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A TELJESSÉG FELÉ 
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Ferencváros szeptember 29. és 
október 17. között ingyenes rendez-
vénysorozattal tiszteleg az Idősek 
és a Zene Világnapja előtt.

OKOSTANTERMEK   

Az önkormányzat közel 40 millió 
forintos támogatásával három 
kerületi iskolát szerelnek fel  
digitális tanteremmel. 4

Kvízünk nyertese ez alkalommal 
két jegyet is magáénak tudhat a 
Nemzeti Színházban megrendezendő 
Körhinta című darabra.

NYERJEN SZÍNHÁZJEGYEKET!

12

Újabb mérföldkőhöz érkezett  
a tömbrehabilitáció
Átadták az önkormányzat által teljes körűen felújított Tűzoltó utca 33/B számú épületet szeptember 24-én. Ezzel  
megvalósult a Thaly Kálmán utcáig húzódó Budapest 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület komfortosítása.  
Az ünnepélyes eseményen az első két beköltöző átvehette új lakása kulcsait Bácskai Jánostól.

– Örömmel jelenthetem be, hogy a Tűz-
oltó utca 33/B megújulásával a teljes Bel-
ső-Ferencvárost, illetve Középső-Ferenc-
város legnagyobb részét lefedő 1. számú 
országgyűlési választókerület komfortossá 
vált. Ez azt jelenti, hogy a Thaly Kálmán 
utcától északra Ferencvárosban nincs több 
alacsony komfortfokozatú lakás – kezdte 
beszédét a kerület polgármestere. Kiemel-
te: a példaértékű, számos díjjal elismert 
ferencvárosi szociális városrehabilitáció 
során a mentendő építészeti értékek meg-

őrzésével, a városszövet megtartásával és 
a zöld felületek növelésével újulnak meg 
komplett háztömbök, ám fontos, hogy „a 
vakolat mögött a lelket is vizsgálni kell”. 
Bácskai János beszámolt arról is, hogy a 
Viola–Tűzoltó utca sarkán álló, úgynevezett 
Temesvári-tömb hat épülete közül hármat 
már renováltak, a maradék hármat pedig a 
Semmelweis Egyetem vásárolta meg, így 
ezeket az intézmény fogja átépíteni az el-
következő 1,5–2 évben.  

A megújult lakóház első két bérlője Baki 
Gábor, illetve Fehér Noémi lesz. Gábor 
feleségével és három gyermekével eddig 
egy egyszobás lakásban élt a Haller utca 
50. alatt, Noémi pedig a Balázs Béla utca 
27. szám alatti 25 négyzetméteres bérle-
ményből költözhet ide két gyermekével és 
beteg édesapjával. Az új lakók meghatottan 
és rendkívül boldogan vették át otthonaik 
kulcsát Bácskai János polgármestertől.
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A Tűzoltó utca 33/B számú lakóépület eredetileg pincével, két 
emelettel és padlástérrel rendelkezett, a felújítás előtt 34, zömében 
egyszobás, komfort nélküli lakás volt a házban. A munkálatok so-
rán egy új tetőtéri szint kialakítása mellett 26, többnyire kétszobás, 
modern belsővel rendelkező összkomfortos lakást alakítottak ki. 

Az ingatlanban lift teszi kényelmesebbé a lakók életét, a földszinti 
rész kibontásával pedig közvetlen kapcsolat alakult ki a tömb-
belső zöld felületeivel. A meglévő acélgerendák meghagyásával 
új vasbeton födémek, valamint kovácsoltvas korlátokkal ellátott 
függőfolyosók készültek. A pince- és a földszinten a padló és a 
falak talajnedvesség elleni szigetelést kaptak. 

A ház valamennyi gépészeti és elektromos vezetéke, valamint 
nyílászárója új. A bérlemények fűtését és melegvíz-ellátását ház-
központi fűtéssel két kondenzációs kazán biztosítja. A konyhák 
új elektromos tűzhelyekkel lettek felszerelve, a közös területeket 

pedig az épület stílusához illeszkedő lámpatestek világítják meg. 
A komplex renoválás nettó 790 millió forintos összegét teljes egé-
szében Ferencváros Önkormányzata biztosította.             V. L.

AKTUÁLIS

RENDŐRSÉGI HÍR

Folytatás az 1. oldalról

Merre tovább? 
Közel ötven fővárosi középiskola mutatkozott be október 1-jén a Thaly Kálmán utcai Patonyi László Sportcsarnok-
ban, a hetedik alkalommal megrendezett Ferencvárosi Pályaválasztási Börzén. A rendezvénnyel idén is a 8. osztályosok 
továbbtanulásához kívántak segítséget nyújtani. 

A hagyományhoz híven ez évben is pályaválasztási börzét tartottak 
Ferencvárosban azzal a céllal, hogy a meghívott V., VI., VII., VIII. 

és IX. kerületben tanuló végzős diákok számára megkönnyítsék a 
döntést továbbtanulásukkal kapcsolatban. Bár a jelentkezési határ-
időig még van néhány hónap, az általános iskolákból hamarosan 
kilépő tanulók itt lehetőséget kaptak, hogy első kézből, élmény-
szerűen ismerkedhessenek meg egy-egy választható intézménnyel, 
mesterséggel, vagy akár a tanulmányokat követő jövőképpel.

Mint azt Bácskai János köszöntőjében elmondta: tapasztalatból 
tudja, nem egyszerű pillanatok ezek a fiatalok számára, hiszen 
rengeteg vonzó szakma csalogatja őket, ám a döntésüknek komoly 
súlya van, hiszen a középiskola négy éve meghatározó lehet éle-
tükben. A polgármester szerint éppen ezért van nagy jelentősége a 
pályaorientációs tanácsadásnak, illetve az olyan rendezvényeknek, 
mint amilyen a ferencvárosi börze. A középiskolák a nap folyamán 
saját standjaikon ismertették képzési kínálatukat, és adtak választ az 
érdeklődők kérdéseire. Az egész napos seregszemlén 46 kiállító és 
négy pályaválasztási tanácsadással foglalkozó szakmai szervezet, 
valamint több száz tanuló vett részt.  

  SZ. D. 

Elfogták az összes támadót 
Több bejelentés is érkezett a rendőrségre szeptember 27-én 11 
órakor, hogy a Soroksári út–Földváry utca saroknál többen ve-
rekednek, valamint hogy lövés is eldördült. A helyszínre érkező 
járőröknek a sértett elmondta, többen megtámadták és bántal-
mazták. A 38 éves nő, aki nyolc napon belül gyógyuló, könnyű 
sérülést szenvedett, azt is megmutatta, hogy az elkövetők merre 
menekültek el. A nyomozás során kiderült, hogy a sértettet két 
férfi és három nő támadta meg, akiket a rendőrök rövid időn 
belül azonosítottak, majd több Soroksári úti lakásban elfogtak. 
Egyikőjüknél találtak egy gázriasztó fegyvert is, amit lefoglaltak.  
A IX. kerületi rendőrkapitányság az öt elkövető ellen fegyve-
resen, csoportosan elkövetett garázdaság bűntett megalapozott 
gyanúja miatt indított eljárást, valamennyiüket őrizetbe vették, és 
előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. Információk 
szerint a konfliktus hátterében drogelszámolási vita állhatott. 

APRÓHIRDETÉS
Pénzt adok! Életjáradékot 
kötnék ottlakás nélkül. Le-
informálható vagyok. Vissza-
hívom!  Köszönöm: H. B. Tel.: 
06/20/528-2532. 

Kémények bélelése, átépítése, 
belső marása teljes körű ügyinté-
zéssel. Szabó Balázs: 06/20/264-
7752.

Ingatlanirodánk eladó budapesti 
lakásokat/házakat keres ügy-
feleinek. Gyorsan vevőt hozunk, 
jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. 
Ismerősének lakása eladó? Hív-
jon, ajánlási jutalékot kap! Laurus 
Ingatlan. Tel.: 06/20/9600-600.

