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Ferencváros tizenkét iskolája 
és a Ferencvárosi Pedagógiai 
Szak- és Szakmai Szolgáltató 
Központ került januártól állami 
fenntartásba, közel ötezer 
gyermekkel együtt.

A Kisrigók furulyaegyüttesben 
muzsikáló gyerekek nemcsak 
zenedarabokat adnak elő, de olyan, 
az élethez nélkülözhetetlen dolgot 
is megtanulnak, mint az egymásra 
figyelés.

Könyvet házhoz akció a főváros 
19 kerületében működik, de 
Ferencváros az egyetlen, ahol 
nemcsak a mozgásukban tartósan 
korlátozott polgárok számára 
elérhető a lehetőség.

Tűzoltók jutalmazása
A huszonnégy órás szolgálatot teljesí-

tő tűzoltók – civilek számára idegen 
– szolgálati beosztása miatt február 8-án 
a hajnali órákban került sor arra az állo-
mánygyűlésre, amelyen dr. Bácskai János 
polgármester az önkormányzat által meg-
ítélt jutalmakat átadta a Ferencvárosban 
szolgálatot teljesítő tűzoltóknak. Az állo-

mánygyűlésen részt vett Géczi Béla tűzol-
tó ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavé-
delmi Kirendeltségének vezetője.

A parancsot felolvasó Karas János 
tűzoltó őrnagy által elmondottakból ki-
derült, hogy a Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság és Ferencváros közötti 

egyszeri támogatási szerződés keretében 
harminchatan részesültek dicséretben és 
jutalomban. A jutalmazottak személyéről 
az elöljáró-parancsnok határozott, akinek 
döntését nem könnyítette meg, hogy ösz-
szeszokott, jól képzett és kiválóan telje-
sítő csapatról van szó, ezért a jók közül 
kellett kiválasztani a legjobbakat. G
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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 országgyûlési képviselô (Fidesz–KDnP): 
A József Attila-lakótelepi Közösségi Ház Fidesz-irodájá-
ban (IX., Toronyház u. 3/b) elôzetes bejelentkezés alapján. 
Telefon: 06-20 279-7025; e-mail: vas.imre@fidesz.hu

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 (független): 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
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Újabb szép épület  Házavató a Márton utcában

Február 14-én került sor a Középső-Ferencvárosban zajló városrehabilitáció újabb, fontos eseményére: átadták a Márton utca 
3/A alatt található felújított lakóházat. A jelentős sajtóérdeklődés mellett megtartott ünnepélyes átadáson – a nemzetiszínű sza-
lag átvágása előtt – beszédet mondott Tarlós István főpolgármester és dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere.

A korábban huszonhét, javarészt kom-
fort nélküli lakást magába foglaló, 

leromlott állapotú épület felújítását ta-
valy augusztusban kezdte meg az Am phy 
Antis Építésziroda Kft. tervei alapján a 
kivitelező Épkomplex Kft. A jelentős át-
alakítással járó, nagyszabású felújítási 
munkálatok végeztével tíz jó minőségű 
és magas komfortfokozatú lakás jött létre.

– A most átadott épület nem a lát-
ványberuházások közé tartozik – kezdte 
beszédét Tarlós István –, hanem való-
ban az itt élők javát szolgálja. Azoknak 
a családoknak a mindennapi életminő-
ségét változtatja meg, akik egy romos 
és a múlt századi komfortnak megfelelő 
szükségmegoldásból most felújított, igazi 
otthonnak helyet adó lakásba, házba köl-

töznek vissza. A környezet meghatározza 
az ember létminőségét, de közérzetét is: 
egy rendezett, szép porta önmagában is a 
tisztaság és a rend megtartására ösztönöz, 
ami az élet egyéb dolgaihoz való hozzáál-
láson is változtathat. Igényt, mércét, jövőt 
és bizakodást kölcsönöz. Ezért is fontos 
ez a nagyszabású program, amely a fő-
város belső, régi, lepusztult épületeinek 
rehabilitációját jelenti, és önerőből vagy 
kizárólag kerületi forrásokból nehezen fi-
nanszírozható. Kell hozzá az állami és fő-
városi anyagi és egyéb szerepvállalás is. 

A beszédben szólt arról is, hogy az 
egyéb, folyamatban lévő beruházások 
mellett a fővárosban szükség van új szo-
ciális bérlakásokra is, hiszen az elmúlt 
húsz évben ilyesmi nem épült. A tervek 
között megemlítette, hogy több figyel-
met kell fordítani a külsőbb kerületek 
panelházainak felújítására is. A Ferenc-
városban érzékelhető örömteli fejlődés és 
a fővárosi szerepvállalás kapcsán szóba 
került az „impozáns, de rendkívül rosz-
szul előkészített, gyanús CET-beruházás, 
amelyet kínkeservesen rendez most a Fő-
városi Önkormányzat”. A most átadott 
épületre visszatérve, a beruházás részle-
teinek ismertetése mellett Tarlós István 
beszámolt arról, hogy a felújítás költsé-
geinek több mint kétharmadát a főváros 
adta.

Dr. Bácskai János polgármester be-
szédében vázolta a két évtizedes rehabi-

litáció történetét, s ennek kapcsán újra 
kihangsúlyozta, hogy az ügy fontossága a 
kezdetektől a döntéshozók egyöntetű tá-
mogatásában részesül, politikai meggyő-
ződéstől és hovatartozástól függetlenül.

– Ebben a házban is jól látható az a 
törekvés, hogy ne csak építészeti látvá-
nyosság, ne csak habarcs és malter le-
gyen, hanem a szociális jelleg is kiütköz-
zék, és érzékelhető legyen a zöldfelület 
növekedése is – mondta Ferencváros első 
embere, mielőtt beszámolt volna a József 
Attila terv kapcsán nyert nagy összegű 
támogatásról. – Ezen a területen még 
negyven ház vár felújításra, pontosabban 
már csak harminckilenc. A Balázs Béla 
utcában néhány hónap múlva adjuk át a 
következő, szintén fővárosi támogatással 
felújított épületet. Amely a legnagyobb 
ház itt a környéken, hiszen eredetileg 
hatvannégy lakás volt benne. A Ferenc 
téren pedig elkezdtük a tér utolsó lepusz-
tult házának felújítását. Jól látható, hogy 
összefogás és külső támogatás nélkül 
Ferencváros nem jutott volna ilyen szép 
eredményre.

A beszédeket követően került sor a 
jelképes házavatóra, majd pedig a nagy-
számú érdeklődő egy rögtönzött bejárás 
során a saját szemével is meggyőződhe-
tett arról, hogy a felújítás a jó gazda gon-
dosságával és a 21. századnak megfelelő 
igényességgel történt.

Grozdits
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Képviselő-testületi ülés – január 31.
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének idei első, rendkívüli ülésére január utolsó napjának délutánján került 
sor. Az ülés megkezdése előtt dr. Bácskai János polgármester köszöntötte az ülést meglátogató Tóth András egykori képviselőt, 
aki kilencvenedik életévének betöltése után is aktívan érdeklődik a közélet iránt.

A napirendi pontok megszavazása és a napirend előtti fel-
szólalások után dr. Bácskai János polgármester mint elő-

terjesztő megnyitotta a 2013. évi költségvetés tárgyalásának 
első fordulóját. Bevezetőjében elmondta, hogy az előző évek-
hez képest sok és jelentős változás történt, például az eddigi 
normatív alapú finanszírozás helyét átveszi a feladatalapú finan-
szírozás. A változások közé tartozik az is, hogy a járási hivata-
lok létrejöttével az önkormányzat költségvetéséből eltűntek a 
hivatal által átvett feladatok és az ezekhez tartozó összegek is. 
Szóba került a József Attila terv megvalósításához nyert közel 
hárommilliárd forint is: „Az elnyert összeg nemcsak a város-
szépítésre, az épületek újjávarázsolására elegendő, hanem az 
úgynevezett szoft programokra, a nem közvetlenül az épületre-
habilitációval összefüggő feladatokra, amelyek a zöld területek 
kialakítása és a közterületek, közutak kiépítése címén az életmi-
nőség javítására is szolgálnak. Szoft programok közel 600 mil-
lió forint értékben: a drogprevenció, munkaerő-bővítés, közbiz-
tonság fokozása, zöld területek kialakítása… A pályázat során 
öt ház felújítására kerül sor, ami nagy lépés, hiszen a hátralévő 
közel negyven háznak ez az egynyolcadát jelenti. A következő 
hetekben egy újabb ház átadására kerül sor a Márton utcában, 
tehát minden rosszindulatú állítással ellentétben a rehabilitáció 
nem állt le, sőt új lendületet kap.” Dr. Bácskai János elmondta, 
hogy az önkormányzat jelentkezett egy energetikai célú intéz-
ményfelújítási pályázatra is, amelynek kedvező elbírálása lehe-
tőséget adna arra, hogy a József Attila-lakótelep intézményei is 
megújuljanak. A közmunkaprogramról elhangzott, hogy a tava-
lyi év hajléktalanfoglalkoztatási programja tovább bővülhet, a 
fővárossal és a kormányzati mintaprogrammal együttműködve 
tovább növelhető az eddig is jelentős foglalkoztatott-létszám.

