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Az idei évben már a Fôvárosi 
Kormányhivatal kerületi hivatalát 
találjuk a Bakáts téri okmányiroda 
helyén. Ördögh Brigittát, a IX. Ke-
rületi Hivatal vezetôjét kérdeztük.

Kedden és csütörtökön délután öt 
és hét óra között tart fogadóórát 
Kereszturi Péter fôtörzsôrmester, 
a MÁV-Aszódi telepen megnyitott 
körzeti megbízotti irodában.

A szép hagyományt folytatva hato-
dik alkalommal került sor a mese-
mondó óvodások – magyar kultúra 
napjához kötôdô – találkozójára és 
versenyére a Kerekerdô Óvodában.

Folytatódik a városrehabilitáció
Indul a József Attila terv elsô üteme

Január 24-én, a házasságkötô teremben megtartott ünnepélyes sajtótájékoztatón írták alá azt a megállapodást, amelynek értel-
mében az Új Széchenyi terv keretei között 2 810 068 607 forintos támogatással kivitelezési szakaszába léphet a József Attila terv 
elnevezésû, szociális célú városrehabilitációs projekt elsô üteme.

A sajtótájékoztató elsô megszólalója 
Lázár János, a Miniszterelnökséget 

vezetô államtitkár volt, aki beszédében 
gratulált a most kapott összeghez. Be-
szédében szólt az összeg odaítélésének 
szempontjairól is:

– A magyar kormánynak kifejezetten 
fontos célja, hogy a fôváros és a kerületek 
városfejlesztési törekvéseit támogassa. Mi 
folytattuk a korábbi kormányzatoknak azt 
a tervét és elhatározását, hogy a városre-
habilitáció ügye a szociális rehabilitáció-

val kapcsolódjon össze. Ezért most több 
kerületben is szociális városrehabilitációs 
program indul az Új Széchenyi terv kere-
tei között. Ez azért nagyon fontos, mert 
egy települést vagy településrészt (legyen 
szó Hódmezôvásárhelyrôl vagy Ferenc-
városról) nem elég csak az épületek szint-
jén rehabilitálni, nem elég a tégla és a ha-
barcs, sokkal fontosabb (és Bácskai János 
törekvéseit ezért támogatom) a városban 
élô Ember. Ezek a programok segítséget 
nyújtanak ahhoz, hogy az elszegényedés, 

a leszakadás megálljon, és megnyíljon 
a felzárkózás esélye az emberek elôtt. 
A kormány kifejezetten tudatosan döntött 
december 19-én arról, hogy Ferencváros 
városrehabilitációs programját támogat-
ja az európai uniós források keretében – 
mondta Lázár János, majd elismerését fe-
jezte ki, hogy az beterjesztett József Attila 
terv összetettségében milyen egységesen 
képviseli azokat a célokat, amelyek men-
tén érdemes pénzt áldozni az ilyen beru-
házásokra. folytatás a 3. oldalon
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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

Megalakult a Kerületi Hivatal
Az idei évben már a Fôvárosi Kormányhivatal kerületi hivatalaiként találjuk meg az okmányirodákat, amelyeket tavaly még az 
önkormányzatok mûködtettek. Ördögh Brigittát, a IX. Kerületi Hivatal vezetôjét kérdeztük a változásról és arról, hogy ez mit 
jelent ez ügyfelek és az ügyek szempontjából.

– Ha jól tudom, önnek nem idegen terep Ferencváros.
– 1996 óta dolgozom a Ferencvárosi Önkormányzatnál, itt 

kezdtem a közigazgatásban dolgozni, elôször mint aljegyzôi 
munkatárs, majd 2000-tôl jegyzôi referensként. 2005-ben vá-
lasztottak meg aljegyzôvé, kinevezésemig töltöttem be ezt a po-
zíciót.

– Akkor a hivatalvezetôség nem is jelent kihívást?
– Maga a közigazgatás nem volt ismeretlen, de egy nagyobb 

szervezeten belül vezetôi státust betölteni már önmagában is 
kihívás, pláne akkor, ha maga a rendszer éppen kialakulóban 

van. Bár a kormányhivatalon belül mûködünk, de ezzel együtt is 
úgy gondolom, hogy nagyon sok minden múlik a konkrét hiva-
tal munkatársain. A logikus egységesítések mellett az ügyfelek 
érdekében nyilván megmaradnak a sajátosságok is.

– A tavalyi év végén többen aggódtak, hogy gondot okozhat 
az átállás az új rendszerre.

– Január elsejétôl a fôvárosban huszonhárom kerületi hivatal 
mûködik Budapest Fôváros Kormányhivatalának kirendeltsége-
ként. Az átállás zökkenômentesen zajlott, biztos vagyok abban, 
hogy az ügyfelek semmit nem érzékeltek belôle. A mûködés el-
indítása területén voltak apróbb döccenôk, de ezeket az ügyinté-
zô kollégák megfelelôen kezelték.

– Mi történt tulajdonképpen?
– A kerületi hivatalok – illetve országos szinten a járási hi-

vatalok – kialakítása lényegében azt jelenti, hogy az államigaz-
gatási feladatok egy nagy része, amelyet korábban a jegyzôknek 
kellett intézni, átkerült ezekhez a hivatalokhoz.

– Kinek jó ez, és miért?
– Ennek a létjogosultsága abban mutatkozik meg, hogy ezek 

az ügytípusok egységes eljárási rend mentén gyorsabban és 
hatékonyabban intézhetôk. Az ügyfelek így gyorsabb és szín-
vonalasabb szolgáltatásban részesülhetnek. Egyebekben az 
ügyes-bajos dolgaikat intézô állampolgárok a korábban meg-
szokott helyeken az eddigi ügyintézôkkel találkoznak.

– Milyen területeken illetékes az új hivatal?

folytatás az elsô oldalról
Dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere vetített pre-

zentációval alátámasztott beszédében nemcsak a jelenrôl és a 
jövôrôl beszélt, de a városrehabilitáció során az elmúlt negyed-
században megtett lépéseket is összefoglalta:

– A városfejlesztés igazi célja, hogy létrejöjjön egy olyan 
terület, ahol jó élni, jó dolgozni, jó tanulni és jó szórakozni – je-
lentette ki Ferencváros polgármestere, mielôtt a konkrét adatok-
ra tért volna. – Aki a most rehabilitálandó területeken megfor-
dul, az láthatja, hogy van még tennivaló a Gát utca, a Lenhossék 
utca, a Márton utca környékén, ahol azzal a látvánnyal találkoz-
hatnak, ami korábban Középsô-Ferencvárosban meghatározó 
volt. Ezeregyszáz komfort nélküli vagy félkomfortos lakás volt 
több mint száz épületben 1990-ben. Ma már négyszáz alatt van 
az ilyen lakások száma. A komfort nélküli lakások száma 61 
százalékról 16 százalékra csökkent. Jelenleg negyven lakóépü-
let van, ami rehabilitációra vár, s ezek közül a JAT elsô ütemé-
ben öt lakóépület megújulása válik lehetôvé. 

Az adatok ismertetése után polgármester úr beszélt az ér-
tékmegôrzésrôl, az eddig kialakított és a jövôben létrehozandó 
zöld területek fontosságáról is. Az eddigi rehabilitáció financiá-
lis háttere kapcsán elhangzott, hogy több mint kétszázmilliárd 
forint „épült be”, amibôl huszonötmilliárd állami és fôvárosi 
támogatás, negyvenötmilliárdot Ferencváros önkormányzata te-
remtett elô, százharmincmilliárd pedig magántôke.

A program során megújul a József Attila-emlékhelyet magá-
ba foglaló Gát utca 3. számú ház is. Ez az információ – a költô 

hódmezôvásárhelyi kötôdése okán – érezhetô érdeklôdést éb-
resztett Lázás Jánosban.

A beszédeket követôen dr. Bácskai János, Ferencváros pol-
gármestere és Bozzay Péter, a Pro régió Ügynökség ügyvezetô-
je kézjegyükkel látták el a támogatási szerzôdést.

A most induló fejlesztési projekt várhatóan 2015 áprilisáig 
tart, s ha minden a reményeknek megfelelôen alakul, akkor ab-
ban az idôben már startra kész lesz, esetleg el is indulhat a Jó-
zsef Attila terv második üteme.

 Grozdits
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Harmincnyolc raklapnyi élelmiszer
Január 25-én reggel, kilenc tájban a szemerkélô esô ellenére sokan gyülekeztek a Gát utca és a Márton utca sarkán, ahol – pon-
tosan a Gát utca 25. számú épület földszinti helyiségében – a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Ferencvárosi Önkormány-
zat között fennálló megegyezés értelmében kétezer-négyszáz élelmiszercsomag kerül kiosztásra.

