
  

Ferencváros Önkormányzatának kétheti lapja  •  www.ferencvaros.hu  •  2019. augusztus 12.

NYERJEN KONCERTÉLMÉNYT
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Kvízünk nyertese ez alkalommal 
két jegyet is magáénak tudhat  
a Budapest Parkban megrendezen-
dő Honeybeast-koncertre!

TISZTA HÁZ, RENDES UDVAR

Lomtalanítás, kamerarendszer, 
házgondnok – ezek a fő elemei az 
önkormányzati bérházak számára 
meghirdetett programnak. 10

Egy 1608-ban Szenci Molnár Al-
bert által megjelentetett Szentírást 
adományozott a Bibliamúzeumnak 
egy dániai magyar hölgy.

HAZATÉRT A BIBLIA

12

www.bakatsfeszt.huA részletes program az újság 10–11. oldalán olvasható.

GONDOSKODÓ
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Az önkormányzat idén is biztosít 
tankönyvtámogatást, azonban az 
eljárás rendje átalakul.

INTERJÚ
A brit és az izraeli nagykövet is részt 
vett a roma holokauszt áldozatainak 
koszorúzásán.

14

EMLÉKNAP  

7

Mit profitálhat a kerület a FIABCI 
Prix d’Excellence nagydíjának 
elnyeréséből? A választ megtudhat-
ják dr. Martos dánieltől.
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Együtt szurkolt a kerület a Fradinak
Fradi-sálas, zöld-fehér mezbe öltözött tinik, gyermeküket is magukkal hozó fiatal családok, valamint évtizedek óta 
hűséges középkorú vagy idősebb FTC-szurkolók lepték el július 30-án és augusztus 6-án a József Attila-lakótelep Nyúl-
dombja melletti rétet, ahol az önkormányzat ismét óriáskivetítős közvetítést szervezett a Ferencváros idegenbeli össze-
csapásaira. Az előbbi találkozót a nézők Nyilasi Tiborral és Lipcsei Péterrel, utóbbit pedig ifj. Albert Flóriánnal  
és Keller Józseffel izgulhatták végig.

– A bolgárok elleni meccsen 700-nál hagy-
tuk abba a számolást. Most biztosan többen 
jöttek el – lelkesedett a július 30-i mérkőzés 
előtt Bácskai János polgármester, aki sze-
rint a nyár legjobb ötlete volt a szabadtéri 
meccsnézés. A közösségépítő kezdeménye-
zés sikerét bizonyítja, hogy a szervezőknek 
a második alkalomra egy nagyobb helyszínt 
kellett biztosítaniuk, így került át a rendez-
vény a Nyúldomb melletti nagyrétre. 

Az FTC Bajnokok Ligája-selejtezőben 
beindult menetelése nemcsak a fradistákat 
tüzelte fel, hanem a magyar foci feltáma-
dásában reménykedőket is, hiszen a Ludo-
gorec elleni magabiztos győzelemsorozat a 
Valettával szemben is folytatódott. A zöld-
fehérek itthon 3-1-re verték a máltai klubot, 
így mindenki azt remélte, ha a visszavágón 
fiaink nem is szereznek sok gólt, a Fradi 
továbbjut, és megküzdhet az igazán komoly 
ellenféllel, a Dinamo Zagrebbal. A sör, virsli 
és egyéb fontos kellékek társaságában iga-
zi lelkes meccsnézős hangulat kerekedett a 
nézőtéren, és megindult az esélylatolgatás is. 
„A továbbjutás biztos!”. „Nem számítottam 
erre a csodára, amit a Fradi most művel.” 
„Ha a BL-főtábla nem is, az Európa Liga-
csoportkör tuti elérhető lesz.” „Nagyon so-
kat fejlődött a csapat tavaly óta.” „A Fradit 
eddig lenézték, most ezt ki kell használni.” 
Ilyen és ehhez hasonló véleményeket han-
goztattak a szurkolók.

A meccsnézés más meglepetéseket is tarto-
gatott: minden jelen lévő Fradi-szív hatalma-
sat dobbant, amikor a színpadon megjelent a 
klub két egykori legendás játékosa: Lipcsei 

Péter és Nyilasi Tibor. A sztárfocisták szin-
tén a Ferencváros eredményeit méltatták, és 
biztos továbbjutást tippeltek csapatunknak. 
A félidőben az FTC két ikonja tombola-
ajándékokat sorsolt ki, így többen dedikált 
labdával, mezzel és egyéb Fradi-relíkviák-
kal térhettek haza. Az 1-1-es döntetlennel 
végződő mérkőzésen a Fradi nem játszott 
emlékezeteset, de továbbjutott. A drukke-
rek pedig megőrizték pozitív szemléletü-
ket: „Megverjük a Zágrábot is!” – skandálta  
az elvonuló tömeg.

Az augusztus 6-án Horvátországban meg-
rendezett Dinamo Zagreb elleni meccs meg-
tekintése előtt a műsorvezető Albert Flórián-
nal és Keller Józseffel beszélgetett. A téma 
természetesen az 1995/96-os bajnokcsapat 
volt, amely tisztességesen helytállt a Bajno-
kok Ligájában is, egyszer például döntetlent 
játszott a Real Madriddal. A nézők között 
– az első sorban szurkolva – ott volt az ak-
kori gárda egy másik oszlopos tagja, Szer-
gej Kuznyecov is, akit nagy taps fogadott.  
A sorrendben harmadik közös meccsnézésen 
rekordszámú szurkoló vett részt, a hangulat 
ez alkalommal is fergeteges volt. Ugyan a 
kedélyeket némileg lehűtötte a korán (7. 
percben) bekapott gól, ám a fradistákat nem 
olyan fából faragták, mint akik egygólos hát-
rányban feladnák a csapat biztatását. 

A szünetben a már hagyományos tombola-
sorsolás után egy rövid értékelés is belefért. 
Keller József és Bácskai János is úgy vél-
te, az első játékrészben kissé megilletődve, 
gyámoltalanul játszottunk, ám ha a második 
félidőben bátrabbak leszünk, és többet tá-

madunk, van keresnivalónk a horvát bajnok 
ellen. Jóslatuk beigazolódott, a 60. percben 
Sigér fejesével kiegyenlítettünk, a döntetlent 
pedig sikerült megőrizni a mérkőzés végéig.  

– A második játékrész jobb volt, mertünk 
támadni, zavarba hoztuk őket, és sikerült 
gólt szereznünk. A Zagreb 1-0 után leült, 
kényelmessé tette őket az eredmény. Ak-
kor kezdtek el támadni, amikor gólt lőttünk, 
de ilyenkor már nehéz újra felpörögni, és  
a szerencse sem szokott az ilyen csapat mel-
lé állni, ahogyan most sem – mondta Keller 
József.

– Nekem a Dinamo csalódás volt, abszolút 
verhetőnek tartom ezt a gárdát. Azt gon-
dolom, a visszavágón is gólokra kell töre-
kednünk, nem szabad 0-0-ra játszani – tette 
hozzá Albert Flórián.

– Innentől egyértelműen csakis a tovább-
jutás lehet a reális cél. Taktikusan megrúg-
tuk a gólunkat, és taktikusan védekeztünk.  
A közönség szokás szerint fantasztikus volt, 
nem csüggedt, kiszurkolta a jó eredményt 
– összegzett Bácskai János polgármester, 
aki lapunknak azt is elmondta, minden al-
kalommal egyre többen jönnek ki a közös 
meccsnézésre, a szurkolók pedig nagyon 
lelkesen és sportszerűen biztatják a csapatot. 
Hozzátette: a kezdeményezés olyannyira 
népszerű és kedvelt, hogy további, magyar 
érdekeltségű sportesemények (a labdarúgó-
válogatott idegenbeli mérkőzései, olimpiai 
döntők) óriáskivetítős közvetítését is ter-
vezik. 

(Ferencváros)
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Filmek a csillagok alatt
Harmadik alkalommal tartottak szabadtéri mozifilmvetítést a József Attila-lakótelepi Nagyjátszótéren augusztus 7-én. 
Ekkor a magyar csodakancáról szóló Kincsem című produkciót láthatta a nagyérdemű, Dudás Viktor filmszakértő 
pedig Gáspár Tiborral, a mozi egyik főszereplőjével beszélgetett.  

Aligha találunk olyat, aki ne szeretne meg-
nézni egy jó filmet kint a szabadban, a 
csillagos ég alatt. Az önkormányzat ezért 
JÓeSTI MOZI néven hétről hétre szabad-
téri vetítéseket tart a József Attila-lakótelep 
Nagyjátszóterén. Július 24-én a Csinibaba 
című magyar zenés vígjátékot tekinthették 
meg az érdeklődők. A szocializmus szatírája 
az ’56 utáni konszolidációs időszak „leg-
vidámabb barakk” életérzését idézte meg 
hét évvel a rendszerváltás után. A produkció 
egyik szereplője, Lázár Balázs színművész, 
a Ferencvárosi Pinceszínház irodalmi re-
ferense személyesen is ellátogatott a vetí-
tésre, hogy megossza élmé-
nyeit az 1997-es, hatalmas 
közönségsikert arató mozi 
forgatásáról.

A színművész arról me-
sélt Dudás Viktor film-
szakértőnek, milyen nehéz 
dolga volt a színészeknek 
a film teljesen egyedi fel-
vételi módszere miatt.  
A szöveget ugyanis vissza-
felé vették fel, és gyorsítva 
vagy lassítva játszották le, 
ehhez pedig a szereplőknek 
hol lassabban, hol gyorsab-
ban kellett beszélniük és mozogniuk a fel-
vételkor. A munkálatok felénél ráadásul – 
pénzhiány miatt – majdnem teljesen leállt 
a forgatás. Lázár szerint mivel a film éppen 
a kereskedelmi tévék megjelenésének esz-
tendejében debütált, a Csinibaba nem kapott 
annyi reklámot és sztárolást, mint a néhány 
esztendővel később készült Valami Amerika. 

