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Október 23-a alkalmából Pintér 
Sándor belügyminiszter a Köz 
Szolgálatáért érdemjel ezüst 
fokozatát adta át dr. Nagy 
Hajnalkának, Ferencváros 
jegyzőjének.

A Mester utcai Szent István 
Közgazdasági Szakközépiskola és 
Kollégium, amely idén 125 éves, a 
Comenius iskolai együttmûködések 
pályázata támogatást nyert a 2012-
es pályázati fordulón.

Az elsô önálló magyarországi 
evezôsegyesület zöld-fehérben 
versenyzô sportolói szép 
sikereket, nagyszerû 
eredményeket értek el a 2012-es 
esztendôben is.

„A szabadság ünnepe”
A Ferencvárosi Önkormányzat hivatalos ünnepi megemlékezésére a Bakáts téri ’56-os emlékmûnél került sor az ünnepet meg-
elôzô pénteken délelôtt.

A megemlékezôk a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Is-
kola diákjaival közösen énekelték el a Himnuszt, ezt For-

manek Gyula alpolgármester ünnepi beszéde követte, amely 
Mindszenty József bíboros 1956. november 3-i rádióbeszédé-
nek részletével kezdôdött: „Mi kis nemzet vagyunk. Kis or-
szág a földgömbön. Ám valamiben mégis elsôk vagyunk: egy 
nemzet sincs, amely ezeréves történelme során nálunk többet 
szenvedett volna. [Elsô királyunk, Szent István uralkodása 
után nagy nemzetté fejlôdtünk. A nándorfehérvári gyôzelem 
után, amelynek 500. évfordulóját üljük, nemzeti létszámunk 
egyezett az akkori Angliáéval. Ám] folyton szabadságharcokat 
kellett vívnunk. Legtöbbször a nyugati országok védelmében. 
Ez megakasztotta a nemzetet, s mindig újra saját erônkbôl kel-
lett felemelkedést keresnünk. Most történt elôször a történe-
lem folyamán, hogy Magyarország a többi kultúrnép valóban 
hathatós rokonszenvét érdemli.”

– 1956 ôszén a magyar nép világtörténelmet írt – folytatta 
a hercegprímás ’56-os gondolatait Ferencváros alpolgármestere 
ötvenhat évvel késôbb –, harcba szállt az idegen megszállók-
kal, harcba szállt a független és szabad Magyarországért. 1956 
forradalma óriási áldozatokat követelt. A magyar nép, a pesti 
srácok bátran vették fel a harcot a szovjet túlerôvel szemben, 
és halálos sebet ejtettek a kommunizmuson. Ebbôl a harcból Fe-
rencváros is kivette a részét. 

Majd kitért a forradalom aktualitásokon túlmutató jelentô-
ségére is:

– Egy nemzet sorsát azok a pillanatok határozzák meg, ami-
kor nem csak sodródik a történelem árján, hanem ô maga a tör-
ténelem. Ezekért a pillanatokért érdemes élni, ezekbôl áll össze 
egy nemzet, ezekbôl az emlékekbôl lehet építkezni.

Piros Ildikó Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas érdemes mû-
vész szavalta el Márai Sándor 1956-ban New Yorkban írott, 
Mennybôl az angyal címû versét, amelynek már az elsô sorai is 
megrázták a hallgatóságot, hiszen nem a forradalomról szólnak, 
hanem arról, ami utána következett: „MENNYBÔL AZ AN-
GYAL – MENJ SIETVE / Az üszkös, fagyos Budapestre. / Oda, 
ahol az orosz tankok / Között hallgatnak a harangok. / Ahol nem 
csillog a karácsony. / Nincsen aranydió a fákon, / Nincs más, 
csak fagy, didergés, éhség. / Mondd el nekik, úgy, hogy meg-
értsék. / Szólj hangosan az éjszakából: / Angyal, vigyél hírt a 
csodáról.” 

A vers után újra az iskolásokból álló kórus kapott szerepet, 
majd pedig a ferencvárosi pártok és civilszervezetek helyezték 
el koszorúikat.

A Szózat eléneklésével záruló ünnepség végére már több is-
kolai osztály is gyülekezett a Bakáts téren, hogy a mai fiatalok 
is leróják kegyeletüket a hôsök, a pesti srácok elôtt.

 Grozdits
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Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP): pol-
gármesteri fogadóóra minden hónap utolsó csütörtökjén, 
12–16 óra között. Helye: Polgármesteri Hivatal, I/24. Be-
jelentkezés: mindennap személyesen az ügyfélszolgálati 
irodában. József Attila-lakótelepi fogadóóra minden hó-
nap második csütörtökjén 17 órától 18.30-ig a József Atti-
la-lakótelep ügyfélszolgálati kirendeltségén (IX., Torony-
ház u. 3/b). Elôjegyzés, idôpontfoglalás nem szükséges. 
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): alpol-
gármesteri fogadóóra minden hónap utolsó szerda, 12–16 
óra, helye: Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér 14. II. emelet 
38. Képviselôi fogadóóra: minden hónap elsô hétfô, 17–19 
óra, helye: a részönkormányzat irodája, Toronyház u. 3/b. 
Bejelentkezés az ügyfélszolgálati irodán (Bakáts tér 14.) 
személyesen, a hónap minden munkanapján, ügyfélfoga-
dási idôben. Érdeklôdni lehet telefonon: 215-1077/210-es 
mellék.

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 hónap 
második csütörtök, 16–18 óra, Bakáts téri általános iskola 
könyvtára, vagy sürgôs esetben a 06-20 926-5633-as te-
lefonon.

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

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

Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz–KDNP): minden hó-
nap második hétfô, 17–19 óra, Ferencvárosi Mûvelôdési 
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 be-
jelentkezés alapján bármikor. Telefon: 06-30 250-2249

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap 
elsô hétfô, 17–19 óra, Ferencvárosi Mûvelôdési Központ 
(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 pén-
tek, 10–12 óra, részönkormányzat irodája (IX., Toronyház 
u. 3/a) Telefon: 280-7195, e-mail: hidasi.gyula@ferenc-
varos.hu.

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

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

Csárdi Antal (LMP): legalább egy nappal korábbi elôzetes 
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@freemail.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-iro-
dája (IX., Toronyház u. 3/b). Telefon: 348-0864, e-mail:  
ptibor9@gmail.com.

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

Diákoknak ’56-ról
Október 19-én, pénteken csordultig megtöltötték az FMK színháztermének nézôterét azok a középiskolás diákok, akik a Turay 
Ida Színház elôadásán emlékeztek arra, hogy miként álltak ki a szabadság eszméje mellett ötvenhat évvel ezelôtti kortársaik, 
akik szembe mertek szállni egy velejéig romlott rendszer mindent elsöprô erejével.

A látványos színházi elôadást megelôzôen Formanek Gyu-
la alpolgármester szólt a fiatalokhoz, egy mindenki által 

ismert és kedvelt szerzô nem eléggé ismert levelébôl idézett né-
hány sort. Talán azért is, mert hajlamosak vagyunk elfelejteni, 
hogy a nagy, életünket befolyásoló regények írói is emberek, 
akik benne élnek/éltek a hétköznapok viharaiban. Jó példa erre 
Fekete István levele, amely az Új Ember katolikus hetilapban 
jelent meg 1956. november 4-én:

„Itt nem voltak altábornagyok, itt nem volt stratégia és tak-
tika, itt csak halálbamenô tizennégy-húszéves gyerekek voltak, 
lányok is, akik betelvén egy istentelenség szörnyû ürességével, a 
jelszavak csatornalevesével, a hazugság emészthetetlen maszla-
gával, és nekimentek felborítani a hegyet, megfordítani a törté-
nelmet, eszméletlen céltudatossággal élni vagy meghalni.

És felborították a hegyet, és megfordították a történelmet, és 
gyôzelmesen élve maradtak. 

Élve maradtak elsôsorban azok, akiknek testük meghalt, 
[mert örökké élnek az örökkévalóban és a nemzet szívében, és 
élve maradnak a többiek, akik talán csak most eszmélnek ájult 
boldogságban a kitárult messzeség, a testi és lelki szabadság, a 
végtelenség szemléletében].”

A beszédben a „fôszerepet” – mint egykor a valóságban is 
– a pesti srácok kapták, akiknek hôsiességét ünnepelte a világ-
sajtó. Alpolgármester úr szerint az a legfontosabb kérdés, hogy 
mi lehetett az a cél, amely a különbözô neveltetésû, hátterû, is-

kolázottságú, gondolkodású pesti srácokat az igencsak veszé-
lyes utcára vitte. 

