô-
terjesztô, dr. Bácskai János polgármester elmondta: „Tartalmát 
tekintve ez az elôterjesztés lényegesen más, mint a korábbi, 
ugyanezen a néven futó projekt. A célja mindenképpen ha-
sonló: a szociális városrehabilitáció megvalósítása pályázati 
pénzbôl.” Felhívta a figyelmet arra is, hogy a jelenlegi terve-
zetet azért terjesztette be már ezen az ülésen, mert tényleges 
és komoly egyeztetést szeretne, amitôl a projekt még jobbá 
válhat. Csárdi Antal képviselô úr – aggodalmaival együtt – az 
ügy fontosságához mérhetô komoly, konstruktív hozzáállással 
kijelentette, hogy örül a komoly egyeztetési lehetôségnek, és 
támogatja a tervet. Pál Tibor a pontos költségtervezés fon-
tosságára hívta fel a figyelmet, hiszen ha a számok (négyzet-
méterárak) alultervezettek, akkor a többletköltség az önkor-
mányzatot terheli. Szûcs Balázs fôépítész, a téma szakértôje 
ismertette a terv paramétereit: „A pályázati útmutató utasításai 
szerint egy folytonos vonal által lehatárolt területet kellett ki-
jelölnünk. Ez az akcióterület a Gát utca, Thaly Kálmán utca 
és Márton utca közötti szakasz… Öt ház terveit mellékeljük a 
pályázathoz, amely jelenleg 125 lakást tartalmaz, és a tervezett 
lakásszám 106 darab. Már ezekbôl a számokból látszik, hogy 
kényelmesebb lakásokat fogunk kialakítani, hiszen csökken 
a lakásszám, illetve ráépítés és tetôtérépítés is történik.” Sôt, 
a terv környezettudatosságára is kitért: „Az egyéni gázkazá-
nok helyett egy környezetvédelmileg is korszerûbb központi 
gázkazán lenne betervezve az épületeknél, egyedi hômennyi-
ség-méréssel, ami szintén magasabb minôséget képvisel, vi-
szont anyagilag kisebb ráfordítást jelent.”

Az elôterjesztés mostani vitájának lezárásaként az elôter-
jesztô a rosszindulatú „károgók” figyelmébe ajánlotta a tényt, 
hogy a városrehabilitáció a válság ellenére nem állt le, ennek 
kapcsán hivatkozott a bölcsôdeépítésre, a többfelé folyó fel-
újításokra, a Markusovszky tér éppen befejezett felújítására és 
a Márton utcában átadott, geotermikus energiával fûtött Öko-
házra.

Mindezek után a képviselô-testület egyhangú szavazással 
fogadta el az elôterjesztést.

Ezt követôen a 2012-es év költségvetésének módosításá-
ról tárgyaltak a képviselôk, aminek olyan okai vannak, mint 
például a Csarnok tér átalakításának idejére létrehozott ideig-
lenes parkolók kialakítása vagy a Ferencvárosi Mûvelôdési 
Központnak nyújtandó többletforrás.

Ezt követôen a testület – a Kormányhivatal jelzése alapján – 
módosította a zöld területek, zöldfelületek megóvásáról, fenn-
tartásáról és az egyes fák védelmérôl szóló rendeletét, mert 
a törvényi elôírásoknál szigorúbb szabályokat a fôvárosban a 
kerületi önkormányzatok nem, egyedül Budapest Fôváros Ön-
kormányzata szabhat meg. Ezért a képviselôk a rendelet azon 
szakaszait, amelyek magánterületekre tulajdonjogot korlátozó 
elôírásokat tartalmaznak a fakivágások, illetve fapótlások tár-
gyában, felülvizsgálta és módosította.

A továbbiakban jórészt a hivatal, a kerület és az intézmé-
nyek zavartalan mûködéséhez kötôdô témákat tárgyalt a tes-
tület, így például jóváhagyták a Biztos Kezdet Gyerekházat 
mûködtetô Esély Közösségi Egyesülettel megkötendô fel-
adatellátási szerzôdést, a Patrona Hungariae Gimnáziummal 
kötendô együttmûködési szerzôdést. Elfogadták a Concerto 
Szimfonikus Zenekar tavalyi támogatásra vonatkozó elszámo-
lását, és két új helyiséggel bôvítették a Feszofe Nonprofit Kft. 
telephelyeit. Pozitív elbírálásban részesült Királyhelmec test-
vérváros támogatási kérelme is.

A nyilvános ülés utolsó elôtti pontjaként a Ferencvárosi 
Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására került 
sor, mert így a Ferencváros területén elszállított autók után 
befizetett összeg nem egy külsôs céghez vándorol, hanem az 
önkormányzathoz kerül. Az autószállítás hátterének megte-
remtésérôl Rimovszki Tamás, a közterület-felügyelet vezetôje 
számolt be a testületnek: „Úgy döntöttünk, hogy saját kézbe 
vesszük a gépjármû-elszállítást. Februárban a költségvetés el-
fogadása után hozzákezdtünk a gépjármû beszerzéséhez. Azt 
hittük, hogy ez könnyen fog menni, de a piacon nem sok ilyen 
jellegû gépjármûvet lehet kapni. Nem találtunk elszállításra 
alkalmasat, ezért úgy döntöttünk, hogy építtetünk egyet. Vet-
tünk egy alapgépjármûvet 3 millió forintért, amelyre felsze-
reltettünk egy darut. Így összesen minden engedéllyel együtt 
9 millió forintba került a vásárlás. A gépjármû elkészítését 
12–14 hét között vállalta a kivitelezô cég. Eljutottunk augusz-
tus 17-ig, amikor sikerült átvennünk ezt az autót. Ezután már 
csak hétfajta engedélyt kellett beszerezünk, hogy ezt használ-
ni tudjuk, ezek közül már mindegyik megvan. Innentôl kezd-
ve az összes elszállított jármû után befolyt összeg az önkor-
mányzaté lesz. Ez kicsit csökkenteni fogja az árakat, mert a 
Ferencvárosi Közterület-felügyelet nem áfakörös cég, ezért az 
áfát levéve 21 500 Ft/db egy autó elszállítása, ennyi fog be-
folyni.”

Végezetül a képviselôk egyhangú határozatot hoztak arról, 
hogy a József Attila-lakótelepen legközelebb kihelyezendô 
térfigyelô kamera helye a Napfény és a Lobogó utca keresz-
tezôdésénél lesz.

G

„Hazatérôk” Állampolgári eskütétel Ferencvárosban

A 2010 évi XLIV. törvény értelmében 2011. január 1. óta egyszerûsített eljárás keretei között kaphatják meg – esetenként vissza – 
magyar állampolgárságukat a határon túl élô magyarok. A ferencvárosi házasságkötô teremben, dr. Bácskai János beszám-�
ter elôtt rendszeresen nagy létszámú csoportokban tesznek esküt azok, akik így kívánják megerôsíteni nemzethez tartozásukat. 
A honosítási és visszahonosítási kérelmek zöme erdélyi magyaroktól érkezik, de sok vajdasági magyar és ukrán állampolgár is 
él a lehetôséggel, amely gyakorlatilag minden határon túli magyar elôtt nyitva áll. Esetenként Nyugat-Európából, sôt az óceán 
túloldaláról is érkeznek az eskütételre. A tavalyi évben 456 határon túli magyar tett állampolgári esküt Ferencvárosban. Öröm-
teli hír, hogy az eddigi adatok szerint a 2012-es évben még ennél is többen lesznek.

szeptember 13-a esôs és hideg délelôtt-
jérôl biztosan fényes, szívmelengetô 

és felemelô emlékeket vittek magukkal 
azok, akik a Bakáts téri házasságkötô te-
remben gyûltek össze, hogy az állampol-
gári eskü vagy fogadalom letételével fe-
jezzék ki azt, hogy a nemzethez tartozás 
nemcsak elméleti kérdés, hanem valós, 
jogilag megerôsített kötelék.