A bizottságok és a részönkormányzat az előterjesztést tá-
mogatásra érdemesnek találták, Görgényi Máté a József Atti-
la-lakótelep részönkormányzatának nevében üdvözölte, hogy 
a lakótelep nagy hangsúllyal szerepel az előterjesztésben. Dr. 
Szebellédi István könyvvizsgáló is elismerően beszélt a költség-
vetés-tervezetről, és azt első körben elfogadásra javasolta, ami 
meg is történt.

Amint az év elején várható és teljesen megszokott, a követ-
kező napirendi pontok is a költségvetést közvetlenül érintő kér-

désekről – a forrásmegosztásról és az adósság állami átvállalása 
körüli döntések meghozataláról – szóltak.

A képviselők döntöttek a fentebb már említett – elsősorban 
a lakótelepre fókuszáló – energetikai célú felújítási pályázatok 
benyújtásáról és az előadó-művészeti szervezetek közszolgálta-
tási szerződéseinek elfogadásáról. Utóbbi döntés érinti az Ifjú 
Molnár Ferenc Egyesületet, a Karaván Művészeti Alapítványt, 
az Erdődy Kamarazenekart és a MÁV Szimfonikus Zenekart, 
valamint a Turay Ida Színházat. A Gyógyfoglalkoztatásért Ala-
pítvány kérelmének helyt adva módosították azt a szerződést, 
amelynek keretei között megnyílhat a Hőgyes Endre utcában 
a Tárt Kapu Galéria: „Ha ez a kiállítóterem megnyílik, és a fe-
rencvárosi kultúra részévé válik, akkor megint egy olyan intéz-
ménnyel gyarapodik a kerületünk, amelyre méltán büszkék le-
hetünk” – mondta dr. Bácskai János.

A hosszan tervezett és végre ténylegesen kialakításra kerülő 
Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer ferenc-
városi elemeire derít fényt a telepítéséhez szükséges tulajdonosi 
hozzájárulások megadása. Ennek értelmében a rendszer Ferenc-
város következő pontjain lesz elérhető: Markusovszky park, 
Angyal István tér, Fővám tér az Egyetemkert mellett, valamint a 
Ráday utca 46. szám alatti trafóépület előtti terület.

Valószínűleg sokak számára megnyugtató az a döntés, amely 
a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató kapcsán született: 
a képviselő-testület egyhangúlag döntött arról, hogy 2013. ápri-
lis 30. után is vállalja a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását, 
s ennek kapcsán határozatlan időtartamra feladatellátási szerző-
dést köt a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel.

Arról is döntés született, hogy jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtást biztosító rendszer működtetésére az önkormányzat to-
vábbra is forrást biztosít.

A nyilvános ülés utolsó napirendi pontjaként a képviselők 
elfogadták az óvodák nyári zárva tartására vonatkozó előter-
jesztést, amelynek értelmében június 24. és július 19. között az 
Epres, a Kicsi Bocs, a Napfény és a Csudafa Óvoda zárja be 
kapuit. A nyár második felében – július 22. és augusztus 16. kö-
zött – pedig az Ugrifüles, a Liliom, a Csicsergő, a Méhecske és 
a Kerekerdő Óvoda tart nyári szünetet.

G. K.

Állami fenntartásban a kerületi iskolák
A köznevelési rendszer az állami 

fenntartás és az önkormányzati mű-
ködtetés elve szerint alakul át 2013. ja-
nuár elsejétől. Az állami köznevelési 
intézmények fenntartását az új központi 
hivatal – a központi és területi szervek-
ből álló Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (KLIK) – koordinálja. A Buda-
pest Főváros IX. Kerület Ferencváros Ön-
kormányzata által fenntartott köznevelési 

intézményeket is – az óvodák kivételével 
– januártól a KLIK tartja fenn, és tovább-
ra is az önkormányzat működteti.

Az állami fenntartás alapvetően szak-
mai irányítást jelent, amelybe beleértendő 
a pedagógusok, a nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítők fölötti munkáltatói 
jogok gyakorlása és a bérfinanszírozás. 
A működtetés – alapszabályként a 3000 
fő feletti települések esetében – a tele-

pülési önkormányzatok feladata maradt, 
amely az ingó és ingatlan vagyon tulaj-
donosaként az iskolák működtetését, to-
vábbá a működtetéshez szükséges alkal-
mazottak, munkavállalók munkabérének, 
juttatásainak finanszírozását jelenti.

A Klebelsberg-központ területi irá-
nyító szerve a Budapesti IX. Tankerület. 
A kerület 12 iskolája és a Ferencvárosi 
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgálta-
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tó Központ került a tankerület fenntar-
tásába, közel 5000 gyermekkel együtt. 
A tankerület végzi a továbbiakban a tan-
ügy-igazgatási, pedagógiai irányítási és a 
gazdasági, szervezési feladatok jogszabá-
lyokban részletezett ügyeit a fenntartása 
alá tartozó köznevelési intézményekben. 

A kerület iskoláinak életében látszó-
lag még nem érzékelhető a fenntartó-
váltás, hiszen minden diák továbbra is 
ugyanúgy jár az iskolájába, mint eddig, 
a pedagógusok ugyanúgy végzik az ok-
tató-nevelő munkájukat, mint december-
ben, tehát a tanév a megszokott rendben 
zajlik. A legtöbb változás az intézmény-
vezetőknek, adminisztratív feladatokat 
ellátó munkatársaknak adott új feladato-
kat. Ezúton is köszönöm nekik azt a sok 
munkát, segítséget, amit eddig nyújtottak 
és nyújtanak az átadás-átvétellel járó új 
feladatok elvégzése során.

Természetesen egy fenntartóváltás 
sok-sok pluszmunkával jár, nem történhet 
minden úgy, ahogy azt a kollégák eddig 
megszokták. Tudjuk, hogy a pedagógiai 
munka a legfontosabb. Tankerületünk-
ben eddig is magas színvonalú, áldozatos 
munkát végeztek a pedagógusok, ezért 
reméljük, hogy a változások nem zavar-
ják meg az intézmények életét, és az igaz-
gatóknak a későbbiekben több idejük ma-
rad majd a pedagógiai munkára.

A tankerület feladata az állami fenn-
tartói feladatok ellátása, a pedagógiai 
igények kerületi ellátásának biztosítása, 

szakmai segítségnyújtás a kerület iskolái-
nak. A központ a tankerületeken keresztül 
értesíti az iskolákat az elvárásairól, szak-
mai szempontú igényeiről. A tankerület 
munkatársai a kerületi köznevelési intéz-
ményekből és a kerületi polgármesteri hi-
vatal állományából, sokéves szakmai ta-
pasztalattal kerültek ide, és végzik ennek 
az új szervezeti formára való áttérésnek 
az építő munkáját.

Az állam a fenntartói feladatok át-
vételével biztosítja a kistelepülések to-
vább élését, a jó minőségű köznevelési 
rendszer megteremtését a jövőbe történő 
beruházásként tekinti. A nagyobb állami 
felelősségvállalás garantálja, hogy már 

középtávon is a jelenleginél eredmé-
nyesebb, igazságosabb és jobb iskola-
rendszer jön létre. Az átalakítás célja az 
iskolarendszer kiegyensúlyozottabbá vá-
lása, valamint, hogy fenntartható, egysé-
ges szakmai elvek alapján szerveződő, a 
gyerekeknek mindenhol egyenlő esélye-
ket nyújtó oktatási rendszer működjön az 
országban.

Elérhetőségeink: 1096 Bp., Lenhos-
sék u. 24–28., 425-ös szoba; telefon: 215-
1077/452, 453, 454-es mellék; +36 (30) 
626-6438; +36 (70) 333-1754; e-mail: 
marianna.tolnai@klik.gov.hu.

