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A BVM-mel kapcsolatos 
lakossági fórumot és rendkívüli 
testületi ülést tartott 
az önkormányzat.

OKTÓBER 6.

Megkoszorúzták Knezich Károly 
emléktábláját. Kvízünkben is a 
vértanúkkal kapcsolatos 
kérdéseket tettünk fel. 

Szeptemberben folytatódott a ferencvárosi fesztiválszezon. Összefoglaló a 6‒7. oldalon.

Tasnádi István Finito című 
darabjával indította október 3-án 
a színházi évadot a Török Pál 
utcai teátrum. 14

PINCESZÍNHÁZ 

Világnapok Ferencvárosban
A művészet generációkon átívelő híd szerepét hangsúlyozva immár 4. alkalommal rendezték meg „A teljesség felé” 
program részeként az Idősek és a Zene Világnapja elnevezésű rendezvénysorozatot, amely idén egybefonódott a Ma-
gyar Festészet Napja eseményeivel.

Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűmű-
vész kezdeményezésére 1975 óta október 
1-je a Zene Világnapja, 1991 óta pedig – 
az ENSZ közgyűlésének határozata sze-
rint – ugyanez a nap az Idősek Világnapja 
is. 2012-ben e dátumon indult el Ferenc-
városban „A teljesség felé” idősügyi prog-
ram, amely rendezvényeinek száma mára 
meghaladja az évi hatszázat. Az Idősek és 
a Zene Világnapja kezdetben egynapos 
esemény volt, mára azonban kéthetessé 
bővült. Az idén szeptember 26-ától ok-
tóber 6-áig tartó rendezvénysorozat több 
mint húsz programot kínált időseknek és 
fiataloknak egyaránt. 

Szeptember 27-én, a Haller téri Szent 
Vince-templomban Bácskai János polgár-
mester nyitotta meg a világnapok prog-

ramsorozatát, megköszönve az idős em-
berek példamutatását, az életbölcsességet, 
a tapasztalataikat és a szeretetet, melyet 
átadnak nekünk minden nap. A köszöntőt 
a Szent Antal kórus és a Balaton kamara-
zenekar előadása, valamint Csörgei Mik-
lós orgonajátéka követte. A koncert végén 
Páll László, Beregrákos református lelké-
sze szívhez szóló szavakkal hálálta meg a 
megjelenteknek, hogy pénzadományaik 
segítségével a kárpátaljai község idősei-
nek idén kevesebbet kell nélkülözniük. 

A Szent Vince mellett számos más 
templomban is gazdagodhattak zenei 
élménnyel az érdeklődők: A Szent Ke-
reszt templomban orgonahangversenyt, 
az unitárius és a Bakáts téri templomban 
hang-áhítatot, a Gát utcai templomban 

Szent Mihály-napi vesperást, illetve a 
vasárnapi, Székely püspök úr által celeb-
rált szentmise után barokk hangversenyt 
tartottak. A kisebbeket a MÁV Szimfoni-
kusok hangszerbemutatóval egybekötött 
koncertje vezette be a zene és a vonós 
hangszerek rejtelmeibe, az előadáson 
150 ferencvárosi óvodás vett részt. 

Október 1-jén három program is várta 
az érdeklődőket. Az immár hagyomá-
nyosnak számító Bakáts téri közös ének-
lésen több százan dalolták együtt az Érik 
a szőlő, illetve a Nád a házam teteje című 
népdalt. A József Attila-lakótelepen a La-
kótelepen Élők Környezetért és Jogaiért 
Egyesület (LÉK) szervezésében ismert 
opera- és operettdalokkal szórakoztatták 
a megjelenteket.    (folytatás a 2. oldalon.)
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A telt házas koncerten Erkel Ferenc, Kodály Zoltán, Kacsó Pongrác 
ismert dallamai mellett Huszka Jenő, Kálmán Imre és Lehár Ferenc 
fülbemászó muzsikái csendültek fel. Este az Ádám Jenő Zeneiskola 
művésztanárai adtak koncertet a Zene Világnapja alkalmából.

A kifejezetten időseknek szóló rendezvények (író-olvasó talál-
kozó Petrőczi Évával, Németh Lajos meteorológus előadása a 
Mindentudás Akadémiáján, Egészségnap, illetve a „Nemcsak a 
húszéveseké a világ” című fergeteges előadás Endrődi Évával, 
Soltész Rezsővel és Tolnai Andrással) is nagy sikernek örvendtek. 
A Magyar Festészet Napja országos rendezvénysorozathoz kap-
csolódva kortárs képzőművészek festményreprodukcióit csodál-
hatjuk meg óriásprinteken a Bakáts téren és a Ráday utcában.

T. Z. T.

Megnyugodhatnak a lakók Ferencvárosban
Ferencváros Önkormányzata október 2-án lakossági fórumot tartott a József Attila-lakótelepen a Budapesti Vegyimű-
vek korábbi működésével összefüggő környezeti hatások vizsgálatára készült szakértői anyagról. Október 5-én pedig – 
öt ellenzéki képviselő kezdeményezésére – rendkívüli testületi ülésen vitatták meg a további intézkedéseket.

Lakossági fórum
Az október 2-i lakossági fórumra Kispest-
ről és Pesterzsébetről is érkeztek érdeklő-
dők, hogy feltegyék kérdéseiket. Ezekre a 
meghívást elfogadó szakhatóságok képvi-
selői és a kerület vezetői válaszoltak. Meg-
erősítést nyert, hogy a rendelkezésre álló 
mérési eredmények alapján a ferencvárosi 
lakótelepeken közvetlen, azonnali intézke-
désekre nincs szükség.

2015 augusztusában Ferencváros Önkor-
mányzata talaj-, a felszín alatti és a felszíni 
vizek állapotát tanúsító objektív vizsgála-
tokat végeztetett a Budapesti Vegyiművek 
(BVM) Illatos úti telephelyének közelében 
lévő lakótelepeken. A mintavétellel és a 
laborvizsgálatokkal az akkreditációval és 
több évtizedes tapasztalattal rendelkező 
WESSLING Hungary Kft.-t bízták meg.

Az akkreditált laboratóriumi felméré-
sek legfontosabb eredménye, hogy akut, 
azonnali beavatkozást, óvintézkedést 
igénylő szennyezést a vizsgált területeken 
nem mutattak ki.

Az üggyel kapcsolatos érdeklődésre, va-
lamint a teljes szakértői anyag megisme-
résére vonatkozó megkeresésekre tekin-
tettel az egész anyagot 2015. szeptember 
15-én Ferencváros Önkormányzatának 
honlapján közzé tették. Továbbá tájékoz-

tatás és az esetleg szükséges intézkedések 
megtétele céljából továbbították azt min-
den, az ügyben érintett és hatáskörrel ren-
delkező szakhatóságnak.

A fórumon elhangzott: ütemterv szerint 
halad az Illatos úti vegyianyag-raktár ki-
ürítése. Tarnai Richárd Pest megyei kor-
mánymegbízott levélben arról tájékoztatta 
a ferencvárosiakat, hogy jövő év elejére 
végeznek a munkákkal. A Budapesti Ve-

gyiművek egykori telephelyén eredetileg 
tárolt 2300 tonna anyagból 1300-at már 
elszállítottak, nagyobb részük Dorogra, a 
speciális hulladékmegsemmisítőbe került. 

A kormánymegbízott szerint hisztériakel-
tésnek bizonyultak azok a híresztelések, 
hogy az Illatos út környékén vészhelyzet 
van. A szakemberek folyamatosan méré-
seket végeznek a környéken, az adatok a 
megengedett határértéken belül vannak.

Képviselő-testületi ülés 
Az október 5-i rendkívüli testületi ülésen 
szakértőket is meghallgattak. Elsőként Dar-
vas Béla, a Magyar Ökotoxikológiai Társaság 
elnökének magánlevelét, majd Palotai Zol-
tán, a vizsgálatokat kivitelező WESSLING 
Kft. környezetanalitikai üzletágvezetőjének 
beszámolóját ismerhették meg a képviselők, 
akik feltehették kérdéseiket is.

A testület egyhangúlag fogadta el azt a 
módosított határozati javaslatot, melynek 
értelmében Ferencváros Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete fenntartja elköte-
lezettségét a Budapesti Vegyiművek Zrt. 
„fa” által az Illatos úton használt terület 
és a szennyezéssel érintett hatásterület 
kármentesítése, valamint a terület rehabi-
litációja iránt. Ennek érdekében minden 
rendelkezésére álló módon, illetve esz-
közzel támogatja a szennyezett területen 
a lakókörnyezetben elvégzendő kockázat-
felmérést, a hatásviselők oldaláról a lehet-
séges környezeti és humán egészségügyi 
kockázatok megállapítását. A szakhatósá-
gok megállapításait elfogadja, az azokból 
eredő esetleges kötelezettségeit haladék-
talanul és maradéktalanul végrehajtja.

A képviselő-testület egyúttal felkérte 
Bácskai János polgármestert, hogy tartsa 
a kapcsolatot a szakhatóságokkal, és azok 
szükségesnek tartott, illetve elrendelt in-
tézkedéseiről a lakosságot folyamatosan 
tájékoztassa, valamint félévente készítsen 
tájékoztatót a képviselő-testület részére, 
elsőként 2016. április 5-i határidővel, azt 
követően 6 havonta. 

A határozati javaslathoz Baranyi Krisz-
tina, Hidasi Gyula és Pál Tibor 7 pontos 
kiegészítést nyújtott be, melyben olyan fel-
adatok elvégzését javasolták (többek közt 
légszennyezettség-mérést, szakmai konfe-
rencia összehívását és egészségkockázati 
elemzés készítését), amelyek az önkor-
mányzat vezetése szerint a szakhatóságok 
feladatai, azokkal kapcsolatban szakmailag 
a Pest Megyei Kormányhivatal Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Főosztálya az 
illetékes. A főosztállyal ugyanakkor Ferenc-
város Önkormányzata tartja a kapcsolatot, 
tevékenységéről a honlapon folyamatosan 
tájékoztatja a lakosságot.       