A Himnusz eléneklése után – a pol-
gármester úr halaszthatatlan elfoglaltsága 
miatt – Formanek Gyula alpolgármester 
köszöntötte az egybegyûlteket, akik kö-
zül hárman visszahonosításukat kérték, 
harmincnégyen pedig honosításukat. Al-
polgármester úr elmagyarázta, hogy az 
eskü és a fogadalom abban különbözik 
egymástól, hogy az eskü végén elhangzik 
az „Isten engem úgy segéljen!” formula, 
amelynek elmondásáról mindenki világ-
nézetének megfelelôen dönthet. Az eskü 
szövegének elmondása után az alpolgár-
mester úr a Nemzeti hitvallásból idézett, 
majd a nemzethez tartozás fontosságáról 

és az ezzel járó személyes döntésrôl be-
szélt:

– A határon túl élô magyarok is a 
nemzet egészéhez tartoznak, 2011 óta az 
alaptörvény garantálja, hogy a hatalom 
mindenkori birtokosai politikai irány-
zattól függetlenül magukra nézve köte-
lességüknek tekintsék, és mindennapi 
döntéseikben érvényt szerezzenek ennek 
a fontos alapelvnek, amely immár alkot-
mányos kötelességünk is. Biztos vagyok 
benne, hogy önök hosszú utat tettek meg, 
nemcsak fizikailag, hanem sokkal inkább 
szellemi és lelki értelemben. Azt gondo-
lom, hogy felnôtt, érett embernek csak azt 
tarthatja magát, aki már feltette magának 
az emberi élet legfontosabb kérdéseit. 
Ezek közé tartozik a nemzeti hovatarto-
zásra irányuló kérdés is…

A Wass Albert-idézettel záruló be-
széd után került sor az okmányok átvéte-
lére. Megindító pillanatok tanúi lehettek 
a jelenlévôk, voltak, akik a meghatottság 
könnyeivel küzdöttek, s voltak apró gye-

rekek is, akik talán csak évek múlva tud-
ják majd teljes szépségében felfogni en-
nek a napnak jelentôségét.

Az ünnepség végén Magyarország 
új állampolgárai együtt maradtak még, 
de nemcsak azért, hogy adminisztratív 
ügyei ket intézzék: összehozta-összetar-
totta ôket a felemelô közös élmény is. 
Talán kicsit irigykedhetnek, akik születé-
sükkor megkapták azokat a jogokat, ame-
lyekért ezek az emberek megküzdöttek, 
s közben bizonyára olyan válaszokat ér-
leltek magukban, amelyek másoknak hiá-
nyoznak. Grozdits

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

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

 Megnyerheti teljes hitelét!
Az akció  2012. szeptember 1-jétől december 6-áig tart. A részletes tájékoztató  üzleteinkben megtekinthető.
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Egészségügyi intézmények felújítása Ferencvárosban
Átadták a Lónyay utcai gyerek- és a Közraktár utcai felnôtt-háziorvosi rendelôket

Ferencváros önkormányzata a lehetôségeihez mérten folyamatosan újítja a kerület egészségügyi intézményeit. Az önkormányzat 
egészségügyi programja keretén belül megvalósuló beruházások célja az intézmények mind esztétikai, mind az európai uniós 
és a magyar népegészségügyi elvárásoknak megfelelô kialakítása. „A kerület vezetésének motivációja, hogy a betegeket tiszta, 
kellemes és megfelelô mûszaki állapotú intézmények fogadják” – mondta dr. Bácskai János polgármester a Lónyay utcai gye-
rekrendelô 2012. szeptember 12-i átadásán.

2012 augusztusában megtörtént a Közraktár utca 24. szám alatti 
felnôtt-, valamint a Lónyay utca 46. szám alatti gyerekrendelô 
felújítása. A beruházás során kicserélték az intézmények hom-
lokzati nyílászáróit és részben a PVC-padlót is. A gépészeti rend-
szert is felújították, amely ugyan kívülrôl kevésbé látványos, de 
mind környezetvédelmi, mind gazdasági szempontból rendkívül 
hatékony. Mindezt egy teljes körû festés egészítette ki. 

„Tudva, hogy az elmúlt tizenöt évben Ferencvárosban egyet-
len rendelôben sem történt felújítás, örülni kell a kisebb léleg-
zetvételû, ámde hatékony fejlesztéseknek is” – mondta Zombo-
ry Miklós önkormányzati képviselô az átadáson. 

Dr. Bácskai János hangsúlyozta, Belsô-Ferencváros spe-
ciális helyzetben van a felújítások szempontjából is, hiszen a 
legtöbb épület mûemlékvédelem alatt áll. Egyrészrôl örömte-
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Jövô a jelenben Ökoház a Márton utcában

Középsô-Ferencvárosban, a Márton utca 10. szám alatt szeptember elején adták át 
azt a lakóépületet, amely egészen kivételes módon ötvözi mindazt, amit a környezet-
tudatos gondolkodás megkövetel a mai kortól. A egyedülálló épületrôl Terjék István 
okleveles gépész- és gazdasági mérnököt, az építtetô TRX Consulting Kft. ügyvezetô 
igazgatóját faggattuk.

– Úgy tudom, önök már letették a 
névjegyüket Ferencvárosban.

– Cégünknek ez az elsô önálló épüle-
te a fôvárosban, de már tizenkét éve részt 
veszünk a ferencvárosi rehabilitációban: 
építettünk az Angyal, a Telepy, a Lenhos-
sék, a Sobieski utcákban. Az elsô geo-
termikus házunk 2009-ben, Miskolcon 
került átadásra. Az ott szerzett tapaszta-
latokat már hasznosítottuk a Márton utca 
10.-nél.

– Miért fordul egy építôipari vállal-
kozás a geotermikus fûtés és a környe-
zetbarát megoldások felé?

– A válság kezdetén úgy éreztük, 
hogy valamit változtatni, javítani, újítani 
kell, ha talpon akarunk maradni az inga-
taggá váló ingatlanpiacon. Azt is mond-
hatom, hogy a mi esetünkben a válság 
kitörése serkentô hatással bírt, hiszen 
reagálni kellett a megváltozott piaci hely-
zetre. Felismertük, hogy a környezettu-
datosság egyre fontosabb a potenciális 
lakásvásárlók számára, s az energiataka-
rékos megoldásoknak a konkrét, zsebre 
menô hatása is vonzó lehet. ráadásul az 
általunk épített Ökoház azokon is segít-
het, akik – és sajnos mintha egyre többen 
lennének – légzôszervi allergiában szen-
vednek.

– Milyen mûszaki megoldásokat ta-
kar a Márton utcai ház homlokzata?

– A ház önálló geotermikus fûtô-hûtô 
rendszerrel rendelkezik, ami „elsô kör-
ben” azt jelenti, hogy a lakástulajdonos 
nincs kiszolgáltatva az energiahordozók 
árváltozásának.

– Talán vannak még, akik összeke-
vernék a geotermikust a geometrikus-
sal…

– A fûtés úgy történik, hogy száz 
méter mélyre lefúrt talajszondák segít-
ségével kivesszük a föld hôjét, ezt a ke-
ringô folyadék egy hôszivattyúba juttat-
ja, amely a fûtéshez harminc-harmincöt 
fokos vizet állít elô, a használati meleg 
víz pedig negyvenöt fokos. A rendszer 
nagyszerûsége az egyszerûségében rejlik, 
képes arra is, hogy nyáron hûtse a lakást.

