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Amerika vezetô hallókészülékei Budapesten

A hallókészülék.

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT és KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÔSÉG*

Kevin McCabe a 2008-as év ele-
jén vásárolta be magát a Fradiba, 
közel milliárdos adósságát is kifi-
zetve a klubcsapatnak, ezzel a 
csõdtõl mentve meg azt. McCabe 
azonban már a kezdetektõl 
ingatlanfejlesztõként tekintett a 
beruházására.

– Ahhoz, hogy a Ferencvárost 
felvirágoztassuk, pénzre van 
szükség. Ehhez jó alapot jelent 
a stadion- és ingatlanfejlesztés 
a meglévõ területen. A befolyt 
pénzbõl pedig egy nagyon jó 
csapatot lehet építeni. A stadio-
non belül kávézót, éttermeket, 
relikviákat árusító boltokat, 
múzeumot, egyéb üzleteket kell 
nyitni. Ezzel a focirajongókat 
gyakrabban be tudjuk csábítani, 

nõ a kötõdésük, és kiadásaikkal 
közvetlenül a klubot, a csapat 
fejlesztését támogatják – mondta 
el a Helyi Témának még 2008 
januárjában.

A vállalkozó, aki hétmilliárd 
forintot fizetett a fociklubért, rövid 
idõn belül egy nyolchektáros 
ingatlanhoz – melyen az egykori 
katonai fõiskola állt – is hozzáju-
tott az Üllõi úton. Ide tervezte az 
új stadiont.

– A sportbarátok Kevin McCabe 
színrelépésekor azt remélték, 
hogy a stadionkérdés megoldásá-
ban is segítséget nyújt a csapat-
nak – mondta el a Helyi Témának 
Szabados Gábor sportközgazdász. 
– Kiderült: az ingatlanfejlesztés 
nem olyan egyszerû feladat. Pedig 

ez lenne az egyetlen lehetõség 
befektetõszemmel a nyereség rea-
lizálására. A másik út, hogy egy 
a nemzetközi kupákban eredmé-
nyes csapatot építsenek az Üllõi 
úton, de ehhez elõbb még több 
pénzt kellene befektetni. 

A klubcsapat mindenesetre 
kitartana az új stadion mellett: 
„Az elõzetes tervezési szerzõdés 
megkötése megtörtént, és így a 
projekt fennakadás nélkül folyta-
tódhat, amint a bankok képesek 
lesznek hitelt nyújtani jól felépí-
tett ingatlanprojektekhez” – áll az 
egyesület közleményében.

A sportközgazdász szerint 
a jelenlegi helyzetben érthetõ, 
ha a tulajdonos úgy ítélte meg: 
befektetõtársra van szüksége, és 
az is, hogy úgy gondolta, magyar 
befektetõnek lenne érdemes fel-
vállalnia a ferencvárosi klubcsa-
patot.

Ezen a véleményen van Tarlós 
István fõpolgármester és más, 
sportban érdekelt politikus is. 
Tarlós kijelentette, hogy az FTC 
hazai kézben kellene, hogy 
maradjon. Kevin McCabe erre 

egy lehetõséget mindenesetre 
már elszalasztott. Kovács Miklós, 
a Ferencvárosi Torna Club elnö-
ke elmondta: elfogadhatatlannak 
tartja, hogy az elnökség csak a saj-
tóból értesült a labdarúgócsapat 
– az FTC Labdarúgó Zrt. – eladá-
sának szándékáról. Nem ajánlot-
ták fel számukra a részvények 
megvásárlását sem, bár igaz, hogy 
erre nincs is forrása az FTC-nek, 
sõt a mûködtetéshez szükséges 
egymilliárd forint elõteremtése is 
nehéz lenne.

