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Kibővült és megszépült a Dandár 
Gyógyfürdő, az udvaron új 
kültéri medencét építettek, és 
szaunavilág létesült.

Hét iskola 300 gyermeke énekelt 
együtt a Bakáts téren, de számos 
más programot is tartottak kerü-
letszerte a rendezvénysorozaton.

új spoRtolásI lehetőség

4

Rekortán borítású futópályát és 
időjárásálló szabadtéri fitnesz-
eszközöket adtak át szeptember 
27-én a Haller parkban.

újabb fejlesztések a fesZofe-nál
Brikettároló színt és hulladékaprító 
gépet adtak át a FESZOFE Non-
profit Kft. Gubacsi úti telephelyén 
október 2-án.

A FESZOFE az ország legnagyobb haj-
léktalan-közfoglalkoztató cégeként 300 
millió forintos állami támogatást nyert 
„Az utcáról a munka világába” című prog-
ramja második ütemére. Ennek köszönhe-
tően 200 hajléktalannak adhatnak munkát 
a téli közmunkaprogramban 2015. február 
28-áig, valamint többek közt targoncát, 
mikrobuszt, csomagológépet és teherautót 
tudtak beszerezni.

Az október 2-i átadáson a brikettároló 
színt és a hulladékaprító gépet bemutatva 
Sebők Endre, a FESZOFE Nonprofit Kft. 
igazgatója látványos, komoly eredmény-

nek nevezte a fejlesztést. Szavai szerint 
az átadó napja a cég idei második ünnep-
napja – az első a brikettáló és a fóliasátor 
átadása volt. Megköszönte a kormányzat 
és kiemelten a Belügyminisztérium támo-
gatását, valamint a kollégák és a munka-
vállaló hajléktalanok segítségét.

Bácskai János polgármester párhuzamba 
állította a kormányzati szándékokat és tá-
mogatási politikát a ferencvárosi gyakor-
lattal, hiszen mindkettő lényege az, hogy 
nincs „ingyensegély”. Az átadón részt vett 
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkára, aki elmond-
ta, dicsérendő a program, hiszen a lényegi 
pontja az összefogás, amely a támogatás-
hoz és a fejlesztéshez vezet.

Réthy Pál, a Belügyminisztérium Köz-
foglalkoztatási és Logisztikai Főosztá-

lyának vezetője bevallása szerint mindig 
örömmel jön a FESZOFE telephelyére, 
mivel mindig fejlődést lát, és meggyőződ-
het arról, jó helyre kerülnek a támogatá-
sok, amelynek látható eredményei vannak. 
A tervek szerint a hamarosan elfogadandó 
költségvetés új forrásokat nyit meg a ha-
sonló programok számára, amelyek külö-
nösen összetettek, hiszen a hajléktalanság 
problémáját csak körültekintően, szociális 
tanácsadással lehet kezelni. Megemlítet-
te, hogy már több település érdeklődött a 
program adaptálása iránt.

Az elkészült brikettekből Sajó Ákos ön-
kormányzati képviselő és Bácskai János 
polgármester osztott ki a MÁV-Aszódi 
lakótelepen élő rászorulók részére csoma-
gokat október 3-án.

(MK)
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új medence a Dandár fürdőben
Csupán egy héttel a felújított Rudas fürdő után a kibővült és megszépült 
Dandár gyógyfürdőt is átadták a közönségnek. 

A 150 millió forintos felújítást követően 
sajtótájékoztató keretében adták át a Dan-
dár kültéri medencéjét és a minden igényt 
kielégítő szaunavilágot. A fejlesztés példás 
gyorsasággal, kevesebb mint egy év alatt 
fejeződött be. Október 14-éig az új rész in-
gyenesen, később pedig kiegészítő jeggyel 
használható.

Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes 
beszámolt róla, hogy a közelmúltban egy 
nemzetközi összehasonlításban Budapest 
elnyerte a régió legélhetőbb városa címet. – 
Ennek oka, hogy megtanultunk gazdálkodni 
lehetőségeinkkel és erőforrásainkkal: ami-
ben jók vagyunk, azt igyekszünk még jobbá 
tenni, és a fővárosban ilyen a római időkre 
visszavezethető gyógyvizek és fürdők kul-

túrája – fejtette ki a városvezető. Bácskai 
János polgármester arra a változásra hívta 
fel a figyelmet, ami révén a Dandár Buda-
pest fürdővárosi képének méltó részévé 
válhatott. Kiemelte, hogy az egészségügyi 
ellátás kiegészítéseként is jó szolgálatot tesz 
az intézmény sok betegség megelőzésére, 
kezelésére alkalmas vize; így a szomszédos 
Mester utcai szakrendelő pácienseinek is 
kézenfekvő megoldást jelent.

Szőke László, a Budapest Gyógyfürdői 
és Hévizei Zrt. vezérigazgatója beszámolt 
mostanra megvalósult célkitűzésükről, hogy 
a hét, egész évben nyitva tartó termálfürdő 
mindegyikében legyen egy télen is nyitott 
kinti medence (ilyenből 2010-ben még csak 
három volt).             (zt)

újabb játszótér épült
Elsőként a Molnár Ferenc Általá-
nos Iskola első osztályosai vehették 
birtokba a Millenniumi Városközpont 
területén átadott új játszóteret.

A Vodafone székház mögött, a Duna-par-
ton adták át október 3-án a korszerű, szí-
nes, izgalmas mászóvárat csúszdával, híd-
dal, hintával. – Nekünk minden tetszik, de 
főleg az, hogy lehet mászni – mondta kó-
rusban Mónika és Máté, a Molnár Ferenc 
iskola két elsőse. A Millenniumi Város-
központ városépítészeti vízió munkálatai 
14 éve kezdődtek el, és mára nemcsak az 

itt dolgozók, hanem a középső-fe-
rencvárosiak is belakták az egyko-
ri ipartelepen létesült városrészt. 
Gresó György, a TriGranit Zrt. fej-
lesztési tanácsadója örömének adott 
hangot a megnyitón, hogy egy újabb 
beruházást adhatnak át a helyi csalá-
dok számára. Bácskai János polgár-
mester hangsúlyozta a ferencvárosi 
érdekeltségű cégek társadalmi sze-
repvállalásának fontosságát, mert 
összefogással olyan terek, progra-
mok születhetnek, amelyek színesí-
tik a közösség életét.

park az élhető nagyvárosért
Megújult az Üllői út és Ferenc körút keresz-
teződésében található Angyal István park. 
Többek között változatos növényeket ültet-
tek, de a téren bárki által ingyenesen elérhe-
tő a modern nagyvárosi élet elengedhetetlen 
eszköze, a vezeték nélküli internet is. 
Svéd összefogással és a Fővárosi Önkormány-
zat támogatásával szépült meg az Angyal Ist-
ván park. A Svéd Fenntarthatósági Program 
részeként kezdeményezett korszerűsítésnek és 
tereprendezésnek köszönhetően olyan közös-
ségi tér alakult ki, amelyet egy élhető nagyvá-
ros nem nélkülözhet. A zöldebbé, barátságo-
sabbá tett csomópont ellensúlyozza a sűrű és 
forgalmas útkereszteződés kellemetlenségeit.  
– A magyar és svéd állami és magánszektor kü-
lönleges összefogásának hála született újjá az 
Angyal István park – hangsúlyozta Anna Boda, 
Svédország nagykövetségének ideiglenes ügy-
vivője. A két ország nemzeti színű szalagját 

dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettessel 
közösen köttöték össze. A parkban felállított 
papírrepülő installáció a névadóra, Angyal Ist-
vánra emlékezik. A repülőn pár sor olvasható 
az ‘56-os forradalom hősének búcsúleveléből, 
melyet barátjának, Eörsi Istvánnak írt.

Világításfejlesztés 
a haller utcában
Lakossági kérésre kandelábereket 
helyeztek ki a Haller utcában. – Az 
év elején lakossági bejelentés érke-
zett, hogy a Haller utcában sötéte-
dés után megtámadtak egy hölgyet 
kihasználva a rossz látási viszo-
nyokat – mondta el Madár Éva, a 
Vagyonkezelési, Városüzemelteté-
si és Felújítási Iroda vezetője az új 
világítótestek telepítésének okáról.

Az iroda tájékoztatása szerint a 
Haller utca, Fehér Holló utca és 
Nagyvárad tér közötti páratlan ol-
dali járdaszakaszon a 6 darab Solar 
típusú kandeláber szeptember 25-
étől üzemel, javítva az utca bizton-
ságát. A fejlesztés közel 4 millió 
forintba került.
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külön vízórák a „nyolcházban”
Húsz éve megoldatlan, nehéz helyzet végére tesz pontot az önkormányzat a MÁV-
Aszódi lakótelep nyolcházas tömbjében, a Gyáli út 21–23.-ban. Az egykori MÁV-
telep épületeinek hálózatát ugyanis – a házakkal együtt – több mint száz éve építették 
ki, és ennek megfelelően elavult állapotban voltak napjainkig. A helyzetet súlyosbí-
totta, hogy a nyolc épület 216 lakásának vízfogyasztás-mérése 1 db mérőn keresztül 
valósult meg, amit az ott lakók nehezményeztek, mivel ez nem teszi lehetővé a pon-
tos, épületenkénti elszámolást.

Az önkormányzat nettó 79,5 millió forinttal finanszírozza a vízhálózat felújítását, 
és minden ház legalább két vízbekötést, vízórát kap. Ettől nem csupán az elszámolás 
egyszerűsödése, de az összfogyasztás csökkenése is várható, sőt, a rendszer zavarér-
zékenysége is mérséklődik: ha ugyanis bármelyik lakásban vízszerelésre lesz szük-
ség, ezentúl nem kell az egész tömbben elzárni a vizet.

Sajó Ákos, a telep önkormányzati képviselője elmondta, az elkorrodálódott csövek 
eddig is sok problémát okoztak a lakóknak, különösen a földszinti lakásokban volt 
jellemző a beázás. Dr. Bácskai János polgármester ígéretet tett arra, hogy legkésőbb 
november 1-jétől minden vízóra működni fog. Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő 
pedig arról számolt be, hogy a további tervek között szerepel a Vasbakter köznek és 
környékének vízdíjrendezése – ezek a lakóházak ugyanis a mai napig a MÁV-tól, 
nagyfogyasztói áron veszik az ivóvizet, így nem érvényesül a rezsicsökkentés hatása.

