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Az EMMI államtitkára járt 
a Weöres Sándor Gimnázi-
umban, amely csatlakozott az 
Európai Programozási Héthez.

SZOBORAVATÁS
Felavatták Louis Blériot szobrát 
a Dési Huber–Ifjúmunkás utca 
sarkán. Az ünnepségen jelen volt a 
honvédelmi miniszter és Franciaor-
szág budapesti nagykövete is.

Ismét nyitott tornatermek várják a mozogni, sportolni vágyó ferencvárosiakat. Részletek a 4. oldalon.

Nem fognak unatkozni a nézők, ígéri a 
Pinceszínház új vezetője. Soós Péterrel 
terveiről, valamint a teátrum Ferenc-
város kulturális életében betöltött 
szerepéről beszélgettünk. 6

INTERJÚ 

Megemlékeztek ‘56 hőseiről
Ferencváros Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi 
koncertet és koszorúzást. A megemlékezésen Bácskai János polgármester felidézte a IX. kerületben harcoló forra-
dalmárok hőstetteit, továbbá arról is beszélt, hogy csak a lélek erejével, hittel és reménnyel lehet egy nemzet sorsát 
megváltoztatni.

A Patrona Hungariae Katolikus Iskola-
központban a Concerto Budapest zenekar 
Schubert 8., befejezetlen szimfóniáját adta 
elő. A koncertet Bácskai János köszöntője 
nyitotta meg, melyben a Dobai Péter köl-
tővel készült interjúból idézve az ‘56-os 
felkelő, Angyal István érdemeit méltatta. 
Elmondta, a legjelentősebb események a 
Széna tér és a Corvin köz mellett a IX. ke-
rületben zajlottak.

A Ferencvárosban harcoló három fegy-
veres csoport parancsnoka: Angyal István, 
Bárány János és Wágner István volt, aki 
összefogta a Tűzoltó utcai, a Berzenczey 
utcai és a Tompa utcai felkelőket, és ki-
tartóan harcolt november 8-áig. Budapes-
ten az utolsó lövéseket a IX. kerületben, a 
Tűzoltó utcában adták le.

– Angyal István maga volt a forradalom. 
Egy egész városrész katonai parancsnoká-

vá, főszervezőjévé és irányítójává vált – 
idézett az interjúból a polgármester. Egye-
dülálló volt abban is, hogy nem csupán a 
harcosairól gondoskodott, hanem a kör-
nyező lakosság élelemellátását is magára 
vállalta. Angyal végig vigyázott a forrada-
lom tisztaságára: a harcosok közül azon-
nal kiszűrte a köztörvényes bűnözőket, 
és a túl fiatalokat is hazaküldte. A vezető, 
mikor kórházba került, önként a szovjetek 
kezébe adta magát. A forradalmár a bör-
tönben sem tört meg, nem tett hamis val-
lomást és tartotta a lelket társaiban.

A koncert után a Bakáts téri ‘56-os em-
lékmű előtt folytatódott az ünnepség. – 
1956-ban is a lélek ereje söpörte el egy 
csapásra a kommunizmus hazugságokra 
épített világát, és azt, amit a szabad világ-
ban megcáfolhatatlan dogmának tartottak, 
hogy diktatúrában nem lehet forradalmat 

csinálni – jelentette ki Bácskai János. Sze-
rinte a hit és remény vitte előre a forra-
dalmárokat, akik bíztak egy szabad, füg-
getlen Magyarországban. Arról is beszélt, 
hogy annyi ismert hőst talán Budapest 
egy kerülete sem adott a forradalomnak, 
mint Ferencváros. Kifejtette, október 23-a 
a törvény szerint ünnep, nemzeti ünnep 
azonban csak olyan dátum lehet, melyet 
a nemzet a szívébe fogad, melynek ese-
ményei részei lettek a nemzet önazonos-
ságának. – Ahhoz, hogy 1956. október 
23. nemzeti ünnep legyen, mindenünk 
megvan – jelentette ki a polgármester. Az 
eseményen Szeredy Krisztina operaénekes 
adta elő a Himnuszt és a Bánk Bán ope-
ra egy részletét, majd a kerületi pártok és 
szervezetek koszorúzták meg az 1956-os 
emlékművet. 

T. D.
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Robotprogramozás a suliban
Czunyiné Bertalan Judit, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a József Attila-
lakótelepi Weöres Sándor Gimnázium rendhagyó számítástechnika-órájába nyerhetett bepillantást, amely csatlakozott 
az Európai Unió által meghirdetett Európai Programozási Hét eseményeihez. A látogatás után az Informatikai Vállal-
kozások Szövetségének (IVSZ) főtitkárával közös sajtótájékoztatót tartott. 

Az iskola informatikatermében a diákok 
programozható, érzékelőkkel ellátott ön-
járó robotokat próbáltak meg különféle 
feladatokra beállítani. A gyakorlat szándé-
koltan ismeretlen volt a tanulók számára, 
így csak a próbálkozás, a felfedezés eszkö-
zével kerülhettek közelebb a megoldáshoz. 

– Az informatika cél és eszköz egyben. 
Cél, hiszen a mindennapi életben elenged-
hetetlen a számítástechnika alapos ismerete, 
de eszköz is, hiszen az informatikai esz-
közök segítenek a többi tudományterület, 
tantárgy megértésében, elsajátításában is. 
Kulcsfontosságú a tudatos, okos géphasz-
nálat megtanulása, az internetbiztonság és a 
tanórai módszertan erősítése. Ezek fontos-
sága annak tükrében különösen kiemelendő, 

hogy az OECD digitáliskompetencia-méré-
se alapján a magyar diákoknak szüksége is 
van ilyen irányú útmutatásra, tanácsadásra. 
A társadalomban érzékelhető digitális sza-
kadékot a köznevelés által lehet felszámol-
ni, a kihívásoktól pedig nem megijedni kell, 
hanem válaszolni rájuk – mondta Czunyiné 
Bertalan Judit.

– A digitális kom-
petencia meghatá-
rozza egy ország 
versenyképességét. 
Csak Magyarorszá-
gon 22 ezer informa-
tikus álláshely van 
betöltetlenül, mert 
nincs elég szakem-
ber – közölte Major 
Gábor, az IVSZ fő-
titkára. Példaszerű-
nek nevezte a vál-
lalati szegmens és a 
tárca együttműkö-
dését, hogy a legfogékonyabb pillanatban, 
játékos módon tudják orientálni a gyereke-
ket az informatika irányába. A problémára a 
kormányzat is nemzetgazdasági kérdésként 
tekint, így nagy az összhang a szakpolitika 
és a vállalati szféra között.

A házigazda, Kormos László igazgató ki-
emelte, azt hogy az iskola részt vegyen az 

EU-s programban, egy alulról jövő, tanári 
kezdeményezés indította el. Hozzátette, 
örömmel csatlakoznak más projektekhez is, 
így például a ferencvárosi idősügyi prog-
ramban is évek óta partnerek. Ennek része-
ként az iskola diákjai az időseket segítik 
az informatikai eszközök (számítógép, 
okostelefon) helyes használatában.

Az Európai Programozás Héten a tanulók 
érdeklődésének felkeltése érdekében be-
mutatták a programozás izgalmas, játékos 
oldalát, illetve lehetőséget teremtettek ta-
nulóknak, tanároknak, szakembereknek 
és politikusoknak, hogy kicseréljék ta-
pasztalataikat.

M. K.

Meseszó a Lónyay utcában
A Magyar Olvasástársaság 2005-ben hívta életre a Népmese Napja elnevezésű ese-
ményt. A cél egy határokon átívelő kulturális rendezvénysorozat megteremtése volt, 
amely felhívja a figyelmet a magyar népmesék kimeríthetetlen tárházára. A progra-
mokat hagyományosan szeptember 30-ához, a nagy székely mesemondó és meseíró, 
Benedek Elek születésnapjához igazítva tartják.

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 2006-
ban csatlakozott először a mozgalomhoz, így 2015. szeptember 
25-én már 10. alkalommal rendeztük meg iskolánk könyvtára 
szervezésében a Nagyok mesélnek kicsiknek című programot. 
Ennek részeként felsőbb évfolyamos diákjaink meséltek az alsó-
soknak, szakóráikon a tanárok meséltek tanítványaiknak, vala-
mint Beleznay Tamás igazgató úr az iskolarádión keresztül mon-
dott mesét mindnyájunknak.

Örömünkre idén Ferencváros vezetői is csatlakoztak intézmé-
nyünk programjához. A könyvtárban elsőként Tolnai Marianna 
tankerületi igazgató mesélt az elsős kisdiákoknak. Őt követte 
Kállay Gáborné alpolgármester, aki a második osztályosok figyel-
mét kötötte le kedvenc meséjével. A harmadikosokat kerületünk 
polgármestere, Bácskai János örvendeztette meg egy Benedek 
Elek-mesével. Mind a mesélők, mind a mesét hallgató diákok jól 
érezték magukat a kötetlen hangulatú eseményen. Jó tett helyé-

be jót várj, így házi készíté-
sű (ha nem is hamuban sült) 
pogácsával kínáltuk kedves 
vendégeinket és vállalkozó 
kedvű mesemondóinkat.

A mesehallgatók és me-
semondók örömén túl az is 
programunk sikerét bizonyít-
ja, hogy a Magyar Olvasás-
társaság tiszteletbeli elnöke, 
Nagy Attila gratulált ahhoz, 
hogy hagyományainkhoz hűen ismét olyan rendezvényt sikerült 
szerveznünk, amely iskolánk valamennyi diákjának, tanárának vi-
dám élményt nyújtott.