Dr. Tolnai Marianna 
tankerületi igazgató

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!
Ezúton is szeretnénk értesíteni azon kártyaigénylőinket, akik 2013. január 
3-ig adták le belépési nyilatkozatukat, hogy a kártyák elkészültek, átvehetik 
azokat ügyfélszolgálatunkon. A  városkártyát már használók ugyanitt, illet-
ve a www.fvkartya.hu oldalunkon megtalálható ajándékkatalógusból pedig 
kiválaszthatják azokat a kuponokat, ajándéktárgyakat, amelyeket a vásárlá-
saik során összegyűjtött pontjaikért válthatnak be. 

Ferencváros önkormányzata azért vezette be az Új Ferencváros Kártyát, 
hogy az itt élők sokkal több kedvezményes lehetőséghez, a későbbiekben 
pedig a mindennapi életet megkönnyítő szolgáltatásokhoz juthassanak. 
Az Új Ferencváros Kártya több, mint egyszerű pontgyűjtő kártya. Későbbi 
terveink közt szerepel, hogy a városkártyát alkalmassá tegyük többek közt 
iskolai ebédbefizetésre, beléptető rendszerek használatára, illetve fesztivál-
kártyának.

Az Új Ferencváros Kártyát ingyenesen igényelheti ügyfélszolgálati iro-
dánkban!

Az Új Ferencváros Kártya nemcsak a kerületi lakosoknak lehetőség, de a ke-
rület vállalkozásainak is, hiszen városkártya-elfogadó partnerként, minőségi 
szolgáltatások nyújtásával visszatérő vevőik számát is növelhetik.

Szeretnénk, ha a vásárlóerő helyben maradna, fejlődnének a vállalkozá-
sok, a kerület, a lakosok pedig pénztárcabarát megoldásokhoz juthatnának. 

Figyelem: IX. kerületi vállalkozásoknak a csatlakozás még ingyenes!

Felmerülő kérdéseivel vagy a kártyaigényléssel kapcsolatos további informá-
ciókért keressen minket bizalommal!

Ügyfélszolgálat: 
1093 Budapest, Lónyay utca 13/A (Lónyay u.–Erkel u. sarok)
Hétfő, kedd, csütörtök: 9-től 17 óráig
Szerda: 9-től 18 óráig
Péntek: 9-től 16 óráig
Ebédidő: 12-től 12.30 óráig 
Tel.: 06-21 202-8003 
Web: fvkartya.hu
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Kiszámítható pályán
Beszélgetés a Magyary Zoltán-díj kitüntetettjével

Nehéz elképzelni, hogy valaki kisgyerekkorában, a legók 
vagy építőkockák között játszadozva arról álmodozik, 

hogy ő egyszer adószakértő, sőt, adóiroda-vezető lesz.
Persze a népszerű társasjátékok, mint például a Gazdálkodj 

okosan vagy a Monopoly sokat segíthetnek a kedvcsinálásban, 
hogy valaki vállalkozásra adja a fejét.

Berner Józsefnek, aki ma Ferencváros önkormányzatának 
adóirodáját vezeti, nem efféle példa lebegett a szeme előtt, ami-
kor a középiskola elvégzése után a továbbtanulási jelentkezési 
űrlapot kitöltötte. Sokkal inkább édesapja példájára gondolt, aki 
építési vállalkozóként igen sokat küszködött az állandóan vál-
tozó rendelkezésekkel, szabályokkal, folyton változó gazdálko-
dási környezettel.

– Ezt látva jó korán eldöntöttem, hogy ha lehetőségem van, 
én egy sokkal kiszámíthatóbb pályát választanék. Ezért is je-
lentkeztem a mai Corvinus Egyetem elődintézményébe, a köz-
gazdaság-tudományi egyetemre, a közszolgálat szakirányra. Itt 
elsősorban az önkormányzatok, a közigazgatás számára képez-
nek gazdasági szakembereket. Tudtam persze azt is, hogy a ki-
számíthatóság egyúttal azt is jelenti, hogy végig kell majd jár-
nom a „szamárlétrát” az előmenetelem során, de engem ez egy 
cseppet sem riasztott. Tudtam, hogy kellő tapasztalat és gyakor-
lat híján úgyis az alapoknál kell kezdenem az „építkezést”. Jó 
tíz évvel ezelőtt kerültem ide a Ferencvárosi Önkormányzathoz. 
Akkor alakult meg az adóiroda, a korábbi pénzügyi iroda adó-
csoportjából történő kiválással. Jómagam a gépjárműadó-cso-
port vezetője lettem, öt évre rá az adóiroda helyettes vezetőjévé 
neveztek ki, 2010 decembere óta pedig vezetem az irodát – idézi 
fel előmenetelének történetét. 

– Jelenleg hány munkatársa van az adóirodának, és mi-
lyen adónemekkel foglalkoznak?

– Tizenheten vagyunk összesen. Feladataink közé tartozik a 
gépjárműadó, az idegenforgalmi adó, a telekadó és az építmény-
adó. Utóbbi adónem 2012. január elsejétől úgymond „kiterjesz-
tésre” került a magánszemély lakástulajdonosokra, igen nagy 
mentességi körrel. Ez praktikusan azt jelenti, hogy mindazok 

a lakástulajdonosok mentesülnek az adófizetési kötelezettség 
alól, akik, illetve hozzátartozóik életvitelszerűen a tulajdonukat 
képező IX. kerületi ingatlanban laknak. Az ügyfelek részéről 
kezdetben sok kérdés, sőt mondhatni, felzúdulás jellemezte a 
magánszemélyek tulajdonában álló lakások adóztatását, de mi-
után széles körben ismertté váltak a mentesség feltételei, egyre 
több olyan visszajelzést kapunk, miszerint a kerületi lakosok 
egyetértenek vele. Feladataink közé tartozik továbbá az adók 
módjára behajtható köztartozások, bírságok, végrehajtások ke-
zelése.

– Mit mutatnak a tapasztalatok? Mennyire fegyelmezettek 
a ferencvárosiak az adófizetés terén?

– Azt tapasztaljuk, hogy többnyire jogkövető magatartást ta-
núsítanak az itt élők. Kivételek persze – mint mindenütt – itt 
is vannak. Ezt mi a magunk részéről úgy igyekszünk „viszo-
nozni”, hogy késedelem, mulasztás esetén nem büntetünk rög-
tön, hanem először felhívjuk az adózók figyelmét a mulasztás-
ra. Tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre, meglehetősen sok 
méltányossági kérelem érkezik be hozzánk, amelyben fizetési 
halasztást, részletfizetést, illetve adómérséklést kérnek. Ha csak 
megoldható, igyekszünk ezeknek is eleget tenni, méltányosan 
eljárni a hatályos jogszabályok alapján, ugyanakkor a bevételi 
előirányzat teljesítésére is figyelemmel kell lennünk.

– Van-e „csúcsforgalom”, azaz kiemelten zsúfolt időszak 
az adóirodában?

– Minden évben március 15-ig küldjük ki a folyószám-
la-egyenlegeket. Ilyenkor mindig jelentősen megnő az ügyfél-
forgalom. Ez tapasztalatunk szerint május közepéig „lecseng”. 
Szeptemberben aztán megint felerősödik a forgalom, ilyen-
korra felszaporodik a végrehajtási ügyek száma. A közbenső 
időszakokban általában kiegyensúlyozott ügyfélforgalommal 
lehet számolni. Persze eltérő ügyekkel, esetekkel fordulnak 
hozzánk, ennek megfelelően eltérő az egyes ügyek intézésére 
fordított  idő is.

– Ha jól tudom, ön tősgyökeres óbudai. Ott született, és ott 
él jelenleg is feleségével és két – három- és másfél éves – kis-
lányával. Hogy érzi magát a pesti oldalon, ahol napjainak na-
gyobbik részét tölti?

– Nem volt nehéz megszeretnem Ferencvárost, hiszen egye-
temi éveim alatt is szinte naponta megfordultam a környéken. 
Az a fejlődés, pezsgő élet, aminek az elmúlt években szemtanú-
ja és egy kicsit részese is lehettem, örömmel tölt el.

– Tanultak az egyetemen Magyary Zoltánról? Tudta-e, 
amikor december 4-én, Ferencváros 220. születésnapján át-
vette Ferencváros polgármesterétől a Magyary Zoltán-díjat, 
hogy ki volt a díj névadója?