– Túl azon, hogy vitathatatlanul kör-
nyezetbarát egy ilyen „kémény nélküli” 
rendszer, mennyit lehet ezzel spórolni?

– A fûtés költsége egy jól mûködô 
rendszernél körülbelül fele a hagyomá-
nyos megoldásokkal elérhetônek, hûtés-
nél pedig – mivel csak a folyadékot kell 
keringetni – a hagyományos légkondicio-
nálás energiafelhasználásának huszada 
elegendô. Persze, ehhez az is kell, hogy 
elfelejtsük a hagyományos radiátoros fû-
tést, és helyette nagy felületeken a pad-
lót, a falakat fûtsük, nyáron pedig a pla-
font hûtsük! Az így kialakított rendszer 
nemcsak hatékony, de egészen másfajta 
hô- és komfortérzetet eredményez, mint 
a radiátor.

– Hol jön a képbe az allergia?
– A házi poratka ürüléke, az allergén 

vegyszerek, a pollenek a porhoz tapadva 
fejtik ki átkos hatásukat. Egy radiátoros 
fûtésnél a levegô folyamatos mozgásban 
van, s vele együtt mozog a por is. Ezzel 
szemben a nagy felületen történô fûtésnél 
ilyenfajta légmozgás nincsen.

– Persze, ezt a meleget meg is kell 
ôrizni…

– Éppen ezért komoly figyelmet for-
dítottunk a ház hôszigetelésére. A külsô 
falak negyvennégyes téglából készül-
tek, manapság sokan építenek lakásokat 

25 centiméteres külsô falakkal. A vastag 
téglafal miatt megtehettük azt, hogy nem 
alkalmaztunk olyan hôszigetelô anyago-
kat, amelyek megszüntetnék a falak szel-
lôzését.

– Sokan még csak barátkoznak a 
gondolattal, hogy a házakhoz „energe-
tikai minôségtanúsítvány” kell. Ebbôl a 
szempontból mit tud a ház?

– A ház A+ kategóriás, ami a legma-
gasabb a mostani rendszerben. A hagyo-
mányos fûtésû házak általában komoly 
hôszigetelés után tudnak bekerülni az 
A kategóriába, a régi, téglaépítésû házak 
általában C-sek, egy átlagos panellakás 
pedig leginkább E kategóriába sorolódik.

– Lesz folytatás?
– Természetesen az a célunk, hogy le-

gyen, hiszen az általunk képviselt irány-
vonal összhangban van az önkormányzat-
nak a Gát utca környékét érintô terveivel. 
Tudomásom szerint a hosszabb távú re-
habilitációs tervek között szerepel, hogy 
a Gát utca sétálóutca lesz, ami nagyon 
biztató a további ökoházas terveinkre 
nézvést.

G

Idôsek világnapja sok zenével
Az ENSZ közgyûlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idôsek világnapjává. Ugyanezen a napon ünnepli a világ 1975 óta 
a zene világnapját, amelyet Yehudi Menuhin kezdeményezésére emelt az UNESCO Nemzetközi Tanácsa erre a rangra.
Ferencvárosban az idén a két jeles napról egy közös rendezvénysorozat keretében emlékeznek meg október 4-én.

Idôsek világnapja, zene világnapja Ferencvárosban
2012. október 4. (csütörtök)
Ferencváros önkormányzata és az FMK közös rendezvénye, 
amely a világnapok közös megünneplésével, a generációk kö-
zötti párbeszéddel, az egyház és a civil szféra bevonásával, a 
zene mindent áthidaló mûvészi erejével Ferencváros fiatal és 
idôs közönségét kívánja összefogni. 

11.00  A rendezvénysorozatot megnyitja dr. Bácskai János 
polgármester

  Beethoven Örömódájának közös éneklése a kerületi 
iskolák és a Ferencvárosi Herz Férfikar közremûkö-
désével

  Helyszín: Bakáts tér
14.00  Hangszerbemutató – a Magyar Rádió Zenekarának 

vonósnégyese
  Helyszín: FMK,  színházterem (1096 Budapest, Hal-

ler utca 27.)
15.00  „Erdôkön,  mezôkön  járó…”  –  Sebestyén  Márta 

UNESCO Artist for Peace-díjas mûvész és Andrejsz-
ki Judit közös koncertje a Ferupe szervezésében

  Helyszín:  Patrona  Hungariae  Katolikus  Iskolaköz-
pont (1092 Budapest, Knézich utca 3–13.)

16.30  „Jön-e velem, nagysád…?” – a Turay Ida Színház ze-
nés kalandozása az operett világában

  Helyszín: FMK,  színházterem (1096 Budapest, Hal-
ler utca 27.)

18.00  Ökumenikus istentisztelet
  Helyszín: Szent Kereszt-plébániatemplom (1091 Bu-

dapest, Üllôi út 145.)
19.00 Köszöntôt mond dr. Bácskai János polgármester 
  A Concerto Budapest hangversenye
  Helyszín: Szent Kereszt-plébániatemplom (1091 Bu-

dapest, Üllôi út 145.)

A programok térítésmentesen látogathatók!
Az FMK színháztermi rendezvényeire elôzetes jegyigénylés 

szükséges telefonon (216-1300, 476-3411) vagy személyesen a 
helyszínen. A 60 év feletti ferencvárosi lakosok a jegyigénylés-
nél elônyt élveznek.

Az idôsek világnapjáról természetesen megemlékeztek már 
az elmúlt években is a Ferencvárosban, az idén azonban, tekin-
tettel, hogy a 2012-es év az aktív idôsödés és a nemzedékek 
közötti szolidaritás európai éve, különös gondot fordítottak a 
program összeállítására a szervezôk.

Emellett természetesen folyamatban van a „A teljesség felé” 
elnevezésû idôsügyi koncepció megvalósítása is, amelynek ak-
tuális munkáiról, eseményeirôl T. Zuggó Tünde alpolgármesteri 
fômunkatárstól kértünk tájékoztatást.

október hónapban a Tárki a kerületben élô idôs lakók köré-
ben egy felmérést készít, amelynek során feltérképezik, hogy 
az érintett lakók esetében a jelenleg meglévô támogatásokon, 
szolgáltatásokon kívül milyen további tevékenység beindítá-
sára lenne igény. Ugyancsak októberre elkészül a „Teljesség 
felé”-koncepció logója, amely azt követôen sok helyütt látha-
tó lesz majd a témába vágó rendezvényeken, kiadványokon. 
Hamarosan befejezôdik egy szórólap szerkesztése, amelyen a 
lakosságot tájékoztatjuk a koncepció céljairól, és közzétesszük 
az idôsügyi kérdésekkel foglalkozó szervezetek elérhetôségeit, 
az általuk nyújtott lehetôségek listáját. Készülünk egy nagysza-
bású egészségügyi, illetve az egészséges életmóddal foglalkozó 
rendezvényre is, amelyet november 8-án az FMK-ban tartunk. 
Itt a sokféle prevenciós szûrôvizsgálaton kívül (vércukor-, ko-
leszterinszint-, csontsûrûség-mérés) diabetológus tart táplálko-
zási elôadást. Szándékunk szerint interaktív lesz valamennyi 
program, ami azt jelenti, hogy az elôadásokat követôen konzul-
tációk lesznek, de azt is, hogy például a nordic walking (skandi-
náv gyaloglás) helyes használatát nemcsak megnézhetik, de ki 
is próbálhatják az érdeklôdôk. 

A nemzedékek közötti együttmûködés szellemében a ren-
dezvény szervezésében kerületi középiskolások is részt vállal-
nak.