Hegedüsné Tomori Lívia és Tóth Viktória könyvtáros tanárok

Benedek Elek
1859 – 1929
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A repülés úttörőjének állítottak szobrot 
Felavatták Louis Blériot szobrát a 
József Attila-lakótelepen október 16-
án. A francia mérnök-pilóta 106 évvel 
ezelőtt innen – az akkor még katonai 
gyakorlótérként funkcionáló terület-
ről – elsőként szállt fel repülőgéppel 
Magyarországon. 

Az ünnepséget Simicskó István honvédel-
mi miniszter nyitotta meg, aki beszédében 
kijelentette, fontos megemlékezni azokról 
a személyekről, akik az egész emberiség 
számára példaképpé váltak. – Sokan ál-
modnak arról, hogy valami nagy dolgot 
hozzanak létre, ami használ a közösségnek 
– mondta a miniszter, majd hozzátette, akik 
kellő időben, tudással és bátran alkotnak, 
azoknak valóra válnak az álmaik. A politi-
kus Blériot-t olyan úttörőnek nevezte, aki 
az emberiség javára fordította tudását. Em-
lékeztetett, neki is köszönhetően a világon 
ma egyetlen nap 92 ezer polgári repülőgép 
emelkedik a levegőbe. Hozzátette, hihetet-
len bátorság kellett ahhoz, hogy a francia 
mérnök kezdetleges, 24 lóerős, 3 henge-

res Anzani motorral szerelt repülőgépével 
felszálljon. Simicskó István szerint a Blé-
riot-szobor arra ösztönöz mindenkit, hogy 
tegye a dolgát, és minél magasabb színvo-
nalon végezze munkáját.

Éric Fournier, Franciaország közelmúlt-
ban kinevezett budapesti nagykövete hang-
súlyozta, Louis Blériot neve a franciáknak 
a merészség és bátorság szinonimája. A 
diplomata arra buzdította a jelenlévőket, 
hogy Blériot-hoz hasonlóan legyenek bát-
rak és valósítsák meg álmaikat.

Bácskai János, Ferencváros polgármeste-
re egy korabeli tudósításon keresztül idézte 
fel Bleriot 1909. októberi, magyarországi 
látogatását. A mai József Attila-lakótelep 
területe annak idején katonai gyakorlótér 
volt, onnan szállt föl repülőgépével – ha-
zánkban elsőként – a pilóta, akinek bemu-

tatójára kétszázezren voltak kíváncsiak. A 
tudósítás kiemelte, Blériot szerint soha nem 
szállt fel olyan szimpatikus közönség előtt, 

mint Budapesten, 
ezért a nézők kedvé-
ért az ígért 15 perces 
repülés helyett végül 
háromszor is a le-
vegőbe emelkedett. 
Egy-egy alkalommal 
6–8 percig repülve 
15–40 méter magas-
ságban írt le néhány 
kört. A La Manche 
hősét minden egyes 
leszállás után a kö-
zönség tomboló 
lelkesedéssel ün-
nepelte. Áttörve a 
belső kordont sokan 
a géphez tódultak, 

végül a rendőrségnek kellett az ünneplő 
tömeget szétoszlatnia. Bácskai 
János egy kívánsággal zárta be-
szédét: „Mindenki képzelje el a 
maga repülőjét, a maga álmát, 
és próbálja megvalósítani azzal 
a bátorsággal és eltökéltséggel, 
amivel ez a mérnökember meg-
valósította”.

Blériot 1909. július 13-án re-
pülőgépével elsőként szelte át 
a La Manche csatorna legszé-
lesebb részét. Az Étampes és 
Chevilly közötti 42 kilométe-
res utat úgy tette meg, hogy a 
felhőktől gyakorlatilag semmit 
sem látott. Navigációs eszkö-
zök híján a part felé tartó hajók 
mozgását követve jutott el a 

túlpartig. – Ez a repülése egy csapásra hí-
ressé tette – idézte fel Harangozó Tamás. 
A Magyar Repüléstörténeti Társaság el-
nöke úgy fogalmazott, Louis Blériot utat 
mutatott a jövőnek, és döntő hatást gya-
korolt a magyar aviatika fejlődésére is. A 
magyar konstruktőr, Lányi Antal például 
két évvel később, ugyanezzel a géptípus-
sal átrepülte a Balatont.

A beszédek elhangzása után Györgyi 
Anna színművész olvasott fel egy részletet 
Saint-Exupéry Éjszakai repülés című mű-
véből, majd a Magyar Honvédség Szolnoki 
Légierő Zenekara játszotta el a repülőin-
dulót. Ezt követően Simicskó István, Éric 
Fournier, Bácskai János, Harangozó Tamás 
és Vas Imre országgyűlési képviselő átvágta 
a magyar és francia nemzeti színű szalagot, 
felavatva a szobrot. Kontúr András szob-
rászművész a pilótát a repülőgépében ábrá-
zoló alkotásának érdekessége, hogy méreté-
ben egy az egyben az eredeti mása.        T. D.

Higgadt tanerő

– Látom, gyerekek, már nagyon készültök 
a Blériot-szobor avatására...
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Kerekasztal mellett tárgyaltak az ifjúságról
Nagy érdeklődés kísérte az Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal idei ülését, amelynek ezúttal a Szent-Györgyi Albert Ál-
talános Iskola és Gimnázium díszterme adott otthont. Az október 21-i tanácskozáson részt vettek a kerületi oktatási 
intézmények vezetői, az ifjúsági szervezetek képviselői, illetve Kállay Gáborné alpolgármester és Rapi István, az önkor-
mányzat ifjúsági és drogprevenciós referense.

A kerekasztal szervezője, Rapi István köszöntője után Kállay 
Gáborné üdvözölte a megjelenteket, majd bejelentette, a tava-
lyi ülésen elhatározott projektek közül több megvalósult vagy 
a megvalósulás útjára lépett. Kiemelte ezek közül a kerületi 
iskolák és a helyi kulturális intézmények, galériák együttmű-
ködésének elindítását, szorosabbá fűzését. A napirendi pontok 
közül nagyon fontosnak nevezte az Antall József Tudásközpont 
által kezdeményezett SzóDa Kommunikációs Műhely projektet, 
amely a középiskolai oktatásban a kommunikációs készségek 

terén tapasztalt hiányosságokat igyekszik 
fejleszteni, pótolni. Megemlítette továbbá 
a Sakkpalota programot, amely az ő ké-
résére került a napirendi pontok közé, és 
amelyről a Kosztolányi Dezső Általános 
Iskola szaktanára tartott előadást. A Jó-
zsef Attila-lakótelepi oktatási intézmény 
szeptemberben Polgár Judittól vehette át 
referenciaiskolává avató oklevelet.

Hangsúlyos szerepet kapott a bűnmeg-
előzéssel foglalkozó előadás is, amelyben 
Bucsek Gábor, Budapest rendőrfőkapitá-
nya ismertette a BRFK II. kerületben már 
működő programját. Ennek célja, hogy a 
gyermekekkel napi szinten érintkező és 

őket jól ismerő pedagógusokat vértezze fel a bűnmegelőzéshez 
szükséges ismeretekkel. A két éve indult projektről pozitív visz-
szajelzések érkeztek, az osztályfőnökök továbbképzése révén jó 
eredményeket tudtak elérni. A prevenció szempontjából kulcsfon-
tosságú a rendőrség, az iskola, a pedagógus és a család kapcsolat-
tartása és együttműködése, hiszen, ahogy Bucsek Gábor fogalma-
zott: a rendőrség egyedül nem tud „bűnmegelőzni”. 

M. K.

Nyitott tornaterem program
Ferencváros Önkormányzata in-
gyenes, szakemberek által vezetett 
sportfoglalkozásokra várja a kerület 
lakosait egészségük megőrzése és 
edzettségük javítása érdekében, a 
táblázatban feltüntetett helyszíneken 
és időpontokban. 

Az egészségmegőrző edzéseken kiemelt 
figyelmet fordítanak a mozgáshatárok 
növelésére, az egyensúly fejlesztésére, a 
gerinc-, a váll- és a csípőízületek stabilizá-
ciójára. A foglalkozásokon gimnasztika-, 
jóga-, gyógytorna- és funkcionális tréning 
gyakorlatokat végeznek a résztvevők – 
kor, nem és fizikális állapot figyelembe vé-
telével. Az edzéseket kedden és pénteken 
Dornbach Ildikó atlétika szakedző, test-
nevelő tanár, funkcionális tréner tartja a 
Vendel Sportcsarnokban, illetve a Molnár 
Ferenc Általános Iskolában. 

A József Attila-lakótelepen Babály Lász-
ló testnevelő tanár, atlétikaedző, volt válo-
gatott, olimpikon sprinter mozgatja meg az 
érdeklődőket. A foglalkozásokat hétfőn a 
Weöres Sándor iskolában (bejárat az uszo-
da felől), csütörtökön a Toronyház utca 21. 
szám alatti tornateremben tartják. 

Az önvédelemi foglalkozások célja a részt-
vevők megismertetése a karate világával. 
Az egészségmegőrző, gyógyító hatású 
küzdősport segít a mindennapi stressz le-
vezetésében, az önvédelmi gyakorlatok 
elsajátítása pedig magabiztossá teszi a 
résztvevőket. Az edzéseken szakember 
felügyelete mellett mindenki korának és 
fizikai állapotának megfelelő intenzitással 
vehet részt. Az edzéseket Zima István 2. 
danos goju-kai karatemester vezeti hétfői 

és szerdai napokon a Lónyay utca 4/C alat-
ti Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium tornatermében. 

A résztvevőknek javasoljuk, hogy torna-
szőnyeget vagy vastag törölközőt, illetve 
tiszta váltócipőt vigyenek magukkal. Az 
edzések folyamán és végén minimum fél 
liter folyadék elfogyasztása ajánlott!