Villanyszerelést, gyengeáramú 
hálózatok szerelését, vagyonvé-
delmi rendszerek kiépítését vál-
lalom. Megbízható szakember, 
precíz munka, 20 év tapasztalat. 
Tel.: 06/30/477-3196.

Életjáradéki és eltartási szer-
ződést kötnék olyan idős hölgy-
gyel, úrral, akinek anyagi, illetve 
ápolási segítségre lenne szüksége. 
Aki egyedül érzi magát, kérem, 
hívjon bizalommal. 06/70/381-
8029, 06/20/583-9944.

Némettanítás, -korrepetálás és 
vizsgára felkészítés: 06/20/236-
3980.
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Fedett színpadot és okostantermet 
kapott a Kosztolányi suli
Szőlőpréseléssel, mustkészítéssel, őszi falatokkal és sorversenyekkel ünnepelte az évszak adományait a Kosztolányi 
Dezső Általános Iskola. Az intézmény hagyományos, ÖKO-szüretre keresztelt családi és alapítványi napján átadták a 
szabadtéri színpadhoz épült tetőt, valamint egy okostantermet és a kibővített mászófalat is.

A rendezvényen az iskola tehetséges diákjai táncos produkciókat 
mutattak be az udvaron álló színpadon, ahol mostantól nem tűz a 
nap a fellépőkre. Az intézmény ugyanis több mint 20 millió forintos 
önkormányzati támogatásból 
hatalmas tetőt húzott fölé. Di-
cső István igazgató elmondta, 
mivel az iskolának nincs belső 
közösségi tere, aulája, az ud-
varon álló színpad a központi 
helyszín, ahol megtarthatják 
eseményeiket. Ez alkalomból 
Polgár Judit ötszörös olimpiai 
bajnok sakkozó is köszöntöt-
te a szülőket és tanulókat, 
majd ünnepélyesen átadta a 
Sakkpalota program Kiemelt 
Referenciaiskolája címet az 
igazgatónak, amellyel orszá-
gosan csupán öt intézmény 
rendelkezik. A Kosztolányi 
korábban már elnyerte a Minősített Tehetséggondozó Műhely cí-
met – Budapesten összesen négy iskola rendelkezik ezzel –, valamint 
ökoiskola, működteti a Bozsik-programot, részese a Fradi SuLiga 
projektnek és kiemelt partnere a Goethe Intézetnek.

A szüreti rendezvény részeként egy interaktív, digitális okostan-
termet is átadtak, melynek lelke egy számítógép vezérelte óriási 
érintőképernyő, ami folyamatosan kommunikál a hozzá tartozó 40 

tablettel, amelyet a gyerekek 
használnak az élményszerű 
tanórákon. Az elmúlt másfél 
esztendőben a Kosztolányi 
suliban az önkormányzat 100 
millió forintos támogatásából 
egy vadonatúj kistornaterem 
épült, kültéri kondicionáló 
eszközöket telepítettek, meg-
valósult az okostanterem és 
a színpadi tető, valamint egy 
mászófal, amely ezúttal újabb 
elemekkel bővült. A diákok 
közül a legügyesebb mászók 
be is mutatták, hogyan lehet a 
negatív falon, illetve a plafo-
non is fent maradni. Az euró-

pai színvonalú tornatermi létesítmény így már országos versenyek 
megrendezésére is alkalmas.

T. D.

Digitális tantermek a kerületi iskolákban
Zombory Miklós október 2-án adta át a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola okostantermét, a hozzá tartozó digitális 
táblával, notebookkal és tabletekkel együtt. A Lónyay utcai intézmény évek óta szeretett volna egy ilyen 21. századi, 
korszerű tantermet kialakítani, amely most az alpolgármester közbenjárásának, az önkormányzat finanszírozásának  
és a Vodafone Digitális Iskola programjának köszönhetően létre jöhetett. 

Harminckét esztendős tanári pályafutása során Zombory Miklós 
végigkövethette a technológia fejlődését a diavetítőtől az írásvetítőn 
át az asztalméretű számítógépeken keresztül a mai projektorokig és 
okostáblákig. Egy digitális tanteremben tett korábbi látogatása során 
érlelődött meg benne a gondolat, hogy ezt az innovációt Ferenc-
városba is el kell hozni. Ennek jegyében – az önkormányzat közel 
40 millió forintos támogatásával – három intézményben alakítanak 
ki ilyen rendszert: Belső-Ferencváros mellett Középső-Ferencvá-
rosban, a Leövey Klára Gimnáziumban és a József Attila-lakótelepi 
Kosztolányi Dezső Általános Iskolában.   

A Vodafone Magyarország képviseletében Kamasinszki Rita ér-
tékesítési igazgató vázolta fel a jövőt: a teremben ülő felsősök 
kétharmada várhatóan olyan munkakörökben fog dolgozni, ame-
lyek jelenleg nem is léteznek. Az iskola feladata így a ma még 
ismeretlen technológiákra, az állandó változásra való felkészítés,  
a kíváncsiság, az alkalmazkodás és a kezdeményezőkészség erősíté-
se. Hozzátette, a beruházás egy újabb mérföldkő az infokommuni-
kációs vállalat és Ferencváros hagyományosan erős kapcsolatában, 
a Vodafone pedig örömmel segíti a hazánk fejlődését meghatározó 
tudásátadást a 30 tablettel, egy notebookkal és az okostáblával.  
– A könnyebb megértés, a gördülékenyebb csapatmunka és az azon-

nali visszajelzés is hozzájárul, hogy a diákok alkotói lehessenek  
a jövőnek – jelentette ki. 

Beleznay Tamás, az iskola igazgatója megköszönte az önkormány-
zat és Zombory Miklós támogatását, majd közölte, terveik szerint 
az intézményben két év múlva minden tankönyv elektronikus lesz.

M. K.



FERENCVÁROS4 IDŐSÜGY   

A zene szárnyán a teljesség felé
Ferencváros szeptember 29. és október 17. között ingyenes rendezvénysorozattal tiszteleg az Idősek és a Zene Világnap-
ja előtt. Az események egy része az önkormányzat, mások pedig a helyhatóság anyagi támogatásával, ám kerületi civil 
szervezetek rendezésében valósul meg.

Ünnephez méltó koncert
Hetedik alkalommal tartott ünnepi hang-
versenyt Ferencvárosban az Ars Nova Sacra 
énekegyüttes az Idősek és a Zene Világnapja 
alkalmából. A szeptember 29-i rendezvény 
helyszíne ezúttal is a Haller utcai Páli Szent 
Vince-plébániatemplom volt. 

– Yehudi Menuhin, a világhírű hegedű-
művész kezdeményezésére 1975 óta október 
1-je a zene, 1991 óta – az ENSZ közgyűlé-
sének határozata alapján – pedig az idősek 
világnapja is. Mire is jó egy ünnep? Talán 
arra, hogy felhívja a figyelmünket valaminek 
a fontosságára, valaminek a nélkülözhetet-
len szerepére – fogalmazott köszöntőjében 
Kállay Gáborné alpolgármester. Hozzátette, 
2012 óta e két világnap a kerülettel is szo-
rosan összekapcsolódik, hiszen ekkor indult 
útjára „A teljesség felé” idősügyi program, 
amely igazi sikertörténetté vált Ferencvá-
rosban. 

A szentmisét követő acapellakoncerten fel-
csendült a Jacques Arcadelt-féle Ave Maria, 
Liszt Ferenc Salve Reginája, Monteverditől 
a Messa a 4 voci da Cappella, a Laudate 
Dominum Lassustól, Agricolától a Regi-
na coeli, illetve Tóka Ágoston előadásában 
Mendelsshon III. orgonaszonátája.