A már tervbe vett és a jövôbeni programok beindításához to-
vábbra is számítunk az aktív 60 év felettiek jelentkezésére, akik 
szívesen részt vállalnak a szervezésben, zenei, képzômûvészeti, 
irodalmi alkotómûhelyek kialakításában, és akik bíznak abban, 
hogy összefogással, egymásra való odafigyeléssel, a különbözô 
korosztályok értékeinek megismerésével és elismerésével való-
ban megtehetjük az elsô lépéseket a teljesség felé.

(kk)

Hangverseny az aradi vértanúk emlékére
október 6-án, szombaton este 7-kor az aradi vértanúkra emlékezô ünnepi hangverseny lesz a középsô-ferencvárosi Páli 

Szent Vince-templomban (Haller utca 19–21.). A magyar függetlenség ügyéért a végsô áldozatot is vállaló hôsökre Liszt 
Ferenc Gyászódájával és Mozart requiemjével emlékezünk. A hangversenyen emlékbeszédet mond dr. Bácskai János, Fe-
rencváros polgármestere.
Liszt Ferenc: Gyászóda. Csörgei Miklós – orgona
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem. Bátori Éva – szoprán; Gémes Katalin – alt; Mukk József – tenor; Kováts Kolos – basz-
szus. Budapesti Stúdió Kórus, MáV Szimfonikusok. Vezényel: Strausz Kálmán

li, hogy a kerület ilyen értékekkel büszkélkedhet, mint ez az 
épület, másrészt éppen ez nehezíti a kerület dolgát, hiszen egy 
ilyen felújításnál a különbözô mûemlékvédelmi szabályokat is 
be kell tartani. „Ez a rendelô nem egy új, közepes minôségû és 
olcsó nyílászárót kapott, hanem speciális ablakokat, amelyek-
kel változatlan marad ugyan a homlokzati kép, az épület to-
vábbra is illeszkedik a megszokott városi környezetbe, viszont 
jelentôsen növelték a kiadásokat.” Az átadáson a Ferencvárosi 
Önkormányzat a gyerekrendelô számára egy játszósarkot aján-

dékozott, hogy a kis betegek várakozási ideje hamarabb elre-
püljön.

Jelenleg folyamatban van a Lónyay utca 19. szám alatti or-
vosi rendelô felújításának elôkészítése is. A kivitelezési mun-
kák 2012. szeptember 20-án kezdôdnek, és várhatóan október 
végén fejezôdnek be. A tervezett felújítási munkák között a be-
járati portál átalakítása, részleges belsô festés, a hátsó rendelô 
akadálymentesítése szerepel, és egyéb gépészeti és elektromos 
munkák.  G. K.
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Közbiztonság nyáron
A ferencvárosi rendôrkapitányság mozgalmas és sok szempontból sikeres nyarat tudhat maga mögött, a legkülönfélébb esetek 
bukkantak elô s nyertek megoldást.

Július közepén, a délutáni órákban, az 
51-es villamos vezetôjét bántalmazta 

az akkor még ismeretlen tettes a Mester 
utcai végállomáson: szóváltást követôen a 
vezetôfülkének lökte, ököllel arcon ütöt-
te a sértettet, aki rövid idôre eszméletét 
vesztette. A IX. kerületi rendôrkapitány-
ságot a BKV diszpécsere értesítette. Az 
azonnal megkezdett nyomozás kiderítet-
te, hogy két személyt és egy kutyát kell 
keresni. A villamosvezetô által adott sze-
mélyleírás és a további adatgyûjtés során 
sikerült azonosítani a feltételezett elkö-
vetôt. A nyomozás során kiderült az is, 
hogy a gyanúsított két nappal korábban a 
Nehru-parton is verekedésbe keveredett.

Gazdasági súlya miatt kapott nagy 
figyelmet a Külsô-Mester utcai telep-
helyrôl eltulajdonított gázpalackok ügye. 
A konkrét ügy vizsgálata kapcsán a nyo-
mozó hatóság kiderítette, hogy a gyanú-
sítottak korábban már több alkalommal 
követtek el hasonló bûncselekményt: si-

került fellelni egyikôjük akkurátusan ve-
zetett jegyzetfüzetét, amelybôl kiderült, 
hogy már több mint harmincmillió forint 
értékben tulajdonított el gázpalackokat.

Azoknak a graffitiseknek sem volt 
szerencséjük, akik augusztus 15-én a 
közvágóhídi villamos-végállomáson álló 
24-es és 2-es villamosokban tettek kárt. 
A nyomozás során kiderült, hogy a cse-
lekményt mely banda tagjai követték el. 
Az azonosításban segített a rendôrséggel 
együttmûködô – erre a célra létrehozott 
– társszerv is, amelynek célja az ilyen 
bandák megszüntetése és a rongálások 
megelôzése. Az elsôként elôállított fiatal-
korú – tehát nem büntethetô – elkövetô-
rôl kiderült, hogy eltûnés miatt a Ceglédi 
rendôrkapitányság keresi. A fiú segített 
azonosítani társait.

Az ügy kapcsán érdemes megjegyezni 
és a meggondolatlan cselekedetekre haj-
lamos fiatalokban tudatosítani: a hatá-
lyos jogi szabályozás lehetôséget terem-

tett arra, hogy a graffitivel kapcsolatos 
eljárásoknál a bûncselekmény minôsítô 
körülményeinek hiánya esetén is bûncse-
lekménynek, és ne csak szabálysértésnek 
minôsítsék a graffitizést!

Preventív jellegû intézkedéseket igé-
nyelt az egyik körúti szórakozóhely, mert 
bejelentések érkeztek a – korábban gya-
kori, de mára visszaszorulóban lévô – 
túlszámlázásról, amely önmagában nem 
büntetô, hanem polgári peres eljárást von 
maga után, viszont nagy az esélye an-
nak, hogy az ilyen jellegû cselekmények 
következményeként szabálysértés vagy 
bûncselekmény történik.

Örömteli hír, hogy szeptember 3-án 
ténylegesen megkezdôdtek a Börzsöny 
utcai rendôrségi épület felújítási mun-
kálatai, amelyek várhatóan két hónapot 
vesznek igénybe. A felújítás ideje alatt a 
Közrendvédelmi osztály a VIII. kerületi 
Diószeghy utcában mûködik.

G

Új forgalomszabályozási terv a József Attila-lakótelepen

A József Attila-lakótelep forgalom-
szabályozási tervét a legszélesebb 

körben kívánja véleményeztetni Ferenc-
város önkormányzata. Az önkormányzat 
honlapján részletesen látható, tanulmá-
nyozható a négyféle verzió, amelyek 
közül online szavazhatnak az érintettek 
a nekik leginkább tetszô verzióra, azok 
pedig, akiknek nincs internetkapcsola-
tuk, az Ôszköszöntô Fesztivál Bakáts téri 
rendezvényein és a szeptember 14–15-i 
hétvégén megrendezett Lakótelepi mulat-
ságon felállított önkormányzati sátorban 

mondhatták el véleményüket az elképze-
lésekkel kapcsolatban. 

Formanek Gyula alpolgármester a La-
kótelepi mulatság rendezvényen ismertette 
a forgalomszabályozási terv két alapvetô 
célját. E szerint az egyik, hogy a Napfény 
utcán az Üllôi út és az M5-ös autó pálya 
közötti átmenô forgalom csökkenjen an-
nak érdekében, hogy a Napfény utcát csak 
a helybeliek használják, a másik cél pedig 
a parkolási gondok enyhítése.