Talán ez is oka annak, hogy a mozi, bár óriá-
si siker volt, mégsem indította be a benne 
szereplők filmes karrierjét. A színész azt is 
elárulta, Tímár Péter rendező egy időben 
dolgozott a Csinibaba folytatásán is – amely 
az egykori szereplők gyerekeiről szólt volna 
a rendszerváltás idején – de a terv örökre az 
asztalfiókban maradt. 

A Csinibabát egy romantikus kalandfilm 
követte a ferencvárosi kertmozi vásznán; 
augusztus első szerdáján a magyar csoda-
kancáról szóló, 2017-ben készült Kincse-
met vetítették le a József Attila-lakótelepen. 
A széksorok most is megteltek, több mint 

kétszázan vettek részt az eseményen. Du-
dás Viktor ezúttal Gáspár Tibor színésszel 
beszélgetett, aki a Herendi Gábor produk-
ciójában szereplő Petrik Andrea édesapját,  
az osztrák von Oettingen bárót alakítja. 

– Az egész forgatás ünnep volt számomra 
– mondta a művész. Hozzátette, könnyű fel-
adata volt, nem kellett megjátszania magát, 

társaival ellentétben neki semmiről sem kel-
lett lemondania a szerep kedvéért: lovagolni 
már a forgatás előtt is tudott, édesapaként 
pedig a gyermekét féltő szülő karaktere is 
közel állt hozzá. Arra a kérdésre, van-e olyan 
forgatókönyv a fejében, amelyben testvé-
rével, Gáspár Sándorral játszanak együtt, 
azt válaszolta, nincs, mivel mindketten azt 
vallják, az a jó, ha egy szerepre felkérik  
az embert. Ha fordítva történik, vagyis a 
színész választ szerepet magának, annak 
általában izzadságszaga lesz. 

A ferencvárosi kertmozi vetítésein a so-
rok között Bácskai János is helyet foglalt.  

A polgármester kérdésünkre 
elmondta, annak idején ő a 
margitszigeti „szúnyogos-
ba”, valamint a csepeli kert-
moziba járt, és azóta is szép 
emlékeket őriz a szabadtéri 
filmnézésről. 

– Ahogy a színház sem 
halt ki a mozi vagy a tévé 
megjelenésével, a kertmozi 
sem fog, hiszen ezt az él-
ményt nem lehet utánozni 
– mondta a városvezető, aki 
szerint a vendégek száma 
is ezt igazolja, ugyanis az 

előadásokra mindhárom alkalommal renge-
tegen voltak kíváncsiak. A kertmozi kéthe-
tente szerdán régi magyar filmeket kínál a 
közönségnek díjmentesen, ajándék sósperec 
és málnaszörp kíséretében. Augusztus 21-én 
a Hattyúdal című fekete-fehér magyar víg-
játékot vetítik, a meghívott vendég pedig 
Bodrogi Gyula színművész lesz. 

INGYENES

PROGRAMOK

AUGUSZTUSI PROGRAMJAINK:AUGUSZTUSI PROGRAMJAINK:
08. 15. 20:45 / HYPPOLIT, A LAKÁJ (KERTMOZI)   
08. 16. 20:30 / KAMARÁS IVÁN „IDEGENEK AZ ÉJSZAKÁBAN”
08. 17. 20:30 / FELYSA - ZONGORA AKUSZTIK TZUMO ÁRPÁDDAL    
08. 18. 21:00 / OPERA STANDUP

08. 22. 20:45 / EGÉSZSÉGES EROTIKA (KERTMOZI)   
08. 23. 20:30 / PÉLY BARNA
08. 24. 20:30 / SOLATI MUSIC    
08. 25. 20:30 / ANIMA MUSICAE KAMARAZENEKAR
08. 29. 20:45 / KINCSEM (KERTMOZI), ANGOL FELIRATTAL

 KÖVESS MINKET ONLINE TOVÁBBI PROGRAMOKÉRT!   ORCZYSUMMERCHILL

TALÁLKOZZUNK AZ NKE 
LUDOVIKA CAMPUSÁN, 

AZ ORCZY-TÓ 
PARTJÁN!

TALÁLKOZZUNK AZ NKE 
LUDOVIKA CAMPUSÁN, 

AZ ORCZY-TÓ 
PARTJÁN!
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Tiszta ház, rendes udvar: folytatódik  
a szociális városrehabilitáció Ferencvárosban 
Az elmúlt három évtizedben a tömbrehabilitációs programnak köszönhetően többtucatnyi bérház újult meg Ferencvá-
ros területén. Ám még jó néhány önkormányzati tulajdonú lakóépület van a kerületben, amely felújításra vagy bon-
tásra vár. Hogy a munkálatok megkezdéséig a lakók életminősége javuljon, elindították a „Tiszta ház, rendes udvar” 
programot, amely az érintett ingatlanokban felhalmozódott hulladék elszállítására, lépcsőházi kamerarendszer kiépíté-
sére, házgondnokok kinevezésére és a legsürgetőbb műszaki feladatok elvégzésére terjed ki.   

A rendszerváltás után Budapest szinte min-
den kerülete évtizedes lemaradásban volt  
a fejlődés szempontjából; a belső város-
részek állapota leromlott, a városképet 
meghatározó impozáns bérpaloták állaga 
kritikus szintet ért el, mivel évtizedeken át 
elhanyagolták őket. A II. világháború után 
a társbérlettel sújtott, feldarabolt polgári 
lakásokat jellemzően alacsonyabb jövedel-
mű családok vették birtokba, ezzel pedig 
lehetetlenné vált, hogy a terület saját erő-
forrásaira támaszkodva újuljon meg. Külső 
beavatkozásra volt szükség, hogy a Ferenc 
körút–Üllői út–Soroksári út–Haller utca ál-
tal határolt terület fellélegezhessen, új erőre 
kapjon. 

A ’90-es években a budapesti bérlakások 
közel fele magánkézbe került, a kevert tulaj-
donviszonyok miatt pedig nehézkessé vált 
egy-egy terület rehabilitációja. Nem úgy, 
mint Ferencvárosban, ahol a szóban forgó 
régiót korábban akcióterületté nyilvánítot-
ták, így kizárták annak lehetőségét, hogy az 
ott lévő lakásokat privatizálhassák. A tulaj-
donviszonyok tehát egységesek maradtak, 
így megkezdődhetett a városrész csinosítása. 

Bő harminc esztendő alatt több tucat lakó-
ház épült vagy újult meg Belső- és Középső-
Ferencvárosban, a közel 300 milliárd forin-
tos ráfordításnak köszönhetően az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya minimálisra 
csökkent. A fővárosi és az uniós források 
azonban elapadtak, így lelassult a megújulás 
folyamata.

– Több mint két évtizeden át mi kaptuk 
meg a 23 budapesti kerület ingatlanértéke-
sítései után befizetett adó kilencven száza-
lékát. Néhány esztendeje azonban a főváros 
vezetése úgy döntött, átalakítja a Budapest 
közterületeinek megújítására vonatkozó tá-
mogatási rendszerét, hogy más városrészek 
is fejlődésnek indulhassanak. Köszönetet 
kell mondanunk, hogy ilyen hosszú időn 
keresztül kivételezett helyzetben lehettünk, 
aminek eredményeképp Ferencváros vissza-
kapta régi pompáját – mondta el lapunknak 
Bácskai János polgármester. Hozzátette, a 
nemzetközileg is elismert városmegújítási 
akció sikerének hála a 2000-es évek dere-
kára a IX. kerületben sikerült megállítani az 
elvándorlást, sőt, egy azóta is tartó intenzív 
beköltözési folyamat figyelhető meg. A fej-
lesztésekkel javult a városrész megítélése, 

Ferencváros a befektetők és az intézmények 
számára is vonzóvá vált.   

A városvezető szerint ugyanakkor még 
mindig van negyven bérház a kerületben, 
amely felújításra szorul vagy lebontásra vár, 
ám az önkormányzat költségvetéséből éven-
te csupán egy-két épület rekonstrukciójára 
telik, így a teljes rehabilitáció kizárólag a 
magántőke bevonásával valósulhat meg ész-
szerű határidőn belül. Azért, hogy az érintett 
lakások bérlőinek életminősége, -körülmé-
nye addig is javuljon, létrehozták a Tiszta 
ház, rendes udvar elnevezésű programot, 
melynek részeként elszállítják a lakók által 
összegyűjtött és illegálisan tártolt hulladé-
kot, lépcsőházi kamerarendszert építenek ki, 

házgondnoki rendszert hoznak létre az érin-
tett bérházakban, amelyeket szükség szerint 
fel is újítanak. A beruházás megvalósítása 
három–négy esztendőt venne igénybe. 

– Az a célunk, hogy azon bérlők számára 
is megfelelő életkörülményeket teremtsünk, 
akik néhány évig még kénytelenek lesznek 
ezekben a házakban lakni. Első lépésben 
az épületek megtisztítása zajlik le, hiszen 
az időről időre felhalmozódó lom azon 
túl, hogy tűzveszélyes, közegészségügyi 
szempontból is aggályos, és a szükséges 
karbantartási, illetve felújítási munkálatokat 
is zavarja, akadályozza – fogalmazott Mezey 
István önkormányzati képviselő, a Gazdasá-
gi Bizottság elnöke, a program koordinátora. 

