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Brikettáló üzemet és dísznö-
vényházat adtak át április 1-jén 
a FESZOFE Kft. Gubacsi úti 
telephelyén.

Átadták a főváros negyedik 
metróvonalát, az utasok lelkesen 
nézelődtek a korszerű állomáso-
kon az első, ingyenes hétvégén.

közös képviselők klubja

3

Mások mellett a József Attila-
lakótelepi lépcsőházi megfigye-
lőrendszerről is tanácskoztak a 
társasházak közös képviselői.

bővítették a manó-lak bölcsődét
Pályázati források segítségével újult 
meg és bővült ki a József Attila-la-
kótelepi Manó-Lak Bölcsőde, amely 
a Maci, a Mókus és a Csipet Csapat 
csoportnak ad otthont.
Huszonnyolc új férőhely mellett hat új 
munkahely is létesült az április 3-án dél-
előtt átadott, akadálymentesített, két 
csoportszobával kibővített bölcsődei 
épületben. Soltész Miklós szociális és csa-
ládügyért felelős államtitkár a megnyi-
tón emlékeztetett: a nevelés a szülők és 
a munkatársak közös célja, amelyet csak 
nagy odaadással és odafigyeléssel lehet 
művelni. A József Attila-lakótelepi böl-

csődefejlesztés 164 millió forintból va-
lósulhatott meg, mely része annak a több 
mint 28 milliárd forintnak, amelyet a kor-
mány az elmúlt négy év során hasonló fej-
lesztésekre költött, és amely révén 6000 új 
bölcsődei férőhely jött létre és 4800 újult 
meg. Budapesten az országos átlag felett, 
20 százalékkal nőtt a férőhelyek száma.

A kerület országgyűlési képviselője, dr. 
Vas Imre felsorolta a József Attila-lakóte-
lep fejlesztésének lépéseit: a bölcsődeát-
adást, az ügyfélszolgálatot, a városrészi 
önkormányzat létrehozását, a termelői 
piacot és a rendőrőrs átadását. Ezek a be-
ruházások aligha jöhettek volna létre Fe-
rencváros Önkormányzata és a kormány 

közötti partneri viszony nélkül.
Formanek Gyula alpolgármester kiemel-

te, hogy a három héttel korábban átadott 
Platán Idősek Klubja a bölcsődefejlesztés 
miatt költözött el, hiszen korábban egy 
épületben működött a két intézmény – 
ami az eltérő szükségletek miatt nem min-
den esetben volt ideális. Ám most mind-
két épület megszépülve, kibővülve várja 
használóit, energetikailag is korszerűbb, 
szigetelt falakkal, nyílászárókkal, meg-
szépült kerttel. 

A megnyitó után a legifjabb korosztályt 
Érsek-Csanádi Gyöngyi Csodakút című 
babaszínházi előadása várta.
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beruházások a FeszOFe telephelyén
Brikettáló üzemet és dísznövényházat adtak át április 1-jén a 
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. 
(FESZOFE) Gubacsi úti telephelyén.

Most beszerzett darálógép, hóeke, kis-
traktor, motoros fűrész sorakozott példás 
rendben az átadásra feldíszített telephe-
lyen, ahol a kerület vezetői – dr. 
Bácskai János polgármester, 
Formanek Gyula alpolgármes-
ter, valamint dr. Vas Imre or-
szággyűlési képviselő – mellett 
a kormány részéről dr. Czomba 
Sándor foglalkoztatáspolitikáért 
felelős államtitkár és dr. Hoff-
mann Imre közfoglalkoztatási és 
vízügyi helyettes államtitkár is 
megjelent.

A FESZOFE igazgatója, Sebők 
Endre üdvözölte a vendégeket az ország 
legnagyobb hajléktalanfoglalkoztató cégé-
nél, amely ennek révén a közfoglalkozta-
tásból is kiveszi részét. A Belügyminisz-
térium programjának részeként 2011-től 
minden évben 250 otthontalant foglalkoz-
tattak, így idén is. Meglátása szerint ez 
az első lépés, hiszen a hajléktalanok nem 
magatehetetlen emberek, és a munka révén 
rendszerességet, önbecsülést, tartást kap-
nak. A cég integráció iránti elkötelezett-
ségét jól mutatja, hogy védőhálót is nyújt 

munkavállalóinak, hiszen 
vannak szociális feladatokat 
ellátó munkatársai.

Az újonnan átadott értékteremtő beruhá-
zás révén a parkfenntartás során keletkező 
nyesedéket és mellékterméket – amelynek 
elszállításáért korábban a FESZOFE fize-
tett – ezután a brikettáló üzemben briket-
té tömörítik, és kiosztják a kerületben élő 
száz, erre alkalmas berendezéssel fűtő 
családnak. A brikettek fűtőértéke az ala-
csonyabb nedvességtartalom miatt jobb a 
tűzifáénál.

A dísznövényházban a kerületben kiültet-
ni tervezett palánták felét tudják felnevel-

ni, jelenleg már 40 ezer leveles lakója van 
az új építménynek (büdöskék, szebb ne-
vükön bársonyvirágok, kakastaréjok, ver-
bénák, díszbazsalikomok és díszzsályák, 
kasvirágok, begóniák).

Bácskai János kiemelte, hogy az „utcáról 
a munka világába” mintaprojekt résztve-
vői az új beruházásoknak köszönhetően 
is értelmes, Ferencváros számára is hasz-
nos munka segítségével integrálódhatnak 
vissza a társadalomba. Czomba Sándor a 
kormány négy évvel ezelőtti vállalására 
emlékeztetett, hogy segély helyett munkát 
adjon az embereknek, és leszögezte: a köz-
foglalkoztatásra nemcsak vidéken, de Bu-
dapesten is szükség van.                   (MK)

vadonatúj autóbuszok
A tavaly beszerzett 159 új autóbusz után 
újabb 167-tel gyarapodik a budapesti kö-
zösségi közlekedés járműparkja. Az új 
járműveket a Volánbusz üzemelteti majd 
a BKK városhatárt átlépő járatain. A 106 
szóló és 61 csuklós járművet ezúttal is a 
Hősök terén adták át, és ott is lehetett meg-
szemlélni. Az új MAN és Volvo buszok 
által javulnak az utazási körülmények, és 
a károsanyag-kibocsátás is jelentős mér-
tékben csökken.

környezetkímélő buszok
A károsanyag-kibocsátás csökkentése a 
kulcsszó a frissen forgalomba állt első 
földgázüzemű buszoknál is, amelyek Dél-
Pesten járulnak hozzá az életminőség ja-
vulásához. A jó állapotban vásárolt, belga 
gyártású Van Hool buszok a legrégebbi 
típusú Ikarusokat váltják ki.