Az élelmiszerosztás elôkészítése természetesen már jóval 
korábban elkezdôdött, hiszen a Humánszolgáltatási Iro-

da munkatársainak ki kellett választaniuk azt a kétezer-négy-
száz rászorulót, akik megkaphatják a lisztbôl, száraztésztából, 
kekszbôl és tejbôl álló csomagokat. Az adományokat a Ferenc-
városi Szociális Foglalkoztató Kft. és a Ferencvárosi Szociális 

és Gyermekjóléti Intézmények igazgatóságának munkatársai 
szállították a Gát utcai „bázisra”, ahol az élelmiszercsomagok 
összeállításában is részt vettek. Most fôként a rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatásban részesülôknek, a munka- és jövede-
lem nélkülieknek és a támogatásra szoruló idôskorúaknak ju-
tott ilyen, közel tíz kilogrammos csomag. Dr. Bácskai János, 
Ferencváros polgármestere, aki a helyszínen tájékozódott, el-
mondta, hogy idén már a Feszofe alkalmazásában álló hajlékta-
lanok is felkerültek a támogatottak listájára, hiszen aki mindent 
megtesz azért, hogy feljebb kapaszkodjon a létezés peremérôl, 
az megérdemli a segítô odafordulást.

Az év legzordabb hónapjában megrendezett ételosztás idô-
pontjára Vibling Géza, a családtámogató és Gyermekjóléti Köz-
pont vezetôje, az akció egyik koordinátora adott magyarázatot:

– Karácsonykor azok is erejükön felül ajándékozzák meg 
szeretteiket, akiknek ez utána konkrét kenyérproblémát okoz. 
A karácsony elmúltával, januárban, az év legzordabb hónapjában 
segíteni ezeknek az embereknek a lehetô legjobb döntés. Min-
dig jól jön a segítség, de ilyenkor talán még fontosabb! Bízunk 
benne, hogy idén lesz még olyan alkalom, amikor a mostanihoz 
hasonló élelmiszerosztást tudunk rendezni. G

Genfi adomány – lovagi közremûködéssel
Január 21-én, hétfôn délelôtt a Feszofe Gubacsi úti szék-

helye elôtt egy Svájcból érkezett kamion parkolt: a genfi 
kórház adományaként érkezett kilenctonnányi egészségügyi 
textília – takarók, lepedôk, ruházat stb. – átvétele zajlott dr. 
Bácskai János közremûködésével. Ferencváros polgármeste-
re elmondta, hogy a szállítmány a Jeruzsálemi Szent János 
Független Ispotályos Lovagrend közvetítésének köszönhe-
tôen, a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesülete segítségével 
jutott Ferencvárosba. A textilnemûkbôl a leltározás és az igé-
nyek felmérése után a Mester utcai rendelô mellett más in-
tézmények – például óvodák – is kaphatnak.

G. K.

rendôrség a hajléktalanszállón
Az Aszódi úti hajléktalanszálló megnyitásakor felmerült lakossági igényre adott válaszként megnyílt a Ferencvárosi Rendôr-
kapitányság körzeti megbízotti irodája a hajléktalanszálló földszintjén.

Fuxreiter Róbert rendôrkapitány a körzeti megbízotti iroda meg-
nyitása kapcsán elmondta, hogy a MÁV-Aszódi telep lakóinak 
érthetô félelmeire már korábban is fokozott jelenléttel reagáltak: 
reggel hattól este tízig két gyalogos járôr tartózkodik a telep ut-
cáin. Ha ehhez hozzávesszük a térfigyelô kamerarendszert és a 
most megnyitott irodát – ahol kedden és csütörtökön délután öt 
és hét óra között lesz fogadóóra –, akkor nemcsak a közbizton-
ság, de a szubjektív biztonságérzet javulására is számítani lehet. 
Az iroda azonban ennél többet is nyújt a környéken élôknek – 
beleértve a szálló lakóit is –, hiszen ezentúl itt is el lehet indí-
tani a rendôrség bevonását igénylô ügyek intézését, és nem kell 
minden apró üggyel elzarándokolni a Haller utcai kapitányságra.

A megnyitón részt vevô dr. Bácskai János polgármester, aki 
szorgalmazta az iroda létrehozását, köszönetet mondott a rend-
ôrségnek és a fôvárosnak, hogy a most megnyitott, külön be-
járaton keresztül megközelíthetô, két helyiségbôl álló körzeti 
megbízotti iroda létrejöttével hozzájárultak a MÁV-Aszódi tele-

pen élôk nyugalmához. Polgármester úr elmondta azt is, hogy a 
hajléktalanszállóval zökkenômentes az együttmûködés, például 
ez volt az az intézmény, amely a Kén utcai tûz után szállást adott 
azoknak, akiket a tûz érintett, és a Feszofe hajléktalan munka-
vállalóinak zöme is ebben az épületben él.

Sajó Ákos önkormányzati képviselô elmondta, hogy a telep 
eddig sem volt rendôri jelenlét híján, de a mostani irodaátadás 
már „más minôségû rendôri jelenlétet” biztosít, s így lehetôsé-
get ad arra, hogy a szálló megnyitásakor felborzolt kedélyek le-
csillapodhassanak.

Kereszturi Péter fôtörzsôrmester, körzeti megbízott már tíz 
éve dolgozik Ferencvárosban, és öt éve körzeti megbízott.

– Ha a terület bármelyik lakója hozzánk fordul, akkor lehe-
tôségeinkhez és erônkhöz mérten megpróbálunk mindent meg-
tenni az ügy megoldása érdekében – foglalta össze a körzeti 
megbízotti iroda legfontosabb üzenetét a fôtörzsôrmester.

Grozdits

– Tulajdonképpen az okmányiroda és a gyámhivatal teljes 
egészében, annak valamennyi feladatával átkerült a kormány-
hivatal rendszerébe, kiegészülve a lakcím-igazgatási és a gyer-
mekvédelmi feladatok körével. Meg kell még említeni néhány 
szociális és egészségügyi jellegû ügyet, amelyeket eddig az ön-
kormányzatoknál kellett kezdeményezni.

– Például?
– Például a normatív és az alanyi jogú közgyógyellátás, az 

ápolási díj, az idôskorúak járadéka vagy az egészségügyi szol-
gáltatásra való jogosultság megállapítása tartozik a kerületi hi-
vatalokhoz.

– És tényleg ugyanoda kell menni, mint a múlt évben?
– Igen. A IX. Kerületi Hivatal a Bakáts tér 14. alatt fogadja 

az ügyfeleket, illetve a Lenhossék utca 24–28. alatt intézhetô az 
összes többi említett – nem okmányirodai – ügytípusba tartozó 
elintézendô.

– Budapesten már több kormányablak üzemel, ha minden 
igaz, októberre már két és fél ezer ügytípust lehet ilyen helye-
ken intézni. Ferencvárosban is lesz kormányablak?

– A kormányablakok számának és ügykörének bôvítése a 
közigazgatási reform következô lépéseként valósulhat meg. re-
ményeink szerint október elsejére a Bakáts téren is megnyílhat a 
ferencvárosi kormányablak.

G. K.
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A nôk helyzete a 21. században
Január 23-án, a Balázs Bála utca 18. alatt található Budapesti Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház által rendezett konfe-
rencián olyan téma – és annak sok vetülete – került szóba, amely nemcsak azokra tartozik, akiket közvetlenül érint: nôk a köz-
foglalkoztatásban.

Az összegyûlt szakmabeli és civil érdeklôdôket, valamint a 
minisztériumokból érkezett elôadókat dr. Bácskai János 

polgármester köszöntötte, aki elmondta, hogy Ferencvárosban 
komoly hagyományokkal rendelkezik az esélyegyenlôség meg-
teremtésének szem elôtt tartása, nemcsak a nôk tekintetétben, 
de ha már közfoglalkoztatásról van szó, akkor olyan súlyosan 
hátrányos helyzetû embereknél is, mint a hajléktalanok. Ferenc-
város azon kevés helyek egyike, ahol nemcsak segéllyel próbál-
nak meg javítani a legkiszolgáltatottabbak helyzetén, de munka-
lehetôséget is kínálnak nekik.