Mint mondta, az önkormányzat elkötele-
zett a közbiztonság és a lakosság szubjektív 
biztonságérzetének növelése mellett, ezért 
a kamerarendszer kiépítését is megkezd-
ték a programban részt vevő házak közös 

használatú területein. Ezzel nemcsak a bűn-
cselekmények számát lehet visszaszorítani, 
hanem elejét vehetik az újbóli szemétle-
rakásoknak is. 2018 novembere óta tizenöt 
önkormányzati tulajdonú bérházban történt 
meg a berendezések kihelyezése, melyek-
nek pozitív hatása már érezhető: a hatósági 
ellenőrzések során azt tapasztalták, hogy 
az érintett épületekben nem volt jelentős  
a lomok újratermelődése.  

Ez azonban nem pusztán a kamerarend-
szernek köszönhető, hanem azoknak a gond-
nokoknak is, akik önként jelentkeztek az 
önkormányzatnál, és vállalták a feladatot, 
hogy részt vesznek lakóhelyük rendjének 
fenntartásában. A rendszer gazdaságossága 
érdekében a feladatellátást néhány épület 
tömbösítésével oldják meg, vagyis két–há-
rom házra jut egy házfelügyelő. Ők egyfaj-
ta kapcsot jelentenek a lakóközösség és az 
önkormányzat között: jelzik az esetlegesen 
felmerülő problémákat, továbbítják a ké-
réseket, észrevételeket, emellett segítséget 
nyújtanak a házirend betartatásában, vala-
mint a közös helyiségek karbantartásában, 
állagmegóvásában. 

Ferencváros Önkormányzata számára ki-
emelten fontos a tulajdonában lévő lakóépü-
letek szükség szerinti felújítása is, vagyis a 
lakásokon kívül eső, közös használatú terü-
leteken lévő hibás épületszerkezetek rend-
behozatala. E munkálatokba beletartozhat az 
elektromos főhálózat, a gáz- és szennyvízel-
vezető-, illetve a vízellátó-hálózat cseréje, a 
tetőhéjazatok és szerkezetek, külső és belső 
homlokzatok, függőfolyosók, lépcsőházak 
statikai felújítása, valamint a támszerkezetek 
lehetőség szerinti kiváltása. A Tiszta ház, 
rendes udvar programra 2019-ben 400 millió 
forintot biztosít az önkormányzat.    SZ. D. 

Mezey István képviselő, a Tiszta ház, rendes  
udvar program koordinátora

Megvalósítási helyszínek: 
Üllői út 83., 85., 87.; Balázs Béla utca 
27/B; Márton utca 8/A, 8/B, 13.; Mihál-
kovics utca 14.; Gát utca 8., 10., 14., 22., 
23., 24–26., 25.; Soroksári út 84.; So-
bieski utca 3., 5., 7., 9.; Telepy utca 2/C, 
34.; Thaly Kálmán utca 11.; Lenhossék 
utca 5., 12.; Ernő utca 28.; Haller utca 
4., 48., 50., 52., 54.; Drégely utca 5., 10., 
12., 16., 18.; Földváry utca 3., 5., 7.; Gu-
bacsi út 21.; Koppány utca 3.; Vágóhíd 
utca 10., 31–33.
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Közösen tesznek rendet a lakótelep kapujában
Tavaly októberben Ferencváros Önkormányzata Bácskai János polgármester kezdeményezésére egyeztető tárgyalást 
tartott a József Attila-lakótelep Ecseri úti metrómegállója környékén kialakult köztisztaságot, illetve közbiztonságot 
érintő helyzet megoldására. Mivel az elmúlt időszakban ismét megszaporodtak a lakossági jelzések, a kerület vezetője 
egy újabb eszmecserére hívta össze az érintett szervezeteket, amelyektől azt kérte, hogy ne kampányszerű, hanem hosz-
szú távú, fenntartható megoldásokat keressenek.

A fórum elején Bácskai János köszönetet mondott a résztvevőknek, 
amiért az augusztus eleji időpont dacára mindannyian elfogadták 
a meghívást, bizonyítva ezzel, hogy mindenki elkötelezett a prob-
léma megoldásában. A polgármester hangsúlyozta, olyan konkrét 
intézkedések megtételét várja el az illetékesektől, amelyek hosszú 
távon és fenntartható módon biztosítják az arra közlekedő napi 
mintegy tízezer ember nyugalmát.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) kép-
viselője elmondta, előttük is ismert a probléma, majd megígér-
te, hogy fokozni fogják a közterületi jelenlétet, illetve javasolják  
a rendőrségnek, hogy a két szerv indítson közös járőrszolgálatot 
az érintett területen. 

A IX. kerületi rendőrkapitányság helyettes vezetője erre nyitott-
nak mutatkozott, és bejelentette, megduplázzák az ott szolgálatot 
teljesítő egyenruhások számát, így mostantól 24 órában két kétfős 
járőrpár felügyeli a lakótelep kapuját. Az önkormányzatot arra kér-
ték, hajtson végre tereprendezést a terület bokros részén, javítva 
ezzel az érintett szakasz beláthatóságát, valamint hogy szereljék le 
a Spar áruház előtti padokat, hogy azokon a hajléktalanok és drog-
fogyasztók ne tudjanak elfeküdni. Ez utóbbi javaslattal a BKV Zrt. 
munkatársa is egyetértett, mondván ugyanez a módszer a Kőbánya-
Kispest végállomáson is hatékonynak bizonyult. Bácskai János és 
Sebők Endre, a FESZOFE Kft. igazgatója szerint a padokat annak 
idején azért helyezték ki, mert azokon az idős emberek meg tudnak 
pihenni, amíg a buszra várnak. Így leszerelésük csak akkor támo-
gatható, ha valamilyen egyéb ülőalkalmatosság váltja fel azokat. 
Erre reagálva a BKK Zrt. képviselője jelezte, cége katalizátora lesz 

a „padkérdésnek”, és olyan egyszemélyes ülőkéket helyeznek majd 
ki, amelyek nem arra ösztönöznek, hogy valaki órákig üldögéljen 
rajtuk. Ezt a Spar regionális vezetője is támogatta, mivel elmondása 
szerint az áruház előtti járdatisztítást gyakran az ott fekvő embe-
rek miatt nem tudják kivitelezni. Hozzátette, 2016 novembere óta 
saját kollégái mellett egy külsős céget is bevonnak a takarításba, 
amit a hét valamennyi napján elvégeznek. A köztisztaság fokozása 
érdekében az FKF Zrt. képviselője vállalta, megvizsgálják, hogy 
hová tudnának újabb hulladékgyűjtő edényeket kihelyezni, és ki 
is teszik azokat. 

A tanácskozáson több önkormányzati képviselő is megjelent, 
köztük Intzoglu István, aki arra hívta fel a figyelmet: félő, ha  
az Ecseri útról kiszorulnak a szerhasználók, akkor átköltöznek a 
Pöttyös utcához. Hasonló aggályokat fogalmazott meg a Szent 
Kereszt plébánia képviselője is, azonban ő attól tart, hogy a kétes 
elemek a templom melletti/mögötti részre helyezkednek majd át. 
Bácskai János polgármester mindekettejüket megnyugtatta, hogy 
egyik terület sem marad ki a rendrakásból.

V. L. 

KÖZÖS   

APRÓHIRDETÉS
Budapest, X. kerület, Balkán utca 
3/E szám alatti CBA üzletünkbe 
keresünk boltvezetőt, eladót, áru-
feltöltőt. Vasárnap nincs munka-
végzés. Jelentkezni önéletrajzzal 
a domsod2@invitel.hu e-mailen.

Kéménybélelés, kondenzációs ka-
zánok bekötése, szereltkémény-
építés, szakvélemény ügyintézése. 
Tel.: 06/20/327-1888.

IX. kerületi szállodába keresünk 
beugrós szakács és felszolgáló 
kollégát változó munkarendben. 

Nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk! Érdeklődni: 06/30/825-6945, 
sales@canada-hotel.hu

Eltartási szerződést kötnék! 48 
éves nő vagyok, nincs senkim, 
ezért egyben családtagot is kere-
sek! 06/70/202-2624.

Eltartási vagy életjáradéki 
szerződést kötnék! Megbízható, 
leinformálható háttérrel. Jogtisz-
tán és hivatalosan. Telefonszám: 
06/70/622-3060.

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Lónyay utca 46. szám alatti 
házi gyermekorvosi rendelő felújítás miatt – előreláthatólag – 
2019. október 31-éig zárva tart. 

A rendelő korszerűsítésének időtartama alatt dr. Kiss Éva és dr. 
Csécsei Márta Éva házi gyermekorvosok és a védőnői szolgálat 
a Vaskapu utca 23–29. szám alatti rendelőben fogadja Önöket.

A 1097 Budapest, Vaskapu u. 23–29. szám alatti házi gyermek-
orvosi rendelő telefonszáma: 06/1/215-0876.

A rendelők műszaki állapotának felújítása közös érdekünk.
Az okozott kellemetlenségért megértésüket kérjük!

Ferencváros Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ

Takarítókat keresünk az alábbi területekre. Érdeklődni/je-
lentkezni az alábbi telefonszámokon lehet: 06/70/774-8971 
vagy 06/30/229-6569.