A földgázüzemű járműveknél is jobb kör-
nyezetvédelmi mutatókkal rendelkezik az 
év végén érkező 28 új, hibridmeghajtású – 
azaz a legmodernebb, Euro VI-os normák-
nak eleget tevő dízelmotorral és mellette 
elektromos hajtással is felszerelt – csuk-
lós Volvo busz. A leglényegesebb, utas 

szemmel is érzékelhető különbség a meg-
állókból történő füstmentes indulás lesz, 
ilyenkor ugyanis a villanymotor dolgozik 
majd. Ezek a légkondicionált járművek 
külsejükben a frissen átadott 61 csuklóssal 
szinte azonosak lesznek, ám a motorterük 
lényegesen különbözik. Ismeretes, hogy 
Kecskeméten márciusban adtak át a maga 
nemében a világ legnagyobb, 25 darabos 
hibridbuszflottáját.

pótolják az 1-es villamost
Több ízben adtunk már hírt a Hungária 
körgyűrűn közlekedő 1-es villamos felújí-
tásának és hosszabbításának munkálatai-
ról, ezúttal a budai oldalon kezdődtek meg 
a közműkiváltási munkálatok, ezért a Fe-
hérvári út–Hengermalom út kereszteződé-
sében, a villamos jövőbeli végállomásának 
környékén közlekedési változásokra kell 
számítani.

Április 11-étől május elejéig az 1-es vil-
lamos a Kacsóh Pongrác út és a Népliget 
M között jár. Ez idő alatt pótlóbusz jár 
Óbudától az Erzsébet királyné útjáig 1V 
jelzéssel a Bécsi úttól és 101V jelzéssel a 
Bogdáni úttól indulva, míg délen a Közvá-
góhíd H és a Népliget M között jár a 201V 

pótlóbusz. Lezárult a pályázat, melynek 
keretében 37 új, spanyol gyártású CAF 
villamost vásárol a BKV a megújuló 1-es 
villamosvonalra, valamint a jövő évben ki-
alakítandó Budai Fonódó projekt által érin-
tett 19-es és 61-es villamosra. Érdekesség, 
hogy a kontingens tartalmaz 12 – termé-
szetesen végig alacsonypadlós – 56 méter 
hosszú szerelvényt is, amelyek a nagykör-
úti Combinóknál is hosszabbak.

változások a keleti pályaudvarnál
A közúti és a vasúti közlekedés is változik 
a Keleti pályaudvar és a Stadionok közt ta-
lálható Százlábú híd felújítása miatt – ez 
több vonalon a vasúti menetrend módosítá-
sát, a közúton pedig ideiglenesen kevesebb 
járható sávot jelent.

Új zenék a margitszigeten
Húsvéttól ismét működik a tavaly felújí-
tott és kibővített margitszigeti szökőkút, 
az első napokban a múlt évi repertoárral, 
majd április 25-étől új zeneművek is hall-
hatók lesznek. Sőt, gyerekeknek szóló 
blokkal is bővül a kínálat, amely 11 és 16 
órakor fog felcsendülni.

Fővárosi hírek
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beszélgetés a közös képviselőkkel
A társasházak felújítására kiírandó pályázatról, a Zöld Udvar pályázatról és a József Attila-lakótelepi lépcsőházi megfi-
gyelőrendszer kiépítéséről tanácskoztak a társasházak közös képviselői a Vendel utcai irodaházban március 28-án.

A Közös Képviselők Klubja ez alkalommal is magas számú ér-
deklődő mellett zajlott le, a kerület részéről dr. Bácskai János 
polgármester, Formanek Gyula alpolgármester és dr. Vas Imre 
országgyűlési képviselő mellett Rimovszki Tamás, a Ferencvárosi 
Közterület-felügyelet igazgatója, Madár Éva, az önkormányzat 
Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási irodavezetője, 
valamint Vincze Attiláné, az önkormányzat környezetvédelmi 
munkatársa is részt vett. A közvetlen légkör révén a közös képvi-
selők kérdezhettek az illetékesektől, akik szintén kíváncsiak vol-
tak a közönség véleményére.

A legnagyobb érdeklődésre a társasházak felújítására hagyo-
mányosan kiírt pályázat tartott 
számot, amelynek keretösszegét 
(150 millió forint) homlokzat-, 
tető- vagy kéményfelújításra, 
szigetelésre, akadálymentesítés-
re lehet felhasználni. A pályázat 
várhatóan április végén kerül ki-
írásra.

Belső- és Középső-Ferencváros 
társasházai pályázhatnak arra a 7 

milliós alapra, amelyet az önkormányzat a Zöld Udvar 2014 prog-
ram fedezetéül hozott létre. Ennek célja, hogy a házak udvaraiban 
közös zöld felületeket alakítsanak ki, illetve a már meglévő kerte-
ket növeljék, bővítsék.

A klub harmadik nagy témája a József Attila-lakótelepet érintet-
te, itt ugyanis lépcsőházi kamerarendszerre lehet pályázni – ahogy 
arról már a februári lakótelepi rendőrségi bejáráson is szó esett 
–, amely a közös helyiségek megfigyelését végezhetné. A kültéri 
kamerarendszer bővítését itt az egyébként örömtelien nagy zöld 
felületek akadályozzák. A lakótelepet és környékét érintő másik 
pályázat az egynyári virágpalántákra vonatkozott, ilyeneket – 

társasházanként maximum 150 
darabot – a József Attila-lakó-
telep, az Aszódi úti lakótelep és 
a MÁV-házak lakói igényelhet-
nek.