Bokrétaünnep a lenhossék utcában
Ferencváros városrehabilitációs projektje, a József Attila Terv I. üteme újabb mérföldkövéhez érkezett: a legnagyobb 
épület bokrétaünnepét rendezték meg. Bácskai János polgármester, Tasó László infrastruktúráért felelős államtitkár és 
Hegyháti Gábor, a beruházó Épkar Zrt. vezérigazgatója jelenlétében emelték a szerkezetkész épület legmagasabb pontjá-
ra a szalagokkal ékesített fát, a „bokrétát”.

A Lenhossék utca 7–9. számú épületben 
a korábbi 63, jellemzően 32 négyzetmé-
ter alatti, komfortnélküli lakás helyett 40 
összkomfortos szociális bérlakás épül, a 
ház földszintjén pedig – ahol a sajtótájé-

koztató is zajlott – Szociális Közösségi 
Központ kap helyet.

Tasó László méltatta a beruházást, ame-
lyet kategóriájában példátlan nagyságúnak 
nevezett. Az államtitkár szerint Bácskai 
Jánossal kiemelt hangsúlyt kapott a ke-
rületben a gondoskodás is, hiszen fontos 
annak felismerése, hogy segítség nélkül 
nem tudnak a rászorulók kitörni a nehéz 
helyzetükből. A társadalom érdeke is, hogy 
legyenek közösségek, erős magyar csalá-
dok és erős emberek, akik bírják vállukon 
a terheket.

2010 óta új koncepció mentén folytatódik 
a IX. kerületi szociális városrehabilitáció, 
amely Magyarország-szerte egyedülálló 
mértékben és minőségben zajlik Ferencvá-
rosban a rendszerváltás óta – sőt, az első 

ötlet már 1986-ban merült fel. Az akkori 
több száz elszlömösödött tömbből mára 
csak 71 maradt, amely megújításra vár. 
Kiemelte, fontos a szociális jelző is, hi-
szen itt nem csupán építési beruházásról 
van szó – a József Attila Terv 3 milliárd 
forintos keretéből 600 millió forintot úgy-
nevezett „szoft”, azaz humánfejlesztési 
programokra költenek, így szociális kö-
zösségi terek kialakítására, családmentori, 
drogprevenciós és utánkövető szolgálat 
létrehozására. Nem mellesleg az önkor-
mányzat szociális munkatársai is méltó 
helyre kerülhetnek a 800 négyzetméteres 
új létesítményben. Fradi, kultúra, városépí-
tés – a polgármester szándéka szerint ezen 
fogalmak fognak az emberek eszébe jutni, 
ha meghallják Ferencváros nevét.

házátadás a ferenc téren
Huszonkilenc, komfort nélküli lakás 
helyett huszonkét, összkomfortos 
lakást alakítottak ki az átépített és 
megújított Ferenc tér 9. számú ház-
ban, amelyet Bagdy Gábor főpolgár-
mester-helyettes jelenlétében adtak át 
szeptember 23-án. A beruházás több 
mint 430 millió forintba került, amely-
nek 70 százalékát a főváros állta.

Teljes körűen felújították és szociális bér-
lakásokat alakítottak ki a Ferenc téren álló 
lakóházban. Bagdy Gábor főpolgármes-
ter-helyettes az átadáson emlékeztetett, 

hogy Budapest sorra kiválóan szerepel a 
különböző külföldi ranglistákon, ajánlók-
ban, ám nagyon fontos, hogy a városban 
lakni is lehessen. Ehhez járul hozzá a ha-
marosan induló újabb beruházás, amely a 
városrehabilitáció mellett közterület-fej-
lesztéssel egészül ki, nemsokára elkezdő-
dik ugyanis a Nehru part megújítása.

Bácskai János polgármester kiemel-
te, jelenleg is kilenc ház felújítása zajlik, 
és a ciklusban ez a hetedik átadott épü-
let. „Budapest egyik szívében” folytató-
dik tehát Magyarország legjelentősebb 

városrehabilitációja, amelynek célja, hogy 
új koncepció mentén alakítson ki egy élhe-
tőbb városrészt. Megköszönte a főváros tá-
mogatását, amellyel példaértékű a kerület 
együttműködése.
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RÖVIDEN

Ötletpályázat a ferenc térről
A téren található két vízjáték műszaki állapota, valamint a szüksé-
gessé váló komolyabb javítási munkák időszerűvé tették a koráb-
ban megvalósított koncepció újragondolását, ezért az önkormány-
zat ötletpályázatot írt ki a Ferenc tér megújítására.

A megvalósíthatóság érdekében az ötletpályázatot a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar, 
Építőművészeti Doktori Iskolája végzi. A doktori iskola 5 darab 
tervjavaslat elkészítését vállalta, emellett az önkormányzat kérdő-
íven a lakosság véleményét is kikérte.

Nagyjából 100 darab lakossági vélemény, illetve kitöltött kér-
dőív érkezett, amelyekből kiderült, hogy a választ adók a „nyu-
godt pihenő”, „esztétikus zöld”, „kellemes találkozóhely”, illetve 
„gyerekbarát park” funkciókat ítélték a legfontosabbnak. A ku-
tyafuttató kérdése erősen megosztotta a lakosságot, ugyanakkor 
szinte mindenki szeretné, ha bővítenék a játszóteret.

Több javaslat érkezett a tér bekerítésére, őrzésére vonatkozóan 
is. Az ötletpályázatról október 3-án lapzártánk után tartottak la-
kossági fórumot.

futópálya és fitneszgépek a haller parkban
Rekortán borítású futópályát és időjárásálló szabadtéri fitneszeszközöket
adtak át szeptember 27-én a Haller parkban. A Mesterségek Fesztiválja és
a Mesenap részeként futóversennyel avatták fel a pályát, amelyen több
kategóriában indultak a résztvevők.
A futáson külön indultak a kis- és nagyfi-
úk, a lányok, a felnőtt férfiak, illetve nők. 
Az első helyezettek kupával térhettek haza, 
de minden induló gyermek ajándéktárgyat 
kapott. A győztesek: Sándor Márk Atti-
la, Horváth Ramóna, Ábrahám Soma, dr. 
Bersényi András és Gábor Tiffani lettek. A 
férfiak mezőnyében második helyezést ért 
el Bácskai János polgármester, aki maga 
vezényelte le a futamok indulását, de rajt-
hoz állt két képviselőtársa: Kállay Gábor-
né és Illyés Miklós is. A versenyt követően 
Bácskai János a sporthelyszín átadásakor 

úgy fogalmazott, nagyszerű pillanat, hogy 
végre van futópályája a Haller parknak 
is. Arra biztatott, hogy próbálják ki minél 
többen, milyen jó hatással van a futás az 
emberre, emellett azt kérte a kerületiektől, 
hogy vigyázzanak rá és rendeltetésszerűen 
használják, lehetőleg csak futócipőben lép-
jenek rá. A sportolni vágyókat egy közel 
200 méteres futókör, valamint a közelében 
felszerelt szabadtéri fitneszgépek várják. 
A tavasszal indult ingyenes edzések része-
ként immár az új eszközök használatához 
is tanácsot ad Dornbach Ildikó edző min-

den szerdán 17–19 óráig, illetve vasárnap 
9 órától. Az első órában a gyerekeknek tart 
foglalkozást, a másodikban a felnőtteket 
mozgatja meg tornával, szaladgálással.

kilenc gólt lőttek az újpestnek
Ha ez az eredmény egy héttel korábban születik a Ferencváros és 
az Újpest csapata között, örömmámorban úsztak volna a zöld-fehé-
rek szurkolói. Persze a nagyszerű játékért a női labdarúgókat is di-
cséret illeti. A lányok első élvonalbeli évüket bronzéremmel tették 
emlékezetessé. Az augusztus végén kezdődött új idényben kétszer 
is öt gólt szerezve győztek idegenben Dörnyei Balázs tanítványai.

Az Újpest ellen hazai pályán játszó zöld mezesek Mosdóczi Evelin ré-
vén már a 12. percben megszerezték a vezetést, majd Zágor Bernadett, 
Amela Krso és a szünet előtt ismét Mosdóczi zörgette meg a lilák hálóját.

A második félidőből csak néhány perc telt el, amikor a csereként be-
állt Bokor Adrienn is betalált. Utána Krso, Dejana Boskan, Horváth 
Boglárka és ismét Krso örvendeztette a nézőket újabb találatokkal.

Maraton a kerületben is
Október 11-én rendezik Magyarország legnagyobb futóeseményét, 
mely a szokások szerint ismét áthalad a IX. kerület több pontján. A 29. 
SPAR Budapest Maraton Fesztivál fő versenyszáma, a maratonfutás 
mellett számos más távot is kínál a rendező Budapest Sportiroda (BSI). 
A 42 kilométeres távot az egyéni indulók mellett staféták is teljesít-
hetik. A verseny történetének közel 30 éve alatt már majd’ 50 ezren 

futották le a 42 kilométert. A rendezvény kedvelt a külföldi futók kö-
rében is: idén 70 országból érkeznek résztvevők. Az esemény magába 
foglalja a maratoni országos bajnokságot is, amelyre minden korábbi-
nál több szurkolót várnak a szervezők, részükre „Kell a hangod, kell 
a tapsod!” néven külön versenyeket írnak ki értékes díjakkal (www.
szurkoljvelunk.hu). A futás a város több pontján – így a IX. kerületben 
is – időszakos közlekedési módosításokkal is jár. Erről az összes infor-
máció  a www.forgalmivaltozasok.hu oldalon olvasható.