– Tudták, hogy a harcban nem gyôzhetnek – válaszolt For-
manek Gyula a kérdésre –, de hittek abban, hogy a történelmi 
távlatú küzdelemben a cselekedeteik értelmet nyernek. Tudták, 
hogy küzdelmük egy közösség küzdelmével azonos, olyan erô-
feszítéssel, ahol az egyéni sorsoknál nagyobb számítások ér-
vényesek. A pesti srácok felismerték a történelmi lehetôséget, 
megértették: ha változtatni akarnak a dolgok menetén, ha azt 
akarják, hogy a dolgok menete jobb irányba forduljon, akkor 
nem másoktól kell várni a megoldást, hanem nekik kell tenni. 
Akkor és ott.

A beszéd után az elsötétülô nézôtéren szinte tapintható volt 
az érdeklôdésbôl fakadó izgalom, amivel a mai fiatalok várták 
a Pesti srácok – pillanatkép egy részben címû elôadást, amely 
Kiss József Az angyalok nem sírnak címû kétfelvonásos darabja 
alapján készült. A színdarab jól közvetítette az ’56-os fiatalok 
halálmegvetô – néhol szinte mulatságos – bátorságát és a meg-
nyerhetetlen szabadságharc tragikumát is. Viszolyogtató volt a 
Cs. Németh Lajos által játszott ávós, és szívszorító a tragikus 
sorsú Hadközeget megjelenítô Boros Zoltán alakítása. 

A mai fiatalok valószínûleg többet tudtak meg 1956 lénye-
gérôl ebbôl az egyórás elôadásból, mint a kötelezô ünnepélyek 
tucatjából.

G. K.

Ünnepi koncert ’56 tiszteletére
október 18-án este a Patrona Hungariae Katolikus Iskola-

központban ünnepi koncertet adott a MÁV Szimfonikus 
Zenekar – Horváth Gábor karmester és Hegedûs Endre zongo-
ramûvész közremûködésével – az 1956-os forradalom és sza-
badságharc ötvenhatodik évfordulójának tiszteletére.

Az iskola és az önkormányzat közös rendezvényére zsúfo-
lásig megtelt az iskola impozáns díszterme. Az egybegyûlteket 

az intézmény nevében Rubovszky Rita igazgató köszöntötte, aki 
nemcsak az ünneprôl számolt be, de arról is, hogy az iskola ta-
nulóinak idei ’56-os megemlékezésére a 301-es parcellánál ke-
rül majd sor. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a mostani hang-
verseny nem egyedi alkalom, hiszen minden hónap harmadik 
csütörtökjén koncertet tartanak Hegedûs-szalon néven, amelyre 
szeretettel várják azokat is, akik eddig nem tudtak errôl a lehetô-



ségrôl. Örömének adott hangot, hogy a megemlékezés vendégei 
között köszöntheti Lantos Csabát, a Széll Kálmán Alapítvány 
kuratóriumának elnökét.

A szimfonikus zenekarnak köszönhetôen az egybegyûltek-
nek megadatott az a ritka lehetôség is, hogy a Himnuszt élô, 
zenekari kísérettel énekelhessék el.

Az ünnepi beszédet Kállay Gáborné önkormányzati képvi-
selô mondta. Beszédének elején Beethoven Egmont-nyitányá-
nak keletkezéstörténetérôl és 1956-os szerepérôl beszélt, hiszen 
ez az a zenemû, amely a legtöbbször csendült fel 1956. október 
23-án a Parlamentben berendezett ideiglenes rádióstúdióból. 
„1956-ban Magyarország népe megérzett valamit abból, mit 
jelent szabadon és félelem nélkül élni. Nagy volt a kontraszt 
aközött, amit a magyar emberek a forradalom elôtti években és 
a szabadságharc leverését követôen tapasztaltak, illetve 1956 
csodálatos napjaiban éltek meg. A forradalom élménye és a hô-
sök emléke kitörölhetetlenül beleégett a szabadságra vágyó ma-
gyar emberek lelkébe. 1956-nak felbecsülhetetlen szerepe volt 

abban, hogy a hazugság alapjára épített kommunista diktatúra 
meggyengült, majd összeomlott. Az elnyomás évtizedeiben a 
szabadságszeretô embereket az Egmont-nyitány a forradalomra 
emlékeztette, arra, hogy nem lehetetlen a szabadság kivívása. 
Minket, ma élô magyarokat és ennek az ünnepi koncertnek a 
hallgatóit pedig emlékeztessen az Egmont-nyitány az 1956-os 
forradalom és szabadságharc hôseire. Tisztelettel emlékezzünk 
az életüket áldozó hôsökre, a kivégzettekre és meghurcolt csa-
ládtagjaikra. Emlékezzünk mindazokra, akik a forradalom vér-
be fojtása után sem veszítették el hitüket, mindazokra, akikben 
volt elég erô, hogy ébren tartsák a reményt: a szabadság kivívása 
nem lehetetlen! A diktatúrának össze kell omlania!” – foglalta 
össze a képviselô asszony az elsôként felcsendülô Egmont-nyi-
tány mának szóló üzenetét.

A koncerten elhangzott még Beethoven c-moll zongoraver-
senye, a szünet után pedig a zeneszerzô II. szimfóniája (D-dúr; 
op. 36) csendült fel, amelyet 1803-ban mutattak be elôször 
Bécsben, Beethoven vezényletével. G. K.
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Miniszteri elismerés a jegyzô asszonynak
Idén október 23-a alkalmából Pintér Sándor belügyminiszter a Belügyminisztérium márványaulájában elôléptetéseket jelentett 
be, és elismeréseket adott át a rendvédelem és a közigazgatás érdekében huzamos idôn keresztül kiemelkedô teljesítményt nyújtó 
dolgozóknak. Dr. Nagy Hajnalka a Köz Szolgálatáért érdemjel ezüst fokozatát vehette át a minisztertôl. A jegyzô asszonyt szerte-
ágazó tevékenységérôl kérdeztük.

– Külsô szemlélô számára egyszerûnek tûnik, a valóságban 
azonban korántsem volt könnyû az útja a ferencvárosi jegyzôi 
székbe. Mesélne a kezdetekrôl?

– Azt már igen korán, középiskolás koromban elhatároztam, 
hogy a közigazgatásban, köztisztviselôként szeretnék dolgoz-
ni. Mivel szülôvárosomban, Mosonmagyaróváron erre nem volt 
lehetôség, felkerekedtem, és Budapesten elvégeztem az Állam-
igazgatási Fôiskolát igazgatásszervezô szakon. Utána Pesten ra-
gadtam, a „szomszédban”, a VIII. kerületben kaptam munkát 
vagyongazdálkodói ügyintézôként. Közben felvételt nyertem a 
Pécsi Tudományegyetem jogi karára, amelyet munka mellett le-
velezôn végeztem el. Ezt követôen a BrFK jogi osztályára ke-
rültem, ahol fôként perképviseleti, fegyelmi ügyeket láttam el. 
A késôbbiekben is sok hasznát láttam ennek a mintegy másfél 
éves joggyakorlatnak. A Ferencvárosi Önkormányzat a harma-
dik munkahelyem, ide 2001 decemberében hívtak jogi referens-
nek, túlnyomórészt vagyongazdálkodási ügyekkel foglalkoz-
tam, majd középvezetôi jellegû feladatokat kaptam.

– Tehát gyakorlatilag végigjárta a ranglétrát?
– Igen, valahogy úgy. Egészen 2004-ig, amikor megszüle-

tett a kisfiam. 2007 végén jöttem vissza irodavezetôi pozícióba, 
majd 2010-ben az irodavezetô betegsége, aztán nyugdíjba vonu-
lása miatt májusban sor került végleges kinevezésemre.

– Milyen ügyekben és hogyan lehet találkozni a kerület 
jegyzôjével?

– rendszeresen vannak jegyzôi fogadóórák, minden hónap 
utolsó csütörtökjén, ezekre az ügyfélszolgálati csoportnál kell 
elôzetesen bejelentkezni. Itt a legkülönbözôbb témák kerülhet-
nek szóba, hiszen a jogszabályok több ezer jegyzôi feladatot ha-
tároznak meg, legyen az adóhatósági, gyermekvédelmi, építés-
hatósági, szabálysértési, városüzemeltetési ügy vagy valamilyen 
hagyatéki kérdés.

– Váratlanul érte a mostani miniszteri elismerés?

– Nagyon! Örültem a meghívásnak, hogy részt vehetek az 
ünnepségen, de semmi ilyesmire nem gondoltam. Igazi meg-
lepetés és nagy megtiszteltetés volt! Mindenképpen szeretném 
megköszönni az önkormányzati vezetésnek és kollégáimnak, 
hogy támogatnak munkám során, úgy vélem, ez az elismerés 
így nekik is, Ferencvárosnak is szól!  (kk)

Képviselô-testületi ülés – október 25.
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselô-testületének október 25-én délután tartott rendkívüli ülése mindössze öt napirendi 
pontot tartalmazott, a rendkívüli ülés összehívásának indoka a járási megállapodás jóváhagyása, amirôl a testületnek október 
31. elôtt gondoskodnia kell.

