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Ifjú ferencvárosi tálentumok 
mutatkozhattak be a Magyar 
Tehetség Napján a MÜPA-ban.

Szűcs Balázs, Ferencváros 
főépítésze szerint a IX. kerület 
olyan, mint egy lekicsinyített 
világváros.

FElTámadoTT

14

Egy hívő ember számára 
húsvét a legnagyobb ünnep. 
Müller György atya gondola-
tai Jézus feltámadásáról.

a Költészet napi programsorozat meghívóját a 13. oldalon találja.

deákéknál ünnepelték a Víz Világnapját
Egész nap folyt a szóda a IX. kerület egyetlen kadarkalugasa alatt a március 23-i nyílt napon, amikor – idén 10. alka-
lommal – a Deák szikvízüzem megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt. A „Ferencváros Hagyományőrző Vállalkozása” 
díjjal kitüntetett Deák család évről évre a szikvíz bemutatásán keresztül hívja fel a figyelmet arra, hogy a víz az egyik 
legfőbb kincs napjainkban, ezért már kisgyermekkorban meg kell tanulni, hogy nagyon vigyázzunk rá. 

A Márton utcai üzem minden szegletét 
mosolygó óvodások és iskolások foglalták 
el, akiket rajzolás, szódavízteszt, sőt, egy 
100 éves szikvízkészítő gép kipróbálása is 
várt. A szódásinas képzésen részt vevők-
nek emléklap járt jutalmul. Az esemény 
lebonyolításában a Ferencvárosi Műve-
lődési Központ (FMK) munkatársai is 
közreműködtek. Tóth Betty, az FMK igaz-
gatója köszöntőbeszédében először a tulaj-
donos, Deák László lokálpatrióta hozzáál-
lását méltatta és köszönte meg. Kiemelte, 
a Deák szódaüzem Ferencváros kulturális 
partnere, a szódavíz pedig – amellett, hogy 
hungarikum – a kerület értéke is. 

– A szikvíz a családok történetének 
ugyanúgy része, mint a magyar kultúrtör-
ténetnek, ezért is fontos megismertetése 
a fiatalabb generációkkal – mondta Tóth 
Betty, majd felidézte: a szikvíz megalko-
tásánál a kor legnagyobb elméi bábáskod-
tak. Fáy András író, politikus fóti szőlő-
jében Jedlik Ányos fizikus mutatta be új 
találmányát, és itt kapta nevét – Vörös-
marty Mihálytól – a szóda felhasználásá-
val készülő fröccs is. De megihlette a szó-
davíz Krúdy Gyulát, Tömörkény Istvánt, 
Bródy Sándort, Móra Ferencet, Márai 
Sándort, vagy kerületünk szülöttét, József 
Attilát is, aki a kisfröccsöt úgy jellemezte, 

mint amit „egy füttyre meg lehet inni”. 
Deák László, a „Pro Urbe Ferencváros” 
díjas házigazda meleg szavakkal üdvözöl-
te a gyerekeket és a megjelenteket, köztük 
Kállay Gáborné alpolgármestert. Elmond-
ta: az idei, kerek évforduló alkalmából 
összeállítottak egy kiállítást, amelyen a 
Bánffi család gyűjteményéből válogatott 
archív fotográfiákon keresztül követhető 
a szóda fogyasztásának kultúrája az 1800-
as évektől.

A köszöntők végén Tóth Betty és Deák 
László koccintott a szikvíz jövőjére és a 
jelenlévők egészségére. 

M. K.

TEHETSÉG NaPJa
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Nyuszi vagy 
feltámadás?
Karácsony titkából, Jézus megérkezéséből marad valami 
hit nélkül is: a család, a gyerekek és a szeretet ünnepe. A 
húsvétból azonban – hit nélkül – nem marad semmi. Egy 
hívő számára viszont a legnagyobb ünnep ez. Nagyobb, 
mint a karácsony.

Jézus feltámadása nem pusztán egy távoli, 2000 évvel ezelőtti 
esemény, amit igaznak tartunk, örülünk neki, és úgy gondoljuk, 
meg is érdemelte annyi szenvedés után. A feltámadt Jézus azóta is 
él, halál fölött győztes életét kiárasztja a pünkösddel a Szentlélek 
által, ez árad ránk a Biblia szavában, az egyház hívő közösségé-
ben. Ebben benne élünk, ez átalakítja életünket.

Ahogy 2000 évvel ezelőtt Jézus győzött a halál, a bűn, a gonosz-
ság fölött, ránk kiáradva ma éppen olyan életerővel győz a saját 
„halálaink” fölött: az önzés, a reménytelenség, a félelem, a bűnök, 
a szenvedés, a fizikai halál fölött. Alapjában változtatja meg éle-
tünket. Áradó életereje hasonlít ahhoz, ami kinn a természetben 
történik most. A tél halott, fagyos világát legyőzi az új életet hozó 
tavasz, bár mi nem az évszakok körforgását és nem a természeti 
jelenségeket ünnepeljük!

Nem emberi erő alkotta meg, nem emberi erő építi fel a húsvétot. 
A kereszt emberi gyengeségén tör át Isten ereje és hatalma. Így 
még élesebben látszik, hogy ezt nem emberi erő valósítja meg, ha-
nem Isten szeretetéből, jóindulatából fakadó ajándék és meglepe-
tés ez számunkra. Jézus ígérete: „Veletek vagyok mindennap…” 
– ilyen életerőben valósul meg.

Nekem a húsvét egy régi, történelmi esemény, vagy van ta-
pasztalatom a mai húsvétról, a feltámadt Jézus életerejéről, mű-
ködéséről? Akár a Biblia szavai által, akár az egyház életében, 
szertartásaiban, szentségeiben, akár a hit terjedésében, a misz-
szióban? Legyőzte-e már az én halálaimat?  Akkor bennem elér-
kezett Isten országa, elevenen jelen van bennem a Feltámadott. 
Emberi gyengeségemben megnyilvánul a Feltámadott: áldozatos 
szeretetemben, hitre hívó tanúságtételemben, hívő egyházi kö-
zösségünk egységében.

Ez az áradó erő tette lehetővé, hogy üldözések közt is élt, vi-
rágzott az ősegyház.

Aki megtapasztalta ezt az átalakulást, arra is indítást kap, hogy 
hirdesse, továbbadja ezt az átalakító örömhírt, hogy „a halál le 
van győzve”.

Az idei húsvét is meghív, hogy nyitott szívvel, figyelemmel, 
készséggel, bizalommal fogadjam az élő Feltámadottat, mert ben-
nem Ő győzi le a sokarcú halált és megteremti az új embert; a fel-
támadás és a pünkösd erejéből élő istengyermeket, köztünk pedig 
az igazi közösséget: az egyházat.

Akkor igazi a húsvétom, ha bensőleg így átalakít egyénileg is, és 
együttesen is, az egyház közösségét.  

(Müller György, a Haller téri Páli Szent Vince-templom plébánosa)

Húsvétvárás a Ferenc téren
Színes kavalkád és gyerekzsivaj költözött március 21-én 
a felújítás előtt álló térre, ahová Kulpinszky Eleonóra 
önkormányzati képviselő szervezett húsvétváró családi 
játszóházat.

A napsütéses szombat délutánon sok gyermek és szülő látoga-
tott el a programra, babakocsik, kerékpárok és „nyuszimotorok” 
cikáztak a parkban. A rendezvény központi eleme az elmaradha-
tatlan tojásfestés volt, amelyben az erdélyi születésű Tankó Anna 
segédkezett és mutatott be különféle fogásokat, technikákat. Az 
elkészült műveket haza is lehetett vinni, hogy majd a locsolko-
dók megérdemelt jutalmává válhassanak.

A kisebbek húsvéti mintákat színezhettek, papírból hajtogatott 
kosárkákat készíthettek ízlés szerint matricával, krepp-papírral, 
rajzokkal díszítve, de maguk is nyuszivá változhattak az arcfesté-
sen. A legnagyobb tülekedés természetesen a törpenyulak karám-
ja körül volt, ahol a gyerekeknek lehetőségük nyílt testközelből 
megismerni, megsimogatni a jámbor állatokat. 

16 órától a Nevesincs Színház mutatta be Iciri-piciri mesék című 
interaktív műsorát Rencz Antal vezetésével, 17 órától pedig a 
Groovus együttes zenélt.

Kulpinszky Eleonóra elmondta: célja, hogy minél többször legyenek 
közösségkovácsoló programok a Ferenc téren, amelyekhez örömmel 
várja a lakók javaslatait is, hiszen ezek róluk és nekik szólnak.

M. K

Zsörtölődő húsvéti nyúl

-  Ki kéne már találni valamilyen mobilalkalmazást, amivel 
letölthetnék a hímes tojásokat a gyerekek!

áldott, boldog húsvéti 
ünnepeket kívánunk 
kedves olvasóinknak!



Ferencváros 3KÖZÉlET

Ülésezett a Képviselő-testület
A közrend biztosítása, a köztisztasági és a városképi, valamint egyéb, a társadalmi megítélés szempontjából fontos 
előírások érvényesítése a célja az első fordulóban elfogadott, „A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről” szóló rendelet megalkotásának. Szavaztak továbbá a Ferencvárosi Drogellenes 
Stratégiáról is. 

A 2012 áprilisában hatályba lépett sza-
bálysértési törvény megszüntette az önkor-
mányzatok azon lehetőségét, hogy helyi 
rendeletükben szabálysértést állapítsanak 
meg és azt szankcionálják. Jelenleg több 
olyan rendelete is van Ferencvárosnak, 
amely kötelező magatartási szabályokat 
ír elő vagy tilalmakat tartalmaz, azonban 
– szankció hiányában – betartásuk kikény-
szerítésére nincs mód. Ennek következmé-
nyei megmutatkoznak a mindennapi élet-
ben: egyértelműen érzékelhető, hogy az 
együttélési normákat sokan nem tartják be. 

A Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló törvény azonban felhatalmazást 
adott az helyhatóságoknak, hogy rende-
letben szabályozzák a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeit. A 
Képviselő-testület március 19-i ülésén 
kifüggesztésre javasolt rendelettervezet 
meghatározza ezeket, kiegészítve néhány 
társadalmi igényt kielégítő tényállással (pl. 
társasházi házirend megsértése). 

A szankcióként alkalmazható közigaz-
gatási bírság legmagasabb összegének 
meghatározásánál indokoltnak tartották vi-
szonylag magas összegek kiszabását, mert 
– az indoklás szerint – ezzel érhető el kellő 
visszatartó erő a jogsértő magatartástól. 
A gyakorlatban az elkövetett cselekmény 
súlyától függően, a fokozatosság elvének 
szem előtt tartásával kell majd megálla-

pítani a bírság összegét. Bár a rendelet-
tervezet fő célkitűzése a közbiztonság, a 
közrend biztosítása, a köztisztasági és köz-
egészségügyi, továbbá városképi és egyéb, 
a társadalmi megítélés szempontjából fon-
tos előírások érvényesítése, nem elhanya-
golható a bírságból származó bevétel sem. 
A hatékonyság érdekében a közterületet 
érintő szabályszegések esetében indokolt-
nak tartották biztosítani a helyszíni bírság 
lehetőségét is, ame-
lyet a közterület-
felügyelő szabhat 
ki. Mindemellett a 
rendelettervezet mó-
dot biztosít a kisebb 
súlyú cselekmények 
elkövetőivel szem-
ben a figyelmezte-
tés alkalmazására 
és enyhébb rendel-
kezéseket tartalmaz 
a fiatalkorú elköve-
tőkkel szemben. 

Az ellenzéki kép-
viselők is elismerő-
en nyilatkoztak az 
egyhangúlag megszavazott Ferencvárosi 
Drogellenes Stratégia 2015–2020 című elő-
terjesztésről. Alapját és főbb pontjait az Eu-
rópai Unió irányelveivel összhangban álló 
Nemzeti Drogellenes Stratégia adja, amely 
hangsúlyozza az együttműködésben meg-

valósuló, szerhasználat nélküli életmodellt 
és az egészséget alapértékként közvetítő 
szemléletet, valamint a kábítószer-haszná-
lók ellátása során a felépülés-központúság 
érvényesítését. A kerületi stratégiaalkotást a 
ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rum munkájában részt vevő szervezetek és 
intézmények közti együttműködés segítette. 
A hat évre szóló stratégiának három alappil-
lére van: a megelőzés, a kezelés és a kínálat 

csökkentése. Szerkezetében 1–2 éves rövid, 
3–4 éves közép és 5–6 éves hosszú távú cé-
lok szerepelnek. A Ferencvárosi Drogelle-
nes Stratégiához évente akcióterv is készül.

V. L.

Rovatunkban olyan, hónapok, esetleg évek óta üresen álló telkek, félbehagyott építkezések nyomába eredünk, amelyek-
ről sokan szeretnék megtudni, van-e gazdájuk, és mi lesz a sorsuk. Amennyiben az Ön lakókörnyezetében is van elha-
gyott terület vagy építmény, kérjük, írja meg nekünk a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre, és mi utánajárunk.

A Hőgyes Endre utcában lakó olvasónk érdeklődött az Ipar-
művészeti Múzeum tervezett bővítésével kapcsolatban, illetve 
amint írta: „a kupolacsúcs eltávolításakor laikus emberként is 
megsajdult a szívem, és a mai napig hiányérzettel szemlélem a 
csonka kupolát”. 

Szűcs Balázs főépítész arról tájékoztatta lapunkat, hogy sikere-
sen lezárult a múzeum bővítésére, teljes körű rekonstrukciójára 
kiírt nemzetközi tervpályázat, és már készül a kormány-előterjesz-
tés, amelyben kiemelt beruházássá minősítik a projektet. A győz-
tes pályamű a műemléki értékek megőrzése mellett egy kortárs, 
kristályszerű épülettel egészíti ki a meglévő együttest, a munká-
latok során a lanterna (kupolacsúcs) is visszakerül a helyére. A 
Hőgyes Endre utca másik üres telkén pedig egy szálloda épülhet, 
az ingatlan tulajdonosa a múzeumbővítés kivitelezésétől teszi füg-
gővé a munkálatok megkezdését.

utánajártunk
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Tenger, bor és zene 
a házasságkötő teremben
A hegy leve és a vitorlázás szeretete hozta össze a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete (FERUPE) legutóbbi 
találkozójának vendégeit. Az est házigazdája, Bácskai János polgármester a magyarként a Földet szólóban elsőként 
körbehajózó tengerésszel és egy balatoni borásszal beszélgetett.

A FERUPE 2011-ben azzal a céllal alakult, hogy kulturális érté-
keket mutasson be a ferencvárosiaknak. A legutóbbi eseményen 
Kopár Istvánt, az első magyar szóló világutazó vitorlázót, vala-
mint Bujdosó Ferenc borászt ismerhette meg a közönség. Bácskai 
János – aki egykor maga is indult vitorlásversenyen – elmondta, 
a két vendéget leginkább a vitorlázás köti össze. Kopár István 
életrajzi könyvét bemutatva mesélt élményeiről. A hivatásos ten-
gerész volt az első magyar a világon, aki egyedül kerülte meg a 

Földet. Útja során többször került életveszélybe, például amikor 
egy éjszakai viharban felborult a hajója. A hazaúton élelmiszer-
készletének nagy része tönkrement, így az utolsó hetekben szinte 
éhezett, csokoládéval és mazsolával tartotta életben magát. Kopár 
István teljesítménye nemcsak itthon, de a világon is egyedülálló: 
ő volt az első ugyanis, aki az öt legdélebbi szárazföldi fokot meg-
kerülve tette meg az utat, mindezt egy apró balatoni vitorlással. 
A jelenleg az USA-ban élő hajóskapitány később több világver-
senyen is rekordokat állított fel, valamint megnyerte a Honkong 
Challenge földkerülő kupát és második lett a Kolumbusz-verse-
nyen. Kopár elmondta, a hajós számára a legnagyobb veszély a 
szárazföld, hiszen a tengeren nincs ellenségeskedés, rosszindulat, 
az élethelyzetek tisztábbak. – A természetben furcsamód embe-
ribb az élet, mint az emberek között – tette hozzá.

A közönség végigkóstolhatta Bujdosó Ferenc balatoni pincésze-
tének remekeit: a könnyű, gyöngyöző fehérbortól a Bordeaux-i 
díjat elnyert testes vörösig. A borász sikerei titkáról annyit árult 
el, legnagyobb segítője a természet, hiszen a Balaton víztömege 
speciális mikroklímát eredményez a térségben, amelynek köszön-
hetően gyümölcsösebbek, illatosabbak lesznek a borok. A beszél-
getések közben az Excanto együttes játszott reneszánsz zenét.

T. D.

Családbarát programok Ferencvárosban
A Moravcsik Alapítvány munkatársai szeretettel várják a ferenc-
városi lakosokat a „Családbarát programok a Ferencvárosban” 
projekt eseményeire:
Tea&művészet
Március 31., kedd 18 óra
Előadó: Gaál József festőművész, a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem docense
Az előadás témája: belőlünk fakadó művészet.
Patchwork (foltvarró) klub
Április 3., 10., 17. péntek 16.30 
A tanfolyam résztvevői megismerkedhetnek a foltvarráshoz szük-
séges speciális eszközökkel, kellékekkel, sablonkészítéssel, vala-

mint a foltvarrás alapjaival. Minden eszközt és alapanyagot bizto-
sítunk. Kérjük, részvételi szándékát április 1-jéig jelezze Soltész 
Juditnak a 06/20/663-2875-ös telefonszámon, vagy a helyszínen 
munkanapokon 10–18 óra, szombaton 10–14 óra között.
Családi nap
Április 4. (húsvéti készülődés), 11., 18. szombat 10.30
Minden eszközt és alapanyagot biztosítunk. Kérjük, részvételi szán-
dékát április 1-jéig jelezze Soltész Juditnak a 06/20/663-2875-ös 
telefonszámon, a bpartbrut@gmail.com e-mail címen, vagy a 
helyszínen személyesen munkanapokon 10–18 óra, szombaton 
10–14 óra között.

Valamennyi program ingyenes, helyszíne: Budapest Art Brut 
Galéria, Üllői út 60–62.

Középiskolánál árulták a drogot
A IX. kerületi rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást – sza-
badlábon hagyásuk mellett – B. O. 47 éves szigethalmi, S. B. 18 éves budapesti, B. R. 18 éves csévharaszti lakos, valamint két 
fiatalkorú társuk ellen.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsítottak 2014 óta rendszeresen árultak kábítószert egy józsefvárosi középiskola 
közelében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Felderítő Főosztály Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály és a BRFK Bűnügyi Bevetési 
Osztály, valamint a BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai 2015. március 18-án és 19-én – több helyszínen – elfogták 
az öt feltételezett elkövetőt.

A nyomozás során a rendőrök a gyanúsítottak ismert lakcímein és tartózkodási helyein házkutatást tartottak, amely során külön-
böző mennyiségű és minőségű kábítószergyanús anyagot foglaltak le. Az előzetes szakvélemény alapján ezek új pszichoaktív anya-
gok, valamint más drogok. A gyanúsítottakkal szemben a további eljárást a IX. kerületi rendőrkapitánysága folytatja le.
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Egy világváros kicsiben
Szűcs Balázs szerint a IX. kerületben minden megtalálható, ami egy metropoliszban létezik, a városrész pedig kiváló 
olimpiai helyszín lehetne. Ferencváros főépítészével a kerület fejlesztési irányairól és lehetőségeiről, a megélénkülő 
lakásépítési kedvről, a lakosságot bevonva készülő rövidebb és hosszabb távú koncepciókról, valamint az első lehetséges 
ferencvárosi hungarikumról, a gombfociról beszélgettünk.