A polgármesteri bevezetôt követôen Kormosné Debrecze-
ni Zsuzsanna családpolitikai fôosztályvezetô (Emberi Erôfor-
rások Minisztériuma) kapott szót. A nôk helyzetét – és annak 
hátterét – bemutató elôadása különösen inspiratív volt, hiszen 
mint többgyermekes családanya – korábban a nagycsaládosok 
Egyesületének egyik szószólója – nemcsak a statisztikai adatok 
oldaláról közelítette meg a kérdést. nézete szerint a hagyomá-
nyos családi struktúra válsága – hosszú távon – az egész társa-
dalom válságához vezet, hiszen a csökkenô születésszám miatt 
elöregedô társadalom korábban nem ismert kihívásokkal kerül 
szembe. A család mellett újra kell fogalmazni a nôk szerepére 
vonatkozó elképzeléseket is, hiszen a gyerekvállalás és a kar-
rier közötti választás kényszere cél-, érték- és bizalomvesztett 
embereket termel, akik nem tudnak és nem is akarnak családot 
tervezni, gyermeket vállalni. Azok a nôk pedig, akik – kényszer 
vagy szabad döntés eredményeként – a karriert választják, óha-
tatlanul felértékelik a munkát, s leértékelik a családot. Ez pedig 
tovább romló helyzethez vezet. A kormány ezen felismerések 
tükrében elsôdleges fontosságúnak tartja a családok és a gyer-
mekvállalás támogatását. Amint azt a fôosztályvezetô asszony 

elmondta, a család prioritásának elismerése sarkallt olyan dön-
téseket, mint a családi adókedvezmény, a háromévesre vissza-
állított gyes és az olyan mozgalommá alakuló kezdeménye-
zéseket, amelyeknek pontos tanúja az www.azeletajandek.hu 
címû oldal.

Varga Zsoltné Szalai Piroska, a nemzetgazdasági Minisz-
tériumban mûködô Foglalkoztatáspolitikáért Felelôs Államtit-
kárság miniszteri biztosa a nôk munkaerô-piaci helyzetével fog-
lalkozott, és ennek kapcsán az atipikus foglalkoztatási formák 
fontosságáról beszélt. Elôadásában statisztikai adatok sokasá-
gán keresztül – európai uniós adatokkal összehasonlítva – mu-
tatta be a nôk munkaerô-piaci helyzetét életkor, gyermekszám 
és végzettség szerint. Álláspontja szerint a kormány által támo-
gatott munkahelyvédelmi akcióterv és a családbarát megoldások 
mellett szükséges a munkáltatókat meggyôzni a részmunkaidôs 
munkavégzés elônyeirôl is. A részmunkaidôs foglalkoztatást 
– ahogy a valamilyen szempontból hátrányos helyzetû munka-
vállalók megtartását is – a kormányzat a költségeket meghaladó 
mértékû támogatásokkal ösztönzi.

Dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium közfoglalkozta-
tásért felelôs helyettes államtitkára – részben az elôzô két elô-
adás adataira építve – már konkrétan a közfoglalkoztatással, a 
területen elért eredményekkel és a benne rejlô lehetôségekkel 
foglalkozott. Az általa bemutatott eredményekbôl az derült ki, 
hogy a közfoglalkoztatás nemcsak primer módon hasznos, de 
a konkrét értékteremtô tevékenységen túl egyéb pozitív tenden-
ciák elindítója is lehet, például javítja a munkavállaló önbecsü-
lését és helyzetét a nyílt munkaerôpiacon. A folytonos finomítás 
és fejlesztés alatt álló rendszer alkalmas arra, hogy helyi igé-
nyeket, szükségleteket és lehetôségeket figyelembe véve fejlôd-
jön, s ennek megfelelôen egy-egy térség lakói számára speciális 
lehetôségeket nyújtson. A helyettes államtitkár beszámolójából 
kiderült, hogy van törekvés arra nézvést, hogy a nôk helyzetét is 
erôsítsék a közfoglalkoztatás keretei között, erre jó példa a be-
dolgozói rendszer újragondolása és fejlesztése.

Az elôadásokat követô szünetben a szakértôk és a meghívot-
tak élénk eszmecserét folytattak, majd pedig kötetlen, interaktív 
beszélgetésen összegezték a felvonultatott ismereteket. A be-
szélgetést Farkas Péter, a nemzeti család- és Szociálpolitikai 
Intézet családpolitikai Igazgatóságának vezetôje moderálta.

Grozdits

A magyar kultúra napja
A rendszerváltás hajnala óta január 22-én, a Himnusz „születésnapján” – ezen a napon 
fejezte be Kölcsey a vers kéziratát – ünnepeljük a magyar kultúra napját. Azt már termé-
szetesnek vesszük, ha ezen a napon van valamiféle megemlékezés, de idén Ferencváros 
valami többre vállalkozott. A jeles nap apropóján többnapos rendezvénysorozat várja 
azokat, akik tisztában vannak azzal, hogy kultúránk nélkül identitásunk veszne el.

A nyitórendezvényre 22-én este a Ferencvárosi Mûvelôdési Központ színháztermében 
került sor, ahol dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere – a rendezvény fô-

védnöke – mondott ünnepi beszédet, amelyben kifejtette, hogy a magyarság megmaradá-
sának kulcsa a kultúra ôrzése és ápolása, hiszen nemzeti kultúra nélkül nincsen nemzet, 
s értékeink elherdálása nemcsak a mi veszteségünk lenne, hanem az egyetemes kultúra 
lenne szegényebb nélkülünk.

A zenei produkciókban gazdag nyitóesten Benkô Péter Jászai Mari-díjas színmûvész 
elszavalta a Himnuszt, majd az est egy késôbbi pontján József Attila Thomas Mann üd-
vözlése címû költeményét. A zenei programról az Ádám Jenô Zeneiskola tehetséges nö-
vendékei és tanárai gondoskodtak, ôket pedig a Kállay Gábor vezette Ferencvárosi régi-
zene Együttes követte.

A magyar kultúra napja alkalmából összeállított sokszínû rendezvénysorozat legiz-
galmasabbnak ígérkezô záróeseménye a vasárnap este – lapzártánk után – megvalósuló 
színházi elôadás. Madách Az ember tragédiája címû színmûvét a ferencvárosi iskolások 
mutatják be az FMK színháztermében. G. K.

Kerületi szavalóversenyek a magyar  
kultúra napján
A magyar kultúra napját 1989 óta ün-

nepeljük január 22-én. 2013-ban, a 
190. évfordulón a Ferencvárosban szá-
mos helyszínen rendezvénnyel emlékez-
tek meg a jeles napról.

A IX. kerületben a kezdetektôl tarta-
nak szavalóversenyeket ezen a napon – 
illetôleg éppen a gazdag programkínálat 
miatt ezúttal egy nappal korábban, január 
21-én került sor a megmérettetésre –, ha-

gyományosan a Mester utcai Molnár Fe-
renc Általános Iskolában. Két év óta az 
alsó tagozatosok versenyének a József 
Attila-lakótelepi Weöres Sándor Általá-
nos Iskola ad otthont. Így volt ez az idén 

is. Külön aktualitást ad az esemény hely-
színének, hogy 2013 Weöres Sándor-em-
lékév is: az idén emlékezünk a költô szü-
letésének 100. évfordulójára.

Éppen ebbôl a megfontolásból a fel-
sôsök szavalóversenyének résztvevôi a 
megszokottól kicsit eltérô, „bóbitás” ok-
levelet és emléklapot kaptak, illetve egy 
„bóbitás” ceruzatartó rejtette a nevezési 
sorszámot is, megnyitóként pedig Weöres 
Sándor Falusi fiú a városról beszél címû 
versét mondta el a harmadik osztályos 
Répa RadaKund.

A felsôsök versenyébe hat kerületi is-
kola nevezett, két korcsoportban.

A zsûritagok – Varga Irén nyugdíjas 
magyartanár és dr. Nagy Emília, a kerüle-
ti magyar szakos munkaközösség vezetô-
je – végül az alábbi döntést hozták.

Az 5–6. osztályosok versenyében az 
I.  helyezést Westsik Luca, a Szent-Györ-
gyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 
tanulója nyerte Simon István Mirza címû 
versével. (Felkészítô tanára: Hercegfal-
vi Krisztina), a második Katona Tünde 
Virág, a Bakáts Téri Ének-Zenei Általá-
nos Iskola tanulója lett ranschburg Jenô 
Elsô nap az óvodában címû versével (fel-
készítô tanára: Ujfalusiné Péteri Ágnes), 
a harmadik helyen pedig Bartos Ivett, a 
Molnár Ferenc Általános Iskola tanulója 
végzett Tandori Dezsô Egy igazi veréb-
szoba címû versével (felkészítô tanára: 
Babják Evelin).