Az elsô napirendi pontban tárgyalt járási megállapodás azért 
jött létre, mert a kormány szükségesnek tartja a járás mint 

az állam szervezetének legalacsonyabb szintû területi és szer-
vezeti egységének a kialakítását a hatékonyabb, költségtakaré-
kosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése 
érdekében. A július 5-én elfogadott törvény határozott arról is, 
hogy a kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a 
települési önkormányzatok polgármestere, valamint a kormány-
hivatal kormánymegbízottja által megkötendô megállapodásnak 
kell rendeznie október 31-ig. Amint dr. Bácskai János polgár-
mester elôterjesztésébôl kiderül, a kormányhivatal és Ferenc-
város között megegyezés született az elhelyezés biztosítására 
szolgáló ingatlanrészekrôl, és a közösen használt ingatlanokban 

felmerült költségek megosztásáról külön megállapodást fognak 
kötni 2013. január 31. napjáig. A gazdasági bizottság megtár-
gyalta az elôterjesztést, és egyhangúlag támogatta. Kérdések 
leginkább Pál Tibor képviselô úrban merültek fel, aki kételyé-
nek adott hangot az ügyben, hogy a most kialakításra kerülô 
járási szisztéma valóban hatékonyabb és költségtakarékosabb-e, 
mint az eddigi mûködési mód. A képviselôi kételyek kapcsán 
dr. Bácskai János leszögezte: „Ennek a rendszernek a hatéko-
nyabb mûködése a járási hivatal kompetenciája lesz”, tehát a 
mostani, kötelezôen meghozandó döntés szempontjából nem 
releváns. A vita lezárásaként dr. Nagy Hajnalka jegyzô asszony 
kijelentette: „Nem a mi tisztünk reagálni a költséghatékonyság 
kérdésére, hanem a kormányhivatalé, hiszen ebben ôk az illeté-

kesek. Az viszont igazolt, hogy amikor a szakigazgatási szervek 
integrációja megtörtént, ott kimutatható volt egy jelentôs költ-
ségmegtakarítási arány.”

Az elôterjesztést, amely felkéri a polgármester urat a meg-
állapodás aláírására, a testület elfogadta.

Napirendre került az FTC-stadion és környékének rendezési 
terve, amely szerint az Üllôi út–Könyves Kálmán körút keresz-
tezôdésében lévô aluljáróból a Fradi-tömb megközelítéséhez 
egy terepszint alatti közlekedôterület kialakítása szükséges, és a 
tervezetben a beépítési paraméterek kisebb korrekciója mellett 
szerepel a Gyáli út és az Üllôi út között közterület kialakítása is. 
A képviselô-testület az elôterjesztést rendelettervezetként egy-
hangúlag elfogadta, és kifüggesztésével egyetértett.

A testület döntött még a ráday utca 31/B földszint. I. el-
adásáról, mert a helyiség tulajdonjogának megszerzésére kiírt 
pályázatot eredményesnek nyilvánította, majd – utolsó napi-
rendi pontként – hosszabb, inkább elvi jellegû vitát folytattak 

a képviselôk egy nem lakáscélú helyiség elidegenítése kap-
csán. Kandolka László képviselô úr jelezte, hogy a gazdasági 
bizottság az elôterjesztést levette a napirendrôl, javaslata szerint 
a piaci viszonyok felmérése után meg kell határozni egy mini-
málárat, s az elôterjesztés ezzel együtt kerüljön újra a testület 
elé. A képviselôk más-más álláspontra helyezkedtek, volt, aki 
az eladás ellen érvelt, s voltak, akik az eladás mellett érvelve 
a minimálár nagyságának meghatározásához használt szorzóról 
kívántak egyeztetni. A képviselôk többsége végül döntött a nyil-
vános, egyfordulós pályázat kiírásáról a Ferenc körúti, 720 m2 
alapterületû, önkormányzati tulajdonú helyiség értékesítésére 
vonatkozóan. Az ingatlan további sorsa tehát a benyújtott pá-
lyázatokon dôl el.

A napirendi pontok tárgyalása után dr. Bácskai János polgár-
mester gratulált dr. Nagy Hajnalka jegyzô asszonynak, akit a 
Köz Szolgálatáért érdemjel ezüst fokozatával tüntettek ki.

Grozdits
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Nemzetközi diákprojekt A többszólamúság jegyében

A fennállásának 125. évfordulóját idén ünneplô ferencvárosi Mester utcai Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kol-
légium Comenius iskolai együttmûködések pályázata támogatást nyert a Tempus Közalapítvány által meghirdetett 2012-es pá-
lyázati fordulón. A részletekrôl Kozma Helgától, a projekt magyarországi koordinátorától érdeklôdtünk.

– Kik a pályázatban részt vevô partneriskolák, és mennyi 
idôt ölel fel a projekt?

– A bajorországi Kaufbeuren és Lindenberg a két német part-
nerünk, a lindenbergiek korábbi együttmûködésükbôl hozták a 
ferrarari partneriskolát, és a budapesti IX. kerületi Szent István 
Közgazdasági Szakközépiskola a negyedik partner. Sajnos az 
október 24-i közös rendezvényen és sajtótájékoztatón a ferrarai 
tanárok már nem tudtak részt venni, haza kellett utazniuk.

– Mi a pályamunka címe és célja?
– A 16. századi velencei „többkórusosság” elve a projek-

tünk alapja. A többszólamúság már abban a korban is többet 
jelentett a puszta zenénél, e fogalom alatt „színes esti progra-
mot” értettek inkább. Az énekes és hangszeres darabok mellett a 

tánc- és irodalmi alkotások bemutatása is jellemzô volt. A zene, 
az irodalom és a tánc a kulturális élet és a demokrácia talán 
legfontosabb kifejezôeszközei. Mindezek fejlesztik a diákok 
kreativitását, erôsítik csapatszellemüket és az együttmûködô ké-
pességüket. Emellett segítik a célzott és fegyelmezett munkát, 
illetve döntôen hozzájárulnak a személyiségi és a szociális ké-
pességek fejlôdéséhez. A projektünk célja, hogy egy európai is-
kolai partnerkapcsolat keretein belül a három mûvészeti terület 
segítségével fejlesszük ezeket a pozitív hatásokat. A projektben 
részt vevô diákok megismerkedhetnek különbözô kultúrákkal, 
gyakorolhatják egymással a nemzetközi és demokratikus visel-
kedésmódot, leküzdhetik nyelvi és kulturális akadályaikat, be-
pillantást nyerhetnek a különbözô kultúrákba.

– Milyen formában valósulnak meg a prog-
ramok? 

– A projekt workshopok formájában valósul 
meg. Az elsô Budapesten volt, a második Ferra-
rában lesz, a harmadik Lindenbergben, és Kauf-
beuren zárja a sort márciusban. Minden részt 
vevô iskola tart egy-egy workshopot. Terveink 
szerint lesz majd logótervezô verseny, földrajz-
verseny, EU-történeti vetélkedô is. Iskolánként 
25-30 diák színpadi elôadásban vesz majd részt. 
A végsô produkciót a diákok 2014-ben, a kauf-
beureni nyári fesztiválon mutatják be, a négyszáz 
fôt befogadó városi csarnokban. Addig azonban 
még sok feladat vár a diákokra és a munkájukat 
koordináló tanárokra, igazgatókra is! A projektre 
összesen 20 ezer euró áll a résztvevôk rendelke-
zésére, ebbôl 16 ezer eurót elôre, a fennmaradó 
4 ezret pedig a projektbeszámoló elfogadása után 
vehetnek kézhez a szervezôk. (KK.)

Nárciszültetés a Nyúldombon
Mintegy hatvan esztendôvel ezelôtt indult Angliából a Méltóság Mezeje (Fields of Hope) program, amelyhez Magyarország Nár-
cisz Program néven öt évvel ezelôtt csatlakozott. A Magyar Hospice Alapítvány Nárcisz Programjának kiemelt idei eseménye volt 
2012. október 18-án 10 órakor az I. Ferencvárosi Nárciszültetés, amelyet a József Attila-lakótelepi Nyúldombon rendeztek meg.

A fôvárosi kerületek közül az óbudai mellett az idén Zugló, 
Hegyvidék és Ferencváros önkormányzata is vállalta, hogy 

példát mutat, és egy-egy kiemelt köztéren saját ültetést szervez. 
A kerületek iskolái mindenütt örömmel csatlakoztak a kezde-
ményezéshez, így a felnôttek mellett sok száz gyerek is ültet 
egy-egy virághagymát a cselekvô szolidaritás jegyében. A fôvá-
rosi kerületeken kívül Magyarországon húsz település vett részt 
a programban. Debrecenben a nárciszültetés mellett Hogyan 
segíthetek az idôseknek? címmel rajz- és novellapályázatot is 
meghirdettek.

Nemzetközi méretekben is sok követôje van a mozgalom-
nak, például a lengyelországi Krakkóban nyolcvan iskola ültet 
nárciszhagymákat ôszönként.