Folytatás az 1. oldalról:
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50 éves a Börzsöny utcai könyvtár
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Börzsöny utcai fiókja 
fennállásának 50. jubileumát ünnepelte. Az 1965-ben épült 
intézmény a lakóteleppel egyszerre kezdte pályafutását, és 
hamarosan az olvasóközönség kedvence lett. A bibliotéka 
ma 2800 regisztrált felhasználóval büszkélkedhet, részben 
annak köszönhetően, hogy meghallotta az új idők szavát.

Kállay Gáborné alpolgármester Vörösmarty Gondolatok a 
könyvtárban című versének soraival nyitotta meg az ünnepsé-
get. Elmondta, az elektronikus eszközök térhódításával ugyan 
háttérbe szorul a papír alapú média, a könyvtár népszerűsége 
mégis azt bizonyítja, hogy az emberek nem szakadtak el a köny-
vektől. Hozzátette, igyekeznek minden segítséget megadni az 
intézménynek: az önkormányzat például Budapesten egyedülál-
ló módon vállalja magára a gyesen lévő kismamák és a 60 éven 
felüliek könyvtárhasználati díját. 

Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója ar-
ról beszélt, a Börzsöny utcai fiókkönyvtár mindig is meghatározó 
szereplője volt a fővárosi hálózatnak. Hozzátette, az önkormány-
zattal évtizedek óta kiváló kapcsolatot ápolnak. Együttműködé-
sük megnyilvánulása többek között a Könyvet házhoz program, 
amely idős vagy mozgásukban korlátozott olvasókhoz juttatja 
el az olvasnivalókat, hangoskönyveket, CD-ket, de Ferencváros 
több esetben különböző kiadványokat is vásárolt a könyvtárnak. 

A 25 ezer kötetes Börzsöny utcai fiók népszerűsége nem csak az 
idősek között jelentős: ezer olvasója 14 év alatti és közel ugyan-
ennyi 60 évesnél fiatalabb felnőtt tagja van. A bibliotéka igyek-

szik minden igényt kielégíteni, így korosztályok szerinti kulturá-
lis programokat tartanak, a fiatalokat pedig gyerek- és tinisarok 
várja. A főigazgató az olvasói szokások változásáról is szólt. A 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak az elmúlt évben közel 6 mil-
lió látogatója volt, közülük azonban csak 2,5 millióan keresték 
fel személyesen az intézményt, a többiek távhasználatban vették 
igénybe. – A világtrendek azt diktálják, hogy az intézményeknek 
ma már egyszerre kell hagyományos és virtuális könyvtárként 
működniük. Erre törekszik a Börzsöny utcai fiók is – tette hozzá.

T. D.

A klímaváltozásról tájékoztatták az időseket
Mi lesz veled időjárás, mi lesz veled éghajlat? címmel tartott izgalmas előadást Németh Lajos meteorológus az idősek-
nek szóló Mindentudás Akadémiája aktuális találkozóján. A szakember a klímaváltozás következményeiről és szélsősé-
ges időjárási jelenségekről mesélt érdekességeket a közönségnek.

Hőség, aszály, szélvihar, trópusi felhősza-
kadás. Ilyen és ehhez hasonló meteoroló-
giai szélsőségekkel találkozhatunk egyre 
gyakrabban már a védettnek gondolt Kár-
pát-medencében is. Németh Lajos azon-
ban arra emlékeztetett, régen is voltak a 
maiakhoz hasonló extrém időjárási jelen-
ségek. Feljegyzések szerint például 1127 

januárjában virágba borultak a fák, 1797-
ben pedig nyári meleg tombolt a tél kellős 
közepén. – A különbség az, hogy jelenleg 
a szélsőséges időjárási szakaszok sokkal 
hosszabbak, tartósabbak, mint korábban – 
jelentette ki a meteorológus.

Manapság a kullancsok és a rovarok is 
képesek áttelelni, aminek a növények lát-

ják kárát. Ha pedig a növények télen ki-
hajtanak, valószínű, hogy nyáron nem 
tudnak majd termést hozni. A szakember 
arról is beszélt, az ‘50-es években Neu-
mann János vetette fel először, hogy a 
pusztító emberi tevékenységet nem fogja 
örökké tűrni a természet. A tudósok most 
már elfogadják, hogy ennek jelentős sze-
repe van a klímaváltozásban. Az eddig 
tett ellenlépesek azonban nem elegendők. 
Németh Lajos arra figyelmeztetett, ha a 
jövőben folytatódik ez a napjainkban ta-
pasztalt tendencia, az évszázad végére 
rendkívüli mértékben felgyorsul a felme-
legedés. – Amennyiben ennek nem lesz 
felső pontja, bolygónk néhány generáció 
múlva lakhatatlan hely lesz – tette hozzá. 

A szakember arra is rávilágított, a ter-
mészeti katasztrófák nagyszámú emberál-
dozatainak hátterében a túlnépesedés áll. 
– A thaiföldi cunaminak sem lett volna 200 
ezer áldozata, ha nem élnek olyan sokan a 
part közelében – magyarázta. Az emberi-
ség okozta pusztításokra a meteorológus az 
Aral-tó kiszáradását, a gleccserek és jég-
sapkák olvadását hozta fel bizonyítékként. 

T. D.
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Kiállításon mutatkozott be a FESZOFE
Hoffmann Imre közfoglalkoz-
tatási és vízügyi helyettes ál-
lamtitkár meghívásának eleget 
téve a FESZOFE Nonprofit 
Kft. is részt vett az I. Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállításon. 
Sebők Endrét, a cég ügyvezető 
igazgatóját egy előadás meg-
tartására is felkérték.

A városligeti Vajdahunyad Vá-
rában október 2–3-án megtartott 
rendezvényen 110 kiállító mutat-
ta be megvalósított közfoglalkoz-
tatási programjának eredményeit, 
biztosított lehetőséget települése 
megismerésére, illetve az általuk 
készített termékek megkóstolásá-
ra, megvásárlására. A Belügyminisztérium 
szervezésében megvalósult rendezvényen 
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum külön-
termében szakmai előadásokon, emeleti 
aulájában pedig kerekasztal-beszélgetése-
ken vehettek részt az érdeklődők. 

Az egyetlen fővárosi cég képviselője-
ként Sebők Endre a Ferencvárosi Szociá-

lis Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. 
által megvalósított, „Az utcáról a munka 
világába” című, hajléktalanok foglalkoz-
tatására irányuló országos mintaprogram 
I. és II. ütemének tapasztalatairól tartott 
előadást. A FESZOFE standján kiállították 
a szociális foglalkoztató cég Gubacsi úti 
telephelyén készült termékeket, így töb-

bek között a ferencvárosi 
iskolások füzetcsomagját 
és tornazsákját, a zöldhul-
ladékból készült brikettet, 
valamint az üvegházban 
termelt paradicsomot. 

A kormány hosszú távú 
célja az üzleti világgal 
szorosan együttműködve 
a teljes foglalkoztatottság 
elérése. Ez azt jelenti, hogy 
mindenki, aki tud és akar, 
dolgozhasson. A közfog-
lalkoztatási támogatások 
az elsődleges munkaerő-
piacról kiszorult, illetve 
hátrányban lévő emberek 

foglalkoztatásának és foglalkoztathatósá-
gának növelését segítik elő. – A jövő évi 
költségvetés 340 milliárd forintot bizto-
sít közfoglalkoztatásra, ez 253 ezer em-
ber munkához juttatását teszi lehetővé az 
önkormányzatok számára – jelentette ki 
Pintér Sándor belügyminiszter a kiállítás 
megnyitóján.       V. L.

Sakkbázis lett a Kosztolányi iskola
A Sakkpalota program regionális referenciaiskolájává 
avatták a Kosztolányi Dezső Általános Iskolát. Az intéz-
mény hagyományos ÖKO szüret elnevezésű családi és 
alapítványi napján Polgár Judit kétszeres sakkolimpiai 
bajnok hitelesítette aláírásával az erről szóló együttmű-
ködési megállapodást. A titulus azon intézményeket illeti 
meg, amelyek a legmagasabb szinten, az alapítók elkép-
zelései szerint használják a készségfejlesztő programot, és 
aktívan be is mutatják azt a környező iskoláknak.

Az ünnepélyes aláírás alkalmával Polgár Judit elmondta, annak 
idején óvodáskorú gyermekei adták az ihletet, hogy iskolai prog-
ramot indítson. Nővérével kidolgozta a képességfejlesztő elemek-
kel operáló, óvodákban használható Sakkjátszótér módszert. Ezt 
továbbgondolva született meg a Sakkpalota program, amely játé-
kos módon, a sakk alapszabályai mentén tanítja meg a gyerekeket 

logikusan, kreatívan gondolkodni és összefüggéseket keresni. Az 
alaptantervbe 2013-ban választható tárgyként került be a sakk, 
melynek szellemisége azóta minden tantárgyba beivódott a Kosz-
tolányi suliban. A Sakkpalota programot mára 150 iskola használ-
ja, közülük 10 referencia intézmény segíti a környező iskolákat a 
módszer helyes kivitelezésében. 

A Polgár Judit nevéhez fűződő képességfejlesztő pedagógiai 
program lényege, hogy kereszttantárgyakon keresztül építi be 
az oktatásba a matematikai, olvasási, kézügyességi és finom 
motorikai elemeket (sakkmesék, zene, vers stb.), a kreativitást 
pedig asszociációs játékokkal fejleszti. – Olyan információkat, 
képességeket adunk át a sakkon keresztül a tanulóknak, amit 
kiválóan tudnak majd hasznosítani az életben – hangsúlyozta a 
nemzetközi sakknagymester, aki szerint az élménypedagógiára 
épülő program egymás tiszteletére, cselekedeteik következmé-
nyeire is megtanítja őket. – A cél, hogy a gyerekek ne ijedjenek 
meg az új dolgoktól, univerzális alaptudásukkal pedig önbizal-
mat nyerjenek – tette hozzá. 