Az 7–8. osztályosok versenyében Ta-
kács Dorina, a Telepy Károly Testneve-
lési Szakközépiskola, Általános Iskola és 
Gimnázium tanulója nyújtotta a legjobb 
teljesítményt Kosztolányi Dezsô A sze-
gény kisgyermek panaszai címû versével 
(felkészítô tanára: dr. Molnárné Dör-
nyei Nóra). A második Nagy Veronika, 
a Kosztolányi Dezsô Általános Iskola ta-
nulója Babits Mihály Ádáz kutyám címû 
versével (felkészítô tanára: Sándor Gab-
riella), a harmadik helyen Molnár Gergô, 
a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 

és Gimnázium tanulója végzett Arany Já-
nos Fülemile címû versével (felkészítô 
tanára: Ittzés-Venásch Eszter).

Az alsó tagozatosok versenyében ösz-
szesen 36 tanuló indult, itt 12 arany, 16 
ezüst és nyolc bronz minôsítést osztott ki 
a zsûri, amelynek tagjai: Szabó T. Anna 
József Attila-díjas költô, Hegyi Kata-
lin, a Petôfi Irodalmi Múzeum munka-
társa, valamint két kerületi magyartanár, 
Tarr-Molnár Ágnes és Trencsényi Borbá-
la voltak.

(kk)
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„A szél kihívásaira a fa a gyökereivel 
válaszol”  Beszélgetés a Pro Urbe díjas iskola igazgatójával

Rubovszky Rita, a Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény igazgatónôje maga is az iskola tanulója volt egykor. Amikor igazgatói megbízatását elnyerte, és visszatért egykori iskolájá-
ba, úgy érezte, mélyen megmaradt benne az az ünnepség, amelyen a nôvérek hazai 150 éves fennállásukat ünnepelték, s amely  
jubileum  óta  az iskolanôvérek  jelmondata: „A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol.” Ennek a gondolatnak a jegyében 
kezdte meg munkáját két évvel ezelôtt az iskolában, mert hitte, hogy az új szeleket meglátva-hallva felismeri azokat az értékeket, 
amelyek segítenek a gyökerek erôsítésében.

– Az otthonosság és a minôség mindig is jellemezte az isko-
lát; ez a két kulcsfontosságú kategória sokat segített és segít a 
„túlélésben”, segít a megújulásban és az értékek megôrzésében 
– vallja a nagy múltú intézmény vezetôje. Az iskola történetének 
bemutatása messze meghaladja e cikk lehetôségeit, igyekszünk 
ezért a legutóbbi idôszak lényegesebb állomásait összefoglal-
ni az igazgatónô segítségével: – Az állam és az egyház közötti 
megállapodás szerint a Miasszonyunkról nevezett Szegény Is-
kolanôvérek Kongregációja volt az egyetlen nôi szerzetesrend, 
amely mûködtethetett két gimnáziumot az országban. A buda-
pesti gimnáziumunk az egykori Szent Margit Intézet Knézich 
utcai épületrészében nyitotta meg kapuit 1950 szeptemberében. 
A gimnázium mellett mûködött diákotthon is, mert továbbra is 
országos beiskolázású volt az iskola. 1993-ig a négy évfolya-
mos gimnáziumban folyamatosan két párhuzamos osztályban 
folyt az oktatás, és évente hetven-nyolcvan leány érettségizett. 
A maximális diáklétszám évfolyamonként nyolcvan fô lehetett, 
ami majdnem mindig teljesen be volt töltve. A gimnáziumba 
folyamatosan túljelentkezés volt, pedig a rendszerváltásig az 
itt érettségizett diákok hátrányt szenvedtek a továbbtanuláskor. 
1979-ben a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanôvérek 
megszerezték az épület tulajdonjogát, 1988-ban visszakapta a 
ráday utcai épületrészt is. 1990-ben megkezdôdött az épület-
együttes átépítése és a mellette lévô telek megvásárlásával az 
új szárny építése. Az építkezés, felújítás 1995 nyarára készült 

el. Az épületegyüttesben helyet kapott a rendház, a tartomány-
fônökség és az oktatási intézményegységek: általános iskola, 
gimnázium és diákotthon. 1994-tôl szerkezeti átalakításba kez-
dett az intézmény: elindította a hat évfolyamos gimnáziumot és 
1995-tôl a hat évfolyamos általános iskolát is. Ettôl a tanévtôl 
kezdve mûködik a zenei képzés. A gimnáziumba és a hozzá 
kapcsolódó kollégiumba csak leányok járhatnak, míg az általá-
nos iskola és a zeneiskola koedukált.

– Hosszan lehetne még idézni a múltat, de a jelen legalább 
ilyen izgalmas. Elég, ha csak a rendkívül összetett, rendkívül 
széles korosztályt összefogó tevékenységbôl adódó üzemelteté-
si, szervezési, fenntartási feladatokra gondolunk.

– Valóban nagyon szerteágazó a tevékenységünk, és óriási 
maga az intézmény is: összesen huszonnégyezer négyzetméter 
az alapterülete, ahol ezernél több különbözô korú tanuló szel-
lemi és fizikai ellátásáért százhetvenkét dolgozó felel. Ekkora 
területen mindig van javítanivaló, ezért például folyamatosan 
alkalmazunk négy karbantartót. nálunk gyakorlatilag sosem áll 
le az élet, hiszen a nyári idôszakban a vallási turizmus kereté-
ben zarándokturistákat fogadunk a kollégiumban, a Petô Intézet 
külföldi betegeinek hozzátartozói nálunk kaphatnak szállást, de 
itt tartotta például az Ádám Jenô Zeneiskola nyári zenei work-
shopját. A résztvevôk – közel ötvenen – nálunk laktak, étkeztek. 
A tanulóknak havonta egy hétvégén kötelezô a benn maradás a 
kollégiumban, a „szabad” hétvégéken is igyekszünk hasznosí-

tani a helyeket. A gyönyörû koncerttermünkbôl is igyekszünk 
némi bevételre szert tenni.

– Ezek szerint komoly gazdálkodási ismeretekkel kell ren-
delkeznie egy oktatási intézmény vezetôjének?

– Manapság az iskolairányítás nagyrészt menedzseri feladat, 
ami tájékozottságot igényel sok gazdasági kérdésben. A teljes 
intézmény energiaellátása például óriási tételt jelent, pláne, ha 
hozzávesszük a kiegészítô tevékenységeket is. Tervezzük ezért, 
hogy napkollektorok telepítésével csökkentenénk az energia-
költségeinket. Sokat remélünk egy-egy sikeres pályázattól. Ar-
ról azonban soha, semmilyen körülmények között nem feledke-
zem meg, hogy azért lettem pedagógus, mert szeretek tanítani, 
és mert szeretem a gyerekeket. Magyart tanítok, heti hat órában. 
A legkomolyabb mindennapi gondok között sem feledkezhe-
tünk meg a legfontosabbról: a ránk bízott gyerekek oktatásáról, 
nevelésérôl! Az, hogy országos beiskolázású iskola vagyunk, 
különösen nagy felelôsséget ró ránk. Ebbôl a felismerésbôl szü-
letett meg nálunk az „osztozó” néven kidolgozott kerettanterv, 
amely hivatalosan Jelenismeret néven lett választható a szaba-
don választható négy kerettanterv közül. Erre nagyon büszkék 
vagyunk, pláne, hogy több száz ötlet közül választották be a 
miénket!

– Mi ennek a lényege?
– A Jelenismeret tantárgy célja, hogy segítse a diákokat 

megismerni az egyén és az ôt körülvevô személyek viszonyát, 
segítsen eligazodni és felelôs döntéseket hozni a heterogén és 
fogódzók nélküli világban. A középiskolások ma olyan kultú-
rában szocializálódnak, amelyet a piac törvényei határoznak 
meg, ahol a hagyományos közösségek felbomlóban vannak, és 
bizonytalannak tûnnek a korábban érvényes értékek. A minket 
körülvevô világot kérdésekkel lehet a legjobban megismerni, 
a világra való rákérdezés technikáit pedig ebben az életkorban 

kell megtanulni. olyan tudást szeretnénk adni, hogy a fiatalok 
tudjanak mozogni a világban, ne váljanak semmitôl függôvé, és 
megtalálják azokat a közösségeket, amelyeknek elfogadott tag-
jai lehetnek.

