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Elbírálták a fiatalok számára 
harmadszor meghirdetett 
a József Attila mindenkiNET 
című videopályázatot.

MADÁRBARÁT
Lezárult a „Madarak Városa 
Ferencváros” programsorozat 
ez évi etapja. A legjobbak 
ajándékokat kaptak.

Építészeti „Oscar-díjra” esélyes a negyedszázada folyó ferencvárosi tömbrehabilitáció. 3. oldal.

Több, társasházak számára 
meghirdetett pályázatról 
tájékoztatták a Közös Képviselők 
Klubjának résztvevőit.
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Megkezdődik a Ferenc tér felújítása
Sikerrel zárult a Ferenc téri munkálatokra kiírt, megismételt közbeszerzési eljárás, így megkezdődhet a park megújítása – 
tájékoztatta lapunkat Szűcs Balázs, Ferencváros főépítésze. Az átfogó rekonstrukció a lakosság ötleteit, javaslatait magába 
foglaló tervek alapján valósul meg, célja pedig, hogy a tér egy élettel teli közösségi, illetve találkozási ponttá alakuljon.

Szűcs Balázs elmondta, az építkezés meg-
kezdésének elhúzódását az elsőként kiírt 
közbeszerzési eljárás eredménytelensége 
okozta. A megismételt tenderen azonban 
már nyertest hirdethettek, így megkezdőd-
het a parkrekonstrukció, amelynek nettó 
100 millió forintos költségét teljes egészé-
ben Ferencváros Önkormányzata biztosítja.

A kivitelezés ütemezésével kapcsolatban 
megtudtuk, jelenleg a köznyelvben bál-
nákként elhíresült, életveszélyes állapotuk 
miatt jó ideje körbekerített szökőkutak 
bontása zajlik, azonban mire lapunk meg-
jelenik, várhatóan a kivitelező már felvo-
nul az építési területre, és megkezdődik az 
átépítés. A munkálatok bő három hónapot 
vesznek majd igénybe, így a ferencvárosi-
ak nyár végén, ősz elején vehetik birtokba 

a megújult teret. Az önkormányzat addig 
is a lakosság türelmét és megértését kéri 
az esetleges kellemetlenségek miatt.

Az átalakítással kapcsolatban a főépí-
tész arról tájékoztatott, hogy egy teljesen 
új, a jelenleginél jóval nagyobb alapterü-
letű játszótér épül a park Mester utcához 
közelebbi, fák által árnyékolt felén. Ide 
vadonatúj, EU-kompatibilis, ép és moz-
gássérült gyermekek számára is használ-
ható játszószereket telepítenek. A jelen-
legi játszótér területén egy gyepesített 
napozóplaccot hoznak létre. A lebontott 
szökőkutak helyett egy síkban elhelyezett, 
a nemrégiben átadott Széll Kálmán térihez 
hasonló vízjátékot építenek. 

A rekonstrukcióval az önkormányzat 
egyik célja, hogy a Ferenc teret nagyobb 

szabású napközbeni rendezvények lebo-
nyolítására is alkalmassá tegye. Ehhez 
azonban nagyobb területre van szükség, 
így a jelenleg meglévő három pavilon kö-
zül kettőt elbontanak, a megmaradó üveg-
tetejű fedett teret azonban felújítják, és 
ülőalkalmatosságokkal szerelik fel. Szűcs 
Balázs hozzátette, a tér két pontján ven-
déglátóegységek számára hasznosítható 
teraszsarkokat hoznak létre.

Számos másodlagos, gyér forgalmú utat 
megszüntetnek, ezek helyén nagyobb, 
egységesebb zöld felületek jönnek létre. 
Az átépítés során általánosan is növekszik 
a zöld terület aránya, jelentős virágbeülte-
tések és fatelepítések valósulnak meg.

(folytatás a 2. oldalon)
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„Madarak nélkül szomorú 
lenne az életünk”
A Ferencvárosi Művelődési Központ adott otthont május 13-án a „Madarak 
Városa Ferencváros” ünnepélyes projektzáró eseményének, melyen a fél éven 
át tartó programban legaktívabban és legeredményesebben részt vevő oktatási 
intézmények díjakat, ajándékokat is kaptak.

Gerséné Varga Ildikó, a „Madarak Városa Ferencváros” program 
felelőse, a Leövey Klára Gimnázium biológia-földrajz tanára kö-
szöntötte a jelenlévőket, majd röviden összegezte a Bácskai János 
polgármester ötlete alapján megvalósult projektet. A 2015 novem-
berében elindított programsorozat részeként – amelyhez 8 óvoda és 

7 iskola csatlakozott – elsőként madáretetőket, majd odúkat helyez-
tek ki. Ezt követően, május 3-án az óvodások, május 10-én pedig 
a Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan az iskolások versenyét 
tartották meg. A projekt során Ferencváros Önkormányzata biztosí-
totta az etetőket, az eleséget, a kreatív foglalkozások lebonyolítását, 
a kétnapos erdei iskolai tábort és a madárvédelmi programhoz szük-
séges ismeretanyagot.

Bácskai János köszöntőjében elmondta, csak a Bakáts téren leg-
alább hatféle madárfaj található, majd kijelentette: madarak nélkül 
szomorú lenne az életünk, hiszen napszaktól függően – még a város 
szívében élve is – különféle madarak énekében gyönyörködhetünk. 
A polgármester szerint fontos, hogy a gyerekek a madarak életét 
lelkesen figyelő, segítő, védelmező tevékenységükkel valóban a 
madarak városává tegyék Ferencvárost. 

A Ferencvárosban élő Schmidt Egon ornitológus örömének adott 
hangot a program részeként meghirdetett rajzversenyre készült 
szép alkotások láttán, majd a legismertebb városi madarakról tar-
tott egy érdekes, a kicsik számára is érthetően megfogalmazott 
előadást. A Kossuth-díjas tudós-író arról is szólt, hogy a vonuló 
madarak legnagyobb ellensége maga az ember, aki csapdákkal, 
hálókkal, puskákkal ejti el a fáradt állatokat, melyek végül drá-
ga éttermekben, ínyencek tányérján végzik. Beszédét azzal a ké-

réssel zárta, hogy a 
gyerekek szeressék 
a madarakat.

A végleges sor-
rend a november-
től májusig tartó 
programban részt 
vevő gyerekek által 
készített plakátok, 
rajzok, fotók, va-
lamint a versenyek 
összesített eredmé-
nyei alapján alakult 
ki. Az óvodák közül 
első helyezett az 
Ugrifüles, második 
a Napfény, harma-
dik pedig az Epres 
Óvoda lett. Az isko-
lák közül az első díjat a Kosztolányi Dezső Általános Iskola, a 
másodikat a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola, a harmadi-
kat a Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium érdemel-
te ki. A díjakat Bácskai János 
polgármester adta át.

A különdíjakat a Méhecske 
Óvodának és a Kőrösi Csoma 
Sándor Kéttannyelvű Általá-
nos Iskolának ítélték. A két fé-
szekfigyelő webkamerát, ame-
lyekkel a gyerekek a madarak 
életébe nyerhetnek bepillantást 
anélkül, hogy megzavarnák 
őket, Nyíri Béla önkéntestől 
vehették át.

A díjátadó végén a verseny-
ben részt vevő óvodák, iskolák 
„madaras” verssel, dallal vagy 
elbeszéléssel színesített műsorát tekinthették meg a jelenlévők.

Mivel az önkormányzat hosszú távú madárvédelmi koncepciót 
dolgozott ki, a program novemberben folytatódik.

(ferencvaros.hu–V. L.)

AKTuÁLiS

Folytatás a címlapról:

A győztes kosztolányisok

A főépítész kiemelte, az újonnan ültetendő 
fák kiválasztásánál fontos szempont volt, 
hogy olyan, szép virágzatú (például japán 
cseresznye) növények legyenek, amelyek-
nek tavasszal a csodájára lehet majd járni. 

A tér körül egy nagyjából 400 méter hosz-
szú, rekortán borítású futópályát építenek, 
illetve egy sövénysort telepítenek, mely 
egyfajta növénykerítésként fogja biztosí-
tani a tér szeparáltságát. A korábbiakhoz 
képest változás az is, hogy elkészülte után 
a tér teljesen körbejárható lesz. A lakosság 
kérésének megfelelően növelik a parkolók 
számát, a tér körül hattal több várakozó-
helyet alakítanak ki, a park sarkain pedig 
kerékpártámaszokat létesítenek. 

A végleges tervek elkészítését megelőző 
lakossági fórumokon határozott többséget 
kapott az az álláspont, hogy a kutyákat a 
megújuló parkba se engedjék be, ezért az 
önkormányzat egy ideiglenes, a terület be-
építéséig használható kutyafuttatót alakít 
ki a Bokréta és a Balázs Béla utca sarkán 
álló üres telek előtt.

V. L.
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Virágba borul Ferencváros
idén májusban 36 és fél ezer tő egynyári virágot ültetnek 
ki a FESZOFE Nonprofit Kft. munkatársai a iX. kerület-
ben. A palántákból valamennyi városrészbe jut majd.

– A MÁV-Aszódi telep, a József Attila-lakótelep, valamint Kö-
zépső- és Belső-Ferencváros számos pontján kiültetett virágok 
között főként néhai Kováts Zoltán növénynemesítő fajtái talál-
hatók, így többek közt büdöske, kakastaréj, kúpvirág, kokár-

davirág; a nem magyar fajták közül pedig begónia, hamvaska, 
zsálya és más közkedvelt egynyári fajták színesítik hamarosan 
köztereinket – tájékoztatta lapunkat Sebők Endre, a FESZOFE 
Kft. ügyvezető igazgatója.

A cégvezető hozzátette, a 36 500 virágpalánta döntő többségét, 
34 ezer tövet a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó 
Nonprofit Kft. telephelyén, saját fóliasátrukban nevelték. Sebők 
Endre kiemelte, az elkövetkező hetekben – a virágpalánták kiül-
tetését követően – a sátorba 400 tő paradicsomot és egyéb zöld-
ségnövényt fognak beültetni, az itt megtermelt zöldségeket pedig 
az ország legnagyobb hajléktalan-közfoglalkoztatójának számító 
FESZOFE Kft. dolgozói kapják meg szociális juttatásként.