Dicső István igazgató elmondta, nem volt nehéz megszerettetni 
a diákokkal a játékosságra építő programot. – A mai felgyorsult 
világban már nem lehet csak könyvből tanítani – tette hozzá. 
Mivel a program a sakk alapszabályaira épül, a pedagógusoknak 
meg kell tanulni a szabályrendszert, de nem kell jól sakkozniuk. 
A diákok szintén megtanulnak ugyan sakkozni, de ezt a tudást 
kevésbé a sakkra, mint inkább a tudnivalók összekombinálására 
használják. Polgár Judit az október 17-én a Várkert Bazárban 
tartandó Sakkfesztiválra is felhívta a figyelmet. Az ingyenes csa-
ládi napon a táblajáték ezer arca mutatkozik be a művészeten, a 
sporton és az oktatáson keresztül.

T. D.
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Épületenergetikai beruházást adtak 
át a Patronában
Október 3-án rendezték meg a Patrona Hungariae Katoli-
kus Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény családi napját. Az eseményen 
megtartották a megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinált épületenergetikai fejlesztés jelképes átadását is.

A szombat délutáni eseményen vetélkedők, sakkszimultán, 
kézművesprogramok, babajátszó, ügyességi és táblás játékok, vala-
mint kamravásár várta az érdeklődőket. A rendezvénnyel a Patrona 
Hungariae Katolikus Iskolaközpont a Naphimnusz Teremtésvé-
delmi Egyesület által szervezett Teremtés hete című eseményso-
rozathoz csatlakozott. Ez alkalomból kerekasztal-beszélgetést is 
tartottak neves egyetemi tanárok, az alapítvány elnöke, valamint 
Hölvényi György Európai Parlamenti képviselő közreműködésével.   
A családi nap fénypontja az Új Széchenyi Terv „A Patrona Hun-
gariae épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasz-
nosításával kombinálva” című pályázat részeként, a nyár folya-
mán megvalósult 95 millió Ft értékű beruházás átadása volt. 
Rubovszky Rita, az intézmény főigazgatója köszönetet mondott 
a pályázat sikerében tevékenyen részt vállalóknak, a kivitele-
zés elvégzőinek, valamint Ferencváros Önkormányzatának, me-
lyet Zombory Miklós alpolgármester képviselt, akinek unokája 
ugyancsak a Patronában tanul.

A beruházás részeként üzembe helyezett új kazánt és napkollektort 
Vejkey Imre, a KDNP országgyűlési képviselője adta át. Beszédé-
ben kiemelte, a hívő ember arra törekszik, hogy munkássága egy 
középkori katedrális felépítéséhez legyen hasonló, ne legyenek 
benne elnagyolt, hanyagul kivitelezett részletek. A mindennapok-
ban felmerülő feladatokat csak odaadással, lelkiismeretesen lehet 
elvégezni, különösen, ha azt az ember Isten és a haza dicsőségére 
teszi. Sok-sok ilyen ember odaadó munkájával jött létre az átadott 
beruházás is, mely sokáig az iskolaközpont büszkeségére fog válni.  
Az ünnepséget a Naphimnusz eléneklése, majd a mindenki által 
várt tombola zárta.                            (forrás: www.ferencvaros.hu)

Két generáció versenyzett egy csapatban
Ferencvárosi iskolások és nyugdíjasok együtt küzdöttek a győzelemért a Toronyház utcai Közösségi Házban rende-
zett helytörténeti vetélkedőn. „A teljesség felé” idősügyi program részeként immár 4. alkalommal szervezték meg a 
generációk együttműködésén alapuló játékos agytornát. 

A rendezvényt meg-
nyitó Kállay Gáborné 
beszédében a vetélke-
dő közösségépítő ere-
jét hangsúlyozta. Az 
idősekből és fiatalok-
ból álló, együtt dolgo-
zó csapatok szerinte 
erősítik a generációk 
közti kapcsolatokat. A 
tősgyökeres ferenc-
városi alpolgármes-
ter – könyvjutalom 
fejében – egy saját 
kvízkérdéssel is meg-
lepte a versenyzőket, 
amely komoly fejtö-
rést okozott az egész 
mezőnynek.

A programot moderáló Gönczi Ambrus, 
a helytörténeti gyűjtemény vezetője a ha-
zai ipar történetéről szóló filmhíradók le-
vetítésével teremtett korabeli hangulatot. 
Az esemény főszervezője, az idén tízéves 
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület egy 
egész tanéven átívelő, komplex helytörté-

neti versenysorozaton méreti meg az álta-
lános és középiskolás tanulók tudását, így 
a kerületi diákoknak már meg sem koty-
tyannak az általánosabb kérdések.

A legutóbbi, vegyes korosztályokat fel-
vonultató megmérettetésen a tanulók saját 
nagyszüleiket csábították, hogy egy csa-

patban játszhassanak, 
de a környező nyug-
díjasklubokból is szép 
számmal érkeztek 
versenyzők. – Itt az 
idősek is sikerélményt 
szereznek, hiszen míg 
a diák tanulta a hely-
történetet, az idős 
megélte a történelmet, 
így a két generáció 
jól kiegészíti, kisegí-
ti egymást. A közös 
munka úgy összeko-
vácsolja őket, hogy a 
verseny végén gyako-
ri a telefonszámcsere 
is – számolt be a ren-

dezvény sikeréről Lukács Emília, a hely-
történeti egyesület elnöke.

A vetélkedő résztvevőit oklevéllel és 
helytörténeti csokival, a helyezetteket pe-
dig könyvajándékkal jutalmazták. A teljes 
versenysorozaton elért eredményeik alap-
ján a legjobb diákcsapat kétnapos osztály-
kiránduláson vehet majd részt.         T. D.
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Fesztiváloztak a kerületi diákok
A Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) minden év szeptemberében megrendezi az IFI Fesztet. 
Az esemény programsorát teljes egészében a diákok találják ki és szervezik le, az önkormányzat pedig anyagi hátteret 
biztosít számukra. A 3. alkalommal megrendezett diákfesztiválon a kerületi iskolák tehetséges fiataljai mutatkoztak be, 
sztárfellépő énekelt, és bográcsfőző versenyt is tartottak.

A 2013-ban hagyományteremtő szándék-
kal indult önszerveződő fesztivál célja, 
hogy a diákok – felnőtt szakmai segít-
séggel – megtanulják a rendezvényszer-
vezés alapjait. – A diákönkormányzati 
képviselőknek olyan problémákkal kell 
megküzdeniük, mint hogy mindenkinek 
megfelelő programokat találjanak ki, le-
szervezzék azokat és kijöjjenek a költség-
vetésből – mondta el Rapi István ifjúsági 
és drogprevenciós referens.

Az FMK parkjába tervezett, ám az eső 
miatt a központ épületébe kényszerült ren-
dezvényt Kállay Gáborné alpolgármester 
nyitotta meg. A színpadon ferencvárosi ál-
talános és középiskolák tehetséges diákjai 
mutatkoztak be énekes, zenés, táncos pro-
dukciókkal, Puskás Peti pedig fantasztikus 
hangulatú koncertet adott. A tanulókat kü-
lönböző standokon teaház, bögre-, póló- és 
molinófestés, kézműveskedés, valamint 

stencilezés várta, de nagy sikere volt az al-
kohol- és drogszimulációs szemüvegeknek 
is, melyekkel átélhették, milyen mérték-
ben romlanak a koordinációs készségek a 
tudatmódosító szerek hatására. 

A fesztiválról a gasztronómiai élvezetek 
sem hiányoztak: a Fehér Holló Gyermek-
otthon saját süteményeit, pizzáját hozta el, 
a FEGYIÖK és a Gundel iskola diákjai pe-
dig palacsintát sütöttek. Megrendezték az 
Arany Fakanál Főzőversenyt is, amelyen öt 
csapat mérte össze tudását paprikáskrump-
li-főzésben. A rendezvényen megjelent 
az Erasmus programiroda, amely ifjúsági 
csereprogramokról, nyelvtanulási lehető-
ségekről, kulturális és EU-s programokról 
tájékoztatta a tanulókat, de az Újnemzedék 
Jövőjéért Ifjúsági Iroda, a kerületi H52 
Ifjúsági iroda és közösségi tér is bemutat-
kozott. A vidámságról sportprogramok is 
gondoskodtak: a fiatalok óriástekével, élő 
csocsóval, jumpy runnal játszhattak, és 
meglovagolhatták a rodeó bikát is.

T. D.

A remény és a kedély mentette meg a rendezvényt
Komor arcát mutatta a természet szeptember 26-án, így a VII. Mesenap és a II. Mesterségek Fesztiválja rendezvényeit 
elmosta az eső. Lehetett volna ennyi is a tudósítás, hiszen aznap sok szabadtéri esemény maradt el országszerte. Ferenc-
városban azonban nem ez történt.

A szabadtéri fesztiválok legfőbb buktatója az időjárás, amely-
re a legjobb szervezőknek sincs befolyása. Ilyenkor csak a re-
mény segíthet, amely bármilyen nehézségben továbblépésre 
készteti az embert.