Magyarországon 2007-ben volt az elsô ültetés, és a hos-
pice-program szervezôi különösen annak örülnek, ha olyan ke-
rület társul a programhoz, ahol aktív hospice-gondozás folyik. 
Dr. Muszbek Katalin, a Magyar Hospice Alapítvány igazgatója 
köszöntôjében elmondta, hogy a méltóság szó valószínûleg még 
nehezen felfogható az óvodások, kisiskolások számára, ugyan-
akkor lényeges, hogy már gyerekkorban megismerkedjenek a 
gondoskodás és az elmúlás kérdéseivel. Fontos, hogy megérez-
zék szerepüket a segítségnyújtásban: most még csak egy virág-
hagyma gondozásának formájában, felnôttkorukban pedig majd 
a rászorultak megsegítésével.

A Nárcisz Program részeként minden kerületben elindul egy 
oktatási program is, amely eszközt, módszereket ad a pedagó-

gusok kezébe, hogy a gyermekek életkoruknak és érettségüknek 
megfelelôen felmérhessék a gondoskodás, a törôdés, a szolida-
ritás jelentôségét. 

A Magyar Hospice Alapítvány a rendezvényével célul tûzte 
a közvélemény tájékoztatását a tekintetben, hogy a betegek és 
a hozzátartozók milyen helyzetekben számíthatnak a szakszerû 
segítségre. Az alapítvány húsz éve végzi a gyógyíthatatlan rák-
betegek teljes körû gondozását. Magas szintû orvosi és pszicho-
lógiai ellátást nyújt, s ezzel hozzásegíti ôket ahhoz, hogy emberi 
méltóságukat az utolsó pillanatig megôrizhessék. 

Formanek Gyula alpolgármester elmondta, a Ferencváros 
számára fontos a betegekrôl való gondoskodás, és jó szívvel tá-
mogatják a programot, amelynek csak elsô lépése a gyerekek 
nárciszhagyma-ültetése. „Legközelebb – az idôjárástól függôen 
– március tájékán találkozunk itt, amikor a virágzó nárciszme-
zôt csodálhatjuk meg a Nyúldombon” – mondta az alpolgár-
mester. Majd a program másik lényeges elemével, az oktatási 
csomaggal – amelynek tartalma szerint akkreditált képzés ke-
retében a cselekvô együttérzésre szeretnék nevelni a gyerekeket 
– kapcsolatban kiemelte, hogy számítanak a kerületi pedagógu-
sok együttmûködésére. 

A köszöntôbeszédek után a jelen lévô 180 gyerek a levegô-
be eresztette sárga lufiját, amelyekre elôre ráírták kívánságaikat. 
Végül pedig elültették a nárciszhagymákat a Feszofe munkatár-
sai által gondosan elôkészített ágyásokba.

 (míves)

Ablak Európára – a Telepybôl nézve
Comenius program: iskolai együttmûködések

A Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium 2011. február 15-én pályázatot adott be az egyik legis-
mertebb európai uniós program, a Comenius együttmûködés-programjára, amely több ország partneriskoláinak hosszabb távú 
együtt munkálkodását támogatja. Az eredetileg nyolc partnerbôl álló pályázatot három ország iskolája nyerte meg. A szerzôdés 
megkötését követôen a tanév kezdetekor indult a projekt. Az október 25-én a Bakáts téri házasságkötô teremben tartott ünnep-
ségen Formanek Gyula alpolgármester köszöntötte a programban részt vevô tanárokat, diákokat, és üdvözölte a kezdeményezést 
és annak sikerét. Néhány szóval bemutatta a vendéglátó iskola székhelyét, szûkebb és tágabb környezetét, építészetét, történel-
mét, ipartörténetét és természetesen a fiatalokat leginkább vonzó Belsô-Ferencváros mindennapjait. A program részleteirôl pe-
dig Törôcsik Judit programkoordinátort kérdeztük.

– Melyek voltak a részt vevô iskolák, s kik az irányadó ta-
nárok? 

– Spanyolország, Candás városa: Javier redondas, Montser-
rat Vega – ez volt a koordinátoriskola. Portugália – Seixal vá-
rosa: rosa Maricato, Antonio Barreiras, David Lourenco. Ma-
gyarország, Telepy-iskola: Horváth Edit, Törôcsik Judit.

– Milyen néven fut a projekt?
– A projekt címe, Windows on Europe – Ablakkal Európára, 

jól illeszkedik az Európai Unió által meghirdetett „egész életen 
át tartó tanulás” programjához. Célja, hogy segítse a részt vevô 
országok tanulóit azon képességek, jártasságok megszerzésé-
ben, megerôsítésében, amelyekre az életben, a felsôoktatásban, 
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Novemberi események a 220 éves Ferencváros történetébôl

Tudta-e, hogy… 
1. 1910. november 1-jén adták át a Bár-
czy István fôpolgármester nevéhez fû-
zôdô kislakás-építési program kereté-
ben készült Mihálkovics utcai telepet és 
a Telepy utcai kis lakásokat. Az elsô te-
lep a Haller utca–Üllôi út–Tûzoltó utca–
Mihálkovics utca által határolt területen 
épült, 212 egyszobás, félkomfortos la-
kással. Szobái 16, konyhái 8 négyzet-
méter alapterületûek voltak. A második 
egység a Telepy és Ernô utca közötti 
területen fekvô 15 földszintes házat je-

lentette, 115 lakással. Egyszobás, fél-
komfortos lakások, a Mihálkovics utcai 
telephez hasonlóan a szobák 16, a kony-
hák 8 négyzetméteresek voltak. 

2.  1894. november 8-án nyílt meg a 
Szent László Közkórház a Gyáli út 5–7. 
sz. alatt, a heveny és fertôzô betegek 
számára. 1890-ben döntött a fôváros ve-
zetése arról, hogy egy korszerû létesít-
mény fogadja a fertôzô betegeket Buda-
pesten. Az építkezést 1892-ben kezdték 

meg a Gyáli út–Lenkey utca–Vágóhíd 
utca határolta tömbben, Kauser József 
mûépítész tervei alapján. A létesítmény 
16 pavilonját, a Szent István Kórház-
hoz hasonlóan, a telek hossztengelyére 
szimmetrikusan helyezték el. Négy év-
vel megnyitása után a fertôzô betegek 
nagy száma miatt már egy újabb kór-
házzal, a Szent Gellért Kórházzal egé-
szítették ki, amely azután 1921-ben ol-
vadt be a Szent László Kórházba. 

Gönczi

a munkahelyen, a munkahelyváltásban nagy valószínûséggel 
szükségük lesz, és amelyeket nem lehet csak tanórai keretek 
között megszerezni. A nemzetközi találkozók alkalmával gya-
korolják a diákok az angol nyelven való kommunikálást min-
dennapi szituációkban, a játékos feladatmegoldás vagy csapat-
munka során megértik a hatékony együttmûködés fontosságát, 
egy másik ország kultúrájának megismerése pedig nyitottá, el-
fogadóvá teszi ôket. Különféle módszereket tanulnak a tanárok 
is a kollégáktól, amelyeket idehaza beépíthetünk a mindennapi 
gyakorlatunkba.

– Melyek a projekt irányvonalait képezô fôbb témakörök?
– Ismeretek szerzése, átadása az unió országaival kapcsola-

tos témákban – kultúra, történelem, hagyomány, nemzeti ünne-
pek, gasztronómia, népi hagyományok és mesterségek, tra dicio-

nális tánc és zene, sport és játékok, irodalom, idegenforgalmi 
látványosságok, jellemzô földrajzi adottságok, híres emberek, 
kortárs mûvészet. A munka világának közelebbrôl való meg-
ismerése. Az oktatásban tanultak alkalmazása a mindenna-
pi életben. Mely pontokon van kapcsolat a két világ között? 
A munkaerôpiac változásai, jellemzôi. Európai dimenziók, uni-
ós polgárságtudat. Mit jelentenek ezek a fogalmak? Jelent-e va-
lamit számomra, hogy EU-s diák, munkaerô vagyok, leszek?

– A célok eléréséhez milyen konkrét programokban vettek 
részt a külföldi és a hazai diákok?