A pályázatokról és a Közös 
Képviselők Klubjáról bővebben 
a www.ferencvaros.hu oldalon 
olvashatnak.

(MK)

lépcsőházi megfigyelő rendszer
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
„Lépcsőházi megfigyelő rendszer 2014” címmel pályázatot 
hirdet a József Attila-lakótelep területén (Üllői út–Határ út–
Epreserdő utca–Ecseri út által határolt zóna) lévő társasházak 
részére lépcsőházi belső, zárt rendszerű minimum 2 kamerá-
ból álló elektronikus megfigyelő rendszer kiépítésére.

Az önkormányzat összesen bruttó 30 millió Ft keretösszeget 
biztosít a pályázatban foglalt célok megvalósítására.

Sikeres pályázat esetén a kamerarendszert Ferencváros Ön-
kormányzata saját beruházásként kiépíti, az az összes beren-
dezésével együtt a tulajdonában marad. Az önkormányzat a 
kamerarendszert az adott társasház részére haszonkölcsönbe 
adja, oly módon, hogy annak fenntartási, üzemeltetési költsé-
geit a társasház viseli.

Pályázati eljárás eredményességének feltétele: A közbe-
szerzési eljárás kiírásához szükséges számú jelentkező, azaz 
min. 50 társasház érvényes pályázata.

A pályázat célja: a közrend és a közbiztonság megszilárdí-
tása és javítása a lakótelepen, a bűncselekmények megelőzése 
és visszaszorítása, az áldozattá válás megelőzése, a vagyon-
védelem hatékonyságának növelése, illetve a lakótelepen 
lévő társasházak lépcsőházainak közbiztonsági ellenőrzése.

A pályázat benyújtásának határideje:  
2014. május 30. 12.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros IX. Ke-
rület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterület-
felügyelet (Öller Vivien, 1092 Budapest, Ferenc krt. 8.).

További információk a 217-7107-es telefonszámon, illetve a 
kozter@ferencvaros.hu címen kérhetők. A pályázat részlete-
iről és feltételeiről a www.ferencvaros.hu oldalon tájékozód-
hatnak.

építészeti siker a bmC-nek 
Újabb első díjas magyar projektről adhatunk hírt: a 
Budapest Music Center (BMC) épülete a szakmai zsűri 
döntése alapján első díjat nyert a komoly szakmai háttérrel 
rendelkező The Architizer A+ Awards „Építészet és hang” 
kategóriájában. 

Az Architizer a világ egyik legnagyobb építészeti portálja, mely 
2014-ben másodszorra a Wall Street Journal Magazinnal közösen 
60 kategóriában oszt ki díjakat. Idén több mint 100 országból ér-
keztek pályázatok. A mintegy 200 fős nemzetközi zsűri az építé-
szet, művészet, ipar és média illusztris képviselőiből áll.

A Gőz László által alapított BMC új központját tavaly március-
ban adták át, az elismerésnek köszönhetően a kerületi épület már 
nemcsak zenei centrumként, hanem építészeti különlegességként 
is híressé vált. A BMC tervezői – Chehadé Abdel Rahim, Gőz Do-
rottya és Taraczky Dániel – az első helyezés mellett a „Színházak 
és előadótermek” kategóriában különdíjat is kaptak, melyen Zaha 
Hadid győztes bakui koncerttermével osztoztak. 

A Budapest Music Center 1996 óta meghatározó szereplője Fe-
rencváros és a főváros kulturális életének. A Mátyás és Imre utca 
sarkán 150 éve nagykereskedő házának emelt épület a tavalyi át-
alakítással pezsgő kulturális központtá változott. Az eredeti kőfa-
lazatot megmutató, az egykori belső udvar átépítésével kialakított, 
természetes megvilágítású koncertterem köré szerveződnek a BMC 
intézményei: a Zenei Információs Központ, az Opus Jazz Club és 
Étterem, az Eötvös Péter Nemzetközi Intézet, a BMC irodái és stú-
dióhelyiségei, próbatermei.                (km)

pályázati felhívás
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elindult a 4-es metró
A nagyközönség számára 2014. március 28-án, pénteken adták át 
a főváros negyedik metróvonalát. 24 évvel az eddigi utolsó met-
rószakasz, az M3-as metró Árpád híd–Újpest pályájának átadása 
után tovább bővült a budapesti föld alatti gyorsvasúti hálózat: Or-
bán Viktor miniszterelnök Tarlós István főpolgármester jelenlété-
ben átadta az M4-es metrót.

A járat az első hétvégén, március 30-án éjfélig ingyenesen kipró-
bálható volt, a városlakók nagy számban voltak rá kíváncsiak. Ak-
kor még kevesen használták valódi utazási célra a szerelvényeket, 

inkább csak nézelődtek a Budapesten szokatlan, monumentális 
metróállomásokon, valamint a megállóknál lévő felszíni tereken. 
A metró indulásával párhuzamosan – amint arról már korábban 
beszámoltunk – a felszíni közlekedési hálózat is alaposan meg-
változott, elsősorban a metró által is érintett Dél-Budán, a XI., a 
XXII. kerületben, továbbá Törökbálinton és Budaörsön. Az M4-
es metrónak két állomása érinti Ferencvárost is, a Kálvin térnél és 
a Fővám térnél.  

             (MK)

egy új világ a föld alatt
Hosszú éveken át bosszantotta a 4-es metró 
a fővárosiakat: egy soha be nem fejezhető 
pénztemetőként gondoltak rá a legtöbben. 
Az elmúlt években azonban felgyorsultak 
az események, elérhető közelségbe került 
a befejezés, mégpedig olyannyira, hogy 
2014. március 28-án, pénteken Orbán Vik-
tor miniszterelnök és Tarlós István főpol-
gármester át is adta.