•	 Fiatal	 kora	 ellenére	 volt	 már	 önkor-
mányzati	képviselő,	majd	saját	építész-
irodát	 alapított,	 később	 vezetőterve-
zőként,	 projektigazgatóként	 dolgozott	
a	 Közel-Keleten.	 Tevékenykedett	 az	
Egyesült	 Arab	 Emirátusokban,	 illetve	
Marokkóban,	ahol	az	uralkodó	(egyik)	
palotájától	 a	 casablancai	 egyetemvá-
roson	 át	 egy	 közepes	 település	méretű	
lakópark	 tervezésében,	 építésében	 vett	
részt.	Ezek	után	kihívást	 jelent-e	a	IX.	
kerület	főépítészének	lenni?

Ferencváros egy rendkívüli kerület cso-
dálatos Duna-parttal, belvárosias belső és 
újjáépülő középső résszel, ipari jellegű 
külterülettel, egy élhető és szerethető la-
kóteleppel. Vasútállomásunk, buszpálya-
udvarunk, stadionunk, sőt, még egy da-
rabka erdőnk is van, így számomra a IX. 
kerület olyan, mintha lemodelleznénk egy 
világvárost. Éppen ezért, nagyon izgalmas 
Ferencváros főépítészének lenni. Felada-
tomnak elsősorban azt tartom, hogy minél 
inkább „helyzetbe hozzuk” a kerületet: 
azokhoz a koncepciókhoz, szabályozási 
tervekhez, amelyeket itt, a főépítészi iro-
dán gyártunk, kell találnunk befektetőket. 
Ezért nemcsak a magánszektornak, de az 
állami szereplőknek is felajánljuk azon 
területeinket, amelyeket fejleszteni lehet. 
Dolgunk még, hogy megoldást találjunk 
a haladás útjában álló problémákra. Ilyen 
többek közt a talajszennyezés felszámolá-
sának képviselete az egykori vegyiművek 
területén, vagy a tárgyalások megkezdése 
a MÁV-val a vasúti pályaudvar sorsáról. 
Evidens, hogy a 21. században egy ilyen 
alulhasznosított barnamező nem maradhat 
a kerületben, viszont a remek elhelyezke-
désű, közel 100 hektáros terület óriási fej-
lesztési lehetőségeket kínál.
•	 Évekkel	 ezelőtt	 az	 akkori	 tulajdono-
sa	 egy	 gigantikus	 lakó-	 és	 irodapark	
komplexumot	álmodott	a	Ráckevei-So-
roksári	 Duna-ág	 menti	 területre.	 Mi	
lesz	a	sorsa	ennek	a	városrésznek?

A terület erősen predesztinált rekreációs és 
sporttevékenységekre. Amennyiben Bu-
dapest megpályázná az ötkarikás játékok 
rendezését, ez nagyon jó helyszíne lehetne 
számos versenyszámnak és sportlétesít-
ménynek. Akár az olimpiai falu elhelyezé-
sét is elképzelhetőnek tartom ezen a gyö-
nyörű, Duna-parti szakaszon. Az ingatlan 

tulajdonosa egyébként nemrégiben csődbe 
ment, ezért ha a terület netán az állam birto-
kába kerülne, óriási lehetőségek nyílnának 
meg rajta. Például a szintén itt található, 
egykori Nagyvásártelep 10 000 négyzet-
méteres ipari műemlék épülete és ugyan-
ekkora pincerendszere akár egy sportcsar-
noknak, akár egy nagyobb múzeumnak is 
otthont adhat.
•	 Bár	az	önkormányzati	városmegújítás	a	
tervezett	ütemben	halad,	a	2008-as	gaz-
dasági	válság	óta	szemmel	láthatóan	le-
fékeződtek	 a	 magánerős	 beruházások.	
Főépítészként	 érez-e	 valami	 változást	
ezen	a	téren?

Kézzelfogható, hogy a válság véget ért, 
a magyar gazdaság lendületet vett. Egyre 
több beruházó jut ismét hitelhez, ezért új-
ból beindulhatnak a lakásépítések. A még 
beépítetlenül árválkodó telkek tulajdonosai 
között is egyre többen kezdenek terveztet-
ni vagy építkezni, illetve az értékesíteni kí-
vánt, önkormányzati tulajdonú ingatlanok-
ra és a bontandó épületek telkeire is sorra 
érkeznek beruházói megkeresések.
•	 Várhatóak-e	 a	 közeljövőben	 egyéb,	 a	
Ferencvárost	 érintő,	 de	 nem	 kerületi	
finanszírozású	fejlesztések?

Kiemelném a Belső- és Középső-Ferencvá-
rosban tavasszal kezdődő kerékpárosbarát 
fejlesztéseket: több utcában megengedett 
lesz a kétirányú kerékpározás, biciklisávok 
lesznek felfestve, további Bubi-állomá-
sok létesülnek a Bakáts és a Ferenc téren, 

a Semmelweis Egyetem elméleti tömbje, 
valamint a Lechner Ödön fasoron az iro-
daépületek, illetve a MÜPA előtt. Ezzel, 
valamint a belső Üllői út átalakításával 
igyekszünk a kerületet minél inkább integ-
rálni a gyalogos- és kerékpárosbarát bel-
városi környezetbe. Napirenden van a 2-es 
villamos végállomásának, megállóinak és 
pályaszakaszának, továbbá a 3-as metró 
felszíni épületeinek rekonstrukciója is. Úgy 
tűnik továbbá, hogy a főváros támogatá-
sával, hamarosan valóban megkezdődik a 
Nehru part megújítása. 
•	 Feltételezem,	 hogy	 minden	 település,	
így	 Ferencváros	 is	 rendelkezik	 hosszú	
távú	 fejlesztési	elképzelésekkel.	Milyen	
tervek,	 koncepciók	 alapján	 történik	 a	
városrész	modernizálása?	

Javában zajlik az Integrált Településfej-
lesztési Stratégia kidolgozása, amely egy 
rövidebb távú fejlesztési terv és a 2020-
ig tartó európai uniós költségvetési ciklus 
pályázati forrásait célozza meg, illetve 
készül a kerület új, 15–20 éves távra szó-
ló Településfejlesztési Koncepciója is. 
Ezek véglegesítésébe, a Ferenc tér közös-
ségi tervezésének sikerén felbuzdulva, a 
lakosságot is szeretnénk bevonni. Honla-
punkon bárki – szakmai ismeretek nélkül 
is – kifejtheti majd a véleményét, meg-
oszthatja velünk ötleteit.

Folytatás	a	6.	oldalon.
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  FŐVárOSI HÍrEk

•	 Háromnegyed	éve	működik	az	ön	veze-
tésével	Tervtanács	Ferencvárosban.	Mi	
indokolta	ennek	létrehozását?

Az, hogy a kerület településképi, azaz 
vizuális színvonalát emeljük. Ez egy il-
letékmentesen működő, jobbító, segítő 
szándékkal létrehozott testület, amely a 
nem építési engedély köteles munkálatok 
elvégzése előtt orientálja az építtetőket, 
például egy reklámtábla kihelyezésekor, 
vagy egy lakóház felújításakor a homlok-
zat színezésénél. A háromfős Tervtanács, 
amelyet az önkormányzat önként vállalt 
feladatként hozott létre, hetente ülésezik. 
Tagja a szakma minden csínját-bínját is-
merő Siklós Mária, a Nemzeti Színház ter-
vezője, valamint egy Ferencvárosban élő 
építészmérnök, Fehér Zoltán, aki viszont 
a modernitás iránt rendkívül fogékony és 
nagyon jó meglátásai vannak. 
•	 Ön	a	2013	októberében	alakult	Ferenc-
városi	 Települési	 Értéktár	 Bizottság	 el-
nöke	is.	Mivel	foglalkozik	ez	a	grémium?

Feladatunk, hogy felkutassuk azokat az 
értékeket, amelyeket büszkén a magáénak 
vallhat a kerület, esetleg Hungarikumként 
is felterjeszthetők. A bizottság eddig há-
rom kerületi, tradicionális vállalkozás: a 
Deák szikvízüzem, a Nándori cukrászda 
és a Zwack likőrgyár, illetve a szektorlab-
da elődje, a gombfoci felvételéről döntött 
a Települési Értéktárba. A nemzetközi 
szinten is igen népszerű sportágról egy 
IX. kerületi polgártársunknak hála derült 
ki, hogy eredete egyértelműen Magyar-
országhoz, azon belül pedig Ferencvá-
roshoz köthető. A gombfoci felvételét a 
Hungarikumok Gyűjteményébe hamaro-
san kezdeményezni fogjuk.

V. L.

nÉVjEGY
Szűcs Balázs 1975-ben született, tanul-
mányait a Budapesti és a Bécsi Műszaki 
Egyetemen végezte, okleveles építész-
mérnök.

1998–2006-ig önkormányzati képvi-
selőként, 2000-től 2006-ig a SEM IX. 
Városfejlesztő Zrt. felügyelőbizottsági 
elnökeként tevékenykedett.

2001-ben saját építészirodát alapított, 
2008–2011-ig a Közel-Kelet több álla-
mának számos projektjén dolgozott ve-
zetőtervezőként.

Művei közt található számos lakóépület, 
egészségügyi intézmény, belsőépítésze-
ti alkotás, továbbá részt vett a Millenáris 
Park és a Nemzeti Színház tervezésében is.

2012 januárjától Ferencváros főépítésze.

Folytatás	az	előző	oldalról: átadták az 1-es villamos Újbudáig 
meghosszabbított szakaszát
– Épült itt egy híd, alapvetően azzal a céllal, hogy átmenjen rajta az 1-es villa-
mos, aztán húsz évig nem történt semmi. Ehhez képest a híd ma elnyerte eredeti 
funkcióját – mondta Tarlós István a Lurdy Ház előtt tartott sajtótájékoztató-
ján, március 20-án. A főpolgármestert – aki elsőként utazott át a Rákóczi hídon 
az 1-es villamossal – a budai oldalról Hoffmann Tamás, a XI. kerület vezetője 
kísérte el, Pesten pedig Bácskai János, Ferencváros polgármestere fogadta. 