– A munkaerôpiac-kutatás témakörben jártunk tegnap fod-
rászüzletben, színházban, étteremben, pékségben, a tûzoltóság-
nál, szoftvercégnél. Az itt szerzett tapasztalatokról interjút, pre-
zentációt készítenek a diákok. K.K.
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Külsô-ferencvárosi orgonaestek
2012. november–december

•	 November	24-én	19	órakor	Uhrner	Brúnó	orgonamûvész	koncertje	–	J.	S.	Bach:	A-moll	prelúdium	és	fúga	BWV.	543;	
O Mensch, bewein dein Sünde groß BWV. 622; F-moll prelúdium és fúga BWV. 534; Vierne, Louis: Clair de lune; Franck, 
César: A-moll korálfantázia

•	 December	29-én	19	órakor	Példaképeink	a	magyar	szentek	címmel	Réz	Lóránt	orgonamûvész	és	Kóródi	Anikó	operaéne-
kes koncertje – Lisznyai: Improvizáció; Bárdos–Bartók: Békefohász; Byrd: Pavana; réz Lóránt: Magyar Mária-énekek; 
Lengyel reneszánsz orgonamuzsika Szent Hedvig és Szent Kinga tiszteletére; réz Lóránt: Szent István-énekek; Farkas 
Ferenc: régi magyar táncok; réz Lóránt: Szent László-énekek; réz Lóránt: Szent Erzsébet-énekek; Gárdonyi Zoltán: Kész 
az én szívem, óh Istenem; Pikéthy Tibor: Improvisatio a Himnusz fölött, op. 51.

Külsô-Ferencvárosi Szent Kereszt-templom, 1091 Budapest, Üllôi út 145.
A belépés díjtalan! Adományokat a templom fenntartására köszönettel fogadunk.

Muzsikáló ízek – bor és zene
Október 19-én – a hosszú hétvége miatt szûk körben, családias hangulatban – folytatódott az Ádám Jenô Zeneiskolában a Mu-
zsikáló ízek, muzsikáló történetek a Ferencvárosban címû programsorozat, A bor dicsérete címû zenés beszélgetéssel.

A hangulatos beszélgetésre Czégé Anikó mûsorvezetô mel-
lé szegôdött Papp János színmûvész, Kôrösi Zoltán író és 

Zilai Zoltán, a Magyar Szôlô- és Borkultúra Nonprofit Kft. ügy-

vezetô igazgatója. A zenérôl Kállay Gábor ének- és furulyamû-
vész gondoskodott.

A résztvevôk egyetértettek abban, hogy a magyar borkul-
túra sokat változott és fejlôdött az elmúlt néhány évtizedben, 
amióta a szocialista „ipari bortermelés” helyét átvették a szôlôt 
szívvel-lélekkel mûvelô magángazdák, s eltûntek a sárga cím-
kés, piros betûs, nagyburgundinak csúfolt borok. Zilai Zoltán-
ról kiderült, hogy már a felmenôi között is több szôlész-borász 
volt, s a bor tisztelete náluk apáról fiúra száll. Borral kapcso-
latos élményei kapcsán Kôrösi Zoltán is elôször a „régi rossz 
borokról” emlékezett meg, s csak utána arról, amelynek mér-
tékletes fogyasztása valódi élmény. A kötetlen csevegésbe az-
tán bekapcsolódott az eredetileg „csak” bordalokkal készülô 
Kállay Gábor is, akinek szintén családi kötôdései vannak bor-
ügyben, hiszen bátyja, prof. dr. Kállay Miklós a Magyar Bor-
akadémia elnöke, borászati tanszékvezetô.

A rövidnek tûnô, de hosszúra nyúló beszélgetésben egymást 
követték a személyes tapasztalatok és a tudományos megállapí-
tások, Krúdy Gyula és Kôrösi Zoltán írói munkássága kapcsán 
terítékre került a „lapockacsont-alakú” Ferencváros gasztronó-
miai sokszínûsége is. G.

90 éves a Ferencvárosi Herz Férfikar
Ünnepi kórustalálkozóra készül 2012. november 10-én 16.00 

órakor a Ferencvárosi Mûvelôdési Központ egyik mûvé-
szeti csoportja, a fennállásának 90. évét ünneplô Ferencvárosi 
Herz Férfikar. A kórus 1922-ben alakult, Húsipari Szakszerve-
zetek Kórusa néven. A szakszervezet, illetve a húsipar megszû-
nése óta, 1990-tôl, viseli új nevét megôrizvén a Herz nevet. Az 
énekkar széles repertoárjában fellelhetôk népdalfeldolgozások, 
operakórusok, misék és egyéb egyházzenei mûvek. A jubileumi 
kórustalálkozó, amelyet az önkormányzat is támogat – A teljes-

ség felé címû idôsügyi koncepciójának keretén belül –, novem-
ber 10-én lesz a Ferencvárosi Mûvelôdési Központ színházter-
mében. A mûsorban a Herz kórus mellett fellép a Kelenvölgyi 
Kábel Férfikar, a Láng Acélhang Férfikar, az Óbudai Harrer 
Pál-nyugdíjasklub kórusa, a törökbálinti Lendvai Károly Férfi-
kórus és a Ferencvárosi Mûvelôdési Központ Nôi Kara. A hang-
verseny végén az összes kórus közösen énekli el Verdi Búcsú a 
hazától címû kórusmûvét.

Forrás: FMK
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Szabadulás a hulladéktól
Ferencváros polgárai már megszokhatták, hogy 

idôrôl idôre díjmentesen és legálisan megszaba-
dulhatnak a háztartásokban keletkezô veszélyes hul-
ladékoktól. A városfejlesztési, városgazdálkodási és 
környezetvédelmi bizottság által meghirdetett akció 
legutóbbi fordulójára október 20-án délelôtt került sor. 
A Napfény utcában, a Bakáts téren és a Lenhossék utcai 
parkban megint nagy mennyiség gyûlt össze az elemek-
bôl, elektromos készülékekbôl, megromlott gyógysze-
rekbôl, beszáradt festékekbôl és még ki tudja, miféle 
mérgezô vegyületekbôl. Az összehordott jelentôs meny-
nyiség jól mutatja, hogy a kerület polgárai egyre inkább 
magukénak tekintik a környezettudatos szemléletet, s 
tudják, hogy mely anyagok azok, amelyek ártalmatlaní-
tás nélkül gyermekeink jövôjét veszélyeztetnék.

Az idei évben még egyszer, december elsô napján 
lesz ingyenes veszélyeshulladék-gyûjtési akció! G.

Pályázati  
felhívás
Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Ön-

kormányzata az Emberi Erôforrások Minisz-
tériumával együttmûködve kiírja a 2013. évre a 
Bursa Hungarica „A” típusú felsôoktatási ön-
kormányzati  ösztöndíjpályázatot felsôoktatási 
hallgatók számára a 2012–2013-as tanév második 
és a 2013–2014-es tanév elsô félévére vonatko-
zóan, valamint a 2013. évre a Bursa Hungarica 
„B”  típusú  felsôoktatási  önkormányzati  ösz-
töndíjpályázatot felsôoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázati kiírások megtekinthetôk, illetve 
letölthetôk a www.ferencvaros.hu honlapon.

A pályázat benyújtásának helye: személye-
sen Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Hu-
mánszolgáltatási Iroda, Gyermekvédelmi Cso-
port (1096 Budapest, Lenhossék u. 24–28. III. 
emelet); postai úton pedig Budapest Fôváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgár-
mesteri Hivatalának Humánszolgáltatási Irodája 
(1096 Budapest, Lenhossék u. 24–28.).

A pályázat benyújtási határideje: 
2012. november 23.

Fontos változás! A Bursa Hungarica Elektroni-
kus Pályázatkezelési és Együttmûködési rend-
szerben (EPEr–Bursa-rendszer) pályázói re-
gisztráció szükséges, amelynek elérése: https://
www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. 

Az ösztöndíjra jogosult tanulók mostantól 
csak elektronikus regisztrációt követôen nyújt-
hatják be pályázatukat.

   Ferencváros 220 éves!
A Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület „A teljesség felé” idôsügyi koncepció keretében helytörténeti vetélkedôt hirdet  

a 220 éves Ferencváros megünneplése alkalmából. Várunk minden érdeklôdô szülôt, nagyszülôt, gyermeket, akik együtt szeretnék felfedezni, 
mennyire ismerik szûkebb környezetüket, kerületüket, Ferencvárost!

A vetélkedôn maximum 5 fôs csapatok vehetnek részt, idôsek és fiatalok jelentkezését egyaránt várjuk. 

A vetélkedô idôpontja: 2012. november 29. 

A versenyen az alábbi feladatok szerepelnek: 
1. Mit tudunk Ferencvárosról? – Totó 

2. Információs játékok: 
a) szöveges információk segítségével ferencvárosi helyszínek, építmények vagy Ferencváros kiemelkedô személyiségeinek felismerése; 
b) ferencvárosi épületek, helyszínek, személyek felismerése projektoron kivetített álló- vagy mozgóképek alapján. 

3. Könyvhasználati feladat – hamis állítások kiszûrése egy történetbôl. 

A megfejtéshez a Mesélnek a ferencvárosi utcák címû olvasókönyv használata szükséges. A könyvet a helyszínen biztosítjuk. 

A felkészüléshez segítség 
Foglalkozás: november 15-én és 22-én, szerdán 15.00 órától a verseny tematikájához kapcsolódóan filmvetítés, rövid helyismereti séta. 

Helyszín: IX., Erkel u. 15., Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjtemény. 
Könyv: Mesélnek a ferencvárosi utcák. 