A Nyitott tornaterem program a ferencvá-
rosi lakosok számára ingyenes, az edzések-
re minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Helyszín Időpont Foglalkozás, szakember

Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium,
Lobogó u. 1.
Toronyház u. 21.

hétfő
csütörtök

17.15–18.30          
17.15–18.30

egészségmegőrző edzések
 – Babály László

Vendel Sportcsarnok                                    
Vendel u. 10–16.
Molnár Ferenc 
Általános Iskola, Mester 
u.19.

kedd
péntek

17.00–18.15        
18.00–19.15

egészségmegőrző edzések 
–  Dornbach Ildikó

Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola,                                                         
Lónyay u. 4/C

hétfő
szerda

19.00–20.00     
19.00–20.00

önvédelmi oktatás
– Zima István
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72 óra kompromisszum nélkül 
Az idén 8. alkalommal megrendezett 
72 óra kompromisszum nélkül elne-
vezésű akcióban országszerte több 
mint 8000 önkéntes végzett társadalmi 
és közhasznú munkát, hogy szebbé, 
élhetőbbé tegyék környezetüket, és 
példát mutassanak: közösen, összefog-
va egymásért jobb lehet a világ. Nem 
csak 72 órára. 

Október 8-án indult a háromnapos akció a 
három történelmi keresztény egyház szer-
vezésében, a Főváros és az Emberi Erő-
források Minisztériumának támogatásá-

val. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb 
csoportjai 72 órán keresztül teljesítettek 
közhasznú feladatokat. Ferencvárosban a 

Szerető Kezek Idősek Klubja és a Gyer-
mekek Átmeneti Otthona látta vendégül a 
fiatal önkénteseket, akik bekapcsolódtak 
az idősekkel, illetve a gyermekekkel tör-
ténő foglalkozásba, valamint az 
udvartakarításban segédkeztek. 
További négy helyszínen (Óbes-
ter utca, Tinódi játszótér, Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola, 
Méhecske Óvoda) ötvennél is 
több, a szabadidejét erre áldozni 
hajlandó fiatal ragadott ecsetet, 
hogy több mint egy kilométer-

nyi kerítést vará-
zsoljon újjá. Az 
akcióban részt vett 
Mészáros László 
(bal képünkön) ön-
kormányzati képvi-
selő, a Kulturális, 
Egyházügyi és Nemzetiségi 
Bizottság elnöke is.

Nyolcéves története során 
az akció 50 000 fiatalt moz-
gatott meg országszerte, akik 
közel 150 településen több 
mint 2000 közhasznú progra-
mot hajtottak végre. Idén Ma-
gyarország 19 megyéjében, 
a fővárosban és Erdélyben 
együttesen több mint 8000 

fiatal segédkezett különböző szociális pro-
jektekben, melyek között szerepelt gyer-
mekvigyázás, idősekkel, hajléktalanokkal 

és betegekkel való foglalkozás, rászorulók 
számára ételkimérés, szemétszedés, köz-
téri fal-, kerítés-, illetve padfestés, erdő-
takarítás, sírkertek rendbetétele, iskolák 

és óvodák udvarának takarítása. Sok fiatal 
látogatott meg egyedülálló idős embereket, 
hogy egy kis ajándékkal, netán zenével és 
beszélgetéssel enyhítsen magányukon.

A 72 óra idén is kompromisszumok nél-
kül irányította a figyelmet az összefogás 
erejére, és arra ösztönözte a fiatalokat, 
hogy aktív és tudatos részt vevői legye-
nek a közösségi és társadalmi életnek. A 
program során a résztvevők a közösségben 
végzett munka örömével gazdagodtak, és 
a másokon való segítés öröme töltötte el 
őket, amely nem csak 72 órára szól.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Több száz induló 
a futóversenyen
A hűvös idő ellenére szép számban nevez-
tek iskolások a Haller parki futóversenyre 
október 9-én. Az önkormányzat ezentúl 
minden hónapban szervez egy nagyszabá-
sú sporteseményt.

Verseny a diákoknak, verseny az iskoláknak – így 
lehetne összefoglalni a Haller parkba szervezett 
futás célját. Nem csupán a dobogós fiúk és lányok 
kaptak érmet, de a létszámarányosan legtöbb ta-
nulóval megjelenő iskolák is gazdagodtak egy-
egy vásárlási utalvánnyal, amelyet sportszerkész-
letük bővítésére fordíthatnak. A rendezvényen 
korosztály szerint négy futamot indítottak, a leg-
népesebben 90 gyerek rajtolt. A legifjabbak a 286 
méteres kis kört teljesíthették, tizenkét éves kortól 
pedig a nagy kör 800 métere volt a táv. A szakszerű lebonyolításról 
a Magyar Atlétikai Szövetség bírói gondoskodtak.

Klenóczky Beáta sportreferens, a verseny főszervezője elmond-
ta, az önkormányzat minden hónapban egy nagyobb szabású 
sporteseményt kíván megszervezni. Ebben a sorban volt második 

– a József Attila-lakótelepen rendezett sportnap után – a Haller 
parki futóverseny. Novemberben fiú és férfi sportnap lesz a Vendel 
Sportcsarnokban, decemberben szintén a Vendel utcában Miku-
lás-sportversenyeket tartanak, január végén pedig farsangi jelme-
zes futásra lehet készülni.              M. K.
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NÉVJEGY

„Nálunk a néző nem unatkozhat”
Színidirektori ambícióiról, az első évad repertoárjáról, Ferencvároshoz fűződő 
kapcsolatáról, a Pinceszínház kulturális és identitásképző szerepéről, rövid és 
hosszú távú céljairól beszélgettünk Soós Péterrel, az FMK tagintézményeként 
működő Török Pál utcai teátrum új vezetőjével. 

•	 Idén	június	1-je	óta	vezeti	a	Pinceszín-
házat.	 Mi	 motiválta,	 hogy	 belevágjon	
és	benyújtsa	pályázatát	a	művészeti	ve-
zetői	posztra?

Úgy gondolom, abban az életkorban va-
gyok, amikor már összeszedtem annyi 
tapasztalatot, amit kamatoztatni tudok, és 
bele is merek vágni egy ekkora feladatba. 
Számomra a színház elsősorban a közös-

ségteremtő és -megtartó erőt jelenti. Ma 
az, hogy egy jó évadot tervezel, alap, hi-
szen Budapesten rengeteg színház harcol 
napról napra a közönség kegyeiért. Persze 
jó előadásokat kell csinálni, ezen túl azon-
ban szeretnénk a legváltozatosabb nézői 
igényeket is kielégíteni.  
•	 Elnézve	az	új	évadra	tervezett	bemutató-
kat,	elég	színes	a	paletta.	Tasnádi	István,	
Herczeg	Ferenc,	Lázár	Ervin	és	Shakes-
peare	 darabjai	 szerepelnek	 a	 repertoá-
ron.	Tudatosan	ilyen	széles	a	kínálat?	

Hiába hiszem azt, hogy ismerem a nézők 
igényeit, muszáj kitapogatnom, mi az, ami 
jobban, és mi az, ami kevésbé érdekli a 
publikumot. Az első évadban ismerkedünk 
a közönséggel; ami népszerűbb lesz, abból 
többek adunk, ami kevésbé kelti fel az ér-
deklődést, abból elveszünk. Ezek a próbál-
kozások a későbbiekben meghatározzák 
majd a színház fő irányát, ami felé el fo-
gunk indulni. Számomra az igényes, minő-
ségi szórakoztatás a legfontosabb, nálunk 
a néző nem unatkozhat. Első bemutatónk, 
a Finito azokhoz a fiatal lelkű nézőkhöz 

szól, akik szeretnek nevetni, de úgy akar-
nak felállni egy előadás után, hogy néhány 
gondolat még jó ideig ott motoszkáljon 
a fejükben a darab kapcsán. Következő 
premierünk próbái már javában zajlanak, 
Herczeg Ferenc Kék róka című darabját 
egy visszatérő, Kővári Katalin rendezi, 
aki korábban húsz éven keresztül rendsze-
resen dolgozott a Pinceszínházban. Lázár 

Ervin Négyszög-
letű kereker-
dő című művét 
pedig a Nyári 
Oszkár nevével 
fémjelzett – sok 
hátrányos hely-
zetű ferencvárosi 
roma fiatalt fog-
lalkoztató – Ka-
raván Társulattal 
koprodukcióban 
állítjuk színre. A 
régi hagyományt 
felélesztve, szá-
mukra egy héten 
egyszer ismét 
helyet és lehető-
séget biztosítunk 
szakmai foglal-
kozások megtar-
tására is. 

•	 Volt-e	korábban	bármilyen	kapcsolata	a	
IX.	kerülettel?

Idén április 11-én, a Költészet Napján 
nyitott meg a felújított József Attila Em-
lékhely. Az esemény részeként – az én 
ötletemre – készült el a 14 kortárs költő 
által megírt ünnepi szonettkoszorú, illetve 
én rendeztem az átadóünnepség műsorát. 
Azt gondolom, és a visszajelzések is ezt 
erősítik, hogy József Attila születésnap-
ján sikerült egy szép, jó hangulatú, oldott, 
ugyanakkor méltó megemlékezés tartani. 
Korábban rendeztem is a Pinceszínházban, 
mégpedig Dickens Karácsonyi ének című 
darabját, amely két évig volt műsoron. Ne-
kem tehát nem idegen sem a színház, sem 
a ferencvárosi közönség.
•	 Milyen	szerepet	szán	Ferencváros	kul-
turális	életében	a	Pinceszínháznak?