Tarlós István elmondta, 
régi adósságát törlesztet-
te ezzel a fejlesztéssel a 
főváros, hiszen a vonal 
újbudai meghosszabbítá-
sa a Rákóczi híd 1995-ös 
átadása óta napirenden 
volt, de „Pató Pál úr-
szerűen: mindig ráértek 
arra még”. 2010 után ez 
a projekt is új lendületet 
kapott: megépült a 3,3 
kilométer hosszúságú 
új pálya a Rákóczi híd–
Szerémi út–Hengerma-
lom út útvonalon.

– Természetesen új meg-
állókat is létrehoztunk, 
illetve lifteket, sőt, új alul-
járókat is építettünk az 
Infopark és a Budafoki út 

megállókhoz – fogalmazott a főpolgármester. Elmondta, hogy az 1-es és a 3-as vonalon 
megújult az infrastruktúra, mérséklődött a környezetterhelés, nőtt az utazási sebesség, 
csökkent a menetidő és akadálymentesítették a megállókat.  

A városvezető szerint a 2020-ig tartó európai uniós költségvetési ciklusban 340 milli-
árd forintos fejlesztési támogatás kaphat Budapest, ami bizonyítja a kormány és főváros 
együttműködésének eredményességét is. Hozzátette, a már folyamatban lévő villamos- 
és trolitender 23,8 milliárd forintos támogatását ebbe az összege nem is számolta bele.

Tarlós István kijelentette: a főváros és a kerületi polgármesterek együttes célja az, 
hogy „kényelmes várost építsünk és üzemeltessünk, ahol jó minőségű szolgáltatások-
ban részesülnek a polgárok”.

Tervpályázat a pesti duna-part megújítására
A Duna-part Kossuth tér és Fővám tér közötti szakaszának komplex megújítására vonat-
kozó építészeti tervpályázat kiírásáról döntött a Fővárosi Közgyűlés. A tervek szerint a 
pesti belvárosi Duna-part megújítása révén oldódna a part és a mögöttes városrészek el-
szigeteltsége, mivel a gyalogosközlekedés mind észak-déli irányban, mind keresztirány-
ban akadálytalanná válna. 2,4 kilométeren megújulna az útpálya, a járda és a kerékpárút, 
valamint a zöld felület.

Kezdődik a Budapesti Tavaszi Fesztivál
Több mint 170 komolyzenei, dzsessz-, világzenei, tánc- és színházi produkció, valamint 
képzőművészeti és szabadtéri program várja a közönséget április 10. és 26. között, a 35. 
Budapesti Tavaszi Fesztiválon (BTF). Az idei BTF-en Liszt Ferenc öröksége, illetve az 
olasz kultúra lesz fókuszban, és a Budapest Bálna is nagy szerepet vállal a rendezvények 
lebonyolításában. – Tavalyi sikerével a BTF a közép-európai térség legnagyobb őszmű-
vészeti prémiumfesztiváljává nőtte ki magát – mondta az esemény sajtótájékoztatóján 
Káel Csaba, a fesztivált szervező operatív testület elnöke. Hozzátette: a programsorozat 
ezúttal az eddigieknél később, áprilisban kezdődik, így a jobb idő mellett kapcsolódni tud 
Prága és Bécs hasonló fesztiváljaihoz.
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Tisztelt Szülők!
A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezése szerint a 
gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2015. 
szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozá-
son kell részt vennie. 

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. 
szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvodai beíratás időpontja ez évben: április 20–24.
A hirdetmény teljes szövege, a felvétel iránti kérelem forma-

nyomtatványa, valamint az óvodai körzetek listája megtalálha-
tó a www.ferencvaros.hu honlapon.

medencék a pincében
A Mester utcai Pincegalériában nyílt meg március 18-án 
Vojnich Erzsébet festőművész Medencék című kiállítása.

A megnyitón Vojnich Erzsébet férje, a szintén festőművész Szüts 
Miklós mottóként felolvasta Örkény István „Élmény és művé-
szet” című rövidprózáját. 

„T. Viktort, a festőt fölrepítették a világűrbe. Nem ő volt az első 
utas, de ő volt az első 
művész az űrben. Hat 
napot volt oda. Félúton 
járva megkérdezték 
tőle, mit akar inkább 
látni: a Saturnus gyűrű-
it-e vagy a Nap foltjait.
Neki nagyjából mind-
egy, mondta T.

Akkor inkább a nap-
foltokat mutatják meg 
neki; egy festőnek ta-
lán az az érdekesebb. 
Talán igen, mondta T.
Visszaérkezése után unott arccal, konok hallgatásba merülve ült 
az újságírók közt a Kozmikus Repülőtér éttermében. Kérdéseikre 
nem válaszolt, egész idő alatt azt a narancsot bámulta, amit az 
egyik riporter meghámozott.

Néhány hét múlva azonban jelentős változás mutatkozott festői lá-
tásmódjában. Híres olajbogyó és biliárdgolyó csendéletein (az volt az 
ő úgynevezett „olajzöld” korszaka) megjelentek az első narancsok.
Öreg korában már citromokat is festett, legvégül még tyúktojásokat 
is, de a narancs egyetlen vásznáról sem hiányzott.
Ekkor lett nagy festő belőle.”
Szüts Miklós a kiállított festményekkel kapcsolatban elmondta: 
„ezek igazán egyszemélyes képek, egyszerre egyetlen nézőt tűrnek 
el magukkal szemben. Vagy pusztán én szeretnék ezekkel a képek-
kel igazán kettesben maradni, boldogan búslakodni”. 
A tárlat április 10-éig tekinthető meg a Pincegalériában (Mester u. 
5.), keddtől szombatig 10 és 18 óra között.

(forrás: ferencvaros.hu)

Egészségnap magyarország 
legnagyobb óvodájában
A Vágóhíd utcai Kerekerdő Óvodában rendeztek egész-
ségnapot március 26-án. Az intézmény nem csupán Fe-
rencváros, hanem az ország legnagyobb óvodája, amely-
ben 350 gyerek tölti kiskorának meghatározó éveit. 
A rendezvény célja a kicsik egészséges életmódra szokta-
tása, a helyes gyakorlatok és információk átadása. 

A gyerekcsoportok forgószínpadszerűen váltották egymást az 
egyes helyszíneken, ahol kivétel nélkül színes, változatos fel-
adatok, ismeretterjesztő beszélgetések, mozgásos kikapcsolódás 
várta őket. Az ovisok információt kaptak helyes táplálkozásról, 
egészséges és egészségtelen ételekről – némelyiket meg is kós-
tolhatták –, mozoghattak a gyermekjógán és a játékos tornán, 
de szó esett a környezetszennyezésről és az érzékszervekről is. 

Az Okos bagoly állomáson próbára tehették tudásukat, a vöröskereszt-
tel jelölt szobában pedig a Mester utcai rendelőintézet orvosigazgatója, 
Jelinek Benjámin Gábor oszlatta el a tévhiteket a „szurikról”. A doktor 
bemutatta az alapvető orvosi eszközöket – maszkot, gumikesztyűt és 
fecskendőt –, amelyekből egyet mindenki haza is vihetett. Délután a 
felnőtteket várták ingyenes szűrővizsgálatra.

Az egészségnapot Szencz Mátyásné óvodavezető meghívásá-
ra meglátogatta Zombory Miklós alpolgármester is, aki méltatta 
az esemény kreatív és sokszínű megrendezését, a felhasznált és 
helyben tervezett szemléltető eszközöket, plakátokat. Szenczné 
elmondta, a program lebonyolításában nagy segítséget jelentet-
tek a támogatások, amelyeket cégektől, magánszemélyektől és 
természetesen Ferencváros Önkormányzatától kaptak. A felaján-
lásokból idén a konyhakert és a kültéri kemencék mellé két gabo-
naőrlő malmot vásároltak, amelyeknek köszönhetően a gyerekek 
végigkövethetik a kenyérkészítés folyamatát. A helyben sült teljes 
kiőrlésű lángost a kicsik meg is kóstolhatták.            M. K

HIrDEtMÉnY

Ferencváros Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
a Ferencvárosi Civil Szervezetek szakmai napjára.
Téma: A civil szervezeteket érintő fontosabb kérdések
Időpont: 2015. március 31., kedd 14.00 óra
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és
Gimnázium díszterme (Budapest, IX. ker., Lónyay utca 4–8.)
Megnyitja: Kállay Gáborné alpolgármester
További részletek: www.ferencvaros.hu

MEGHÍVÓ
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az első meccs 
emlékére
Barátságos mérkőzést játszott 1900. március 25-én az előző 
esztendőben alakult Ferencvárosi Torna Club labdarúgó-
csapata az egyesület új, Soroksári úti pályáján. Az ellenfél 
az Óbudai Torna Egylet gárdája volt.

A korabeli beszámoló szerint szépszámú 
közönség tekintette meg a két, akkor kül-
városinak számító együttes összecsapását 
a Soroksári út 49–57. szám alatti sportte-
lepen. Ezerötszáz néző – ez lényegében 
telt házat jelentett – látta, hogy a Weisz 
– Gabrovitz E., Gabrovitz K. – Taffel, 
Békés A., Békés G. – Pápai, Horváth, 
Malaky M., Maros, Malaky J. összeállítá-
sú Ferencváros 1-0-ás vereséget szenve-
dett a klub pályaavatóján.

Az FTC első otthona egy 95x55 méte-
res játékteret foglalt magába – nagyobb 
pálya kialakítására a két vasúti sínpár 
közti területen nem volt lehetőség. A Fe-
rencváros 1911 februárjában költözött át 
a Soroksári útról a ma is használatos Ül-
lői úti telken épült stadionba.