– Hogyan épül fel egy „osztozóóra”?
– A hatosztályos gimnáziumot úgynevezett témafélévekre 

osztottuk. Az elsô félév témája az önazonosság volt: ki vagyok 
én? Hogyan fogalmazhatjuk meg nemi, kulturális, nemzeti, ka-
tolikus identitásunkat? A második félév a médiáé. Szeretnénk 
diákjainkban kedvet ébreszteni a média felelôs, tudatos, kreatív 
használatához. Kommunikációs foglalkozásokon, filmvetítések-
kel igyekszünk megkönnyíteni az eligazodást a világban. Prak-
tikus útmutatást is kapnak például az önéletrajzok, motivációs 
levelek megírására és sok hasonló élethelyzetre.

– Az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet által bevezetésre 
kiajánlott kerettanterv sikere mellett nemrégiben, december 
4-én, Ferencváros napján jelentôs kitüntetésben részesült az 
intézmény: Ferencváros Pro Urbe díját vehette át. Hogyan fo-
gadták a jó hírt a tanárok és diákok?

– Természetesen nagyon nagy örömmel. rendkívül jó a 
kapcsolatunk a kerülettel, a környezetünkkel. országos beis-
kolázású egyházi iskola létünkre szoros kapcsolatot ápolunk az 
önkormányzattal, ugyanúgy ingyenes tankönyvtámogatásban 
részesültünk, mint a kerület többi iskolája, élhetünk a Molnár 
Ferenc Általános Iskola tanuszodai lehetôségével. A magunk 
részérôl ingyen bocsátjuk az önkormányzat rendelkezésére 
a koncerttermünket, de örömmel fellépünk az önkormányzat 
rendezvényein is. Ha a késôbbiekben változnak is némiképp a 
mûködési-szervezeti keretek és szabályok, azt biztosra veszem, 
hogy közvetlen környezetünkkel, az önkormányzattal és a ke-
rületben lévô többi intézménnyel továbbra is jó kapcsolatot fo-
gunk fenntartani. (míves)

Kerekerdei mesemondók
A többéves hagyománynak megfele-

lôen idén is megrendezték a Kerek-
erdô Óvodában a mesemondó óvodások 
kétnapos találkozóját. A magyar kultúra 
napjához szorosan kötôdô rendezvény 
díszvendégei között idén is ott volt Le-
vente Péter és a csíkszeredai testvéróvoda 
vezetôje is. Dr. Bácskai János, Ferencvá-
ros polgármestere nemcsak szóban kö-
szöntötte az összegyûlteket, de furulyán 
eljátszotta a Magyar népmesék „fôcím-
dalát” is. A hatodik mesemondó találko-

zó sikere azt mutatja, hogy az óvodások 
– kellô odafigyeléssel – kimozdíthatóak 
a passzív televíziós kultúrából, a mesék 
pedig sokkal többet adnak annál, mint azt 
elsô pillanatban gondolnánk. A mese élô 
kapcsolatot teremt a mesélô és a hallgató 
között, közben pedig gazdagítja a szókin-
cset, javítja a kommunikációs képessége-
ket, s erkölcsi állásfoglalásra késztetve 
a befogadót, észrevétlenül tanít az élet 
igazságaira.

kk
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Megjelent a 2013-as Ferencvárosi 
Kalendárium Interjú a kötet fôszerkesztôjével, Boldizsár Lászlóval

Az idén nyolcadik alkalommal jelenik meg a Ferencvárosi Kalendárium. Az elmúlt évek során sok ferencvárosi lakosnak lett 
kedves olvasmánya ez a klasszikusan, kalendáriumszerûen felépített könyv. Az eddigi kiadványokban többnyire a kerület kultu-
rális és ipartörténetét bemutató írásokkal találkozhattak az olvasók, portrék, beszélgetések formájában pedig a kerületben élô 
mûvészek, alkotók életébe nyerhettek bepillantást.

– Mi mindenrôl olvashatnak az idei kiadványban az érdek-
lôdôk?

– Most is a korábbiakhoz hasonló szerkesztési elvek mentén 
épül fel a kiadvány. A két legfontosabb irányelv, hogy felidé-
zünk múltbéli történéseket, fôként a kerek évfordulókhoz kap-
csolódva; másrészt pedig beszámolunk arról, hogy mi minden 
történt az elôzô esztendôben Ferencvárosban. Azt is mondhat-
nánk, hogy a kalendárium idôhíd a generációk közt. Megmutat 
valamit a múltból a jelenben élôknek, s egyben egyfajta kor-
dokumentum, „palackposta” a jövô generációinak arról, hogy 
milyen volt az élet például 2012-ben Ferencvárosban. Kik éltek 
itt, hogyan gondolkoztak, milyen problémákkal küszködtek, mit 
és hogyan ünnepeltek. Ezért is fontos, hogy igazi könyvként, 
papíron jelenjen meg a kiadvány, ne csak digitális formában. 
Konkrétabban: most is vannak a kalendáriumban beszélgetések 
Ferencvárosban élô vagy itt dolgozó ismert emberekkel, például 
Litkai Gergellyel, Zwack Sándorral, Snétberger Ferenccel vagy 
Balla Péterrel, a Károli Gáspár református Egyetem rektorával. 
De természetesen ipartörténeti írások is vannak, s az egyik ked-
vencem a Ferencváros hajdani kávéházi kultúráját bemutató írás 
Gönczi Ambrus tollából.

– A kalendárium megemlékezik jeles évfordulókról is. Me-
lyek lesznek a legjelentôsebbek 2013-ban?

– Szokás szerint megemlékezünk kerek évfordulókról, mint 
például a doni katasztrófa 70. évfordulója, s ezzel kapcsolatban 
leközöljük egy akkor a fronton szolgáló vezérkari ôrnagy visz-
szaemlékezését, amely eddig még soha nem jelent meg nyomta-
tásban. 100 éve született Weöres Sándor, s kiderült, hogy szer-
kesztôk egyike több mint 30 éve, még gimnazistaként készített 
vele egy interjút, s ez szintén olvasható lesz a kalendáriumban. 
Érdekes, hogy pont 200 éve született két olyan zenei óriás is, 
mint Verdi és Wagner, akikrôl szintén megemlékezünk, bár nem 
nagyon van ferencvárosi kötôdésük; de a 80 éve meghalt Krú-
dynak vagy a 120 éve született Szent-Györgyi Albertnek van. 
Az összes évfordulót, amivel hosszabb vagy rövidebb formában 
foglalkozunk, nem is tudom felsorolni. Sôt, maga a kalendárium 
sem lehet teljes a maga 240 oldalával, ilyen szempontból min-
den válogatás szubjektív. A kalendárium címlapja is hagyomá-
nyosan egy évfordulóhoz kötôdik. Ahogy a 2012-es szám cím-
lapján látható ház épp 100 éves volt tavaly, a 2013-as címlapon 
a 110 éve felszentelt Gát utcai templom látható, s természete-
sen ennek történetérôl is szól egy írás. Emellett beszámolunk 
a 2012-es év jelentôsebb ferencvárosi történéseirôl is, de míg 
egy új orgona vagy harang, bölcsôde vagy emléktábla felavatása 
fontos lehet egy helyi közösségnek, szeretnénk szélesebb kite-
kintést adni arról is, hogy mi történt 50, 100, 200 vagy 400-500 
éve városunkban, az országban vagy akár a világtörténelemben.

– Fontos részét képezik a kalendáriumnak az év során 
megrendezett jelentôsebb események. Ilyen értelemben bizo-

nyos fokig az élet írja a tartalmat. Mivel hagyományosan ren-
geteg esemény, évfordulóhoz köthetô rendezvény van kerület-
szerte, alapos, mérlegelô válogatásra van szükség, mi kerüljön 
be végül a kötetbe. Ki végzi ezt a munkát? Kik írják, szerkesztik 
a cikkeket?

– A kezdetektôl, 2005 óta egy 5-6 fôs szerkesztôbizottság 
szerkeszti a kalendáriumot. Ennek összetétele az idôk során 
persze változott. Ezenkívül vannak még, akiket egy-egy alka-
lommal vagy rendszeresen felkérünk, hogy írjanak számunkra 
cikkeket. Például nagyon jó kapcsolatban vagyunk a Helytör-
téneti Gyûjteménnyel és annak vezetôjével, Gönczi Ambrussal. 
Sokszor csak valami apró információt kérünk tôle, egy épülettel 
vagy személlyel kapcsolatban, esetleg régi fényképet, de rend-
szeresen színvonalas cikkekkel is gazdagodik kiadványunk a jó-
voltából. Ami a válogatást, szerkesztést illeti: amint megjelenik 
a kalendárium, szinte rögtön le szoktunk ülni, hogy átbeszéljük, 
kinek milyen ötletei vannak a következô évi számhoz. Átnéz-
zük, hogy milyen kerek évfordulók lesznek, s ezeket a terve-
ket az év folyamán finomítjuk. nagyon ritkán fordul elô, hogy 
egy-egy téma kapcsán komolyabb nézetkülönbség lenne köz-
tünk, de volt már erre is példa.