Az M4-es metró Budapest legmodernebb 
közlekedési eszköze, jelentős mérnöki tel-
jesítmény, amely váratlanul stílusos, kre-
atív, ötletes építészeti megoldásokkal van 
tele. Hogy ezt nem csupán az elfogult és az 
újdonság varázsától elbűvölt utas gondolja, 
az bizonyítja, hogy a kerületi Fővám téri 
és a szomszédos Szent Gellért téri állomás 
elnyerte a busz- és vasúti megállók kategó-
ria fődíját a rangos Architizer A+ Popular 
Choice Awards nemzetközi építészeti sza-
vazásán. A 4-es metró két megállója a zsűri 
döntése és a közönség szavazatai alapján 
is első lett a kategóriában, három amerikai 
és egy svájci jelöltet maga mögé utasítva.

Kelenföld vasútállomás végállomáson 
a sok információ, a színvonalas vasúti 
kapcsolatok és az utastájékoztatás késztet 
ámulatra, de a Bikás park megálló még 
futurisztikusabb. A felszínen a Bálnára 
nem véletlenül hasonlító – hiszen azonos a 
tervező – fényt beeresztő épület tűnik fel. 
Ez alulnézetből is impozáns, akárcsak a 
gyerekrajzokkal kidekorált elválasztó üve-
gek – ezek a középső üvegfelületek min-
den megállóban megtalálhatóak más-más 
díszítéssel.

Egy hosszabb suhanás után Újbuda-
központ következik, ahol a megvilágított 
üvegfelületek és a „gyűrött” mennyezet 
tűnhet fel. Pár száz méternyi nyílegyenes 
pálya után a Móricz Zsigmond körtérre ér-
kezünk, ezt a neonfényben úszó plafon és a 
színes téglalapok teszik megjegyezhetővé 
– sőt, ha jól figyelünk, Móricz Zsigmond 
kézjegyét is megtalálhatjuk.

A Szent Gellért térről már a metró meg-
nyitása előtt közölt képeket a média, és 
valóban: futurisztikus a spirált mintázó 

mozaikborítás, de itt már – a Duna 
miatti mélyebb vonalvezetés okán 
– a hosszas mozgólépcsőzés közben 
van idő megcsodálni a látszólag ösz-
szevissza egymást keresztező látszó 
betongerendákat.

Ezen betonelemek jellemzik a má-
sik díjnyertes állomást, a kerületi Fő-
vám teret is, ennek még egy különle-
gessége a hosszú, Corvinus Egyetem 
előtt, ablakok alatt futó világos moz-
gólépcső. A másik kerületi állomás, a 
Kálvin tér szintén közel van, itt Ko-
dály Zoltán Psalmus Hungaricusá-
nak kotta- és szövegrészlete látható 
mozaikból kirakva a falon. Maga az 
állomás az elforgatva beépített moz-
gólépcsőkkel már-már űrállomást 
juttathat az eszünkbe.

A Rákóczi tér technikai újításaival 
(üvegszálak vezetik le tükrök segít-
ségével a napfényt) és ötletességével 

(a Rákócziak birtokainak felsorolása a fal-
ba öntve) marad emlékezetes. A II. János 
Pál pápa tér nagy tereivel és felszíni kis ta-
vával biztat maradásra, míg a végállomás, 
a Keleti pályaudvar napfényessége miatt 
különleges.

Az egész metróvonal Budapest talán leg-
barátságosabb hangulatú, legötletesebb, 
legvidámabb közlekedési eszköze.    

   (MK)

MTI-fotó: Máthé Zoltán

MTI-fotó: Máthé Zoltán
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április 22.:  
a Föld napja
A Föld Napja alkalmából különféle eseménye-
ket rendeznek világszerte, amelyekkel a Föld 
természeti környezetének megóvására igyekez-
nek felhívni a figyelmet. A napot 175 országban 
tartják, Magyarországon 1990 óta rendezik meg.

Bolygónk megóvása érdekében John 
McConnell 1969-ben egy UNESCO 
konferencián, San Franciscóban ve-
tette fel a Föld Napjának ötletét. De-
nis Hayes amerikai egyetemi hall-
gató 1970. április 22-én mozgalmat 
indított a Föld védelmében, és meg-
alapította az Earth Day Networkot, 
ekkor 25 millió amerikai emelte fel 
szavát a természetért. A Föld napja 
mozgalom egyik jelmondata: „Ki 
mondta, hogy nem tudod megváltoz-
tatni a világot?” 

Ez a történelmi jelentőségű ese-
mény az Egyesült Államokban – és 
az ország határain túl is – fontos vál-
tozásokat hozott: az USA-ban szigo-
rú törvények születtek a levegő és a 

vizek védelmére, új 
környezetvédő szerve-
zetek alakultak, és több 
millió ember tért át ökológiai-
lag érzékenyebb életvitelre.

Magyarországon 1990 óta évről 
évre egyre többen érzik úgy, leg-
alább megpróbálják – és legalább a 
Föld Napján, április 22-én tesznek 
valamit a bolygó érdekében: fát ül-
tetnek, rajzpályázatot hirdetnek, 
környezeti vetélkedőt, patak- és 
falutakarítást szerveznek. Ferenc-
városban is számos programot tar-
tanak a Föld napja alkalmából: lesz 
szabadtéri rendezvény, bolhapiac és 
veszélyeshulladék-gyűjtés.

Gyűjtsük a veszélyes hulladékot!
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatá-
nak Városfejlesztési, Város-
gazdálkodási és Környezet-
védelmi Bizottsága díjmentes 
veszélyeshulladék-gyűjtési 
akciót hirdet 2014. április 26-
án, szombaton 9.00–13.00 óra 
között.