– Az ötszázalékos részvénypa-
kettünk csak arra volt elég, hogy 
az elnökség egy tagját, Kubatov 
Gábort delegáljuk a Labdarúgó 
Zrt.-be – mondta Kovács Miklós. 
– Neki remélhetõleg lehetõsége 
lesz betekinteni a fociklub 
szerzõdéseibe, megnézheti azt, 
hogy Kevin McCabe-nek milyen 
vállalásai voltak a stadionnal kap-
csolatban, azokat szándékában 
áll-e teljesíteni. Ha pedig a vállalá-
sokat nem teljesítette a befektetõ, 
akkor annak véleményem szerint 
valamilyen szankciója kellene, 
hogy legyen. � Gombás�

Kevin McCabe 7 milliárd forintot keresne a Fradin

Foci vagy ingatlanbiznisz?

Kevin McCabe eladná a Fradit. A skót befektetõtõl a 
szurkolók és a szakma is a Ferencváros felvirágoztatását 
várta, ám ez eddig nem történt meg. A beígért új stadi-
on nemhogy nem épült fel, de még a régit sem kezdték 
el bontani. McCabe bejelentette: 14 milliárd ellenében 
megválna a klubtól, vagy befektetõtársat keresne.

Kevin McCabe a Spriger-szobor árnyékában talán túl sokat ígért a Ferencvárosnak

Fo
tó

: K
on

cz
 G

yö
rg

y

Veszélyben
a város?

TÖRÖKBÁLINT – Egy törvény-
módosításnak köszönhetõen 
meglehetõsen nehéz helyzetbe 
került Törökbálint város önkor-
mányzata. A november 16-án elfo-
gadott törvénymódosítás értelmé-
ben a távközlési cégek ezentúl 
nem a székhelyük szerint fizetik 
az iparûzési adót, hanem ará-
nyosan szét kell osztaniuk azok 
között a települések között, ahol 
a szolgáltatásaikat az elõfizetõk 
igénybe vehetik.

A polgármesteri hivatal által 
kiadott közlemény szerint az 
önkormányzat a törvénymódo-
sítás következtében mintegy 2,5 
milliárd forint bevételtõl esik el. 
Ez a város költségvetésének 29 
százaléka. A bevételkiesés össze-
ge eléri a város mindhárom isko-
lájának, két óvodájának, valamint 
bölcsõdéjének egész évi költség-
vetését. 

„A törvénymódosítás katasztro-
fális helyzetet idéz elõ Törökbálint 
város gazdálkodásában” – áll a 
közleményben. Több tervezett 
beruházást is el kell halasztani. 
Bár az új városháza és telepü-
lésközpont építésére korábban 
mintegy 833 millió forint uniós 
pénzt nyert az önkormányzat, és 
az önerõ hitelbõl való fedezésérõl 
is döntött korábban a képviselõ- 
testület, a mostani helyzetben 
nem lenne forrás a hitel részlete-

inek visszafizetésére, így a város 
vezetése nem mer belevágni az 
építkezésekbe. 

Veszélybe került a tavasszal 
elindított 25 tantermes iskola, tor-
nacsarnok és tanuszoda építése 
is. A beruházás ugyan 45 száza-
lékban már elkészült, és az épület 
szerkezetkész, az iparûzésiadó-
bevételek drasztikus visszaesése 
miatt nem biztos, hogy az önkor-
mányzat képes lesz kifizetni a 
kivitelezõt.

– A kormány nem hagyja magá-
ra a várost, hiszen több tárgyalást 
is folytatunk, folytattunk, pél-
dául arról, hogy bizonyos helyi 
beruházásokat átvenne az állam. 
Errõl azonban még korai beszél-
ni – mondja Csenger-Zalán Zsolt, 
a térség fideszes országgyûlési 
képviselõje.

A képviselő további lépéseket 
tervez Törökbálint kiegyensúlyo-
zott mûködése érdekében.

– Egy törvénymódosítást 
kívánok benyújtani az ügy 
érdekében, amelynek jelenleg 
a finomítása zajlik, és egyaránt 
figyelembe veszi Törökbálint és 
a többi település érdekeit is. 
Bizonyos karcsúsítások indo-
kolttá váltak a településen, 
amelyeket meg kell lépni. Két-
három héten belül talán már 
megnyugtató megoldás szület-
het az ügyben.� GB

Veszélybe kerülhet a városháza tervezett felújítása is
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