• Helyettesítői állás: napi 8 óra munka, nettó 120 000 Ft+bér-
lettámogatás • 133-as Posta, XIII. Pozsonyi út 44–46. Munka-
idő: hétfőtől péntekig 7.15–9.15 vagy 15.30–17.00. Havi nettó 
fizetés: 20 000 Ft • Zugló 1 Posta, XIV. Nagy Lajos király útja 
173. Munkaidő: hétfőtől-péntekig 06.00–14.00. Havi nettó fi-
zetés: 100 000 Ft • 10-es Posta, X. Kőrösi Csoma sétány 5. 
Munkaidő: hétfőtől-péntekig 06.00–14.00. Havi nettó fizetés: 
110 000 Ft • 25-ös Posta, II. Gábor Áron u. 74–78/A. Munkaidő: 
hétfőtől-péntekig 6.10–7.10 vagy délután. Havi nettó fizetés: 
16 000 Ft. • MOM Park Posta, XII. Alkotás utca 53. Munkaidő: 
hétfőtől-szombatig  07.00–09.00. Havi nettó fizetés: 40 000 Ft 
• Soroksár 1. Posta, XXIII. Grassalkovich utca 153. Munkaidő: 
hétfőtől-péntekig 05.00–09.00. Havi nettó fizetés: 55 000 Ft • 
Kispest 1. Posta, XIX. Templom tér 22. Munkaidő: hétfőtől-
péntekig 05.00–11.00, szombat: 06.00–08.00. Havi nettó fizetés: 
74 300 Ft+2000 Ft/szombat • Pestszentlőrinc 2. Posta,  XVIII. 
Királyhágó utca 5. Munkaidő: hétfőtől-péntekig 6.30–8.30 vagy 
18.30–20.30. Havi nettó fizetés: 30 000 Ft.
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Aranyat érnek ugróköteleseink
Ugrókötelet legtöbben tornaórán láttunk utoljára, pedig ezzel az egyszerű eszközzel egy bonyolult és látványos verseny-
sport is űzhető. Ráadásul jók vagyunk benne. A ferencvárosi Budapest Hoppers Kötélugró Klub július végén arany-, 
ezüst- és bronzérmekkel megrakodva tért haza a grazi Ifjúsági és Felnőtt Kötélugró Európa-bajnokságról.

Gyorsaság, ritmusérzék, kreativitás, kondíció – ezek a 
képességek kellenek leginkább az ugrókötelezéshez, 
amelyben olyan gyorsan pörög az acélsodrony a mű-
velők körül, hogy szabad szemmel látni sem lehet. – A 
sportág 30 esztendővel ezelőtt vetette el magjait ha-
zánkban, és fokozatosan vált egyre népszerűbbé, főleg 
a lányok körében. A versenyeken számos műfajban 
lehet indulni. Az egyköteles számokban egy ember egy 
kötéllel hajt végre trükköket, például a leggyakoribbat, 
a keresztezést. Duplaköteles versenyszám is létezik, 
ilyenkor ketten hajtanak két kötelet, középen pedig 
egy vagy két ember ugrál és figurázik – magyarázta 
Szokol Katalin, a Budapest Hoppers Kötélugró Klub 
alapító vezetője, aki maga is ugrókötelezett gyerek-
korában. 2012-ben már tanítónőként hívta meg húgát 
a Molnár Ferenc Általános Iskolába egy bemutatóra, 
Török Alfréd igazgatónak pedig annyira megtetszett 
a látványos sportág, hogy azonnal elindítatta az ok-
tatását. A Molnár Szöcskék névre hallgató szakkör 
2017-re egyesületté nőtte ki magát, azóta nemzetközi 
viadalokon is képviselteti magát.

Az egyéni és csapatversenyekre a sportolók sok futással, valamint 
funkcionális tornával készülnek, és persze rengeteget gyakorolnak. 
– Mivel egy trükköt akár százszor is meg kell próbálni ahhoz, hogy 
sikerüljön, és az érmek sem hullnak a nyakukba azonnal, néhá-
nyan feladják. Ide kitartó típusok kellenek – közölte a klubvezető.  
Az elsősorban a Molnár Ferenc suliból toborzó klub már az el-
sősöket is oktatja, akik imádnak a színes gyöngysor kötelekkel 
gyakorolni. Katalin arról is beszámolt, hogy a Budapest Hoopers-
nek egyetlen fiú tagja van, mivel a közvélemény lányosnak tartja 
a sportágat. – Márkot is sokáig cikizték az osztálytársai. Amikor 
azonban látták őt egy versenyen, rádöbbentek, hogy több erő és 
állóképesség kell az ugrókötelezéshez, mint a focihoz. Ettől kezdve 

nem bántották. Most, hogy Grazban Európa-bajnok lett, tovább-
erősödött a nimbusza – jegyezte meg a pedagógus.

A Budapest Hoopers az évente rendezett világ- vagy Euró-
pa-bajnokságokon rendre az 5., 6. helyeken végzett, most vi-
szont megtört a jég: a ferencvárosi szöcskék hét alkalom-
mal állhattak fel a dobogóra. A minden számban kiválóan 
teljesítő Tóth Márk összetettben Európa-bajnok lett, Forró Esz-
ter Emese két gyorsasági ezüstöt szerzett, Andorfi-Kovács Kit-
ti pedig ugyanebben a műfajban a harmadik helyen végzett.  
A kötélugró klubba 6–15 éves korig nagyjából 50 gyerek jár heti 
háromszor, aki pedig komolyan gondolja, vasárnap kivételével 
mindennap edz. Az ugrálókötél alakformáló mozgásként is kiváló: 
művelésével kemény combokra, hasra, karokra és formás vádlikra 

tehetünk szert. – Hálásak vagyunk Ferencváros Önkormányzatának 
az anyagi támogatásért, hiszen nagy szükségünk van rá – hang-
súlyozta Katalin. Mivel a klub állami támogatásban nem részesül,  
a szülők kénytelenek finanszírozni a nemzetközi viadalokra való ki-
jutást. A ferencvárosi egyesület ezért szponzorok jelentkezését várja.  

Eredmények és információk a Budapest Hooppers Facebook- és 
Instagram-oldalán.                 T. D.

Világbajnok 
ferencvárosi 
lány
A bolgár fővárosban, 
Szófiában rendezték 
meg júliusban az U17-
es és U19-es öttusa-vi-
lágbajnokságot, ame-
lyen a Ferencvárosban 
élő Dobronyi Dorina, 
a Weöres Sándor Ál-
talános Iskola és Gim-
názium végzett tanu-
lója egyéni ezüstérmet 
és csapat aranyérmet 
szerzett (U17), ezzel a 
magyar delegáció leg-
eredményesebb tagja 
lett. Gratulálunk!
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Vigyázzanak a szédülő  
betegek időjárás-változás esetén!
A szédüléssel küzdő érintettek állapotát nemcsak a nyári hőség, hanem a hirtelen időjárás-változás is befolyásolhatja.  
A meleg- vagy hidegfront érkezése, a nem elegendő folyadékbevitel, a sóvesztés, a napon végzett kertészkedés vagy  
a hirtelen mozdulatok még gyógyszeres kezelés mellett is állapotromlást idézhetnek elő.

– Az orvosi értelemben vett szédülés alatt általában a nagyon kelle-
metlen, forgó jellegű, a belsőfülből, illetve az egyensúlyrendszerből 
eredő panaszt értjük – magyarázta Szirmai Ágnes. A Fül-Orr-Gé-
gészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika egyetemi docense hozzátette:  
az egyensúlyt a belsőfül, valamint a látórendszerből és a végtagok-
ban lévő helyzetérző idegvégződésekből beérkező ingerek alakítják, 
melyeket az agy összesít, szabályoz. Ha ezek az információk eltér-
nek, akkor térérzékelési zavar, egyensúlykontroll-vesztés (elesés, 
eldőlés, bizonytalan járás), illetve nagyon kellemetlen, akár forgó 
szédülés jelentkezik. Szédülést, bizonytalanságérzést okozhatnak 
belgyógyászati, keringési problémák, szívbetegségek, de vércukor- 
és vérnyomásingadozás is.

Gyógyszeres kezelés és egyensúlyi torna alkalmazásával a bete-
gek 80 százalékának elmúlnak a tünetei. Hirtelen időjárás-változás 
(meleg- vagy hidegfront), extrém hőség vagy stresszhelyzet hatá-
sára ugyanakkor egy-egy szédülés, néhány órás állapotromlás még 
gyógyszerek mellett is előfordulhat. Ilyenkor – orvosi felügyelet 
mellett – a gyógyszeradagon kell módosítani.

Az extrém, nyári hőségben életkortól függetlenül bárki tapasztal-
hat rosszabb közérzetet, szédelgést, bizonytalanságérzést, ájulás-
közeli állapotba kerülhet, esetleg el is ájulhat. Kánikulában fontos 
a folyadékpótlás, de a sópótlásról is gondoskodni kell. Ilyenkor egy 
tányér tartalmas leves, de akár egy pár szem ropi vagy kevés chips 
is segíthet. Ez azonban nehezebben kivitelezhető vesebetegek, il-
letve olyan egyensúlyrendszeri betegségekben szenvedők esetében, 
akiknél a sóbevitel mérséklése alapvető fontosságú.

Bár a szédülés nem életkorfüggő, az idősebb korosztályban azért 
fordul elő gyakrabban, mert a belsőfül vérkeringésének csökke-
nésével párhuzamosan romlik a működése is. A páciensek otthon 
végezhető, egyszerű, apró fej- és nyakmozgásokból álló egyensúlyi 
tornával tudnak javítani állapotukon. Ehhez a kezelőorvosok leírást 
adnak az érintetteknek. Szirmai Ágnes azt is kiemelte, a hőségben 
különösen figyelni kell az idősebbekre: az életkorral ugyanis mér-
séklődik a szomjúságérzés, vagyis egy idős ember általánosságban 
kevesebbet eszik, iszik. Az egyensúlyszerv ettől sérülékennyé válik, 
és az érintett eleshet, balesetet szenvedhet.