VÁROSFEJLESZTÉS

 
Budaörsi székhelyű, szendvicskészítéssel foglalkozó élelmiszerüzemünkbe 
keresünk női és férfi kollégákat betanított munkára. 
Keresünk továbbá csomagológép kezelőt, valamint árufeltöltőt. 
Várjuk nyugdíjasok és diákok jelentkezését is. 
Nettó kezdő fizetés 125 000 Ft. A bejárási költségeket térítjük. 
Az alábbi elérhetőségeken várjuk a jelentkezéseket minden hétköznap 10-
14 óra között. 
 

 06-20-510-7686  
 info@khellfood.hu  

ÁLLÁSHIRDETÉS 

Ingatlanfejlesztési „Oscar-díjra” 
esélyes a tömbrehabilitáció
Több mint 1200 teljes egészében felújított lakás, 76 ezer négyzetméternyi új vagy megújult zöld terület, számos renovált 
és más funkciót kapott régi épület – többek között ezek jellemzik a ferencvárosi tömbrehabilitációt. A közel negyedszá-
zados program most óriási elismerés kapujában áll, esélyes az építészeti „Oscar-díjra”.

Nagy eséllyel indul az építészeti szak-
ma legkiemelkedőbb nemzetközi elis-
meréséért, a FIABCI Prix d’Excellence 
2016. évi nagydíjáért a ferencvárosi 
tömbrehabilitációs program. A „szakma 
Oscarjának” számító nívódíjat – melyet 
május 25-én immár másodszor nyerhet 
el a IX. kerület – az építészeti csúcstel-
jesítményekért ítélik oda. 

A FIABCI a legnagyobb és legátfo-
góbb, több mint hat évtizedes múltra 
visszatekintő nemzetközi ingatlanszak-
mai szövetség, amelynek világszerte 60 
országban van tagozata.

A pályázatokat egy nemzetközi zsűri 
értékeli, az elbírálás főbb szempontjai 
az ingatlanfejlesztés koncepciója és 
eredménye, építészeti nívója, a kivitele-
zés és az alkalmazott műszaki megoldások 
színvonala, illetve a fejlesztés környezet-
tudatossága. Emellett figyelembe veszik a 
projekt eredményességét, valamint a beru-
házások társadalmi hasznosságát és jelen-
legi hasznosítását is.

Az elmúlt évtizedekben megvalósult fej-
lesztések kimeneteleként 1200-nál is több 
önkormányzati bérlakás újult meg Ferenc-
városban, így több mint ezer család köl-

tözhetett korszerű, komfortos otthonba. A 
hosszú távú projekt meghozta a magán-
befektetők építési kedvét is, a korábbi két 
évtizedben több mint 150 lakóingatlan-
fejlesztést valósítottak meg vállalkozások, 
melyek során összesen 7 ezer új lakás épült 

a IX. kerületben. A városrész azonban nem 
csupán emiatt vált vonzóvá az ideköltözők 
számára; a program részeként számos új 
zöld területet is kialakítottak: összesen 76 
ezer négyzetméternyi belső kert, közpark 
és játszótér jött létre. 

Középső-Ferencváros vonzerejét nö-
velik az olyan felújított és új funkcióval 
ellátott épületek is, mint például a Mária 
Terézia Laktanya Tűzoltó utcai volt lo-
vardája, amelyben most élelmiszer-áruház 
működik. A beruházásoknak köszönhető-
en a kerületben több nívós, munkahelyte-
remtő cég települt meg, ami szintén pozi-
tív hatásként értékelhető.

A hazai ingatlanszakmában „ferencvá-
rosi modellnek” nevezett komplex város-
megújítás részeként az utóbbi években 

az épületek mellett a bennük élő emberek 
képzésére és társadalmi integrációjára is 
kiemelt figyelmet fordított az önkormány-
zat, amely Magyarországon szinte egye-
dülálló szociális hálót hozott létre a hátrá-
nyos helyzetűek támogatására.

apróhirdetés
Ingatlanirodánk eladó lakásokat/házakat keres ügyfeleinek. Gyor-
san vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének la-
kása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus.ingatlan.com, 
06/20/9600-600
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A fiatalok körében is hódít a költészet
Megfilmesített versillusztrációban, versmegzenésítésben és videoklipben adták elő József Attila költeményeit magyar 
diákok a határokon átívelő József Attila MindenkiNET című online videopályázaton. A tavaly óta nagy sikerrel futó 
projekt harmadik díjátadóján a legjobbak alkotásait tekinthette meg a közönség.

Az önkormányzat 2015-ben, József At-
tila születésének 110. évfordulója alkal-
mából hirdette meg elsőként József Attila 
mindenkiNET című online videopályázatát 
azzal a céllal, hogy minél több fiatal olvas-
son, szavaljon, éne-
keljen, hallgasson 
és lájkoljon József 
Attila-verseket. A 
mostani pályázatra 
is olyan alkotások-
kal lehetett nevezni, 
melyekben elhang-
zik a poéta valamely 
költeménye. Az 
önkormányzati ve-
zetőkből és kreatív 
szakemberekből álló 
zsűri elsősorban a 
pályaművek ötletes-
ségét és az előadás-
módot értékelte. 

Az eredményhirdetésen T. Zuggó Tün-
de alpolgármesteri tanácsadó adott hírt a 
kezdeményezés sikerét alátámasztó ada-
tokról. A mostani pályázatra ötven érvé-
nyes videofeltöltés érkezett, a megújult 
honlapnak már 7000 látogatója volt, a 
MindenkiNET Facebook-oldala pedig 
több mint 10 ezer felhasználóval büsz-
kélkedhet.

Varga Péter a költő négysoros versét, a Két 
hexametert dolgozta fel háromdimenziós 
videójában, a nyíregyházi Pethő Dávid Kö-
vek című alkotásában pedig művészi asszo-
ciációkat keltett a nézőkben. A zsűri mind-

két művet a harmadik helyre értékelte. Az 
„ezüstérmet” a Felvidéken élő Rózsa Réka 
Gyermekké tettél című videójával érdemel-
te ki, Borbás Fanni pedig professzionális 
animációs videójával kápráztatta el a zsűrit 
– a Betlehemi királyok című versre készí-
tett alkotása az első helyen végzett. A kö-
zönségdíjat 579 szavazattal a 6 éves Rácz 
Kata Altató című videója nyerte.

Az elismeréseket átadó Bácskai János 
négy különdíjat is kiosztott. A polgármes-
teri különdíjat Tóth Melitta József Attila 
Emlékhelyen készített videója érdemelte 
ki, melynek levetítése után a városveze-

tő hangsúlyozta: 
ez a pályamű tük-
rözte számára leg-
jobban azt a célt, 
hogy a versolvasás 
szokássá váljon a 
fiatalok körében, 
illetve hogy fantá-
ziájuk segítségével 
továbbgondol ják 
a költemények, és 
végül akár ők ma-
guk is versírásra 
adják a fejüket. A 
Legjobb ferencvá-
rosi alkotás külön-
díjával a Telepy 

Károly Testnevelési Általános Isko-
la tanulóinak videóját jutalmazták. 
A különdíjasok a József Attila Emlék-
helyről származó emléktárgyakat kaptak, 
illetve a Pinceszínház művészeti veze-
tője, Soós Péter színházjegykuponokat 
ajánlott fel a számukra.

T. D.

Vendégül látta választóit az alpolgármester
Május 8-án tartotta meg hagyományos képviselői teadél-
utánját Zombory Miklós. Az esemény vendége ezúttal 
Deutsch Tamás EP-képviselő volt.

Pótszékeket kellett betenni a Bakáts téri házasságkötő terembe, 
olyan sokan fogadták el Zombory Miklós meghívását a vasárnap 
délutáni fórumra. A körzet önkormányzati képviselője tájékoztatta 
választóit az elmúlt időszak eseményeiről: szóba került a Ráday 
utcai parkoló helyzete, a Lónyay utcai szállodaépítés megtorpa-
nása, a Knezich utcai térfigyelő kamera kihelyezése és a 9 éve 
üresen álló Schöpf-Merei Kórház ügye is. 

A beszámoló után Deutsch Tamás Európai Parlamenti képvise-
lő, az MTK elnöke vette át a szót, aki azzal kezdte beszédét, hogy 
gratulált a ferencvárosiaknak az FTC bajnoki címéhez és kupagyő-
zelméhez. Az egykori ifjúsági és sportminiszter a magyar sportról 
szólva kiemelte a nagy múltú, 100–120 éve folyamatosan működő 
hazai sportegyesületeket, melyekhez hasonlóra kevés példa van a 
világban. Véleménye szerint az olimpiákon és egyéb világverse-
nyeken elért eredményeinkre ugyanolyan büszkék lehetünk, mint a 
művészetek vagy a tudomány területén elért sikereinkre.

Az Európai Unió kialakulása, a 2008-ban kezdődő gazdasági vál-
ság, Nagy-Britannia nyári népszavazása az esetleges kilépésről, va-
lamint a migránshelyzet volt a többi téma, melyet Deutsch Tamás 
kifejtett előadásában. Meglátása szerint a Visegrádi Együttműködés 

országainak (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlo-
vákia) vezetői ismerték fel leggyorsabban az újkori népvándorlás 
veszélyeit, és ők képesek a helyzetet definiálni, a megoldást megfo-
galmazni és azt – választói támogatással – végrehajtani.

A rendezvényen Farkas Sándor játszott tangóharmonikán, Kecs-
keméti Róbert színész fellépésében pedig operettrészletek, ismert 
melódiák és retródalok hangzottak fel. Az esemény tombolával, 
majd a jelenlévők vendégül látásával zárult.

(forrás: ferencvaros.hu)
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Múló divat

– Én is e-cigivel kezdtem, de inkább 
átszoktam a kevésbé káros normál cigarettára.

Családi nap az egészséges életmód jegyében
Ferencváros Önkormányzata május 7-én ismét megrendezte a Családi Egészség- és Sportnapot a Ferencvárosi Művelő-
dési Központban (FMK). 

Az FMK udvarán a ragyogó napsütés-
ben rengeteg program, valamint a FESZ 
munkatársainak jóvoltából egész nap in-
gyenesen igénybe vehető egészségügyi 
szűrővizsgálatok és tanácsadás várta az 
egészséges életmód híveit. Az érdeklő-
dők öko-kézművesfoglalkozások, fog-
ápolási tanácsadás, civil sátrak, ping-
pong, csocsó, eurobungee, ugrálóvár 
és további számos érdekes szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőség közül választ-
hattak. Sőt, a vállalkozóbb kedvűek, 
bárki számára nyitott edzéseken is részt 
vehettek.