Bár a komor fellegek és a szűnni nem akaró eső a Haller parki 
zsongást meghiúsította, a fesztivált nem tudta. Először a délelőtti 
gyermekprogramok kaptak helyet az FMK színháztermében, re-
mélve, hogy délutánra kiderül az idő. A kisgyerekes családok itt 
tekinthették meg a bábszínházi előadást, majd az Alma és a Cim-

bora együttesek koncertjét. A földszinti nagyelőadóban pedig 
ugrálóvár, játszóház és izgalmas játékok várták a legkisebbeket. 
A mesenapi rajzpályázatra idén is rengeteg pályamű érkezett, a 
díjátadáson óvodások és iskolások vehették át jutalmukat fantá-
ziadús alkotásaikért. Az ajándékokat Kállay Gáborné alpolgár-
mester adta át a győzteseknek.

Az eső továbbra sem kegyelmezett, így a délután is a színház-
teremben folytatódott, ahol Bura Sándor népi zenekara, Kéri 
György skótdudás és a Rózsa György Duó lépett fel. Takács 
Nikolas koncertje sokakat vonzott, de jó hangulatban folyt a 
Höcögő táncház és népzenei koncert is. Eközben egyre többen 
kérdezték: az eső ellenére is megtartják-e a várva várt Neoton-
koncertet? A szervezők a zenekarral egyeztetve – az időjárás 
szeszélye miatt – a színházterem biztonságát választották. A 
koncert előtt Kállay Gáborné és Vas Imre köszöntötte a közönsé-
get és kívánt jó szórakozást az előadáshoz.

A Neoton sztárjainak népszerűsége évtizedek óta töretlen, nincs 
olyan ember, aki ne ismerné slágereiket. A rajongók már a kon-
certkezdés előtt egy órával sorban álltak, és számuk percről percre 
nőtt. A várakozás hatalmas volt, a siker pedig óriási. Ilyen önfe-
ledt fesztiválhangulatot talán még soha nem láttak a színházterem 
falai. Idősek és fiatalok a széksorok között és mellett táncolva-
énekelve mulattak a jól ismert dalokra. Így, bár az esemény hely-
színét elmosta az eső, a remény és a kedély a nap végére mégis 
örömteli, felszabadult hangulatot teremtett.                            B. D. A.
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Kapu az egymás felé nyitáshoz
Az emberek közötti együttműködés alapja, ha azt keressük, ami összeköt, nem pedig azt, ami elválaszt. A zene, a tánc, 
a gasztronómia és a művészet egy gazdag szövetű kultúrában összekötő kapocsként működik. Ennek jegyében rendezik 
meg évek óta a Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivált, ahol cigányok és nem cigányok találkozhatnak, ismerkedhet-
nek egymással és a roma kultúrával. 

Kökény Attila koncertje nyitotta meg az eseményt október 3-án 
délben. A népszerű énekes a gyerekeket is bevonta a színpa-
di táncba, amivel nagyszerű, családias hangulatot teremtett. 
Kállay Gáborné alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta, az 
önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a kerületben élő ki-
sebbségek – így a romák is – otthon érezzék magukat és igazi kö-
zösséggé alakuljanak. A rendezvényen Tar József, a Ferencvárosi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mellett megjelent Mé-
száros László önkormányzati képviselő, a Kulturális, Egyházügyi 
és Nemzetiségi Bizottság elnöke is.

Miközben az FMK udvarán több bográcsban is készült a pör-
költ, a Ferencvárosi Polgárok Népi Zenekara Horváth Gyula 
vezetésével szórakoztatta a közönséget. Az amatőr roma művé-
szeti csoportok bemutatkozása után az elmaradhatatlan Romani 
Design divatbemutatója következett, amely a hagyományos ci-
gány ruhák motívumait helyezi át és építi be a mai modern vi-
seletbe. A Khamoro Budapest Band koncertjét a Romono Glaszo 
produkciója követte – ők is visszatérő fellépők Ferencvárosban.  
A pörköltfőző verseny eredményhirdetése után a ROKUS IX 
Egyesület SUKAR táncegyüttese mutatkozott be, végül a Bescart 
Trió koncertje zárta a fesztivált. Kísérőprogramként magyarorszá-
gi roma művészek munkáiból nyílt kiállítást láthattak az érdeklő-
dők, a kicsiket pedig számos gyerekprogram várta. 

A rendezvény előestéjén, október 2-án koncert és táncház vár-
ta mindazokat, akik kedvet éreztek a cigány tánc varázsához. A 
programot Ferencváros Önkormányzata és a Ferencvárosi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat közösen szervezte. A rendezvény ele-
jén Oláh Anna esélyegyenlőségi referens köszöntötte a megjelent 
roma és nem roma érdeklődőket, majd bejelentette, hogy a tánchá-
zat ezen túl minden hónap első péntekén megrendezik.

M. K.

Feleség, anya, nő. Ki vagyok én valójában?
A Ferencvárosi Művelődési Központban rendezték meg szeptember 27-én az I. ÉletMiNŐség Fesztivált, amely elsősor-
ban a nőknek és a nőkről szólt. A rendezvényre természetesen férfiakat és családokat is szívesen vártak. 

A rendezvény elején az esemény megál-
modója és megszervezője, az EGÉSZséges 
Táplálkozásért Egyesület Ferencvárosban 
élő elnöke, Lőrinczné Táborfi Julia, Dar-
nói Tibor holisztikus orvos, valamint Kiss 
Noémi, a tavaly az Üllői úton megnyitott 
első paleo pékség és kávézó tulajdonosa 
köszöntötte a megjelenteket.

„Az élet reményét a nők adják, akik 
őszintén, minden feltétel nélkül fogadják 

magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át 
szebbé alakítsák azokat” – idézte Richard 
Wagner gondolatát nyitóbeszédében a ren-
dezvény fővédnöke, Kállay Gáborné. Az 
alpolgármester elmondta, manapság sokat 
foglalkoznak azzal, hogy képesek-e a nők 
különböző szerepvállalásaiknak megfelel-
ni, és hogyan tudják ezeket a szerepeket 
harmonikusan összeegyeztetni. Bevallot-
ta, ő maga is – aki idős édesanyját ápoló 

gyermek, lányai 
útját féltőn egyen-
gető édesanya, mo-
solygós feleség és 
háziasszony, illetve 
feladatainak mara-
déktalanul eleget 
tenni akaró mun-
kavállaló – keresi 
önmagát.

– A mai esemény 
arról is szól – tette 
hozzá Kállay Gá-
borné –, hogy egy 
napra, kibújva a 
különböző szere-

pekből, egyszerűen csak nők lehetünk, 
és egy kicsit önmagunkkal, a saját tes-
tünkkel és lelkünkkel foglalkozhatunk. 
Persze nemcsak önmagunkért foglal-
kozunk magunkkal, hanem elsősorban 
azért, hogy a mindennapokba visszatérve 
újra és újra betölthessük küldetésünket – 
folytatta a politikus.

Az előadások sorában – többek közt – 
volt nőknek szóló önismereti program, 
életvezetési tanácsadás, modern egészség-
megőrző eszközök bemutatása, paleolit 
étrend és gyógynövény-ismertető. Szó volt 
ezen kívül a hormonok háborújáról, étel-
intoleranciáról, Kriston Andrea, a Kriston-
módszer kifejlesztője szexuális témákról 
beszélt, a fesztivál ötletgazdája, Darnói 
Tibor holisztikus orvos, a Yotengrit Alapít-
vány kurátora pedig Női minőség a magyar 
szellemiség szerint címmel tartott előadást. 
Az egész napos rendezvény résztvevői be-
kapcsolódhattak a női-férfi egységről szóló 
kerekasztal-beszélgetésbe, nézelődhettek 
és vásárolhattak a kirakodó vásáron. A 
fesztivált Szinetár Dóra műsora zárta. 

M. K.
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A 3000. volt a harmincegyedik
Száztizennégy és fél év alatt háromezer bajnoki mérkőzést játszott a Ferencváros labdarúgócsapata. A jubileumi mecs-
cset a Bp. Honvéd ellen vívták a zöld-fehérek, és megszerezték 1738. győzelmüket, ami azt is jelentette, hogy zsinórban 
31 találkozón nem kaptak ki.

Az FTC labdarúgó-szakosztályát 1900. december 3-án alapí-
tották. Első hivatalos bajnoki mérkőzését 1901. április 21-én 
játszotta a Ferencváros, a Soroksári úti pályán a MÚE volt az 
ellenfél. A meccs délután négykor kezdődött, és nem sokkal ké-
sőbb Borbás Gáspár megszerezte a zöld-fehér klub első bajnoki 
gólját. A szünetben már 2-0-ra vezetett az FTC, végül azonban 
a vendégek győztek 5-3-ra. A történelmi mérkőzésen így állt 
fel a Ferencváros: Procskó, Berán, Gabrowitz K., Horn, Békés, 
Fekete, Braun, Malaky, Pokorny, Kovács G., Borbás. A gólokat 
Borbás (2) és Pokorny szerezte.

Ezzel a találkozóval indult el a magyar labdarúgás egyedülálló 
sorozata. Mivel a 20. század első felében nem voltak nagy lét-
számú bajnokságok, az 1000. meccs csak 1948. október 31-én 
zajlott. Azon a vasárnapon a Fradi Tatabányán lépett pályára, és 

gólnélküli első félidő után 5-0-ra nyert Deák Ferenc (3), Budai 
László és Kocsis Sándor találataival.

A következő jubileumig harmincöt év telt el, 1983. szeptem-
ber 3-án ismét Tatabányán játszott a Ferencváros. Hiába szer-
zett azonban három gólt Murai Sándor, Rubold Péter és Pogány 
László révén, a hazaiak négyszer voltak eredményesek, így ve-
reséggel zárult a 2000. bajnoki.

A 3000. mérkőzésen az FTC új stadionjában fogadta a Bp. 
Honvédot. Az addig lejátszott 2999 bajnoki viadal közül 1737 
után örülhettek győzelemnek a zöld-fehérek szurkolói, azaz 
meccseinek közel 58 százalékát megnyerte. Ami a többi össze-
csapást illeti, 649 végződött döntetlenül, és csupán 613 alkalom-
mal kapott ki a Ferencváros.