– Szédüléssel diagnosztizált személy a kánikulában, 11 és 16 
óra között lehetőleg ne tartózkodjon a napon, ne kertészkedjen!  
A túlzott hajlongás, a túl sok egyensúlyi inger ugyanis nem tesz 
jót a szédülő betegnek – figyelmeztetett az egyetemi docens. Mivel  
a nyári szünidőben sok nagyszülő vigyáz az unokákra, a szakember 
arra is felhívta a figyelmet, hogy közös játék, bújócskázás közben 
az idősebbek lehetőleg ne guggoljanak le és ne egyenesedjenek ki 
hirtelen, mert az is ronthat az állapotukon.

Szédülő betegek esetében a lakás berendezése is alapvető kérdés. 
Sok idős ember felhalmoz az otthonában apró szőnyegeket, lábtör-
lőket, amelyeken nagyon könnyen el lehet csúszni. Ezek helyett 
legyen inkább egy nagy, stabil szőnyeg, amit megfog egy nehéz 
bútor. A szédülő beteg éjszaka kapcsoljon lámpát, ha kimegy a 
mosdóba, mert sötétben minden egyensúlyzavar romlik.

A szakember hozzátette: aki hosszan tartó, akut szédülést tapasz-
tal, először forduljon háziorvoshoz, ahol egy egyszerű vizsgálattal 
meg tudják állapítani, hogy egyensúlyrendszeri eredetű probléma, 
vírusfertőzés vagy csupán folyadékhiány okozza a panaszokat. 

Amennyiben a szédülő páciens felkelni sem tud, az ügyeletet kell 
hívni, ha pedig a súlyos rosszullét az utcán történik, akkor a men-
tőket kell értesíteni.

Amennyiben szakorvoshoz kerül a beteg, a vizsgálat mindig egy 
nagyon alapos kikérdezéssel kezdődik a szédülés jellegéről, körül-
ményeiről, kísérőtüneteiről, például volt-e hallásromlás, hányinger, 
hányás. Ezután következik az alap egyensúlyrendszeri vizsgálat, 

amellyel ellenőrzik, hogy az érintet tud-e egyenesen állni, járni 
és van-e úgynevezett szemtekerezgése (akaratlan, ritmusos szem-
mozgás, amit a belsőfül megbetegedése is okozhat). Emellett egy 
általános orvosnak meg kell mérnie a páciens vérnyomását, mellkasi 
panaszok esetén pedig EKG-t is érdemes csinálni. A Fül-Orr-Gégé-
szeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika egyetemi docense hangsúlyozta, 
ezek a vizsgálatok teljesen fájdalommentesek, vagyis nem kell tőlük 
tartaniuk a szédüléssel küzdő pácienseknek.

(forrás: Semmelweis Egyetem)

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT

INGYENES PRÓBAHORDÁS

Az akció 2019. 09. 13-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Akciós hal lókészülék vásárlása kizárólag

tel jeskörű audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a hal láscsökkenés megfelelően el látható a

készülékkel . A vizsgálat és i l lesztés a szakmai irányelvek maximál is betartásával történik.

Cím: Budapest, Dandár u. 25.

Nyitva: H-Cs: 8.00-16.30

Telefon: 06 (1) 770 05 26,

06 (70) 324 80 05

Email: ferencvaroshal las@levelcenter.hu

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ

Widex D30 hal lókészülék

Teljes ár:

39 990 Ft

Akár 4 havi részletre

 

– Nem ringlispil, és nem is a 6:3 borozó,  
csak hidegfront közeledik, Szabó néni!

Könnyű szédülés
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Reményt keltő  
döntetlen Zágrábban
Az utóbbi esztendők legnehezebb ellenfele várt a Ferencvárosra a Bajnokok Ligája 3. selejtezőfordulójában.  
A horvát Dinamo Zagreb a 2010-es években kilencszer szerepelt a BL vagy az Európa-liga csoportkörében, és kiváló 
nevelőmunkájának köszönhetően folyamatosan ad játékosokat az erős nyugat-európai bajnokságokba. Szinte min-
den a Dinamo mellett szólt, az első mérkőzés után mégis a Fradi várhatja kedvezőbb helyzetben a visszavágót.

A zágrábiak által biztosított 1500 vendégjegy hamar elfogyott, 
ám meglepetésre a 37 ezres Maksimir Stadionban – a magyar 
drukkerekkel együtt is – csak 14 ezren figyelték az összecsapást. 
Az viszont nem volt váratlan, hogy a zágrábiak nagy lendület-
tel kezdtek. A 3. percben 
Dibusz Dénes öklözött ki 
egy erős lövést, majd egy 
újabb akció végén a lab-
da alig szállt a kapu mellé.  
A 7. percben a tizenhat éves 
kora óta a Dinamóban játszó 
spanyol Olmo könnyedén 
tört előre, és az ötös bal sar-
kától a hosszú sarokba lőtt. 
Negyedóra után visszavett  
a tempóból a hazai együttes, 
ami kedvezett a zöld-fehé-
reknek, helyzetig azonban 
nem jutottak. A szünet előtt 
ismét felpörgött a Zagreb, 
és Dibusznak újra nagyot 
kellett védenie.

A fordulás után csendes mederben csordogált a meccs, aztán az 
59. minutumban megváltozott minden. Egy rosszul sikerült szög-
let után visszakerült a labda Zubkovhoz, ő nagyszerűen passzolt 
a lendületből érkező Tokmac elé, aki 12 méterről lőtt, a horvát 
kapus bravúrral védett, a kipattanót Sigér Dávid négy méterről  
a jobb sarok felé stukkolta, a bevetődő védő kikanalazta a labdát, 
ám a partjelző intett, hogy már a gólvonal mögül. Az egyenlíté-

sünk némiképp felébresztette a Dinamót; néhány perccel később 
Heister és Dvali tálcán kínálta a gólszerzés lehetőségét a zágrábiak 
bosnyák csatárának, de ő szerencsénkre a felső lécet lőtte telibe. 
Nem sokkal később a nagy tehetségként számon tartott Majer tört  

a 16-oson belülre, lövése 
centikkel kerülte el a bal 
sarkot. A hajrában újra Di-
busznak kellett – többször 
is – hárítani a hazaiak pró-
bálkozásait. A horvát sajtó 
és a zágrábi kapus is joggal 
dicsérte az FTC hálóőrét.

A Fradi vezetőedzője, 
Szerhij Rebrov úgy vélte, 
az első félidő után van egy 
kis előnyünk, de a budapes-
ti második félidőben olyan 
nyugodtan, koncentráltan 
kell futballoznia gárdájá-
nak, mint tette azt Zágráb-
ban a szünet után. Lovren-
csics Gergő csapatkapitány  

szerint saját közönségük előtt győzelemre kell játszaniuk.
Ami az augusztus 13-i mérkőzést illeti, már egy héttel koráb-

ban elkelt az összes belépő, így teljes telt ház előtt harcolhatja ki  
a továbbjutást a Ferencváros. Ha sikerrel jár, nagy valószínűség-
gel a norvég Rosenborggal csaphatna össze a BL-csoportkörért.

MS

Futsalos lendület
Ha a pályán ugyanolyan tempóban és hasonlóan eredményesen játszik majd a Ferencváros futsalcsapata, mint a nyári 
szünetben az átigazolási terepen, akkor a biztos bennmaradásnál merészebb terveket is szőhetnek a zöld-fehérek.

Legutóbb beszámoltunk arról, hogy a Ferencváros futsalcsapata 
a Győr és a Szigetszentmiklós visszalépése folytán a 2019/20-as 
évadban is az NB I-ben szerepelhet. A szakosz-
tályvezetés nagy lendülettel látott hozzá a gárda 
megerősítéséhez, hogy jövőre ne legyenek kiesési 
gondjaik. Az előző számunkban már említett öt 
játékos – Fekete Róbert, Öreglaki Norbert, Hosz-
szú Ádám, Büki Baltazár és Bognár Bence – mellé 
újabbak csatlakoztak, így az együttes erős kerettel 
várhatja az augusztus 23-i rajtot.

Feketéhez és Öreglakihoz hasonlóan szintén ját-
szott az FTC-ben Fehér Krisztián, ő 2014 és 2016 
között 104 gólt szerzett, és csapatkapitánya is volt 
a zöld-fehéreknek. Legutóbb a Piliscsaba játékosa 
volt, egy súlyos sérülés miatt leghamarabb szeptem-
ber végén lesz bevethető. Ugyancsak megfordult 

már a Népligetben Rábold Richárd (képünkön), aki nagypályán az 
NB II-ben játszott a Vác színeiben, valamint modellként is ismert. 

A futsal élvonalában Fradi-mezben fog debütálni.
A Szigetszentmiklós az osztályozón éppen a Fe-

rencváros ellen harcolta ki a bennmaradást az NB 
I-ben, de aztán a klub visszalépett. A gárda két kulcs-
embere azonban az FTC-ben folytatja, így Gergály 
Gyula és Fülöp Viktor továbbra is az első osztályban 
rúghatja a labdát. Nagy szerepük lehet a Fradiban 
azoknak is, akik maradtak a klubnál, köztük a több 
mint százszoros válogatott kapusnak, Tóth Gyulának.