Helyszínek:
• Napfény utcában (Lidl áru-

ház előtt)
• Bakáts téren (Polgármesteri 

Hivatal épülete előtt)
• Lenhossék utcai parkban (a 

park Márton utcai oldalán)
A háztartásban feleslegessé 
váló alábbi hulladékokat 
gyűjtjük:
• elem, akkumulátor
• elektronikai hulladék
• festékpatronok és -kazetták
• fénycső, villanykörte
• lejárt szavatosságú gyógy-

szer
• növényvédő szer
• fáradt olaj
• festékes, hígítós doboz, 

rongy
• használt étolaj
• tisztítószerek, dezodoros 

flakonok
• oldószerek
• ragasztómaradékok
• levegőszűrő; olajszűrő
• savak, lúgok, vegyes labor-

vegyszerek
A gyűjtést az .A.S.A. Ma-
gyarország Kft. szakemberei 
végzik. Ha ezek az anyagok 
a háztartási hulladékokkal 
együtt kerülnek a szemét-
telepre, komoly környezeti 
problémákat okoznak. Kör-
nyezetünk védelme érdeké-
ben kérjük, akciónkat minél 
nagyobb számban szívesked-
jenek igénybe venni.

Az akció kizárólag ferenc-
városi lakosok számára, ház-
tartási mennyiség átvételére 
vonatkozik!

A következő veszélyeshulla-
dék-gyűjtés időpontja: 2014. 
július 5., szombat.

bolhapiac
Helyszín: Napfény utcai áruházak előtti terület
Időpont: 2014. április 26., szombat 9–13 óráig

Várjuk mindazokat, akik megunt, régi háztartási eszközeiket, 
könyveiket, ruháikat, játékaikat, vagy bármely más használati 
tárgyukat szeretnék ily módon értékesíteni vagy 
elcserélni.

Jelentkezni a 217-1725-ös telefonszámon 
vagy a kornyezetvedelem@ferencvaros.
hu e-mail címen április 23., szerda 12 
óráig lehet.

Az asztalok korlátozott meny-
nyisége miatt érkezési sor-
rendben tudjuk biztosítani 
a helyeket, kizárólag 
előzetes regisztráció 
alapján.

Csak IX. kerüle-
ti lakosok vehetik 
igénybe, lakcím-
kártya bemuta-
tásával.

Szeretettel vá-
runk minden ér-
deklődőt!

Ferencváros  
Önkormányzata

 felhívás
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GONDOsKODÓ feReNCváROs

Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP) Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDNP) 

Csárdi Antal (LMP)

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP) 

Hidasi Gábor (MSZP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)

Kandolka László, 1. evk. (Fidesz–KDNP)

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)

Kassab Adonis István (független)

Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz–KDNP)

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDNP)

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)

Pál Tibor (MSZP)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)

Tornai István (független)

Veres László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)

Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz–KDNP)

    KÉpviselŐi fOGaDÓÓRáK

Polgármesterként a Polgármesteri Hivatalban (I. em. 
24.) minden hónap utolsó csütörtökén 12–16 óráig, 
bejelentkezés személyesen az Ügyfélszolgálati Irodá-
ban, nyitvatartási időben. A József Attila-lakótelepen 
(Toronyház u. 3/B – Ügyfélszolgálati Kirendeltség) 

minden hónap második csütörtökén 17–18 óráig. 
Országgyűlési képviselőként minden hónap utolsó csütörtökén 
16.30–18 óráig a Lónyay utcai Fidesz-irodában.

Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap 
utolsó szerda, 12–16 óra, Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14., II. emelet 38. Képvi-
selői fogadóóra: minden hónap első hétfő, 
17–19 óra, a részönkormányzat irodája, 

Toronyház u. 3/B. Bejelentkezés az ügyfélszolgálati irodákon 
(Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 3/B). Érdeklődni lehet 
telefonon: 215-1077/210-es mellék. 

Legalább egy nappal korábbi előzetes  
egyeztetés alapján.  
Telefon: 06/20/365-0340

Minden hónap második kedd, 13–15 óra, a 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A), illetve egyeztetés alapján. Telefonon: 
06/20/513-0779

Minden hónap első péntek, 9–11 óra, a 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A). Telefon: 280-7195,  
e-mail: hidasigabor@freemail.hu.

Minden hónap első péntek, 10–12 óra, 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A) Telefon: 280-7195,  
e-mail: hidasi.gyula@ferencvaros.hu

Minden hónap első hétfő, 17–19 óra, Ferenc-
városi Művelődési Központ (IX., Haller u. 27.)

Minden páros hét kedd, 16–18 óra, IX., 
Lónyay u. 48., illetve előzetes egyeztetés 
alapján bármikor. Telefon: 06/20/510-7425

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor. 
Telefon: 06/70/379-9243

Minden hónap második hétfő, 17–19 óra, 
Ferencvárosi Művelődési Központ (IX., Haller 
u. 27.), illetve előzetes egyeztetés alapján. 
Telefon: 06/30/276-3395

Előzetes egyeztetés alapján bármikor. 
Telefon: 215-1077/537 mellék, e-mail: 
danielmartos20@gmail.com

Minden hónap második kedd 16.30–18 óra, 
Köztelek u. 2. fszt. 1. Előzetes egyeztetés 
alapján. Telefon: 06/20/969-8849

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

Minden hónap első péntek, 16–18 óra, 
Aszódi úti önkor mányzati iroda, vagy előze-
tes bejelentkezés alapján: 06/20/975-8262

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor. 
Telefon: 06/70/333-1713

Minden hónap első hétfő, 16–17.30 óra, 
FESZ-Oktatási Stúdió (Mester u. 33–35., 
bejárat a Dandár utca felől), vagy  előzetes 
bejelentkezés alapján bármikor. Telefon: 
06/30/250-2249

Minden hónap második csütörtök, 16–18 
óra, Bakáts téri általános iskola könyvtára, 
vagy sürgős esetben a 06/20/926-5633-as 
telefonon.