A kispestieket hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte az FTC. Ez 
a siker nemcsak az újabb három pont begyűjtését jelentette, ha-
nem azt is, hogy napra pontosan egy éve veretlen a Fradi. A Diós-
győrtől elszenvedett 2-1-es vereséget követően 31 meccset vívott 
meg veretlenül a Ferencváros, ezek közül huszonnégyen győzött. 
A harmincegy mérkőzésen 57 gólt szerzett a zöld-fehér együttes.

Ennél hosszabb veretlenségi sorozatot csak kétszer ért el az 
FTC: 1968–69-ben 34, míg a legendás, százszázalékos bajnok-
ságot is magában foglaló 1931–32-es időszakban 36 meccset ját-
szott vereség nélkül a Fradi.

A most zajló 2015–16-os küzdelemsorozatban az idén még nyolc 
mérkőzés vár az együttesre, tehát ha így folytatják Thomas Doll 
tanítványai, már november végén megdönthetik a klubrekordot. 
Harmincegynél többször az MTK (33 és 39), a Dunaferr (41) és a 
Bp. Honvéd (47) szerzett bajnoki pontot zsinórban.

M. S.

Megújult a népligeti 
tornacsarnok
Sok kiváló tornász kezdte és töltötte pályafutását a Népligeti Sportközpontban 
lévő tornacsarnokban. A létesítményre ráfért már egy kiadós renoválás, ezért 
az FTC a Magyar Tornaszövetséggel közösen felújítatta a csarnokot, amit egy 
ünnepség keretében adtak át a zöld-fehér sportolóknak.

A népligeti tornacsarnok elődje egy sátor-
ral fedett terület volt, ahol többek között 

az olimpiai bajnok fradista tornász, Ma-
gyar Zoltán, a MATSZ elnöke is tornázni 
kezdett. Az idők folyamán korszerűtlenné 

vált a létesítmény, és miután a sporttele-
pen már megújultak a központi öltözők, a 
futballpályák, az Elek Gyula Aréna, most 
a tornászok otthonára is sor került.

Az avatóünnepségen Kubatov Gábor, 
az FTC elnöke elmondta, régi adósságát 
törlesztette ezzel a klub, hiszen a torna-
csarnok eddig kimaradt a fejlesztésekből. 
Az egyesület és a tornaszövetség együtt-
működésének eredményeként felújították 
az öltözőket és a kiszolgáló helyiségeket, 
kicserélték  a világítótesteket és a nyílás-
zárókat. A munkálatoknak köszönhetően 
a szülők is kulturáltabb körülmények kö-
zött várakozhatnak addig, amíg gyerme-
keik részt vesznek az edzéseken. Sőt, egy 

üvegfalon keresztül végignézhetik, ho-
gyan végzik a gyakorlatokat, és láthatják, 
hogyan fejlődnek.

A megújult tornacsarnokot három szak-
osztály mintegy háromszáz sportolója 
használja. Itt készülnek a versenyekre a 
férfi- és női tornászok, valamint az akro-
batikus torna művelői.    M. S.
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RÖVIDEN
Huszonnégy kör 
Ferencvárosért
Különleges versenyt szervezett 
a Margitszigeten Budapest fu-
tóinak a világ egyik legnagyobb 
sportszergyártója, az Adidas. 
A Magyarországon először 
megrendezett District Battle 
Run nevű eseményen a futók az 
általuk legjobban szeretett kerü-
letnek ajánlhatták fel az általuk 
megtett kilométereket.

A budapestiek kedvelt kirándulóhe-
lyén, a Margitszigeten gyűjthették 
a kilométereket a futók. A Fővárosi 
Önkormányzat támogatásával nem-
régiben felújított, 5,3 km-es Sziget-
körön rendezték meg a District Battle 
Runt, amelyen korhatár és nevezési 
díj nélkül bárki elindulhatott.

A rajt az Iharos Sándor Margitszi-
geti Atlétikai Centrumban volt, a 
versenyen minden résztvevő vala-
melyik budapesti kerületnek ajánl-
hatta fel a teljesített kilométereket. 
A tét egymillió forint volt: a legtöbb 
kilométert „gyűjtő” kerület ekkora 
támogatást kapott az Adidastól egy 
új futóútvonal kijelölésére, vagy egy, 
már meglévő felújítására.

Az értékelés során kiderült, hogy 
a közel háromszáz résztvevős meg-
mérettetésen a legtöbb kilométert a 
XIV. kerület „kapta”, míg Ferencvá-
ros Csepellel holtversenyben a 6–7. 
helyen végzett. Tizenhárom futó 
ajánlotta fel az általa megtett 127,2 
km-t a IX. kerületnek, ami huszon-
négy Szigetkörnek felel meg.

Fradi-nap a Dióban
Újabb oktatási intézményt látogattak meg október elején a Ferencváros labda-
rúgói. A Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon értelmileg sérült diákjait 
Gyömbér Gábor és Radó András kereste fel. 

Az FTC iskolaláto-
gatási programjának 
részeként a Friss ut-
cai tanintézmény ta-
nulóival találkoztak a 
Ferencváros labdarú-
gói. A gyerekek nagy 
szeretettel fogadták 
Gyömbér Gábor csa-
patkapitányt és Radó 
Andrást. A sérülésük-
ből lábadozó futbal-
listák sok ajándékot 
hoztak a diákoknak, 
akik nagyon örültek a 
különböző tárgyaknak.

A fiatalok őszinte rajongással vették körül 
a két játékost, akik alig győztek válaszolni 
a kérdésekre. Mindketten sokat meséltek is-
kolás éveikről, a sportról és a Fradiról. Úgy 
vélték, nagyon hasznos volt az iskolában 
töltött idő, hiszen felejthetetlen élmények-

kel ajándékozták meg a sérült gyerekeket 
és viszont. A végén nagy meglepetésben 
volt részük a diákoknak: az FTC labdarúgói 
meghívták őket és egy szülőjüket a novem-
ber végi Ferencváros–Debrecen bajnoki 
mérkőzésre.

(ms)

Továbbjutás veretlenül
Öt év után szerepel ismét nemzetközi kupaporondon a Ferencváros vízilabdacsa-
pata. A második számú sorozat, az Euro-kupa A csoportjának küzdelmeit a népli-
geti uszodában rendezték meg. A tornát veretlenül nyerték meg a zöld-fehérek, és 
bejutottak a legjobb 16 közé. 

Erős ellenfelek vártak Varga Zsolt együttesére 
a selejtezőkörben, a hét gárda öt nap alatt hat 
mérkőzést játszott. A Jadran Split ellen kez-
dett a Fradi, és bár az első negyed után még a 
horvátok vezettek, a zöld-fehérek fordítottak, 
és végül 11-8-ra győztek. Másnap a francia 
Strasbourg várt a Ferencvárosra, amely szo-
ros meccsen (14-12), ausztrál légiósainak ve-
zérletével begyűjtötte az újabb három pontot. 
Néhány órával később a tavalyi döntős olasz 
Acquachiara következett. Hol egyik, hol má-
sik csapat húzott el két góllal, végül 9-9-es 
döntetlennel zárult az összecsapás.

A negyedik párharcban 
a szebb napokat látott 
montenegrói Primorac 
Kotor ellen szállt víz-
be az FTC, és kiütéses, 
17-4-es győzelmet ara-
tott. Az ötödik forduló-
ban a német Esslingen 
sem jelentett nehéz fel-
adatot, a Fradi 22-10-
re nyert, és ezzel eldőlt, 
hogy továbbjutott.

A másik magyar csapat, a Szeged ellen a 
csoportelsőség volt a tét. A meccs elején 
a Tisza-partiak vezettek, majd a negyedik 
negyedben már két góllal az FTC állt job-
ban. Négy másodperccel a vége előtt mégis 
egyenlő volt az állás, ám jött a szerb légiós, 
Marko Csuk, és ötödik találatával megnyerte 
a mérkőzést a Ferencvárosnak.

A nyolc közé jutásért október 16–18-án, 
Nápolyban játszanak a zöld-fehérek. A házi-
gazda Acquachiara mellett két orosz csapat, a 
Kazany és a Kirisi vár a népligetiekre. 

(ms)
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A vértanúkra emlékeztek  
a knezich utcában
Kölcsey Ferenc, Juhász Gyula és Vörösmarty Mihály segített emlékezni az 1848–49-es szabadságharc október 6-i kö-
nyörtelen vérbe fojtására. A Himnusz eléneklése után Juhász Gyula Arad című versét szavalta el Oberfrank Pál, majd 
Kállay Gáborné idézte Vörösmarty 1851-ben írott sorait. 

Az alpolgármester Haynau rémuralmát állította ellentétbe a ma-
gyar hősök felemelő tettével, az aradi tizenhármak világot ámu-
latba ejtő és tiszteletet parancsoló szolgálatával. – A nemzet tragé-
diája mögött ott rejtőznek az emberi sorsok és tragédiák, amelyek 
által október 6. elnyeri igazi, jellemformáló üzenetét – mondta 

Kállay Gáborné, majd idézett a vértanúk búcsúleveleiből, illetve 
az özvegyek visszaemlékezéseiből. 

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam, s a halálom-
mal is szolgálni fogok” – üzente Aulich Lajos utolsó levelében. 
Az özvegyek, az itt maradt asszonyok sorsa szimbólum. Ők a 
mindennapi élet méltó megélésével váltak példává, hiszen túl kel-
lett lépniük gyászukon és önsajnálatukon, hogy eképpen adhassa-
nak erőt másoknak.

A megemlékezést Oberfrank Pál szavalatai mellett a Patrona 
Hungariae diákkórusa tette még emelkedettebbé, amely a Him-
nusz és a Szózat mellett az Arad című népdalt is előadta.