Operettgála a Ferenc téren
Fergeteges hangulatú operettgálát szervezett 
az Idősek Világnapja alkalmából a Ferenc 
térre a Civilis Egyesület szeptember 30-án.  
Az önkormányzat anyagi támogatásával 
megvalósult eseményen a műfaj legnagyobb 
slágerei hangzottak el, a közönséget pedig 
– az énekesek mellett – az Operettszínház 
táncművészei kápráztatták el.   

A rendezvényt Kulpinszky Eleonóra ön-
kormányzati képviselő nyitotta meg, aki az 
ünnepeltek mellett a nézők közt helyet fog-
laló Bácskai János polgármestert is köszön-
tötte. A operettgála háziasszonya elmondta, 
a műsor megszervezésének ötletét az adta, 
hogy a Ferenc téren lévő kerékpárszaküzlet 
és -szerviz tulajdonosa Kovács Szilárd, aki 
nem mellékesen a Budapesti Operettszín-
ház énekeseként, illetve szólótáncosaként 
is ismert. Rajta kívül fellépett még Vörös 
Edit primadonna, Szabó Noémi szubrett és 
Domoszlai Sándor bonviván is. 

Körhinta a Nemzetiben
Az önkormányzat meghívására több száz 
ferencvárosi nyugdíjas látogathatott el a 
Nemzeti Színházba október 1-jén. Az elő-

adás megtekintése előtt a megjelentek meg-
nézhettek egy három epizódból álló kisfil-
met, amely ízelítőt adott a kerület rendkívül 

sokszínű idősügyi programjából. Az első 
filmrészlet után Bácskai János üdvözölte az 
ünnepelteket. A polgármester hangsúlyozta, 
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Ferencvárosban szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel tekintenek 
az idősebbekre, akikre nem a múlt embereiként gondolnak, hanem 
úgy, mint akik szorosan hozzá tartoznak a városrész jelenéhez, sőt, 
jövőjéhez is. Kiemelte, az önkormányzat 2010 óta számos pénzbeli 
támogatással, szociális étkeztetés biztosításával és sok más kedvez-
ménnyel igyekszik könnyebbé tenni az itt élő idősek mindennapjait, 
akik ettől az esztendőtől évi egyszeri 6000 forintos tiszteletdíjban is 
részesülhetnek. Beszéde végén jó szórakozást kívánt az előadáshoz, 
és köszönetét fejezte ki Vidnyánszky Attila főigazgatónak, a darab 
rendezőjének, amiért a teátrum lehetőséget biztosított a világnap 
méltó megünneplésére.

A második filmetűd levetítése után Kállay Gáborné szólt a néző-
téren ülőkhöz. Elmondta, Ferencváros Önkormányzata 2012-ben 
azzal a céllal alkotta meg idősügyi koncepcióját, hogy megakadá-
lyozza az érintettek elmagányosodását, és mindennapi gyakorlattá 
tegye az aktív időskor alapelveit. – Kezdetben 110 programmal 
indultunk, ma ennek több mint tízszerese, évi 1200 az események 
száma. Ezeken 2018-ban 22 700 megjelenést regisztráltunk – ismer-
tette „A teljesség felé” statisztikáját az alpolgármester, aki aláhúzta,  
a koncepció sikerességét az bizonyítja leginkább, hogy a progra-
mokat rendszeresen látogatóknak az élet valamennyi területén nő 
az elégedettsége, és számos új barátság, kapcsolat alakult ki ezek 
révén. Végül megköszönte az együttműködést mindazoknak, akik 
akár szervezőként, akár résztvevőként, akár közreműködőként 
hozzájárultak a program sikeréhez.

A kisfilm zárórésze után kezdetét vette a Körhinta című előadás, 
amely az 1956-os cannes-i filmfesztiválon Arany Pálma-jelölést 

kapott magyar filmklasszikus színpadi adaptációja. A Sarkadi Imre 
novellája alapján készült darabban csodálatosan egyesült a próza, 
a tánc és a zene. A produkció dinamizmusáról a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes gondoskodott.

Gálaest a lakótelepen 
Schupp Gabriella, Kecskeméti Róbert és Kovács Róbert vidám 
történetekkel és csodálatos operettmelódiákkal szórakoztatta  
a megjelentek október 2-án a József Attila-lakótelepi Közösségi 
Házban. Az Idősek és a Zene Világnapjához kapcsolódó „Szép asz-
szony a háznál” című eseményt a Lakótelepen Élők Környezetéért 
és Jogaiért Egyesület (LÉK) szervezte, amely 2012 óta azért tevé-
kenykedik, hogy a „Jostin” élők színvonalas kulturális események 
részesei lehessenek.

Teljesség Feszt
Lapzártánk után, október 4-én tartották meg a világnapi rendez-
vénysorozat kiemelt eseményét, az I. Teljesség Fesztet. Az egész 
napos fesztiválon többek közt Máté Péter-emlékkoncert, a Paletta 
Festőkör kiállításmegnyitója, sakkverseny, időseknek szóló sport-
választó, illetve „Ki Mit Tud?” várta a kerületi nyugdíjasokat, 
akik az esemény végén, táncdélutánon mulathattak a Ferencvárosi 
Művelődési Központban.

 

– Ez még nem a „Ki Mit Tud?”, foglaljon szépen helyet  
a nézők között, Fábián bácsi!

Nyugdíjas kardnyelő
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Itt van az ősz, itt van újra
Most már bizonyos, hogy a Ferenc téri 
családi rendezvényeket nemcsak a kö-
zépső-ferencvárosiak, hanem az égiek 
is kedvelik. Ismét gondoskodtak róla 
ugyanis, hogy egy felhő se zavarja meg 
a gondtalan kikapcsolódást szeptem-
ber 22-én, amikor lecsófőzőversennyel 
összekapcsolt Őszvárót tartottak a 
közkedvelt parkban. 

A kellemes, napsütéses időben megrendezett 
esemény szervezői – Kulpinszky Eleonóra 
önkormányzati képviselő és civil segítői 
– az immár hagyományos programok mel-
lett ezúttal újdonságokkal is szolgáltak a 
környékbeli gyermekeknek és szüleiknek. 
A kicsik egyebek mellett részt vehettek kéz-
műves és Toppantó foglalkozáson, arcfesté-
sen, lovagolhattak pónin, simogathattak cuki 
kisállatokat, kipróbálhatták ügyességüket 
különféle népi játékokban, ugrálhattak lég-
várban és most első ízben trambulinon is. 
Szintén a legkisebbeket szórakoztatta Bog-
nár Szilvia koncertje, valamint Bakos-Kis 
Gábor színművész, aki meséket olvasot a 
köréje sereglett apróságoknak. A felnőt-
teknek pedig Elek István Jazz Quartetje, 
valamint a Harmonia Garden zenélt, nagy-
szerű swingmuzsikával örvendeztetve meg 
a jelenlévőket.

A rendezvényen faültetést is szerveztek. 
– Egy civil szervezet, amely 10 millió fa 
telepítését tűzte zászlajára, megkereste ön-
kormányzatunkat, hogy itt, Ferencvárosban 
ültetnék el az első csemetét Budapesten.  
A városvezetés habozás nélkül a kezdemé-
nyezés mellé állt, és felkérte közfoglalkozta-
tó cégét, a FESZOFE Kft.-t, hogy segítse az 
ötlet megvalósítását. Sebők Endre igazgató 
úr pedig gondoskodott egy fiatal madárber-
kenyéről, a helyszín kijelöléséről és az ülte-
téshez szükséges eszközökről – tájékoztatta 
lapunkat Kulpinszky Eleonóra.