Az alpolgármester úr arról is beszá-
molt, hogy a forgalomszabályozást két 

ütemben szeretnék végrehajtani: az el-
sôdleges feladatok teljesülését 2013-ban, 
a másodikat legkésôbb 2014 elején kí-
vánják elérni. Az elkészített és bemuta-
tott verziók közül a 2-es és a 3-as számú 
tartalmazza a több beavatkozást igénylô 
munkákat, természetesen mindegyik ver-
zió megvalósulása érinti az ott élôket, 
ezért október elején lakossági fórum ösz-
szehívását tervezik. Ezen az ott élôk rész-
letesen kifejthetik majd álláspontjukat a 
bemutatott elképzeléseket illetôen.

K.

Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás bemutatását az el-

múlt napok idôjárásának alakulása teszi szükségessé.
Ez az ellátási forma kizárólag az önálló életvitel fenntartása 

mellett felmerülô krízishelyzetek elhárítását célozza meg. 
A szolgáltatást Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata a saját otthonukban élô, egészségi állapotuk 
és szociális helyzetük miatt rászoruló, idôskorú vagy fogya-

tékkal élô személyek, illetve pszichiátriai betegek részére biz-
tosítja.

A valóságban ez egy készüléket jelent, amelyet az ellá-
tott otthonába telepítenek. Ez a készülék adóvevôként szolgál, 
amelynek segítségével az egyedül élô a jelentkezô krízishely-
zet esetén könnyen küldhet egy segélykérô jelet a szolgáltató 
felé. A jelzés egy diszpécserközpontba érkezik, ahonnan szak-

Megújult a József Attila-lakótelepi városrészi 
önkormányzat ügyfélszolgálati irodája

szeptember eleje óta megújult ügyfélszolgálati irodában in-
tézhetik ügyes-bajos dolgaikat a József Attila-lakótelepen 

élôk. A felújítás során a festési munkálatokon kívül némiképp át 
is alakították az ügyfélszolgálat helyiségét. Ennek eredménye-
ként és a végrehajtott informatikai fejlesz-
tésnek köszönhetôen az ügyfélszolgálaton 
minden dokumentumot át tudnak ven-
ni helyben, és továbbítani tudják azokat 
elektronikusan (eddig futár vitte az irato-
kat). Ugyancsak az informatikai fejlesztés 
teszi lehetôvé, hogy ingyenes wifi és egy 
internetes munkaállomás áll a környéken 
élôk rendelkezésére. Ennek – s ha szüksé-
ges, az ott dolgozó munkatársak – segítsé-
gével minden szükséges nyomtatványt le 
lehet tölteni az internetrôl.

Az átalakításnak köszönhetôen a jövô-
ben a hivatalos fogadóórákon kívül több-
ször elérhetô lesz az irodában Görgényi 
Máté, a részönkormányzat elnöke, mivel 
számára is kialakítottak egy munkahelyet. 

A felújított ügyfélszolgálati irodát szeptember 15-én adta át hi-
vatalosan Formanek Gyula alpolgármester és Görgényi Máté. 
A külsô megújulás – az információs táblák cseréje – a közel-
jövôben várható. k

képzett személyzet indul azonnal a jelzést küldô személy se-
gítségére. 

A havonta fizetendô térítési díj a kérelmezô havi jöve-
delmének maximum 2 százaléka. A képviselô-testület figye-
lembe vette az idôsek, az egészségkárosodottak, az alacsony 
jövedelmûek nehéz helyzetét is, így a helyi rendeletben úgy 
szabályozta a térítésidíj-fizetési kötelezettséget, hogy azon Fe-
rencvárosban lakó számára, aki a 75. életévét betöltötte, vagy 
egészségkárosodott, vagy akinek a családjában az egy fôre jutó 
havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének 150 százalékát (jelenleg: 42 750 Ft) nem haladja meg, a 
szolgáltatás biztosítása ingyenes. 

Jelzôrendszeres házi segítségnyújtást igényelhet minden 
olyan Ferencvárosban lakó személy, aki egyedül él, és betöl-

tötte a 65. életévét, súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai be-
teg személy, vagy kétszemélyes háztartásban élô 65 év feletti, 
illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, 
ha egészégi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biz-
tosítását.

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatóságának (FESZGYI) munkatársai szívesen állnak az 
igénylôk rendelkezésére. 

A szolgáltatás igénylését a 06-1 280-9598-as telefonszá-
mon vagy személyesen a 1098 Budapest, Toronyház u. 11. 
szám alatti címen Nagy Annamáriánál lehet bejelenteni.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy ez a szolgáltatás az egész-
ségügyi krízishelyzetek elhárítását szolgálja. Személy-, illetve 
vagyonvédelmi célokra nem használható.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrôl
Tájékoztatjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülô gyermekek, fiatal felnôttek családjait, hogy 
az évente két alkalommal járó egyszeri támogatás (jelenleg 5800 Ft/fô) kifizetési formája 2012. október 1. napjától 
változik.

Az eddigi pénzbeli támogatás helyett ugyanis az év végi esedékes kifizetéstôl kezdve az összeg folyósítása fogyasztásra 
kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában történik.

Elsô alkalommal tehát a 2012. november hónapra esedékes támogatás kerül Erzsébet-utalvány formájában kifizetésre.
További kérdéseivel kapcsolatban keresse fel bizalommal a Humánszolgáltatási Irodát személyesen vagy telefonon, az 

alábbi elérhetôségek bármelyikén.

Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 
Humánszolgáltatási Iroda

1096 Budapest, Lenhossék u. 24–28.
Tel.: 215-1077/345; fax.: 217-7105; e-mail cím: humanszolg@ferencvaros.hu

Ügyfélfogadás: hétfô 8–18, kedd, szerda, csütörtök 8–16, péntek 8–12
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Szeptemberi események a 220 éves Ferencváros történetébôl

Tudta-e, hogy… 
1872. szeptember 29-én adták át a mai 
Soroksári út 114. szám alatt a Honvéd-
menházat. Ez az intézmény az 1848–
49-es szabadságharc rászoruló egykorú 
honvédjeinek otthonául szolgált. Elsô 
parancsnoka Vidats János egykori már-
ciusi ifjú, ferencvárosi lokálpatrióta 
volt. A szeptemberi átadáskor az épület 
alapköve alá elhelyezték Vetter Antal 
honvéd altábornagy érdemrendjeit, Gás-

pár András honvéd tábornok fényképét, 
valamint a Honvédmenház terveit is. Az 
épületben száz idôs honvédet tudtak el-
látni a megnyitást követôen, majd a szá-
zadfordulón tovább bôvítették az intéz-
ményt. Az utolsó agg honvéd 1927-ben 
halt meg, az épület pedig a második vi-
lágháború során teljesen megsemmisült. 

1927. szeptember 29-én nyitották meg 
az országos Közegészségügyi Intézetet 
a Gyáli úton. Az intézet létrehozatalát 
már 1912-ben tervbe vették, de meg-
valósulására az elsô világháború miatt 
nem kerülhetett sor. A Népjóléti Minisz-
térium 1922-ben felvette a kapcsolatot a 
rockefeller Alapítvánnyal, hogy az épít-
kezéshez szükséges anyagi eszközöket 

biztosíthassa. 1924-ben létrejött a meg-
állapodás, s az alapítvány 245 ezer dol-
lárt biztosított a magyar államnak. Az 
oKI hivatalos átadását követôen meg-
kezdte mûködését, feladata az egész-
ségvédelem irányítása, a gyógyszer-
vizsgálat és általában a közegészségügyi 
tevékenység törvényes ellenôrzése, vala-
mint a tisztiorvosi kar megfelelô kikép-
zésének biztosítása volt.