edzőváltás a hokisoknál
A Ferencváros jégkorong-szakosztályában nagy változás történt 
a közelmúltban. A felnőtt csapat két edzőjétől, Dobos Tamás-
tól és Hakan Nygrentől megváltak a zöld-fehérek. A 2014/15-ös 
bajnokságot szoros meccsekkel, vegyes eredményekkel kezdte 
a Fradi. Aztán következett az Újpest elleni vesztes mérkőzés, és 
a vezetés úgy vélte, a trénerek munkáját megköszönve megérett 
az idő a váltásra. Ideiglenesen a klub örökös bajnoka, Orbán 
György és a csíkszeredai Szakács Ferenc vette át a szakmai mun-
kát. Utóbbi szerint először a játékosok fejében kell rendet tenni, 
és a cél, hogy csapatként működjön az FTC.
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közös képviselők klubja
Dr. Bácskai János polgármester nyitotta meg az ülést, ahol 
maga is egy aktuális problémát említett: a sokat kritizált 
légkondicionálók kérdését, amely ügyében az önkormányzat 
hamarosan közös álláspontot fog kialakítani. Mert bár a klí-
maberendezések emelik a lakások komfortfokozatát, zajter-
heléssel is járnak, a házak homlokzatát pedig elcsúfítják.
Dr. Horváth-Lugossy Gábor a Magyar Közös Képviselők Egye-
sületét (MKKE) mutatta be. Az egyesületről a www.makke.hu 
oldalon tudhatnak meg többet. A lakáshotelekről Sengel Ferenc 
MKKE elnökségi tag beszélt, és mint mondta, ilyen jogi kategória 

nem létezik, mivel a jogalkotók még nem reagáltak a trendekre. 
Emlékeztetett, bár a szomszédoknak sok problémájuk lehet az 
üzemelő lakáshotelekkel, ez országos szinten óriási bevétel, csak 
2013-ban 44 millió turista használta ezt az alternatív szállásfor-
mát, akik becslések szerint több mint ezermilliárd forintot költöt-
tek el. Javaslata szerint a megoldás egyfajta önkormányzat által 
kivetett többletteher lehetne, amelynek bevételét az érintett házak 
számára osztanák vissza. Ezt követően a házak elektromos háló-
zatáról és a társasházak ezt illető hatásköréről beszélt Nagy Gergő 
villamosmérnök, szakértő.               MK

napfényes autómentes nap

Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódóan 
Autómentes napi rendezvényt tartottak a József 
Attila-lakótelepen a forgalom elől lezárt Nap-
fény utcában szeptember 20-án. Az eseményen 
a színpadon többek között Kocsis Tibi lépett fel, 
de tartottak ügyességi vetélkedőket, bolhapia-
cot, és a veszélyes hulladékot is le lehetett adni. 
Görgényi Máté, a lakótelepi részönkormányzat 
elnöke hangsúlyozta, a környezettudatos neve-
lést kisgyermekkorban érdemes elkezdeni.

Zöldtudatos
hétköznapok
Szívvel-lélekkel – ezzel a mottóval rendez-
ték meg szeptember 20-án a Semmi sem 
hulladék! akciónapot a Lenhossék utcában. 
A rendezvény során több százan keresték 
fel a sátrakat, ahol szemétnek látszó tár-
gyakból varázsolhattak a legújabb divatnak 
megfelelő ruhákat, használati tárgyakat. Az 
FMK uniós pályázaton nyert támogatást a 
JAT projekt részeként megvalósuló külön-
böző közösségépítő civil akciónapokra. A 
kreativitásra, újrahasznosításra fókuszáló 
Semmi sem hulladék! program jelszavai a 
recycling divat és zöldtudatosság voltak – 
két gondolkodásmód, amely kisebbítheti az 
ember ökológiai lábnyomát, lehetőséget ad 
a szociális rehabilitációra.

karácsonyi támogatás
többen igényelhetik, nagyobb összeget kapnak
Jó hír, hogy takarékos gazdálkodásának köszönhetően Ferencváros 
Önkormányzata – számos más szociális támogatásához hasonlóan 
– idén tovább tudta bővíteni a karácsonyi támogatás jogosultjainak 
körét. Mivel a támogatáshoz sikerült nagyobb forrást biztosítania az 
önkormányzatnak, a Képviselő-testület júniusi döntése alapján ked-
vezőbbé váltak a jogosultság feltételei, vagyis 2014 karácsonyán már 
többen és nagyobb összegben részesülhetnek a népszerű támogatás-
ban. Bár még csak október van, jó tudni, hogy a kérelmezők nagy 
számára való tekintettel Ferencváros Önkormányzata már fogadja 
a kérelmeket. A támogatás mértéke a család jövedelmi viszonyaitól 
függ. 5000 forintnál egyik család sem fog kevesebbet kapni, de egy 
kevés jövedelemmel rendelkező sokgyermekes család gyermeken-
ként akár 6000 forintos támogatásban is részesülhet.

kik igényelhetik a támogatást?
A nyugellátásban vagy rendszeres nyugdíjszerű ellátásban részesü-
lők;· a tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevelő szülők, illetve 
a gyermek törvényes képviselői; három- vagy többgyermekes csalá-
dok, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem 
éri el a 85 500 forintot (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 százalékát).

a támogatás igénylésének feltétele a bejelentett IX. kerületi 
állandó lakóhely. 
Fontos információ, hogy azoknak, akik egészségkárosodás miatt 
rendszeres szociális segélyben részesülnek, nem kell külön kérelmet 
benyújtaniuk a támogatás megállapítására. Viszont az időskorúak 
járadékában részesülőknek idén is kérelmezniük kell a támogatás 
megállapítását.

A karácsonyi támogatás iránti kérelem november 30-áig nyújtha-
tó be. Az igénylőlap letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.
ferencvaros.hu), vagy átvehető az Ügyfélszolgálati Irodákban (Bakáts 
tér 14., Lenhossék utca 24–28., Toronyház utca 3/B, Ecseri út 19.). 
Ügyintézőink szívesen válaszolnak a felmerülő kérdésekre, illetve 
segítenek a kitöltésben! További információ személyesen kérhető a 
Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék utca 24–28.,) hétfőn 8–18, 
kedden, szerdán és csütörtökön 8–16, pénteken pedig 8-12 óra között. 
Telefon: 215-1077/459, e-mail: humanszolg@ferencvaros.hu.

– Biztos vagyok benne, hogy a jogosultak körének bővítésével és 
a nagyobb összegű támogatással sok ferencvárosi ember karácsonyi 
ünneplését tudjuk még szebbé tenni – mondta el lapunknak dr. Bács-
kai János polgármester.

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
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Az önkormányzati választásokkal egy napon, október 12-én 
nemzetiségi önkormányzati választást is tartanak.

Ferencvárosban a nemzetiségi önkormányzati választási név-
jegyzékben szereplő szavazók a 800-as szavazókörben (Haller 
u. 27., a Ferencvárosi Művelődési Központ épülete) adhatják 
le voksaikat a bolgár, görög, horvát, német, örmény, roma, ro-
mán, szerb, szlovák és ukrán nemzetiségi jelöltekre.

A választópolgárok szeptember 26-áig vetethetik fel magukat 
a nemzetiségi névjegyzékbe. Aki nem veteti fel magát a nem-
zetiségi névjegyzékbe, az nem szavazhat a nemzetiségi képvi-
selők választásán, és nem is indulhat jelöltként. Regisztrálni 
személyesen vagy levélben a lakóhelye szerinti Polgármesteri 
Hivatalban működő helyi választási irodában, illetve online le-
het.

Polgármesterjelöltek (a szavazólap-
nak megfelelő sorrendben)
• Deutsch László, FLE
• Szirmai András, MLP
• Dr. Bácskai János, Fidesz–KDNP
• Dr. Majoros Imre, LMP
• Dr. Gegesy Ferenc, Együtt-PM
• Szilágyi Zsolt, Jobbik
01. számú választókerület
• Szepesi Ferenc, Független jelölt
• Gyurákovics Andrea, Fidesz–

KDNP
• Vastag Attila, MLP
• Barta Szilvia, LMP
• Torzsa Sándor, MSZP–Együtt-

PM–DK
• Birgés István, Jobbik
• Zubonyainé Pelka Zsuzsanna, FLE
 02. számú választókerület
• Baranyi Krisztina, MSZP–Együtt-

PM–DK
• Zombory Miklós, Fidesz–KDNP
• Bikfalvi László, Jobbik
• Harsányi Ottilia, FLE
• Hardi Flóra, MLP
03. számú választókerület
• Dr. Majoros Imre, LMP
• Kövér Marietta, MLP
• Czeglédi Zsuzsa, MSZP–Együtt-

PM–DK
• Kulpinszky Eleonóra, Fidesz–

KDNP
• Szilágyi Zsolt, Jobbik
04. számú választókerület
• Horog Ferenc, Jobbik
• Dr. Zilahyné dr. Gellei Emőke 

Ágnes, FLE
• Dr. Bácskai János, Fidesz–KDNP

• Arnóczi Paszkál, MLP
• Jancsó Andrea Katalin, LMP
• Dittert Dávid, MSZP–Együtt-PM–

DK
05. számú választókerület
• Kernya Erika, MSZP–Együtt-PM–

DK
• Nagy Zoltán, FLE
• Péter Lajos, LMP
• Mezey István, Fidesz–KDNP
• Homa Barbara, Jobbik
• Novákné Gaál Mónika, MLP
06. számú választókerület
• Kállay Gáborné, Fidesz–KDNP
• Gecsei-Tóth Andrea, LMP
• Hidasi Gábor, MSZP–Együtt-PM–

DK
• Hoffner Tibor, Jobbik
• Dr. Merkei Attila György, FLE
• Szirmai András, MLP
07. számú választókerület
• Király Zsuzsanna, MLP
• Mészáros László, Fidesz–KDNP
• Kalcsó Tünde, MSZP–Együtt-PM–

DK
• Molnár György, Jobbik
• Jeszenszky Ildikó, LMP
• Gátfalvi Zsolt, FLE
08. számú választókerület
• Horváth Andrea, Jobbik
• Dr. Timár Gábor, LMP
• Böröcz Ferencné, MSZP–Együtt-

PM–DK 
• Csorba Lajos, ROMA ROM ÖSZ-

SZEFOG
• Várhegyi László, MLP
• Besenyi László, FLE

• Illyés Miklós, Fidesz–KDNP
09. számú választókerület
• Kvacskay Károly, Jobbik
• Szabó László Krisztián, LMP
• Sajó Ákos, Fidesz–KDNP
• Deutsch László, FLE
• Boross Gábor, MLP
• Kelemen László, MSZP–Együtt-

PM–DK
10. számú választókerület
• Hidasi Gyula, MSZP–Együtt-PM–

DK
• Nagy Edit, Jobbik
• Szabó Gyula, Fidesz–KDNP
• Holányi István, LMP
• Stiga András, MLP
• Bata József Ferenc, FLE
11. számú választókerület
• Pázmándi Lászlóné, Jobbik
• Varga Orsolya, MLP
• Jáki Szilvia, LMP
• Intzoglu István, MSZP–Együtt-

PM–DK
• Müller Tibor, FLE
• Dr. Kornya László, Fidesz–KDNP
12. számú választókerület
• Sziráki Sándor, FLE
• Rimaszombati Andrea, LMP
• Görgényi Máté, Fidesz–KDNP
• Gallay János Jenőné, MSZP–

Együtt-PM–DK
• Glück Viktória, Jobbik
• Vay Nikolett, MLP

Önkormányzati választás 2014.
Áder János köztársasági elnök október 12-ére tűzte ki az önkor-
mányzati választásokat.