Előzetes bejelentkezés alapján 
bármikor. Telefon: 06/20/279-
7025, vas.imre@fidesz.hu

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) 

ingyenes hpv elleni védőoltás

Ferencváros védi fiataljait
A méhnyakrák világszerte a nőket fenye-
gető második leggyakoribb rosszindulatú 
daganat. Kialakulásában nagy szerepet 
játszik az igen sűrűn előforduló Humán 
Papilloma Vírus, ezért javasolt a védő-
oltás beadatása, mely nemcsak a leggya-
koribb méhnyakráktípusok, hanem nemi 
szervi szemölcsök ellen is védettséget 
nyújt. Mivel a védőoltással egy magas 
kockázati tényezőjű betegség kerülhető 
el, de az nem tartozik az életkorhoz kö-
tött kötelező védőoltások csoportjába, 

Ferencváros Önkormányzata immár har-
madik alkalommal biztosít lehetőséget a 
13 éves gyermekeknek a védőoltás ingye-
nes felvételére. 2013-ban 100 gyermek, 
2014-ben 89 gyermek törvényes képvi-
selője kérelmezte a vakcinát. Az igénylés 
határideje ugyan lejárt, a készlet erejéig 
azonban még lehet jelentkezni a védőol-
tásra. A nyilatkozatokat postai úton vagy 
személyesen kell eljuttatni a Polgármes-
teri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája 
részére, dr. Hosszú Károly irodavezető-

nek címezve (1096 Budapest, Lenhossék 
utca 24–28. III. em. 320.). Ezt követően 
az iroda májusban személyesen értesíti ki 
a részletekről az igénylőket.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan 
bármilyen kérdésük lenne, forduljanak 
bizalommal gyermekük háziorvosához, 
illetve a Ferencvárosi Egészségügyi Szol-
gáltató Kft. Mester utca 45. szám alatti 
szakorvosi rendelőjében lévő nőgyó-
gyászati szakrendeléséhez. 

(Tel.: 455-4500)
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lezajlott az országgyűlési választás
A IX. kerület az 1-es és a 6-os országgyűlési egyéni választókerülethez 
(OEVK) tartozik. Április 6-án 26 helyszínen, összesen 53 szavazókör-
ben voksolhattak a választásra jogosultak.

Április 6-án éjszaka a leadott szavazatok 
túlnyomó részét összeszámolták, de min-
den választókerületben maradt egy szava-
zókör, amelynek szavazatait összekeverik 
az  átjelentkezéssel és a külképviseleten 
voksolók szavazataival, ezért ezen sza-
vazókörök eredményét később állapítják 
meg. Emiatt a lapzártánkkor tudható sza-
vazatarány előzetes eredmény, a választás 
végeredményét vélhetően április végén 
hirdetik ki.

Az 1-es számú választókerületben a  
választásra jogosultak 70,7%-a, azaz  
44 882 választópolgár jelent meg,  és 
44 345 érvényes szavazat érkezett.

Előzetes eredmény ebben a választókerü-
letben:

Rogán Antal FIDESZ–KDNP 20 091 
szavazat, mely az érvényes szavazatok 
45,31%-a. Kerék-Bárczy Szabolcs MSZP–
EGYÜTT–DK–PM–MLP 14 511 szava-
zat, mely az érvényes szavazatok 32,72%-
a. Schiffer András LMP 5991 szavazat, 
mely az érvényes szavazatok 13,51%-a. 
Hegedűs Lórántné JOBBIK 3449 szava-
zat, mely az érvényes szavazatok 7,78%-a. 
Szöllősi Istvánné SZOCIÁLDEMOKRA-
TÁK 303 szavazat, mely az érvényes sza-
vazatok 0,68%-a.

A 6-os számú választókerületben a 
választásra jogosultak 56,2%-a, azaz 
40 357 választópolgár jelent meg, és  
39 900 szavazat érkezett.

Előzetes eredmény ebben a válasz-
tókerületben:

Dr. Vas Imre FIDESZ–KDNP  
15 270 szavazat, mely az érvényes 
szavazatok 38,27%-a. Pál Tibor 
MSZP–EGYÜTT–DK–PM–MLP 
14 822 szavazat, mely az érvényes 
szavazatok 37,15%-a. Dúró Dóra 
JOBBIK 5268 szavazat, mely az 
érvényes szavazatok 13,2%-a. 
Jakabfy Tamás LMP 3276 szava-
zat, mely az érvényes szavazatok 
8,21%-a. Csorba Lajos Független 
312 szavazat, mely az érvényes 
szavazatok 0,78%-a. Hollós Pé-
ter ZÖLDEK 278 szavazat, mely 
az érvényes szavazatok 0,7%-a. 
Horváth Aladár MCP 200 szava-
zat, mely az érvényes szavazatok 
0,5%-a. Dr. Suda Dezső SZOCI-
ÁLDEMOKRATÁK 181 szava-
zat, mely az érvényes szavazatok 
0,45%-a. Makai Istvánné KTI 116 
szavazat, mely az érvényes szava-
zatok 0,29%-a. Szilassy Gábor Cé-
zár JESZ 109 szavazat, mely az ér-
vényes szavazatok 0,27%-a. Cseh 
Rita ÚDP 41 szavazat, mely az ér-
vényes szavazatok 0,1% -a. Torma 
Zsolt ÚMP 27 szavazat, mely az 
érvényes szavazatok 0,07%-a.

A választás végleges eredményé-
ről legközelebbi lapszámunkban 
adunk pontos tájékoztatást.

Tisztelt választópolgár!
Magyarország köztársasági elnöke az Eu-
rópai Parlament tagjainak 2014. évi vá-
lasztását 2014. május 25. napjára tűzte ki.

A magyarországi lakcímmel rendelkező 
választópolgárok automatikusan felkerül-
nek a központi névjegyzékbe. A válasz-
tópolgárok a névjegyzékbe történt felvé-
telükről értesítőt kapnak. A névjegyzék a 
helyi választási irodában tekinthető meg. 

Az Európai Unió más tagállamának vá-
lasztópolgára – ha Magyarországon lakó-
hellyel rendelkezik – 2014. május 9-éig 
kérheti a névjegyzékbe vételt a helyi 
választási irodától (1092 Budapest, IX., 
Bakáts tér 1.).

2014. április 22-éig lehet ajánlóíven je-
löltet ajánlani. A listaállításhoz legalább 

20 000 érvényes ajánlás szükséges. Egy 
választópolgár több listát is ajánlhat.

A szavazás napján a lakóhelyétől 
távol tartózkodó választópolgár 
belföldön az általa megjelölt 
településen átjelentkezéssel, 
külföldön Magyarország 
külképviseletein adhatja le 
voksát.