Egyértelműen vezető szerepe kell legyen, 
ezért például partneri kapcsolat kialakítá-
sára törekszem a kortárs irodalom képvi-
selőivel. A IX. kerületben működő Magyar 
Napló irodalmi folyóirat körül kialakult al-

kotói kör tagjai számára felolvasó-színházi 
sorozatot indítottunk és könyvbemutatókat 
tartunk. Színpadi műveiket pedig később 
szívesen be is mutatjuk. Távlati terveim 
közt szerepel, hogy feltámasszuk a Ferenc-
városi Nyári Játékokat (FENYÁR), ám 
ne csak egy nyári színház erejéig, hanem 
partnerségben a Nemzeti Színházzal vala-
miféle összművészeti programsorozatként. 
Hasonlóképpen kapcsolódna be a teátrum 
a József Attila-kultusz ápolásába is. Elkép-
zeléseink szerint egy nagyszabású, orszá-
gos, kulturális seregszemlét hoznánk létre 
helyi, megyei, országos döntőkkel, dísz-
előadással, tévéközvetítéssel. 
•	 Milyen	további	tervei	vannak	még?
Az oktatási intézmények felé is kinyújta-
nánk kezünket. Első lépésben mi akarunk 
kimenni a kerület iskoláiba, ahol tanterem-
színházat, beavató színházi előadásokat 
tartunk. A második lépés az, hogy ők jön-
nek ide, megnéznek egy darabot, azután 
pedig végigkalauzoljuk őket a kulisszák 
mögött. Az irodalomtanárokkal egyeztetve 
azt is vállaljuk, hogy minden évben tar-
tunk egy olyan bemutatót, amely valame-
lyik iskolai kötelező olvasmány színpadi 
adaptációja. Január 22-én, a Magyar Kul-
túra Napján a kerület iskoláinak alkotómű-
helyei – egymás közt felosztva a különbö-
ző jeleneteket – bemutatják a János vitézt, 
amihez a Pinceszínház szakmai segítséget 
nyújt, az FMK pedig a színháztermet biz-
tosítja. A Ferencvárosban élők identitásá-
nak erősítéseként szeretnék egy, a Fradi 
történetével kapcsolatos drámapályázatot 
kiírni, amelyből egy kortárs magyar darab 
születhet, amit aztán be is mutatnánk. 

V. L.

Soós Péter, a Pinceszínház művészeti 
vezetője 1962-ben született a Bakáts téri 
Schöpf-Merei Kórházban. Csepelen nőtt 
fel, ahol sokáig versenyszerűen kajako-
zott. 1987-ben magyar–történelem sza-
kos tanári diplomát szerzett az ELTE-n, 
majd a Színház- és Filmművészeti Főis-
kola Film- és TV-rendező szakát végezte 
el. Évekig a Pécsi Nemzeti Színházban 
dolgozott színházi rendezőként, pályája 
során több dokumentum-, portré-, rek-
lám- és riportfilmet forgatott. Kipróbálta 
magát forgatókönyvíróként és TV-soro-
zatok (például Tűzvonalban) rendezője-
ként is, jelenleg a Jóban rosszban című 
napi széria egyik rendezője. Nős, egy 6 
és egy 13 éves fiúgyermek édesapja. 
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Pályát választhattak a nyolcadikosok
Fodrász- és sminkkellékek, multimédiás és kézműveseszközök, helyben sütött péksütemények, a helyszínen készült 
művészeti alkotások, logikai játékok, zene és múzeumi tárlat csalogatta az érdeklődőket az idén 3. alkalommal megren-
dezett Ferencvárosi Pályaválasztási Börzére. 

41 kiállító, köztük 36 oktatási intézmény volt jelen a Szent Ist-
ván Közgazdasági Szakközépiskola Patonyi László Sportcsar-

nokában az október 20-án megrendezett orientációs napon. A 
börzén a ferencvárosi iskolák mellett többek közt Csepel, Pest-
erzsébet és Újpest is képviseltette magát. A szervezők ugyanis 
célul tűzték ki a minél szélesebb paletta bemutatását, azaz olyan 

profilú iskolák megismertetését, amelyek a IX. kerületben nem 
találhatók meg. Így például a XX. kerületi Erzsébet Királyné 
Szépészeti Szakközépiskola, az angyalföldi – Budapesten egye-
dülálló – Magyar Hajózási Szakközépiskola vagy az András-
sy úti Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola is saját 
pavilonnal rendelkezett. Az érdeklődők számára természetesen 
bemutatkoztak a ferencvárosi tanintézmények is, így a Weöres 
Sándor Gimnázium mellett például a Kövessi Erzsébet Baptista 
vagy a Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola. 

Rapi István, az önkormányzat ifjúsági és drogprevenciós refe-
rense, az esemény főszervezője elmondta, a tavalyi visszajelzések 
alapján idén olyan gimnáziumokat is invitáltak a börzére, amelyek 
a ferencvárosi diákok körében is népszerűek és könnyen megköze-
líthetőek. Így lehetett jelen a VI. kerületből a Szinyei Merse Pál és 
a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Ferencváros és Józsefváros nyol-
cadikosai szervezetten látogattak el a börzére, ám rajtuk kívül is 
számos diák és szülő kereste fel a sportcsarnokot, összességében 
mintegy 400 érdeklődő kapott segítséget az iskolaválasztáshoz.

M. K.

Rajztanárok műveiből nyílt kiállítás
A Magyar Rajztanárok Országos 
Egyesülete 50 művészpedagógus tag-
jának nyílt kiállítása október 16-án a 
helytörténeti gyűjteményben. A Ma-
gyar Festészet Napja kiemelt rendez-
vényét Ferencváros Önkormányzata 
is támogatta.

A Magyar Festészet Napja a 14 évvel ez-
előtti, néhány napos esemény után immár 
másfél hónaposra duzzadt – sőt, a határon 
is átnyúlik, hiszen idén a szlovákiai Lo-
sonc és Dunaszerdahely is csatlakozott a 
rendezvénysorozathoz.

Nyitóbeszédében Szalai József művész-
tanár hangsúlyozta, hitelessé teszi a rajz-
tanárok munkáját, ha a tanítványok látják, 
hogy oktatóik is bemutatják alkotói, mű-
vészi oldalukat. A Magyar Rajztanárok 
Országos Egyesületének elnöke üdvözölte 
a kollégák képeit, hiszen azokban benne 
van a személyiségük, és a kiállítás címéül 
választott „kontrasztok” ellenére egy har-
monikus egységet alkotnak.

Vincze Angéla művésztanár, a Ma-
gyar Festészet Napja Alapítvány 
képviselője elmondta, október 1-jén 
a Ráday utcában kezdődtek a ferenc-
városi események: a Bakáts téren és 
a Ráday utcában állítottak ki kortárs 
festményeket óriásmolinókon. A ren-
dezvénysorozat folytatásaként pedig 
a helytörténeti gyűjtemény ad helyet 
a magyarországi rajztanárok művei-
ből összeállított kiállításnak. Vincze 
Angéla kiemelte: a vizuális kultúra, 
a vizuális nevelés rendkívül fontos 
az ember életében, mert az alkotás 
a lelkünkkel, a személyiségünk fej-
lesztésével foglalkozik, a rajztanítás 
pedig a gyermekek érzékenységének 
következetes fejlesztése.

A kiállítás november 7-éig tekint-
hető meg a Ferencvárosi Helytörté-
neti Gyűjteményben, Ráday u. 18. 
(bejárat az Erkel utca felől).

(forrás: www.ferencvaros.hu)

A Magyar Vöröskereszt 3. régiója (V., VI., VII., 
VIII. és IX. kerület) közös kedvezményes ruha- és 
játékvásárt tart.

Helye: VIII. kerület, Diószeghy S. utca 5. I. em.
Ideje: 2015. október 28. szerda, 09.00–18.00-ig.
Minden kedves vásárlót szeretettel várunk!
Vásárlásával a Magyar Vöröskereszt karitatív 

munkáját támogatja.
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Parádés futsalrajt
A Ferencváros futsalcsapata a labda-
rúgók nyomdokain haladva kezdte a 
bajnokságot a másodosztály Nyugati-
csoportjában. A zöld-fehérek a lapzár-
táig lejátszott öt mérkőzést magabiz-
tosan megnyerték, és csak rosszabb 
gólkülönbségük miatt szorultak a 
második helyre.

Bő egy hónap alatt négyszer lépett pályára 
otthon, a népligeti „Faházban” a Fradi NB 
II-es futsalcsapata. Valamennyi összecsa-
páson győztek Sivák Péterék, és csupán 
az idénynyitó, BME elleni találkozó volt 
szoros. Idegenben eddig egyszer játszottak 

a zöld-fehérek, és a jobbak közé tar-
tozó Airnergy FC sem okozott gon-
dot Lengyel Béla együttesének. A 
harminc lőtt gól mellett csupán tízet 
kapott az FTC, ezzel pedig a legbiz-
tosabb védelem a mieinké.

Lapzártáig a csoport másik százszá-
zalékos gárdája a hazai meccseit Bá-
bolnán játszó Bőny SE volt. A Fradi 
karácsony előtt idegenben mérkőzik 
meg riválisával.

A ferencvárosi futsalosok célja 
egyértelműen a bajnoki cím – ép-
pen úgy, mint a saját bajnokságuk-
ban szintén menetelő labdarúgóké.

 (m)

SPORT

162 ferencvárosi futott a 30. SPAR Budapest Maratonon
Idén is fantasztikus létszámcsúcsot hozott a futófesztivál, melyre 27 860 nevezés érkezett. Magyarország 910 településé-
nek versenyzőin túl, nyolcvan országból, Bolíviától Új-Zélandig jöttek futók. 