A könyv minden kerületi Szabó Ervin Könyvtárban, iskolai könyvtárban vagy a Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjteményben megtalálható.

Jelentkezni lehet a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület székhelyén, vagy a 218-7420-as telefonszámon, vagy a ferencvarosiseta@gmail.com e-mail címen, 
esetleg postai úton: Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület, 1092 Budapest, Ráday utca 18. Jelentkezési határidô: 2012. november 21.

Sikeres felkészülést kívánunk! A szervezôk

Folytatódik az ingyenes mikrocsipezés a ferencvárosi kutyáknál
Zombory Miklós képviselô kezdeményezésére a kerületi állatorvos, dr. Horváth Dávid a képviselô úr körzetében a 2011. évben 
ingyen végezte a ferencvárosi kutyák mikrocsipes megjelölését. Mivel igény mutatkozott a beavatkozásra, idén ugyanebben a 
körzetben és Illyés Miklós ferencvárosi képviselô körzetében is lesz ingyenes csipbeültetés, az önkormányzat idén is kész volt 
támogatni az akciót. 

2013. január 1-jétôl kötelezôvé válik minden 4 hónaposnál 
idôsebb kutya mikrocsip általi egyedi megjelölése, a hatályos 
kormányrendelet alapján. A 41/2010. (II. 26.) kormányrendelet 
17/B §-a a következô bekezdéssel egészül ki: „Négy hónaposnál 
idôsebb eb csak mikrocsippel megjelölve tartható.” 

2002-ben egyedülálló kutyás kezdeményezésként alakult 
meg a Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szerveze-
te, amelynek elsôdleges célja a kerületi kutyatartók és nem ku-
tyások közötti ellentétek csökkentése, a kutyatartás könnyítése 
a kerületben, valamint a köztisztaság védelme. 

Dr. Horváth Dávid kerületi állatorvostól, az egyesület elnö-
kétôl megtudtuk, céljuk elsôsorban a ferencvárosi kutyatartók 
és nem kutyások közötti távolság szûkítése. Olyan dolgokra tö-
rekszenek, amelyek kutyásnak és nem kutyásnak egyaránt hasz-
nosak. 

– A kerületi igények alapján állítottuk össze a 2012. évi ter-
veinket, amelyeknek egyik legfontosabb eleme az, hogy foly-
tatjuk a ferencvárosi kutyák ingyenes – az önkormányzat által 
támogatott – mikrocsipes megjelölését. Mostanában szinte na-

ponta láthatjuk a sajtóban, interneten, tévében, hogy Magyar-
országon is kötelezô a kutyák mikrocsipes megjelölése 2013. 
január 1-jétôl. Anno Zombory Miklós képviselô úr keresett 
meg, együtt találtuk ki, hogy az ô körzetében így segítsük az 
ebtartókat. Az ô körzetében – a Közraktár utca–Boráros tér–Fe-
renc körút–Hôgyes utca–Knézich utca–Kinizsi utca–Lónyay 
utca–Czuczor utca által határolt területen – élô ferencvárosiak 
tehát hozzánk fordulhatnak, és igényelhetik az ingyenes mikro-
csip-beültetést.

Idén Illyés Miklós képviselô úr körzetében is ingyenes lesz 
a beavatkozás. Ez a körzet az Üllôi út–Vágóhíd u.–Soroksári 
út–Haller u. Az állatorvos elmondta, azokat az ebtartókat, akik 
igénylik az ebek egyedi mikrocsipes megjelölését, 2012. ok-
tóber 15. és december 15. között várja, elôzetes bejelentkezés 
után, a 1092 Budapest, Knézich utca 4. és a 1096 Budapest, 
Telepy utca 23. számok alatti állatorvosi rendelôkben (06-20 
337-3953). A beavatkozás után a kutyusok gazdái egy nagy cso-
mag ingyenes kutyaürülék-gyûjtô zacskót is kapnak, szintén a 
kulturált kutyatartásért és a köztisztaság javításának érdekében.
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Ferencvárosi evezôssikerek
Nyolcvan évvel alapítása után, 1989-ben megszûnt az FTC evezôsszakosztálya, ám a 
tagság úgy döntött, folytatják együtt, és létrehozták a Ferencvárosi Evezôs Clubot. Az 
elsô magyarországi önálló evezôsegyesület zöld-fehérben versenyzô sportolói azóta 
sok szép sikert értek el, és a 2012-es esztendôben is voltak nagyszerû eredményeik.

A FEC tagjai az egykori FTC-vízite-
lepen, a pesterzsébeti Vízisport utcá-

ban élik mindennapjaikat. Az evezôsház 
mellett van itt egy kondicionálóterem is, 
ahol a téli, ergométeres edzések zajlanak. 
Minden év májusában rendezi meg a klub 
saját versenyét, az egykori Fradi-edzô 
tiszteletére kiírt Dr. Török Zoltán-emlék-
versenyt, másik nevén a FEC-kupát.

– Jelenleg mintegy hatvan igazolt ver-
senyzônk van, és húszan járnak hozzánk 
evezni a tanfolyamokon – mondta Her-

kules János, a Ferencvárosi Evezôs Club 
elnöke. – Sportolóink részt vettek számos 
jelentôs versenyen az idén, így a különbö-
zô korosztályos országos bajnokságokon 
is. Ezeken hét arany-, öt ezüst- és négy 
bronzérmet nyertek a FEC evezôsei. Az 
ifjúságiak között versenyzô Jenei Do-
monkos (képünkön) kétpárevezôsben és 
nyolcasban gyôzött, és szintén kétszeres 
bajnok volt a mini kategóriában Galcsó 
Flóra, aki egy- és kétpárban nyert. Há-
rom edzô, Saáryné Petô Tímea, Kô Mer-
cedes és Danó Károly foglalkozik az eve-
zôseinkkel.

Az idei év legnagyobb sikereit Je-
nei Domonkos érte el. Az 1995-ös szü-
letésû, jó felépítésû fiatalember elôször 
a szlovéniai Bledben rendezett ifjúsági 
Európa-bajnokságon indult Rozsos Pé-
ter, Farkas Norbert és Matheisz József 
társaságában a négypárevezôsök verse-
nyében. A kvartett már az elôfutamban is 
remekelt, a gyôztes olasz négyes mögött 

csupán öttized másodperccel elmaradva 
másodikként jutott a középdöntôbe. Ott 
ismét jól szerepelt a csapat, az ukránok 
mindössze négy tizeddel elôzték meg 
ôket, majd a fináléban három tizeddel, 
így a magyar egység a negyedik helyen 
végzett. A plovdivi világbajnokságon 
ugyancsak kitûnôen teljesítettek Jeneiék. 
Az elôfutamban másodikok lettek az oro-
szok mögött és az angolok elôtt. A kö-
zépdöntôben a nagy vetélytárs németeket 
megelôzve a harmadik helyen értek célba 
a fiúk, így ismét éremért evezhettek. A fi-
náléban jól hajráztak, és az Eb után újra a 
negyedik helyet szerezték meg. 

Az evezôs évad nemrég véget ért, de 
amíg az idôjárás engedi, addig a vízen 
edzenek a FEC sportolói. Késôbb jönnek 
a konditermi foglalkozások és a terepfu-
tóedzések a Hármashatár-hegyen, hogy 
aztán 2013-ban újra vízre szálljanak a 
ferencvárosi evezôsök a különbözô ver-
senyek érmeiért. M.S.

Kétszer is két pontot vesztettek
Két döntetlent játszott a Ferencváros labdarúgócsapata hazai pályán október második felében, pedig mindkétszer sokkal jobb 
volt ellenfelénél. De ezt a sportágat nem pontozásra, hanem gólra játsszák, és a Fradi sem a Paks, sem a Gyôr ellen nem tudta 
érvényesíteni játékbeli fölényét.

A Videoton elleni székesfehérvári siker után a Paksot fogadta 
az Üllôi úton a Ferencváros a labdarúgó OTP Bank Ligá-

ban. A két zöld-fehér csapat összecsapására mintegy hatezren 
látogattak ki az Albert-stadionba, ami egyértelmû növekedést 
jelentett az utóbbi hazai meccsekhez képest. A szurkolók bíztak 
abban, hogy a Fradi megszerzi sorozatban harmadik gyôzelmét. 
Bödéék azonnal támadólag léptek fel, de az elsô félórában nem 
tudtak komoly helyzetet kialakítani a paksi kapu elôtt. Aztán a 
40. percben Somalia harcosságának köszönhetôen labdát sze-
reztek a vendégek tizenhatosa elôtt, Böde Ionescuhoz passzolt, 
és a román légiós egy igazítás után húsz méterrôl a jobb alsó 
sarokba lôtt.