Az első FTC-mérkőzés 115. évfordulóján 
emlékművet avattak az egykori futballpálya 

helyén. A megemlé-
kezésen Tobak Csa-
ba, az FTC Múzeum 
igazgatója, Hélisz 
József, az FTC Ba-
ráti Kör főtitkára 
és Bácskai János 
mondott beszédet. 
Ferencváros polgár-
mestere elmondta: 
bár az emlékmű által 
megörökített legen-
dás mérkőzésen az 
FTC alulmaradt, ha 
volt is bánat, az nem 
tartott sokáig, hiszen a hat nappal későbbi 
visszavágón megszületett az első fényes, 
4-1-es győzelem. Nem kellett sokat várni 
az első bajnoki címre sem, melyet 1903-
ban ünnepelhetett az akkor már országos 

népszerűségnek örvendő csapat. Az egybe-
gyűltek a leleplezést követően koszorúkat 
helyeztek el az emlékműnél, ezzel tiszte-
legve a történelmi meccsen pályára lépett 
játékosok előtt.         (m)

Speciális műkorisok
A speciális olimpiai sportágak közül a műkorcsolyát is régóta művelik a ferencvárosi fiatalok. A Lobogó utcai jég-
csarnokban a Dió és a Ferencvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény diákjai Kelemen Zsuzsanna 
szakágvezető, valamint helyettese, Vas Mária irányításával tanulják a mozgásformát és készülnek a versenyekre.

A Friss utcai és a Gát utcai iskolában egy-
aránt nagyon fontosnak tartják, hogy a di-
ákok sportoljanak, mert a sérült gyerekek 
fejlődésére rendkívül nagy hatással van a 
rendszeres testmozgás.

– A két iskolából mintegy negyven gye-
rek jár műkorcsolyaedzésekre, amelye-
ket hetente kétszer a Lobogó utcában, a 
Weöres Sándor Általános Iskola és Gim-
názium jégcsarnokában, egyszer pedig a 
Népligetben, az Építők sporttelepi pályán 
tartunk – mondta Kelemen Zsuzsanna. – 
Tanítványaink 8 és 14 év közöttiek, na-
gyobb részük számára elsősorban a jégen 
való minél ügyesebb mozgás a cél. Akik 
már jobban tudnak korcsolyázni, azok 
a korosztályuknak és tudásszintjüknek 
megfelelő kategóriákban indulnak egyéni 
versenyszámokban – tette hozzá.

A ferencvárosi gyerekek lelkesen ké-
szülnek a március 31-én, az Építők csar-
nokban sorra kerülő országos versenyre. Többségük ügyességi 
számokban áll rajthoz, hatan viszont már „igazi” műkorcsolyá-
zásban mérik össze tudásukat a más kerületekből, városokból ér-

kező fiatalokkal. Itt is 
vannak kötelezően 
bemutatandó gya-
korlatok és szabadon 
választott elemekből 
összeállított kűrök.

Mindkét iskola di-
ákjait a testnevelők 
vezetik be a korcso-
lyázás rejtelmeibe, a 
gyerekek nagyon sze-
retik a jeges játékokat. 
Akinek van kedve, 
csatlakozhat a csapat-
hoz, és a tanórákon 
kívül is korizhat.

– A szülők kifeje-
zetten örülnek annak, 
hogy gyermekeiket a 
sport kitartásra, rend-
szerességre ösztönzi 

– magyarázta Kelemen Zsuzsanna. – Annál nagyobb siker pedig 
nincs, mint amikor látjuk a fiatalok arcán az örömöt egy-egy jól si-
került gyakorlatsor után – mondta végül a szakágvezető.           M. S.
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Sikerek a szőnyegen
Két viadalon is nagyszerű eredményeket értek el március végén 
a Ferencváros ifjú birkózói. A Cinkotán megrendezett diák I-es 
kötöttfogású rangsorversenyen – különböző súlycsoportokban 
– 223 fiatal sportoló lépett szőnyegre. A fradisták közül Balogh 
Zsolt és Gombos Alex arany-, míg Prigyeni Dániel ezüstérmes 
lett. A dobogó harmadik fokára hatan léphettek fel a ferencvá-
rosiak közül: Borszéki Tibor, Domokos Roland, Határ Dániel, 
Szilva Gyula, Szudi Patrik és Tímár Máté szerzett bronzérmet.

A csehországi Hodoninban meghívásos utánpótlásversenyen 
szerepeltek az FTC birkózói. A zöld-fehérek három dobogós 
helyezést értek el. Seregi Balázs minden ellenfelét legyőzve 
megnyerte súlycsoportját, Bíró Endre és Korondi Marcell pedig 
a harmadik helyen végzett.

Érmes szezonzáró
Márciusban befejeződött a fedett pályás atlétikai szezon. Az 
idény utolsó versenyén, a serdülő és újonc összetett és téli 
dobó országos bajnokságon a Ferencváros fiatal sportolói is 
rajthoz álltak.

Az újonc leány négypróba versenyszámban – ahol a 2002-es 
születésű atléták indultak – Goschi Anna 2215 ponttal ezüst-
érmes lett. A 2000-ben született serdülő fiúk diszkoszvető 
versenyében Bicsak Mihály új egyéni csúcsot dobva, 50,48 
méteres teljesítménnyel bronzérmet vehetett át a díjkiosztón.

Kézis bébi
Kihagyja a 2014/15-ös szezont a Ferencváros női kézilabda-
csapatának válogatott átlövője, Zácsik Szandra. A 25. szüle-
tésnapját néhány hét múlva ünneplő játékos – akinek férje a 
szintén válogatott kézilabdázó, Szöllősi Szabolcs – életet adott 
kislányának, Hannának. Ha a Fradi-család legfiatalabb tagja 
örökölte szülei képességeit, belőle is klasszis sportoló válhat. 
A szurkolók pedig abban bíznak, hogy Zácsik az ősszel ismét 
pályára lép a Ferencváros színeiben.

SPoRT

rÖVIDEn

Kétszeres Bl-győztes az FTC-ben
Tavaly nyáron a BL-győztes jobbátlövő, Soós Viktória visszatért a Győri ETO-ból a Fe-
rencvárosba, ahol korábban két szezont töltött és bajnoki címet is nyert. A 30. évében járó 
balkezes játékos azonban nem tudott alapemberré válni a Népligetben, ezért Vácra igazol, 
ahonnan a 23 esztendős Hornyák Dóra érkezik a Fradiba.

A 176 cm magas, balátlövőként és irá-
nyítóként is hasznos Hornyák a Győrrel 
kétszer nyert Bajnokok Ligáját, és 2014-
ben szerződött a váciakhoz. Idén lejár a 
szerződése, és bár a Duna-partiak szeret-
ték volna meghosszabbítani, a válogatott 
kézilabdás a váltás mellett döntött.

Az FTC szurkolóit mostanában legin-
kább az foglalkoztatta, hogy a klasszis 
átlövő, Tomori Zsuzsanna marad-e a 
Népligetben. Nos, a magyar válogatott 
egyik ásza úgy döntött, klubot vált, és öt 
év után visszatér Győrbe. A spanyol válo-
gatott kulcsemberét, Nerea Penát sikerült 
megtartaniuk a zöld-fehéreknek. A kitű-
nő játékos elmondta, remekül érzi magát 
a Fradiban, amellyel a következő szezon-
ban fontos címeket szeretne nyerni.

Vezet a Fradi
Megrendezték a férfitornászok csapatbajnokságának (csb) első for-
dulóját. A verseny esélyese a címvédő Budapest Honvéd volt, de 
az együttes tagjai többször is hibáztak. A Vágner Levente, Babos 
Ádám, Selmeczi Bánk, Dudás Norbert, Schweigert Dávid összeál-
lítású FTC kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva, 245,750 ponttal 
végzett az első helyen, megelőzve a Honvédot és Vasast. A csb má-
sodik fordulója ősszel lesz.

Vágner Levente
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Előző lapszámunk nyertese: Szigetvári Miklósné. Gratulálunk! Jutalma 
átvételével kapcsolatban e-mailben értesítjük. A helyes megfejtés: 1 – A, 
2 – A, 3 – A, 4 – A, 5 – B, 6 – C

Húsvéti kvíz
Az ünnepre való tekintettel a helytörténeti kérdéssor 
helyett ez alkalommal húsvéti kvízt készítettünk. A helyes 
válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre elküldő 
megfejtőink között Ferencváros-ajándékcsomagot sorso-
lunk ki.
1) A 16. századi Németország-
ból eredeztethető a húsvéti 
nyúl hagyománya, és egy fél-
reértés magyarázza a tojást tojó 
emlős képzavarát. Milyen állat 
nevével keverhették össze a 
nyúl német nevét?
A) bárány
B) gyöngytyúk
C) parlagi sas
2) A húsvéti vacsoraasztal kel-
léke a tojás, amely egészben 
főzve a családi összetartozást 
is jelképezi, ha…
A) …pünkösdig nem romlik meg
B) …közösen elviszik a temp-
lomba
C) …együtt megeszik a család 
tagjai
3) A húsvét mozgóünnep. Me-
lyik két dátum közé kell, hogy 
essen húsvétvasárnap?

A) február 28. és április 5.
B) március 1. és április 10.
C) március 22. és április 25.
4) Melyik nap nem kapcsoló-
dik a húsvéti ünnepkörhöz?
A) virágvasárnap
B) áldozócsütörtök
C) Nagyboldogasszony
5) Hol található a Míves Tojás 
Múzeum?
A) Zengővárkonyban
B) Zircen
C) Zsámbékon
6) Melyik megyénkben fekszik 
a Nyúl település?
A) Békés megyében
B) Győr-Moson-Sopron me-
gyében
C) Pest megyében

„Nem én éltem az életet, az élet élt engem”
„A teljesség felé” idősügyi program 
részeként tartottak filmvetítést a Fe-
rencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény-
ben. A koppányi aga testamentuma 
című történelmi játékfilm megte-
kintése előtt a főszereplővel, Benkő 
Péter színművésszel találkozhattak az 
érdeklődők.