Az Őszvárón ezúttal lecsófőzőversenyt 
is hirdettek, amit a Civilis Egyesület tá-
mogatott. A téren nyolc csapat bográcsá-
ban rotyogott az étek, volt köztük klasszi-
kus kolbászos, de akadt vegán verzió is.  
A FESZOFE dolgozói pedig – versenyművük 
mellett – egy vaddisznómájjal felturbózott kü-
lönlegességet is alkottak. Az elkészült finom-
ságokat a Bezerics Dániel séf, a Tompa utcai 
Paletta Bisztró tulajdonosa (elnök); Kállay 
Gáborné alpolgármester; Sült Tamás Péter 
gyermeksebész; Török Tímea jogász; illetve 
Ivanov Gábor táncművész, helyi lakó alkotta 
zsűri értékelte. A lecsókból persze nem csu-
pán ők falatozhattak, bárki kérhetett egy tállal 
a számára legszimpatikusabb ételből, amiért 
annyit fizetett a becsületkasszába, amennyit 
gondolt vagy a pénztárcája engedett.  

A bírák végül az Ohh-La-La Szépségszalon 
(képünkön) fogásának ítélték oda az első 
helyeztést, amely a Smart Ingatlanirodát 
előzte meg, mindössze 0,5 ponttal. A díját-
adáson – ahol valamennyi csapat részesült 
egy ajándékcsomagban – Bácskai János 
is részt vett. Ferencváros polgármestere 
elmondta, a becsületkasszába 76 100 fo-
rint gyűlt össze, majd közölte, az összeget 
megduplázzák, a 152 200 forintot pedig a 
Vaskapu utcai Védőnői Szolgálatnak ado-
mányozzák.

V. L.
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Mesebeli élmények  
Középső-Ferencvárosban
Interaktív gyerekkoncertekkel, ügyességi játékokkal és rengeteg kalanddal ünnepelte Ferencváros a Mesenapot a Ke-
rekerdő parkban szeptember 28-án. A Ferenc téren pedig – Benedek Elek születésének 160., halálának 90. évfordulója 
alkalmából – kilenc napon át minden délután mesét olvastak a kicsiknek.

A Magyar Olvasás Társaság kezdeményezésére 2005 óta szeptember 
30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a Magyar Népmese 
Napját. A négyszögletű tér közepén elhelyezkedő Kerekerdő park-
ra két éve egy másik nagy mesemondó, kerületünk díszpolgára, 
Lázár Ervin szobra vigyáz, aki azt üzeni, meséljünk minél többet 
gyermekeinknek, mert a velük töltött időt nem pótolhatja semmi. 
Ezt tolmácsolta a XI. Ferencvárosi Mesenap is, amelyre rengeteg 
kisgyermekes család látogatott ki. 

A népmesék világát idéző kreatív programok között gyerekszín-
házi előadásokkal, mesemondókkal, Kalap Jakab bábszínházával 
és állatsimogatóval is találkozhatott a közönség. A rendezvény 
idei ökotudatos újítása a Replacc, az elhasznált tárgyakból készült 
játszótér volt, az apróságok pedig a Kincskereső gyerekbolhapiac 
színes portékái között is rengeteg időt töltöttek el. A Langaléta 
Garabonciások gólyalábasai az esemény ce-
remóniamestereiként hitelesen és kacagtató 
stílusban elevenítették meg a mesék világát, 
interaktív produkciójukba nemcsak a gyere-
keket, hanem a szülőket is bevonták. 

A szabadtéri játékok mellett a Kerekerdő és a 
Dömdödöm színpad kínált zenés programokat 
a családoknak. Ruttkai Bori és bandája inter-
aktív mesekoncertjén maga horgolta bábjaival 
keltette életre dalait. Bori, a Budapest Bár 
egyik énekese elmondta, nem szereti a mé-
diából érkező rengeteg agresszív, igénytelen 
mesét, ezért ő inkább kedves, építő és tanul-
ságos történeteket mesél a kicsiknek. Tavaly 
ők nyerték el az Év legjobb gyereklemeze 
díjat a Fonogram gálán, és már dolgoznak az 
új korongon. 

A Mesenapon a nem kifejezetten gyerekek-
nek zenélő, ám ezúttal repertoárjukat a kiseb-
bekhez igazító tradicionális roma együttesek: 
a Khamoro Budapest Band, a Romano Drom, 
és a Romano Glaszo is felléptek. A cigány 
mellett magyar, zsidó és spanyol népzenét 
is játszó Romano Glaszo gyerektáncosokkal 
színesítette előadását.

Barangolás a Ferenc téri „meseerdőben”
A Civilis Egyesület kezdeményezésére kilenc napon keresztül 
tartottak meseolvasást a Ferenc téren. Elsőként szeptember 22-én,  
az Őszváró rendezvényen Bakos-Kis Gábor, a Nemzeti Színház mű-
vésze mesélt az apróságoknak, majd nyolc alkalommal Babi néni, az 
Epres Óvoda pedagógusa kalauzolta a gyerekeket a fabulák birodal-
mában. Az eseménysorozat részeként az érdeklődők egy Benedek 
Elek életét és munkásságát bemutató kiállítást is megtekinthettek, 
amelyet Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi ki-
rendeltségvezetője állított össze. Szintén ő szerkesztette a Rókáné 
mézes-mákos kalácsa című, Elek apó meséi ihlette szakácskönyvet 
is, amelyet Ferencváros Önkormányzatának támogatásával adtak 
át a gyerekeknek, és amelyből Bácskai János polgármester minden 
kerületi óvodáscsoportba küld egy-egy példányt ajándékba.

Plüssfigurákat adományoztak a jégkorongozók 
Ismét plüssjátékokkal leptek meg kerületi óvodásokat a Fradi jégkorongosai. Ezúttal a Ferencvárosi Komplex Óvodába 
vitt ajándékot a zöld-fehér csapat két oszlopos tagja: Hegyi Ádám és Boros Dániel. 

Itthon is hagyománya van már annak, hogy bizonyos jégkorong-
mérkőzések első gólja után a közönség plüssfigurákkal árasztja el 
a pályát, amelyeket a szervezők jótékonysági céllal felajánlanak 
egy gyermekközösségnek. 

A Fradi játékosai az Erste Liga 2018/19-es kiírásának január 18-i, 
4-3-as győzelemmel zárult Gyergyó elleni alapszakaszzáró mecs-
csen több száz játékot kaptak a szurkolóktól, ezeknek egy részét 

nyáron a Fehér Holló utcai Gyermekek Átmeneti Otthona lakóinak 
adományozták. A „Dobj egy macit!” akció plüssfiguráinak másik 
fele nemrégiben lelt gazdára: Hegyi Ádám és Boros Dániel – Kál-
lay Gáborné alpolgármester javaslatára – ezúttal a Ferencvárosi 
Komplex Óvoda növendékeit lepte meg két zsák játékkal.  

SZ. D. 
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„Sétálj velünk!” 
Ferencváros Önkormányzata az Európai Mobilitási Hét 
részeként kilencedik alkalommal rendezett Autómentes 
Napot a József Attila-lakótelepen, a forgalom elől lezárt 
Napfény utcában szeptember 21-én.

Görgényi Máté köszöntőjében hangsúlyozta: az Autómentes Nap 
üzenete minden korosztály számára fontos, hiszen az emberiség ér-
deke a környezet megóvása. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke így folytatta: a négymilliárd 
évvel ezelőtt keletkezett Föld életéből elhanyagolható az a 150 
esztendő, amióta megjelent a gépkocsi, mégis az üzemanyagok 
előállítása és használata óriási változásokat okozott. – Az ember 
felelőssége, hogy alakítsa környezetét, és észszerűen gazdálkodjon 
az erőforrásokkal, ezért várakozás helyett azonnali cselekvésre van 
szükség – zárta gondolatait az önkormányzati képviselő. 

Az eseményre érkezőket a Girassol lendületes, karneváli han-
gulatú dobkavalkádja pezsdítette fel, majd az Erin együttes látvá-
nyos show-műsora következett, amelyen tradicionális és modern 
ír sztepptáncokat mutattak be. Őket a Bartók Táncegyüttes követte 
egy jó hangulatú táncházzal, ezután Antal Krisztina zumbafoglal-
kozása mozgatta meg a jelenlévőket.