A szünet után perceken át csóválták a fejüket a drukkerek, 
mert Jova kapuja elôtt zajlott a játék, és egy jobbról beívelt 
szögletet követôen a védelem asszisztálása mellett egyenlített 
a Paks. Egy darabig még tartott a sokkhatás, és néhány vendég-
lehetôség borzolta a nézôk idegeit. Aztán magára talált a Fradi, 
egyre inkább fölénybe került, de nem sikerült elônyt szereznie. 
Öt perccel a rendes játékidô vége elôtt szilveszteri show-ba illô 
gólt kapott a Ferencváros. Jobb oldali szabadrúgás után a visz-
szafutó Klein az ötösnél a földre fejelte a labdát, amely a tôle 
másfél méterre álló Jovanović arcáról a vetôdô Jova felett a há-
lóba pattant. Mindent egy lapra feltéve rohamozott az FTC, és 
három perccel késôbb egy szögletet követôen Gyömbér (képün-
kön) az ötösrôl a hálóba lôtt. 

A következô fordulóban 
ismét otthon játszott a Fradi. 
A listavezetô Gyôrt azonnal a 
kapujához szegezték Józsiék, a 
7. percben mégis egy elképesztô 
góllal a vendégek szerezték meg 
a vezetést. Jovanović balról erô-
vel passzolt középre, a labda a 
vétlen Bešićrôl tovább pattant, 
és az egyedül kapura törô gyôri 
csatár a hálóba lôtt. Ezt köve-
tôen csaknem felbillent a pálya, 
a gyôriek a felezôvonalat is alig tudták átlépni, ám hiába került 
sokszor helyzetbe a Fradi, az egyenlítô találat nem akart meg-
születni. A 38. percben Perić lövése a kapufáról az ETO kapusá-
nak hátára pattant, majd végiggurult a gólvonal elôtt.

A második félidôben sem változott a játék képe, a Perić he-
lyére beállt Böde tankként ment elôre – hiába. Egy labdavesztés 
miatt hosszú idô után ismét támadott a Gyôr, és Jovának nagyot 
kellett védenie. A 63. percben végre örülhetett a szakadó esôben 
is kitartó hatezer szurkoló: Aleksandar Alempijević labdát szer-
zett, majd tizenhét méterrôl, ballal, laposan a jobb alsó sarokba 
lôtt. Továbbra is rohamozott a Ferencváros, de a szerencse ezen 
az estén a gyôriekkel volt. A látottak alapján nehezen volt hihe-
tô, hogy a vendégcsapat az OTP Bank Liga éllovasa…  M.S.

Meghajolt a tavalyi BL-gyôztes is
A volgográdi diadal után a 2011-ben Bajnokok Ligája-gyôztes, 2010-ben és az idén BL-elôdöntôs norvég Larvik csapatát fo-
gadta Dabason a Ferencváros nôi kézilabdacsapata, és nagyszerû játékkal múlta felül. Egy héttel késôbb a szerényebb játékerôt 
képviselô svéd Sävehof együttese látogatott a Népligetbe, mégis alaposan megnehezítette a Fradi dolgát.

A kitûnô norvég Larvik ellen is a megszokott erôs tempóban 
kezdett Elek Gábor csapata, és a 12. percben már három 

góllal vezetett. A vendégek mestere idôt kért, és fel is zárkóztak 
az északiak, ám 8-7-es állás után zsinórban négyszer betaláltak 
Zácsikék. Támadásban pontosak voltak a zöld-fehérek, hátul pe-
dig Pastrovics Melinda az ôrületbe kergette skandinávokat, és 
a 25. minutumban 15-9-et mutatott az eredményjelzô. A félidô 
hajrájában nem úgy sikerültek a ferencvárosi akciók, ahogy ad-
dig, és 16-12-vel vonultak pihenôre a felek.

A fordulást követôen az FTC ôrizte elônyét, de a 40. perc 
után két, majd egy gólra (20-19) csökkent a különbség. A norvé-
gok azonban nem tudtak egyenlíteni, a Fradi pedig ismét meg-
lépett hárommal, sôt hat perccel a vége elôtt már hattal (26-20) 
mentek Tomoriék. A végén kicsit kozmetikáztak az eredményen 
a norvégok, de így is 28-24-re gyôzött a Ferencváros. Az újabb 
nagy siker elsôsorban a fegyelmezett védekezésnek és Pastro-
vics bravúrjainak volt köszönhetô. Az elsô játékrészben Zácsik 
Szandra villogott, a másodikban pedig mindig akadt valaki, aki 
jó lövésével átlendítette a holtponton a zöld-fehéreket.

A svéd Sävehof ellen a két csapat eddigi meccsei alapján 
mindenki magabiztos Fradi-gyôzelmet várt. Ennek megfele-
lôen indult a mérkôzés, ám aztán teljesen másképp folytató-
dott. A sokat hibázó zöld-fehérek nem tudtak elhúzni, sôt az 
elsô félidôben többnyire a vendégek vezettek, a szünetben egy 
góllal (15-16). A fordulás után úgy tûnt, sikerül felpörgetni a 
játékot, de egy rövid fellángolást követôen ismét kettôvel a 
svédek álltak jobban. Döntetlennel (25-25) kezdôdött az utol-
só tíz perc, és a hajrá végre elöl-hátul egyaránt jól sikerült a 

Séták, túrák mindenkinek A Ferencvárosi Természetbarát Egyesület ajánlata

novemberben ugyanúgy lehet szépséges, melankolikus, sé-
tára hívogató ôsz, mint sötét, csapadékos télígéret. A Fe-

rencvárosi Természetbarát Egyesület ajánlatai között ebben a 
hónapban szabadtéri és „fedett pályás” programok követik egy-
mást.

November 7-én a Nemzeti Múzeum kertjében tett séta után a 
rádió- és Televíziótörténeti Múzeumban lehet ismerkedni vagy 
éppen nosztalgiázni a múltunkat meghatározó hang- és képto-
vábbító szerkezetekkel. Találkozás fél 3-kor a Nemzeti Múzeum 
elôterében, a sétával egybekötött múzeumlátogatást Durda Éva 
vezeti.

10-én, szombaton 10-kor a Hûvösvölgyi villamos-végál-
lomásnál Farkas János túravezetô várja azokat, akik a Nagy-
kovácsi–Kopasz-oldal–Vörös-pocsolya–Kecske-hát-útvonalon 
szeretnének Adyligetig eljutni. A táv mindössze hat kilométer, s 
a leküzdendô szintkülönbség is csak másfél száz méter.

Egy héttel késôbb, 17-én lesz az ígért kívánságtúra! Talán a 
Hárs-hegy körül?

Másnap, tehát 18-án egy csütörtökig tartó, összetett, hód-
mezôvásárhelyi kiruccanásra kerül sor. Hódmezôvásárhely 
számos nevezetessége megtekinthetô, hiszen vannak itt mú-
zeumok, templomok, sétányok, ligetek, parkok. A városban 
még dolgozik néhány fazekasmester, és termálfürdô is akad! 
A program részét képezi egy számítógépes tanfolyam is, ötször 
két órában. FTE-tagoknak szállással, étkezéssel és belépôkkel 
együtt is mindössze húszezer forintba kerül, de a nem tagoknak 
is csak negyedével drágább!

24-re pusztai disznótor ígérkezik, 28-án, szerdán este pedig 
„teliholdtúrára” indulhatnak a bátor jelentkezôk!

 „Jól jár, ha velünk jár!” Hívja és várja a Ferencvárosi Ter-
mészetbarát Egyesület! Telefon: 06-70 212-1288, vagy nézzen 
utána a www.ftesetatura.hu oldalon.

Fradinak, így 31-28-ra megnyerte a vártnál sokkal keményebb 
összecsapást.

Ami biztos: a következô fordulóban, november 4-én ennél 
pontosabb támadójátékra és jobb védekezésre lesz szükség a 
délnyugat-svédországi Partille városában a gyôzelemhez.

A hazai bajnokságban két magabiztos gyôzelmet aratott a 
Ferencváros. Elôbb 30-21-re nyert idegenben a Fehérvár KC el-

len, majd 39-28-ra verte meg a Népligetben a Debrecent. A Lar-
vik megleckéztetése után Dunaújvárosban meglepetésre csak 
döntetlenre futotta a lányoktól. Hiába vezettek 5-1-re, a hazaiak 
felzárkóztak, és a 38. percben már háromgólos elônyük volt. 
A végén kettôvel elhúzott a Fradi, de a Kohász egyenlített (31-
31) – a most folyó küzdelemsorozatban elôször vesztett pontot 
az FTC. M.S.
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Apróhirdetések
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. 
Tekintse meg az interneten 
a Louis Galériát!