A remek hangulatú közönségtalálkozón 
a kétszeres Jászai Mari-díjas színművész 
életfelfogásáról, színházzal és filmművé-
szettel kapcsolatos vélekedéseiről, valamint 
a vetítendő film készítésének körülményei-
ről beszélt. A fiatalon jött siker megélésével 
összefüggő kérdésre azt válaszolta, ő ebből 
nem sokat tapasztalt.

– Nem én éltem 
az életet, az élet 
élt engem – kö-
zölte, célozva a 
pályáját formáló 
eseményekre. El-
mondta, korábbi 
öttusázó múltjá-
nak köszönhette 
A koppányi aga 
t e s t amen tuma 
című film fősze-
repét, hiszen jól 
lovagolt és ví-
vott. A későbbi 
sikereket pedig 
már nem volt 

ideje megélni, mert minden percét filmes és 
színpadi munkáival töltötte. 

A ’60-as évek nagysikerű történelmi 
filmjeiről elmondta, azok az aprólékos 
háttérmunka mellett leginkább a színészek 
őszinte játéka miatt állnak közel a nézők 
szívéhez. 

A mai magyar színészgenerációt ének- 
és tánctudása miatt tartja nagyra, világvi-
szonylatban leginkább a ’60-as évek euró-
pai filmjeit kedveli, a tengeren túlról pedig 
a Lee Strasberg-féle „iskolát”, mely olyan 
színészeket nevelt ki, mint Gene Hackman 
vagy Al Pacino. De – haladva a korral – 
olyan alkotásokban is nagy örömét leli, 
mint a 24 című bűnügyi sorozat. 

A beszélgetés végeztével a vendégek 
megtekinthették a Fekete István első re-
gényéből, Zsurzs Éva rendezésében 1967-
ben forgatott történelmi filmet. 

A havonta jelentkező filmklub dokumen-
tum- és nosztalgiafilmekkel nyújt szóra-
koztató időtöltést az érdeklődőknek a Fe-
rencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Szépkorút köszöntöttek
Március 12-én, Soroksári úti lakásában köszöntötte az önkor-
mányzat Joó Zoltán nyugdíjas gépészmérnököt. Az oklevél és vi-
rágcsokor átadása után a 90 éves ünnepelt mesélt életéről. 

Zoli bácsi a Viharsarokban, Nagymajláth (mai nevén Nagyér) 
településen született 1925. március 6-án. A katonaság alatt akna-
kutató-tűzszerész volt. Lakatosként kezdte szakmai pályafutását, 
majd 1959-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen gépészmérnök 
diplomát szerzett. A BHG beruházási osztályvezetőjeként ment 
nyugdíjba, hobbija a túrázás volt. Három szabadalommal büsz-
kélkedhet, több kitüntetést is kapott. Egykori találmányait jelen-
leg is működő gépésztechnikai vállalkozásában hasznosítja. Ilyen 
például az Otto motor sajátos gépészeti megújítása, amely által az 
ismert gépszerkezetet kevesebb anyagból lehet előállítani. Keve-
sebb anyag, kevesebb munka, kisebb tömeg, kisebb önsúly, sok-
oldalúbb használhatóság és alkalmazás, valamint gazdaságosabb 
üzemelés jellemzik ezt a fejlesztését.

Joó Zoltán 1965 óta lakik Ferencvárosban, ám a mai napig rácso-
dálkozik a megújuló, megszépülő kerületre. Egy fia és három uno-
kája van, az ő kérésükre írt egy önéletrajzi könyvet, amelyben be-
mutatja, milyen volt aktív éveiben Magyarországon élni, dolgozni.
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket vagy 
javaslataikat a programjainkkal kapcsolatosan a következő e-mail címen: idosugy@ferencvaros.hu vagy 
a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

Idősügyi programajánló
Angolnyelv-tanfolyam

Március 30., április 13. (hétfő) 14.00 óra-
kor; április 2., 9. (csütörtök) 14.00 órakor
Borostyán Idősek Klubja (Knézich utca 17.)
Április 2., 9. (csütörtök) 11.00 órakor
Platán Idősek Klubja (Toronyház utca 11.)

Német társalgási klub
Március 30., április 13. (hétfő) 
10.00 órakor
FMK (Haller utca 27.)

Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás 

Ingyenes internetezési lehetőség, 
tanácsadás diákok közreműködésével
Március 30., április 13. (hétfő) 
14.00–16.00 óráig
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)
Április 9. (csütörtök) 15.30–17.00 óráig
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimná-
zium (Toronyház u. 21.)

Számítógép-kezelői tanfolyam
Április 8. (szerda) 15.30–16.30 óráig

Weöres Sándor Általános Iskola 
és Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Gyógytorna
Április 1. (szerda) 11.00 óra
Dési MH (Toronyház u. 17/b.)
Április 8. (szerda) 11.00 óra
Dési MH (Toronyház u. 17/b.), 
FMK (Haller utca 27.)

Vízitorna
Április 10. (péntek) 16.00 óra
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája, 
(Mester u. 19.) és Weöres Sándor Iskola 
uszodája (Lobogó u. 1.)

Természetjárás
Rövid túra a város peremén: Csillebérc, 
Szekrényes, Sorrento, Budaörs
Április 4. (szombat) 10.00 óra
Találkozó a Széll Kálmán téren, a metró 
kijáratánál

Filmklub
A Balatoni retro c. dokumentumfilm vetítése
Április 9. (csütörtök) 15.00 óra
DocuArt (Erkel utca 15.)

Szenior Akadémia
Időskori fogyókúra – mire ügyeljünk?
Április 13. (hétfő) 17.00 óra
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

„Szó és ember”
Urbán Péter Paradicsommadár c. novellás-
kötetének bemutatása
Április 14. (kedd) 14.00 óra
FSZEK Börzsöny utcai könyvtára 
(Börzsöny utca 13.)

Macska- és állatbarátok klubja
Április 14. (kedd) 17.00 óra
FMK (Haller utca 27.)

Egészség- és közbiztonságnap
Ingyenes orvosi előadások, konzultációk, 
szűrések, közbiztonsági előadás, kézműves 
foglalkozás, banki és mobiltelefon-tanácsadás
Április 14. (kedd) 9.00–13.00 óráig
József Attila-lakótelep Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/b.)

Tudatosan kell  
védenünk adatainkat
A világháló és az infokommunikációs eszközök terjedésével egyre 
fontosabbá válik az online adatvédelem kérdése. Erre hívta fel 
a figyelmet a Szenior Akadémia legutóbbi előadása. A találkozó 
résztvevőit arról tájékoztatták, hogyan védhetik meg személyes 
adataikat az interneten, és miként kerülhetik el, hogy csalók áldo-
zatává váljanak.

„A teljesség felé” idősügyi program részeként szervezett ingyenes előadá-
son a Zsigmond Király Főiskola tanára, Soós Andrea a biztonságos inter-
nethasználat feltételei között említette a böngésző megfelelő beállítását. 
Ezek a navigációs programok ugyanis automatikusan gyűjtenek és felhasz-
nálnak minden adatot érdeklődési körünkről. Ennek egyik jele, ha netezés 
közben olyan hirdetéseket, tartalmakat ajánl fel a böngésző, amilyen té-
májú oldalakat korábban látogattunk. – Ha azonban testre szabjuk böngé-
szőnket, kivédhetjük az adathalászatot – mondta el a tanárnő. A szakember 
szerint az időseknek nagyon kell vigyázniuk a megosztott tartalmakkal is. 
Nem ritka, hogy egyesek posztolják utazásuk időpontját, hazatérve pedig 
értetlenül konstatálják, hogy kirabolták lakásukat. 

Az internetes vásárlások világában a legfontosabb, hogy ellenőrizzük a 
webáruház biztonságosságát. – Ha az impresszumban szerepel a cég neve, 
adatvédelmi irányelve és rendelkezik az ötjegyű adatvédelmi azonosító-
számmal, megnyugodhatunk – jelentette ki az előadó. Hozzátette, érdemes 
inkább magyar oldalakról rendelni, hiszen ilyenkor a hazai fogyasztóvé-
delmi szabályok érvényesek. Ennek értelmében 8 napon belül bármilyen 
indokkal visszaküldhetjük a terméket. A szakember végül a beteg gyerekek 
javára szervezett áladománygyűjtések veszélyeire is figyelmeztetett.   T. D.

Kiemelt rendezvények
„Maga lesz a férjem” – vidám színházi produkció a 
Turay Ida Színház előadásában 
Szeretettel várjuk az időskorúakat április 2-án, csütör-
tökön 15 órakor a Ferencvárosi Művelődési Központba. 
Nóti Károly szellemes, bohózati és vígjátéki fordula-
tokat sem nélkülöző darabjában, amely természetesen 
happy enddel végződik, többek között Hűvösvölgyi Il-
dikót, Szacsvay Lászlót és Mikó Istvánt láthatják az ér-
deklődők.

A belépés ferencvárosi lakcímmel rendelkező, 60 év 
felettieknek ingyenes! Előzetes regisztráció az FMK in-
formációs pultjánál.
„Séta két bottal!” – kezdőknek és haladóknak
4 alkalmas nordicwalking-oktatást szervezünk azon 
érdeklődő szépkorúaknak, akik szeretnék a szabadide-
jüket jó társaságban, a friss levegőn, aktív, de kímélő 
mozgással eltölteni.     

A foglalkozásokon a részvétel ingyenes, nordic 
walking botot a helyszínen biztosítunk.