A programok között óriásbuborék-show, ugrálóvár, mászó-
fal, fogápolási tanácsadás, ökokézműveskedés, karikatúrarajzo-
lás, kreatívruhatervező-foglalkozás, illetve bolhapiac szerepelt.  
A FRADI-minibusznál elérhetők voltak a Fradi Shop népszerű ter-
mékei, és szurkolói kártya ügyintézésére is lehetőség nyílt.

Az alternatív, környezetkímélő közlekedési módokat népszerűsí-
tette a MOL Limo, a Blinkee.city, valamint az Ogremobil, továbbá 
lehetőség volt a világ leginnovatívabb, könnyű elektromos járműi-
nek tesztvezetésére. Az airwheel, a hoverboard, a MonsteRoller, 

az e-roller és az e-bike kipróbálásával a fiatalok ízelítőt kaptak  
az új közlekedési módokról, amelyek kitűnő megoldást jelentenek 
a hétköznapokban, és a kikapcsolódást, szórakozást is szolgálják. 

Az óvodás korosztálynak egy mini-KRESZ-park állt rendelkezé-
sére, a páros kerékpárversenyen pedig a résztvevők egy talapzathoz 
erősített okosbringán ülve teljesítették a távot. 

A Haller utcai rendőrkapitányság munkatársai közlekedésbiz-
tonsági, balesetmegelőzési tanácsadással, játékos feladatlapokkal 
hívták fel a figyelmet a biztonságos közlekedésre.

Az Autómentes Nap idei mottója: „Sétálj velünk!” jegyében egy 
idősügyi program is színesítette az eseményt. Az előre meghirdetett 
gyalogtúra a Bálnától indult, és a Napfény utca volt a végállomása.

A rendezvény végén – Keresztes Ildikó betegsége miatt – Baricz 
Gergő adott nagy sikerű koncertet. A 2011-es X-Faktor 3. helyezettje 
ismert előadók dalait és saját szerzeményeit énekelte el.

(forrás: ferencvaros.hu)

Zéró emisszió – Mobilitás Nap Ferencvárosban
Károsanyag-kibocsátás nélkül működő közlekedési eszközöket, valamint különböző elektronikus szerkezeteket, já-
tékokat vonultatott fel a Ferencváros Önkormányzatának Európai Mobilitási Hét részeként megtartott rendezvénye 
szeptember 22-én a Bajor Gizi sétányon. A jövőbe mutató esemény – amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
kétmillió forintos pályázati támogatásával valósult meg – megszervezésében az Emobilitás Ifjúsági Klaszter és az Info-
társ Egyesület működött közre.

A rendezvényt Görgényi Máté önkormány-
zati képviselő nyitotta meg, aki a klíma-
védelem egyéni felelősségét hangsúlyozta. 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság elnöke úgy 
véli, a politikusok mellett az egyén, így bár-
mely IX. kerületi polgár is hozzájárulhat 
a Föld védelméhez, például azzal, ha autó 
helyett tömegközlekedésre vált, kerékpárra 
ül vagy egy elektromos járművet választ. 
Hozzátette: Ferencváros Önkormányzata 
az eseménnyel ennek jelentőségét igyekszik 
hangsúlyozni, illetve be kívánja mutatni az 
alternatív, környezetbarát közlekedési esz-
közöket.

– Az elektromos rollert, mopedet és sze-
mélyautót, valamint a hoverboardot (kor-
mányoszlop nélküli önegyensúlyozó köz-
lekedési eszköz) nemcsak nézegethették, 
hanem ki is próbálhatták az érdeklődők, 
akik (főként gyerekek) reptethettek drónt, 

VR-szemüveggel részt vehettek virtuális 
autóversenyen, távirányítású kis autókkal 
szlalomozhattak az akadálypályán, illetve 
iPadeken digitális kvízt tölthettek ki az emo-
bilitással kapcsolatban. Ez utóbbi győztese 
egy repülő drónnal gazdagabban térhetett 
haza – tájékoztatta lapunkat Murányi Máté, 
az Emobilitás Ifjúsági Klaszter elnöke.  

V. L.

A MonsteRollert Görgényi Máté is kipróbálta
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Megszépült a Kicsi Bocs Óvoda tűzfala
Példaértékű összefogással újult meg a belső-ferencvárosi 
Kicsi Bocs Óvoda tűzfala az intézmény nyári zárását  
követően. 

– A Szülői Szervezet kezdeményezésére, valamint az Erkel utca 
12. számú társasház engedélyével nagy fokú szervezésbe fogtunk: 
terveket, időpontokat egyeztettünk, támogatókat és önkénteseket 
toboroztunk – számolt be az előkészületekről Nagyné Dobó Erika 
óvodavezető. Hozzátette: a fal felújításához szükséges alapanya-
gokat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központtól kapták,  
a Remmers Ungarn Kft. pedig különböző színű festékekkel támo-
gatta az elgondolást. 

A falfestést megelőző munkálatokat egy édesapa, Fekete László 
végezte, a terveket pedig egy édesanya, Zongor Veronika festő-
művész készítette, aki kitartó irányítómunkájával is részt vett a 
dekorálás több napig tartó folyamatában.

– Mind a nyolc csoportból érkeztek szülők, nagyszülők és gye-
rekek, akik személyesen segítették a tűzfal megújítását. Kicsik 
és nagyok lelkesen festettek napokon keresztül, a fal pedig őrzi  
az alkotók kézjelét – mondta el büszkén Nagyné Dobó Erika, aki 
a Kicsi Bocs alkalmazottai, az oda járó gyermekek, valamint Zom-
bory Miklós óvodai nevelésért felelős alpolgármester nevében is 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik tárgyi hozzájárulásukkal 
vagy saját kezük munkájával varázsolták széppé a kicsik játszó-
udvarának falfelületét.

Tiszta levegővel  
a gyermekek egészségéért 
A fővárosban elsők között Ferencváros Önkormányzata szerelt fel légtisztító berendezéseket két kerületi óvodában.  
A csendes, csekély energiaigényű, modern eszközök segítenek tisztán tartani a csoportszobák levegőjét, ezáltal  
egészséges környezetet biztosítanak a kicsik és az óvodapedagógusok számára.  

Egy zárt helyiség levegője a szál-
lópor mellett rengeteg más egész-
ségre káros anyagot is tartalmazhat.  
Az óvodákban az ősz beköszöntével 
a baktériumok és vírusok is megje-
lennek, ezért kiemelt figyelmet kell 
fordítani a gyakori szellőztetésre. 
Egy nagyvárosban azonban a rend-
szeres légfrissítéssel sem sikerül ma-
ximálisan sterilizálni a helyiségeket, 
a kórokozók a légtérben maradnak, 
így a gyerekek és a dolgozók is na-
gyobb eséllyel betegszenek meg. 
Többek között erre a problémára 
nyújtanak megoldást azok a légtisz-
tító berendezések, amelyeket az önkormányzat szerzett be és helye-
zett ki az Erkel utcai Kicsi Bocs és a Thaly Kálmán utcai Csicsergő 
Óvoda csoportszobáiban. 

– HAngsúlyos figyelmet szentelünk arra, hogy a kerületben élő 
gyerekek egészséges környezetben nevelkedhessenek. Nem csupán 

a szabad levegőn töltött időhöz kell 
megteremtenünk a megfelelő felté-
teleket, hanem az óvodépületeken 
belül, a csoportszobákban is, hiszen 
a gyermekek idejük nagy részét még-
is csak ott töltik – mondta Zombory 
Miklós óvodai ellátásért felelős al-
polgármester. Hozzátette: előzete-
sen négy intézményben tesztelték a 
berendezéseket, a visszajelzések pe-
dig igen pozitívak voltak. Volt olyan 
óvónő, aki sokat köhögött korábban, 
és arról számolt be, hogy amíg ott 
volt a készülék, jelentősen csökken-
tek a tünetei.