Gönczi

Óriáscsatorna az Üllôi út alatt
A budapesti szennyvízhálózat kiemelt fontosságú elemei a gyûjtôcsatornák, amelyek alapvetôen meghatározzák a hálózat ka-
pacitását, illetve a vízelvezetés biztonságát. A lakossági szennyvízcsatornákénál lényegesen nagyobb, akár két méter átmérôjû 
csatornák feladata a szenny- és csapadékvizek levezetése. 

Az ÉlôDuna projekt keretében a tervek szerint legkésôbb 
november 16-ra elkészülnek a fôváros hat – II., VIII., IX., 

X., XI. és XIV. – kerületében azok a tehermentesítô fôgyûjtô-
csatornák, amelyek biztonságosabbá teszik a budapesti szenny-
vízelvezetést – hangzott el a szeptember 11-i sajtótájékoztatón. 
Ezen alkalomból a tervezô, a beruházó és a kivitelezô cégek 
képviselôi a Mária utcában és a Kinizsi utcában épülô óriás 
gyûjtôcsatornát a helyszínen mutatták meg az újságíróknak.  
A beruházás összértéke 20 millió euró (csaknem 6 milliárd fo-
rint). A költségekbôl 65 százalék az uniós forrás, 20 százalékot 
a magyar állam, 15 százalékot a fôváros finanszíroz.

A tehermentesítô gyûjtôcsatornák építése a mintegy 150 
milliárd forintos Budapesti Központi Szennyvíztisztító Te-
lep és kapcsolódó létesítményei címû projekt részét képe-
zi. A projekt 2004-ben kezdôdött, legjelentôsebb beruhá-
zása a csepeli szennyvíztisztító felépítése volt. Annak a 
beruházásnak az összköltsége mintegy 250 millió eurót – hoz-
závetôleg 75 milliárd forintot – tett ki. A beruházás átadása 

elôtt a magyar fôváros szennyvizének 51 százalékát tisztították, 
míg most mintegy 95 százaléka kerül megtisztítva a Dunába. 
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a most épülô tehermente-
sítô csatorna 280 méteres szakaszán egy különleges, sajtolásos 
eljárással fektették a föld alá öt méter mélységben a több mint 
két méter átmérôjû óriáscsatornát, a metróépítésnél is használt 
fúrópajzsos technológia alkalmazásával. Ez nagymértékben 
gyorsította a munkavégzést, ezzel a technológiával naponta 20-
24 métert lehet haladni a szennyvízcsatorna kialakításával (kézi 
fejtéssel legfeljebb 2-2,5 méter elôrejutás lett volna lehetséges), 
és elkerülhetô volt a nagy forgalmú utcák és csomópontok – pél-
dául az Üllôi úti keresztezôdés – lezárása. A forgalom fenntartá-
sára mindvégig kiemelt figyelmet fordított a vállalkozó, a házak 
bekötésénél igyekeztek figyelembe venni a helyi adottságokat, 
elvárásokat, a Lónyay utcai református gimnázium esetében 
például a tanévkezdés idôpontját.

-míves-

Helytörténeti séták a Ferencvárosban
A nyilvánosság elôtt év közben rejtett építészeti és kulturális 

értékekbe pillanthattak be azok, akik szeptember 15-én és 
16-án részt vettek a Kulturális Örökség Napjai elnevezésû or-
szágos rendezvénysorozat programjain. A rendezvénysorozatba 

az idén is bekapcsolódott több ferencvárosi intézmény, lakóház, 
és Gönczi Ambrussal, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjtemény 
vezetôjével mindkét napon érdekes sétát tehettek az érdeklôdôk.

Szombaton a Ferenc térrôl indult a helytörténeti séta, ahol 
mindjárt számos érdekességgel szolgált Gönczi Ambrus. Elsô-
ként József Attila életét idézte fel, akinek gyerekkorában a Fe-
renc tér meghatározó szerepet játszott. Édesanyjának a kérésé-
re itt „legeltette” – nem nagy lelkesedéssel – a család egyetlen 
tyúkját, és itt, a környékbeli mozikban árult vizet.

A séta résztvevôi többek között azt is megtudhatták, hogy 
a bélmosó mesterség megbecsült és jövedelmezô foglalkozás 
volt az 1900-as években, a Ferencz udvar egykori tulajdonosá-
nak férje is bélmosóként, majd pacalforralóként kereste kenye-
rét. A Ferenc tér csak a kiindulópontja volt a sétának, a résztve-
vôk a közel háromórás felfedezô túra során az egész útvonalon 
bôvebb információkkal gazdagodhattak Ferencváros múltját 
illetôen.  K.

Körösényi-szisztéma a Pincegalériában

szeptember 26-án nyílik, és október 24-ig látogatható Körösényi Tamás (1953–2010) Munkácsy 
Mihály-díjas szobrászmûvész kiállítása a Ferencvárosi Pincegalériában.
A mostani kiállítás – utalva a szobrász pedagógiai életmûvére – egy szobrászati kiállítássorozat 

kezdete. Körösényi szuggesztív személyisége, kiváló szakmai tudása, nyitottsága, szervezôkészsége 
tanítványok generációi felé közvetített olyan mintákat, elveket és módszereket, amelyek a kortárs ma-
gyar szobrászatban és mûvészeti oktatásban jelen vannak, és amelyeknek a bemutatására ez a kiállítás-
sorozat vállalkozik. A sorozat nyitókiállításán Körösényi Tamás legkorábbi papírpép szobrait láthatják.

A kiállítást Sas Valéria szobrászmûvész, a Képzômûvészeti Egyetem szobrász tanszékének egyete-
mi docense nyitja meg. A kiállítás kurátora Forián Szabó Noémi mûvészettörténész.

G

Tudnivalók az önkéntes és köteles  
polgári védelmi szolgálatról
Kérdések és válaszok a polgári védelemmel kapcsolatban 

ez év október 10-én tesznek esküt azok a fôvárosi állam-
polgárok, akik önkéntes és köteles szerepet vállalnak a 

magyarországi természeti és civilizációs katasztrófák elleni vé-
dekezésben. 

A 2012. január 1-jén újjászervezett hivatásos katasztrófa-
védelmi szervezet alapfeladata a lakosság életének és vagyon-
biztonságának védelme. Ehhez azonban olyan állampolgárok-
ra is szükség van, akik felkészültek arra, hogy részt vegyenek 
a veszélyek elhárításában, és segíteni akarják a hivatásos szer-

vezet munkáját. Sokakban felmerül a kérdés, hogy mit is je-
lentenek az önkéntes és köteles polgári védelem kifejezések, 
mire kötelezheti a helyi lakost a polgármester, illetve mi a 
feladata békeidôben a polgári védelemhez csatlakozott állam-
polgárnak. Az alábbi tájékoztatóban ezekre és más kérdésekre 
kapunk választ. 

A 2012. január 1-jétôl életbe lépô új katasztrófavédelmi tör-
vény átalakította a polgári védelem rendszerét az országban, 
azon belül pedig a fôvárosban is. Az eddig külön szervezetként 
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Javuló játék, újabb játékosok az Üllôi úton
Biztos gyôzelmet szalasztott el az Eger ellen Debrecenben a Ferencváros labdarúgócsapata, majd küzdelmes mérkôzésen nyert 
az Üllôi úton a Haladás ellen. A Ligakupában szeptember elsô felében kétszer lépett pályára az FTC: idegenben az MTK-t, ott-
hon a Kecskemétet gyôzte le az új edzô, Ricardo Moniz együttese.