Társasházak korrekt  
és szakszerû kezelését,  
közös képviseletét garan-
ciával vállaljuk. Mi nem 
ígérgetünk, velünk elégedet-
tek lesznek!  
Tel.: 06-30 623-9290;   
web: www.correcthome.hu

Angol korrepetálást vállalok 
általános iskolásoknak. Ház-
hoz megyek. Varga Aranka, 
tel.: 06-20 463-8398

II. kerületi, központi 
elhelyezkedésû, 37 m2-es, 
másfél szobás, csendes, 
világos lakás örökbérleti 
jogát öröklakásra cserélném 
értékegyeztetéssel.  
Tel.: 06-70 541-3179;  
e-mail: ginczedy@gmail.
com

A Boráros tértôl 15 percre,  
Pesterzsébet központjában  
71 m2-es, kertkapcsolatos, 
1 + 2 félszobás, étkezôs, 
kétszintes lakás két 
terasszal, saját garázzsal 
tulajdonostól eladó. Irányár: 
15,9 millió Ft. Tel.: 06-20 
419-5859

Diplomatalakás berende-
zéséhez Koszta-, Vaszary-, 
Ziffer-, Egry-festményt 
vásárolnánk. Tel.: 06-
30 949-2900 

ŐSZI AJÁNLATAINK!

                                     2 NAPOS AKCIÓK!

AKCIÓS SZEMÜVEGKERETEK 
100Ft-ért

  Ezen akciók időtartama: 2012.okt.16.-17. és 2012.nov. 15.-16.
-------------------------------------------------------------------------------- 
  Állandó akcióink: 2012.okt.01. és nov.30. között 

• 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

• Komplett szemüveg már 6800FT-tól

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

  (SZÉP kártya elfogadása csak a Haller utcai üzletünkben)

   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 vállalkozások sikerének kulcsa 
a folyamatos megújulás 
A folyamatos megújulás és a pontos helyzetelemzésen alapuló üzleti célkitûzések révén a vállalkozások a jelenlegi gazdasági 
helyzetben is sikeresek lehetnek, osztotta meg velünk véleményét Vági László, az OTP Bank Budapesti Régiójának vezetôje. Az 
OTP Bank partner abban, hogy a vállalkozások igényeihez legjobban igazodó pénzügyi megoldásokkal segítse elô a vállalkozá-
sok mûködését és megújulását.

– Lehet a mostani gazdasági helyzet-
ben sikeres egy vállalkozás?

– Sok vállalkozás energiáit a napi mû-
ködés emészti fel, így kevesebb idô és lehe-
tôség marad arra, hogy olyan hosszabb távú 
célokat tûzzenek maguk elé, amelyekkel 
fejleszthetik vállalkozásukat, és megvalósí-
tásukat sikerként élhetnék meg. A jelenlegi 
gazdasági környezet valóban nem kedvez 
ennek, de pozitív példa mindig akad, és sze-
rencsére bank is az átgondolt üzleti célok 
megvalósításához. Tapasztalataink szerint azok a vállalkozások 
tudnak sikeresek lenni, amelyek képesek folyamatosan megújul-
ni, és megfelelni az egyre gyorsabban változó körülményeknek. 
Ma már csak a változás állandó. Aki ebben a környezetben nem 
fejlôdik, az lemarad. A versenyben maradáshoz pontos helyzet-
elemzésre, a lehetôségek felismerésére és az arra alapozott üzleti 
elképzelésekre van szükség. Az OTP Bank szívesen segíti ezek-
nek a megvalósítását a pénzügyi konstrukcióival.

– Melyek azok a lehetôségek, kitörési pontok, amelyekre a 
vállalkozások alapozhatnak?

– Nincs általános recept, hiszen saját szakterületét és kör-
nyezetét mindig az adott vállalkozás ismeri a legjobban. Ugyan-
akkor léteznek olyan lehetôségek, amelyek több szektorban is 
kitörési pontnak bizonyultak. Ilyen például az exportra terme-
lés. A KKV-k helyzetét vizsgáló kutatásunk, az OTP KKV Kon-
junktúra Index eredményei is azt mutatják, hogy a külföldön 
értékesítô vállalkozások optimistábban látják a cégük értéke-
sítési kilátásait a közeljövôben. Hasonló lehetôséget rejt, ha a 
vállalkozásoknak sikerül egy magyarországi nagyvállalat vagy 
valamilyen Magyarországra települt nemzetközi vállalat beszál-
lítójává válnia. 

– A bank mivel tudja elôsegíteni a vállalkozások sikerét?
– Mi abban tudunk segíteni, hogy megtaláljuk az üzle-

ti célkitûzésekhez legjobban illeszkedô pénzügyi konstrukci-
ót, legyen szó hitelrôl, számlavezetésrôl vagy megtakarításról. 
A személyre szabott számlacsomag több ezer, illetve tízezer 
forintos megtakarítást jelenthet egy vállalkozásnak, akár havi 
szinten is. Az intranetes és telefonos szolgáltatásainkkal sokkal 
egyszerûbbé válik az ügyintézés, a rendszeres utalások és azok 
nyomon követése. AZ OTP Bank úgy alakította ki a mikro- és 
kisvállalkozóknak szóló számlacsomagjait, hogy azok közt – az 
induló vállalkozásoktól a több száz millió forint árbevételig – 
mindenki megtalálja kényelmi és költségszempontból is a szá-
mára legkedvezôbbet. Ami viszont ezeknél is fontosabb – ha 
pénzre van szüksége egy vállalkozásnak –, az az okosan meg-
választott bankhitel.

– Mit érdemes szem elôtt tartani a megfelelô hitel megvá-
lasztásánál?

– Elsôsorban azt, amit a vállalko-
zás mûködtetésében vagy bármilyen 
pénzügyi konstrukció kiválasztása 
esetén: a vállalkozás reális helyzet-
elemzésen alapuló célkitûzéseit. Az 
erre alapozott hitelfelvétel biztosítja 
ugyanis, hogy a vállalkozás eredmé-
nyességéhez hozzájáruljon a banki 
finanszírozási forrás, és azt a vállal-
kozás probléma nélkül vissza is tudja 
fizetni. Bármilyen okból igényel hitelt 

egy vállalkozás, a terméket a hitelcélnak megfelelôen kell ki-
választani. Alapvetôen három célja lehet a hitelfelvételnek. Az 
elsô eset, amikor egy vállalkozás szeretne függetlenedni a kiszá-
míthatatlan bevételektôl, szeretné megteremteni a biztonságos, 
kiszámítható mûködés pénzügyi alapjait. A második elsôsorban 
azokat a vállalkozásokat érinti, amelyeknek a mûködéséhez, 
termeléséhez jelentôs készletállományokra van szükség, és 
amelyeknek ehhez külsô finanszírozási forrásokra van szüksége. 
A harmadik pedig az az eset, amikor versenyképességét szeret-
né fenntartani vagy növelni, új piaci lehetôségeket akar kihasz-
nálni egy vállalkozás. Ezek olyan célok, amelyek esetében ér-
demes hitelt felvenni, ezért az OTP Banknál ezekhez a célokhoz 
forráshoz is juthatnak a vállalkozások.

– Milyen hiteltermékeket kínál ezekhez a célokhoz az OTP 
Bank?

– Ha a kiszámíthatatlan bevételek miatt a vállalat biztonsá-
ga, likviditása a legfôbb cél, akkor a folyószámlahiteleket ajánl-
juk. A tárgyi fedezet nélkül igényelhetô OTP LendületPlusz 
Folyószámlahitelünk például szabadon felhasználható forrást 
kínál nemcsak a nálunk folyószámlával rendelkezô ügyfelek-
nek, hanem azoknak is, akik újonnan nyitnak nálunk számlát. 
A készletbeszerzésekhez érdemes az OTP Új Széchenyi For-
góeszközhitelt igénybe venni, amely állami támogatással kínál 
kedvezô kamatozású finanszírozási forrást a vállalkozásoknak. 
A legfeljebb hároméves futamidôvel felvehetô hitelt üzleti terv 
nélkül lehet igényelni. A versenyképességet erôsítô beruházási 
célok megvalósításához a szintén állami támogatást biztosító 
OTP Új Széchenyi Beruházási Hitelt ajánljuk. A kedvezô ka-
matozású hitelt üzleti terv nélkül igényelhetik a kezdô vállalko-
zások is. A tájékoztatás nem teljes körû, a részletes feltételek-
rôl a www.otpbank.hu oldalon és a IX. kerület, Tinódi u. 9–11. 
szám alatti fiókunkban tájékozódhat, valamint Balogh Anikó 
(BaloghAnik@otpbank.hu) munkatársunktól kaphat felvilágo-
sítást a +36 (70) 7081083-as telefonszámon.

A Tinódi utca 9–11. szám alatti fiókunk nyitva tartása: hét-
fô 07.45–18.00, kedd–csütörtök 07.45–17.00, péntek 07.45–
16.00

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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555 ajándék!

Pest-budai Látkép

Az összefogás lapja 
a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.hetivalasz.hu

Keresse a november 15-i 
 számban!

9x55.5_pest-budai.indd   1 2012.10.24.   9:10

15. oldalHirdetés2012. november 5.