– Bár keveset tanultunk róla, annyit tudtam, hogy nevéhez 
fűződik a Magyar Közigazgatási Intézet megalapítása, amelyet 
igazgatóként vezetett. Kiváló adottságainak köszönhetően vé-
gigjárta a köztisztviselői ranglétrát, neve a közigazgatás meg-
reformálásával forrott össze. Nagyon örültem az elismerésnek, 
és el is határoztam, hogy bővebben utána fogok nézni Magyary 
Zoltán munkásságának. Ez annál is inkább örömet jelent, mert 
szabadidőmben a család, a túrázás és biciklizés mellett a törté-
nelmi tárgyú könyvek olvasása jelenti a legnagyobb kikapcso-
lódást számomra.

(míves)
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Muzsikáló kismadarak A Kisrigók furulyaegyüttes

Ferencváros zenei életében érezhetően egyre komolyabb szerepet játszanak az Ádám Jenő Zeneiskolához kötődő együttesek és 
zenekarok. Ezek egyike a – „deák” Közalapítvány által is támogatásra méltónak ítélt – Kisrigók furulyaegyüttes, amely frisses-
ségével és bájával mindig örömöt fakaszt, s mosolyt csal a hallgatók arcára. A tehetséges fiatalokból álló ígéretes együttesről 
Somogyiné Sohonyay Klára, az együttes vezetője mesélt.

– Körülbelül négy évvel ezelőtt gondoltuk ki, hogy kel-
lene egy furulyaegyüttest csinálni a hátrányos helyzetű roma 
gyerekeknek. Először három iskola dolgozott együtt, három 
tanárral. Külön-külön megtanítottuk a gyerekeknek a dalo-
kat, s a végén – összpróbajelleggel – „összehoztuk” egyetlen 
produk cióvá. A József Attila Általános Iskolában Bíró Attila, 
a Bakáts téren Molnár Péter tanár úr, a Telepy-iskolában pe-
dig én vezettem a csapatot. Ebből egy nagyjából harminctagú 
együttes lett, amellyel fel lehetett lépni templomokban, a Müpa 
gyermekrajz-kiállításán, a Helytörténeti Gyűjteményben és ter-
mészetesen a zeneiskolában is. A részegyüttesek önállóan is jól 
működtek.

– Legutóbb kisebbnek tűnt az együttes…
– Mostanra kicsit átalakult, hiszen Molnár Péter tanár úr 

nyugdíjba vonult, Bíró Attila feladatai is megsokasodtak iskolá-
jában, így nem nagyon van ideje-alkalma ezt a munkát folytatni. 
Ezért most – szociális háttértől függetlenül – a Kisrigók együt-
tes a Bakáts téri iskolában tanuló furulyásokra „redukálódott”. 
Az új felállásban az első fellépésünk a „deák”-díjátadón volt a 
házasságkötő teremben, december 14-én.

– Gyakran adódik lehetőség a fellépésre?
– Tavasszal lesz több izgalmas fellépésünk, és lehet, hogy a 

Bakáts-esten is játszanak a gyerekek. A mostani tízfős létszám 
azért is nagyon jó, mert könnyen koordinálható, jól mozdítható 
a csapat.

– Milyen a Kisrigók repertoárja?
– Műsorunk mindig „követi” a fellépéseket, karácsonykor 

magyar karácsonyi dalokat játszunk két szólamban. A farsang-
hoz kötődően van két vidám német dalocskánk, és a terveink 
között szerepel néhány négyszólamú darab is. Ennek csak az 
lehet akadálya, ha a gyerekkéz nem éri át a tenorfurulyán lévő 
távolságot. Persze, talán akad a gyerekek között, akinek elég 
nagy a keze.

– Lemérhető, érezhető a gyerekeken a zene „embert for-
máló” ereje?

– Úgy látom, hogy az a fajta együttlét, amelyet egy ilyen 
zenekar jelent, erősíti az összetartozást, a zene jó irányba tereli 
a gyerekeket. Azt érzem, hogy odafigyelnek egymásra a zenén 
kívül is.

– Meddig lehet a muzsika bűvöletében tartani a gyerekeket?
– A felső tagozatra való átlépés általában vízválasztó a mu-

zsikáló gyerekek életében. Sok szülő úgy gondolja, hogy a ze-
néléssel eltöltött idő esetleg hátráltatja a tanulmányokat. Pedig 
a zenetanulás egyrészt pörgeti az agyat, másrészt az együttesben 
figyelni kell a másikra, segíteni kell egymást. Jó esetben a mu-
zsikálás segíti a tanulást, és elvesz az öncélú tévézésre-számító-
gépezésre elszórt időkből. Azt látom, hogy a furulyázás gyakran 
megmarad azoknál is, akik elkezdenek egy másik, laikusok által 
komolyabbnak tekintett hangszeren tanulni.

– A furulyát már csak történelem előtti múltja miatt is ér-
demes lenne megbecsülni, nemrégiben német régészek az 
Ach-völgyben harmincötezer éves csontfurulyát leltek.

– A furulyázásnak átláthatatlanul hatalmas múltja van, s 
részben a most előkerült néhány száz éves kottáknak és hang-
szereknek köszönhetően nagy divatja is. A feledés homályából 
előkerült egy csodálatos hangszer-irodalom: a pontosan három-
százhatvan évvel ezelőtt született Corelli zeneszerzői munkás-
ságának idején, a kis barokk együttesek megjelenésével előtérbe 
kerültek a harántfuvolák, és a furulya kiszorult. A múlt század 
közepén Németországban kezdték előszedni a furulyákat, és fel-
kutatni mindent, ami ehhez kapcsolható. Aztán ebbe az áram-
latba bekapcsolódva az angolok és a franciák is előásták a ba-
rokk hangszereket és a kottákat. Gyönyörű barokk szonáták és 
versenyművek kerültek elő. Kokas Ferenc, az Ádám Jenő Zene-
iskola igazgatója úgy tervezi, hogy a Kisrigókra alapozva lehet-
ne csinálni egy barokk kamarazenét játszó csoportot, oboákkal, 
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Házhoz vitt vigasz
Megújított megállapodás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral

Vigasztalásul könyvet olvasok – idézte dr. Bácskai János 
polgármester Juhász Gyula sorait a Boráros téri Szabó Er-

vin Könyvtárban február 15-én, amikor a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár és Ferencváros önkormányzata között immár évek óta 
fennálló együttműködési megállapodás megújításának ünnepé-
lyes aláírását tartották. Az aláírók dr. Bácskai János, Ferenc-
város polgármestere, és dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár főigazgatója voltak. Az eseményen a kerületi könyv-
tárak vezetőin és a kerületi gondozószolgálat, a Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága vezető 
munkatársain kívül számos időskorú, rendszeres könyvtárláto-
gató is részt vett. 

A példaértékű megállapodás ugyan évek óta fennáll a két 
intézmény között, azonban a felek úgy ítélik meg, szükséges, 
hogy évente egyszer – amikor a szerződés kereteit hivatalosan 
is megújítják – a tapasztalatok figyelembevételével közösen vé-
giggondolják, melyek azok a területek, ahol még bővíteni lehet 
az együtt gondolkodás, együttműködés kereteit – mondta a pol-
gármester. Egyaránt fontos, hogy lehetőség szerint a szellemi és 
fizikai frissesség is megmaradjon az időskorban.

Mit jelent a valóságban a kerületben élők számára ez a hiva-
talosnak tűnő „ceremónia”?

Nem kevesebbet, mint hogy a megállapodás alapján a ke-
rületben élők – előzetes telefonos vagy internetes megrendelés 
alapján – házhoz, azaz lakásukba szállítva kapják az olvasás-
ra kiválasztott könyvet, CD-t, DVD-t vagy hangoskönyvet. 
Előfordulhat persze, hogy a vágyott könyv nincs éppen bent a 
könyvtárban, akkor azt előjegyzésbe veszik, és beérkezés után, 
előzetes értesítés után viszik ki a gondozószolgálat munkatársai 
az igénylőknek. A hangsúly azonban a házhoz szállításon van. 

Olyan emberekről van szó ugyanis, akik koruknál fogva vagy 
átmenetileg nem tudják elhagyni lakásukat, hogy a vágyott ol-
vasnivalót megszerezzék.