A program „A mozgás maga az élet” 
címmel meghirdetett gyermekrajzpályá-
zat kiállítás-megnyitójával és díjátadó-
jával kezdődött. Zombory Miklós boldo-
gan vállalta a felkérést, hiszen – amint 
elmondta – pedagógusként többször vitte diákjait kerékpártúrák-
ra, unokáját is ő tanította meg kerekezni, most már együtt bicikliz-
nek. Az alpolgármester hangsúlyozta: az egészség a legnagyobb 
érték, melyet a mozgásban gazdag élettel lehet megalapozni.

Vincze Angéla örömét fejezte ki, hogy 
immár száz fölé emelkedett a beérke-
ző pályaművek száma. A közelmúltban 
„Ferencváros József Attila díjával” ki-
tüntetett művésztanár elmondta, a zsűri 
rengeteg gyönyörű alkotást, különféle 
mozgásformát bemutató rajzot látott.

A díjakat Kállay Gáborné és Zombory 
Miklós alpolgármester, valamint Vinc-
ze Angéla adta át a gyerekeknek.

A színpadi programok során a Muzsi-
kás együttes, a Garabonciás együttes, 
ritmikus sportgimnasztika, akrobatikus 
rock’n roll, karate- és divatbemutató, 
ír sztepptánc, valamint a Szivárvány 
Színiiskola musical-összeállítása szó-
rakoztatta a közönséget. Az FMK-ban 
működő mozgástanfolyamok bemutat-
kozása pedig lehetőséget teremtett az 

érdeklődő ferencvárosi gyerekeknek a csatlakozásra.
Az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése érdekében 

megrendezett, immár hagyományos családi napot Janicsák Veca 
koncertje zárta.             (forrás: ferencvaros.hu)

Komoly bírságra számíthat, aki tiltott helyen e-cigarettázik
Tilos május 20-ától elektronikus cigarettát, illetve más, dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni közforgalmú 
intézményekben, közösségi közlekedési eszközökön, munkahelyeken, valamint közterületnek minősülő helyszíneken, 
például aluljárókban, játszótereken és azok ötméteres körzetében. A szabályt megsértők bírsága húszezertől ötvenezer 
forintig terjedhet.

Az Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Országos 
Tisztifőorvosi Hivatalának közleménye 
szerint a szigorítás azzal magyarázható, 
hogy az e-cigaretta használói könnyebben 
áttérnek a hagyományos dohánytermékek-
re, illetve hogy a fiatalok kevésbé vannak 
tudatában az e-cigaretta egészségkárosító 
hatásainak, ami a kipróbálás felé sodorja 
őket. Hozzáteszik, hogy az e-cigaretta nem 
tekinthető biztonságos terméknek, ugyan-
is az ezekhez használatos patronokban, 
valamint utántöltő flakonokban olyan ve-
gyületek vannak, amelyek egészségkáro-
sodást okoznak. Az ÁNTSZ közleménye 
arra is kitér, hogy kifújt gőze is ártalmas, 
ezért azok egészségét is rombolja, akik 

csak passzív elszenvedői mások 
káros szenvedélyének. Ráadásul ez 
független attól, hogy az adott termék 
tartalmaz-e nikotint vagy sem.

Az Országos Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézet stratégiai 
igazgatója szerint a teljes lakosság 
számához képest elenyésző az e-ci-
git használók aránya, viszont megfi-
gyelhető, hogy „agresszívan” terjed 
azok körében is, akik korábban sem-
milyen dohánytermékkel nem éltek. 
Horváth Ildikó elmondta, bár a mar-
keting ezt próbálja sugallni, az e-cigi 
egyáltalán nem segít a leszokásban, 
sőt, éppen ellenkező hatása van, 
fenntartja a dohányzás iránti igényét.

MOZdULJ VeLÜNK!
Lakossági szabadidősport-foglalkozások a szabadban 2016. május–június és szeptember hónapban

• József Attila-lakótelep, Nyúldomb: hétfői napokon 17.30–19.30 óra között, szombaton: 9.30–11.30 óra között.
A foglalkozásokat vezeti: Babály László edző, testnevelő tanár
• Haller park: keddi napokon: 17.00–19.00 óra között, pénteken: 17.00–19.00 óra között.
A foglalkozásokat vezeti: Dornbach Ildikó, funkcionális tréner, atlétika szakedző, testnevelő tanár
A foglalkozások ingyenesek! Szeretettel várjuk a kerületi lakosokat!
Bővebb információ: Klenóczky Bea sportreferens, tel.: 215-1077/470
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Középpontban a gyermek
A Stanford Egyetem professzora, a Temesváron született, magyarul mindmáig 
kifogástalanul beszélő Rachel A. Lotan kollégájával, Elizabeth G. Cohennel kö-
zösen dolgozta ki a Komplex instrukciós Programot (KiP), melynek célja, hogy 
a heterogén, vegyes összetételű iskolai osztályokban is sikerrel lehessen oktatni. 
A módszert ismertető könyvet, melynek harmadik kiadása nemrég jelent meg, 
maga a szerző mutatta be a Molnár Ferenc Általános iskolában.

Ferencváros mellett több hazai oktatási 
intézményben is működik már a modell: 
Abáról, Komáromból, Nagybajomból és a 
VIII. kerületből is érkeztek pedagógusok a 
Mester utcai iskolába, hogy új ismeretek-
kel bővítsék tudásukat, illetve kicseréljék 
tapasztalataikat, gondolataikat.

A bemutatót a Digitális Esélyegyenlősé-
gért Alapítvány szervezte meg, amely álla-
mi és európai uniós támogatással terjeszti 
a gyermek- és pedagógusközpontú prog-
ram szemléletét. Koródi Bálint, az alapít-
vány elnöke elmondta, a hejőkeresztúri 
hátrányos helyzetűekkel foglalkozó, mára 
országos hírűvé vált iskola is ezzel a prog-
rammal indult, és tapasztalataik sokban 
hozzájárultak a KIP továbbfejlesztéséhez. 

– Méltányos körülmények között, egyen-
lő módon legyen lehetősége a tanulásra és 
a sikerességre minden gyermeknek. Talán 

így fogalmazható meg a legfontosabb célja, 
üzenete a programnak – összegzett Rachel 
A. Lotan, a Stanford Egyetem tanárképző 
karának nyugalmazott főigazgatója. – A 
program célja tehát a diákok közötti társa-
dalmi különbségek csökkentése, illetve fi-
gyelmen kívül hagyása, melyben az egyik 
leglényegesebb módszer a csoportmunka. A 
program aktualitását az adja, hogy a távol-
ság ma is nő a társadalmi csoportok között, 
ami hosszú távon akár a demokrácia sorsát 
is megpecsételheti – vélte a szerző. Hoz-
zátette: a legfontosabb tehát egy egyenlő, 
méltányos társadalom kialakítása – ehhez 
szeretne hozzájárulni a KIP is.

A Molnár Ferenc Általános Iskola igaz-
gatója lapunknak elmondta, az intézmény 
a KIP 2009-es bevezetése előtt gyerekhi-
ánnyal küzdött, mára azonban sokszoros 
náluk a túljelentkezés. Török Alfréd szerint 

a szisztéma sikere leginkább abba rejlik, 
hogy középpontjában a gyermek áll, aki a 
program által a tanulást, a tananyag befo-
gadását nem kényszerként éli meg, így az 
ismeretek is jobban elraktározódnak. Ezt 
bizonyítja az is, hogy diákjaik az elmúlt 
években kiemelkedő eredményeket értek 
el a kompetenciaméréseken. Az igazgató 
kiemelte, a KIP szellemisége által minden 
gyermek sokkal elfogadóbbá, közvetleneb-
bé és fegyelmezettebbé válik.

M. K.

Tavaszi sakkverseny a lakótelepi iskolában
A Kosztolányi Dezső Általános iskolában május 6-án harmadszor rendeztek sakk-kupát. Mivel a sportesemény meghí-
vásos volt, nem a gyerekeknek kellett nevezniük, hanem a szervezők invitálták őket a nemes küzdelemre. 

A verseny elnevezésére és logójának megtervezésére pályázatot 
írtak ki a kerületi tanulók számára. A felhívásra 42 pályamű ér-
kezett, melyek közül – a Kosztolányi pedagógusaiból álló zsűri 
döntése alapján – Szalma Zsaklin alkotása, az „Itt lehetsz király!” 
elnevezés és a hozzátartozó logó lett a befutó. 

Az „Itt lehetsz király!” sakkversenyről Baumann Péter főszer-
vező tájékoztatta lapunkat: a kiírásnak megfelelően Ferencváros 
legjobb általános iskolás amatőr sak-
kozóit hívtuk meg egy díszes, sze-
mélyre szóló meghívóval. Köztük 
a II. Ferencvárosi Sakk Kupa 
győzteseit és helyezettjeit, 
egyéb sakkversenyek ki-
emelkedő indulóit és ven-
dégként a XVIII. kerületi 
Ady Endre Általános Iskola 
legjobb sakkozóit. Sajnos 
néhány versenyző erdei is-
kola, osztálykirándulás vagy 
egyéb fontos programok miatt 
nem tudott részt venni a rendez-
vényen, azonban így is 21-en indul-
tak négy korcsoportban.

A megmérettetés a sakkverseny elnevezési és logótervezési pá-
lyázatának eredményhirdetésével kezdődött, az általános szabá-
lyok ismertetésével folytatódott, majd következtek az összecsapá-
sok. Az izgalmas, kemény csatákat hozó esemény körmérkőzéses 
volt, korosztályán belül mindenki játszott mindenkivel, és az egy-

más elleni küzde-
lem is visszavá-
góval zárult. Így 
alakulhatott ki a 
teljesen korrekt 
végeredmény: 

Fiúk 
• I. korcsoport 

I. helyezett: Suga 
Benjamin (Kosz-

tolányi Dezső 
Általános Is-
kola)

• II. korcsoport I. helyezett: Lódi Erlauer Aldó (Molnár 
Ferenc Általános Iskola)

• III. korcsoport I. helyezett: Birtalan Zsolt (Kosztolányi 
Dezső Általános Iskola)
• IV. korcsoport I. helyezett: Kósa Zsolt (Kosztolányi 

Dezső Általános Iskola)
Lányok

• I. korcsoport I. helyezett: Fata Bíborka (Ady Endre Általános 
Iskola, XVIII. ker.)