A tervek szerint november végéig mind a kilenc önkormányzati 
fenntartású kerületi óvoda kap légtisztítót: összesen 46 kisebb és 
14 nagyobb, falra szerelhető berendezést helyeznek el az intézmé-
nyekben. A beruházás, amelynek értéke közel 22 millió forint, 60 
csoportszobát és csaknem 1300 óvodást érint.           SZ. D.  
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Vb-bronz és olimpiai kvóta
A magyar birkózás többnyire kötöttfogásban ér el jó eredményeket. Szabadfogásban először és utoljára Kovács István 
lett világbajnok 1979-ben, egy évre rá pedig bronzérmes a moszkvai olimpián, ahol a fradista Balla József Montreal 
után másodszor szerzett ezüstöt. 

A közelmúltban a magyar szövetség honosított két dagesztáni szár-
mazású, eddig orosz színekben versenyző birkózót. Egyikük, Mu-
szukajev Iszmail a Ferencvárosban folytatja pályafutását, és már az 
első világversenyén letette névjegyét a szőnyegre. A kazahsztáni 
világbajnokságon a 65 kg-osok mezőnyében többek között az olim-
piai, világ- és Európa-bajnok grúz Hincsegasvilit legyőzve bejutott 

az elődöntőbe, ahol ugyan óriási csatában kikapott a későbbi győztes 
orosz Rasidovtól, ám a bronzmérkőzésen megverte az előző vb-n 
aranyérmes japán Otogurót. Muszukajev már az elődöntőbe kerü-
léssel megszerezte a kvótát a 2020-as tokiói olimpiára.

Jelenléte sokat lendíthet a zöld-fehéreknél a szabadfogású birkó-
zás fejlődésén.      (m)

Visszavágott a Ludogorec  
a Fradinak
Meglepően sima vereséget szenvedett hazai pályán a Ferencváros az Európa-liga csoportkörének második forduló-
jában a bolgár Ludogorec együttesétől. A vendégek már az 1. percben előnybe kerültek, majd újabb gólokat szere-
tek, és 3-0-ra legyőzték a kevés helyzetet kidolgozó, azokat elhibázó magyar bajnokot.

Sokan féltették a Fradit a Ludogorec elleni újabb mérkőzés előtt. 
Bár júliusban kettős győzelemmel ütötték ki a BL-ből a buda-
pesti zöld-fehérek a razgradiakat, azóta nagyot fordult a világ az 
északkelet-bulgáriai város gárdájával. Az akkori trénert az addigi 
másodedző váltotta, Sztaniszlav Gencsevvel 18 meccsen nem 
kapott ki az együttes, bejutott az Európa-liga csoportkörébe, ahol 
5-1-re megverte a CSZKA Moszkvát. Ez a Ludogorec tehát már 
nem az, amelyet a nyár közepén jó játékkal felülmúlt az FTC. Ezt 
az is jelezte, hogy az akkori Üllői úti találkozó kezdőcsapatából 
csupán hárman léptek pályára a mostani összecsapáson.

Előzetesen arról beszélt a Ferencvárosnál mindenki, hogy a stabil 
védekezés lehet a jó eredmény egyik feltétele, hátul legalább olyan 
jól kell zárniuk a zöld-fehéreknek, mint azt az Espanyol stadion-
jában tették. Tizenhatezer Fradi-szurkoló nagyszerű hangulatot 
teremtett a Groupama Arénában, aztán 37 másodperc elteltével az 
arcukra fagyott a mosoly. Az enyhén szólva is szellősen védekező 
magyar bajnokot egy gyors góllal sokkolta a két bolgár játékos-
sal felálló Ludogorec, így nem derülhetett ki, milyen taktikával 
küldte pályára a mieinket Szerhij Rebrov vezetőedző. A vendégek 
magabiztosan járatták a labdát, mi csak annak örülhettünk, hogy 
tizenkét perc után gyönyörű élőképet mutattak be a drukkerek a 
székekre már korábban felerősített zöld, fehér és fekete nejlon-
darabok felemelésével. Dibusz kétszer is bravúrosan mentett, 
majd ritkán látható bombagólt ragasztott kapujának jobb felső 
sarkába a razgradiak brazil középhátvédje, Rafael Forster egy 

31 méterről elvégzett szabadrúgásból. A félidő végén megkapta 
második sárga lapját, így a pirosat is a Ludogorec belső védője, 
ez némi reményt adott a szünetben a hazai szurkolóknak.

A pihenő után lendületesen kezdett az FTC, és voltak lehető-
ségei is a gólszerzésre, de még a közel százszázalékos ziccer is 
kimaradt. Aztán a játékrész közepén egy szöglet után az ötösön 
belülről csúsztatott fejjel a kapuba Forster, lezárva ezzel a kérdést, 
hogy egyenlíthet-e a Fradi. Egy ideig még próbálkoztak a zöldek, 
ám az utolsó tíz percben már hitehagyottá váltak, a razgradiak 
pedig passzolgatással múlatták az időt.

Szerhij Rebrov a lefújás után arról beszélt, hogy csalódott, mert 
nem volt ennyire rossz a csapata, és hiába szólt előre játékosainak, 
ez már más szint, a hibákat kíméletlenül megbünteti az ellenfél. 
Az emberelőny ellenére nem volt kellően agresszív a gárda, nem 
akarta minél hamarabb visszaszerezni az elvesztett labdákat. 

Gencsev szerint plusz motivációt jelentett együttesének, hogy 
visszavágjon a BL-búcsúért, ő maga pedig megnézte a Fradi leg-
utóbbi hat meccsét, és alaposan kielemezték a játékát.

A Ferencváros két forduló után a harmadik helyen áll cso-
portjában, legközelebb október 24-én Moszkvában lép pályára 
a CSZKA ellen, majd november 7-én az Üllői úton fogadja az 
orosz csapatot.

M.S.
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Fradista atléta a vb-n
Nem mindennapi izgalmak után, nyolc nappal a verseny előtt derült ki, hogy indulhat a dohai atlétikai világbajnoksá-
gon Huszák János, a Ferencváros diszkoszvetője. A zöld-fehérek 27 éves sportolója Katar fővárosában teljesítette célját, 
60 méter feletti dobással zárta a vb-t.

Szabadtéri világbajnokságon legutóbb 2005-
ben szerepelt ferencvárosi atléta: Helsinki-
ben a gerelyhajító Szabó Nikolett 55,17 mé-
terrel a 20. helyen végzett. A 2019-es dohai 
vb előtt a diszkoszvető Huszák Jánosnak 
volt esélye arra, hogy ott legyen Katarban, 
és képviselje klubját, hazáját.

Az induláshoz szükséges szintet 65 méter-
ben határozta meg a nemzetközi szövetség 
(IAAF). Huszák jó formában versenyzett 
ebben az évben, a legjobbja 63,89 méter 
volt, ezt májusban, a csapatbajnokság Győr-

ben rendezett elődöntőjében érte el. A vb-n 
harminckét diszkoszvető állhatott rajthoz, 
és mivel a szintet nem teljesítették ennyien, 
joggal reménykedhetett az FTC dobója, 
hogy az ilyenkor szokásos létszámfeltöl-
tésnél bekerül a világbajnoki mezőnybe. Az 
IAAF-től végül jó hírt kapott, ám sok ideje 
nem volt örülni, mert már utaznia is kellett.

A tavaly mellizomszakadást szenvedett 
atléta fokozatosan építette fel újra önmagát, 
és edzőjével, az olimpiai ezüstérmes Kővágó 
Zoltánnal kitartóan dolgoztak egész évben. 