27 860! Ez minden idők legmagasabb nevezési száma magyar-
országi sporteseményen. A 30. év végére a szervezők hosszú és 
fáradságos munkája beért, az emberek tömegei megszerették a 
futást, és így tesznek az egészségükért. Erre a legjobb példa az 
esemény legidősebb magyar maratonistája, a 80 éves Kiss György, 
aki tavalyi idejénél jobbat teljesítve ért célba. A férfimaraton baj-
noka – életében először – a Honvéd atlétája, Soós Dániel lett, aki-
nek a feje fölött az órán 2:25:18 jelent meg célba érkezéskor. A 
nőknél két 44 éves atléta vívott óriási versenyt a 42 195 km során. 
Végül Merényi Tímea szerezte meg az aranyérmet a nemrégiben 
olimpiai szintet futott Staicu Simona előtt.

A legjobb IX. kerületi eredményt Soltész Tamás, az FTC 29 
éves atlétája érte el, aki 2:45.07-el huszonhetedikként haladt át 
a célon. A legidősebb ferencvárosi futó a 66 éves Berács József 
volt, aki kategóriájában 20. lett, 4 óra 15 perc 9 másodperces 
idővel. A kerületből a második napon, a hosszú távú versenyekre 
162 nevezést küldtek be.

A BL-menetelés emlékére
Húsz évvel ezelőtt ezekben a hetekben futball-lázban égett az ország. 
A Ferencváros labdarúgócsapata első – és sokáig egyetlen – magyar 
csapatként bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, és az ősz folyamán 
hat mérkőzést játszott. A legendás korszakra emlékeztek a szereplők, 
a Fradi akkori játékosai.

Tisztelt Olvasók! Engedjenek meg egy rö-
vid személyes visszaemlékezést. E sorok 
írója ott volt a repülőtéren, amikor hatalmas 
tömeg ünnepelte az Anderlechtet idegen-
ben legyőző Fradit, majd boldog jegytulaj-
donosként az eufóriát kiváltó visszavágón 
és a csoportmeccseken az Üllői úti stadion 
lelátóján. Az a csapat felülemelkedett a kor 
magyar labdarúgásán, és ha nem is minden 
meccsen, de többször felvette a versenyt a 
nálánál jobb együttesekkel.

A jubileumot közösen ünnepelték meg a 
hősök. Ahogy a magyar futball első BL-
gólját megszerző Lisztes Krisztián fogal-

mazott, ők focizni akartak és nem 
bekkelni, megmutatni mindenkinek, 
hogy mit tudnak, és ez a bátor játék 
vezetett a nagyobb vereségekhez.

Aki akár csak tévén is látta azokat a 
meccseket, soha nem felejti el Lisztes 
és Vincze Ottó góljait a Grasshoppers 
és ifj. Albert Flórián tökéletes emelé-
sét a Real Madrid ellen.

Bizony, szívesen látnánk jövő ilyen-
kor hasonló csapatokat az Üllői úton, 
amint a Ferencváros ellen játszanak a 
Bajnokok Ligájában…

(ms)
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RÖVIDEN

Ferencváros hengerelt a footgolf ob-n
A futball és a golf egyaránt népszerű sportág. A két 
labdajátékból 2009-ben gyúrták össze Hollandiá-

ban a footgolfot, amelynek lényege, hogy a lehető legkevesebb számú rúgással juttassanak el 
egy futball-labdát az elrúgó helynek kijelölt lapos területről a 18 szakaszból álló pálya végén 
található lyukba. Az októberi 2015-ös országos bajnokságon kitűnően szerepeltek a fradisták.

Az új sportágat hamar megszerették ha-
zánkban is a futballisták. A versenyeken 
rendre nagy mezőnyök vesznek részt, és 
nemzetközileg is sikeresek a magyarok. A 
sok nagyszerű eredmény közül kiemelkedik 
az első – a Kisoroszi golfpályán 2012-ben 
megrendezett – világbajnokságon aranyér-
met nyert Lengyel Béla (képünkön) telje-
sítménye. A Ferencváros futsalcsapatának 
vezetőedzője azóta is a legjobbak közé tar-
tozik itthon és külföldön.

Az idei, nyolcfordulós országos baj-
nokság utolsó versenyének is Kisoroszi 
adott otthont. A négy kategóriában a hat 
legjobb eredményt figyelembe véve avat-
tak bajnokot. A felnőtt férfiaknál az FTC 
Footgolf kiválóságai remek teljesítmény-

nyel utasították maguk mögé vetélytársa-
ikat. A győztes 81 pontos előnnyel Bogár 
Krisztián lett, mögötte holtverseny alakult 
ki Lengyel Béla és Németh Gábor között. 
A szabályok alapján a két fradista szétrú-
gással próbálta meg eldönteni, ki végez 
előrébb, ám három szakasz után is egyen-
lő volt az állás, majd közelítő rúgással a 
világbajnok Lengyel lett az ezüstérmes.

A nőknél Major Ilona már a hetedik kör 
után bajnok volt, és győzött az évadzáró 
viadalon is. A második helyen a szintén fe-
rencvárosi Nagy Niki végzett. A junioroknál 
is jutott egy érem az FTC Footgolf csapatá-
nak, Rozsáli Artúr a dobogó harmadik fo-
kára állhatott fel. Az abszolút kategóriában 
szintén Bogár Krisztián nyert, méghozzá 

85 pontos 
előnnyel, 
így ő ve-
hette át a 
v á n d o r -
s e r l e g e t 
L e n g y e l 
Bélától.

A hazai 
s o r o z a t -
ban a vi-
lágbajnoki kvalifikációért is küzdöttek a 
versenyzők. A címvédő Lengyelen kívül 
a ferencvárosiak közül Bogár, Németh és 
az abszolút ötödik helyezett Bakó Attila is 
indulási jogot szerzett.

M. S.

VVK-szektor az Üllői úton
A magyar klubfutball legnagyobb sikerét a Ferencváros érte el 1965-ben, ami-
kor a zöld-fehérek megnyerték a Vásárvárosok Kupáját. A legendás diadalra 
emlékezve a klub az Üllői úti stadion egyik VIP Bronz szektorában számos 
fényképet, egykori újságcikket, klasszikus idézetet helyezett el. A szurko-
lók az alapcsapat tagjairól elnevezett asztaloknál fogyaszthatják el a VVK-
szektornak átnevezett stadionrész büféjében vásárolt étel-italt.  

Géczi, Novák, Mátrai, Horváth L., Ju-
hász, Orosz, Karába, Varga, Albert, Ráko-
si, Fenyvesi. Edző: Mészáros József. Ez a 
tizenegy lépett pályára a Juventus elleni, 
torinói Vásárvárosok Kupája döntőjén, 
és az egykori kiváló csatár edzette Fradi 

Fenyvesi Máté góljával elhódította a ser-
leget. Mindannyiukról asztalt neveztek el 
a VVK-szektorban, részletes nacionáléjuk-
ból pedig a drukkerek megismerhetik pá-
lyafutásuk legfontosabb részleteit.

A bejáratnál elhelyezett óriási csapatkép 
egyből jó hangulatot teremt. A falakon több 
idézetet olvashatnak a szektorba jegyet vál-
tók. Az egyik ilyen Mészáros József azon 
szavait eleveníti fel, amikor a szakember 
megtudta, hogy egy mérkőzésen dől el a 

kupa sorsa. Az utolsó mondat kifejezte, 
milyen taktikával küldi majd pályára együt-
tesét: „Úgy éreztem, hogy hazardírozni 
kényszerül a csapat: egy lapra mindent”. 
Olvashatók továbbá az FTC akkori elnöké-
nek, Végh Aladárnak szavai, a Manchester 

Unitednek hatalmas gólt rúgó Ka-
rába János véleménye a lövésről, 
illetve a torinói döntő gól előtt 
szabálytalanul akadályozott Albert 
Flórián örömének kifejezése az el-
maradt tizenegyes miatt.

A nagy menetelés valamennyi 
állomása megtalálható a falakon 
képek, újságcikkek, statisztikák 
formájában. Köztük van az a fotó 
is, amelyen a kupát magasba len-
dítő Novák Dezső látható. A he-

lyiségben zöld és fehér neoncsövek vilá-
gítják meg az 1965-ös siker emlékeit.

A VVK-szektor emlékkiállítását nem 
csak azok láthatják, akik ide váltanak belé-
pőt. A szurkolók körében nagyon népszerű 
Stadiontúra résztvevői is betekinthetnek a 
diadalt felidéző területre.

Aki további részletekre is kíváncsi, az 
év végéig megnézheti a Fradi Múzeum-
ban a VVK-győzelmet bemutató időszaki 
kiállítást.      M. S.

Fradisták a vb-n
Október végén rendezik meg a skóci-
ai Glasgow-ban a tornászok olimpiai 
kvalifikációs világbajnokságát. Az év 
legjelentősebb versenyén három fe-
rencvárosi tornász is bemutathatja gya-
korlatait a pontozók előtt: a hatfős vá-
logatott keretbe bekerült Babos Ádám, 
Dudás Norbert és Vágner Levente. 

A fiatal sportolók több nagy nemzet-
közi versenyen vettek részt idén, és jó 
eredményeket értek el. A 2016-os Rio de 
Janeiro-i nyári olimpiára indulási jogot 
lehet szerezni Glasgow-ban, így óriási a 
tét mindannyiuk számára.

A vb-n részt vevő magyar csapatban 
lesz még egy ferencvárosi: Janik Pál 
edzőként utazik Skóciába.
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Szépkorút köszöntöttek
Epreserdő utcai otthonában köszöntötte 
90. születésnapja alkalmából Orosz Ár-
pádnét Kállay Gáborné alpolgármester és 
Szűcs Ágnes, az önkormányzat idősügyi 
referense. Marika néni 1925. október 13-
án született a Zala megyei Murarátkán, a 
II. világháború után költözött Budapestre. 
1946 óta él Ferencvárosban. Harminc évig 
a Soroksári úti FÉG-ben dolgozott, nehéz, 
férfiaknak való fizikai munkát végzett – 
ahogy ő fogalmaz: vasas volt. Kétszer ka-

pott kiváló dolgozó kitüntetést a honvédel-
mi minisztertől. Sokáig házmesterként is 
tevékenykedett, 1980 óta nyugdíjas.