• II.–III.–IV. korcsoport I. helyezett: Móricz Abigél (Szent-Györ-
gyi Albert Általános Iskola és Gimnázium)

A név- és logópályázatot, illetve a versenyt Ferencváros Ön-
kormányzatán kívül több szponzor, például a Fővárosi Nagycir-
kusz is támogatta.
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Határtalanul 2016
A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán 
Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma nagy 
hagyománnyal rendelkezik nemzetközi kapcsolatok terén. Az 
informatika szakmacsoport ebben a tanévben Felvidéken járt 
a Határtalanul programnak köszönhetően.

Az informatika rejtelmei határon innen és túl 
címmel kiírt pályázatra a ferencvárosi kö-
zépiskola az alsóbodoki Magyar Tannyelvű 
Magán-szakközépiskolával mint partnerin-
tézménnyel nevezett. A pályázat célja, hogy 
az anyaországi, illetve a határon túli magyar 
szakközép- és szakiskolások részt vegyenek 
közös szakmai programokban, együtt készít-
senek szakmai terméket, és nem utolsósor-
ban, hogy ellátogassanak egymáshoz.

Így lehetőség nyílik személyes kapcsola-
tok kialakítására, a magyarországi diákok 
megismerik a határon túli magyarlakta 
területeket, a külhoni magyarság pedig 
ellátogathat az anyaországba. A budapesti 

tanulók utazása március 
7–10-éig tartott, a felvi-
déki fiatalok pedig ápri-
lis 4–12. között látogat-
tak Magyarországra.

A pályázati program-
nak megfelelően az 
utazást előkészítő fog-
lalkozások vezették be, ahol a gyerekek 
megismerkedtek a Felvidék történetével, 
illetve azokkal a településekkel, amelyek 
szerepeltek az utazási tervben.

A találkozások során mindkét fél bemu-
tatta saját szakképzését, építettek és kö-
zösen üzemeltettek hálózatot, készítettek 

honlapot, együtt javítottak, szereltek szá-
mítógépeket. A munka mellett a vendéglá-
tók mind Felvidéken, mind Magyarorszá-
gon tartalmas kirándulásokat szerveztek.

A pályázat elérte célját, a program befe-
jeztével mindkét fél élményekben gazda-
godva tért haza.      V. E. 

Üzleteink:
1077 Budapest, Bethlen G. u. 14.    tel.:0670 778 7016
1077 Budapest, Király utca 67.      tel.:0670 338 6664
1068 Budapest, Király utca 98/B     tel.:0670 778 7019
1072 Budapest, Klauzál tér 11.     tel.:0670 334 0039
1081 Budapest, Népszínház utca 29.    tel.:0670 933 2028
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 22-24.    tel.:0670 436 1303

1092 Budapest, Ferenc krt. 22.    tel.:0670 382 8131

Gold Orient Ékszer és Zálog

 www.goldorient.hu

A PIACON ELÉRHETŐ LEGOLCSÓBB ZÁLOGHITEL ARANY FEDEZETRE!
(MOST MINDEN FUTAMIDŐ KAMATMENTES)

TÖRTARANY FELVÁSÁRLÁS! 
ÚJ ARANY 10990 FT-TÓL!                         HASZNÁLT ARANY 8800 FT-TÓL!

A IX. kerületi rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat V. Dániel 56 éves budapesti lakos, valamint ez idáig isme-
retlen társa ellen, akik megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy május 17-én egy Soroksári úti intézménybe bejutottak, és 
az épületből különböző műszaki cikkeket, illetve fémből készült tárgyakat próbáltak meg eltulajdonítani. Cselekményükben a 
biztonsági őr megzavarta őket, majd V. Dánielt a rendőrök kiérkezéséig a helyszínen visszatartotta. A rendőrség a férfit a kerü-
leti kapitányságra előállította, vele szemben – őrizetbe vétele mellett – lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
rendeltek el nyomozást. Egyúttal előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására. Ismeretlen társát még keresik.

reNdŐrséGi hír
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Dupla kupagyőzelem
Kettős címvédést jegyezhettek fel a krónikások 2016 májusában a labdarúgó 
Magyar Kupában: akárcsak tavaly, idén is a Ferencváros nyerte mind a férfi, 
mind a női sorozatot.  

A férfi labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a címvédő zöld-fe-
hérekre 83 év után újra az Újpest várt, és ha az 1933-as meccs 
eredményének (11:1) megismétlésére nem is volt esély, a Fradi 
sikerében egyöntetűen bíztak a szurkolók.

Az Üllői úti stadionban nagyszerű hangulatban feszültek egy-
másnak a felek, és a bajnok az első fél órában több gólt is szerez-
hetett volna, ám kimaradtak a helyzetek, egyszer pedig a kapufa 
mentette meg a lilákat. A szünet után már kevesebb lehetősége 
volt az FTC-nek, de a játékban nem volt benne az újpesti gól.

A kupa sorsát végül az a játékos döntötte el, aki az egész szezon-
ban a Ferencváros legjobbja volt: Gera Zoltán. A 37 éves klasszis 
ezúttal is a pálya minden részén feltűnt, futásmennyiségét meg-
irigyelhették a fiatalabbak. A 79. percben Hajnal Tamás szögletét 
Gyömbér Gábor továbbította fejjel a kapu felé, ahol Gera az új-
pesti kapust megelőzve fejelt a hálóba. A 22. kupagyőzelmet ha-
talmas ünnepléssel köszöntötte a közönség.

A nőknél tavaly nyerte meg először a Ferencváros a Magyar 
Kupát, a döntőben – akárcsak előtte a bajnoki finálé két mecs-
csén – tizenegyesekkel verte meg az MTK-t. Idén már az elő-

döntőben összecsa-
pott a két gárda, és 
ismét büntetőkkel 
nyert a Fradi.

Mivel a másik ágon 
a másodosztályú Bp. 
Honvéd került be a 
kupafináléba, a zöld-
fehérek szurkolói a 
hölgyeknél is joggal 
bizakodtak a címvédésben. A kispestiek a 35. percig tartották ma-
gukat, ekkor Szladjana Bulatovics törte meg ellenállásukat, majd 
nem sokkal később Fenyvesi Evelin növelte az előnyt.

A második félidőben kihagyott egy 11-est a Ferencváros, de 
Zágor Bernadett és Kocsán Petra betalált, a hosszabbításban pe-
dig Zágor fejese után alakult ki az 5-0-s végeredmény.

A kupadöntő előtt játszották a bajnoki aranyról határozó párharc 
első felvonását. Két gyors Fradi-találat után kiegyenlített az MTK, 
de a 93. percben egy ritkán látható góllal – Jelena Csankovics 
szögletből ívelt a kapuba – a Ferencváros győzött.             (ms)

Fogyatékos sportolók is részt 
vettek a karateversenyen
A Tomoni Harcművészeti Sportegyesület április 23-án nagy si-
kerű karateversenyt rendezett a Vendel utcai Sportcsarnokban 
Ferencváros Önkormányzata és a Nemzeti Együttműködési Alap 
támogatásával. Ebben az évben a tavalyinál is nagyobb érdeklő-
dés övezte a megmérettetést, 11 csapatból 220 fiatal versenyzett 
négy küzdőtéren. Délelőtt a kezdők léptek pástra, majd a páros 
versenyszámok és bemutatók következtek. Délután a haladók for-
magyakorlatai és küzdelmei voltak műsoron. Idén először speci-
ális kategóriákat is indítottak a Tomoni Kupán, nagy öröm volt a 
mozgássérült és értelmi fogyatékos sportolókat a viadalon látni. 

Az egyesület hatodik éve tart karateedzéseket a Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola és Gimnáziumban, a ferencvárosi lako-
soknak pedig két éve van lehetőségük részt venni ingyenes ön-
védelmi tanfolyamokon. – Igyekszünk minél többféle opciót biz-
tosítani a kerületieknek az egészséges testmozgásra. Idén külön 
felnőttedzést és ovisoknak szóló karatetornát hirdettünk – mondta 
el lapunknak Zima István sensei, a Tomoni Harcművészeti Sport-
egyesület elnöke. További információk: www.tomoni.hu 

Tornaünnep a Népligetben
A Ferencváros népligeti tornacsarnokában 11 klub 248 sportolója 
lépett a pontozók elé az Albert Flórián női utánpótlás-csapatverse-
nyen, míg az egyéni viadalon 34-en álltak rajthoz.

Az öt különböző versenyen részt vevő tornászok produkcióit több 
mint 500 néző tekintette meg. A csapatok között a Fradit tizenkét 

együttes képviselte. 
Nyolc gárda dobogós 
lett, közülük négy az 
első helyen végzett. Az 
egyéni küzdelemben 
tíz ferencvárosi hölgy 
lépett a szerekhez.

Tornázni öröm – ez 
volt az egész napos 
sportesemény jelmon-
data. A lufikkal feldí-
szített teremben végig 
jó hangulatban mutatták 
be gyakorlataikat a fia-
talok. Valamennyi indu-
ló érmet kapott, a győz-
tesek pedig egy-egy 
kupát is hazavihettek.

Díjazták a legjobb 
eredményt elért fe-
rencvárosi tornászt is. 
A legtöbb pontot a III. 
korcsoportban (2004–
2005-ös születésűek) 

versenyző Tóth Zoé kapta, így ő vehette át az Albert-kupa vándor-
díjat. A serleget az Albert Alapítvány nevében az egykori arany-
labdás futballista lánya, Albert Magdolna adta át.

(m)
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A dobogóig táncoltak
Nagy sikert ért el a közelmúltban Csanki Gábor, a Kőrösi Csoma Sándor 
Kéttannyelvű Általános iskola hatodikos diákja. A Masters SE táncosa pár-
jával, Poncz Zsófiával bronzérmes lett a krakkói akrobatikus rock and roll 
Világkupaversenyen.

Kilenc évvel ezelőtt két lelkes szakember, 
Zsigmond Szilvia és Sárdi Adrián veze-
tésével alakult meg az akrobatikus rock 
and roll és a sporttánc népszerűsítésére 
a Masters SE. Az edzéseket a József At-
tila-lakótelepen, a Kőrösi Csoma Sándor 
Kéttannyelvű Általános Iskolában tartják. 
A magas színvonalú képzésnek köszön-
hetően a klub táncosai számos hazai és 
külföldi versenyen értek el kiemelkedő 
eredményeket. Ez a sort folytatta a Krak-
kóban megrendezett Világkupaversenyen 
a Kőrösi tehetséges, hatodikos 
diákja, Csanki Gábor, aki 
a vele egykorú Poncz 
Zsófiával, a Rók and 
Roll SE sportolójá-
val a harmadik he-
lyen végzett.