Az együttes játékának formálása a brazil Roni Ri-
beiro Da Silva feladata lesz. A nagypályán az NB 
I-ben is szerepelt Roni az előző idényben 19 mér-
kőzésen játszott a Ferencvárosban, immár edzőként 
segíti a zöld-fehéreket.             M. S.
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Győztes BL-rajt Pozsonyban
A Ferencváros női labdarúgócsapata is a továbbjutásért harcol a selejtezőben. A hölgyeknél negyven együttes tíz cso-
portban küzd a főtábláért, és csak az első helyezettek folytathatják a sorozatot. A Fradi győzelemmel kezdett a pozsonyi 
kvartettben, a további két mérkőzést lapzártánk után rendezik meg.

Az 5. csoport nyitómeccsén a szerb 
bajnok Spartak Zlatibor Voda futball-
show-t rendezett a moldáv Agarista-SS 
Anenii Noi ellen. A szabadkaiak már 
a szünetben nyolc góllal vezettek, és 
végül 12-0-ra győztek.

A Ferencváros azonnal magához ra-
gadta a kezdeményezést a Slovan Bra-
tislava ellen, a pozsonyiak csupán rom-
boltak, nem tudták megtartani a labdát. 
A 11. percben – szép akció végén – az 
FTC új igazolása, a szlovén válogatott 
Kristina Erman a hálóba lőtt, de a part-
jelző lest intett. A hazaiak a 20. percben 
jutottak el az első lövésig, és bár a zöld-fehérek továbbra is nyomasz-
tó fölényben játszottak, a Slovan szerzett vezetést. A 33. percben 
egy balról beívelt szögletet fejelt a jobb sarokba a pozsonyiak előre-
húzódott védője. Két újabb helyzet után a 39. percben egyenlített  
a Fradi: Pusztai Sára jobbról laposan adott középre, Kocsán Petra 

pedig az ötös sarkáról a hosszú sarokba 
lőtt. A szünet előtt egy hazai szögletet 
követően Szabó Viktória a gólvonalról 
fejelte ki a labdát.

A második félidőben fokozta az ira-
mot a Ferencváros. Dörnyei Balázs 
vezetőedző előbb a bosnyák Selma Ka-
petanovicsot, majd a szintén bosnyák 
Marija Alekszicset küldte pályára. 
Több kimaradt lehetőség után utób-
bi első megmozdulásából gyönyörű 
gólt szerzett. A 67. percben Csiki Anna 
lövése levágódott a védőkről, Alek-
szics levette a labdát, majd 17 méter-

ről, ballal a jobb felső sarokba bombázott. Az utolsó negyedórára 
beállt Diószegi Fanni, és a 83. percben meg is villant: a 16-os jobb 
sarkától Vágó Fannihoz passzolt, aki az ötösről visszagurította  
a labdát, Diószegi pedig tíz méterről a jobb alsó sarokba lőtt.

          (MS)

Három arany az ob-n
Nagyszerűen szerepeltek a Ferencváros atlétái a 124. Magyar Bajnokságon. A zöld-fehér 
sportolók három arany- és négy bronzérmet szereztek.

A Lantos Mihály Sportközpontban rendezett ob nyitónapján a 
diszkoszvető Huszák János végig a harmadik helyen állt, legjobbját  
az utolsó sorozatban érte el (58,28 m). Távolugrásban Szabó László 
megküzdött az újabb bajnoki címéért, az ötödik sorozatban a har-
madik pozícióból ugrott az élre 759 cm-rel.

Másnap az esős idő alaposan próbára tette az atlétákat. A fedett 
pályán bajnok 4x400-as váltónk esélyesnek számított, és a fiúk 
valóra is váltották a reményeket. A Varga Dániel, Fekete Gábor, 
Szabó László, Pozsgai Dániel összeállítású kvartett 3:20,36 perces 
idővel, közel két mp-es előnnyel lett aranyérmes úgy, hogy Pozsgai 
sérülten versenyzett. Ketten a dobogó harmadik fokára állhattak fel: 
Szabó László a 200 m-es síkfutás, Varga Dániel pedig a 400 m-es 

gátfutás eredményhirdetésén.
Két nappal később az Iharos 

Sándor Atlétikai Centrumban 
tartották meg az eső miatt el-
maradt hármasugrás versenyét. 
Galambos Tibor egyértelműen 
a legjobb volt, végig vezetett, és 
15,66 m-rel győzött. Prekli Zol-
tán már a második sorozatban 
felugrott a dobogóra, később ja-
vított, és 14,98 m-rel lett bronz-
érmes.   (ms)

Két fiú, három érem
Augusztus elején a csehországi Racicében rendezték meg a nyíltvízi úszó junior Európa-bajnokságot. A férfiaknál két 
ferencvárosi fiatal: a Gálicz testvérpár küzdött meg a hullámokkal és az ellenfelekkel. A zöld-fehérek egy arany- és két 
bronzérmet szereztek.

A viadal első napján zajlott le a fiúk U14-
15-ös korosztályának 5 km-es versenye.  
A távnak harminchatan vágtak neki, köztük 
három magyar úszó. Az FTC sportolója, 

Gálicz László végig az élmezőnyben haladt, 
az első négy helyezettet tizedmásodpercek 
választották el. A hajrában óriási küzdelmet 
vívtak a srácok az érmekért, Gálicz végül  
a győztes német és a második olasz úszó mö-
gött harmadikként csapott a célba, Lacinak 
5,5 másodperc hiányzott az Eb-aranyhoz.

Másnap bátyja, Péter nem akart lemaradni 
tőle, és az U18-19-as mezőnyben az érem-
szerzés reményével indult el a 10 km-es tá-
von. Ebben a számban 38 sportoló mérte 
össze erejét, és az idősebbik Gálicz fivér 
öccséhez hasonlóan az élbolyban úszott. 
A végén jól hajrázott, és feljött a harma-

dik helyre. Nagyon szoros volt a befutó, 
a bajnok brit versenyző 1,2 másodperccel 
előzte meg a másik magyar indulót és más-
féllel Pétert.

Az Eb zárónapján csapataranyéremnek 
örülhettek a magyarok, és ennek részese volt 
Gálicz László is. Az U16-osok vegyes váltó-
jában két-két fiú és lány alkotta a csapatokat, 
és az 5 km-es táv végén a magyar együttes 
közel öt másodperccel ért előbb célba, mint 
az oroszok. A ferencvárosiaknak is köszön-
hetően Magyarország az éremtáblázaton és 
az összesített pontversenyben egyaránt az 
első helyen végzett.          (ms)

Kocsán Petra

Galambos Tibor
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Budapest-kvíz IV.
A nyár az utazások, a kikapcsolódás évszaka. 
Ennek megfelelően kvízünk is „kirándul”. No, 
nem messze, csak a fővároson belül. A helyes 
válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között Ferenc-
város-ajándékcsomagot és egy párosbelépőt 
sorsolunk ki a Budapest Parkban szeptember 
21-én megrendezendő Honeybeast-koncertre.

1. A főváros XV. kerületében áll Budapest legmaga-
sabb, 15 emeletes lakóépülete. Mi a különlegessége?

A) Eredetileg tíz emelettel magasabbnak szánták, 
de kiderült, hogy a homokos altalaj ezt nem teszi 
lehetővé 
B) Mélygarázst is építettek alá 
C) Víztornyot rejt magában, amely a lakótelep víz-
ellátását volt hivatott szolgálni, amíg működött

2. Mátyásföld ma Budapest XVI. kerületének város-
része, sokáig pedig Cinkotához tartozott. Melyik 
évben vált önálló nagyközséggé?

A) 1902
B) 1933 
C) 1942

3. A főváros legnagyobb kerülete a 17-es számot 
viseli, itt található Budapest egyik utolsó háborítat-
lan vizes élőhelye, a Merzse-mocsár. Hány hektáron 
terül el?

A) 8 
B) 12 
C) 27

4. Az Erdő-hegy a Pesti-síkság, egyben a pesti oldal 
legmagasabb pontja. Hány méter magas?

A) 241  
B) 313  
C) 447

5. Melyik állítás nem igaz a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőteret is magába foglaló XVIII. kerületre?

A) A kopt pápa 2011-ben itt szentelte fel Magyar                  
ország első kopt keresztény templomát 
B) Egy itteni templomban házasodott össze Jókai 
Mór Laborfalvi Rózával  
C) Két, egykor önálló település: Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre egyesítésével 1950-ben jött létre

6. A XIX. kerület egyik éke a Kós Károly építészeti 
stílusát magán viselő Wekerletelep. Ki volt  
a névadó?

A) Jakob Wekerle, a kertvárosmozgalom atyja 
B) Wekerle Jónás, a terület egykori tulajdonosa 
C) Wekerle Sándor miniszterelnök- 
pénzügyminiszter

Előző lapszámunk nyertese: Zmeskál Zoltán Tamás. 
Gratulálunk! Jutalma átvételével kapcsolatban e-mail-

ben értesítjük. A helyes megfejtés:  
1 – C, 2 – C, 3 – B, 4 – C, 5 – B, 6 – A. 

Határon túli magyarlakta  
településekre látogattak  
ferencvárosi diákok
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Határtalanul! programjának része-
ként a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium két pályázata is 
vissza nem térítendő támogatást nyert el. Ennek köszönhetően májusban 
15 hetedik osztályos tanuló utazhatott a Vajdaságba, ahol meglátogatták 
Szabadkát, Magyarkanizsát, Zentát, Újvidéket, Péterváradot, Bácskossuth-
falvát, Karlócát és Tóthfalut. A kirándulás nagyon nagy élményt jelentett 
a fiataloknak. 