Helyszín: a József Attila-lakótelepi Nyúldomb. Idő-
pontjai: április 14., 21., május 5., május 19. 10.00–11.30 
óráig

Természetesen a haladókat is várjuk a következő idő-
pontokban: április 9. (Gödöllő, Kastélykert), május 
14. (a dunakeszi Duna-part), június 11. (Leányfalutól 
Szentendréig, a Duna-parton). Találkozó a Lenhossék 
utca 24–28. előtt 9.00 órakor. 
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Erdei manók és varázslók  
a Tárt Kapu Galériában
Az elsősorban pszichiátriai betegek alkotásait bemutató, az önkormányzat által támogatott Tárt Kapu Galéria ezúttal 
Kopi Mundi Zoltán uszadékfából készített szobrait és bábjait tárja a nagyközönség elé. Ő az első művész, aki egész-
ségesként állít ki a Hőgyes Endre utcában. Az alkotót asszociációkkal teli különös álom- és fantáziavilága a magyar 
kulturális élet különc alakjává teszi. 

– Dunai gyerekként ko-
rán kapcsolatba kerültem 
az uszadékfákkal. Kor-
csolyázás közben egy-
szer csak feltűnt, hogy 
a fadarabokban formák 
vannak elrejtve – mesélt 
vonzalmának hátteréről 
Kopi Mundi Zoltán, aki 
sosem tanult művészetet. 
Amikor a ‘90-es években 
meglátogatta bábművész 
barátját Franciaország-
ban, magával ragadta a 
szabad világ, művésznek 
állt, és erős érzelmi és 
képi világú szobrokat, 
bábokat alkotott. 

Keze nyomán a partra vetett fákból mesebeli lények (bohócok, 
boszorkányok, manók és varázslók), archetipikus figurák és mito-
lógiai jelenetek formálódnak. Úgy véli, valójában nem szobrokat 
készít, csupán a fadarabokba bűbáj révén beszorult mágikus lénye-
ket kelti életre. A megnyitón a művész különleges, uszadékfából 
faragott hangszerén zenélt is közönségének. A tárlat a „Védett át-

kelő” elnevezésű projekt 
részeként az EGT/Norvég 
Civil Támogatási Alap tá-
mogatásával jött létre. 

A művészetterápia a 
‘60-as évek óta hazánk-
ban is része a pszichiát-
riai gyógykezelésnek. Az 
orvosok felismerték, az 
alkotómunka csökkenti 
a betegek feszültségét, 
növeli önértékelésüket, 
a művészeti alkotásokon 
keresztül pedig a „ki-
mondhatatlan” traumák, 
gondolatok, érzések is 
megnyilvánulhatnak. A 
mentális zavarral élők 

művészetének elnevezésére a francia Dubuffet alkotta meg az art 
brut kifejezést, aki az elmegyógyintézeteket járva ébredt rá, hogy 
a betegek munkái milyen őszinte, erőteljes képi világot tükröznek.

A Ferencvárosban működő Tárt Kapu Galériát az Európai Unió 
Kulturális Bizottságának 2015. január 16-i ülésén pozitív példa-
ként mutatták be.                                                                      T. D.

Filmeposz készülhet a törökverő életéről
A József Attila Irodalmi Szalon estjén Bán Mór Hunyadi-sorozata került a középpontba. A szerző nagyszabású történel-
mi regényszériájával nem kisebb tettre vállalkozott, minthogy színes, mozgalmas tablóba foglalja a hunyadiak dicsőség-
ben és tragédiákban bővelkedő korszakát. 

Az utolsó keresztes hadjárat bukásának 
idején a Hunyadi család vérrokona, Vlad 
fejedelem (Drakula) rettenetes bosszúja 
elől menekül Erdélybe, ahol Zsigmond ki-
rály szolgálatába állt, hogy aztán Európa 
legkeményebb hadseregét megszervezve 

szembeszálljon a törökökkel. Az izgalmas 
bevezetőt olvasva könnyen megértjük, mi-
ért vetekszik a könyv népszerűsége a kor-
társ bestsellerekével. A szalonesten Bán 
János (írói nevén Bán Mór) és a Hunyadi-
sorozat első kötetéből készült képregény 

rajzolója, Fazekas 
Attila a dinasztia tör-
ténetéről, a regények 
hátteréről és jövőjé-
ről mesélt a közön-
ségnek. Bán – aki 
a kritikusok szerint 
tetszhalott állapotá-
ból támasztotta fel 
a magyar történelmi 
regény műfaját – 
azért kezdett el há-
rom nemzedék 150 
évéből könyvet írni, 
mert úgy véli, legna-
gyobb hadvezérünk, 

Hunyadi János élete bővelkedik izgalmas 
és hihetetlen történetekben. Mindezeket 
egy lebilincselő kalandregényben ismer-
hetjük meg, amely nem nélkülözi a fikciós 
elemeket sem. 

Két éve felröppent a hír, hogy Hunyadi 
életéből Robert Lantos vezényletével ka-
nadai–magyar mozi készülhet. A számos 
sikerfilmet jegyző producer szerint Nán-
dorfehérvár ostroma és Hunyadi figurája 
izgalmasabb, mint sok más történelmi drá-
ma. Bán János is azt vallja, a vállalkozás 
sikerre vihető, hiszen a jó sztorik, hősies, 
epikus históriák a világ minden táján hat-
nak az emberekre. – Mielőtt Mel Gibson 
megcsinálta a Rettenthetetlent, senki nem 
hallott Skócia középkori történelméről, 
mégis imádták a nézők – tette hozzá a 
szerző, aki szerint a televízióban nemcsak 
török történelmi sorozatnak, hanem ma-
gyarnak is lenne helye.

T. D.
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 A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAjÁNLójA

KULTÚRA

Operadélután 
Március 30., hétfő 16 óra
Részletek Mozart, Gluck, Rossini, Bellini, 
Donizetti, Verdi, Wagner, Bizet, Puccini, 
Mascagni, Leoncavallo és Stravinsky 
operáiból
Előadók: Banai Sára, Bartha Eszter, Kará-
csonyi Linda, Zöld Ildikó, Kárpáti Attila, 
Kecskés Sándor, Kozári János, Portisch 
Lajos, Tarnai Dávid, Zábó Gyula
Vendég: Benedekffy Katalin
Zongorán közreműködik: Papp Gyula
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Köz-
pont (Haller u. 27.) A belépés díjtalan!

Húsvétváró szünidei játszóház 
Április 2., csütörtök 16.30 óra
Állatsimogató, kézművesjátszóház, 
arcfestés, óriástojásfestés, ajándékkészítés
17.30 óra
Magyar táncház élő zenével
Húsvéti játékok, népszokások 
felelevenítése
Olasz György és barátai húzzák a 
talpalávalót
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési 
Központ (Haller u. 27.)
A belépés díjtalan!

Évszak koncert
Április 9., csütörtök 10 óra
Zenés foglalkozás óvodásoknak Vivaldi 
Négy évszak sorozata alapján vetítéssel és 
játékokkal
Közreműködik: Ácsné Székely Edit fu-
volaművész, zenepedagógus és a MÁV 
Szimfonikus Zenekar művészei
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Köz-
pont (Haller u. 27.)
A belépés díjtalan!

József Attila mindenkiNET
Ferencváros Önkormányzata online videopályázatot hirdet a 
költő születésének 110. évfordulója alkalmából. 

A felhívás mindenki számára nyitott, aki 2015. április 11-éig 
nem töltötte be a 32. életévét.

A videopályázatra olyan anyagokat várnak, amelyekben el-
hangzik József Attila valamelyik költeménye. A rögzítés tör-
ténhet akár mobiltelefonnal is. Nem a képi minőség, hanem a 
kreativitás és az előadásmód számít. Egy pályázó több videót is 

beküldhet, egy film maximum 7 perc hosszú lehet, a pályázato-
kat a YouTube-ra kell feltölteni. Beküldési határidő: 2015. áp-
rilis 8. A nyertesek jutalma: táblagép, okostelefonok, napijegyek 
a Sziget Fesztiválra, ifjúsági bérletek a Nemzeti Színházba.

A pályázattal kapcsolatos híreket, illetve részletes informá-
ciókat a www.jozsefattilamindenkinet.hu honlapon, illetve a 
facebook.com/jozsefattilamindenkinet facebook oldalon talál.

Kapcsolat: info@jozsefattilamindenkinet.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS



Ferencváros14 AKTUÁLIS

IMPRESSZUM
Ferencváros, 2015. március 30., XXV. évfolyam, 6. szám, ingyenes kétheti lap. ISSN 1789-7572. Megjelenik 40 ezer példányban. ▪ Felelős 
kiadó: Ferencváros Önkormányzata ▪ Főszerkesztő: Veres László ▪ Fotó: Ancsin Gábor ▪ Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László ▪ 
Nyomdai előkészítő: Heroes Group Kft. ▪ Terjeszti a Magyar Posta ▪ A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@ferencvaros.hu ▪ Levélcím: 
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Ifjú kerületi tehetségek 
mutatkoztak be 
A Művészetek Palotájában adtak ünnepi műsort a IX. 
kerületi iskolák tanulói a Magyar Tehetség Napján. Az 
esemény nem verseny volt, inkább arra adott alkalmat, 
hogy az ígéretes tálentumok a nagyközönség előtt is meg-
mutathassák magukat.

A Tehetséges Ma-
gyarországért Ala-
pítvány kezdemé-
nyezésére 2006 óta 
országszerte már-
cius 25-én, Bartók 
Béla születésnapján 
ünneplik a Magyar 
Tehetség Napját. 
A MÜPA elegáns 
üvegtermében idén 
hat kerületi isko-
la 150 diákja mu-
tatkozott be. Az 
eseményt megnyitó Bácskai János polgármester arra hívta fel a 
figyelmet, a tehetség adomány, amit bár nem magunknak köszön-
hetünk, felelősek vagyunk érte. Hozzátette, az adottságokat óvni 
és egész életünkön át táplálni kell. 

A rendezvény házigazdája, Vincze Angéla hangsúlyozta, a gyer-
mekek oktatásának egyik legfontosabb része a művészeti neve-
lés, hiszen alapvető szerepe van a lelki és személyiségfejlősében. 
Szerinte minden kisdiáknak szüksége van alkotótevékenységre 
ahhoz, hogy boldog felnőtt váljon belőle. A festőművész tanárnő 
úgy véli, nem csak a művészeti intézményekben tanulók vehetik 
ki részüket az alkotómunkából, hiszen mindenkinek van lehetősé-
ge délutáni szakkörökre, foglalkozásokra járni. 