A Ferencváros újság szerkesztősége elkötelezett a vélemény-
nyilvánítás szabadsága és a választás tisztasága iránt, ezért az ön-
kormányzati választási és nemzetiségi választási kampány idején 
a választópolgárok számára minden fontos információt meg kíván 
adni. Eszerint közölni kívánjuk a Ferencvárost érintő választóke-
rületek jelöltjeit.

A szeptember 22-én megjelenő lapszámunk szerkesztésekor 
minden jelöltállító szervezet kapcsolattartójának megküldtük 
körlevelünket, melyben közöltük, minden polgármesterjelöltnek 
lehetőséget biztosítunk fejenként féloldalas tájékoztató közlésére. 
A fél oldal tartalmaz egy legfeljebb 2200 karakteres tájékoztató 
szöveget és egy jelölti fotót.

Szerkesztőségünk ezúton is köszönetet mond minden jelöltállí-
tó szervezetnek, hiszen mindegyikük határidőig megküldte pol-
gármesterjelöltje tájékoztatóját és fotóját. A polgármesterjelöltek 
bemutatkozóit következő oldalainkon a szavazólapnak megfelelő 
sorrendben olvashatják.

Ezen az oldalon a polgármesterjelöltek felsorolását követően a 
választókerületek képviselőjelöltjeinek listáját is megtalálják, a 
szavazólapon megjelenő sorrendnek megfelelően.
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Deutsch lásZló (fle)
csak mi, pártok nélkül!
1956 óta lakom Ferencvárosban. 
1991–2011 között építkezések okozta 
kárenyhítéssel foglalkoztam, melyet 
a Ferencvárosban lakók számára díj-
talanul végeztem. Munkám során be-
tekintést nyertem a kerület lakóinak 
életébe.

2002–2006 között képviselőként, 
majd 2006–2010 között tanácsadóként 
az önkormányzat munkáját is megis-
mertem, így tudtam, sok mindent te-
hetek az itt lakókért és a városrészért.

Az első pillanattól kezdve kívülálló-
ként néztem végig azt a furcsa helyze-
tet, hogy a képviselő-testületben he-
lyet foglaló pártok egymással vannak 
elfoglalva, saját pártjaik érdekeit érvé-
nyesítik, és ez néha találkozik az itt élő 
emberek érdekeinek képviseletével is.

Felfigyelve néhány volt képviselőtár-
samra, és – némi egyeztetés után – be-
vonva a kerületben élő kisebbségeket 
is, 2006-ban megalapítottuk a Ferenc-
városi Lokálpatrióta Egyesületet.

Célunk az itt élők érdekeinek valódi 
képviselete.

Mint 2010-ben, most is indítunk Fe-
rencváros választókörzeteiben kép-
viselőjelölteket, és személyemben 
polgármesterjelöltet is.
Várjuk megtisztelő szavazataikat!

Deutsch László
elnök,

Ferencvárosi Lokálpatrióta  
Egyesület

sZIRMaI anDRás (Mlp)
A Magyar Liberális Párt polgármesterje-
löltje, Szirmai András, valamint egyéni 
jelöltjei a következő főbb programponto-
kat képviselik, és ezek megvalósításáért 
szeretnének tenni.

Belső-Ferencváros:
Szükséges a városrészben parkolóházak 

létesítése. Az előző liberális városveze-
tés előkészített 3 parkolóház, mélygarázs 
projektet (Bakáts tér, Csarnok tér, Kinizsi 
utca). Az elmúlt négy évben ezek a projek-
tek leálltak. Döntési helyzetben újraindítá-
suk, megvalósításuk vállalható feladat.

A Nehru park felújítása a Fővárossal 
együttműködve. Évek óta ígért, soha meg 
nem valósított fejlesztés. Bölcsődei férő-
helyek bővítése. Új bölcsőde létesítése.

A Schöpf Mérei Kórház épületének hasz-
nosítása. Bakáts téri templom felújításá-
nak kezdeményezése, ösztönzése.

Ráday utca kulturális funkciójának újbó-
li megteremtése, újraélesztése.

Az üres, „halott” helyiségek funkcióval 
való megtöltése.
Középső-Ferencváros:

Az előző liberális városvezetés 20 
éves munkája eredményezte az ország-
szerte híres nagy megbecsülést szerző 
városrehabilitációs programot. Ez a prog-
ram az elmúlt 4 évben gyakorlatilag leállt. 
A program újraindítása, az új városvezetés-
nek elsőrangú feladata kell, hogy legyen. 
A ciklus végére a városrehabilitációnak el 

kell érnie a Haller út vonalát.
Meg kell oldani a Duna-part több pon-

ton történő megközelítését a Soroksári út 
és a HÉV-vonalon keresztül. Használható 
bicikliút kiépítésére van szükség észak-dél 
vonalon.

A sok üres üzlethelyiség funkcióval való 
megtöltése, önkormányzati szabályozó 
eszközökkel. A Mester utca forgalom csil-
lapításának megoldása.
József Attila-lakótelep:

A Budapesti Vegyi Művek területén lévő 
környezetszennyezés súlyos veszélyfor-
rás az Aszódi és József Attila-lakótelepen 
élőknek. A szennyezés felszámolását hala-
déktalanul meg kell kezdeni.

A területet P+R parkolónak használják 
a külső területekről délre érkező autósok. 
Az elmúlt 4 évben ezt a problémát a város-
vezetés nem oldotta meg. Fizetős parkoló 
zónát kell megvalósítani. A lakótelepen az 
átmenő forgalmat további forgalomtechni-
kai eszközökkel kell csillapítani.

A társasház-felújítási pályázati lehetősé-
geket bővíteni kell. Az Aszódi lakótelepen 
a közterületek felújítását mihamarabb el 
kell kezdeni.
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DR. MajoRos IMRe (lMp)

Dr. Majoros Imre vagyok, az LMP fe-
rencvárosi polgármesterjelöltje. Közel 
három évtizede élek Belső-Ferencváros-
ban, gyermekorvos feleségemmel és há-
rom gyermekünkkel. Öt éve dolgozom 
az LMP ferencvárosi csoportjának szak-
értőjeként. Mérnök emberként, egyete-
mi oktatóként és cégvezetőként is nehéz 
szívvel tapasztalom, hogy Ferencváros 
vezetői pontatlan és szakmaiatlan dönté-
sek meghozatalával hogyan tékozolják el 
közös jövőnket. A helyi önkormányzatok 
jelentős részében – a rendszerváltás után 
bő két évtizeddel is! – még mindig lehet-
séges az országos politikai küzdelmek 
helyi leképezése, amely komolyan hát-
ráltatja a helyi szintű fejlesztések közös 
erővel történő megvalósítását.

Úgy gondolom, Ferencváros markáns, 
egyedülálló arculattal rendelkező város-
rész, amelynek lakói épp e különleges ka-
rakter továbbéltetésében találhatják meg 
közös érdeküket. Célom egy valós önkor-
mányzatiság alapján szerveződő város 
létrehozása. Ezen alapelv mentén úgy 

vélem, Ferencváros megérdemli, hogy 
olyan vezetése legyen, amely garanciá-
ja az évtizedes hagyományok folytatá-
sának. Tenni kívánok azért, hogy ismét 
fellendüljön a városrehabilitáció, új köz-
parkok nyíljanak, a közterületek tiszták 
és rendezettek legyenek. Véleményem 
szerint a pazarló presztízsberuházások 
helyett sokkal fontosabb kell, legyen 
Ferencváros lakótelepeinek megújulása, 
ideértve a panelprogram valóban sikeres 
megvalósítását, a forgalmi rend átalakí-
tását (forgalomcsökkentés, infrastruktúra 
korszerűsítése, parkolási rend átalakítá-
sa), a társasházi felújítási pénzalap közös 
forrásokkal való kiegészítését. Mind-
ezek garanciája a sokrétű szaktudással 
felvértezett, komoly szakmai háttérrel 
rendelkező csapatom, amelynek tagjai 
saját szakterületükön elért eredményeivel 
már bizonyították rátermettségüket arra, 
hogy az itt élőkkel közösen kijavítsuk a 
korábbi városvezetés hibáit, és élhetőbbé 
tegyük Ferencvárost.

DR. BácskaI jános (fidesz-kDnp)
Tisztelt Ferencvárosi Választópolgár!
Dr. Bácskai János, a Fidesz–KDNP pol-
gármesterjelöltje vagyok. 2010 októbere 
óta vezetem a IX. kerületet, amelynek 
2009-től 2014-ig parlamenti képviselője 

is voltam. Idén azonban döntenem kellett: 
országgyűlési képviselőként vagy pol-
gármesterként folytassam. Egy pillanatig 
sem volt kérdéses, hogy Ferencvárost vá-
lasztom. Rendkívül megtisztelő volt per-
sze, hogy öt éven keresztül törvényalkotó-
ként dolgozhattam, mégis a kerületért, az 
itt élőkért végzett feladat az, ami igazán 
közel áll hozzám. 2010 után szakítottunk 
azzal a gyakorlattal, hogy mi, politikusok 
mondjuk meg, mi kell az embereknek, in-
kább az Önök ötletei, javaslatai közül pró-
bálunk meg minél többet megvalósítani. 
Ezért október 12-én, az Önökkel közösen 
megkezdett munka folytatásához kérem a 
támogatásukat.