1951-ben ment férjhez, egy lánya és egy 
fiúunokája van. Lánya és veje a közelben 
lakik, ők gondoskodnak róla, de szociális 
gondozó is jár hozzá, valamint a házban 
lakik egy jó barátnő, aki vigyáz rá, segít 
neki. Egészségi állapota miatt már nem 
megy ki a lakásból, de szellemileg friss, 
rengeteget olvas, televíziót néz.

Fehér Nándorné  
90 éves
Sobieski utcai lakásában köszöntötte Szűcs Ágnes idősügyi referens Fehér Nándornét 
90. születésnapja alkalmából. Vele ünnepelt fia is, aki minden nap meglátogatja. Éva 
néni Ászáron született, 1962 óta lakik Ferencvárosban. Az IKV-nál volt adminisztrá-

tor, nyugdíjazása után is so-
káig dolgozott. Lánya és két 
unokája Kanadában él, őket 
ritkán látja, de telefonon 
napi kapcsolatban vannak. 
1998-ban megözvegyült, 
azóta egyedül él. Ellátja ma-
gát, bevásárol, főz, televízi-
ót néz, olvas, tornázik. Ke-
vés gyógyszert szed, inkább 
vitaminokkal tartja karban 
egészségét. Teljes szellemi 
frissességnek örvend, nap-
rakész a kül- és belpolitikát 
illetően. Heves szócsatákat 
vív a más világnézetű szom-
szédasszonyával, mindezt 
kitűnő humorérzékkel és de-
rűvel éli meg.

Helytörténeti 
kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfej-
tőink között Ferencváros-ajándékcso-
magot sorsolunk ki.

Október 23. alkalmából helytörténe-
ti vonatkozású, 1956-os tematikájú 
kérdésekkel készültünk.

1. Hogy hívják az Angyal István vezette 
Tűzoltó utcai csoportnak otthont adó tel-
ken kialakított parkot?
A) Angyal István park
B) Kerekerdő park
C) Salkaházi Sára park
2. Mi állt 1956-ban a Tűzoltó utca 36. szá-
mú telken?
A) Angyal István lakóháza
B) A Garázsipari Vállalat garázsa
C) A Szociális Testvérek Társaságának rendháza
3. Hol állt a forradalmi eseményekben 
kulcsszerepet játszó Kilián laktanya?
A) Ferenc körút–Üllői út sarok 
B) Gubacsi út
C) Soroksári út–Vágóhíd utca sarok
4. Milyen csapatszíneket határozott meg 
1956. november 1-jei újjáalakulásán a Fe-
rencvárosi Torna Club?
A) Piros-fehér-zöld
B) Piros-fehér
C) Zöld-fehér
5. Melyik felkelői csoportban harcoltak a 
Kabelács fivérek?
A) Berzenczey utca–Ferenc téri
B) Haller utcai
C) Tompa–Ráday utcai
6. Melyik ferencvárosi szabadságharcos 
beceneve volt a „bordósipkás”?
A) Erdélyi Sándor
B) Bárány János
C) Czirfusz Mária

Előző lapszámunk nyertese: Tóth Róbert. 
Gratulálunk! Jutalma átvételével kapcsolat-
ban e-mailben értesítjük. 1 – B, 2 – C, 3 – A, 
4 – C, 5 – B, 6 – A, 7 – C, 8 – B, 9 – A, 10 
– A, 11 – C, 12 – A, 13 – C.
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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
November 2., 9. (hétfő) 14.00–15.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  
és Gimnázium (Lónyay utca 4/C–8.)
November 3., 10. (kedd) 15.00–16.00
Telepy Károly Általános Iskola  
és Gimnázium (Telepy utca 17.)
November 5. (csütörtök) 15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola  
és Gimnázium (Toronyház utca 21.)

Tárlatvezetés és beszélgetés a Tárt 
Kapu Galériában 

November 4. (szerda) 10.00
Tárt Kapu Galéria  
(Hőgyes Endre utca 2.)

Szó és ember – Verebes István  
A pók című könyvének bemutatása 
és beszélgetés a Hello, Dolly című 
musicalről 

November 10. (kedd) 14.00
Boráros téri könyvtár (Boráros tér 2.)

Népdalkör
Október 28. (szerda) 13.00
Platán Idősek Klubja  
(Toronyház utca 11.)

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

Mindentudás Akadémiája – Elégedetten 
az élettel, Pál Feri atya előadása

November 5. (csütörtök) 14.00
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

Sakk-klub
Október 27., november 3., 10. (kedd) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Gyógytorna
Október 28., november 4. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház utca 17/B) és FMK 
(Haller utca 27.)

Vízitorna
November 6. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester utca 19.)
Weöres Sándor Iskola uszodája  
(Lobogó utca 1.)
Az iskolai őszi szünet miatt az október 
30-i vízitorna-foglalkozások elmaradnak.

3-1-2 meridiántorna
Október 28., november 4. (szerda) 15.00
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga időseknek
Október 29., november 5. (csütörtök) 10.00
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

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

Természetjárás – Emléktúra 
a Normafától a Farkasréti 
temetőig (táv: 3 km)

November 7. (szombat) 10.00
Találkozó a 212-es busz Boráros téri 
végállomásánál (A helyszínre való utazás 
tömegközlekedéssel történik.)

A kezdő és haladó angolnyelv-
tanfolyam, a német társalgási klub és 
a kezdő és haladó számítógép-kezelői 
tanfolyamok a regisztrált résztvevők 
számára a szokásos időpontokban és 
helyszíneken kerülnek megtartásra. A 
számítógép-kezelői tanfolyamok órái 
az iskolai őszi szünet miatt október 26. 
és 30. között elmaradnak.

Kiemelt rendezvények
November 4-én 10 órától tárlatvezetéssel várjuk az érdeklődő-
ket a Tárt Kapu Galériába, mely Magukba zárt világok címmel 
Magyarországon első alkalommal rendezett magyar és német 
autista művészek alkotásaiból kiállítást. A tárlat jól bizonyítja, 
hogy az autista művészet – sajátos karakterjegyeinek köszönhe-
tően – önálló művészeti területté nőtte ki magát. A meghökken-
tő tematika, egyedülállóan bravúros kompozíciós megoldások, 
tökéletes színérzékről tanúskodó alkotások mind az autizmus 
művészetének sajátosságai. A tárlatvezetés után beszélgetésre 
invitáljuk Önöket.

Mi lehet a titkuk azoknak, akik veszteségekkel és tragédiákkal ter-
helt életútjuk végén is képesek azt mondani: érdemes volt. Miért 
vannak olyanok, akik a mások által észre sem vett szépségekre 
is rácsodálkoznak, a legapróbb dolgokban is megtalálják az örö-
möt? Hogyan csinálják azok, akiket megoldhatatlan problémáik, 
hiábavaló küzdelmeik sem tudnak nyomorulttá tenni? Ezekre a 
kérdésekre keresi a választ Pál Feri atya, a tőle megszokott él-
ményszerű stílusban a Mindentudás Akadémiájának következő 
előadásán november 5-én 14 órai kezdettel az Ádám Jenő Zene-
iskola dísztermében.

November 10-én 14 órakor Verebes István lesz a Szó és em-
ber irodalmi előadássorozat vendége, aki A pók című könyvé-
ről és a Hello, Dolly című musicalről beszélget Topolcsányi 
Laurával a Boráros téri könyvtárban.

Továbbra is várjuk szerdánként 15 órától a kerületi időse-
ket az FMK-ba az Eöry Ajándok professzor nevével fémjelzett 
3-1-2 meridiántorna foglalkozásokra, ahol a résztvevők meg-
tudhatják, hogyan élhetnek 100 évig egészségesen az elsajátí-
tott gyakorlatok segítségével. 

Színházkedvelők figyelmébe ajánljuk: a IX. kerületben élő, 
ferencvárosi lakcímkártyával rendelkező 60 év felettiek 30% 
kedvezménnyel válthatnak jegyet a Pinceszínház előadásai-
ra. Az őszi repertoárban többek között Márai Sándor, Tasná-
di István, Herczeg Ferenc műveit tekinthetik meg az érdek-
lődők, de érdemes a műsort folyamatosan nyomon követni 
(pinceszinhaz.hu).
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légvárakra szükség van
Pruzsinszky Sándor drámaíró Légvárak című novelláskötetét mutatták be „A teljesség felé” idősügyi program Szó és 
ember című irodalmi sorozatának legutóbbi estjén. A Boráros téri könyvtárban rendezett eseményen az alkotó kerületi 
írópályázaton győztes művét is előadták. 

Az önkormányzat két éve Ferencvárosi 
életutak címmel pályázatot hirdetett azzal 
a szándékkal, hogy a kerületben élő idősek 
írják meg élettörténetüket a fiatalabb ge-
neráció okulására. A pályázatra beérkező 
alkotások közül az első díjat Pruzsinszky 
Sándor Bakáts tér című novellája nyerte, 
amelyet Talján Mariann színművész adott 
elő. Az író a Tompa utcában nőtt fel, és a 
kerületben élte meg 1956 eseményeit. – A 
tér akkoriban olyan volt, mint egy temető, 

naponta zsákolták 
be a hullákat – emlé-
kezett a megélt ször-
nyűségekre.

A beszélgetést ve-
zető Mezey Katalin 
Légvárak című kö-
tetéről is kérdezte 
kollégáját. – Minden 
ember életében, de 
az egész civilizá-
ció történetében a 
legfontosabb dolog 
a légvár. A legna-
gyobb tragédia, ha 

valaki elveszti légvárait – mondta a pályá-
ját későn, a ‘90-es években kezdő szerző, 
utalva arra, hogy a nagy terveket, álmokat 
soha nem szabad feladni. – Ugyanakkor, 
aki légvárakat épít, az az önmegvalósítást 
is hajtja, ezért állandóan a kudarc szélén 
áll. A magyar történelem bővelkedik az eb-
ből fakadó, nemes bukásokban – magya-
rázta Pruzsinszky Sándor. 