– A Könyvet házhoz elnevezésű akciónk a főváros 19 kerü-
letében működik – tájékoztatott az aláírást követően dr. Fodor 
Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZE) főigazgatója. 
– Ferencváros azonban az egyetlen kerület, amely nemcsak a 
mozgásukban tartósan korlátozott polgárok számára biztosítja 
ingyenesen a könyvtári dokumentumok, valamint az ezek hasz-
nálatát segítő eszközök házhoz szállítását, hanem a 65 év fe-
lettiek számára általánosan, egyfajta kényelmi szolgáltatásként 
nyújtja ezt. Emellett ez a lehetőség az átmenetileg megváltozott 

élethelyzet időszakában – például baleset vagy betegség miatt 
hosszabb ideig házhoz kötöttek, veszélyeztetett kismamák ese-
tében – is igényelhető. Nagy örömünkre szolgál, hogy igen nép-
szerű ez a lehetőség, elég sokan élnek vele. Az FSZEK-nek a 
fővárosban 49 tagkönyvtára van, kerületenként 1–4 közötti fiók-
kal. Ferencváros a három tagkönyvtárával mindenképp az élen 
jár közöttük. Abban a tekintetben is, hogy a kerületben működő 
három könyvtár közül mindegyik megújult az elmúlt öt évben. 
Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a fővárosi támogatáson kí-
vül szükség volt arra is, hogy a kerület átvállalja a költségek 
egy részét. A könyvtárak egyúttal közösségformáló terek, kultu-
rális központok is. Tavaly a fővárosban 2,6 millióan látogattak 
el fiókkönyvtárainkba, interneten közel négymillióan kerestek 
fel bennünket. Ehhez képest persze elenyésző az a szám, amit 
a Ferencvárosban ingyen házhoz szállított könyvek aránya tesz 
ki. Azok számára viszont, akiknek ez szinte az egyetlen módjuk 
a külvilággal való érintkezésre, a kultúrára való kitekintésre, na-
gyon sokat jelent ez a lehetőség. kk

furulyákkal, hegedűkkel, csellóval, csembalóval. Jó lenne ki-
nevelni egy „ütőképes” együttest, akikkel lehetne országszerte 
koncertezni, s esetleg – az iskolák közötti kapcsolatokra alapoz-
va és azt erősítve is – akár a határon túl is.

– Ígéretesnek hangzik mindez manapság, amikor sokan 
kongatják a zenei nevelés kapcsán a vészharangot.

– A mi zeneiskolánkban – a Kisrigókon túl is – nagyon fon-
tos a zenekari lét megtapasztalása: van vonószenekar, van egy 

nagy fúvószenekar, s most indul egy kisebb fúvószenekar is. 
A zenekarok céljai között szerepel, hogy szervesen bekapcso-
lódjanak Ferencváros életébe. Például ha van egy szabadtéri 
program, akkor a fúvószenekar nagyot lendíthet a hangulaton, 
ha kiül a Bakáts térre muzsikálni. Ezért is fontos az együttmű-
ködésünk a „deák” Közalapítvánnyal, hiszen – túl a támoga-
táson – az is nagyon inspiráló, hogy számítanak ránk, hívnak 
minket fellépni. Grozdits
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Egészséges büfé
Úgy tűnik, igencsak szerethetik a hasukat és az egészségüket a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium tanulói. 
Február 19-én ugyanis harmadik alkalommal rendeztek gasztronómiai témájú versenyt az elmúlt időszakban, az iskolában. Er-
ről beszélgettünk Pirityi Soma Benedekkel, a Diákönkormányzat (DÖK) elnökével, és Csegedi Csabával, a DÖK sportügyekért 
felelős munkatársával.

– Tavaly novemberben rendeztünk egy Zöld Hét elnevezé-
sű programsorozatot, amelynek egyik rendezvénye a zöld éte-
lek versenye volt. Nagy sikere volt a kezdeményezésnek, közel 
negyvenen neveztek be a versenybe – mondják. – Az idén febru-
ár 12-én, húshagyó kedden az Angliában szokásos pan cake-day 
(palacsintanap) mintájára mi is szerveztünk egy hasonló ese-
ményt, ahova otthonról hozták a tanulók – szintén mintegy 
negyvenen – a csodásnál csodásabb palacsintakölteményeket. 
Óriási volt a siker! Február 19-én pedig az egészséges ételeket 
szerettük volna népszerűsíteni, ugyancsak egy verseny kereté-
ben. Azt szerettük volna megmutatni, hogy az is lehet finom, 
méghozzá nagyon finom, ami egészséges. Összesen harmincan 
neveztek a versenybe, mind a 13 évfolyamról. A részben otthon 
előkészített és itt befejezett vagy teljes mértékben itt elkészített 
ételeket – gyümölcs- és zöldségvariációkat, salátacsodákat – a 
DÖK négy tagja és egy testnevelő tanár zsűrizték és díjazták. Az 
első három legjobbnak ítélt „alkotás” díjain kívül különdíjat is 
kiosztottak, a közszemlére kitett ételek közül ugyanis az iskola 
tanulói is szavazhattak a nekik legjobban tetsző, ízlő alkotásra. 

A nevezettek között az iskolában működő büfés bemutatója 
is látható volt. Egy ízlésesen elrendezett kosárka, benne joghur-
tokkal, gyümölcsökkel, müzliszeletekkel. Ennek a szervezők 
külön örültek. Mint ahogy örülnek annak is, hogy amióta a büfé 

jelenlegi üzemeltetője feltűnt a színen, eltűnt a kóla, a hambur-
gerfélék a büfé kínálatából. Lehet kapni viszont teákat, három 
decit száz forintért, mindig van gyümölcs és jóféle, egészséges 
szendvicsek. Nem konkurenciát látnak tehát a büfésben a ver-
senyzők között, hanem partnert, aki ugyanazt szeretné, amit ők: 
egészséges és finom ételeket!

kk
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Februári események Ferencváros történetéből

Tudta-e, hogy… 
1739 februárjában szörnyű 
járvány pusztított Pesten 
és külvárosaiban. A pes-
tis ütötte fel a fejét, amely 
nagy rémületet okozott a 
lakók körében. A kórokozó 
ellen nem volt gyógymód 
vagy megelőző szer, ezért 
füstöléssel és elkülönítéssel 
próbálták terjedését meg-
akadályozni. A városfal 
közelében karanténházakat 
jelöltek ki, ahol a Pestre 
igyekvőknek meg kellett szállniuk, és addig tartózkodniuk, 
amíg bebizonyosodott, hogy nem hordják magukban a beteg-
séget. A legrégibb ma is álló ferencvárosi épület, a Kálvin 

téri Két Oroszlánhoz címzett fogadó is ilyen karanténházzá 
vált, s a későbbiekben is hasonló feladattal bízták meg Pest 
vezetői egy-egy újabb járvány megjelenésekor. Ez többször 
komoly anyagi kárt is jelentett a fogadó tulajdonosának, mert 
előfordult, hogy a házban tartózkodó vendégek megpróbál-
tak kijutni „börtönükből”, és ilyenkor nem tartózkodtak az 
erőszaktól sem, és a fogadó berendezése, ablakai bánták az 
elégedetlenkedést.

1965. február 13-án nyílt meg a Börzsöny utcában a fővá-
ros egyik legkorszerűbb kölcsönkönyvtára. A Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár hálózatához tartozó fiók már megnyitásakor 
családias volt, ugyanakkor nagyon kényelmesnek számított. 
Nem csupán a József Attila-lakótelepen élők, hanem a szom-
szédos kerületek lakói is szívesen és gyakran keresték fel. 
2005–2006-ban a könyvtárat felújították, ekkor a belső terek 
is átalakultak. Újbóli megnyitása óta korszerű szolgáltatások 
széles körével és felfrissült állománnyal várják az olvasókat a 
könyvtár munkatársai.

1880 februárjában 
költözött Táncsics 
Mihály az Üllői út 
23. szám alá, ahol 
több mint egy évet 
élt. A reformkorban 
nevelőként tevékeny-
kedő, majd egyre ra-
dikálisabb nézeteket 
képviselő Táncsics a 
jobbágyság kötele-
ző örökváltságának 
szónokaként vált or-
szágosan ismertté. 
1847-ben sajtóvétség 
vádjával letartóztat-

ták, és a helytartótanács börtönébe zárták, ahonnan 1848. 
március 15-én szabadította ki a forradalmi ifjúság. 1849 után 
hét évig bujdosott, majd ismét börtön következett. A kiegye-
zést követően rövid ideig még politizált, aztán 1872-ben vég-
leg visszavonult. A Tömő utcában vett magának ingatlant, és 
háza felépültéig volt Ferencváros polgára.

Gönczi
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CET-nyitás az év végén?
Február 15-én a CET épü-

letének műszaki állapo-
táról tartott sajtótájékoztatón 
Bagdy Gábor főpolgármes-
ter-helyettes egyértelművé tet-
te a szándékot, hogy a CET-et 
2013 végén megnyissák a 
nagyközönség előtt, és a 
„rémtörténetből sikertörténet 
legyen”.