A másik támogatott projekt részeként 40 ferencvárosi diák juthatott el Er-
délybe és 40 székelyudvarhelyi fiatal jöhetett el Magyarországra. A legemlé-
kezetesebb esemény az volt, amikor az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás 
Bizottsága biztosította számukra, hogy díjmentesen tekinthessék meg az 
Országházat. A csoport vendégeskedése során a magyar mellett a székely 
zászlót is kitűzték a Parlament homlokzatára, amit a házelnök rendelt el 
az erdélyi tanulók tiszteletére. A gesztus könnyeket csalt a kísérő tanárok 
szemébe. A látogatók ajándékot is kaptak, melyet a főrendiház ülésterméből 
kijövet vehettek át, ám a legnagyobb meglepetést az őrségváltás jelentette, 
melyet szintén az ő kedvükért tartottak meg. Úgy gondoljuk, hogy ezek a 
mozzanatok egy életre megmaradnak a résztvevők emlékezetében.

A Határtalanul! pályázat célja, hogy magyar–magyar kapcsolatok jöjjenek 
létre és mélyüljenek el a magyarországi iskolák és a szomszédos orszá-
gok magyarlakta területein lévő közoktatási intézmények között. Állami 
támogatással a fiatalok személyes tapasztalásokat szerezzenek a külhoni 
magyarság életéről, hozzájárulva a nemzeti összetartozás erősítéséhez,  
a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való kapcsolatuk 
fenntartásához és ápolásához.

Törőcsik Judit pedagógus

A Budapest Park felajánlásának köszönhetően kvízünk 
nyertese – a szokásos Ferencváros-ajándékcsomag 
mellett – ez alkalommal két jegyet is nyer a Bu-
dapest Parkban, 2019. szeptember 21-én tartandó 
Honeybeast-koncertre!
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra! Észrevételeivel, javaslataival, kérdéseivel, ötleteivel keresse idős-
ügyi munkatársainkat a +36/1/200-1223-as vagy 200-2284-es telefonszámon, illetve az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen.

IDŐSÜGY

Idősügyi programajánló

Nordic walking  
egészségügyi séta  
haladóknak

Késő nyári túra
Szeptember 3. (kedd) 
10.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24–28.
Belső értékeink nyomában
Szeptember 4. (szerda) 
14.00 óra
Dési Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub
Én táncolnék veled…
Szeptember 4., 11., 18., 25. 
(szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
Szeptember 11., 18., 25. 
(szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Vízitorna
Szeptember 6., 13., 20., 27. 
(péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda 
(Lobogó u. 1.) 
Molnár Ferenc iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

Európa 2014  
„Egészséges Élmény”  
természetjáró gyalogló 
program

Kirándulás az ország egyik leg-
szebb településére, Zebegénybe
Szeptember 7. (szombat) 
9.40 óra

Találkozó: Nyugati pályaudvar, 
jegypénztár. A programon való 
részvételhez előzetes regisztrá-
ció szükséges: 
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 06/1/200-2284

Mindentudás  
Akadémiája 

Ókori szeminárium: 
A Rosette-i kő titka –
 út a hieroglifák megfejtéséhez
Szeptember 10. (kedd) 
14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

Helytörténeti séta
Séta Ferencváros egykori 
főutcáján
Szeptember 11. (szerda) 
10.00 óra
Találkozó: Bakáts tér–
Knézich utca sarok

Macska- és  
állatbarátok klubja 

Szeptember 11. (szerda) 
17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti  
és kínai energiajóga

Szeptember 12., 19., 26. 
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Orvosi előadás
Alvási algoritmus – 
Ébredjünk kipihenten 
Szeptember 12. (csütörtök) 
14.30 óra
Előadó: Angyalffy Éva 
alvásszakértő
Parajdi Sópince 
(Vámház körút 11.)

Board Game Café 
– Szenior társasjáték-
klub

Szeptember 17. (kedd) 
15.00 óra
Ferenc krt. 17., alagsor

Filmklub
A Menaságra repülj… 
(2017), dokumentumfilm

Szeptember 19. (csütörtök) 
15.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

Autómentes napi 
gyalogló túra 
Ferencvárosban

Szeptember 21. (szombat) 
14.30 óra
Találkozó: Duna-part, Bálna 
Terasz (Fővám tér 11–12.)
Érkezés: Autómentes napi 
rendezvény a Napfény utcában
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail: 
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 06/1/200-2284

Parádés Főzés  
Bartal Sándor séffel

Szeptember 23. (hétfő) 
10.00 óra
Menü: Illatos tárkonyos csirke-
raguleves, grillezett szűzérmék 
almapálinkás mártásban, 
burgonyakörettel
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Cukorbetegklub
Szeptember 24. (kedd) 
14.30 óra
FESZ (Dandár u. 28.)

Helytörténeti séta
Végig a Ráday utcán
Szeptember 25. (szerda) 
10.00 óra
Találkozó: Kálvin tér–
Ráday utca sarok

Előzetes regisztrációhoz 
kötött képzések,  
tanfolyamok

Középhaladó angolnyelv-tan-
folyam (József Attila-lakótele-
pi Közösségi Ház): hétfőnként 
11.00 óra (szeptember 9., 16., 
23., 30.) 
Haladó angolnyelv-tanfolyam 
(József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház): 
csütörtökönként 11.00 óra
(szeptember 12., 19., 26.) 
Kezdő angolnyelv-tanfolyam 

(Borostyán Idősek Klubja): 
hétfőnként 14.00 óra 
(szeptember 2., 9., 16., 23., 30.)   
Középhaladó angolnyelv-tanfo-
lyam (Borostyán Idősek Klubja): 
keddenként 10.00 óra 
(szeptember 3., 10., 17., 24.)   
Haladó angolnyelv-tanfolyam 
(Borostyán Idősek Klubja): 
szerdánként 10.00 óra 
(szeptember 4., 11., 18., 25.) 
Középhaladó németnyelv-tanfo-
lyam (FMK): keddenként 8.30 
óra (szeptember 10., 17., 24.) 

Regisztrációhoz  
nem kötött  
klubfoglalkozások

Festőklub (Szerető Kezek 
Idősek Klubja): 
keddenként 14.00 óra
Sakk-klub (FMK): 
keddenként 10.00 óra
Német társalgási klub (FMK): 
keddenként 10.00 óra 
Chikung (Lenhossék u 24–
28.): keddenként 11.00 óra
Fitnesz 60+ (Lenhossék u. 
24–28., tornaterem): 
hétfőnként 10.00 óra
Kreatív Műhely kézműves 
foglalkozás (Dési MH): min-
den második kedden 
(szeptember 17.)
10.00 óra: I. csoport
11.00 óra: II. csoport 

Gyógytorna (Ferencvárosi 
Művelődési Központ) – kér-
jük, telefonon vagy e-mailben 
jelezze, melyik csoportfoglal-
kozáson kíván részt venni: 
1. csoport: hétfőnként 11.00 
óra (szeptember 2., 9., 16., 
23., 30.)
2. csoport: szerdánként 11.00 
óra (szeptember 4., 11., 18., 
25.)

Gyógytorna (Dési Művelő-
dési Ház): szerdánként 11.00 
óra (szeptember 4., 11., 18., 
25.)

ÉRTESÍTÉS:
2019. október 17-én 
(csütörtök) 10.30 óra 
A Turay Ida Színház 
kamara-előadására:
Topolcsányi Laura: ZITA 
„MAGYAR KIRÁLYNÉK” 
sorozat, a Katona József pá-
lyázat nyertes történelmi já-
téka 80 percben.
Az előadásra augusztus 19-
étől kezdődően van lehetőség 
regisztrálni a helyek betölté-
séig, de legkésőbb október 
15-éig az alábbi elérhetősé-
geken: 
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 06/1/200-2284
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IMPRESSZUM

Hazatért az egyik  
legrégebbi magyar Biblia
Templomtoronyba rejtették, elásták, abrakos tarisznyában csempészték át a határon, hogy több évszázados hányattatás 
után a Ráday Gyűjtemény Bibliamúzeumában leljen végső otthonra. Az elképesztő ritkaságnak számító hanaui Biblia 
létezése óta a Dániában élő Nagy Dolriis Zsófia családjának tulajdonában volt, aki most úgy érezte, itt az ideje, hogy  
a könyv hazataláljon.

– Ez a könyv felbecsülhetetlen érték, közel olyan horderejű re-
likvia, mint a vizsolyi Biblia – mondta el meghatottan a januári 
kollégiumi tűz által érintett Ráday Gyűjteményben rendezett ünne-
pélyes átadáson Berecz Ágnes gyűjteményigazgató. A kötet ugyanis 
a legrégibb fennmaradt teljes magyar nyelvre lefordított Biblia,  
az 1592-ben kiadott vizsolyi, más néven Károli-Biblia második ki-
adása. Az 1608-ban, a németországi Hanauban nyomtatott javított, 
átdolgozott kiadás szövegét az a Szenci Molnár Albert gondozta, 
aki kamaszfiúként a vizsolyi Biblia nyomtatásánál segédkezett a 
bibliafordító Károli Gáspár lelkész keze alatt. Szenci úgy tartotta,  
az elsősorban az egyház által használt vizsolyi Biblia túl nagy, olva-
sása nehézkes, ezért elhatározta, hogy olyan Szentírást jelentet meg, 
amely magánemberek számára is könnyen forgatható. Így született 
meg a negyedméretű formátum. Az új kiadásban elkülönítette az 
Ótestamentum apokrif iratait, és kibővítette saját, irodalmi igényű, 

kottákkal kiegészített Zsoltároskönyvével, amely a vallásgyakorlók 
számára fontos újdonság volt. 1608-ban a kor standardja szerint 
1500 példányt nyomtak belőle, ám a kézi sajtótechnikával készült 
könyv olyan gyorsan elfogyott, hogy 1612-ben újra ki kellett adni.