A Légvárak című kötetben számos tör-
ténelmi hős jelenik meg valamilyen izgal-

mas, eddig kevésbé ismert történelmi hely-
zetben, megvillantva jelleme nagyságát. 
Az egyik elbeszélés a Rákóczi-szabadság-
harc idején, a szatmári béke után játszódik. 
Gombos Imre, Putnok várának kapitánya 
azt az felső utasítást kapja, hogy adja át a 
várat és tűzze ki rá a kétfejű sasos zász-
lót. A kapitulációra képtelen tiszt azonban 
a zászlót inkább egy puskaporos hordóba 
hajítja, és felrobbantja magát a toronnyal 
együtt. 

A könyv másik novellája Széchenyi Ist-
ván egy kritikus órájának történetét meséli 
el. A politikus 1848 augusztusa végén dol-
gozószobájában ébred ájulása után. Gyak-
ran előfordul vele, mióta óriási feszült-
ségben él a közelgő Jellasics fenyegetése 
árnyékában. Előre látja az apokalipszist, a 
magyarság megsemmisülését, amiért úgy 
érzi, ő a felelős, hiszen Kossuthtal felizzí-
tották a nemzet önbizalmát. Felelősségér-
zete minden nap az őrület és az öngyilkos-
ság felé hajszolja, amit éppen emiatt nem 
tesz meg, hiszen be kell fejeznie a Lánchíd 
építését.

T. D.

Film készül a Dragomán-regényből
A József Attila Irodalmi Szalon legutóbbi estjén Dragomán György mesélt könyvvásárról, legújabb köteteiről, valamint 
a Fehér királyról, amelyből az angolok filmet készítettek. A József Attila- és Márai Sándor-díjas író elsőként a könyves 
szakma cannes-i fesztiváljának számító frankfurti könyvvásáron szerzett élményeiről számolt be, ahol frissen megje-
lent, Máglya című regényét is bemutatta. 

A művész a Fehér király című kötetéből készülő angol film mun-
kálatairól is beszélt, amely már a vágóasztalon van. A 2005-ben 
megjelent regény világszerte nagy sikert aratott, harminc nyelvre 
fordították le, idén pedig egy brit független alkotópáros készí-
tett belőle filmet. A Ceausescu-diktatúra idején játszódó mozi-
ban olyan nagyszerű színészek vállaltak szerepet, mint Jonathan 
Pryce, vagy Trónok harcából ismert holland színésznő, a fősze-
repre felkért Carice van Houten. 

A Fehér királyban Dragomán György – aki családjával a ‘80-as 
években menekült el Marosvásárhelyről a Ceausescu-rezsim elől 
– azt ábrázolja, hogyan éli meg egy kiskamasz, ha apját a szeme 
láttára hurcolják munkatáborba, hogyan vészeli át az apa hiányát, 
illetve hogyan birkózik meg a családi hazugságokkal, nyomasztó 
titkokkal. A történet ugyan szoros egyezést mutat az író fiatalkorá-
val, mégsem tartja életrajzi regénynek. – A félelem, a kiszolgálta-
tottság és a vad szabadságvágy jelenik meg benne, ami a világon 
mindenhol egyet jelent – adta meg a választ arra a kérdésre, hogy 
miként tudott a könyv ekkora nemzetközi sikerre szert tenni.

A kezdő íróknak azt tanácsolta, írjanak mindennap három órát 
három hónapon keresztül. Ha ez sikerül és valami jó születik be-
lőle, esélyük lehet a pályán. Úgy véli, az íráskészség nem csupán 
istenadta ajándék, sokkal inkább mesterség, aminek elsajátításáért 
keményen meg kell dolgozni.

Arra a kérdésre, hogy az internet térhódítása miatt, nem érzi-e ve-
szélyben a nyomtatott irodalmat, azt mondta, hiába beszélnek jó 
ideje a könyvek haláláról, azok köszönik szépen, jól vannak. A 
média mindig az újjal, az aktuálissal foglalkozik, míg a könyv 
kiszakít a hétköznapokból, hogy elmeséljen egy történetet. 

T. D.
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 A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAjÁNLójA

Höcögő táncház
Október 29. 17.00
November 5. 17.00
Belépő: 300 Ft

„Őszi hangulat”
Október 30. 15.00
A Ferencvárosi Művészetkedvelők  
Társaságának bálja
Zenél: Tisztán Lajos
Belépő: 700 Ft

„Magyar táj – magyar ecsettel”
November 4. 18.00
Holányi Julianna festőművész  
kiállításának megnyitója
Közreműködik: Dévai Nagy Kamilla 
Liszt-, Bartók- és Kazinczy-díjas előadóművész
A megnyitón megjelentek között kisorsol-
juk Holányi Julianna egyik festményét!
A belépés díjtalan!

József Attila Irodalmi Szalon
November 5. 18.00
Beszélgetés Térey János József Attila- 
díjas költővel
A belépés díjtalan!

Vyayam jóga
November 5. 19.00
Ingyenes bemutatóóra
A vyayam jóga dinamikus gyakorlat, 
amely olyan testmozdulatokon alapszik, 
ami a vibráló légzéssel koordinálva egy 
meditatív állapotot idéz elő. 
Oktató: Divya Dikhsa Chaitanya
Tel.: 06/70/779-2135
E-mail: hungarysangha.vfs@gmail.com
Az órára előzetes bejelentkezés  
szükséges!

FMK SZÍNHÁZBÉRLET 
FELNŐTTEKNEK

Vidám téli esték a Gergely Theáter 
előadásain a Ferencvárosi Művelődési 
Központban
IDŐPONTVÁLTOZÁS!
Az FMK színházbérlet előadásainak 
időpontjai technikai okok miatt változnak. 
Az eredetileg novemberre meghirdetett 
előadást 2016 februárjában tekinthetik 
meg. A decemberi és januári bemutatók 
időpontja változatlan.
Megértésüket köszönjük!

2015. december 10. 18.00
Paprikáscsirke avagy Stex és New York
zenés vígjáték két részben Fényes  
Szabolcs dalaival
Rendező: Gergely Róbert
2016. január 14. 18.00
Csiki-csuki 
vígjáték két felvonásban
Rendező: Moravetz Levente
2016. február 11. 18.00
Mona Marie mosolya
zenés vígjáték két részben a Szenes  
Iván–Nádas Gábor szerzőpáros dalaival
Rendező: Gergely Róbert
Bérlet ára: 6000 Ft/3 előadás
Jegyár: 2900 Ft
Bérletek 2015. november 12. és 30. 
között vásárolhatók a Ferencvárosi 
Művelődési Központban. 
Kérjük, hogy bérletvásárlási igényü-
ket 2015. november 10-éig jelezzék a 
06/1/476-3423-as vagy a 06/20/498-
0046-os telefonszámon, illetve a kiss.
agnes@fmkportal.hu e-mail címen 
Arapovicsné Kiss Ágnes művelődés-
szervezőnél.

Vidám téli esték az FMK-ban 
A Ferencvárosi Művelődési Központ három előadásból álló ked-
vezményes színházbérleti sorozatával a hosszú, sötét téli esték-
re ajánl vidám, önfeledt színházi darabokat. A Gergely Theáter 
produkciói világsikerű komédiák, amelyekben a nyelvi humor, a 
stílusparódia és a helyzetkomikum, a pergő színpadi cselekmény, 
valamint a komédiázó színészkedv nyújt felhőtlen szórakozást va-
lamennyi korosztály számára. 

Az FMK felújítási munkálatai miatt az eredetileg tervezett idő-
pontok némiképp módosulnak. A 2015. november 12-ére tervezett 
Mona Marie mosolya című előadást 2016 februárjában állítják 
színpadra. A decemberi és januári bemutatók időpontja változat-
lan. 

Az előadásokról, a darabválasztásról és a szereplőkről Gergely 
Róberttel, a Gergely Theáter vezetőjével, a 9.tv által készített in-
terjúból tudhatnak meg részleteket, érdekességeket.

a Pinceszínház 
novemberi műsora
4., szerda 18.30 Benkó Dixieland-klub
5., csütörtök 19.00 William Gibson: Libikóka
6., péntek 18.00 Magyar Napló – Széphalom estek
8., vasárnap 19.00 Tasnádi István: Finito
11., szerda 18.30 Benkó Dixieland-klub
12., csütörtök 19.00 Herczeg Ferenc: Kék róka –  
   nyilvános főpróba
13., péntek 19.00 Herczeg Ferenc: Kék róka –  
   bemutató előadás
14., szombat 19.00 Herczeg Ferenc: Kék róka
17., kedd 19.00 Tasnádi István: Finito
18., szerda 18.30 Benkó Dixieland-klub
22., vasárnap 15.00 Herczeg Ferenc: Kék róka
25., szerda 18.30 Benkó Dixieland-klub
26., csütörtök 19.00 Vajda István: Pedig én jó anya voltam*
27., péntek 18.00 Magyar Napló – Széphalom estek
28., szombat  15.00 Márai Sándor: Kaland
29., vasárnap 19.00 Székely Csaba: Bányavirág**

* Az Örkény Színházzal közös produkció  
** A trilógia 2. része, a Bányavakság és 3. része, a Bányavíz a 
Szkéné Színházban látható 

Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával 20 százalékos 
kedvezményt kapnak a jegyek árából, a 60 év felettiek pedig 
még 10 százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá a belépőkhöz.
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az ügynök élete
„A teljesség felé” idősügyi program Filmklubjában a Kádár-korszak ügynökvilágáról szóló, Az ügynök élete című doku-
mentumfilmet tekinthették meg az érdeklődők a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben. A vetítés után a nézők 
Papp Gábor Zsigmonddal, a film rendezőjével beszélgettek. 