Az ünnepség végén Bácskai János polgármester, Kállay Gábor-
né alpolgármester és a pártok képviselői helyezték el koszorúikat. 
Knezich Károly emléktábláját megkoszorúzta továbbá Mendi At-
tila, a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhe-
lyettese, Elekes Géza és Turán Sándor, a POFOSZ kerületi szer-
vezetének tagja, a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete 
nevében Gyurákovics Andrea (képünkön), valamint Tóth Betty, a 
Ferencvárosi Művelődési Központ vezetője. 

M. K.

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfej-
tőink között Ferencváros-ajándékcso-
magot sorsolunk ki.  
Október 6. alkalmából az aradi vérta-
núkról teszünk fel egy-egy kérdést.

1. Mi nem igaz gróf Leiningen-
Westerburg Károlyra?
A) Aradtól legmesszebb született
B) Édesapja választófejedelem
C) Harmincévesen a legfiatalabb vértanú
2. Mi nem igaz Török Ignácra?
A) Görgey Artúrt oktatta a nemesi testőrségnél
B) Egyedüliként a mai országhatárokon 
belül született
C) Hadügyminiszterként szerepet vállalt a 
kormányban is 
3. Mi nem igaz Vécsey Károlyra?
A) A mai Csehországban született
B) Halála előtt két hónappal nősült
C) Utolsóként végezték ki 
4. Mi nem igaz Damjanich Jánosra?
A) Felesége hatvan évvel élte túl
B) Nem vesztett csatát
C) Utolsóként halt golyó általi halált
5. Melyik vértanúra igaz? Unokája keres-
kedelemügyi miniszter volt, földi marad-
ványai Eleméren nyugszanak.
A) Aulich Lajos

B) Kiss Ernő
C) Török Ignác
6. A legidősebb vértanú 56 éves volt. Ki volt ő?
A) Aulich Lajos
B) Damjanich János
C) Pöltenberg Ernő
7. Hogyan kell helyesen kiejteni  
Dessewffy Arisztid nevét?
A) desefi 
B) desőfi 
C) dezsőfi
8. Melyik vértanú hagyta hátra a legtöbb 
gyermeket, szám szerint ötöt?
A) Damjanich János
B) Schweidel József
C) Vécsey Károly
9. Kiről neveztek el  
Budapesten csupán 
egy utcát?
A) Láhner György
B) Lázár Vilmos
C) Pöltenberg Ernő
10. Ki az egyetlen 
vértanú, akiről Fe-
rencvárosban utca 
van elnevezve?
A) Knezich Károly 
B) Nagysándor 
József

C) Schweidel József
11. Ki nem örmény származású?
A) Kiss Ernő 
B) Lázár Vilmos
C) Pöltenberg Ernő
12. Kit végeztek ki elsőként?
A) Lázár Vilmos 
B) Pöltenberg Ernő
C) Török Ignác
13. Ki nem evangélikus?
A) Dessewffy Arisztid
B) Leiningen-Westerburg Károly
C) Nagysándor József

Előző lapszámunk nyertese: Zachar Gyöngyi. 
Gratulálunk! Jutalma átvételével kapcsolat-
ban e-mailben értesítjük. 1 – B, 2 – C, 3 – A, 
4 – B, 5 – A, 6 – B.

www.válasz.hu
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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
Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás 

Ingyenes internetezési lehetőség,  
tanácsadás diákok közreműködésével
Október 12., 19. (hétfő) 14.00–15.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  
és Gimnázium (Lónyay u. 4/C–8.)
Október 13., 20. (kedd) 15.00–16.00
Telepy Károly Általános Iskola  
és Gimnázium (Telepy u. 17.)
Október 15. (csütörtök) 15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola  
és Gimnázium (Toronyház u. 21.)

„Szó és ember” 
Pruzsinszky Sándor mesél az 1956-os ferenc-
városi eseményekről és megjelenő kötetéről
Az előadás előtt kvízzel várjuk az érdek-
lődőket, melyen a Turay Ida Színház által 
felajánlott színházjegyeket és könyvutal-
ványokat nyerhetnek.
Október 20. (kedd) 14.00
FSZEK Boráros téri könyvtára  
(Boráros tér 2.)

Színházi előadás: Tasnádi István – 
Titanic vízirevü (a Weöres Sándor 
Gimnázium előadása) 

Október 21. (szerda) 15.00
FMK (Haller u. 27.)

Népdalkör
Október 14. (szerda) 13.00
Platán Idősek Klubja (Toronyház u. 11.)

Festőklub
Október 27. (kedd) 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss u. 5.)

Kézműves foglalkozás
Október 21. (szerda) 10.00
Lenhossék u. 24–28. szám alatti épület,  
1. emelet

Helytörténeti séta
1956 Ferencvárosban
Október 22. (csütörtök) 10.00
Találkozó a Bakáts téren az ’56-os  
emlékműnél

Sakk-klub
Október 13., 20., 27. (kedd) 10.00
FMK (Haller u. 27.)

Gyógytorna
Október 14., 21. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház u. 17/B)  
és FMK (Haller u. 27.)

Vízitorna
Október 16. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola  
uszodája, (Mester u. 19.)
Weöres Sándor iskola uszodája  
(Lobogó u. 1.)

3-1-2 meridiántorna
Október 14., 21. (szerda) 15.00
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga 
időseknek

Október 15., 22. (csütörtök) 10.00
József Attila-lakótelepi  
Közösségi Ház  
(Toronyház u. 3/B)

Nordic walking 2. csoport – Mátyás 
király vadaskertje

Október 13. (kedd) 09.00
Találkozó a Lenhossék u. 24–28.  
előtt, a helyszínre való utazás  
tömegközlekedéssel

Természetjárás – Városismertető 
séta Gödöllőn (táv: 3 km)

Október 15. (csütörtök) 10.00
Találkozó a gödöllői HÉV Örs vezér téri 
végállomásánál, a helyszínre való utazás 
tömegközlekedéssel

Előadás a cukorbetegségről
Október 27. (kedd) 14.30
FESZ Oktatóterem (Dandár u. 28.)

Macska- és 
állatbarátok klubja

Október 14. (szerda) 17.00
FMK (Haller u. 27.)

Nárciszültetés a Magyar Hospice 
Alapítvánnyal

Október 16. (péntek) 10.00
József Attila-lakótelep, Nyúldomb

A kezdő és haladó angolnyelv-
tanfolyam, a német társalgási klub, 
illetve a kezdő és haladó számítógép-
kezelői tanfolyamok a regisztrált 
résztvevők számára a szokásos 
időpontokban és helyszíneken.

kiemelt rendezvények
Október 16-án immár 4. alkalommal rendezzük meg a Magyar 
Hospice Alapítvánnyal együttműködve a Nárciszültetést a József 
Attila-lakótelepi Nyúldombon. Idősek és fiatalok együtt ültetnek 
virágot a betegek iránti szolidaritás és a generációk közötti szo-
ros kapcsolat jeleként. Tartson Ön is velünk!

A színházkedvelők figyelmébe ajánljuk a Weöres Sándor Gim-
názium előadását, a Titanic vízirevüt október 21-én 15 órai kez-
dettel az FMK-ban. Tasnádi István drámája keserű tragédia és 
kacagtató vígjáték egyszerre, mely egy kis falu történetét meséli 
el, amely a ’90-es évek végén küzd az álmaiért, csodát vár a mil-
lenniumtól, a jövőtől, és a messzi Pestet megjárt, most hazatérő 
tékozló fiútól.

Az 1956-os forradalomra emlékezünk két programunkkal: 
október 20-án 14 órától a „Szó és ember” irodalmi sorozatban 

Pruzsinszky 
Sándor drá-
maíró mesél 
az ’56-os 
ferencvárosi 
események-
ről a Boráros téri könyv-
tárban. Október 22-én 10 órától helytörténeti sétára invitáljuk 
Önöket, Gönczi Ambrus az október 23-i események helyszínein 
idézi fel a korabeli történéseket, történelmi fordulatokat.

Az újonnan indult sakk-klubba várjuk a sakkozni szerető ke-
rületi időseket. Keddenként 10 órától az FMK-ban jó hangulatú 
társaságban bővíthetik tudásukat és mozgathatják meg agyteker-
vényeiket a táblajáték kedvelői.
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egészségnap az FMk-ban
A Ferencvárosi Művelődési Központ adott otthont október 6-án „A teljesség felé” idősügyi program részeként szerve-
zett Egészségnapnak. A rendezvényen ingyenes szűrések, orvosi előadások, egészségügyi tanácsadás és számos egyéb 
program várta a kerület időseit, akik a szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozóan is kaphattak ötleteket.

Szűcs Ágnes idősügyi referens köszöntője 
után Semmelweis Ferenc, a Nyugdíjasok 
Szociális Fórumának képviselője üdvözöl-
te a résztvevőket.  A Mester utcai Szakren-

delő képviseletében Guller Imre időskori 
urológiai elváltozásokról és az inkontinen-
ciáról, Magyar Zoltán kardiológus főorvos 
a koszorúér-betegségekről, Buzás György 

a tejcukor-érzékenységről, Porzsolt Péter 
pedig a 2-es típusú diabéteszről tartott elő-
adást. Mindeközben lehetőség volt vércu-
korszint-, koleszterinszint-, vérnyomás- és 
testtömegindex-mérésre, természetesen té-
rítésmentesen. 

A rendezvény alatt számos érdekes és 
hasznos információhoz is hozzájuthattak a 
jelenlévők: volt banki, mobiltelefon-hasz-
nálati és közbiztonsági tanácsadás, bemu-
tatkoztak a kerületi könyvtárak, az Írók 
Alapítványa és a Macska- és állatbarátok 
klubja. Az érdeklődők számára a szerve-
zők ismertették az idősügyi sportfoglalko-
zásokat is. 