– Gábor hat éve kezdett ná-
lunk táncolni, nagyon szor-
galmas, kitartó gyerek – mond-
ta róla edzője, Zsigmond Szilvia. 
– Tehetséges fiú, aki tavaly nyá-
ron egyedül maradt, mert 

párja nem akarta tovább hozzá hason-
ló komolysággal űzni ezt a sportot. 
Ugyanígy járt a másik klubban Zsófi, így 
kipróbáltuk őket együtt, és hamar kiderült, 
hogy sokra vihetik.

Az új páros azóta hetente négyszer edzés-
sel készül a megmérettetésekre. Szeptem-
berben versenyeztek először együtt, azóta 
több jó helyezést is elkönyvelhettek te-
rületi és országos viadalokon. A krakkói 
sportesemény előtt edzőik abban bíztak, 
benne lesznek a legjobb tizenkettőben. Ám 
ők minden várakozást messze felülmúlva, 
nagy meglepetést okozva a harmadik he-
lyet szerezték meg a 88 kettős közül. 

A Csanki–Poncz páros ezzel a remek 
szerepléssel magasra tette a mér-

cét. Június elején Zágráb-
ban Európa-bajnokságon, 

majd júliusban Riminiben 
Világkupaversenyen lép-

hetnek ismét a 
szigorú zsű-
ri elé.

M. S.

Három érem a birkózó ob-n
A birkózók kötöttfogású országos bajnokságát idén Miskolcon rendezték meg. 
A Ferencváros sportolói három érmet szereztek a legjelentősebb hazai egyéni 
versenyen, amelyen utoljára dr. Kun Renátó lépett szőnyegre.

A miskolci egyetemi sportcsarnokban 24 
egyesület birkózói mérlegeltek nyolc súly-
csoportban. A Ferencvárost négy kategóri-
ában hatan képviselték, közülük hárman is 
felállhattak a dobogóra.

A 66 kg-osok mezőnyében Krasznai Máté a 
döntőig jutott, ahol nem bírt a 2013-as győz-
tessel, a ceglédi Kozák Istvánnal. A 71 kg-os 
súlycsoportban Fekete Tibor az elődöntőben 
a későbbi ezüstérmes dorogi Jagertől kapott 
ki, majd a vigaszágon magabiztosan győzött 
az 5. helyért vívott mérkőzésén.

A 80 kg-osok között két fradista is harc-
ba szállt. Gégény Dominik első meccsén 
vesztett, és a 9. helyen zárt. Kun Renátó is 
vereséggel kezdett, de legyőzője bejutott 
a döntőbe, így ő tovább birkózhatott, és 

megszerezte a harmadik helyet. Az ered-
ményhirdetésen a Fradi edzője, Széles 
József különdíjat adott át Kun Renátónak, 
aki ezen a versenyen fejezte be pályafu-
tását. A jogi egyetemet végzett, 30 esz-
tendős ferencvárosi sportember 2005-ben 
junior világbajnoki ezüstérmes volt, míg a 
felnőttek között négyszer szerzett magyar 
bajnoki címet.

A 98 kg-os súlycsoportban szintén két 
ferencvárosi birkózó szerepelt. Török 
Zsolt nem jutott túl első ellenfelén, legyő-
zőjét az elődöntőben a junior világ- és 
Európa-bajnok Németh Iván állította meg. 
A fináléban azonban Németh nem tudott 
mit kezdeni a világbajnok Kiss Balázzsal, 
és ezüstérmes lett.       (m)

Hári világbajnok!
Horvátországban, az isztriai Novi-
gradban rendezték meg a tekézők 
U23-as korosztályának világbajnok-
ságát. A nőknél nagy csatát vívott az 
aranyéremért a házigazda horvát és a 
magyar válogatott. Végül a mieink két 
fával jobbnak bizonyultak, 3460 fás 
teljesítménnyel világbajnokok lettek. 
A csapat tagja volt a Ferencváros ti-
zennyolc éves tekézője, Hári Boglár-
ka, aki 566 fával járult hozzá a győ-
zelemhez. A Fradi játékosa az egyéni 
rangsorban nyolcvan versenyző közül 
a 18. helyen zárt.

Korán kezdenek
A múlt század ‘70-’80-as éveiben a 
magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ság rendre augusztus második felében 
kezdődött, a nemzetközi kupasoro-
zatok pedig szeptemberben. Aztán az 
utóbbiak kibővülésének hatására a ha-
zai pontvadászat rajtja is korábbra to-
lódott, és mára megszokottá vált, hogy 
már július közepén láthatunk bajnoki 
mérkőzéseket.

A 2016/17-es NB I is nyár közepén 
kezdődik: az MLSZ versenykiírása 
szerint néhány nappal az Európa-baj-
nokság döntője után, július 16-án in-
dul útjára a labda az új évadban. A baj-
nokság ismét 3x11 fordulóból áll, és a 
következő évben az ideinél négy héttel 
később, május 28-án fejeződik be.

Ami a Ferencvárost illeti, a zöld-fe-
hérek első NB I-es meccse a Bajnokok 
Ligája 2. selejtezőkörében lejátszandó 
két mérkőzés közé esik. A BL-forduló 
sorsolását június 20-án tartják.

rÖVideN
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Helytörténeti 
kvíz
A helyes válaszokat a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.

1. Melyik csapatban idegenlégiós-
kodott 1978–1980 között az idén „Fe-
rencváros Sportjáért” díjjal kitünte-
tett Kű Lajos? 
A) FK Austria Wien 
B) Liverpool FC 
C) FC Bruges

2. Hol lakott élete utolsó éveiben az 
idén 80 éve született, 10 éve elhunyt 
Lázár Ervin? 
A) Lenhossék utca 
B) Ernő utca 
C) Lónyay utca

3. Milyen hirdetés volt látható hosz-
szú évekig az Üllői út–Haller utca 
sarkán álló, vöröstéglás lakóház 
Nagyvárad tér felé néző sarkán, az 
óralapon? 
A) Coca-Cola 
B) Traubisoda 
C) Zwack Unicum

4. Mi a különlegessége az előző kér-
désben említett épületnek? 
A) Ez volt az első fővárosi bérház, 
amelyben minden lakáshoz járt für-
dőszoba 
B) Ez volt az első fővárosi bérház, 
amelybe liftet szereltek 
C) Az eredetileg kétemeletes épület 
három ütemben érte el mai szintma-
gasságát

5. Melyik – később rendőrkutya-ki-
képzőként dolgozó – építész tervezte a 
Tompa utca 15/A szám alatti házat? 
A) Pecz Samu 
B) Quittner Zsigmond 
C) Waczula Rezső

6. Hol jár szombatonként a Duna-
nosztalgiavillamos? 
A) 2-es vonalán 
B) 24-es vonalán 
C) 4-6-os vonalán

Előző lapszámunk nyertese: Mé-
nesi Ildikó. Gratulálunk! Jutalma 
átvételével kapcsolatban e-mailben 
értesítjük. A helyes megfejtés: 1 – 
C, 2 – C, 3 – B, 4 – A, 5 – A, 6 – A.

Pályázatok segítségével 
szépülhetnek a társasházak
A társasház-felújítási pályázatról, a 
lépcsőházi kamerarendszer-pályázat 
feltételeiről, valamint a Zöld Udvar 
program lehetőségeiről tájékoztatták 
a társasházak képviselőit a Közös 
Képviselők Klubja (KKK) 13. ülésén.

Míg 2013-ban 247 felújítási pályázatot 
nyújtottak be a társasházak, 2015-ben már 
292 volt ez a szám – Az adatok jól mutat-
ják, hogy mióta a KKK működik, a közös 
képviselők tájékozottabbak a pályázati 
lehetőségek terén, melynek köszönhető-
en nőtt a sikeres tenderek száma – hívta 
fel a figyelmet a fejlődésre a rendezvény 
háziasszonya, Kulpinszky Eleonóra ön-
kormányzati képviselő. Hozzátette, az 
elmúlt években leggyakrabban tető- és 
homlokzatfelújításra, kéményjavításra, 
közüzemi vezetékcserére, erkélyek és füg-
gőfolyosók renoválására pályáztak a fe-
rencvárosi házak.

– A társasház-felújítási pályázatok finan-
szírozására idén is 150 millió forintos keret 
áll rendelkezésre, pályázni június 10-éig 
lehet – tájékoztatta a jelenlévőket Madár 
Éva, az önkormányzat Vagyonkezelési Iro-
dájának vezetője. A megpályázható mun-
kálatok köre nem változik, a támogatást 
bruttó 750 ezer forintot meghaladó költ-
ségű felújítások maximum 40 százalékára 
lehet igénybe venni, összegéről bizottság 
dönt. Madár Éva elmondta, az önkormány-
zat hitelt nem, csak támogatást nyújthat, a 
lakóközösség azonban lakástakarék-szám-
la nyitásával is gyarapíthatja forrásait.

Kalocsa-Géczy Viktória, a Ferencvárosi 
Közterület-felügyelet igazgatóhelyette-
se a két éve futó lépcsőházi kamerarend-
szer-pályázat lehetőségeiről számolt be. 
A nyitott tenderre folyamatosan be lehet 
adni az igényeket, a társasházak a közte-
rület-felügyeletnél jelezhetik csatlakozási 
szándékukat. Fontos tudni, hogy a kame-
rarendszer kiépítéséhez a lakástulajdono-
sok kétharmadának egyetértése szükséges. 
A feltételekről a felügyelet honlapján, a 
www.fvkf.hu-n minden információ meg-
található. A rendszer kiépítése a társasház 

számára ingyenes, a költségeket az önkor-
mányzat teljes egészében állja. A társasház 
cserébe vállalja, hogy 5 évig finanszírozza 
annak üzemeltetését, karbantartását. Egy 
átlagos, 4 kamerás rendszer fenntartása évi 
nettó 80 ezer forintba kerül, ami egy lakás-
ra leosztva 200–300 forint kiadást jelent 
havonta. A tapasztalatok szerint a kamerák 
betörés esetén is segítséget jelentenek a 
nyomozati munkában, de a rendszer legin-
kább visszatartó ereje miatt hasznos. 