A sajtótájékoztató apro-
póját az adta, hogy eldőlt: az 
épület műszaki állapotának 
felmérésére és a hibák kiküszöbölésére kiírt pályázatot Kas 
Oosterhuis holland építész nyerte, aki a helyszínen elmondta, 
hogy bizakodva vág neki az épület hibáinak kijavítását célzó 
munkának. Tájékoztatójában geometriai és technikai-műszaki 
jellegű hibákról is beszélt, amelyekből egyenesen következik a 

beázás, amelynek eredménye 
nem lehet más, mint korrózió.

A főpolgármester-helyet-
tes beszélt a főváros és Fe-
rencváros közötti szoros és 
gyümölcsöző együttműködés-
ről, amelynek egyik eleme a 
CET alatt húzódó mélygarázs 
megnyitása. Bagdy Gábor az 
eddigiekhez hasonló hatékony 
együttműködést vár a CET 
mielőbbi megnyitása kapcsán 
is, és felvetette a Nehru-part 

felújításának kérdését is, mert, mint mondta:
– A vásárcsarnok, a felújított Csarnok tér, a megnyíló CET 

és a Nehru-part olyan egységet tudna alkotni, amire a főváros és 
a kerület valamennyi lakosa büszke lehet!

G.

Téli tárlat című kiállítás
2012. december 10. és 2013. január 3. között tekinthették meg a 
Müpa Fesztiválterén megnyílt Téli tárlat című gyermekrajz-ki-
állítást a látogatók.

A rajztanároknak a legfontosabb, hogy az esztétikai nevelés a 
gyermekek látásmódjának és érzékenységének tudatos formálá-
sa legyen. Megismernek különböző anyagokat, és megtanulnak 
különféle technikákat, amelyekkel az önkifejezés újabb és újabb 
lehetőségeit tárják fel. Ezen a kiállításon egy új technikával is 
bemutatkoztak Ferencváros legtehetségesebb ifjú művészei. 
A Posca filcek varázslatos lehetőséget kínáltak az alkotásokhoz. 
Minden anyagra: textilre, bőrre, fémre, üvegre, fára, alapozott 
vászonra, papírra, műanyagra szemet és lelket gyönyörködtető 

festmények, dekoratív dizájntervek, színes grafikák készültek, 
amelyek ámulatba ejtették a látogatókat. 

A kiállítást Formanek Gyula alpolgármester nyitotta meg. 
Vincze Angéla festőművész-rajztanár pedig szakmailag értékel-
te és méltatta a legsikeresebb alkotásokat. 

Kiállító iskolák: József Attila Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Leövey Klára Gimnázium, Ja-
schik Álmos Művészeti Szakközépiskola, Török Pál Művésze-
ti Szakközépiskola, Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium, Budai Rajziskola.

A gyerekmunkák a jövő sikereinek ígéretét hordozzák. 
Vincze Angéla vizuális nevelés tantárgygondozó

Julika néni köszöntése
Őszintén elcsodálkozott Sági Gusztávné Julika néni azon az önkormányzati mun-

katársakból és sajtósokból álló sokaságon, amely február 19-én gyűlt össze a 
Dési Huber utcai lakásban, hogy felköszöntse őt kilencvenötödik születésnapján.

A jó kedélyű hölgy, aki a támaszaként szolgáló botot „vőlegény”-ként emlegeti, 
meghatódott a virágcsokroktól, és a miniszterelnök aláírásával ellátott emléklapot is 
hosszan csodálta. Őszinte örömmel mesélt a szép dolgokról, és bölcs belenyugvással 
a fájdalmas emlékekről. Julika néni – akkor még nyilván csak Julikaként – tizenéve-
sen kezdett dolgozni szövőnőként, de mert képességeit hamar felismerték, a munka 
mellett tanult, s technikus lett. Legszebb emlékeként lánya születéséről mesél, leg-
borzasztóbb – érezhetően máig eleven – élménye pedig az, amikor azt hitte a másik 
világháború idején, hogy a férje megsebesült, és kórházba került. Pedig ennél sokkal 
nagyobb tragédiáról értesítették...

Julika néni lányával és vejével lakik, s néha – persze csak viccesen – mintha kicsit 
sokallaná a felé irányuló gondoskodást és óvó figyelmet. Régebben nagyon szeretett 
rejtvényt fejteni, manapság leginkább olvasással múlatja az időt.

Isten éltesse jó egészségben!
G. K.
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Tisztelt Ebtulajdonosok! Tisztelt Ebtartók!
Kerületünkben 2013. évben ebösz-

szeírásra kerül sor. Kérjük a kerü-
leti ebtartókat, hogy 2013. március 1. és 
2013. április 30. között jelentsék be az 
összeíráshoz szükséges adatokat az ön-
kormányzatnál. Az összeírással kapcso-
latos esetleges kérdéseikkel az Ipari, Ke-
reskedelmi és Környezetvédelmi Csoport 
munkatársait (Budapest IX., Lenhossék 
u. 24–28., IV. em., tel.: 215-1077/306, 
327, 303, 333, 308, 305, e-mail: hatosa
giiroda@ferencvaros.hu) kereshetik meg. 

Az adatlap a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán (1092 Budapest, Ba-

káts tér 14.), illetve ügyfélszolgálati ki-
rendeltségein (1098 Budapest, Torony-
ház u. 3/b és 1097 Budapest, Ecseri út 
19.), a kerületi állatorvosi rendelőkben 
átvehető, és letölthető az önkormányzat 
internetes portáljáról (www.ferencvaros.
hu) is. A kitöltött nyomtatványok eljutta-
tása történhet:
–  levélben az ebnyilvántartást végző 

Ipari, Kereskedelmi és Környezet-
védelmi Csoport címére (1096 Buda-
pest, Lenhossék u. 24–28. IV. em.), 
valamint személyesen ugyanezen a 
címen (ügyfélfogadási idő: hétfő: 

13.00–17.30, szerda: 8.00–12.00 és 
12.30–16.00, péntek: 8.00–12.00);

–  faxon (száma: 210-7254);
–  e-mailben (e-mail cím: hatosagiiro

da@ferencvaros.hu);
–  a Budapest IX., Bakáts tér 14. sz. 

alatti ügyfélszolgálaton történő le-
adással (ügyfélfogadási idő: hétfő: 
8.00–18.00, kedd: 8.00–16.00, szer-
da: 8.00–18.00, csütörtök: 8.00–
16.00, péntek: 8.00–14.00);

–  a Budapest IX., Toronyház u. 3/b sz. 
alatti ügyfélszolgálati kirendeltségen 
történő leadással (ügyfélfogadási idő: 
hétfő 8.00–18.00, kedd: 8.00–16.00, 
szerda: 8.00–18.00, csütörtök: 8.00–
16.00, péntek: 8.00–14.00);

–  a Budapest IX., Ecseri út 19. sz. alatti 
ügyfélszolgálati kirendeltségen tör-
ténő leadással (ügyfélfogadási idő: 
kedd: 8.00–16.00 és csütörtök: 8.00–
16.00).

Tájékoztatjuk az ebtulajdonosokat és eb-
tartókat, hogy az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény alapján kötelesek az ebösszeíráskor 
a szükséges adatokat megadni. Amennyi-
ben az ebtulajdonos, ebtartó a kötelezően 
előírt adatszolgáltatást, adatregisztrációt 
nem vagy nem a jogszabályban előírtak-
nak megfelelően teljesítette, állatvédelmi 
bírság szabható ki.

Köszönjük, hogy a kitöltött adatlap 
visszaküldésével segíti munkánkat.

Dr. Nagy Hajnalka 
jegyző

Vigyázat! Csaló működik a kerületben!
Ferencvárosban egy csaló működik, aki a jóhiszemű polgárokkal az önkormányzat vezetői nevében szerződést köt, és ezzel 
komoly összegeket próbál áldozataiból kicsalni.

ezúton hívom fel a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy ke-
rületünkben csaló tevékenykedik, aki az önkormányzati 

vezetők nevében üres, önkormányzati tulajdonú bérlakások-
ra előszerződéseket, bérleti szerződéseket írat alá a gyanútlan 
polgárokkal.

Információink szerint sajnos nem egy jóhiszemű ferenc-
városi polgártól csalt már ki a hamis iratok aláírásával egy-
idejűleg több százezer forintot!

Nyomatékosan felhívjuk figyelmüket, hogy bérlaká-
sokra vonatkozó szerződéseket kizárólag a Ferencvárosi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési, 

Városüzemeltetési és Felújítási Iroda hivatalos helyisé-
geiben kötnek!