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Ferenc-napi óvodásjátékok
A József Attila-lakótelepi Nyúldombon rendezték meg ok-
tóber 2-án a Ferenc-napi óvodásjátékok című programot 
a Napfény Óvoda szervezésében. A gyerekeket Zombory 
Miklós alpolgármester köszöntötte. 

Kilenc ferencvárosi intézmény vett részt a rendezvényen, amelyet 
Bakonyi Ágnes, a Napfény Óvoda vezetője koordinált. Az Állatok 
Világnapjához, valamint tematikájában a természet- és környezet-
védelemhez is köthető kezdeményezés közös, zenés tornával in-
dult, majd igen változatos ügyességi játékokkal, sorversenyekkel 
folytatódott. A gyönyörű, napsütéses időben a gyerekek az álla-
tokról, a természetről szóló verseket is szavaltak.

A program végén valamennyi részt vevő óvoda ajándékot kapott, 
amelyeket Zombory Miklós adott át. Az alpolgármester kifejezte 
örömét, amiért a meglepetések között több bicikli is volt, hiszen 
– amint elmondta – pedagógusként ő is rengetegszer vitte tanítvá-
nyait kerékpártúrákra.

Az ajándékok kiosztása után az óvónők Az alma című mesét ad-
ták elő a gyerekeknek.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Mozgásban az ifjúság
Ferencváros Önkor-
mányzata, a Ferencváro-
si Diáksport Bizottság és 
a Ferencvárosi Gyermek 
és Ifjúsági Önkormány-
zat közös szervezésében 
rendezték meg a IV. 
Ferencvárosi Diáksport 
Fesztivált szeptember 
30-án, az ORFK Vágó-
híd utcai sporttelepén. 
Az eseményen megkö-
zelítőleg 260 tanuló vett 
részt.

Az adott tanév diákolimpia 
nyitórendezvényeként is 
szolgáló, immáron hagyo-
mányos diáksport fesztivál 
célja, hogy minél több fiatal 
ismerjen meg és próbáljon 
ki minél több sportágat. 

Az idei sportrendezvényen az úgynevezett Ferencvárosi IX 
próbán mérhették össze ügyességüket a diákok. Azok, akik a 12 
állomás (tájékozódási futás; milyen gyors vagy?; kosárlabda; 
labdarúgás; floorball; röplabda; kézilabda; zenés testedzés; totó; 
tollas- és gyorstollaslabda; harcművészet; „mini maraton”) közül 
legalább 9 feladatait teljesítették, emléklapot, müzlit, üdítőt kap-
tak jutalmul. A próbaállomásokon segítőként közreműködtek a 
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület, a Ferencvárosi Szabadidő SE 
és a Sirályok SE képviselői, valamint Kozma Zsuzsanna, Babály 
László és Szabó Csaba sportoktatók.

Eközben két salakos pályán megkezdődött a 2015/2016-os tanév 
IX. kerületi diákolimpiai versenysorozata is. A nyitószám a IV. 
korcsoportos fiúk labdarúgó-selejtezője volt. Idén 7 oktatási in-
tézmény közel 70 tanulója nevezett a tornára. A két csoportból to-
vábbjutó csapatok a későbbiek során már műfüves pályán döntik 
el a bajnoki cím sorsát.
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 A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAjÁNLójA

Retró táncdélután

Október 12. 14.00
Belépő: 700 Ft

FMK Gyermekszínház

Mosolygó Alma bérlet
Október 13. 10.00
Árgyélus királyfi és Tündér Ilona  
– magyar népi mesejáték
Fogi Színház előadása
Belépő: 800 Ft
Csengő Barack bérlet
Október 14. 10.00
Mazsola és Tádé – zenés bábjáték
Ametist Bábszínház előadása
Belépő: 800 Ft
Szóló Szőlő bérlet
Október 20. 10.00
Micimackó meséi – gyermekmusical
Fogi Színház előadása
Belépő: 800 Ft

Sibelius-Bartók Emlékév 2015 – 
Gálakoncert a Zene Világnapja 
alkalmából

Október 14. 17.00
Közreműködik: Garabonciás együttes, 
Forgórózsa énekegyüttes, Ádám Jenő 
Zenekar. A férőhelyek korlátozott száma 
miatt kérjük, részvételi szándékukat szí-
veskedjenek jelezni a +36/1/216-1300-ás 
telefonszámon!

A belépés díjtalan!

Höcögő táncház

Október 15. 17.00
Október 22. 17.00
Belépő: 300 Ft

Ferencvárosi Cimborák

Október 17. 10.00–13.00
Cimbora játszóház verssel, dallal
Állatságok – Űzd el a varjakat! Fogd ki a 
pontyot! Medvedöntögető, Tyúkos tojás-
kereső, Macskafelező, Halkirakó és más 
állatos játékok
11.00: Legyél a Cimborám! – Cimboránk 
a hegedű
Interaktív hangszerbemutató kicsiknek  
és nagyoknak versekkel, dalokkal
Korhecz Imola és Veér Bertalan  
hegedűművész műsora

Strófa Trió

Október 17. 18.30
Vers-zene klub
Belépő: 600 Ft

József Attila Irodalmi Szalon

Október 19. 18.00
„Regényes sorsok, regénysorsok”
Beszélgetés Dragomán György József 
Attila-díjas és Márai Sándor-díjas íróval
Moderátor: Losonczy Attila

A belépés díjtalan!

FMK SZÍNHÁZBÉRLET 
FELNŐTTEKNEK

Vidám téli esték a Gergely Theáter 
előadásain a Ferencvárosi Művelődési 
Központban
November 12. 18.00
Mona Marie mosolya
zenés vígjáték két részben a Szenes  
Iván-Nádas Gábor szerzőpáros dalaival
Rendező: Gergely Róbert

December 10. 18.00
Paprikáscsirke avagy Stex és New York
zenés vígjáték két részben Fényes  
Szabolcs dalaival
Rendező: Gergely Róbert

Január 14. 18.00
Csiki-csuki 
vígjáték két felvonásban
Rendező: Moravecz Levente

Bérlet ára: 6000 Ft/3 előadás
Jegyár: 2900 Ft

Bérletvásárlási igényüket 2015. ok-
tóber 29-éig a 06/1/476-3423-as és a 
06/20/498-0046-os telefonszámon, vagy 
a kiss.agnes@fmkportal.hu e-mail címen 
jelezhetik Arapovicsné Kiss Ágnes műve-
lődésszervezőnél.

szürkeháj és szemes versek 
Petrőczi Éva József Attila-díjas író mesélt életéről „A teljesség felé” idősügyi program Szó és ember című irodalmi so-
rozatának legutóbbi estjén. A művész szemműtétjei történetét mondta el Szürkeháj című kötetén keresztül, de kalandos 
élményei ihlette verseit is előadta a Boráros téri könyvtárban.

A vendég elsőként pályája kezdetéről és felmenőiről beszélt a je-
lenlévőknek. Az írónőt nagyszülei és sebészorvos keresztapja ne-
velte, mivel orvos édesapja Pécsett szovjetellenes összeesküvés-
ben vett részt, ezért politikai fogolyként több börtönt is megjárt. 
A Szegeden doktorált Petrőczi Éva kezdetben Aszódon dolgozott 
közművelődési főelőadóként, mivel politikai háttere miatt más ál-
lást nem kaphatott.

2014-ben megjelent Szürkeháj című kötete két szürkehályogmű-
tétjét regéli el a beavatkozások előtti félelmen, az orvossal való 
megismerkedés bátorító hatásán, a műtétek alatti érzéseken és a 
gyógyulásba vetett hitén keresztül. A versekkel gazdagított beteg-
ségkrónika nemcsak a szerző szemészeti kórtörténetét mutatja be, 
de izgalmas orvos- és kultúrtörténeti kitérőkkel idéz olyan híres 
„hályogosokat", mint Händel vagy Emily Dickinson.

Elmondta, betegségét német megfelelőjének szó szerinti fordítá-
sa nyomán „öregségcsillag”-nak nevezte, hogy ne kelljen kimon-
dani a félelmetes szürkehályog szót. A német kifejezés azért is 
találó, mert a beteg, ha a fény felé néz, fénykoszorút lát. A könyv 
címe pedig a Mátyás utcában lakó írónő iráni baklavaárus szom-
szédjától származik. A szintén hályogos Ali bácsi nem tudván jól 

magyarul, csak szürkehájnak hívta betegségét. A művésznő végül 
arra figyelmeztette az időseket, hogy ha valamelyikükön hályo-
got diagnosztizálnak, győzzék le a félelmüket, és ne habozzanak 
a műtéttel, mert az alternatív gyógymódok ezen általában nem se-
gítenek.

T. D.
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Finito – Elkezdődött
Tasnádi István Finito (Magyar Zombi) 
című művének premierjével kezdte meg a 
2015/2016-os évadot a Pinceszínház. Soós 
Péter, a teátrum új művészeti vezetője 
olyan darabot keresett első bemutatónak, 
amely egyszerre tárgyal fontos társadalmi 
kérdéseket, ugyanakkor szórakoztató is.

Blondin Gáspár 44 éves, nagyábrándi, egykori 
húsüzemi dolgozó. Nincs már életkedve, ezért 
öngyilkossági szándékkal bezárkózik a kertvégi 
budiba. Ha a falunak az életével nincs mit nyer-
nie, hát a vesztét akarják. A szenzációra még az 
országos bulvármédia is kivonul, az előadás so-
rán pedig kiderül, kinek mennyit ér meg a halála. 
A kacagtató, ám legalább ennyire elgondolkod-
tató szatíra szereplői egyedi, barokkos, verses 
formában beszélnek egymással, ami érdekes el-
lenpólusa a faluvégi hangulatnak.

Soós Péter Tasnádi Csabát, a szerző testvérét 
kérte fel rendezőnek, akit közel másfél évtizedig a nyíregyházi 
színház vezetőjeként tartott számon a szakma, és aki létrehozta a 
város kedvelt színházi, zenei, művészeti fesztiválját, a VIDOR-t.   