A ferencvárosi házak belső udvarainak 
megszépítését célzó Zöld Udvar pályázat 
feltételeiről Vincze Attiláné környezet-
védelmi munkatárs számolt be. Legyen 
szó akár növénykazettáról, virágágyásról 
vagy dézsás növényekről, a tender célja, 
hogy élhetőbb, zöld felületekkel tarkított 
környezet alakuljon ki a házak belső, zárt 
udvarain. Idén már a teljes kerületre kiter-
jesztett pályázat 7 millió forintos keretéből 
az önkormányzat 50 százalékos vissza nem 
térítendő támogatást ad a zöldítésre. A há-
zak 100–500 ezer forintra pályázhatnak, 
a munkálatok költségének felét azonban 
maguknak kell biztosítaniuk. Ha a kértnél 
kevesebbet kapnak, csökkentett műszaki 
tartalommal is megvalósíthatják elképze-
léseiket, és arra is lehetőség van, hogy a 
lakóközösség maga újítsa fel az udvart. A 
pályázat májusban indul, az ültetések, zöl-
dítések ősszel valósulhatnak meg.

Az összejövetel végén Bácskai János 
polgármester válaszolt az előzetesen írás-
ban, valamint a helyszínen szóban feltett 
kérdésekre.      T. D.

Ferencváros Önkormányzatának Város-
fejlesztési, Városgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Bizottsága
ZÖLD UDVAR 2016 címmel, bruttó 7 
millió Ft összértékben pályázatot hirdet 
IX. kerületi társasházak részére.
A pályázat célja: a társasházak belső, 
zárt, jól körülhatárolható udvarán közös 

zöld területek létrehozása, valamint a 
meglévő kertek zöld felületeinek növelé-
se, fejlesztése.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. június 20. 16 óra
További részletek, bővebb információ: 
www.ferencvaros.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS



Ferencváros 11

Idősügyi programajánló 

IDŐsÜGY

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.

A kezdő és haladó angolnyelv-
tanfolyam, a német társal-
gási klub, a kezdő és haladó 
számítógép-kezelői tanfolyamok 
és a haladó internetoktatás 
az Ericssonnal a regisztrált 
résztvevők számára a szokásos 
időpontokban és helyszíneken 
kerülnek megtartásra.

Mindentudás Akadémiája 
Női sorsok a századfordulón
Előadó: Szécsi Noémi
Június 6. (hétfő) 16.00 
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek 
utca 8.)

Szeminárium az európai királysá-
gokról
Svédország: május 26. (csütörtök) 
16.00 
Andorra, Lichtenstein, San Marino, 
Luxemburg: Június 23. (csütörtök) 
16.00 
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)

Egyháztörténeti szeminárium: 
az iszlám
Előadó: Németh Pál iszlámszakértő
Június 20. (hétfő) 15.00
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)

Belső értékeink nyomában 
Önismeret, személyiségfejlesztés
Június 7. (kedd) 14.00 
Dési MH (Toronyház utca 17/B)

Törődjön többet  
egészségével! 

Orvosi előadás a kornak megfelelő 
egészséges táplálkozásról
Június 9. (csütörtök) 14.30
Parajdi Sópince (Vámház krt. 11.)

Szó és ember  
Beszélgetés Gábor Felíciával  
Csángó vagyok című könyvéről
Június 14. (kedd) 14.00 
FSZEK Börzsöny utcai Könyvtár 
(Börzsöny utca 13.)

Tárlatvezetés 
Museion No. 1. Galéria
Június 15. (szerda) 10.00
Üllői út 3.

Filmklub
A Szerelempatak című film vetítése 
után vendégünk Sós Ágnes rendező
Június 16. (csütörtök) 15.00
DocuArt mozi (Erkel utca 15.)

Gyógynövényséta egy 
botanikus vezetésével 

Június 4. (szombat) 10.00
Találkozó Pesterzsébet  
Városközpontban a szökőkútnál

Természetjárás 
Séta a Remete-szurdokon át
Június 16. (csütörtök) 10.00
Találkozó a 6-os villamos Móricz 
Zs. körtéri végállomásánál

Macska- és állatbarátok 
klubja

Június 8. (szerda) 17.00
FMK (Haller utca 27.)

Elsősegélyklub 
Június 6. (hétfő) 13.00
Vöröskereszt (Mester utca 38.)

Cukorbetegklub 
Június 28. (kedd) 14.30
FESZ oktatóterem (Dandár utca 
28.)

Festőklub 
Május 31., június 7., 14., 21., 28. 

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

Gyógytorna
Május 25., június 1., 8., 15., 22., 
29. (szerda) 11.00 
Dési MH (Toronyház u. 17/B) és 
FMK (Haller utca 27.)

Vízitorna
Május 27., június 3., 10. (péntek) 
16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola 
uszodája (Mester utca 19.) 
Weöres Sándor Iskola uszodája 
(Lobogó utca 1.)

Táncklub
Én táncolnék veled…
Május 25., június 1., 8., 15., 22., 
29. (szerda) 14.00 
FMK (Haller utca 27.)

3-1-2 meridiántorna
Május 25., június 1., 8., 15., 22., 
29. (szerda) 15.30
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga 
időseknek

Május 26., június 2., 9., 16., 23., 
30.  (csütörtök) 10.00 
József Attila-lakótelepi Közösségi 
Ház (Toronyház utca 3/B)

Nordic walking
Haladó csoport
Séta a Pilisben

Június 9. (csütörtök) 9.00
A részvétel előzetes regisztráció-
hoz kötött. Találkozó a Lenhossék 
utca 24–28. épület földszintjén. A 
helyszínre való utazás különbusszal 
történik, a program az időjárás 
függvényében változhat

Sakk-klub
Május 31., június 7., 21., 28. 
(kedd) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Országos Szenior  
Sakkbajnokság

Kerületi elődöntő – a részvétel 
regisztrációhoz kötött
Június 14. (kedd) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Számítógép- és 
mobiltelefon-használati 
tanácsadás

Ingyenes internetezési lehetőség, ta-
nácsadás diákok közreműködésével
Május 26., június 2., 9. (csütörtök) 
15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium (Toronyház utca 21.)

Vegyen részt az Országos szenior 
sakkbajnokság kerületi elődöntőjén!
Ferencváros immár 3. alkalommal 
indul az Országos Szenior Rapid 
Sakkbajnokságon. A IX. kerületi 
elődöntő június 14-én, kedden 10 
órától lesz a Ferencvárosi Művelő-
dési Központban (Haller utca 27.), 
melyre szeretettel várjuk a sakkozni 
szerető, 60 év feletti helyi lakosokat. 
A selejtezőben 2x15 perces játék-
időben, lépésenként 3 másodperc 
bónuszidővel folynak a küzdelmek a FIDE 
rapid szabályok szerint. A női és férfiver-
senyzők közös kategóriában mérik össze 
tudásukat, hogy az őszi döntőn a legjobb 
három sakkozó képviselje kerületünket. 
A részvételhez előzetes regisztráció szük-

séges, jelentkezési szándékukat az 
idosugy@ferencvaros.hu e-mail 
címen vagy a 215-1077/392-es te-
lefonszámon várjuk június 9-éig. 

Az országos döntőt 2016. szeptem-
ber 8–9-én, Nagykanizsán rendezik, 
a részvétel költségeit Ferencváros 
Önkormányzata biztosítja.

Az április 25-i számban megjelent  
„A teljesség felé” kvíz nyertesei:
Árendás Veronika, Béres Edina, Chilf 
Lívia, Gedos Zorka, Horváth Ágnes, 
Schinzel Helga, Szabó Zoltán
Gratulálunk!

kiemelt rendezvények
Június 6-án a Mindentudás Akadémiája 
előadásán Szécsi Noémi érdekes női sor-
sokat idéz elénk, és mesél szerelmekről, 
tanulmányokról, házasságkötésről, terhes-
ségről, tönkrement frigyekről, halálesetek-
ről… A Szó és ember irodalmi sorozatunk 
június 14-i beszélgetésén Gábor Felícia 
Csángó vagyok című könyvéről, a szer-
zőről és a csángó magyarokról, a csángó 
népdalokról hallhatnak az érdeklődők. A 
Filmklub június 16-i vetítése is jó szóra-
kozást ígér: a mélyen érzelmes, helyenként 
sokkoló és szabadszájú Szerelempatak 
című dokumentumfilm a 80 év feletti, ja-
víthatatlan romantikus Feri szerelmi ka-
landjait követi nyomon a falubéli asszo-
nyokkal, akik legintimebb gondolataikat és 
álmaikat fedik fel a kamerának. A vetítés 
után Sós Ágnes rendező lesz a vendégünk.
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Fej nélküli holttest a Pinceszínházban
A ferencvárosi teátrum Georges Simenon klasszikus krimijét, a Fej nélküli holttestet mutatta be május 13-án. Hazai 
színházban korábban sohasem játszottak még a legendás Maigret felügyelőről szóló művet – miközben a világszerte 
közkedvelt belga író 75 regényének és 28 novellájának kulcsszereplője a nyomozó. 

„Megérteni, nem pedig elítélni!” – ez 
Maigret felügyelő életbölcsessége. A Fej 
nélküli holttest története egy Szajna-parti 
bisztróban játszódik, ahol a detektív és se-
gédje, Lapointe nyomoznak. Gyanúsított-
juk a titokzatos Aline Calas, a tulajdonos-
nő, akinek váratlanul eltűnt a férje.

Georges Simenont kortársai nagyon nagy-
ra becsülték a Maigret felügyelős története-
kért, míg a szerző munkássága melléktermé-
kének tekintette a krimisorozatot. Valójában 
nemcsak jó bűnügyi sztorik ezek, hanem 
az élet sokszínűségéről is tudósítanak, akár 
egy Csehov- vagy Maupassant-novella. 

A Fej nélküli holttestben – miközben egy 
gyilkosság felgöngyölítése zajlik – Maigret 
felügyelő szemén keresztül megismerke-
dünk a gyanúsítottakkal, egyre mélyebbre 
jutunk az életükben. Végül már nem is a 
bűnügy felderítése 
jelenti a legnagyobb 
izgalmat, hanem az 
elkövetők szemé-
lyének és indítékai-
nak feltárása. 