Ha Önök közül bárkit gyanús ajánlattal keresnek meg 
a hivatalon kívül (utcán vagy nem hivatalos helyiségek-
ben), kérem, szíveskedjenek ezt azonnal jelezni a következő  
e-mail címek valamelyikén: polgarmester@ferencvaros.hu, 
jegyzo@ferencvaros.hu, vagyonkezeles@ferencvaros.hu. 
Vagy jelezzék telefonon a 215-1077/256-os melléken, illetve 
a IX. kerületi rendőrkapitányság ügyeletén: 455-4800.

Dr. Nagy Hajnalka 
jegyző
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Amatőr asztalitenisz-verseny
amatőrök részére páros asztalitenisz-versenyt rendezünk 2013. március 2-án, szombaton

a verseny kezdési időpontja: 10.00 óra
Nevezési határidő: 09.30 óra
a verseny helyszíne: Asztalitenisz-terem, Bp. IX. ker., Üllői út 119. (24-es 

csengő)
 Megközelíthető: IX. ker. 3-as metró Nagyvárad téri megálló vagy IX. ker. 

24-es villamos Nagyvárad téri megálló
Nevezni lehet a panta7@freemail.hu e-mail címen vagy a 06-20 328-0952-

es telefonszámon
Nevezési díj: 500 Ft/fő
a verseny lebonyolítása: megfelelő számú jelentkező esetén csoportos le-

bonyolítás + főtábla egyenes kieséses rendszerben.

A résztvevők számától függően 3 fős csoportkörmérkőzéssel kezdődik, 
és a csoport 1–2. helyezettjeinek tovább, egyenes kieséses rendszerben.

A verseny lebonyolításának módja a jelenleg hatályos MOATSZ-szabály-
könyv előírásai alapján történik. Minden egyéb kérdésben a játékvezető dön-
tése a mérvadó.

A versenyen nem indulhatnak NB–Budapest-bajnokságon és kerületi első 
osztályban versenyző sportolók!

A verseny 1–3. helyezettjei érem-, a 4–6. oklevéldíjazásban részesülnek.
A verseny ideje alatt büfé üzemel (kávé, csoki, üdítő, szendvics). Az öl-

tözőkben hagyott tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni. Bővebb fel-
világosítás a 06-20 328-0952-es telefonszámon.

Szeretettel várunk minden sporttársat, jó versenyzést kívánunk!

Éremkovácsok a tornateremben
A Ferencvárosi TC tornaszakosztálya öt évvel a klub megalakulása után, 1904-ben jött létre. A zöld-fehérek mindig híresek vol-
tak kiváló utánpótlás-nevelő munkájukról, és így van ez napjainkban is. 

A Fradi férfi tornászai hosszú évek óta vezetik a klubok baj-
noki eredmények alapján készült összesített ranglistáját, és 

ehhez nagyban hozzájárulnak az utánpótláskorúak is. Magyar-
országon a Ferencváros számít a legjelentősebb nevelőegyesü-
letnek, folyamatosan tehetségek sora kerül ki a népligeti torna-
csarnokból.

– A magyar korosztályos bajnokságokon az aranyérmek 
legalább kétharmadát a mieink szerzik meg – mondta büszkén 
Láng Géza, az FTC vezetőedzője. – A tavalyi, franciaországi 
Európa-bajnokságon az öt magyar junior indulóból hárman a 
Fradit képviselték, és ketten döntőbe is jutottak. Lólengésben 
Selmeczi Bánk negyedik, Vágner Levente pedig hetedik lett. 
Rajtuk kívül Dudás Norbert szerepelt Montpellier-ben, ő még 
két évig versenyezhet ebben a korosztályban. 

Mögöttük pedig már kopogtatnak a még fiatalabbak. Schwei
ger Dávid, Bilics Bence és Fehér Márk nevét bizonyára még 
sokszor fogjuk hallani a nagy nemzetközi viadalok kapcsán. 

A legkisebbek több mint százan vannak, ugyanis a szakosztály 
edzői az olimpia után – mint minden tanév kezdetén – ismét 
végigjárták a IX., valamint a VIII., a X. és a XX. kerület álta-
lános iskoláit, és sikeres volt a toborzókörút. A zöld-fehéreknél 
negyedszázada dolgozó Láng Géza egykori tanítványai alkotják 
a stábot, s ez is jól mutatja a szakemberek kötődését a klubhoz.

Az FTC-Ybl Tervező legjobb tornászai február közepén a 
tatai edzőtáborban készültek az idei nagy versenyekre, köztük 
az áprilisban, Moszkvában sorra kerülő felnőtt-Európa-bajnok-
ságra. 

– Négy magyar férfi tornász mutathatja be gyakorlatait az 
orosz fővárosban, és nagyon bízunk abban, hogy a két olimpi-
kon, Berki és Hidvégi melletti két hely egyikét fradista érdemli 
majd ki – magyarázta Láng Géza. – Erre a több szeren is erős, 
így jó összetett tornásznak számító Vágner Leventének van a 
legnagyobb esélye.  M.S.

Új fiúk a keretben
A téli felkészülés során számos próba-
játékos lépett pályára a Ferencváros lab-
darúgócsapatában, és bár többeket is szí-
vesen látott volna az Üllői úton Ricardo 
Moniz vezetőedző, lapzártáig két légiós-
sal bővült a keret. 

A húszéves brazil védő, Junior Fell 
korábban játszott a Vasco da Gama együt-
tesében is, a Fradiban többnyire közép-
hátvédként szerepelt. Nála valamivel is-
mertebb futballista a holland–curacaói 

Quenten Martinus. A huszonegy esztendős csatár az élvonalbeli 
Heerenveen labdarúgója, az őszi idényben kölcsönben a má sod-
osztályú Sparta Rotterdam tagja volt. Több alkalommal kapott 

lehetőséget a holland U16-os, U17-es és U18-as válogatottban 
is. Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy tovább erősödött a támadó-
sor: az FTC szerződést kötött a volt brazil uránpótlás-váloga-
tott csatárral, Leonardo Santiagóval. A harmincéves játékos  
UEFA-kupát nyert a Feyenoorddal, Holland Kupát és Szuper-
kupát az Ajaxszal, tavaly pedig osztrák bajnoki címet és kupát a 
Salzburggal, amelynek az edzője akkor Moniz volt.

A szurkolóknak egy igazi örömhír is jutott: végre egy saját 
nevelésű futballista is eljutott odáig, hogy esélyt kapott a felnőt-
teknél. Csilus Tamás, az U19-es csapat játékosa a törökországi 
edzőtáborozás során győzte meg Ricardo Monizt, aki annyit 
mondott vele kapcsolatban: „Ez egy jel, hogy érdemes a fiata-
loknak küzdeni.”

Margay
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A csoportelsőségre hajtanak  
a kézis lányok
Tizenegy hónappal korábban nyolc góllal győzte le itthon a Ferencváros női kézilabdacsapata az orosz Zvezda Zvenyigo-
rod együttesét. Ha nem is ilyen különbségű diadalban, de újabb sikerben reménykedtek a zöld-fehérek szurkolói a dabasi 
sportcsarnokban. Nem is kellett csalatkozniuk, miként később a szlovén Krim Ljubljana elleni meccsen sem. 

A nézőtéren mindkét alkalommal szokás szerint egy gombos-
tűt sem lehetett leejteni. A Zvezda ellen a Fradiból hiányzott 

a vállműtétje után lábadozó Zácsik Szandra és a Vâlceában boka-
sérülést szenvedett Szekerczés Luca. A mérkőzés elején rendre az 
oroszok álltak jobban, a zöld-fehérek 8-7-nél, a 11. percben vet-
ték át a vezetést. Potyogtak a gólok, a felek jószerével csak a tá-

madásban jeleskedtek. A 24. minutumban, egygólos ferencvárosi 
előnynél a spanyol légiós, Nerea Pena ráesett a korábban sérült 
lábára, és hordágyon kellett levinni a pályáról – így már három 
fontos játékosát kellett nélkülöznie Elek Gábor vezetőedzőnek. 
A hajrában többször is egyenlítettek a vendégek, de az utolsó pil-
lanatokban Tomori Zsuzsa hetesből 18-17-re alakította az állást.

Egy vaslady a képernyőről
A távok: 7,6 km úszás, 360 km kerékpározás és 84,4 km futás. Leküzdeni hatalmas teljesítmény, különösen egy hölgytől. Nagy 
Kornélia, az Echo Televízió Kazinczy-díjas, csinos műsorvezetője a Ferencváros sportolójaként tavaly megnyerte a Dupla Iron-
man magyar bajnokságot.