Vincze Angéla elmondta még, Ferencváros büszke lehet tehetsé-
geire, hiszen a kerület már gyakorló zenész, keramikus és festő-
művész diákokkal is büszkélkedhet. A rendezvényen fellépők vál-
tozatos produkciókon keresztül mutatták be, ki miben a legjobb. A 
közönség találkozhatott kiváló zenészekkel, énekesekkel, tánco-
sokkal, prózai előadókkal és színészekkel is.                                 T. D.

Megemlékezés  
a Nemzetiről a Nemzetinél
Bensőséges hangulatú megemlékezést tartottak a társulat 
tagjai Vidnyánszky Attila igazgató vezetésével a mai Nem-
zeti Színház előtt abból az alkalomból, hogy fél évszázada, 
1965. március 15-én robbantották fel a teátrum Blaha 
Lujza téren álló épületét. A Nemzetinek akkoriban otthont 
adó Népszínházat – a hivatalos propaganda szerint – azért 
kellett lerombolni, mert a 2-es metróvonal építése az léte-
sítményt statikailag meggyengítette volna. 

Vidnyánszky Attila felidézte a háború sújtotta Grúziában tapasztalt 
élményeit, ahol a templomokat és a teátrumokat nem érte lövés, 
mivel ezek az intézmények a nép lelkéből fakadnak, így nem sza-
bad őket lerombolni. Budapesten mégis a földdel tették egyenlővé 
a színházat, a következő harminc év pedig – az igazgató szerint 
– arról szólt, hogy a döntéshozók miként tettették, hogy ismét fel 
akarják építeni a Nemzetit. – A 2002. március 15-i megnyitó után 
is megfogalmazódott egyesekben, hogy le kellene dózerolni az új 
épületet, de ennek többé nem szabad megtörténnie – jelentette ki 
Vidnyánszky.

Ezt követően neves színművészek olvastak fel részleteket a ko-
rabeli pályatársak visszaemlékezéseiből. Többek közt Bessenyei 
Ferenc, Raksányi Gellért, Kállai Ferenc, Agárdy Gábor, Őze La-
jos és Lukács Margit őszinte vallomásait hallhatta a közönség, 
majd a jelenlévők egy-egy mécsest helyeztek el a színház előtti tó 
vizén – amelyben a régi Nemzeti homlokzatát formázó plasztika 
látható.                                                                                    M. K.

Informatika határok nélkül
A Határtalan informatika című pá-
lyázat célja, hogy a hazai és a határon 
túli magyar szakközép- és szakisko-
lások együtt vegyenek részt szakmai 
programokban, közösen készítsenek 
produktumokat, és nem utolsósorban, 
hogy ellátogassanak egymáshoz. 

A Szily Kálmán Műszaki Szakközépis-
kola, Szakiskola és Kollégium informati-
ka-szakmacsoportja – amely először vett 
részt ilyen pályázaton – partneriskolájával, 

a kézdivásárhelyi Gábor Áron Szakképző 
Líceummal közösen készült a megmérette-
tésre. A pályázati programnak megfelelően 
az utazást előkészítő foglalkozások vezet-
ték be, amelyeken a tanulók megismerked-
tek Erdély történetével, illetve a megláto-
gatni tervezett városokkal.

A ferencvárosi diákok utazása 2014. nov-
ember 5. és 8. között volt, az erdélyi fiatalok 
pedig 2015. március 9–12. között látogattak 
Magyarországra. A projekt során mindkét 
fél bemutatta saját szakképzését: mit ta-

nulnak, illetve milyen képesítést szereznek 
majd az iskola befejezésével, valamint kö-
zösen építettek és üzemeltettek hálózatot, 
készítettek játékprogramokat, továbbá javí-
tottak, szereltek számítógépeket. 

A munka mellett a vendéglátók mind Er-
délyben, mind Magyarországon tartalmas 
kirándulásokat is szerveztek. A pályázat 
elérte célját, a program befejeztével mind-
két fél a kapcsolatok további ápolását tűzte 
ki célul.

(Virányi Erzsébet, a projektért felelős tanár)
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KÖZLEMÉNY
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye
A szabadtéri tűzgyújtás szabályai
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb 
időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadté-
ri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A koc-
kázatot egyrészről a száraz aljnövényzet, illetve avar jelenti, 
amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Veszélyt jelenthet 
a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát 
ugyanis emberek okozzák.

A károk akkor előzhetők meg a legkönnyebben, ha tisztában 
vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés 
alapvető szabályaival:
• Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jog-

szabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel 
megengedik. 

• Budapest közigazgatási területén egész évben tilos az avart 
és kerti hulladékot elégetni.

• Általános jelleggel tilos a hulladék nyílt téri, valamint háztar-
tási tüzelőberendezésben történő égetése. 

• Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő 
sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

• Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem 
megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály 
megengedi.

• A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat tartalmazza.

• Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában vég-
zett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga 
után.

• A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet 
nélkül, és minden esetben gondoskodjunk megfelelő meny-
nyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására 
alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, 
amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. 
Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz 
gyors továbbterjedésének.

FELHÍVÁS
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy június 15-éig elérhető a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság által készített e-learning alapú 
képzési rendszer, az Országos Közlekedésbiztonság Program.

Idén – kiszélesítve a résztvevők körét – az „A”, „B”, „C”, 
„D” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezők, valamint a 
kerékpárral közlekedők részére is biztosítanak ismeretfelújító, 
KRESZ-tudást felfrissítő képzéseket. Ezek célja, hogy felhívják 
a figyelmet az elmúlt évek legfontosabb jogszabályi változásaira, 
segítséget nyújtsanak a járművezetőknek tudásuk rendszerezése, 
szabályismeretük és közlekedési moráljuk fejlődése érdekében. 
Cél továbbá, hogy javuljon a közlekedésben rejlő veszélyhelyze-
tek felismerése, fejlődjön a szabályokat betartó és környezettu-
datos attitűd, illetve hogy csökkenjen a balesetek száma.  

Az ingyenes képzés előzetes regisztrációhoz kötött, informálód-
ni és jelentkezni a köznevelési intézményekben tanuló diákoknak, 
valamint az ott dolgozó pedagógusoknak a www.tanuloknak.hu; a 
vezetői engedéllyel már rendelkező személyeknek és a vezetői en-
gedéllyel nem rendelkező – elsősorban kerékpáros – felnőtteknek 
pedig a www.kreszfelfrissito.hu weboldalakon lehet.

A biztonságos közlekedés mindannyiunk közös ügye!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 
2015. évben: 
• civil szervezetek 
• kulturális tevékenységek 
• egyházi jogi személyek és vallási tevékenységet végző szervezetek
• helyi nemzetiségi önkormányzatok
• belföldi székhelyű, szabadidősport terén működő sportszö-

vetségek, sportszervezetek által szervezett kiemelt szabad-
idősport rendezvények 

támogatása témakörökben pályázatokat hirdet. A felhívások 
megtekinthetők és a formanyomtatványok, kitöltendő nyilat-
kozatok letölthetők a www.ferencvaros.hu honlapról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Biztonságban szeretné tudni lépcsőházát, udvarát?
Kezdeményezze közös képviselőjénél!
Ferencváros Önkormányzata „Elektronikus megfigyelő rendszer 
2015.” címmel pályázatot hirdet a Középső-Ferencváros, a Jó-
zsef Attila-lakótelep, valamint a MÁV-Aszódi lakótelep terüle-
tén lévő társasházak és lakásszövetkezetek többlakásos lakóépü-
letei részére elektronikus belső megfigyelő rendszer kiépítésére.

A pályázat leadási határideje: 2015. június 12., hétfő 12.00 óra
A pályázat benyújtásának helye: Ferencvárosi Közterület-felügye-

let (1092 Budapest, Ferenc krt. 8.). Érdeklődni a 217-7107-es te-
lefonszámon, illetve a kozter@ferencvaros.hu e-mail címen lehet.

A pályázattal kapcsolatos további részleteket, illetve a pályázat 
benyújtásának feltételeit a www.ferencvaros.hu és a www.fvkf.
hu honlapon találja.

Ferencváros Önkormányzata  
és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 

által közösen üzemeltetett, egyszerűsített 
panaszbejelentés és lakossági 

kapcsolattartás céljából létrehozott,  
0–24 óráig  ingyenesen hívható zöldszám:

 06/80/399-999

FELHÍVÁS
A Magyar Vöröskereszt 3. régiója (V., VI., VII., VIII., IX. kerület)
kedvezményes ruha- és játékvásárt tart
2015. április 22-én, szerdán 09.00–18.00 óráig
Helyszín: VIII. Ker., Diószeghy s. u. 5. I. em.
Vásárlásával a Magyar Vöröskereszt karitatív munkáját támogatja.

FELHÍVÁS
A Máltai Szeretetszolgálat Albert Flórián úti Fürdő és Fertőt-
lenítő Állomása köszönettel fogad ruhaadományokat. A fürdő 
igénybevétele után tiszta ruhát kap minden rászoruló, ezért el-
sősorban férfiruhára, alsóneműre és cipőre van szükség. 

Cím: Fertőtlenítő Fürdő Állomás, IX. ker., Albert Flórián út 
5–7. Telefonszám: 06/1/210-03-03. Nyitva tartás: hétfőtől 
péntekig 8.00–20.00.



Ferencváros16 KÖZÖSSÉG

REjTVÉNY

FERENCVÁROSI GóLYAHÍR

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

Kapin Boglárka 
(2014. október 15.)

Gredics Dorina 
(2015. február 19.)

Balbastre Levedi Cérdic 
(2014. augusztus 26.)

Sipos Bence 
(2014. november 3.)
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