Kormánypárti jelöltként ígérhetem, 
hogy a Fővárosi Önkormányzat és Ma-
gyarország Kormányának támogatásá-
val folytatjuk a – jelenleg is lendületben 
lévő – szociális városrehabilitációt. A 2,8 
milliárdos kormányzati támogatásnak kö-
szönhetően 6, fővárosi támogatással 4, 
összesen tehát 10 önkormányzati bérház 
felújítása zajlik a mai napon Középső-
Ferencvárosban. Jó eséllyel pályázunk a 
József Attila Terv II. ütemére is, amely 

újabb tömbök rehabilitációját teszi majd 
lehetővé, és csatlakoztunk a kormány 
panelfelújítási programjához is.

Számomra azonban a polgármesterség 
nem csak házak felújításáról szól. A 2010 
után meghonosodott gondoskodó ön-
kormányzat szemléletének megfelelően 
ezután is megfogadjuk az Önök javasla-
tait a döntéshozatalkor. Gondoskodunk 
valamennyi ferencvárosi lakó életkörül-
ményeinek javításáról, az újszülöttektől 
a legidősebbekig. Tovább fáradozunk a 
közbiztonság megerősítéséért, a köztisz-
taság javításáért – ezeken a területeken 
sem csak eredményeink, de további ter-
veink is vannak. Szociális rendszerünket 
továbbra is az Önök igényeihez igazítjuk, 
és az Önök ízlése szerint színesítjük a 
kerület kulturális palettáját. Újabb – kor-
osztálytól független – sportolási lehetősé-
geket teremtünk sportpályák és tornacsar-
nokok építésével. Szélesítjük idősügyi 
programunk választékát.

Kérem, október 12-én támogassa sze-
mélyemet és képviselőjelöltjeinket sza-
vazatával, hiszen nekünk Ferencváros a 
legfontosabb!
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sZIlágyI Zsolt (jobbik)
nem akarunk félni!

A Jobbik zéró toleranciát hirdet a bű-
nözés minden formája ellen. Ne a tisz-
tességes polgárok lakásai legyenek rá-
csok mögött, hanem a bűnözők!
Hazahozzuk a fiatalokat!
Bérlakás-építési programunkkal a 
megélhetési gondok elől külföldre 
menekült fiataloknak munkát és ott-
hont biztosítunk. Innovációs közpon-
tot hozunk létre, amely munkahelyet 
biztosít a diplomás fiataloknak is.
Elég volt a káoszból!
A Jobbik ingyenes P+R parkolók lét-
rehozásával és a fizetős zónák csök-
kentésével, a dugódíj elleni határozott 
küzdelemmel tesz rendet a közlekedés 
terén.

Elérhető és korszerű ellátást! 
Újranyitjuk a bezárt kórházi osztá-
lyokat, korszerűsítjük a járóbeteg-
ellátást. A MÁV-Aszódi telep haj-
léktalanszállói körüli problémákat a 
rendvédelmi és jogsegélyszolgálatok 
bevonásával oldjuk meg.
Tisztelet a nyugdíjasoknak!
Az idősek és a mozgássérültek életét 
otthoni hivatali ügyintézéssel, házi se-
gítségnyújtással tesszük könnyebbé. 
Egy élet munkája után mindenki meg-
érdemli, hogy ne legyenek megélheté-
si gondjai, és megkapja azt a tisztele-
tet, ami az ország érdekében végzett 
sokéves tevékenysége után megilleti.

Hajrá Ferencváros!

DR. gegesy feRenc (együtt-pM)
Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Dr. Gegesy Ferenc vagyok, 1950. febru-
ár 11-én születtem Segesváron. 1960 óta 
élek Budapesten. 1975-ben az ELTE-n 
matematikus diplomát szereztem, majd 

1977 és 1982 között a Marx Károly Egye-
temen (esti tagozaton) a közgazdász sza-
kot is elvégeztem. 1984-ben közgazda-
ságtanból doktoráltam.  

20 éven át tartó polgármesterségem ide-
je alatt Ferencváros – Magyarországon 
elsőként – elnyerte az ingatlanfejlesztés 
„Oscar-díját”, a FIABCI díjat. Ez idő alatt 
sok mindent elértünk. Középső-Ferenc-
város teljesen megújult, a régi, leromlott 
házak helyébe modern, új és felújított la-
kóépületek kerültek. De megújult a többi 
kerületrész is, a József Attila-lakótelep a 
legszebb budapesti lakótelep lett, a belső 
városrészek Budapest oktatási-kulturális 
központjává váltak. A fejlesztések hatá-
sára alaposan felértékelődtek a kerületi 
ingatlanok.

Az elmúlt négy évben is nyomon kö-
vettem a kerület sorsát, és sajnos láttam 
a rosszirányú változásokat. A ferencváro-
si utcákon járva megállítottak a járókelők 
is gondjaikkal, panaszaikkal. Talán ezért 
sem ért váratlanul, amikor az Együtt-PM 
megkeresett, hogy vállaljam el újra a 
polgármesterjelöltséget, fordítsam meg a 
kerületben lakók számára nagyon hátrá-

nyos folyamatokat. Rövid gondolkodás 
után igent mondtam: nem önmagában a 
polgármesteri címet szeretném ismét, im-
már hatodszorra megszerezni, hanem dol-
gozni a helyi lakókért, Ferencvárosért, a 
jó ötletek megvalósításáért.

Visszajelzéseket kaptam arról, hogy a 
nevemet különböző szervezetek szórólap-
jainak készítői igyekeznek felhasználni a 
maguk céljaira. Ezekhez semmi közöm, 
és hangsúlyozni kívánom: az Együtt-PM 
képviseletében, a baloldali pártok támo-
gatását bírva, de a pártoktól függetlenül 
is gondolkodó polgárok bizalmában re-
ménykedve jelöltettem magam.

Nemtelen támadás ért már rivális pár-
tok oldaláról is: az ezeket tételesen cáfoló 
információkat, valamint az aktuális helyi 
kérdésekre adott válaszaimat politiku-
si Facebook-oldalamon – https://www.
facebook.com/gegesyferenc – tettem köz-
zé.

Kérem, jöjjön el október 12-én, támo-
gasson szavazatával engem és csapato-
mat. Nyerjünk Ferencvárosért, tegyünk 
együtt azért, hogy újra Budapest szépülő, 
fejlődő városrésze legyen!
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Egy kő, egy ember
1943 és 1945 között emberek millióit tüntették el Európa városaiból, falvaiból 
– sokszor anélkül, hogy maradandó nyomot hagyhattak volna maguk után. A 
botlatókövek a hiányzó nyomokat teszik láthatóvá. Szeptember 20-án helyez-
ték el a kerület ötödik botlatókövét, Hajnal Izidor emlékére.

A Gönczy Pál utca – akkori Csillag utca 
– 2. szám alatt élt 1926–1944 között Haj-
nal Izidor. Innen költöztették családjával 
együtt csillagos házba, majd a nyilas ha-
talomátvétel után néhány nappal fegy-
veresek hurcolták el, és halálmenetben 
Ausztria felé hajtották. Dachauba került, 
ahol 1945 januárjában megölték. Szeptem-
ber 20-án Gunter Demnig német szobrász 
botlatókövet helyezett el emlékére a ház 

előtti járda burkolatában, ahol unokája és 
dédunokái (Kiss Marianne, Bíró Judit, 
Bíró Zsuzsa, Schmal Alexandra) mellett 
családtagok és barátok emlékeztek meg 
róla.

Gunter Demnig kölni művész kis beton-
kockára applikált réztáblába vési az elhur-
colt nevét, születésének, valamint meg-
gyilkolásának helyszínét és időpontját. Az 
így készült botlatókövet az áldozat utolsó 

szabadon választott lakhelyének bejárata 
előtt a járdába illeszti. Mára Európa-szer-
te több ezer ház bejárata előtt botolhatnak 
a városok és falvak lakói a környékükről 
elhurcolt szomszédok személyes történe-
tébe.

(KM)

leleplezték  
az emléktáblát
Beleznay Tamás, a Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola és Gimná-
zium igazgatója, valamint Bácskai 
János polgármester leplezte le Molnár 
Ferenc emléktábláját a Lónyay utca 
4–8. szám előtt.

Az iskola két 
tizenkettedi-
kes növendéke 
Molnár Ferenc 
legismertebb 
művéből, A 
Pál utcai fiúk 
című regény-
ből olvastak 
fel részletet.  
Ezt követő-
en Beleznay 
Tamás szólalt 
fel, aki hangsúlyozta, hogy Molnár Ferenc 
1887-től 1895-ig e falak közé járt iskolába, 
és a rá való emlékezés azért is fontos, mert 
az, hogy a gyerekek tudják, milyen híres-
ségek jártak ide korábban, növeli a diákok 
kötődését az intézményhez. Az igazgató 
azt is megemlítette, hogy több mint 3 év 
után megújulhatott a Pál utcai fiúk regény-
beli iskolájának épületében a 2011 óta lá-
togatható „Itt jártak a Pál utcai fiúk” című 
kiállítás.

Bácskai János polgármester beszédében 
az olvasás fontosságát hangsúlyozta, véle-
ménye szerint fontos, hogy minden gyerek 
megszeresse az olvasást, és erre az egyik 
legalkalmasabb mű A Pál utcai fiúk. A be-
szédek után leleplezték az emlékművet, 
Götz Johanna alkotását, majd a megjelen-
tek elhelyezték koszorúikat az emléktábla 
alatt.

(TZA)

Nyitott templomok
Az Ars Sacra Fesztivál részeként minden év szeptemberének harmadik szombatján (ami 
idén 20-ára esett) a történelmi egyházak képviselői megnyitják a templomokat, és színes 
programokkal várják a látogatókat. Ezen az éjszakán a vallási közösségek bemutatják a 
templomok építészeti, művészeti értékeit, előadásokat, beszélgetéseket, gyerekprogra-
mokat, filmvetítéseket, kiállításokat szerveznek a Nyitott Templomok Napján. 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is több ferencvárosi templom várta tárt kapukkal a 
látogatókat. Így az Assisi Szent Ferenc-plébániatemplom a Bakáts téren, ahová egye-
bek közt Snétberger Ferenc Kossuth-díjas gitárművész és zeneszerző koncertje vonzot-
ta az érdeklődőket – szakrális dallamai áhitatos csendet teremtettek a padsorok között.  
A Kálvin téri reformá-
tus templom kormány-
zati és ferencvárosi 
támogatással újult meg 
teljes körűen 2013-ban, 
ennek mozzanatait két 
kamarakiállításon mu-
tatták be. A felújított és 
nemzeti emlékhellyé 
nyilvánított kripta meg-
tekintésére is lehetőség 
nyílt ezen az estén, 
amelyben a reformkor 
több neves személyisé-
ge is nyugszik.