– Kik készítik a fotókat?
– A képek többségét személy szerint én készítem. Idônként 

elôfordul, hogy külsô szerzôtôl vagy interjúalanytól kapunk ké-
pet, és, ahogy említettem, használunk régi képeket is a Helytör-
téneti Gyûjteménybôl. Amire büszke vagyok, hogy a 2008-as 
kalendáriumunk óta minden hónaphoz tudunk tenni egy színes 
mellékletet, úgynevezett hónapcímlapot, amelyek szintén az én 
fotóim szoktak lenni, tavaly például ferencvárosi köztéri szobrok 
voltak, idén pedig középsô-ferencvárosi épületrészletek fognak 
szerepelni. Ezekkel kifejezetten az volt az elképzelésem, hogy 
azt kellene megmutatni, hogy a Középsô-Ferencvárosban lévô 
nagyon lepusztult házak, amelyek közül nem egyet le fognak 
bontani, és amelyeknek fel sem szoktunk nézni a homlokzatá-
ra, valaha nagyon szépek lehettek. nem gondolom, persze, hogy 
ezeket a házakat meg lehet menteni a pusztulástól, mert az nyil-
ván nem lenne racionális döntés; ez csupán egyfajta dokumentá-
ció az utókornak, és tisztelgés egy letûnt kor építészetének.

– Mikortól, hol lehet megvásárolni a kalendáriumot, és 
mennyibe fog kerülni? És ha már szóba kerültek az anyagiak, 
elárulná, honnan tudják évrôl évre „elôvarázsolni” a kötet 
elôállításának költségeit?

– Ez két örök probléma, ami miatt a szerkesztôknek min-
dig is lelkiismeret-furdalásuk volt. Egyrészt a megjelenés idô-
pontja. Minden évben megfogadjuk, hogy jövôre sokkal hama-
rabb elkészül a kalendárium, ahogy sok más kalendáriumot is 
meg lehet vásárolni már októberben vagy talán még korábban 
is. A Ferencvárosi Kalendáriumnak is meg kellene jelennie leg-
alább novemberben, hogy szép karácsonyi ajándék lehessen. 
Valójában soha nem sikerült még novemberben megjelenni, 
de legalább december közepén ez sikerülni szokott, tavaly, a 
2012-es kiadvánnyal csúsztunk át elôször januárra, és most a 
2013-as is csak januárban lesz elérhetô. Ez ugyanakkor olyan 
szempontból jó, hogy ha valami jelentôs esemény történik de-
cember végén, arról még tudunk tudósítani. A terjesztés a má-
sik régi gondunk. Fôleg azért, mert ez nem üzleti vállalkozás, 
nem is profi kiadvány. Mindenkinek van rendes munkája, más 
elfoglaltsága, a kalendárium csak hobbi, amit szabadidônkben 
csinálunk, s mire eljutunk odáig, hogy elkészül, bele is fáradunk 
annyira, hogy utána már nem jut erô, idô, energia arra, hogy 
megszervezzük a terjesztést. A példányok többsége tisztelet-

példány lesz, ajándék, amelyet a Ferencvárosi Önkormányzat is 
felhasznál, jut belôle például a testvérvárosokba. Azért általában 
szokott kerülni a ferencvárosi könyvesboltokba is és a Helytör-
téneti Gyûjteménybe. Az elôállítás költségeit a kezdetektôl a Fe-
rencvárosi Önkormányzat támogatja, minden évben pályázunk 
rá. S általában épp csak annyi támogatást sikerül összegyûjteni, 
amennyi fedezi a nyomdaköltséget és a tördelést. A szerkesztôk 
már 2005 óta teljesen ingyen, társadalmi munkában dolgoznak, 
s szerintem nem is mûködne a dolog másként.

– Önt személy szerint mi köti Ferencvároshoz? Mi az a von-
zalom, ami arra ösztönzi, hogy a legtöbb jelentôs eseményen 
személyesen is részt vegyen, tudósítson róluk. Pedig ha jól tu-
dom, a szakmája nem éppen irodalomközeli...

– Valóban, kísérletirészecske-fizikus vagyok. Tanult hiva-
tásomnak nincs igazán sok köze történelemhez, irodalomhoz, 
s korábban semmi kötôdésem nem volt Ferencvároshoz sem. 
2000-ben költözünk ide feleségemmel; két fiunk már itt szüle-
tett, és engem személy szerint lenyûgözött az itt megvalósuló 
városrehabilitáció. Mi egy új építésû házba költöztünk Közép-
sô-Ferencvárosba, ahonnan két sarokra van kedvenc költôm, 
József Attila szülôháza, a másik irányban szintén két sarokra a 
Sonnenschein-ház, amely Szabó Istvánnak A napfény íze címû 
filmjét ihlette, és ez csak két közeli példa. Lenyûgözôen gazdag 
és sokszínû Ferencváros történelme és kulturális öröksége. Jó 
példa erre a kalendárium: már nyolc éve csináljuk, és máig nem 
fogytunk ki a témákból. Bárhová nyúlunk, csodálatos dolgok 
kerülnek elô. Amikor az alapító szerkesztô, László Gyuri bá-
csi 2005-ben felvetette, hogy csináljunk Ferencvárosi Kalendá-
riumot, nekem azonnal eszembe jutott, hogy gyerekkoromban 
sokat lapozgattam a Kincses Kalendáriumot, és mindig talál-
tam benne valami érdekeset. Teljes lelkesedéssel álltam Gyuri 
bácsi ötlete mellé, rengeteg idôt és energiát fordítottam az el-
múlt években a kalendárium szerkesztésére, amit családom nem 
is mindig fogadott osztatlan örömmel. Mégis úgy érzem, évrôl 
évre sikerül létrehoznunk valami értékeset, hasznosat és mara-
dandót. nagyon jó érzés, hogy több követônk is akadt már, kis 
közösségek, akik látták a Ferencvárosi Kalendáriumot, s ebbôl 
merítettek ösztönzést ahhoz, hogy ôk maguk is elkészítsék a sa-
játjukat. Az egyik legnagyobb elismerés pedig az volt, amikor 
egy könyvbemutató után odajött hozzám egy hölgy, megkö-
szönte a munkánkat, majd elmondta, hogy ô igazából a kalendá-
rium miatt szerette meg Ferencvárost. (kômíves)
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Felhívás 
„Ferencváros József Attila-díja” kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Ki kapja a „Ferencváros József Attila-díja” kitüntetést? 
A díjazott személyére ferencvárosi választópolgárok is javaslatot tehetnek.

A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérôl szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (6) 
bekezdése alapján „Ferencváros József Attila-díja” a költészet napján, 2013. április 11-én kerül átadásra.

A díj a kultúra terén kiemelkedô teljesítményt nyújtó magánszemély részére adományozható.

A díj adományozására javaslatot tehet:
a) legalább 5 helyi önkormányzati képviselô;
b) önkormányzati képviselôi frakció;
c)  legalább 100 ferencvárosi választópolgár;
d) a polgármester.

A javaslatokat a www.ferencvaros.hu oldalról letölthetô nyomtatvány kitöltésével és a 100 választópolgár nevét, címét és alá-
írását tartalmazó aláírási ívek csatolásával kell benyújtani 2013. február 11-e 16.00 óráig a Jogi és Pályázati Iroda (Budapest, 
Bakáts tér 14. II. em. 43.) részére.

Kérjük, hogy az aláírás gyûjtését kezdeményezô a nyomtatványt – amennyiben erre lehetôség van – pontosan, minden ada-
tot (különös tekintettel a kitüntetésre jelölt – elhunyt személy esetén hozzátartozója – elérhetôségére, illetve tevékenységének 
a bemutatására) kitöltve adják be.