A felügyelő bal-
lonkabátját a Pince-
színházban Kaszás 

Gergő ölti magára, segítőjét, Lapointét 
Szatory Dávid, titokzatos gyanúsítottjukat, 
Aline Calas asszonyt pedig Egri Márta ala-
kítja. Az előadást Vörös Róbert rendezte.

A Pinceszínház 
júniusi műsora
1., szerda 18.30 Dixie Kings of   
   Hungary 
   – Dixieland-klub
2., csütörtök 19.00 Herczeg Ferenc: Kék róka
3., péntek 20.00 George Simenon–Vörös Róbert:
   Fej nélküli holttest –  
   Maigret különös esete 
6., hétfő  19.00  Tasnádi István: Finito
7., kedd  19.00  Hamlet
8., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary 
   – Dixieland-klub
15., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary
   – Dixieland-klub
Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával 20 szá-
zalékos kedvezményt kapnak a jegyek árából, a 60 év feletti 
kerületiek pedig további 10 százalékkal olcsóbban juthatnak 
hozzá a belépőkhöz.

összegzett és új évadot hirdetett a nemzeti színház
Öt nagyszínpadi bemutatót és 11 premiert tervez a jövő évadban a Nemzeti Színház. Vidnyánszky Attila igazgató elmond-
ta, továbbra is a költői színház eszményképe mentén működnek: szeretnének nagy szenvedélyeket, emberi érzéseket ábrá-
zolni és újra hősöket színpadra állítani. Közölte, a bemutatók fele ősbemutató, tehát „ez egy nagyon bátor évad lesz”.

Szenvedélyek színháza – ez a 2016/2017-es évad szlogenje, mely-
re már megkezdték a bérletek árusítását, a nézők számtalan bérlet-
konstrukcióból válogathatnak.

A 2016/2017-es évad bemutatói:
• F. M. Dosztojevszkij: KROKODIL (rendező: Valerij Fokin)
• Szilágyi Andor: TÓTH ILONA (rendező: Vidnyánszky Attila)
• Branislav Nuŝić: A MINISZTER FELESÉGE (rendező: Árkosi 

Árpád)
• Michel de Ghelderode: KÉPEK ASSISI SZENT FERENC 

ÉLETÉBŐL (rendező: Bozsik Yvette)
• CSÍKSOMLYÓI PASSIÓ (rendező: Vidnyánszky Attila)
• Ingmar Bergman: SZENVEDÉLY (rendező: Kiss Csaba)
• Ivan Viripajev: RÉSZEGEK (rendező: Viktor Rizsakov)
• Katona József: BÁNK BÁN (rendező: Vidnyánszky Attila)
• Földes László Hobo: A GULÁG VIRÁGAI (rendező: 

Vidnyánszky Attila)
• Euripidész: HIPPOLÜTOSZ (rendező: Zsótér Sándor)
A Bajor Gizi Szalonban a társulat tagjai közül Nagy Mari, Hor-

váth Lajos Ottó, Farkas Dénes, Mátyássy Bence és Olt Tamás ké-
szül önálló esttel.

A hamarosan záruló évadot értékelve Vidnyánszky Attila úgy fogal-
mazott: „nagyon gazdag és eseménydús évadon vagyunk túl”. Hang-

súlyozta, a teátrum nyitott színházként működik, a repertoár csaknem 
felét befogadott produkciók adják. Hozzátette, a 2015/2016-os év- 
adot rengeteg ifjúsági program, vendégelőadás, gála, valamint külföl-
di turné (Algéria, Kárpátalja, Felvidék, Erdély, Vajdaság, Szlovénia) 
színesítette. Kiemelte, ez lesz a színház történetének második leg-
nézettebb évada, idén a tavalyinál magasabb, 120 ezres nézőszámot 
várnak.

Fotó: Eöri Szabó Zsolt
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Baán tibor a személyiség nyomában
A Szerepválaszok című tanulmánykövetével az Év könyve címet is elnyerő Baán Tibor költőt, kritikust, esszéistát látta 
vendégül legutóbb a Szó és ember beszélgetéssorozat. Az irodalmár művészi életútjáról és a személyiség titokzatos réte-
geiről mesélt a Boráros téri könyvtárban.

Az irodalmi beszélgetéssorozat soron kö-
vetkező estjén Mezey Katalin Kossuth-dí-
jas író, a Széphalom Könyvműhely veze-
tője beszélgetett a 15 kötettel büszkélkedő 
Baán Tiborral, aki versei mellett kortárs 
magyar alkotókról írt tanulmányaival és 
kritikáival vívta ki az irodalmi világ elis-
merését. A 70. születésnapját a napokban 
ünneplő író élete kezdetéről szólva el-
mondta, családja mai mércével talán nem 
is mérhető szegénységben élt, ő kemény 
munkával jutott el a győri bencés gimná-
ziumba, ahol megtanulta, milyen az igazi 
tudatosság. Matekból annyira gyenge volt, hogy irodalomkedvelő 
tanára valószínűleg csak azért engedte át a vizsgáin, mert jókat 
beszélgettek a francia szimbolistákról. Az érettségi után ismét 
meggyűlt a baja az oktatással, mivel jó darabig egyik egyetemre 
sem vették fel deklasszálódott polgári származása miatt. Már a 
gimnázium alatt is sokat írt, de csak jóval később vált igazi íróvá. 
Azonban úgy érzi, nem késett le semmiről: az évek során felhal-
mozódott tapasztalatai érett szerzővé és jó kritikussá tették. Ele-
inte a szakma is jobban értékelte kritikusi munkáját, mint líráját. 
Kevesen tudják, hogy Baán Tibor képzőművészettel is foglalko-
zik; ma leginkább kollázsokat készít, melyek saját tervezésű és 
készítésű könyvborítóin köszönnek vissza. 

A beszélgetés középpontjában Az én hat-
ványai című új kötete állt, mely a héjszer-
kezetű személyiségről elmélkedik, mi-
közben különböző énszerepeket sorol fel 
(ős én, antik én, misztikus én, romantikus 
én, történelmi én, felettes én, futurisztikus 
én). Ezek az embert alkotó külső-belső 
tulajdonságokat jelenítik meg. – Az em-
beri személyiség megismeréséhez, mint 
hagymáról a rétegeit, le kell fejtenünk a 
héjakat, hogy meglássuk a magot, a va-
lódi személyiséget – vallja Baán Tibor, 
aki szerint a gond ott kezdődik, hogy „a 

világon minden csupa héj és semmi mag”. Úgy véli, mivel min-
den korszakban benne vannak a már elmúltak emlékei, az emberi 
gondolkodás kozmikus mítoszok köré épül. A mítosz szerinte a 
nem történeti pontossággal elmesélt emberi emlékezetet őrzi: nem 
neveket és évszámokat sorol, hanem megszemélyesíti a korszak 
történetét azáltal, hogy a legjellemzőbb emberi tulajdonságokra 
koncentrál. Az író úgy véli, a mai ember legnagyobb problémá-
ja, hogy képtelen egységélményt megélni. – Egyszerre éljük meg 
az egységre való szomjazást és a világ kettősségét – jelentette ki. 
Az irodalmi est végén a közönség tombola sorsoláson nyerhetett 
Baán Tibor-köteteket. 

T. D.

Ferencvárosi Gyermeknap 
Május 28. 10.00–16.00
Helyszín: Ferencvárosi 
Művelődési Központ kertje
10.00: Farkasházi Réka és a 
Tintanyúl zenekar koncertje 
11.20: Legyél a Cimborám! 
interaktív verskoncert Korhecz 
Imolával és a Cimbora 
együttessel
12.20: Interaktív játék és mese 
a varázsfa alatt 
A csökönyös kiselefánt  
– a Mesefáni hintaszínház 
közreműködésével
13.00: Bemutatkoznak az 
FMK mozgástanfolyamai
14.30: Interaktív játék és mese 
a varázsfa alatt 
Az aranyszőrű bárány  
– a Mesefáni hintaszínház 
közreműködésével
15.00: Jancsi és Juliska, 
Tündüs Manó módra, bábjáték 
a Mesemondó Tündüs Manó 
Bábszínház előadásában
Egész nap kísérő programok, 
játékok, játszóház
Minden program ingyenesen 

látogatható, minden játék 
ingyenesen használható!
A rendezvény eső esetén 
az FMK épületében lesz 
megrendezve.

Református Zenei Fesztivál 
Május 27–29.   
Bakáts tér–Ráday u.
További információ: www.rzf.
reformatus.hu

Nemzeti Összetartozás Napja 
Június 3. 14.30
Helyszín: Ferencvárosi 
Művelődési Központ

Magyarok a Barcáért 
Filmvetítés  
és közönségtalálkozó
Június 5. 18.00
Műsorvezető: Harsányi 
Levente, Helyszín: 
Ferencvárosi Művelődési 
Központ
A belépés díjtalan!

IV. FERI FESZT 
Prevenciós Nap – Diákmunka 
Börze

Június 8. 9.00–14.00
Helyszín: Ferencvárosi 
Művelődési Központ
A belépés díjtalan!

XIII. Ferencvárosi Roma 
Kulturális Fesztivál

Június 18. 11.00–20.00
koncertek, ferencvárosi 
tehetségek bemutatkozás
„Cigányvarázs” 
képzőművészeti kiállítás
főzőverseny, légvár, arcfestés, 
lufihajtogatás, pingpong, 
csocsó
Helyszín: Ferencvárosi 
Művelődési Központ kertje
A belépés díjtalan!

„Bemutatkozás” 
A digitális fotótanfolyam 
kiállítása 
Megnyitó: június 1. 17.00
Megtekinthető: június 28-áig

Halmos Vilmos-emlékkoncert 
Június 4. 19.00
Halmos Vilmos, a SPArKING 
zenekar alapítója és a Benkó 
Dixieland Band legendás 

zongoristája egy éve hagyott 
itt minket. Rá emlékezünk 
zenész barátaival, családjával, 
rajongóival.

Höcögő táncház 
Magyar táncház gyerekeknek 
és családoknak
kézműves foglalkozással, 
kéthetente élőzenével
Közreműködnek: Olasz 
György és barátai
Csütörtök 17.00
Belépő: 300 Ft

Retró táncdélután 
Június 6., 20. 14.00
Zenél: Putyera Róbert
Belépő: 700 Ft

Roma táncház 
Június 10. 18.00
Tánctanár: Farkas Zsolt,  
a Khamoro Budapest Band 
vezetője. A belépés díjtalan!