Dohában a 32. eredménnyel lehetett ott az 
indulók között. Első dobásával 58,17 mé-
terre repítette a szert, majd egy gyengébb 
kísérlet után a harmadik sorozatban 60,45 
méternél landolt a diszkosz. Ezzel a cso-
portjában a 14. helyen zárt, összesítésben 
pedig 28. lett.

Huszák János első világbajnokságán tel-
jesítette célját, hatvan méter felett zárt, és 
négy helyet lépett előre a verseny előtti rang-
sorhoz képest.

M. S.

Szemes Gergő duplája
A hódmezővásárhelyi Vívócentrumban rendezték meg a kadet- és a juniorkorú vívók számára a Magyar Kupa 1. fordu-
lóját. Szemes Gergő, a Ferencváros tehetséges tőrözője mindkét versenyen elindult, és ha már rajthoz állt, meg is nyerte 
mindkettőt.

A Fradi 2003-as születésű vívója a kupaforduló első 
napján a kadetmezőnyben lépett pástra. Férfi tőrben 
ötvenhárman indultak, először a csoportküzdelmeket 
bonyolították le. Szemes Gergő mind a hat ellenfelét 
legyőzte, csakúgy, mint Horváth Soma. A zöld-fehérek 
két kitűnősége a folytatásban is magabiztosan vívott, 
és könnyedén jutott be a nyolcas döntőbe. Ott Szemes 
előbb klubtársát, Skorka Csongort állította meg, majd 
egy honvédos tőrözőt múlt felül. A másik ágon Hor-
váth Soma szintén két nagy különbségű győzelemmel 
került a fináléba, ahol Gergő ismét bizonyította kivéte-
les képességeit, és 15-4-re megnyerte az aranyasszót.  
A főtáblán öt csörtében mindössze 19 találatot kapott.

Szemes másnap a juniorok között folytatta remek-
lését. A 48-as mezőny a csoportkörrel kezdett, az 
FTC tőrözője újfent hat győzelemmel mutatkozott 
be. Két könnyed siker után a nyolc között már na-
gyobb ellenállással kellett megküzdenie, érdekes-
ség, hogy mind a Fradi, mind a Törekvés négy-
négy vívóval képviseltette magát. Gergő a szintén 
ferencvárosi Madura Mátét 15-10-re verte, majd 
szikrázó küzdelmet vívott a fináléért, és 15-13-
ra nyert egy évvel idősebb riválisával szemben.  
A döntőben sem volt kérdés, hogy jobb ellenfelé-
nél, 15-11-re győzött Mihályi (Törekvés) ellen.      
               (ms)

Tizenegy érem a jégen
A rövid pályás gyorskorcsolyázók országos bajnokságát a budapesti Gyakorló Jégcsarnokban rendezték meg.  
A Ferencváros idén újjáalakult szakosztályának versenyzői négy arany-, öt ezüst- és két bronzérmet szereztek.  
Az ob krónikájához tartozik, hogy egyik sportolónk súlyos sérülést szenvedett.

A bajnokság első napján az 1500 méteres 
számokban osztottak érmeket. A nőknél 
Lockett Deanna és Sziliczei-Német Rebeka 
harcolta ki a döntőbe jutást. A fináléban a 
Fradi két short trackese nagy küzdelmet 
vívott Jászapáti Petrával, végül az ausztrál 
származású Lockett győzött, Sziliczei-Né-
met harmadik lett.

A férfiaknál öt ferencvárosi korcsolyázó is 
kvalifikálta magát  a döntőbe. A kilencedik 
kör elején Liu Shaolin Sándor és az ame-
rikai születésű Krueger testvérek, Cole és 
John-Henry kicsúsztak, utóbbi bal lábszá-
rát megvágta az egyik korcsolya pengéje.  
A kórházban kiderült, hogy szárkapocs-
csontjából letört egy darab, amit két csa-

varral rögzítettek vissza. A megismételt 
fináléban a vállát fájlaló Liu Shaolin sem 
indult, öccse, Liu Shaoang azonban meg-

nyerte a futamot Krueger Cole előtt. A ju-
niorok 500 méteres selejtezőjében Végi 
Dániel a falnak csapódott, szerencsére ő 
megúszta néhány véraláfutással.

Másnap az 500 méteres versenyben 
Liu Shaolin Sándor is megszerezte első 
bajnoki címét az FTC színeiben, Liu 
Shaoang második lett. Az 1000 mé-
teres döntőben szintén ők osztoztak  
a dobogó első két fokán, csak fordított 
szereposztásban. Ebben a számban teljes 
volt a ferencvárosi siker, Varnyú Alex ért 
célba harmadikként. A hölgyeknél Lockett 
Deanna mindkét távon ezüstérmet szerzett.

  
 MS
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Helytörténeti 
kvíz
A helyes válaszokat a szerkeszto-
seg@ferencvaros.hu címre elküldő 
megfejtőink között Ferencvá-
ros-ajándékcsomagot és egy páros 
belépőt sorsolunk ki a Nemzeti 
Színház Körhinta című darabjának 
november 4-i előadására.

1. Minek az egykori székháza állt  
a Közraktár utca 30. alatt?

A) Concordia Malomipari Vállalat 
B) Hangya Szövetkezet 
C) Országos Magyar Gazdasági      
     Egyesület

2. Az alábbi személyek közül ki  
Ferencváros díszpolgára?

A) Demjén Ferenc énekes 
B) H. Bagó Ilona muzeológus 
C) Nándori László cukrászmester

3. A térség szülöttéről kapta nevét 
az Aszódi úti lakótelepen lévő Vajda 
László park. Ki volt ő?

A) Éremművész 
B) Költő 
C) Színművész

4. Hol nem áll repülőgépet formázó 
emlékmű?

A) Angyal István park 
B) Ifjúmunkás utca 
C) Gubacsi út

5. Ferencváros idősügyi koncepció-
jának elnevezése: „A teljesség felé”. 
Kinek a műve ihlette a címet?

A) Babits Mihály 
B) Hamvas Béla 
C) Weöres Sándor

6. Hány darabos minipalack- 
gyűjtemény tekinthető meg  
a Soroksári úti Zwack Házban?

A) 10 000 
B) 17 000 
C) 21 000

A Nemzeti Színház felajánlásának köszönhetően kvízünk nyertese  
– a szokásos Ferencváros-ajándékcsomag mellett – ez alkalommal két 
jegyet is nyer a Nemzeti Színház Körhinta című darabjának november 
4-i előadására!

Előző lapszámunk nyertese: Sándor Judit. 
Gratulálunk! Jutalma átvételével kapcso-

latban e-mailben értesítjük. 
A helyes megfejtés: 

1 – A, 2 – C, 3 – A, 4 – B, 5 – A, 6 – A.

Felavatták  
Kocsis Sándor szobrát 
Születésének 90. évfordulóján avatták fel Kocsis Sándor, az Aranycsapat legen-
dás centerének, az 1954-es világbajnokság gólkirályának szobrát a Groupama 
Arénánál. „Kocka”, akit az eseményen a labdarúgás megkoronázott királyá-
nak neveztek, Albert Flórián szobra mellett kapott helyet. 

Az ünnepségen elsőként Tarlós István fő-
polgármester idézte fel a kitűnő csatár pá-
lyafutását. Emlékeztetett rá, hogy Kocsis 
17 esztendősen, 1946-ban mutatkozott be  
a Ferencvárosban, majd 20 évesen tagja lett 
a zöld-fehérek bajnokcsapatának. – Tech-
nikás megoldásait, fejelési bravúrjait, ak-
robatikus futballját, kivételes csapatjátékát 
látva már néhány meccs után a legnagyob-
bak között emlegették – fogalmazott Tarlós 
István, majd hozzátette: Kocsis Sándor 68-
szor húzta magára a címeres mezt, ezalatt 75 
találatot szerzett, így gólátlaga is a legjobbak 
közé emelte. A főpolgármester kedvenc já-
tékosáról elmondta még, hogy tagja volt az 
1952-es helsinki olimpián aranyérmet nyert 
magyar válogatottnak, játszott az évszázad 
mérkőzésén Londonban, az 1954-es világ-
bajnokságon pedig szinte egyedül verte meg 
Brazíliát, valamint Uruguayt, illetve – 11 
góllal – ő lett a torna gólkirálya. Kitért arra 
is, hogy a Spanyolországban Aranyfejnek 
hívott Kocsis az FC Barcelona kulcsjáté-
kosaként két bajnoki címet nyert, kétszer 
lett Spanyol Kupa-győztes, az 1960/61-es 
idényben pedig a Bajnokcsapatok Európa 
Kupája (BEK) döntőjébe jutott.   