A rendező egyszerre tartja könnyűnek és nehéznek a darab szín-
padra állítást. Könnyű, mert kacagtató és mind a tizenegy szerep-
lő színes, egyedi figura. Nehéz, mert a vidám hangütés ellenére 
fajsúlyos témáról, a társadalmon belüli elidegenedésről beszél. – 
Nagy vállalkozásba fogott a Pinceszínház, amikor ennek a darab-
nak a bemutatása mellett döntött. Ugyanakkor épp a feladat mére-
te vonzott, és remélem, a korábbi előadások után Ferencvárosban, 
a Török Pál utcában is nagy sikert arat majd a Finito – mondta el 
Tasnádi Csaba. 

Tasnádi István darabját második alkalommal állítja színpadra bu-
dapesti kőszínház, az ősbemutatót 2007-ben, az Örkény István 
Színházban tartották. Azóta számos vidéki teátrumban: Győrben, 
Kaposvárott, Székesfehérváron, Kecskeméten és Nyíregyházán 
játszották.               M. K.

szabadon játszottak
Tököli elítélt fiatalok léptek fel a Pinceszínházban szeptember 
19-én, a Színházak Éjszakáján. A rabok idén májusban a börtön 
falai között tekinthették meg a Pedig én jó anya voltam című do-
kumentum-monodráma jubileumi, 100. előadását. A színházi él-
mény alapján Nagy Klára Katalin százados írt darabot a történet 
másik nézőpontjáról Süket halál, avagy matt az életnek címmel.  

Henrikről, a többszörös gyilkosról negyven perces előadás ké-
szült Tökölön, amely az 1979-ben kivégzett fiú életének utolsó 
időszakát, belső küzdelmeit mutatja be, a halálos ítélet kimondá-
sától egészen az akasztás végrehajtásáig. 

A produkció szereplői amatőr, jelenleg büntetésüket töltő fiatal-
korú fogvatartottak, akik egy délutánra kiléphettek a rácsok mö-
gül, és elhoztak magukkal a ferencvárosi színházba egy olyan mi-
liőt, mely a külvilág számára örökös rejtély és kíváncsiság tárgya. 
A résztvevők megmutatták, hogy a zárt ajtók között nyitott lelkek 
élik mindennapjaikat.

Az előadást Nagy Klára Katalin és Csizmadia Csaba büntetés-
végrehajtási századosok állították színpadra.

Pinceszínház

– Nem drágám, ő nem Hamlet atyjának szelleme, csak Zoli 
bácsi hozta le a biciklijét a pincébe télire.
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BURSa HUngaRIca öSZtöndíjPályáZat

tájékoZtatáS koRMányaBlak kIalakítáSáRól

Ferencváros Önkormányzata kérelemre 
karácsonyi támogatást nyújt az alábbiak-
ban részletezett feltételeknek megfelelő, 
kerületi lakóhellyel rendelkezők részére:
• nyugellátásban, rendszeres nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő személy,
• tartósan vagy súlyosan beteg gyermekét 

nevelő törvényes képviselő, valamint
• három- vagy többgyermekes család ré-

szére,
• az időskorúk járadékában,
• valamint egészségkárosodására tekin-

tettel aktív korúak ellátásban részesülő 
személynek, amennyiben a családban az 
egy főre jutó havi jövedelem nem éri el 

az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 300%-át, azaz a 85 500 
forintot.

Az egészségkárosodás miatt aktív korúak 
ellátásában részesülőknek a 2015. március 
1. napján bekövetkezett jogszabályi válto-
zás miatt kérelmet kell benyújtaniuk a tá-
mogatás megállapítására.

Az előző évekhez hasonlóan az időskorú-
ak járadékában részesülőknek idén is kérel-
mezniük kell a támogatás megállapítását.

A karácsonyi támogatás iránti kérelem 
2015. november 30-áig nyújtható be.

A formanyomtatványok a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálatain (Bakáts tér 14., 

Lenhossék u. 24–28., Toronyház u. 3/B,  
Ecseri út 19.) kérhetők, ahol a kérelmeket 
is be lehet nyújtani. A nyomtatványok a 
www.ferencvaros.hu honlapról is letölthe-
tők.
További információ kérhető:
• személyesen: a Humánszolgáltatási 

Irodán (Lenhossék u. 24–28., ügyfél-
fogadás: hétfő: 8–18, kedd, szerda, 
csütörtök: 8–16, péntek 8–12 óráig)

• 06/1/215-1077/459-es telefonszámon 
az Eseti Támogatási Csoport ügyinté-
zőinél.

• humanszolg@ferencvaros.hu e-mail 
címen.

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Bu-
dapest Főváros Kormányhivatal IX. Ke-
rületi Hivatala, Bakáts tér 14. szám alatti 
épületében, az okmányirodai ügyfélszol-
gálati (front-office) térben 2015. október 
6. napjától Kormányablak – integrált ügy-
félszolgálat – kialakításával kapcsolatos 
munkálatokra tekintettel, az okmányirodai 
ügyfélfogadás szünetel.

Az átalakítás idején az Okmányiroda az 
alábbi kerületi helyszínen és ügyfélfogadá-
si rendben fogadja az ügyfeleket:

Kormányablak, 1092 Budapest, Kop-
pány utca 24. (TESCO)

telefonszám: 06/1/896-1751, 
e-mail: okmanyiroda@09kh.bfkh.gov.hu
Intézhető okmányirodai ügytípusok:
Kerületi lakcím be- és kijelentkezés, köz-

lekedésigazgatási ügyek, személyazono-
sító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, 

ügyfélkapu-regisztráció, mozgássérültek 
parkolási igazolványa. 

Ügyfélfogadás: hétfő: 07.00–17.00, kedd: 
08.00–18.00, szerda: 08.00–20.00, csütör-
tök: 08.00–18.00, péntek: 08.00–15.00
Az elkészült okmányok kiadása, egyéni 
vállalkozói ügyek intézése az alábbi ügy-
félfogadási rendben és helyszínen történik:

1092 Budapest, Bakáts tér 14. fszt. 5.
telefonszám: 06/1/215-10-77/206-os 

mellék
e-mail: okmanyiroda@09kh.bfkh.gov.hu
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00–17.00, kedd: 

8.00–15.00, szerda: 8.00–17.00, csütörtök:  
8.00–15.00, péntek: 8.00–13.00

Egyúttal tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfe-
leinket, hogy – az illetékességhez kötött 
lakcímváltozás és egyes járműigazgatási 
ügyek, pl. gépjárműkivonási ügyek, ve-
zetői engedély bevonási ügyek stb.) kivé-
telével – az ország bármely okmányiro-

dájában vagy okmányirodai feladatokat 
is ellátó kormányablakában szintén in-
tézhetik ügyeiket az átalakítás ideje alatt. 
A fővárosi okmányirodai és kormányab-
lakos ügyfélszolgálatokról a http://www.
kormanyhivatal.hu/hu/budapest oldalon 
tájékozódhatnak.

Az átalakítás ideje alatt az alábbi, helyet-
tesítésre kijelölt okmányirodai feladatokat 
is ellátó kormányablakok állnak az ügyfe-
lek rendelkezésére:
• V. kerületi Kormányablak 

1051 Budapest, Erzsébet tér 2–3.
• VIII. kerületi Kormányablak 

1082 Budapest, Baross utca 59.
Az esetleges kényelmetlenségért elnézésü-
ket kérjük, és köszönjük szíves megértésü-
ket, türelmüket!

dr. Ördögh Brigitta
hivatalvezető

Ferencváros Önkormányzata 2016-ban is 
részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton, így 
jövőre is folytatódik a szociálisan rászoru-
ló ferencvárosi fiatalok felsőfokú tanulmá-
nyainak támogatása.
A Bursa Hungarica ösztöndíj típusai:
• „A” típusú ösztöndíj: felsőoktatási in-

tézményben tanulmányokat folytatók-
nak.

• „B” típusú ösztöndíj: közoktatásban 
részt vevő utolsó éves tanulóknak, akik 
a következő tanévtől várhatóan felsőok-
tatási intézményben folytatják tanulmá-
nyaikat.

Mindkét típusú pályázat esetén:
• állandó ferencvárosi lakóhellyel rendel-

kező pályázhat

• a pályázat odaítélésekor csak az egy 
háztartásban élők szociális helyzetét le-
het figyelembe venni

• a pályázat folyósítása során, nappali ta-
gozaton felsőfokú alapképzésben, mes-
terképzésben, egységes, osztatlan kép-
zésben vagy felsőfokú szakképzésben 
kell részt vennie a pályázónak

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (EPER-Bursa 
rendszer) pályázói regisztráció szükséges.

A pályázati adatok feltöltése a regisztrá-
ciót követően lehetséges 2015. október 5. 
napjától. Az adatok feltöltése után a pá-
lyázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, egy 
példányban, a kötelező mellékletekkel, 
zárt borítékban kérjük eljuttatni az alábbi 

címre: Ferencvárosi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala, Humánszolgáltatási 
Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24–28.

A borítékra rá kell írni: „Bursa Hunga-
rica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat”. 
Figyelem! A pályázat csak a pályázati ki-
írásban meghatározott csatolandó mellék-
letekkel együtt érvényes. Benyújtási határ-
idő: 2015. november 9.

Az ösztöndíjjal kapcsolatos kérdésekre a 
Humánszolgáltatási Iroda munkatársai szí-
vesen válaszolnak:

Telefon: 215-1077/384, e-mail: 
humanszolg@ferencvaros.hu

Személyes ügyfélfogadás: 
Hétfő: 8–18, kedd, szerda, csütörtök: 

8–16, péntek: 8–12, Lenhossék utca 24–28.
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Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!
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