Papp Gábor Zsigmond 2000-ben találkozott először a témával, 
mikor egy rendőrségtörténeti kiállításon levetítettek néhány rész-
letet az ’50-es és a ’80-as évek között készített, szigorúan belső 
használatra szánt oktatófilmekből. Ezek a leendő ügynökök ki-
képzését szolgálták, bemutatva a megfigyelések, a házkutatás, va-

lamint a – többnyire zsaroláson alapuló – beszervezések menetét, 
illetve a konspirált lakások fenntartását. 

Három évbe telt, mire a filmek egy részét kiadták, a rendező el-
mondása szerint részben azért, mert ugyanazoknak kellett kiadni 
a felvételeket, mint akik annak idején titkosították azokat. Nagy 
lökést adtak a mű elkészültében és kiadásában a 2004 környékén 
kirobbant ügynökbotrányok, amelyek során a közélet jó néhány 
prominens tagjáról derült ki, hogy jelentettek környezetükről.

A rendezőt az döbbentette meg leginkább, hogy mekkora appa-
rátust foglalkoztatott az ügynökrendszer. Érzése szerint a filmek-
ben bemutatott bűnesetek (valutabirtoklás, fasiszta összeesküvés) 
jellege azt bizonyítja, hogy a rendszer „ágyúval lőtt verébre”, és 
kitűnik belőlük, hogy a pártállami berendezkedés is egyfajta ál-
landósult félelemben működött.

A beszélgetés során a nézők is meséltek furcsa, de utólag meg-
magyarázható történeteket a Kádár-korszakból. Egy hölgy édes-
anyja ismerősének beszervezési kísérletét mondta el, amit ő nagy 
találékonysággal hárított el. Másvalaki egy bécsi utazás alkalmá-
val találkozott egy – valószínűsíthetően – provokátorral, aki disz-
szidálásra próbálta rávenni,sikertelenül. 

forrás: www.ferencvaros.hu)

autista művészek képeiből nyílt kiállítás
Magukba zárt világok címmel nyílt 
meg magyar és német autista művé-
szek közös tárlata, amely a Tárt Kapu 
Galériában tekinthető meg.

Évek óta gyarapodik az a gyűjtemény, 
amely az autista gyermekek és felnőttek 
életkörülményeit javítani kívánó Mosoly 
Otthon Alapítvány hozott létre. A napjaink-
ra 7000 műből álló kollekció legjobb da-
rabjai a német testvérszervezet, az AKKU 
– Autismus, Kunst und Kultur (autizmus, 
művészet és kultúra) alapítvány remekeivel 
együtt november 30-áig láthatók a Hőgyes 
Endre utcai Tárt Kapu Galériában.

Változatos technikával készült műveket 
tekinthet meg a látogató: akad festmény, 
tus-, ceruza-, vagy akár filctollrajz is. A ké-
pek témája is sokrétű, a figuratívtól a non-
figuratívig terjed, vannak vidámak, illetve 
sötétebb tónusúak egyaránt. Nem autista 
művészek alkotásaihoz képest feltűnően 
sok a felirat, szöveg, betű. A kiállítókat be-
mutató brosúrából kiderül, hogy a művé-
szek közül sokan alapítványi lakóotthonok-
ban élnek, legtöbbjük a húszas éveiben jár.  

A Mosoly Otthon Alapítvány hat lakóott-
honában tart kimondottan autista fiata-
lok számára szervezett művészetterápiás 
foglalkozásokat. – Az autisták inkább 
képszerűen gondolkodnak, mint össze-
függésekben, ezért is fontos számukra a 
művészetterápia – emelte ki Tarr Hajnal-
ka, a projekt vezetője.  

Tóth Eszter, a Tárt Kapu Galéria vezető-
je izgalmas kezdeményezésnek nevezte 
a programot, amelynek örömmel adtak 
otthont, hiszen az autista alkotók munkái 
ritkán láthatók kiállításokon. Jelen tárla-
ton huszonnégy, tizenkét német és tizenkét 
magyar művész alkotásai tekinthetők meg. 

M. K.
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FELHÍVÁS

tegyünk együtt 
Ferencváros tisztaságáért!
Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Kerületünk közterületein egyre több az il-
legálisan lerakott szemét és lom. Bár ön-
kormányzatunk folyamatosan törekszik 
az elkövetők felderítésére, és egyre többet 
költ az engedély nélkül lerakott hulladék 
elszállíttatására, a negatív tendencia sajnos 
folytatódik. 

Otthonunk, Ferencváros közterületeinek 
tisztasága, rendezettsége közös érdekünk!

Fentiekre tekintettel fordulunk Önökhöz 
felhívással annak érdekében, hogy közö-
sen, az elkövetők elleni határozott fellé-
péssel, szankcionálással visszaszorítsuk az 
illegális hulladéklerakásokat kerületünk-
ben. 

Kérjük, ha ilyen cselekményt észlelnek, 
haladéktalanul tegyenek bejelentést a Fe-
rencvárosi Közterület-felügyelet 24 órában 
hívható zöldszámán (06/80/399-999), illet-
ve – amennyiben módjukban áll – mobilte-
lefonnal vagy egyéb erre alkalmas eszköz-
zel készítsenek felvételt az elkövető(k)ről, 
és azt juttassák el a kozter@ferencvaros.hu 
e-mail címre. Tettenérés, illetve megfelelő 
bizonyítékok alapján hatósági eljárást in-
díthatunk ellenük. Együttes erővel és fellé-
péssel elérhetjük a szabályok betartását és 
óvhatjuk környezetünket.

Tegyünk együtt az élhető környezetért, 
otthonunkért, a városért, Ferencvárosért!

Köszönettel:  
Ferencváros Önkormányzata

TÁjÉKOZTATó A KARÁCSONyI TÁMOGATÁSRóL

új játszóeszközök  
a Kerekerdő parkban
A Kerekerdő park-
ban tavaly elbontott, 
balesetveszélyes mű-
anyag csúszda helyé-
be új, egyedi gyár-
tású, széles, saválló 
csúszdát, valamint új 
nyújtósort helyez-
tek ki – a környezet 
rendezésével egy-
idejűleg. A csúszda 
két oldalán lévő régi 
falépcsőket is elbon-
tották, helyettük biz-
tonságos, gumibur-
kolttal ellátott lépcsőt 
és rámpát szereltek 
fel, a lecsúszó gye-
rekek ütéscsillapító 
homokba érkeznek. 
A csúszdát az ifjabb 
korosztály a kiépítést 
követően azonnal bir-
tokba vette, és folya-
matosan használja. A 
nagyobbak számára – 
egy szintén lebontott 
játszóeszköz helyére – különböző magas-
ságú nyújtósort telepítettek ütéscsillapító 
homok feltöltésével.

Az új eszközök beszerzési és kihelye-
zési költsége 5 337 490 Ft + áfa volt. A 
kerületi tulajdonú közterületi játszótere-
ken telepített játszóeszközök rendszeres 
ellenőrzésére, karbantartására, javítására 

az önkormányzat szerződést kötött a több-
éves múlttal rendelkező KOMPKEN Hun-
gary Kft.-vel. A játszótereken elhelyezett 
pihenőpadok felújítására pedig – közszol-
gáltatási szerződés alapján – a FESZOFE 
Nonprofit Kft.-t kérték fel, mely munkála-
tokat a szociális foglalkoztató cég az őszi 
hónapokban, ütemezve végzi el.

Ferencváros Önkormányzata kérelemre karácsonyi támoga-
tást nyújt az alábbiakban részletezett feltételeknek megfele-
lő, kerületi lakóhellyel rendelkezők részére:
• nyugellátásban, rendszeres nyugdíjszerű ellátásban ré-

szesülő személy,
• tartósan vagy súlyosan beteg gyermekét nevelő törvé-

nyes képviselő, valamint
• három- vagy többgyermekes család részére,
• az időskorúk járadékában,
• valamint egészségkárosodására tekintettel aktív 

korúak ellátásban részesülő személynek, ameny-
nyiben a családban az egy főre jutó havi jövede-
lem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át, azaz a 85 500 
forintot.

Az egészségkárosodás miatt aktív korúak el-
látásában részesülőknek a 2015. március 1. 
napján bekövetkezett jogszabályi változás 
miatt kérelmet kell benyújtaniuk a támo-
gatás megállapítására.

Az előző évekhez hasonlóan az időskorúak járadékában ré-
szesülőknek idén is kérelmezniük kell a támogatás megál-
lapítását.

A karácsonyi támogatás iránti kérelem 2015. szeptem-
ber 15. napjától november 30. napjáig 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 nyomtat-
ványok a www.ferencvaros.hu honlapról is letölt-
hetők.
További információ kérhető:

• személyesen: a Humánszolgáltatási Irodán 
(Lenhossék u. 24–28., ügyfélfogadás: hétfő: 
8–18, kedd, szerda, csütörtök: 8–16, péntek 
8–12 óráig)
• 06/1/215-1077/459-es telefonszámon az 

Eseti Támogatási Csoport ügyintézőinél.
• humanszolg@ferencvaros.hu e-mail 

címen.
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REjTVÉNyFERENCVÁROSI GóLyAHÍR

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

Szabó Mór  
(2015. szeptember 12.)

Kenyeres Flóra 
(2015. június 2.)

Medzihradszky Tádé Pál 
(2015. szeptember 26.)

Bohanek Abigél 
(2015. március 3.)

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

Lukács Olivér 
(2015. szeptember 17.)

Rakovics Gordon  
(2015. június 1.)
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