Strófa Trió vers-zene klub
Június 18. 18.30 
Belépő: 600 Ft
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A nyúl mint tolmács
Mesenapot tartottak Lázár Ervin születésének 80. 
évfordulója alkalmából a Szabó Ervin Könyvtár 
Börzsöny utcai fiókkönyvtárában május 17-én.

A Medáliák Kulturális Egyesület és a József Attila-la-
kótelepi könyvtár együttműködése révén rendezték meg 
ismét a mesemondó versenyt, amelyre ezúttal is egyéni 
és csoportos jelentkezőket vártak. Az eddigiekhez képest 
változást jelentett, hogy idén már bármely magyar író 
meséjével lehetett készülni. A produkciókat Lázár Ervin 
művei dominálták, de Kányádi Sándor és Janikovszky 
Éva egy-egy történetét is előadták a gyerekek. A verseny 
végén minden résztvevő emléklappal gazdagodott, illet-
ve több különdíjat is kiosztottak.

A megmérettetésre érkező lakótelepi iskolák (Weöres 
Sándor, Kosztolányi Dezső és Kőrösi Csoma Sándor) 
második és negyedik osztályos diákjait Rajzinger Mária 
könyvtárvezető üdvözölte, és kívánt sok sikert az előadásokhoz. 

Mezei Erzsébet, a Medáliák Egyesület vezetője elmondta: az ese-
mény célkitűzése lehetőséget biztosítani a tanulóknak arra, hogy 
megmutathassák, milyen meséket olvasnak, mondanak szívesen, 
illetve hogy felhívják a figyelmet a magyar mesekincs gazdagságá-
ra. Hozzátette, cél továbbá, hogy a gyerekeket bevezessék a könyv-
tárba, és hogy a különböző iskolákba járó diákok megismerhessék 

egymást, így közösséget teremtsenek a lakótelepen. Ezt szolgálják 
a több éve működő, havi rendszerességű Papírszínházi foglalko-
zások is, amelyek után drámajáték, kézműveskedés a program. A 
Mesenap másnapján Lázár Ervin A hétfejű tündér című meséjét 
láthatták-hallhatták a gyerekek.

M. K.

ImPRESSZUm
Ferencváros, 2016. május 23., XXVI. évfolyam, 10. szám, ingyenes kétheti lap. ISSN 1789-7572. Megjelenik 40 ezer példányban. ▪ Felelős 
kiadó: Ferencváros Önkormányzata ▪ Főszerkesztő: Veres László ▪ Fotó: Tuba Zoltán ▪ Tördelés: Simon-Ihász Veronika és Földházi Árpád 
▪ Nyomdai előkészítő: Heroes Group Kft. ▪ Terjeszti a Magyar Posta ▪ A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@ferencvaros.hu ▪ 
Levélcím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

ízek és táncok nemzetiségektől
Zene, tánc és gasztronómia terén mutatkoztak be a Ferencvárosban élő nemzetiségek az FMK színháztermében tartott 
VIII. Nemzetiségi Kavalkádon. A görög, német, szlovák, roma, ukrán és román kultúrát folklórprogramokon és ételkós-
toláson keresztül ismerhette meg a kerületi közönség.

A vendégeket Kollátosz Jorgosz, az önkor-
mányzat Kulturális, Egyházügyi és Nem-
zetiségi Bizottságának tagja köszöntötte, 
aki beszédében az egymásra való 
odafigyelés és megértés jelentő-
ségét hangsúlyozta. – A nem-
zetiségek a nemzet szövetének 
fénylő aranyszálai: hagyomá-
nyaik, kultúrájuk, énekeik, tán-
caik, viseletük, szokásaik gazda-
gítják és gyarapítják a nemzetet. 
A nemzeti kisebbségek megbe-
csülése a többségi társadalom ál-
lapotának és lelki egészségének 
mércéje is – jelentette ki a görög 
nemzetiségi képviselő. Magyar-
országon tizenhárom regisztrált 
nemzetiségi önkormányzat mű-
ködik, ebből tíz Ferencvárosban 
is jelen van. 

A gálaműsort a közkedvelt Mydros 
együttes nyitotta meg, amely görög vá-
rosi zenével és népzenével szórakoztatta 

a közönséget, de a legnépszerűbb délszláv 
dallamok is felcsendültek koncertjükön. A 
görögöket a Bernáth házaspár, Ferenc és 

Viktória (képünkön) gitárszóval kísért uk-
rán népzenei műsora követte. Harmadik-
ként az idén 25 éves Lipa Szlovák Folklór 
Egyesület lépett színpadra, amely szlovák 

táncokkal és népdalokkal mozgatta meg a 
közönséget. A pódium deszkáit a tradicio-
nális oláh cigány zenét játszó Vojasa Trió 

tagjai ropogtatták tovább, úgy 
szólaltatva meg a roma nép-
zenét, hogy a városi fiatalok is 
azonnal táncra perdültek tőle. 
A roma műsort a Sukár Tánc-
együttes tagjai folytatták, majd 
a román nemzetiséget képviselő 
táncospár mutatkozott be pro-
dukciójával. A színpadi progra-
mok a németekkel zárultak, akik 
gitárzenével és jódlizással idéz-
ték meg a német folklórt. 

A művészeti csoportok műso-
ra után vette kezdetét az ízek 
kavalkádja. A földszinti nagy-
előadóban tartott ételkóstolón a 

látogatók megismerkedhettek a német, a 
roma, a szlovák és a román konyha finom-
ságaival, így nemcsak teli szívvel, de teli 
hassal is távozhattak a rendezvényről. T. D.

kultúrA
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Hogy még jobb legyen 
Belső-Ferencvárosinak lenni
A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány (FKA), amely független civil szervezetként adománygyűjtéssel, támogatásosztás-
sal foglalkozik, és a kerületi közösség identitásának erősítését tűzte ki céljául, május 7-én sikeres kampánynappal zárta 
legutóbbi akcióját. A Belső-Ferencváros Napon megszólalt az FKA lokális közösségi netrádiója, a Rádió Ráday is.

Az alapítványnak több mint 1 millió forintot sikerült összegyűjte-
nie, amiből helyi, közösségi programokat támogatnak. A kampány 
során ferencvárosi kötődésű magánszemélyek, vállalkozók és pa-
tinás intézmények adakoztak, de az alapítvány gyűjtött egyedi 
hangulatú, különleges sétákkal és ismert kerületiek által felaján-
lott relikviák elárverezésével is.

A Nagycsarnok Backtstage elnevezésű, kultúrtörténeti ismerete-
ket adó és a mai működés hátterét egyaránt bemutató séta részt-
vevőit Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
vezetője és a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazga-
tóságának munkatársa kalauzolta végig a patinás épületen. Az 
Iparművészeti Múzeum egér- és madártávlatból című sétájának 
(képünkön) adományfelajánlói Gerhardt Krisztina muzeológus 

segítségével juthattak be a pincétól a padlásig olyan he-
lyekre, ahova a hétköznapi látogatók soha.

Az Adománylicitre felajánlott relikviák tulajdonosait 
is sokan ismerik a kerületben: Bodó László, a Bakáts téri 
Ének-Zenei Általános Iskola igazgatója egy felújított régi 
írógépet, az iskola szomszédságában 15 éve működő hen-
tesbolt vezetője, Rábai Róbert egy még mindig használható 
régi lánckötényt és egy csontfűrészt kínált fel. A Stúdió K 
Színház vezetője, Fodor Tamás színész-rendező egy sike-
res előadást megidéző márkibabát, a Két Egér Könyvesbolt 
egy gyerekkönyv illusztrációja alapján készült képnyoma-
tot, a Púder Bárszínház és Galéria, illetve a Manga Cowboy 
és a Medence Csoport pedig egy-egy, a saját világát meg-
idéző speciális dizájntárgyat ajánlott fel. Az Iparművészeti 
Múzeum egy Zsolnay-tetőcseréppel, míg Benedek Gabriel-
la, az FKA kuratóriumának elnöke egy egyedi, pénztárcá-

ból, irattartóból és neszeszerből álló szettel járult hozzá a licithez.
A sikeres kampány záróakkordjaként szólalt meg az alapítvány 

önkéntesei, támogatói és munkatársai által létrehozott, egyelőre 
alkalmilag sugárzó közösségi netrádió, a Rádió Ráday is, amely 
a Púder kirakatában felállított látványstúdióból közvetített. A há-
romórás adás azt a kérdéskört járta körül, hogy miként lehetne a 
városrész pezsgő szellemi, kulturális életét még jobban bemutat-
ni, megismertetni. A beszélgetésben részt vett többek közt Nagy 
Gergely, a Nagyvásárcsarnok főépítésze, valamint Nándori László 
cukrász, aki a lakók és a helyi vállalkozók közti összetartás erősö-
dését várja a jövőben. A közel 100 ember együttműködésével meg-
valósult Belső-Ferencváros Nap további részleteiről a ferencvarosi.
kozossegialapitvany.hu oldalon olvashatnak.            B. E.

Üdvözlet az érkezőnek
Nemrégiben a járókelőket is meglepő szokatlan mini- 
koncertekkel, személyes ajándékként „átadott” szerená-
dokkal köszöntötték Középső-Ferencváros újszülött babáit 
és családjaikat helyi kötődésű civilek, kerületi óvodások és 
az őket kísérő felnőttek. A Periszkóp Egyesület szervezé-
sében létrejött Üdvözlet az Érkezőnek program elsődleges 
célja, hogy a Ferencvárosban élők közelebb kerüljenek 
egymáshoz, és hogy az érintett családok olyan élményben 
részesüljenek, amely nagyban erősítheti bennük a közös-
séghez tartozás érzését.

A Thaly Kálmán utcai Csicsergő Óvoda gyermekeivel és 
óvónőivel, helyi védőnők bevonásával és a szintén civi-
lekből álló Magamnál jobban kórus tagjai közreműködé-
sével, valamint a kerületben már többször is bemutatko-
zó, összművészeti, közösségi programjaival ismertté vált 
Schermann Márta színész-rendező vezetésével megvalósult 
kezdeményezés igazi utcai látványosságot nyújtott a kör-
nyékbeli házak lakóinak is. A program a Ferencvárosi Kö-
zösségi Alapítvány támogatásával továbbfolytatódik.

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

Gergely Ádám 
(2016. március 9.)

Henger Zoé 
(2016. március 17.)

Horváth András 
(2016. április 5.)

Owczynik-Rojo Maja 
(2015. oktober 14)