Az NB I. újonca, az Eger az MLSZ erôsen vitatható dön-
tésének értelmében nem fogadhatta otthonában a Ferenc-

várost, így Debrecenben csapott össze a két csapat. Az elsô fél-
idôben nem sok örömük volt a zöld-fehér szurkolóknak, bár a 
Fradi végig fölényben volt. A szünet után fél perccel az elôre-
törô Jovanovićot buktatták a tizenhatoson belül, a büntetôt Mi-
lan Perić nem jól lôtte, de szerencséjére a vetôdô kapus alatt a 
labda a bal sarokba jutott. Az 52. percben szép adogatás után 
Böde Dániel 16 méterrôl gyönyörûen csavart a bal felsô sa-
rokba. Húsz perccel késôbb egy jobb oldali beadás elsuhant a 
védôk elôtt, és bár Németh Norbert nem találta el jól a labdát, 
az a jobb alsó sarokban kötött ki. Már mindenki elkönyvelte a 
Ferencváros sikerét, amikor a 93. percben egy tizenhatoson be-
lüli kavarodásban Németh mezét Gyömbér megrántotta, a csa-
tár pedig elesett. A tizenegyest a sértett váltotta gólra, így az 
utolsó pillanatokban – akárcsak korábban Újpesten – pontokat 
vesztett az FTC.

Tisztelt Szülôk!

Az FTC YBL Tervezô férfi-tornaszakosztálya minden év-
ben indít játékos tornafoglalkozásokat. 

A nagy hagyományokkal rendelkezô szakosztály minél 
több gyereknek szeretne lehetôséget biztosítani, hogy kiváló 
körülmények között sportoljanak, mozogjanak a gyerekek, és 
talán ôk lesznek a jövô Berki Krisztiánjai. Ebben a szakosz-
tályban, ahol Magyar Zoltán is nevelkedett, megvan a lehetô-
ség arra, hogy akár hobbiból, akár komoly szándékkal tornáz-
zon gyermeke.

Várjuk jelentkezésüket!

Az elsô ismerkedô foglalkozás és a szülôi értekezlet 2012. 
október 8-án, hétfôn 18.00 órától lesz az FTC népligeti sport-
telepének tornacsarnokában (X. ker., Vajda Péter utca, a 99-es 
busz vonalán). 

Érdeklôdni lehet: Puskás Jenô edzônél. Telefon: 06-30 
747-4062; e-mail: pjtorna@freemail.hu. 

A szülôi értekezlettel egy idôben megtartjuk az elsô fog-
lalkozást is. A gyerekek hozzanak magukkal tornanadrágot, 
pólót és strandpapucsot!

Gyere, tornázz velünk!

A két új fiú, még az elôzô csapatának mezében (Bešić: Hamburg; Jenner: NAC 
Breda)

Háromból három
Az erôviszonyoknak megfelelôen magabiztosan gyôzött a 

2012–13-as nôi kézilabda-bajnokság elsô három mérkôzé-
sén a Ferencváros-rail Cargo Hungária. 

A zöld-fehérek a nyitányon a Váci NKSE-t fogadták az Elek 
Gyula Arénában. A szünetig jól tartották magukat a Pest me-
gyeiek, 17-15-ös Fradi-vezetéssel fordultak a csapatok. A for-
dulást követôen elsôsorban a gyors ellenakcióknak köszönhe-
tôen egyre jobban elhúzott az FTC. Abramovics jól védett, elöl 
pedig jól céloztak lányok, különösen a nyolc gólt szerzô Tomori 
és a büntetôket pontosan lövô spanyol Pena, így 35-26-ra nyer-
tek a ferencvárosiak.

Ezután a 3. fordulóból elôrehozott találkozón a Veszp-
rém-Barabás DTCK vendégeskedett a Népligetben. A lénye-
gében véve a Gyôri ETo második csapatának számító ellenfél 

szinte végig küzdelemre késztette a Bajnokok Ligájára készülô 
Ferencvárost, de az utolsó negyedórában kiütközött a két csa-
pat közti tudáskülönbség, és 33-26-ra gyôzött a Fradi. Kovacsicz 
Mónika szélsô létére 11 gólt szerzett.

BSE–FTC – ez a párosítás a kilencvenes évek végén nagy 
csatát ígért, igaz, kosárlabda-mérkôzésen. A Népfürdô utcai ösz-
szecsapáson a kézilabda-NB I. újonca szerezte az elsô gólt, de 
ettôl kezdve csak a zöld-fehér siker mértéke volt kérdéses. Az 
FTC legeredményesebb játékosa a hétgólos Szamoránsky Piros-
ka volt, a vége 36-22 lett.

Legközelebb 29-én, szombaton 18 órakor láthatja a közön-
ség a lányokat az Elek Gyula Arénában, amikor az évadot három 
vereséggel kezdô Siófokkal játszanak.

Margay Sándor

mûködô Fôvárosi Polgári Védelmi Igazgatóságot összevonták 
a Fôvárosi Tûzoltó-parancsnoksággal és a reptéri Katasztrófa-
védelmi Igazgatósággal, így jött létre a Fôvárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság. Az eddig hivatásosok által végzett polgári 
védelmi feladatok egy része átkerült a helyi önkormányzatok-
hoz, ahol a közbiztonsági referens a hivatásos szakemberek se-
gítségével látja el ezeket a feladatokat.

A polgári védelemnek békeidôben a felkészülés a feladata. 
Ennek irányításáért a katasztrófavédelem szerveinek hivatá-
sos tiszti állománya a felelôs. Békeidôben elkészítik a helyi 
önkormányzatokkal a különbözô minôsített idôszakban alkal-
mazható terveket, és létrehozzák a polgári védelmi szervezete-
ket. Ezt, illetve az állampolgárok szervezetbe való beosztását 
és felkészítését a katasztrófavédelem és az önkormányzatok 
közösen végzik, a 2011. évi CXXVIII. törvény alapján. A ve-
szélyhelyzetekre készített dokumentumrendszerek és a polgári 
védelmi szervezetek megalakításán kívül békeidôben fontos 
feladat még a lakossági riasztórendszerek üzemeltetése, kar-
bantartása, az életvédelmi létesítmények (óvóhelyek) nyil-
vántartása és ellenôrzése. Egy bekövetkezett katasztrófa vagy 
háború során ezek az eszközök emberek ezreinek az életét 
menthetik meg.

A polgári védelemhez való csatlakozásnak két módja van. 
Ha a település polgármestere beosztja a helyi lakost a település 

vagy a munkahely polgári védelmi szervezetébe, az a köteles 
szolgálat. A polgári védelmi szolgálat az egyik állampolgári 
kötelességünk, így ha mentességi ok nem áll fenn, akkor min-
den belföldi lakhellyel rendelkezô, 18. életévét betöltött ma-
gyar állampolgár köteles a polgári védelmi szervezetben tiszt-
séget ellátni.

Az új katasztrófavédelmi törvény lehetôséget ad az állam-
polgároknak, hogy önként, határozott vagy határozatlan idôre 
csatlakozhassanak a polgári védelemhez. Ez az önkéntes polgá-
ri védelmi szolgálat. Tehát aki úgy érzi, hogy a bajban szívesen 
segítené embertársait, az önként is csatlakozhat. 

A legtöbb állampolgár megijed, amikor kézhez kapja a pol-
gári védelmi szervezetbe szóló köteles beosztó határozatát. So-
kan azt gondolják, hogy pluszkötelezettséggel terheli ôket az 
önkormányzat, ami kihat a mindennapi életükre. Ez azonban 
tévedés. Az érintett személy a felkészítés után csak akkor kerül 
ismét kapcsolatba a polgári védelemmel, ha olyan káresemény 
történik a lakhelyén, amelyet a hivatásos szervek (katasztrófa-
védelem, rendôrség, honvédség) és a karitatív szervezetek nem 
tudnak segítség nélkül felszámolni. Ilyenkor a polgármester 
mint a helyi védelmi bizottság elnöke elrendelheti a polgári 
védelmi szervezet mozgósítását. Ilyen feladat lehet például a 
homokzsákpakolás, sérültszállítás, törmelékhordás, kitelepí-
tésben-elhelyezésben való közremûködés.