Írott szó
Az Írott Szó Alapítvány, amely az Írószövetség lapjának és kiadójának, a 
Magyar Naplónak a társszervezete, közel 10 éve bérli szerkesztőségként mű-
ködő irodáját Ferencvárosban. Idén tavasszal sikeresen pályázott Ferencvá-
ros Önkormányzatához „Rendhagyó irodalomórák a Ferencvárosban” című 
programjával, ennek részeként pedig három alkalommal (az iskolák számára 
ingyenesen), meghívott kortárs szerző részvételével tartanak rendhagyó órát.

2014. október 8.: Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (Lónyay utca 
4/C–8.) Vendég: Ferdinandy György író, az Írószövetség és a Magyar Művészeti Aka-
démia tagja
2014. október 13.: Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (Toronyház utca 21.)
Vendég: Zsille Gábor, a Magyar Írószövetség külügyi osztályának titkára, a Magyar Nap-
ló folyóirat versrovatának szerkesztője
2014. október 14.: Leövey Klára Gimnázium (Vendel u. 1.) Vendég: Oláh János, a Ma-
gyar Napló Kiadó kiadóvezetője, a Magyar Napló folyóirat főszerkesztője
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A teljesség felé idősügyi programiroda: idosugy@ferencvaros.hu, 215-1077/392

idősügyi programajánló
Szenior Akadémia

Október 6. 17.00
Molnár Krisztina: Mesék, meseterápia
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)

Gyógytorna

1. Október 8. 11.00
FMK (Haller u. 27.)
2. Október 15. 11.00
Dési Huber István Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Számítógép-kezelői tanfolyam
1. Október 8.; 15.; 22. 15.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)
2. Október 8.; 15.; 22. 15.30
Weöres Sándor Általános Iskola és  
Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Nordic walking:  
a Gödöllői kastélykertben

Október 9. 9.00
Találkozás: Lenhossék u. 24–28., az 
önkormányzat épületének előterében

Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás

1. Október 9; 16. 14.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)
2. Október 13.; 20. 14.00
FMK (Haller u. 27.)
3. Október 9.; 16. 15.30
Weöres Sándor Általános Iskola és Gim-
názium (Toronyház u. 21.)

Nárciszültetés
Október 10. 10.00
József Attila-lakótelep, Nyúldomb

Vízitorna
Október 10.; 17. 16.00
1. Molnár uszoda (Mester u. 19.)
2. Weöres uszoda (Lobogó u. 1.)

Szó és Ember irodalmi sorozat
Október 14. 14.00
Ferdinándy György író: A nő, akit  
háromszor vettem feleségül
Meghívott vendég: Győri Péter  
színművész
Börzsöny utcai könyvtár  
(Börzsöny u. 2.)

Természetjárás
Október 16.
buszos kirándulás Bábolnára (előzetes 
jelentkezés alapján)

idősek és Zene Világnapja
Számos koncertet, közös éneklést és más programokat 
tartottak kerületszerte a két világnap kapcsán tartott 
rendezvénysorozaton.

A Világnapok Ferencvárosban – Idősek és Zene Világnapja el-
nevezésű ingyenes rendezvénysorozat nyitó előadásának a Szent 
Vince-plébániatemplom adott otthont szeptember 27-én este. 
Nyitányként a közönség Guilmant D-moll Szonátáját hallhatta 
Csörgei Miklós orgonaművésztől. Ezt követően Bácskai János 
polgármester köszöntötte a megjelenteket, aki A teljesség felé 
idősügyi koncepció szellemiségéről szólva hangsúlyozta, az 
önkormányzat szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel tekint 
az idősekre, és Ferencvárosnak csak akkor van jövője, ha az itt 
élők összefognak. Ezt követően T. Zuggó Tünde önkormány-
zati tanácsadó konferálta fel a MÁV Szimfonikus Zenekar 
és a Budapesti Stúdió Kórus koncertjét, amelyen Beethoven 
C-dúr miséje csendült fel.

A nyitókoncerttel egy időben Kály-Kullai Rita orgona-
művész koncertezett a Szent Kereszt-plébániatemplom-
ban, az Orvostudományi Kar aulájában pedig dzsesszkon-
cert szólt az Ars Sacra Fesztivál részeként.

Szeptember 28-án az Assisi Szent Ferenc-plébánia-
templomban az Erdődy Kamarazenekar adott egyházi 
zenei hangversenyt, hétfőn a Musica Profana adott spa-
nyol reneszánsz zenei koncertet a Szent István Szakkö-
zépiskolában.
Tanácsadás
A koncerteken túl ingyenes egészség-
ügyi szűréseken, életmód- és közbiz-
tonsági tanácsadáson, kézműves fog-
lalkozásokon vehettek részt az idősek 
szeptember 30-án az Egészség- és 

közbiztonságnapon a József Attila-lakótelepi Közösségi Házban. 
A közbiztonsági tanácsadáson az érdeklődők megtudhatták, ho-
gyan lehet minél hatékonyabban védekezni a betörők, besurranó 
tolvajok, csalók, nyakláncletépők ellen.
Közös éneklés
Október 1-jén az Idősügyi Világnapon idősek és fiatalok közös 
énekléssel hirdették a zene összekötő szerepét a Bakáts téren. 
Az Assisi Szent Ferenc-templom előtti téren Bácskai János kö-
szöntötte az egybegyűlteket. Ferencváros polgármestere emlé-
keztetett: az UNESCO Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész 
kezdeményezésére 1975-ben nyilvánította október 1-jét a Zene 
Világnapjává, az Idősek Világnapját pedig az ENSZ-közgyűlés 
határozata alapján 1991 óta ünnepeljük ezen a napon.

Hét ferencvárosi iskola 300 gyermeke énekelt együtt a Bakáts 
téren, hozzájuk csatlakozott a Herz Férfikar és az FMK Női 
Kara. A közös éneklést Bartos Erika: Buborék című gyerek-
dala zárta, miközben a gyerekek megszámlálhatatlan meny-
nyiségű szappanbuborékkal töltötték meg a levegőt a bubo-
rékfújóikból.

Vidám programok
Ugyancsak október 1-jén Pásztor Erzsi főszereplésével 
bemutatták a Kávéházi kabarét, a Turay Ida Színház elő-

adását az FMK-ban. Az Idősek Világnapjá-
hoz kapcsolódva az MSZOSZ a lakótelepi 
közösségi házban rendezett ünnepséget a 
szépkorúak tiszteletére.

Másnap a Pinceszínben a Házasságból 
elégséges című filmet vetítették. Októ-
ber 3-án Opera és balett varázsa címmel 
tartott előadást Szebenyi Etelka, az opera 
nagykövete, a díszvendég Rost Andrea 
volt.



Ferencváros12 oktatáS

Új hangszereket kapott az ádám 
Jenő Zeneiskola
Négymillió forint támogatást biztosított Ferencváros Ön-
kormányzata az Ádám Jenő Zeneiskola részére. Ebből az 
összegből új hangszereket szereztek be, amelyeket október 
1-jén a művésztanári hangversenyen Bácskai János polgár-
mester adott át az iskola növendékeinek.

Zsúfolásig telt izgatott gyerekekkel és szü-
lőkkel az Ádám Jenő iskola hangverseny-
terme október 1-jén este. A hangverseny 
nyitányaként az ifjúsági fúvószenekar adta 
elő többek között Elton John Can you feel 
the love című számát Sztepánovics Gábor 
vezénylésével, hangszerelésével. A vastap-
sot követően az iskola igazgatója, Kokas 
Ferenc köszöntötte a vendégeket a Zene 
Világnapján, majd beszámolt az örömhír-
ről: 42 új vonós és fúvós hangszert vásá-
rolhatott az Ádám Jenő az önkormányzat 
adományából, az új fúvós hangszerek pe-

dig már be is mutat-
kozhattak a koncert 
nyitányában. 

Bácskai János visz-
szaemlékezett diákkorára, amikor narancs-
sárga műanyag furulyán tanult játszani, és 
minden vágya egy igazi fafurulya volt. A 
polgármester Kodály Zoltánt idézte, aki 
azt vallotta, a zene a kiváltságosoké, majd 
hozzátette, arra kell töredekdni, hogy egy-
re többen legyenek olyan kiváltságosok, 
akiknek az életében fontos szerepet tölt be 
a zene.

A köszöntő gondolatok után az iskola sze-
rencsés növendékei hivatalosan is átvet-
ték az új hangszereket. A ceremónia után 
folytatódott a hangverseny, számos más 
mellett reneszánsz táncok, Mozart, Bach, 
Schubert, Debussy, Puccini kedvelt dalla-
mai hangoztak fel a művésztanárok elő-
adásában.

(KM)

Színpaddal bővült 
az iskola
Sokszínű ünnepi rendezvénnyel avatták 
fel a Kosztolányi Dezső Általános Iskola 
színpadát szeptember 27-én.

Az intézmény tanulói, szüleik és a pedagógu-
sok családi nappal ünnepelték az új, udvari 
színpadot, amelynek megvalósulásához Fe-
rencváros Önkormányzata is hozzájárult. Nyi-
tóbeszédében Dicső István igazgató arról szá-
molt be, hogy régóta hiányzik nekik az iskolai 
rendezvényeikhez (művészeti gála, táncház, 
ballagás stb.) az emelvény, de a gyerekek már 
az udvari játékuk során is birtokba vették mió-
ta felállították. Elmondta: szándéka szerint ez 
egy nyílt színpad, ahol társadalmi, civil szer-
vezetek, nagycsaládosok, idősek, önkormány-
zati rendezvények, határon túlról érkezők be-
mutatkozása is elképzelhető. A beszédek után 
szórakoztató műsorszámok vették át a szerepet 
– a program az iskola osztályainak és szakkö-
reinek (énekkarosok, néptánc- és helytörténeti 
szakkörösök, rock and roll csoport) előadásai-
ból állt össze. A megnyitó ünnepséget a Téka 
Együttes zárta somogyi tájegységi táncházával.