Tüdôszûrés – helyben
A múlt évben érkezett lakossági jel-

zések alapján és Sajó Ákos önkor-
mányzati képviselô javaslatára 2013. 
január 22-én 8 és 17 óra között térítés-
mentes tüdôszûrést tartottak a IX. kerüle-
ti Gyáli-Aszódi-MÁV lakótelepen a helyi 
lakosok részére. Az Aszódi út–Füleki út 
sarkán felállított alkalmi szûrôhelyen, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat mozgó 
tüdôszûrô állomásán több mint félszázan 
jelentek meg szûrôvizsgálaton.

A kezdeményezésnek – amelyre ellá-
togatott dr. Bácskai János, a kerület pol-
gármestere, valamint Sajó Ákos és Gör-
gényi Máté képviselôk –  nagyon pozitív 
visszhangja volt a környéken lakók kö-
rében. Sokaknak ugyanis gondot jelent a 
szûrôvizsgálatra való eljutás, a lakótelep 
nehézkes tömegközlekedése miatt.

G. K.

Körösényi-szisztéma IV.
Január 23-án este, a Pincegalériában került sor Körösényi Tamás (1953–2010) Munkácsy Mihály-díjas szobrászmûvész életmû-
vét és az általa alkalmazott pedagógiai rendszer tovább élését bemutató tárlatsorozat záró kiállításának megnyitójára.

Az összesereglett sokaságot elôször Veres László önkor-
mányzati képviselô – mint a terület képviselôje – köszön-

tötte, aki maga is élvezettel szemlélte az érdekes, sokszor for-
mabontó, fiatalos mûalkotásokat.

A kiállítássorozat kurátora, Forián Szabó Noémi mûvészet-
történész – mint elmondta – ezúttal arra ke-
reste a választ, hogy a nagyszerû szobrász 
szellemi hagyatéka miként él tovább a tanít-
ványok tanítványai által a középfokú mûvé-
szeti oktatásban, a Képzô- és Iparmûvészeti 
Szakközépiskola diákjainak munkáiban.

A kiállítást Bakos Ildikó, a „Kisképzô” 
mûvészeti igazgatója nyitotta meg. Lelkes és 
ihletett beszédébôl kiderült, hogy Körösényi 
Tamáshoz személyes barátság fûzte, s – kis 
vívódás után – nagyon örül annak, hogy a 
pályatárs emlékét ilyen nívós kiállítássorozat 
tartja ébren, hiszen Körösényi maga is sokat 
tett azért, hogy más, kevésbé népszerû, de ki-
tûnô alkotók életmûve ne essen ki az emlé-
kezetbôl.

A Körösényi-szisztéma mûködését ezút-
tal az alábbi alkotók mûveiben fedezhetjük 
fel: Bajgal Dölgön, Berkes Ádám Csanád, 
Cseh Krisztina, Farkas Flóra, Fekete Zsu-
zsanna, Frank Balázs, Fukui Akira, Gyurcso-

vics Mihály, Hitter Magdolna, Jenei Szilveszter, Koller Margit, 
Koska Zoltán, Leitner Levente, Máriás István, Márkus Adrienn, 
Parajdi Áron, Schuch Lili, Solti András, Surányi Péter, Tasnádi 
Szandra, Toronyi Péter, Tóth Balázs Máté, Törô Gábor.

Grozdits

Tornagyôzelem Marbellán
A dél-spanyolországi Marbellán rangos nemzetközi felkészülési tornán vett részt a Ferencváros labdarúgócsapata. A jó telje-
sítményt nyújtó, próbajátékosokat is bevetô zöld-fehérek a Basel, a Dinamo Kijev és a Steaua Bucureşti elôtt megnyerték az 
Impact-kupát.

A torna elsô, Dinamo Kijevvel szem-
beni összecsapásán Ricardo Moniz 

együttese vesztett állásból fordított. Az 
ukrán élvonal harmadik helyén álló kije-
viek tizenegyesbôl már a hetedik percben 
megszerezték a vezetést, a zöld-fehérek 
a 32. minutumban egyenlítettek, amikor 
egy szöglet utáni kavarodás végén Otten 
lôtt a léc alá. Alig kezdôdött el a második 
félidô, és Jova hibáját kihasználva ismét 
a Dinamo jutott elônyhöz. Az 56. perc-
ben Bönig beadását Böde fejelte a háló-
ba, majd egyre nagyobb fölénybe került 
a Ferencváros. Böde lövését a játékrész 
közepén még mentette a kapufa, de bô tíz 
perccel késôbb a csatár Jenner átadásából 
a kapust megelôzve megszerezte az FTc 
harmadik gólját. nagyobb is lehetett vol-
na különbség, de Somalia négy méterrôl 

a kapusba lôtt, Böde pedig ismét eltalálta 
a kapufát.

Másnap a romániai cFr cluj gárdá-
ja ellen lépett pályára a Fradi Marbellán, 
és a torna végeredményébe nem számí-
tó találkozón vereséget szenvedett a ko-
lozsváriaktól. nyolc helyen változott a 
kezdôcsapat az elôzô napihoz képest, és 
a kevés helyzetet hozó mérkôzésen a 73. 
percben Sváb szabálytalansága után bün-
tetôt lôhetett az ellenfél, és ezzel a góllal 
nyert is.

Két nappal késôbb a svájci Basel várt 
a mieinkre. Az Európa-ligában a Video-
tont kiverô helvétek a 44. percben egy 
mûesés után jogtalan tizenegyest végez-
hettek el, és bár Jova védte a lövést, majd 
a kipattanóból az ismétlést is, a harmadik 
kísérletet már nem tudta hárítani. A félidô 
hosszabbításában növelte elônyét a Basel, 
így volt mondanivalója Moniznak az öl-
tözôben. nagy erôfeszítések árán a 72. 
percben sikerült a szépítés, Somalia pasz-
szát Čukić vágta a bal felsô sarokba. Már 
csak néhány perc volt hátra a meccsbôl, 
amikor a már bevált figura következett: 
Jenner szögletébôl Böde fejelt a hálóba.

A tornagyôzelemhez nyernie kellett a 
Fradinak a román Steaua Bucureşti ellen. 

A 17. percben az egyik (brazil) próbajáté-
kos hatalmas hibája után vezetést szerzett 
a rivális, de a sokat támadó zöld-fehérek 
Somalia találatával nyolc perc múlva 
egyenlítettek, majd egy ütközést köve-
tôen Jenner megsérült. A fordulás után is 
rohamozott a Ferencváros, és az 59. mi-
nutumban Böde lefejelt labdáját Čukić 
lôtte a kapuba. A félidô közepétôl ember-
elônybe került az FTc, mert otten meg-
taposásáért kapott piros lapot az egyik 
román játékos. Újabb gól már nem esett, 
igaz, ehhez kellett Jova hatalmas bravúrja 
is a hajrában.

A Fradi február végéig a tervek sze-
rint tíz felkészülési mérkôzést játszik 
még, zömmel külföldi csapatok ellen.

M.S.
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Érmek a szônyegrôl
rangos nemzetközi utánpótlásversenyen mutatták meg tu-

dásukat Érden, a Batthyány Általános Iskola tornacsarno-
kában a Ferencváros ifjú birkózói. A hagyományos évadnyitó 
Érd-kupa ezúttal a Lakatos Gábor-emlékverseny is volt, és a 
zöld-fehérek fiataljai nagyszerûen szerepeltek annak ellenére, 
hogy betegség és sérülések miatt többen kényszerûen távol ma-
radtak a viadaltól. A fiúk az FTc és az FTc-Gyál színeiben lép-
tek szônyegre.

A legkisebbek, a 2006–2007-ben születettek szabadfogá-
sú versenyében a 35 kg-osok között második lett László Kop-
pány, a 2004–2005-ös korosztályban a 23 kg-os súlycsoportban 

Gombos Alex, a 42 kg-osoknál Sokacz Iván arany-, a 35 kg-osok 
mezônyében Bor Dávid, a +42 kg-os kategóriában Teszák Nán-
dor bronzérmet nyert. A 2002–2003-ban születettek között a 29 
kg-ban Határ Dániel a harmadik, a 38 kg-osok mezônyében Tí-
már Máté a második helyen végzett. A 46 kg-os kategóriában 
Erôs Gyula szintén bronzérmes lett. 

A 2000–2001-es korosztályban a +76 kg-os súlycsoportban 
Anka Márk gyôzött, míg Szilágyi Attila a dobogó harmadik fo-
kára állhatott fel. Az 1998–99-esek mezônyében az 50 kg-os 
Márkó Levente bronz-, a 60 kg-os Kócs Máté aranyérmet vehe-
tett át az eredményhirdetésen.  Margay

Öt mérkôzés, öt gyôzelem
Januárban lapzártáig háromszor játszott vidéken bajnoki mérkôzést a Ferencváros nôi kézilabdacsapata, s bár mindannyiszor 
megizzasztották a riválisok, a Fradi-siker sehol sem maradt el, csakúgy, mint az otthon vívott NB I-es és Magyar Kupa-meccsen.