– A Délvidéken, Szabadkán szüle-
tettem, az Újvidéki Egyetem magyar 
nyelv és irodalom tanszékén tanultam, 
majd többek között az ELTE média sza-
kán voltam vendéghallgató – idézte fel 
pályájának kezdetét a bajnoknő. – Jelen-
leg az Echo TV-ben hírolvasóként dol-
gozom, és a sportpályákon is igyekszem 
megállni a helyem.

– Mikor kezdtél sportolni?
– Hároméves voltam, amikor megta-

nultam kerékpározni, ekkor vettem részt 
az első versenyen. Mindig is a hosszabb 
távok vonzottak, gyermekkoromtól 
kezdve sokat úsztam, kerékpároztam, fu-
tottam, de sosem gondoltam arra, hogy a 
számomra legkedvesebb három sportág 
együtt is űzhető, ráadásul sikerrel.

– Milyen eredményeket értél el ko-
rábban a triatlonban?

– Három évvel ezelőtt hallottam 
először arról, hogy létezik, és már rég-
óta megrendezik Magyarországon is az 
Ironman-versenyt. Abban az évben csak 
a váltóban vettem részt, úsztam és ke-
rékpároztam. Már akkor tudtam, hogy a 
következő évben is ott a helyem, de ak-
kor már egyedül küzdöm végig az őrült 
távokat. A nagyatádi országos bajnokság 
után alig néhány héttel Ausztriában egy 
Ironmanen a nők között korosztályos 
harmadik lettem. Így folytattam, és ki-
lenc héten belül teljesítettem három 
Ironmant. Ezzel erőt és bátorságot me-

rítettem a legelső versenyem előtti ígére-
tem teljesítéséhez, miszerint jövőre meg-
próbálom a Dupla Ironmant Orfűn.

– Hogyan készültél a versenyre?
– Januárban regisztráltam a szerve-

ző Ironteam SE oldalán, és ezt követően 
szükségét éreztem egy „tudományo-
sabb” felkészülésnek: teljesítménydiag-
nosztikai vizsgálaton vettem részt a 
Sportkórházban, és a Fradiba igazoltam, 
ahol jelenleg tizenöt utánpótláskorú, il-
letve tizenhét amatőr felnőtt verseny-
ző triatlonozik. Két hónapon keresztül 
személyre szabott edzésterv alapján 
sportoltam, az FTC-ben elsajátítottam 
a gyorsúszás helyes technikáját, és hat-
órás „görgőzéseken” vettem részt. Majd 
jött egy részleges szalagszakadás egy sí-
baleset következtében, és két hónap ki-
maradt. A verseny előtt két héttel újra 
kerékpárra ültem, és próbáltam hosszabb 
távokat tekerni és futni. Aztán a nők me-
zőnyében 36 óra 32 perc 5 másodperces 
idővel megnyertem az UNI Challenge 
Ultra Triathlon elnevezésű Dupla Iron-
man OB-t, és ezzel én lettem a negyedik 
magyar nő, aki mindezt valaha végig-
csinálta. Később több maratonin is fu-
tottam. 

– Mik a további terveid?
– A Dupla Ironmanen túl egy három-

szoros, esetleg ötszörös Ironman is a cél-
jaim között szerepel. A triatlon egy élet-
forma, az életem szerves része lett.

– Hogyan tudod összeegyeztetni az 
edzéseket és a munkádat?

– Hírcsatorna lévén kétóránként meg-
újul a híradónk, ezért fontos, hogy folya-
matosan figyeljem az eseményeket, a hír-
portálokat. De a test és a szellem hosszú 
távú harmóniájának megteremtéséhez 
szükségem van a napi sporttevékenység-
re is. A teljesítményeimmel közszereplői 
mivoltomból kifolyólag pedig egyfajta 
sportnagyköveti szerepet is szeretnék be-
tölteni, a társadalom széles rétegeit arra 
buzdítani, hogy változtassanak az élet-
módjukon, kezdjenek el mozogni, legyen 
az bármilyen sport. M.S.
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A fordulást követően felváltva estek a találatok, majd a 
Zvezda átvette a vezetést – szerencsére csak rövid időre. A zöl-
dek egy-két góllal jobbak voltak, sőt, a meccs utolsó tíz per-
céhez közeledve háromra nőtt a két gárda közötti különbség. 
Zsinórban három büntetőt hibáztak a hazaiak, és ismét szoros 
lett a mérkőzés. Elek Gábor időkérése jót tett a lányoknak, és a 
60. perc háromgólos Fradi-előnnyel kezdődött. Emberhátrány-
ba került az FTC, és bár kétszer is eredményesek voltak az oro-
szok, 35-34-re megnyerte az összecsapást a Ferencváros. 

Néhány nappal később megműtötték Penát. A spanyol játé-
kos jobb térdében elszakadt az elülső szalag, és előreláthatólag 
6-8 hónap múlva lehet újra teljes értékű harcos. 

Egy héttel a diadal után a szintén százszázalékos Krim 
Ljubljanát fogadta a Fradi Dabason. „Tartok tőle, hogy nehéz 

meccsre számíthatunk, mivel a magyarok 
a sérültek ellenére is kellemetlen ellenfe-
lek” – idézte az szlovénok edzőjét a ven-
dégcsapat honlapja. Nos, igaza lett.

Az összecsapás első tíz percében min-
dig a szlovén együttes szerzett előnyt, az 
FTC pedig egyenlített. Aztán 5-5 után há-
rom góllal elhúzott a Ljubljana, de Elek 
Gábor időkérését követően 10-10-nél 
utolérték a zöld-fehérek riválisukat. A fél-
idő hajrájában egy pillanatra megijedhet-
tek a Fradiért szorítók, mert egy kimaradt 
hétméteres után 15-11-es Krim-vezetést 
mutatott az eredményjelző. A vége azon-
ban a zöldeké volt, és 14-15-tel vonultak 
pihenőre a csapatok. 

Elek mester a szünetben rendezte a 
sorokat, különös tekintettel arra, hogyan 
lőjenek játékosai a rutinos szlovén ka-
pusnak – előzetesen nem rá készültek a 

lányok. Hatásos beszélgetésvolt, mert a 34. perc elején Cifra 
Anita találatával már az FTC állt jobban (17-16). Ettől kezdve 
végig a Fradi vezetett egy-két góllal, és a Ljubljana üldözte. 
Az utolsó negyedóra elején 24-23 után zsinórban négy gólt 
lőttek a zöld-fehérek, különösen Tomori Zsuzsa volt elemé-
ben. A vendégek ugyan két gyors találattal felzárkóztak, de a 
hajrában már csak a ferencvárosiak voltak eredményesek, és 
30-26-ra megnyerték a mérkőzést.

Elek Gábor a lefújás után azt mondta, hogy most már a cso-
portelsőségre is hajt csapata, de ehhez még nagyon sokat kell 
dolgozni. Március első vasárnapján Ljubljanába látogat a Fra-
di, hat napra rá a Vâlceát fogadja, majd egy héttel később Zve-
nyigorodban zárja a középdöntőt. 

Margay Sándor

Albert Flórián  
emlékére

Tavaly ősszel Albert Flórián, az egyetlen aranylabdás ma-
gyar labdarúgó születésének 71. évfordulójára a Magyar 

Posta emlékívet bocsátott ki. Ezen a filatéliai különlegességen 
az Albert Flóriánról összeállított kompozíció és a világhírű 
futballista aláírása látható. Az emlékívhez kapcsolódó emlék-
lap címoldalán szintén Albert szerepel. A belső oldalakon ma-
gyar és angol nyelvű megemlékezés olvasható, az emlékívet 
az ún. filacsíkba (hawid) helyezték, azaz a kiadványt ebben az 
egyedi tartóban vásárolhatják meg a filatéliai különlegessé-
gek gyűjtői és a sportbarátok.

A Magyar Posta minden eladott emlékív után 100 forintot 
ajánl fel az Albert Flórián Alapítvány céljainak támogatásá-
ra. Az alapítvány elsődleges célja Albert Flórián emlékének, 
hírnevének megőrzése és az FTC örök értékeinek megóvása. 
A célok között szerepel az utánpótlás-nevelés országos tá-
mogatása és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 
megteremtése, a tehetséges fiatal sportolók kiválasztása, ami 
számukra a Fradiban történő kiemelkedés lehetőségét is je-
lenti. A szervezet céljainak megvalósítása érdekében együtt-
működik más társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, 
vidéki és fővárosi oktatási intézményekkel.

A 90×70 mm-es emlékív megvásárolható a postahivata-
lokban.

M. S.