Szakmákkal ismerkedtek a nyolcadikosok
A Bálna adott otthont október 1–2. között a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Munkaügyi Központ szervezésében létrejött SzakMÁzz! 2014 Pályaválasztási Kiál-
lításnak. Az általános iskolák 8. osztályosainak a szakmák közötti eligazodását segí-
tő programon a budapesti szakközépiskoláknak nyílt lehetősége a bemutatkozásra. 
Így diákok adtak tanácsot fiatalabb társaiknak, megosztva tapasztalataikat többek 
között élelmiszer- és sütőipari, közlekedésgépészeti, iparművészeti, humán, műsza-
ki, elektronikai, faipari tanulmányaikról.

A továbbtanulás előtt állókat Bácskai János, a házigazda Ferencváros polgármeste-
re is köszöntötte, aki úgy vélte, nagy segítség a pályaválasztóknak ez a rendezvény.

A szakmák széles köre mutatkozott be, az interaktív kiállításon az érdeklődők va-
lódi kis műhelyekbe csöppentek: saját kezűleg alkothattak, kísérletezhettek. A láto-
gatók így személyre szóló élményeket, a kiállítók legnépszerűbbjei pedig a „stand-
szépségverseny” díjait vihették haza.

RÖVIDEN

Diákönkormányzatok 
találkozója
Második alkalommal rendezték meg az 
Ififesztet, a Ferencvárosi Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) 
éves rendezvényét. A megnyitón a 
FEGYIÖK mellett hét másik budapesti 
kerület diák- és ifjúsági önkormányza-
tának vezetői ismerkedtek meg egy-
mással egy közös workshopon. Németh 
Imre Dávid, ferencvárosi ifjúsági pol-
gármester mellett Mezey István alpol-
gármester is köszöntötte a résztvevő-
ket. A színpadon diákzenekarok mellett 
divatbemutató, hiphop tánc volt, este 
pedig az Animal Cannibals koncertjén 
mulattak a fiatalok.

Ferencvárosi 
óvodás játékok
Az Állatok Világnapját 1931 óta 
Szent Ferenc emléknapján, október 
4-én ünnepelik. Ennek tiszteleté-
re 22. alkalommal rendezték meg 
a IX. kerületi óvodások Ferenc-na-
pi játékát a József Attila-lakótelep 
nagyjátszóterén. Kilenc intézmény 
gyermekei ügyeskedtek különböző 
sport- és kreatív játékok során. Az 
állatok védelme, valamint az egész-
séges életmódra való nevelés, a sport 
egyaránt kiemelt szerepet kapott az 
eseményen.

Jordákiné Károlyi Irén óvónő, 
Napfény Óvoda
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 PROGRAMAjáNló

Október 8. 16.00
Macska- és állatbarát klub
Szakemberek és állatbarátok találkozója, 
történetei
FMK (Haller u. 27.)

Október 9. 18.00
József Attila Irodalmi Szalon
„Regényes történelem”
Beszélgetés és szerzői est Gyócsi László  
író-újságíróval
Moderátor: Losonczy Attila
A beszélgetést követően lehetőség nyílik vásár-
lásra a szerző műveiből, valamint dedikálásra
FMK (Haller u. 27.)

Október 10. 18.00
„Belülről fejlődő európai ékszerek”
Loksa Gábor ismeretterjesztő előadás- 
sorozata
1. rész: Korzika
FMK (Haller u. 27.)

Október 11. 11.00
Az állatok világnapja
Az állatokat megáldja Galambossy  
Endre atya
FMK (Haller u. 27.)

Október 15. 17.00
„Sakk-matt!”
Fejes-Tóth Gábor festőművész  
kiállításának megnyitója
Megtekinthető november 12-éig
FMK (Haller u. 27.)

Október 16.
Finnugor Népek Napja
A Reguly Társaság egész napos  
rendezvénye filmvetítésekkel, előadásokkal, 
zenei bemutatókkal
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény  
(Ráday u. 18.)

Október 21. 18.00
„Az örökifjú Chopin”
Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt-díjas  
zongoraművész szólóestje
Jegyek elővételben válthatók az FMK-ban
FMK (Haller u. 27.)

Falu a város szélén
Vidám, családias hangulatban zajlott szeptember 20-án délután a szüreti 
mulatság az Aszódi lakótelepen, ahol gazdag programok és paprikáskrumpli-
főzőverseny várta az érdeklődőket.

A szüreti mulatságot Bácskai János polgármester és Sajó Ákos ön-
kormányzati képviselő nyitotta meg. A köszöntőkben elhangzott, 
a szüreti mulatság célja, hogy a környékbeliek találkozhassanak, 
a régebb óta itt lakók megismerkedhessenek a közelmúltban ide 
költözőkkel.

A köszöntők után a paprikáskrupli-főzésre benevező csapatok 
hozzá is láttak a munkához, miközben a színpadon elsőként a Ne-
felejcs Bábszínház, majd Kiki és Laci bohócok műsora szórakoz-
tatta a gyerekeket. A szomszédos pályán kezdetét vette a villám 
focitorna, melyet Ferencváros csapata nyert az Öregfiúk együt-

tesének legyőzé-
sével. A főzőver-
senyen induló öt 
csapat közül végül 
a Kondér Tündé-
reké lett a legjobb 
paprikás krumpli.

Később a Dumaszínházból ismert Redenczki Marcsi lépett a 
színpadra, majd a Vakrepülés Színtársulat előadása következett. 
Utcabál zárta az idei szüreti mulatságot.            (KM)

Szüreti mulatság a platánban
A József Attila-lakótelep Platán Idősek Klubjában is megrendezték a szüreti 
mulatságot, ahol verőfényes őszi idő köszöntötte a nagy számban kilátogató 
szépkorúakat az idén átadott kertben. 

Bácskai János polgármester 
versidézetek köré font beszédé-
ben emlékeztetett Ferencváros 
idősügyi koncepciójára és annak 
eddig megvalósult programja-
ira, továbbá elmondta, minden 
ember élete a teljesség felé tart. 
Ferencváros is ezt üzeni az idő-
seknek, szeretettel, tisztelettel 
és megbecsüléssel gondol rájuk, 

hiszen ők nem a múlt emberei, hanem a városrész jelenének, sőt, jövőjének is részei, 
akik révén a kerület élhetővé, otthonossá válhat.

A beszéd után a klubtagok által kötött, horgolt babaruhákat és egyéb kiegészítőket 
adták át a Manólak Bölcsőde számára. Köszönetképpen a bölcsőde egyik csoportja 
tánc- és énektudását mutatta be, majd következett a délután fő műsorszáma, Aradszky 
László. A művész műsora után T. Zuggó Tünde ismertette A teljesség felé idősügyi 
koncepció aktuális programjait.                                   (MK)

Nyílt próba
A Nemzeti Színház nyílt napján, 
szeptember 21-én az idén 60 eszten-
dős Udvaros Dorottya kedveskedett 
születésnapi koncerttel a nézőknek, 
18.30-tól pedig Szirtes Edina Mókus 
a Nemzeti színészeivel adott közös 
koncertet. Az érdeklődők Hobóval is 
beszélgethettek, találkozhattak két új 
bemutató, az Operett és a Szentivánéji 
éjszaka szereplőivel. Nyílt próbát tar-
tott Vidnyánszky Attila Molnár Ferenc 
Fehér felhőjéből, a gyermekeket pedig 
bábszínház, kézművesprogramok, rajz-
verseny várta. A nyílt napon a teátrum 
előcsarnokában elhelyezték a nemrég 
elhunyt Nemzet Színészei, Sztankay 
István és Avar István fényképét.

a Nemzet Színészei
Csaknem egyórás tanácskozás után 
hozták meg döntésüket a Nemzet Szí-
nészei szeptember 29-én: Avar István 
és Sztankay István helyére Bitskey Ti-
bort és Cserhalmi Györgyöt választották 
meg. Máthé Erzsi, Törőcsik Mari, Mol-
nár Piroska, Tordy Géza, Bodrogi Gyu-
la, Haumann Péter és Király Levente 
foglalta el helyét a Nemzeti Színházban 
tartott tanácskozáson. Psota Irén, Berek 
Kati és Gera Zoltán telefonon adta le 
voksát.
A Nemzet Színésze címet azok kaphat-
ják meg, akik a magyar nyelv ápolása, a 
nemzeti irodalom tolmácsolása, a nem-
zeti színjátszás fejlesztése, népszerűsíté-
se során kimagasló érdemeket szereztek.
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Fiataloktól tanultak  
a szépkorúak 
„A teljesség felé” Idősügyi programok részeként október 1-jén, 
az Idősek Világnapján immár a második helyszínen, a József 
Attila-lakótelepen indult számítógépes tanfolyam.

Az esemény szép példája az 
együttműködésnek, hiszen az ön-
kormányzat által szervezett prog-
ramot a Weöres Sándor Gimná-
zium tanárai és diákjai valósítják 
meg, a  Vodafone Magyarország 
pedig 40 számítógépes egérrel 
és klaviatúrával járult hozzá a 
képzés sikerességéhez. Az iskola 
igazgatója, Kormos László öröm-

mel fogadta az önkormányzat kezdeményezését. Az iskola a tanfolyamon 
kívül számítógép- és mobiltelefon-használattal kapcsolatos tanácsadást is 
vállalt az idősügyi programokban, csütörtökönként 15.30 és 17.00 között. 
A tanácsadást is diákok végzik a közösségi szolgálaton belül.

közös tanulás

– Nagyon jól haladsz, és külön megdicsérlek, hogy 
most nem kínáltad sajttal az egeret, nagymama!

kreatív hobbi foglalkozások
Október 15-én 10 órakor kizárólag 50 év feletti kö-
zépső-ferencvárosi lakók részére ismét kreatív hobbi 
foglalkozássorozat veszi kezdetét a Családmentori Iro-
dában (Lenhossék u. 24–28. I. em.), melyet áprilisig 4 
hetente szerdánként tartanak. Októberben faliórákat, 
novemberben adventi koszorúkat készítenek.

A program díjmentes, azonban a létszám limitált, je-
lentkezni a 06-1/210-9259-es telefonszámon szükséges.