A 2013-as esztendôt Békéscsabán kezdték a lányok. Leg-
utóbb a 2008–2009-es idényben nyertek bajnokit a Vihar-

sarokban a zöld-fehérek, ezért most nagy akarással készültek az 
összecsapásra. Az elsô félidôben azonban nem bírtak a hazaiak-
kal, akik többször is három-négy góllal vezettek. A fordulást kö-
vetôen aztán fokozatosan felôrölte ellenfelét az FTc, és végül 
28-25-re gyôzött.

néhány nappal késôbb a bronzéremre hajtó Vác vendége 
volt Elek Gábor együttese. Egy 4-0-s vendégroham után hol 
egyik, hol másik csapat volt elônyben, majd a második játék-
részben elhúzott a Fradi, és már hat góllal is vezetett. A hajrában 

azonban nagyon feljöttek a Duna-partiak, így a vége 27-25 lett 
zöld-fehéreknek.

A népligeti Elek Gyula Arénában a szünetig meglepôen jól 
tartotta magát a sereghajtó BSE, harminc perc után csak 17-14-
et mutatott az eredményjelzô tábla. Ezt követôen viszont kiütkö-
zött a két csapat közti tudáskülönbség, és a Ferencváros az eddig 
kevesebbet játszó fiatalok jó teljesítményével 40-25-re nyert.

Veszprémben a csabaihoz hasonló álmos játékkal kezdett a 
zöld-fehér gárda, így a házigazdák a 13. percben már 8-3-ra ve-
zettek. Ekkor megrázták magukat Szucsánszkiék, és a 24. mi-
nutumban 15-11 volt az állás a ferencvárosiaknak. A második 
félidôben már ötgólos elônye volt a Fradinak, a vége mégis iz-
galmas lett. Tíz perccel a befejezés elôtt 29-28-ra jöttek fel a 
veszprémiek, de Elek Gábor idôkérése után Tomoriék nem adtak 
esélyt nekik, és 34-31-re hozták a mérkôzést.

A Magyar Kupa négyes döntôjébe jutás volt a tét a Fehérvár 
Kc népligeti vendégjátékán. Bár a 10. percben még a látogatók 
álltak jobban, a szünetben már hat góllal vezetett a Ferencváros 
(19-13). Ilyen is ritkán történik: a második félidôben pontosan 
ugyanolyan eredmény született, mint az elsôben, így az FTc 
38-26-ra gyôzött. A négy között a Kiskunhalas, a Veszprém és a 
Gyôri ETo lehet a Fradi ellenfele a fináléba kerülésért.

A Bajnokok Ligája középdöntôjében a Ferencváros február 
elején a román Vâlcea otthonában kezd.  M.S. 

Fodor Zoltán befejezte
Noha kora alapján még hét-nyolc évig ott lehetne a hazai és a nemzetközi élmezônyben, sorozatos sérülései miatt visszavonult 
Fodor Zoltán, a Ferencváros 27 esztendôs, olimpiai ezüstérmes birkózója.

A Fradi kitûnô kötöttfogású birkózója, Fodor Zoltán 2007-ben szerepelt elôször fel-
nôttvilágversenyen, és az azerbajdzsáni Bakuban rendezett vb-n többek között az 

Eb-ezüstérmes örmény Forov elleni diadallal nyolcadik lett a 84 kg-os súlycsoportban, 
ezzel pedig kiharcolta a részvételi jogot a következô évi pekingi olimpián. A 2008-as 
ötkarikás játékokon meglepte a sportág híveit azzal, hogy egy kínai és egy grúz ver-
senyzôn túljutva, az elôdöntôben megverte a világ- és háromszoros Európa-bajnok, 
többszörös Világkupa-gyôztes török Avluca Nazmit, és bekerült a fináléba. ott nagy 
küzdelmet vívott az olasz Andrea Minguzzival, aki 15 másodperccel a vége elôtt végre-
hajtott akciójával nyert a ferencvárosi sportoló ellen. Fodor nagyszerû teljesítményéért 
megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét.

Az FTc kiválósága az utóbbi években sokat bajlódott sérülésekkel. Kifordult a bo-
kája, meghúzódott a dereka, a középsô ujjában elszakadtak a szalagok, a 2010-es világ-
bajnokságon combizomszakadás, a 2011-esen keresztszalag-szakadás miatt nem vett 
részt, a 2012-es olimpiai kvalifikációs versenyek elôtt pedig porctörés következtében 
megmûtötték a gerincét. Szilveszter elôtt ismét elkezdett zsibbadni a lába, ezúttal két 
másik csigolya okozta a bajt.

A tehetséges, ám roppant balszerencsés birkózó tudta, hogy nem képes elvégezni a 
sikeres szerepléshez szükséges gyakorlatokat, ezért úgy döntött, befejezi pályafutását. 
Persze a szônyegen továbbra is ott lesz, de már csak hobbiból jár le az edzôterembe. 

Jelenleg a Testnevelési Egyetemre jár, és bár csak három év múlva lesz meg a diplomája, Sike András, a Ferencváros szakosztály-
vezetôje edzôi munkát ajánlott neki.  M.S.

Maratoni  
a medencében
A debreceni sportuszodában rendezték meg az elsô országos Maratonúszó 

Medencés Bajnokságot. A versenyen tizennyolc egyesület nyolcvanöt 
úszója ugrott vízbe, köztük a Ferencváros sportolói.

A nôk 5000 méteres küzdelmében a juniorok között sérüléssel bajlódva 
versenyzett Harangozó Kitti, és ez tovább növeli ezüstérmének értékét; az ab-
szolút versenyben ötödik lett. Ugyanezen a távon az ifjúsági korú Harsányi 
Gergely szintén a második helyet szerezte meg, az összetettben a tizedik pozí-
cióban zárt. A 3000 méteres viadalon a férfiaknál az ifjúságiak mezônyében a 
harmadik helyen végzett Molnár Bence, idôeredménye az abszolút sorrendben 
a nyolcadik helyet jelentette számára. 

 M. S.

remek atlétikai idénykezdet
Az atléták 2013-as fedett pályás idényének elsô versenyét Dunakeszin rendezték. Ezen az utánpótláskorúak mérték össze tu-
dásukat a gyermek kategóriától kezdve a juniorokig. A Ferencváros sportolói jól szerepeltek a DVSE viadalán, tizenhét érmet 
szereztek.

A dunakeszi versenyen a gyermekek között a 11 éves lá-
nyoknál aranyérmes lett a 60 méteres síkfutásban Goschi 

Anna, a 12 esztendôsöknél bronzot nyert Ley Fanni. A 60 méte-
res gátfutásban a 11 évesek legjobbja Beliczay Léna lett, Goschi 
a dobogó harmadik fokára állhatott fel, csakúgy, mint a 12 esz-
tendôsöknél Heiden Zoé. Goschi, Beliczay és Heiden a távolug-
rásban is remekelt, elôbbi ezüst-, utóbbi kettô pedig bronzérmet 
szerzett korcsoportjában.

A serdülô fiúk mezônyében a 14 éveseknél 60 méteres gát-
futásban harmadik lett Abdul-Kevin Kristóf, a 15 éves lányoknál 
a 60 méteres síkfutásban Renner Luca ezüst-, Sorger Antónia 
bronzérmet vehetett át a díjkiosztón. Távolugrásban ugyanez 
volt a sorrend renner és Sorger között. Az ifjúságiaknál Smelka 
Zsolt harmadikként ért célba a 60 méteres síkfutás döntôjében, 

a lányoknál ugyanebben a számban Szilvási Csenge a második 
helyen végzett, míg gátfutásban gyôzött. A fiútávolugrásban La-
pite Rajmund mindenkinél messzebbre repült, míg hármasug-
rásban bronzérmet szerzett. 

***

A ferencvárosi atlétákhoz kapcsolódik az a hír, hogy a lon-
doni olimpián is szerepelt gerelyhajító, Juhász Vanda egy 

hónapos nemzetközi edzôtáborozáson vesz részt a dél-afrikai 
Potchefstroomban. Az 1317 méteres magasságban fekvô város-
ban több magyar atléta készül a szabadtéri idényre, köztük az 
olimpiai bajnok kalapácsvetô, Pars Krisztián.

Margay Sándor