A külképviseleti névjegy-
zékbe való felvételt 2014. 
május 17-én 16 óráig, átje-
lentkezést 2014. május 23-
án 16 óráig lehet kérni a www.
valasztas.hu oldalon, vagy levél-
ben, illetve személyesen a lakóhely 
szerint illetékes helyi választási irodától.

 felhívás

Választási eredmények:

1. választókerület:
1. helyezett: Rogán Antal FIDESZ–KDNP 
20 091 szavazat (45,31%)

6. választókerület:
1. helyezett: Dr. Vas Imre FIDESZ–KDNP 
15 270 szavazat (38,27%)
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szabadtéri edzések Ferencvárosban
Megtartották az első ferencvárosi szabadtéri edzést az 
önkormányzat szervezésében. Április 3-án, csütörtökön a 
József Attila-lakótelepi Nyúldombon két korosztály spor-
tolt egy-egy órát szakember irányítása mellett.

Kellemes tavaszi délutánon gyülekeztek a Nyúldombnál azok a 
kerületi lakosok, akik már hírét vették az e hónapban induló edzé-
seknek. Két csoportban: 17 órától a gyerekek, majd 18 órától a 
felnőttek követték Klenóczky Bea atlétikaedző utasításait. A cso-
portok összetételéhez igazították a mozgásforma jellegét és inten-
zitását, így a gyerekek akadálypályán futkároztak és ugráltak, lab-
dás feladatokat, valamint tornagyakorlatokat végeztek; a felnőttek 
pedig a tartásjavító és erősítő torna mellett a park kondigépeit 
használták. Az első alkalomra kilátogatott Formanek Gyula al-
polgármester is, akinek felbukkanása és lakosok iránti nyitottsága 
rögtönzött lakossági konzultációt eredményezett. Egy másik ke-
rületi helyszínen, a Haller parkban szintén elindultak a sportolásra 
lehetőséget adó alkalmak, amelyeket ugyanezen koncepció alap-
ján Dornbach Ildikó tart.

Az önkormányzat által lehetővé tett edzéseken heti két-két alka-
lommal várják mindazokat, akik szervezett keretek között, szak-
mai vezetéssel szeretnének a szabadban mozogni, és azokat, akik 
számára motivációt jelenthet egy egészséges életmód iránt elköte-
lezett, most alakuló közösség. A csatlakozni vágyók a nyúldombi 
helyszínen csütörtökön 17–19 és szombaton 9–12 óráig találják 
meg Beát. A Haller parkban pedig szerdán és vasárnap ugyanezen 

idősávokban várja az érdeklődőket Ildikó. Hétvégén 11 és 12 óra 
között egyéni tanácsadás igénybevételére is mód van, ahol az 
edzők sportoláshoz, sportágválasztáshoz kapcsolódó és egészség-
gel összefüggő kérdéseket válaszolnak meg. A minden korosztály 
számára nyitott, ingyenes edzéseken június 30-áig lehet részt ven-
ni, majd a nyári szünet után szeptembertől újra indulnak.        (zt.)

iskolai sikerek a jégen
A pesterzsébeti jégcsarnokban rendezte meg évadzáró országos műkorcsolyaversenyét 
a Magyar Speciális Olimpia Szövetség az értelmi fogyatékossággal élő gyermekek és 
fiatalok számára. A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény tanulói a Ferencvárosi Szabadidős SE színeiben 
indultak, és remekül szerepeltek.

A szövetség ebben a sportágban évadonként 
két versenyt rendez. Az elsőt még tavaly no-
vemberben tartották a ferencvárosi Lobogó 
utcai jégcsarnokban – itt edzenek a ferencvá-
rosiak –, március végén pedig Pesterzsébeten 
mutatták be tudásukat a fiatalok.

– Két kategóriában mérték össze képessége-
iket a résztvevők, ügyességi és zenés verseny-
ben – magyarázta Dombóvári Szilvia, a Gát 
utcai iskola testnevelő tanára. – Hét tanulónk lé-
pett jégre, ketten zenés kűrben, a többiek pedig 
különböző feladatsorokat tartalmazó ügyességi 
számban. Mindkettőre igaz, hogy minél többet 
tud valaki, annál magasabb szinten versenyez-
het.   

A zenés szám II. kategóriájában Vendégh Haj-
nalka győzött – ő egy éve ötödik lett a speciális 
olimpián, Dél-Koreában –, Dani Dorka a máso-
dik helyen végzett. Az ügyességi versenyben a 
lányoknál a III. szintet Szalisznyó Szilvia nyer-
te meg, a VII. szinten Marosi Viktória győzött, 
míg a IV. kategóriában Taba Vivien második 
lett. A fiúk VI. szintjén Horcza Róbert végzett 
az első helyen Al-Yassin Mustafa előtt. – Örü-
lünk a gyerekek sikereinek, de a lényeg a rend-

szeres sportoláson van – mondta Dombóvári 
Szilvia. – A vetélkedés izgalma jó hatással van 
diákjainkra, akik számára sokat jelent egy-egy 
ilyen erőfelmérő – tette hozzá. 

(M. S.)

diákolimpiai sikerek
A népligeti Elek Gyula Sport-
arénában lévő tekecsarnokban 
rendezték meg március végén 
az országos diákolimpia dön-
tőjét. A viadalon az amatőr 
és az igazolt tekézők külön 
indultak. Ferencvárost három 
fiatal képviselte. A fiúknál 
Felvégi Ádám 12 fával előzte 
meg a kategóriájában máso-
dik helyezettet. A lányoknál 
Hári Boglárka egyéni csúcs-
csal, 21 fával verte meg az 
ezüstérmest, míg Tóbiás Anett 
az ötödik helyen végzett.  

A leánybirkózók diák-
olimpiáját a pestszentimrei 
Sportkastélyban tartották. A 
Ferencváros sportolói közül 
Ferentzi Emília, Szabados 
Csilla, Teszák Estilla első lett, 
Kovács Bettina, Lévai Niko-
lett, Kardos Zsófia és Bukodi 
Noémi pedig ezüstérmet ve-
hetett át.