Világelsőség Ferencvárosban
A világon először Magyarországon indította be kísérleti jel-
leggel az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövet-
sége a Külügyminisztériummal közösen a Meet the Scientist 
(Találkozz a tudóssal) programot 2010-ben, amelynek lénye-
ge, hogy fiatal kutatók népszerűsítik kutatási területüket, tu-
dományágukat iskolákban. A program idén 9 iskolában fut 
Magyarországon, ennek a tanévnyitóját tartották a Timót ut-
cai Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskolában.

Az évnyitó előadás diákjait Bácskai János polgármester üd-
vözölte, aki személyes kutatói élményeit emlegette fel, vala-
mint az USA budapesti nagykövetségének tudományos atta-
séja, Raffi Balian mondott köszöntőt. A megnyitó prezentációt  
Biczók Gergely informatikus tartotta.

légy kreatív!
A Találd fel, találd ki, magad is légy kreatív! projekt szegregált élethely-
zetű, tehetséges, ferencvárosi 14–25 éves fiatalok mentorálási programja. 
A bevont 20 fiatal a JAT Városrehabilitációs miniprojektek részeként ösz-
szetett közösségépítő, oktatási, életmódváltást ösztönző programban vesz 
részt.

A programban olyan modelleket mutatnak be a fiataloknak, amelyek 
ösztönzőleg hatnak az életen át tartó tanulási folyamatra, javítják a mun-
kához jutás és az esélyegyenlőség lehetőségeit. A kreatív, tanórán kívü-
li iskolai programok keretében hét intézményt, vállalatot keresnek fel 
a diákok és a mentorként bevont pedagógusok, fejlesztőpedagógusok, 
közösség- és kompetenciafejlesztésben jártas szakemberek. A projekt 
célja, hogy a tehetséges ferencvárosi fiatalok olyan sikeres modelleket, 
karrierutakat, mintákat, élethelyzeteket lássanak, amelyek személyes él-
ményeikbe integrálva segítik az esélyegyenlőséget.

A programba bevont partnerek: a Prezi szoftverfejlesztő cég, a Design 
Terminál, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, a MÜPA, a Nemzeti 
Színház, a Capa Fotográfiai Központ és a közmédia székháza.

tudományos díj
Különdíjban részesült az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyén Var-
sóban a Magyarországot két másik diákkal együtt képviselő délvidéki 
testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról származó Rozsnyik Szabolcs, aki a 
többfalú szén nanocső kompozitok fotokémiai tulajdonságainak vizsgála-
tával érdemelte ki a 30 különdíj egyikét.

A 18 éves fiatal tudós díjazott projektjének célja egy olyan eljárás ki-
dolgozása, melynek segítségével előre meghatározott tulajdonságú 
kompozitanyagokat lehet előállítani – az ebben rejlő lehetőségek többek 
között a gyógyászatban, a gyógyszeriparban, az autóiparban és az építő-
iparban is felhasználhatók.

Az Európai Unió fiatal feltalálók és tudósjelöltek számára kiírt verse-
nyét 26. alkalommal rendezték meg, a magyar delegációt Ivánka Gábor 
bírálóbizottsági tag vezette és segítette a felkészülésben.

kutatók Éjszakája a kerületben
Idén 9. alkalommal szinte mindenhol telt házzal rendezték 
meg a Kutatók Éjszakáját. Ferencvárosban is több helyen 
lehetett részt venni az ingyenes tudományos ismeretter-
jesztő programokon, ezek egyike a Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetem modern, Tűzoltó utcai tömbjében 
rendezett nagysikerű ikerkutatásról szóló előadás-sorozat 
volt. Csak az egyetemen belül 30 helyszín és 150 program 
közül választhatott a négyezer érdeklődő.

Országszerte rekordszámú, 2344 programlehetőséget 
kínált a rendezvény, amelyre körülbelül 70 ezren voltak 
kíváncsiak.
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Mesterségek kavalkádja
A VI. Ferencvárosi Mesenappal együtt szeptember 27-én az I. Ferencvárosi 
Mesterségek Fesztiválját is megrendezték Középső-Ferencvárosban.

Két rendezvényt szervezett összehangoltan az FMK a szeptember 27-i szombatra. A Me-
senapot hatodik alkalommal, a mesterségek ünnepét pedig első ízben tartották meg a 
Haller parkban. Utóbbit Kállay Gáborné önkormányzati képviselő kezdeményezésére, 
aki az ötlet eredetéről elmondta, hogy Középső-Ferencváros hagyományosan a mes-
terségek otthona: az 1800-as évek második felétől sorra telepedtek meg itt a kétkezi 
munkát végző kis- és nagyiparosok. A Mester utca is róluk kapta a nevét. A városrész 
ipari jellege nem veszett ki teljesen, a legnagyobb üzemek ma is működnek, mi több, 
hungarikumokat állítanak elő, ilyen a Deák Szikvízüzem (ma már Aqua-Nova) szódája 
és a Zwack cég Unicumja. A Stühmer Csokoládégyár Vágóhíd utcai telepe az 1948-as 
államosításkor megszűnt, de a márkanevet újjáélesztették, így tíz éve ismét gyártják a 
Stühmer-édességeket. Mellettük kisebb hagyományőrző vállalkozásokat is megtalálunk 
még az egykori ipari központban. 

A fesztivál célja, hogy idővel egyre többen meg tudják mutatni magukat a kézműves 
szakmák művelői közül. Bácskai János köszöntőjében fel is hívta a figyelmet a feszti-
válon megvásárolható kézműves árukra. Mindeközben a színpadot az előadó mesterség 
képviselői töltötték meg: zenészek, komédiások, színész fellépése kísérte végig a dél-
utánt. Táncházat tartott a Tündök Együttes és dzsesszdallamokat játszott a Benkó Dixie-
land Band, az esti gálakoncertet pedig a Roy és Ádám, valamint Fatima adta.

Délelőtt a gyerekeket vonzotta a színpad. A Mesenap részeként együtt zenélhettek-tán-
colhattak a Cimbora Duóval, meghallgathatták az Eszterlánc Mesezenekar Varró Danival 
közös koncertjét, illetve láthatták a Didergő király című darabot. Sokan voltak kíváncsiak 
az óvodások, alsó és felső tagozatosok körében meghirdetett „Óriások és törpék” című 
rajzpályázat eredményhirdetésére. A legjobbakat az FMK díjazta.          (zt)

Mesenap a Désiben
Egész nap mesékhez kötődő foglalkozá-
sokkal várták a kisdiákokat a Dési Huber 
Művelődési Házban szeptember 25-én. A 
József Attila-lakótelepen működő iskolák 
alsós tanulói vettek részt a programokon, 
ahol drámapedagógusok vezetése alatt 
többféle, iskolában ritkán alkalmazott 
módszerrel élték meg a meséket. Így a 
színházteremben körben ülve asszociáci-
ókat mondtak, majd mozgásos drámajáté-
kokkal a legkisebbeket is kreativitásra és 
a mesékbe való belehelyezkedésre sarkall-
ták. Az első osztályosok Jékely Zoltán A 
három pillangó című meséjét hallgathatták 
meg és játszhatták el.

látásvizsgálat az FMk-ban
Ingyenes szűrővizsgálatot tartottak szeptember 
végén a Ferencvárosi Művelődési Központban az 
önkormányzat és a Máltai Szeretetszolgálat közös 
rendezésében. Az elsősorban hátrányos helyzetűek 
számára meghirdetett egész napos látásvizsgálatra 
természetesen ingyenes volt a belépés, és a legki-
sebbektől az idősebbekig minden korosztály kép-
viseltette magát, sőt, a kerületen túlról is érkeztek. 
A tavaly indult program célja, hogy javítsa a lakók 
egészségi állapotát, így az esetlegesen jelentkező 
betegségeket már a legkorábbi fázisban lehessen 
kezelni. Ennek részeként – a nagy igényt tapasztal-
va – novemberben szintén az FMK-ban fogászati 
és bőrgyógyászati szűrést rendeznek.

A 2015. évi Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot az ösztöndíjra jogosult tanulók 
csak elektronikus regisztrációt követően 
nyújthatják be.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
által kiírt pályázat beadásához a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályázatkeze-
lési és Együttműködési Rendszerében 
(EPER-Bursa rendszer) pályázói re-
gisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx.

A személyes és pályázati adatok fel-
töltését követően a pályázati űrlapot ki-
nyomtatva és aláírva egy példányban a 
kötelező mellékletekkel, zárt borítékban 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferenc-
város Önkormányzata Polgármesteri Hi-
vatalának Humánszolgáltatási Irodájára 
kell eljuttatni (1096 Budapest, Lenhos-
sék u. 24–28.).

A pályázatok benyújtásának határide-
je: 2014. november 7.

A pályázati felhívások teljes szövege 
megtekinthető a www.ferencvaros.hu 
honlapon.

Információ: tel.: 215-1077/384, fax.: 
217-7105; e-mail cím: humanszolg@
ferencvaros.hu
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Görgényi Eliza 2014. július 18-án született, a képen kéthetes.

FERENcVáROSI GólYAhíR

Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Ujvárosi Lili Hajnalka 
2014. június 13-án jött a 
világra.

Nyeste Dorottya Terézia 
2014. május 2-án látta meg a 
napvilágot.

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre 
elküldő megfejtőink között értékes könyvajándékot sorso-
lunk ki.

1. A Gőgös Gúnár 
Gedeon szerző-
je, Varga Katalin 
egykor a kerület-
ben élt. Melyik 
házban?
A) Közraktár utca 
12/A B) Ráday 
utca 8. C) Erkel 
utca 6.
2. A Szentágothai 
János téren a név-
adó mellett egy 
másik professzor, 
Santiago Ramón y Cajal mellszobra is megtalálható. Milyen terü-
leten alkottak maradandót?
A) agytudomány B) idegtudomány C) géntudomány
1. Kerek 100 éve hunyt el, és a kerületben található monumentális 
ülőszobra. Kiről van szó?
A) Lechner Ödön B) Ybl Miklós C) Steindl Imre

Előző lapszámunk nyertese: Angyal Péter. Gratulálunk! Kérjük, 
írja meg postacímét a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre! 
A helyes megfejtés: 1 – B; 2 – C; 3 – A; 4 – C; 5 – A; 6 – B; 7 – A; 
8 – A; 9 – C; 10 – B.

A Kálvin téri áruház a 20. század elején