Megfelelô higiénével kivédhetô 
a hepatitis A-vírus
2012-ben – az elôzô évhez viszonyítva – jelentôsen növekedett a bejelentett Hepatitis A-megbetegedések száma. A járvány 
kialakulása, illetve megfékezése érdekében az illetékes kerületi Népegészségügyi Intézet szeretné minden lehetséges fóru-
mon tájékoztatni a lakosságot a fertôzô májgyulladásról, illetôleg a védekezés lehetôségeirôl. Ebbôl teszünk közzé néhány 
megszívlelendô közérdekû tanácsot. Bôvebb tájékoztatás Budapest Fôváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigaz-
gatási Szervének Nemzetközi Oltóhelyén (telefon: 465-3809) kapható.

A fertôzô májgyulladást a hepati-
tis A-vírus okozza, amely bárkit 

megbetegíthet. Kisgyerekek tünet-
mentesen is átvészelhetik a fertôzést, 
amely így észrevétlen marad, viszont 
könnyen továbbadhatják azt mások-
nak. A hepatitis A-val fertôzött sze-
mély széklete, akár kifejlôdtek benne 
a májgyulladás tünetei, akár nem, tar-
talmazza a vírust. 

Másik ember szervezetébe a vírus 
szájon át a fertôzött beteg székletével 
szennyezett kéz, étel-ital, tárgy közve-
títésével kerül. 

A vírus tehát könnyen terjed olyan 
helyen, ahol a személyi vagy a környe-
zeti higiéné nem megfelelô.

Melegítéssel (egy percig 85 Cel-
sius-fokon tartva) elpusztítható a vírus, 
de a fôzéstôl a fogyasztásig tartó úton 

bárhol megfertôzôdhet az étel. Az ivó-
víz Magyarországon szokásos klórozá-
sa elpusztítja a vírust.

A hepatitis A megelôzésének leg-
fontosabb módja a szappannal, meleg, 
folyó vízzel végzett alapos kézmosás. 
Különösen fontos ez WC-használatot, 
kisgyermek pelenkacseréjét követôen, 
valamint ételkészítés, tálalás, étkezés 
elôtt. A kézmosás során ügyeljünk arra, 
hogy mindkét kéz teljes felszínét ala-
posan – legalább 40-60 másodpercig – 
megmossuk. 

A hepatitis A-val megfertôzôdöttek 
környezetében élôk számára a védôol-
tás kötelezô és ingyenes. Háziorvosával 
konzultálva azonban mindenki része-
sülhet védôoltásban, térítés ellenében. 

Az oltás különösen javasolt azok-
nak, akik olyan területre utaznak, ahol 

gyakori a hepatitis A-megbetegedés, 
férfiaknak, akiknek a szexuális partnere 
férfi, vagy akiknek krónikus májbeteg-
ségük van. A védôoltás elölt vírust tar-
talmaz – a védettség az elsô oltás után 
kb. két héttel alakul ki –, és fél év múl-
va egy emlékeztetô oltásnak kell követ-
nie, ezután a védettség legalább 25 évig 
fennmarad.
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Apróhirdetések
rehabilitációs, speciális igényû 
úszásoktatás a Lobogó utcai  
tanuszodában.  
Érdeklôdni: Deák Judit.  
Tel.: 06-20 532-9161

A férfiaknak egy bizonyos  
életkor után valami pluszra  
van szükségük a 
partnerkapcsolatukban. 
PArTNEr PLUSZ kapszula. 
Kapható a Nagyvárad téri  
patikában, Bp., Üllôi u. 121.  
(Nagyvárad tér mellett).

Készpénzért vásárolunk aranyat, 
ezüstöt, briliáns ékszereket, 
festményeket, órákat. Arany: 
6800–10 000 Ft; ezüst: 150–300 
Ft. VII., Wesselényi u. 19. Tel.: 
317-9938. XIII., Hollán E. u. 4. 
Tel.: 350-4308. II., Margit krt. 
51–53. Tel.: 316-3651. Tekint-
se meg az interneten a Louis 
Galériát!

Garázs kiadó az Angyal és a 
Tûzoltó utca sarkánál, a körúttól 
50 méterre. Tel.: 06-20 395 1650

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

Diplomatalakás berendezéséhez 
Iványi–Grünwald-, Ferenczy-, 
Patkó-, Szônyi-festményt  
vásárolnánk.  
Tel.: 06-30 949-290

Eladó lakást keresek a IX. kerület-
ben. Egy nagyobb vagy  
két kisebb, felújítandó is lehet.  
Tel.: 06-30 718- 3820

AKTUÁLIS AJÁNLATAINK!

                                    NYÁR VÉGI AKCIÓK!

          UPTODATE minőségi NAPSZEMÜVEGEK Polarizált Lencsével
20% engedménnyel

�

    GYERMEKSZEMÜVEGEK vékonyított szemüveglencsével és 
INGYEN SZEMÜVEGKERETTEL

• Ingyenes látásvizsgálat (Ha szemüvegét mi készítjük.) Csak a 

HALLER utcai üzletünkben!

• 40% engedmény minden márkázott műanyag szemüveglencse 
árából, a progresszív és a fényre sötétedő /Transitions / 
lencséket is beleértve!

• 50% engedmény az akciós szemüvegkeretek árából

A fenti akciók 2012.08.01. és 2012. 09. 30. között érvényesek.

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

   www.halleroptika.hu

   HALLER OPTIKA
IX. Haller u. 23-25 
Nyitva: H-P: 10-18h

Tel: 06-1-877-60-63

   HALLER OPTIKA II.
IX: Mester u. 45. IV. em. 
Nyitva: H-Cs: 8-18h  P: 8-13h

Tel.: 06-20-537-3262

  BÖRZSÖNY OPTIKA
IX.Börzsöny u. 19.
Nyitva: K:9-12 h Cs: 9-12 h

Tel.: 06-20-537-45-47

A válogatottmérkôzés miatt két héttel késôbb folytatódott a 
bajnokság, és a Haladás látogatott az Üllôi útra. A meccs hangu-
latát meghatározta, hogy a 10. percben Böde Dániel nagyszerû 
indításával Somalia lépett ki, és a hálóba lôtt. Mindkét oldalon 
akadtak helyzetek, de egészen a hajráig nem esett újabb találat. 
Akkor Vladan Čukić lövése megpattant az egyik szombathelyi 
védôn, és a vendégek kapusa már nem tudott menteni. A hosz-
szabbításban aztán ismét gólt kapott a Fradi, ám ezúttal ez nem 
került újabb pontokba. 

A Ligakupában a korábbiaktól eltérôen nem a második csa-
pat lépett pályára, az új edzô, Ricardo Moniz az NB I-es gárdát 

küldte harcba. Az MTK-t idegenben 1-0-ra verte meg a Ferenc-
város, míg a Kecskemét együttesét otthon 2-1-re, így két forduló 
után százszázalékos teljesítménnyel állt a csoportja élén.

Tovább bôvült a Fradi kerete szeptember elején. A zöld-fe-
hérek játékosa lett a román utánpótlás-válogatott középpályás, 
Andrei Ionescu, a bosnyák U21-es válogatott védô, a Ham-
burgtól érkezett Muhamed Bešić (már be is mutatkozott az NB 
I.-ben) és a 28 éves holland szélsô, Julian Jenner, aki hazájában 
több élvonalbeli csapatban is játszott, és fiatalabb korában tagja 
volt az U21-es Európa-bajnokságot nyert korosztályos váloga-
tottnak.  M.S.

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