RÖviDeN

Vendégh Hajnalka edzőjével



Ferencváros 9spOrT

Győzelem 160 hónap után!
Ferencvárosi győzelemmel zárult az 
idény egyik legfontosabb labdarúgó-
mérkőzése az Újpest ellen idegenben. 
A zöld-fehérek vesztett helyzetből for-
dítva, 2-1-re megverték ősi riválisukat.

Egy ködös ősz végi napon, 2000. novem-
ber 30-án játszották az utolsó Újpest–Fe-
rencváros bajnoki labdarúgó-mérkőzést a 
régi Megyeri úti stadionban. Akkor mind-
két oldalon akadtak helyzetek, ám sokáig 
nem esett gól. Aztán a 73. percben Vén 
Gábor ívelt be szögletet jobbról, középen 
nagy lendülettel érkezett Dragóner Attila, 
és négy méterről a hálóba fejelt.

Ez az 1-0-ás siker volt a Fradi utolsó 
győzelme Újpesten hosszú ideig. Azóta 12 
meccsen öt döntetlen született, és hétszer 
kikapott csapatunk idegenben. A rossz so-
rozat megtörésében nagyon bíztak a szur-
kolók, a játékosok és a vezetők egyaránt. 
Egy Újpest elleni diadal értéke mindig sok-
kal nagyobb minden más győzelemnél.

Április 4-én, a legutolsó összecsapáson 
telt ház előtt rosszul kezdődött a viadal: a 4. 
percben egy szöglet után figyelmetlenséget 
kihasználva a lilák jutottak előnyhöz. Leg-
alább korán kaptuk a gólt, így lesz időnk a 
fordításra – próbálták pozitívan értékelni a 
Fradi-drukkerek a történteket. A gondolat 
első fele nemsokára igazolást nyert, a 23. 
percben, szintén szögletet követően egyen-

lített Gyömbér Gábor. A folytatásban ke-
vés igazi helyzet adódott a csapatok előtt, 
a második félidő elején pedig a játékvezető 
nem adott 11-est egy egyértelmű kezezés-
nél a Fradi javára. A zöld-fehérek hívei  
abban reménykedtek, hogy Leonardo meg-
rázza magát, és eldönti a meccset – ami 
aztán úgy is lett! Egy újpesti szöglet után 
a saját kapujától 25 méterre került a brazil 
játékoshoz a labda, majd végigszáguldott a 
pályán, és 13 méterről a kimozduló kapus 
mellett a jobb alsó sarokba lőtt.

Régen azt mondták, az Újpest elleni győ-
zelem a szezon végéig elrepíti a csapa-
tot. Talán most tényleg úgy lesz!         
                                                         (M. S.)

bácsi péter európa-bajnok
Hat évvel a Tamperében nyert Európa-bajnoki címe után ismét a kontinens 
legjobbja lett Bácsi Péter, a Ferencváros 80 kg-os kötöttfogású birkózója, még-
pedig úgy, hogy vetélytársai egyetlen pontot sem értek el ellene.

Finnország a kedvenc helye lehet Bácsi 
Péternek. Az FTC világválogatott birkó-
zója 2008-ban Tamperében, most pedig 
Vantaaban állhatott fel az Európa-bajnoki 
dobogó tetejére.

Április első vasárnapján a zöld-fehérek 
sportolója a szerb Balo ellen kezdett, és 8-0-
nál technikai tussal győzött. A cseh Omarov 
épphogy megúszta ezt a sorsot, őt 7-0-ra 
verte meg Bácsi. A harmadik fordulóban a 
svéd Berg következett, ez a mérkőzés 11-
0-nál ért véget, szintén technikai tussal. Az 
elődöntőben a grúz Cirekidze sem tudott 
mit kezdeni a 30 éves magyar birkózóval, 
aki pillanatok alatt 7-0-ás előnyre tett szert, 
majd egy kitolással megszerezte a nyolca-
dik pontját is, így újfent technikai tussal nyert.

A sorsolás következtében egyre nehezebb ellenfelek néztek farkasszemet Bácsi Péter-
rel, a fináléban a kétszeres világbajnok török, Selcuk Cebi. A két versenyző nagy küz-
delmet vívott egymással, de a Fradi birkózója erőnléti fölényben aktívabb volt, riválisát 
kétszer is megintették. Mivel pontot a török sem tudott elérni Bácsi ellen, a ferencvárosi 
klasszis győzött, és aranyérmes lett.            (m)kupagyőztes gyerekek

Március végén a székesfehérvári Fő-
nix Csarnokban rendezték meg az I. 
Dévényi Tibor Utánpótlás Emléktor-
nát. A MÁV Előre egykori elnökének 
emlékére szervezett viadalon hat klub 
fiataljai léptek pályára.

Az U11-eseknél a Ferencváros vég-
zett az első helyen, a zöld-fehérek öt 
mérkőzésen 14 gólt szereztek, és csak 
4-et kaptak. Munkácsi Dávid elégedett 
volt csapatával, mert az edzéseken 
gyakorolt elemeket jól alkalmazták a 
meccseken. A torna legjobb kapusa a 
Fradi hálóőre, Bohl Ákos lett. Az U10-
es együttes 4. lett.

elhunyt henni Géza
87 esztendős korában, Floridában 
meghalt Henni Géza, a Ferencváros 
1958–49-es bajnokcsapatának kapu-
sa, aki fradistaként 13-szor szerepelt a 
válogatottban. Az 1956-os forradalom 
után az Egyesült Államokba távozott, 
ahol előbb játékosként, majd edzőként 
is sokat tett az amerikai labdarúgás 
fejlődéséért. 1965 és 1967 között szö-
vetségi kapitányként dolgozott, majd a 
Houston Stars, aztán pedig a Rhodes 
Island-i egyetem csapatának trénere, 
valamint az intézmény professzora 
volt. 1996-ban beválasztották a Hall of 
Fame-be, a New England-i Hírességek 
Csarnokába.

RÖviDeN