A hanaui Biblia először 1608 környékén, egy abrakos tarisznyá-
ban érkezett Magyarországra. Nem véletlenül, hiszen a tomboló 
ellenreformáció idején, akinek a birtokában egy ilyen tartalmú 
Biblia volt, politikai bizonyítékot rejtegetett. Sokáig Zsófia déd-
anyjának családja őrizte a könyvet, amely generációról generációra 
öröklődött, mígnem a Búcson kántortanító nagyapjához került. 
Ő 1919 környékén egy dunakanyari református lelkészre bízta  
a Bibliát, aki azt a templom tornyában rejtette el. Később a felvidéki 
Várfarkasdra vitték, ahol elásták. 1945 után, amikor nagyszüleit 
kitelepítették Felvidékről, a könyv ott maradt a földben. A ha-
naui Biblia később előkerült, megjárta Karlovy Varyt, hogy végül  

a ’70-es években nagynénje hazahozza Magyarországra.  
A nagynéni bejegyzése most is olvasható a könyvben. Nagy 
Dolriis Zsófia 27 esztendeje Koppenhágában él férjével és 
két, magyarul kiválóan beszélő fiával, akik az átadáson is 
jelen voltak. Zsófia fiatalon a Mezőgazdasági Múzeum-
ban dolgozott néprajz-történelem szakos muzeológusként, 
Dániában pedig a számítógépszakmában csinált karriert. – 
Azért tanítottam meg a gyerekeket magyarul, hátha itthon 
szeretnének majd élni, de már biztosak benne, hogy nem 
jönnek haza, a könyvnek viszont itt a helye – válaszolta 
Zsófia újságírói kérdésre, hogy miért épp most döntött úgy, 
hogy átadományozza a Bibliát.

A július 24-én aláírt ajándékozási szerződés értelmében  
a Ráday Gyűjtemény vállalja, hogy két éven belül restau-
ráltatja a hanaui Bibliát, amelynek új borítót is készít majd.

 T. D.

A Pinceszínház szeptemberi műsora  
1., vasárnap  11.30: Csukás István–Darvas Ferenc:   
  Ágacska (Bakáts Feszt)
  Az előadás helyszíne a Bakáts tér
    ingyenes előadás
19., csütörtök  19.00 : Piros ruhában, szerelemben

  Weöres Sándor-est
  A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött: 
  regisztracio@pinceszinhaz.hu

20., péntek  15.00: Madách Imre: Az ember tragédiája   
  Beavató  színházi előadás ingyenes program

21., szombat 14.00: Legyél a Cimboránk!
  A Cimbora együttes interaktív mesekoncertje
  A belépés díjtalan,  
  de regisztrációhoz kötött: 
  regisztracio@pinceszinhaz.hu
25., szerda  18.30: Benkó Dixieland   
  Band – Dixie-klub évadnyitó  
  klubkoncert 

Berecz Ágnes és Nagy Dolriis Zsófia a hanaui Bibliával
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Egy este Cseh Tamással
A művész halálának 10. évfordulója alkalmából 
a Cseh Tamás Archívum koncerttel egybekötött 
kiállításmegnyitót rendezett Ferencvárosban. 
A hangulatos Kálvin-udvarban a koncertfotók 
mellett a Vodku fiai zenekar idézte meg  
a művész semmihez sem fogható dalait  
és előadásmódját. 

Kevesen tudják, hogy a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
zeneszerző, énekes, színész a Bakáts téri Schöpf-Merei 
Kórházban született, és utolsó koncertjét is a Bakáts 
téren adta. A legendás előadóra harmadik esztendeje 
emlékeznek meg Ferencvárosban. 

„Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk...” 
– idézte egyik leghíresebb dalának első sorát Bácskai 
János polgármester, aki maga is rengeteget dúdolta 
a slágert gimnazistaként. Elmondta, a ferencvárosi 
szentháromság (kultúra, Fradi, városépítés) egyik leg-
fontosabb küldetése, hogy a dalnokhoz hasonló büszke-
ségek emlékét életben tartsa, és a mostanihoz hasonló, 
színvonalas rendezvényeket kínáljon a helyben lakóknak. 

A Cseh Tamás arcai címmel megrendezett tárlaton egy ’70-es 
évek eleji koncert fotói láthatók, melyen a művész a Frontátvonulás 
című lemezéről adott elő számokat. A mai szemmel talán furcsa 
koncertképeken a gitáros-énekes egyedül, egy szál gitárral állt ki 
mindenféle díszlet nélkül, így a puritán fényképek, és az azokból 
készült nagyítások inkább emlékeztetnek egy műtermi fotózásra.  
A kiállítás megtekintése után a közönség a Vodku fiai zenekar kon-

certjét hallgathatta meg. A 10 esztendeje működő csapat egyetlen 
küldetése, hogy Cseh Tamás dalait életben tartsa, és újra meg újra 
eljátssza úgy, ahogyan annak idején megszólaltak. Bata István, a 
zenekar énekes-gitárosa szerint azért fontos ma Cseh Tamás-szá-
mokat játszani, mert itthon minden kérdésben acsarkodás zajlik. 
– Cseh Tamás talán az utolsók egyike, akinek a dalait minden ma-
gyar közösen tudja hallgatni. A ma este ezt a közös értéket szeretné 
megtestesíteni – tette hozzá.                       T. D.

A roma holokauszt áldozataira emlékeztek
A Cigány Világszövetség 1972-es, párizsi kongresszusának határozata alapján augusztus 2. a roma holokauszt emlék-
napja, amely arra emlékeztet, hogy az 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszakán több mint háromezer cigány  
embert gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. A Páva utcai Holokauszt Emlékközpont és a Roma Holocaust Em-
lékbizottság által szervezett megemlékezésen elhangzott az is, hogy tíz évvel ezelőtt, 2009. augusztus 2-án éjjel történt  
a romák elleni támadássorozat utolsó gyilkossága Kislétán.

A 75 esztendővel ezelőtt történt gyalázatos nép-
irtásról tartott megemlékezésen elsőként Kovács 
Tamás, a Holokauszt Emlékközpont igazgatója 
szólalt fel. Elmondta, sokan nem tudják vagy 
nem is akarják tudni, hogy a nemzetiszocialista 
rendszer gyilkos gépezete faji alapon irtotta a 
zsidók mellett a cigányokat is. – A romák szá-
mára fenntartott barakkokat „Cigány családi 
tábornak” nevezték, ami jól jellemzi a nácik ci-
nizmusát – jelentette ki Kovács Tamás, hangsú-
lyozva: több kell, mint fogadkozás, hogy ilyen 
soha többé nem történik meg. Sokkal többet kell 
beszélnünk ezekről az eseményekről, sokkal 
jobban kellene ismernünk egymást történetét.

Tar József, a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke beszédében feleleve-
nítette egy személyes emlékét: Ferencváros 
Önkormányzatának támogatásával két éve 
nyáron egy diákcsoporttal látogatást tettek az 
auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban, 
ahol saját szemükkel láthatták a barakkokat, a 
gázkamrákat, valamint az emberi megaláztatás 
más helyszíneit, amelyek azóta is kísértik és 

álmatlan éjszakákat okoznak számára. A roma-
politikus szerint hasznos lenne, ha az érzékenyí-
tés jegyében a kormány lehetővé tenné a közép-
iskolásoknak, hogy ingyenesen elmehessenek az 
egykori haláltábor területére, megismerni, hogy 
„mi történt ott zsidó és cigány testvéreikkel”.

– A gonosz ma is létezik, mint a 75 esztendővel 
ezelőtti gyilkos éjszakán, ám soha többé nem 
lehet hatalma felettünk – ezt már Vecsei Miklós, 
a romastratégia koordinálásáért felelős minisz-
terelnöki biztos jelentette ki. Hozzátette: egé-
szen biztosan tudja, hogy a jók, a jóakaratúak, 
a békességszerzők jóval többen vannak, mint a 
rosszak. – Ha a gonosz újra az erejét mutatja, 
legyen erőnk kinevetni, hogy ne lehessen soha 
hatalma rajtunk – fogalmazott a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat alelnöke.

A rendezvény végén Lakatos Péter görögkato-
likus lelkész mondott imádságot az emlékhely 
udvarán, majd az emlékezők – köztük Bácskai 
János polgármester – átvonultak a Nehru par-
ton lévő roma holokauszt emlékműhöz, ahol 
elhelyezték mécseseiket, koszorúikat.          V. L.Tar József és Bácskai János



FERENCVÁROS14 



FERENCVÁROS 15



FERENCVÁROS16 

FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR REJTVÉNY

KÖZÖSSÉG

Kedves Olvasóink! Várjuk a tizenkét hónaposnál fiatalabb  
kerületi babák fotóit a szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre  

Gólyahír jeligével!

Rowland Charlotte  
(2018. szeptember 18.)

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

Palme Rudolf Benedek  
(2018. szeptember 16.)

Újra jár a toronyóra
A Bakáts téri templom eredeti toronyóráját Lechner  
József órásmester készítette. A szerkezet összeköttetésben 
állt a harangokkal, így negyedóránként kétféle dallamot: 
egy vidám és egy melankolikus hangulatút játszva jelezte 

 az idő múlását.
Az I. világháború idején az összes harangot beöntötték, így 

a harangjáték megszűnt. Ferencváros Önkormányzatának 
hála idén tavasztól újra működik az óraszerkezet, és ismét 
kongnak a harangok a Bakáts Feszt ikonikus helyszínén, 

a Bakáts téren.