Berzi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség alelnöke többek között arról beszélt, 
hogy „Kocka” annak idején nem önszántá-
ból távozott az FTC-ből, hanem a hatalom 
irányította őt a Honvédhoz. Szabó Tünde 
sportért felelős államtitkár szerint Kocsis 
páratlan magasságokban járt, és eredmény-
sora irigylésre méltó. 

Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszer-
kesztője, a magyar futball és a Puskás-ügyek 
nagykövete a labdarúgás megkoronázott ki-
rályának nevezte Kocsist, akit fejjátékban 
a világ egyik legjobbjának tartanak, és egy 
nemzedék rajongott érte. Emlékeztetett rá, 
hogy a Barcelonával 1961-ben ugyanabban 
a berni stadionban veszítette el a BEK-dön-
tőt, ahol korábban a magyar válogatottal 
a vb-finálét bukta el. Végül arról beszélt, 
hogy Kocsis most hazatért, és Albert Fló-

rián szobra mellett méltó helyet kapott  
a Groupama Aréna előtt. 

A Lelkes Márk által készített alkotást Tar-
lós István, Szabó Tünde, Berzi Sándor, Ku-
batov Gábor, valamint Kocsis két gyermeke, 
Sándor és Alícia együtt leplezte le.

Ezután az FC Barcelona képviseletében 
Pau Vilanova, a katalán klub igazgatósá-
gának tagja lépett a mikrofonhoz, és mon-
dott köszönetet a méltó megemlékezésért, 
majd reményét fejezte ki, hogy a Kocsis 90 
Emlékév során kialakult magyar–katalán 
összefogás sokáig fennmarad majd. 

Ifjabb Kocsis Sándor meghatódottan 
mondta el: nem számított rá, hogy a szo-
bor ilyen valósághűen ábrázolja majd édes-
apját. – Gratulálok a művésznek, sikerült 
megragadnia, milyen is volt ő, mindenkinek 
köszönöm – fogalmazott ifj. Kocsis Sándor, 
aki szerint a szobor felállításával édesapja 
nagy álma vált valóra, hogy visszatért oda, 
ahová tartozónak mindig is érezte magát.

(forrás: MTI)
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra! Észrevételeivel, javaslataival, kérdéseivel, ötleteivel keresse  
idősügyi munkatársainkat a +36/1/200-1223-as vagy 200-2284-es telefonszámon, illetve az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen.

Nyugdíjasok ünnepelték a szüretet 
Ferencváros Önkormányzata zenés műsorral fűszerezett ebéddel kedveskedett a kerületi időseknek a Szépkorúak  
Szüreti Mulatságán. A Toronyház utcai Platán Idősek Klubjában rendezett kerti partin retró előadók táncoltatták  
meg a közönséget.

– Ferencváros ingyenes idősügyi programjainak száma átlépte az 
1200-at – kezdte köszöntőjét az összejövetelen Bácskai János, aki 
szerint a legfontosabb, hogy a kerületi idősek igénybe is veszik 
ezeket a lehetőségeket. A polgármester a szüretről megemlékezve 
Krúdy Gyula szőlőről írt gondolatait olvasta fel, amit a Ferencvá-
rosban élt szerző a Vásárcsarnokkal szemben, a Belgrád rakparton 
vetett papírra. 

A szüreti mulatságra minden évben meghívják a kerület összes 
idősklubját, így most is közel 150 klubtag élvezhette a műsort.  
Az esemény fénypontja Kunsági Andrea, Földi Ibolya és Lovasi 
János nosztalgikus zenés fellépése volt, melyben közismert táncda-
lok, örökzöld melódiák és operettslágerek hangzottak el. A táncra is 
kapható közönség a produkciók után nyárias napsütésben ebédelhe-
tett meg, majd folytatódott a mulatság Putyera Róbert előadásával.

T. D.

Idősügyi programajánló
Táncklub

Én táncolnék veled… 
Október 16., 30. (szerda) 
14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
Október 16., 30. (szerda) 
15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti  
és kínai energiajóga

Október 10., 17., 24., 31. 
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Vízitorna
Október 11., 18., 25. (péntek) 
16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda 
(Lobogó u. 1.) 
Molnár Ferenc iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

A sport, ami teljessé 
tesz – Így lettem én…

Kopeczky Lajos beszélget 
vendégével
Október 14. (hétfő) 16.00 óra
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:

E-mail: 
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: +36/1/200-2284
PRIZMA Event (Gönczy Pál u. 
6., pincehelyiség)

Board Game Café – 
szeniortársasjáték-klub

Október 15. (kedd) 15.00 óra
Ferenc krt. 17., alagsor

Generációkon átívelő 
helytörténeti vetélkedő

Október 16. (szerda) 14.00 óra
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail: 
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: +36/1/200-2284
FMK (Haller u. 27.)

Filmklub
A Rózsaszín Párduc visszatér. 
Amerikai vígjáték (1974)
Október 17. (csütörtök) 
15.00 óra
Helytörténet Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

Parádés Főzés  
Bartal Sándor séffel

Október 21. (hétfő) 10.00 óra
Menü: paszternákkrémleves és 
pirított dió, sütőtökös pulyka-

ragu chilivel, rizskörettel.
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Mesélj nekem, Nagyi! 
Október 27. (vas.) 16.00 óra
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail: 
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: +36/1/200-2284
Paprika Jancsi étterem 
(Ráday u. 16.)

Esések Iskolája
Október 29. (kedd) 10.00 óra
Hogyan lehetséges „jól” elesni?
Előadó: Dobrotka Béla, 
az Esések Iskolájának alapítója 
és szakmai vezetője
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail: 
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: +36/1/200-2284
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Cukorbetegklub
Október 29. (kedd) 14.30 óra
FESZ (Dandár u. 28.)

Mindentudás  
Akadémiája 

• Magyarország leghíresebb 
kastélyai és titkai: A fertődi 
Eszterházy-kastély

Október 31. (csütörtök) 
15.30 óra
Házasságkötő terem 
(Bakáts tér 1.)
• (Szent) László, a lovagkirály
November 4. (hétfő) 16.00 óra
Előadó: dr. Szende László, a 
Magyar Nemzeti Múzeum, Köz-
ponti Adattár és Digitális Kép-
archívum főosztályvezetője
Házasságkötő terem 
(Bakáts tér 1.)

Európa 2014  
„Egészséges Élmény”  
természetjáró gyalogló-
program

Merzse mocsár – Látogatás a fő-
város egyik legháborítatlanabb 
vizes élőhelyére
November 2. (szombat) 
9.30 óra
Találkozó: Keleti pályaudvar, 
jegypénztár
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail: 
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: +36/1/200-2284
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Elismerésre méltó kerületi munka
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) szeptemberi ülésének  
a FESZGYI Gát utca 25. szám alatt működő Óvodai-Iskolai Szo-
ciális Segítő Csoportja adott otthont. Rapi István, az önkormányzat 
ifjúsági és drogprevenciós referense kiemelte, céljuk, hogy az össze-
jövetelek mindig változó helyszínei által is megismertessék a tagok-
kal a kerületben működő intézményeket. A KEF-titkár beszámolt 
a három, sikerrel lebonyolított nagy nyári eseményről. A kétnapos 
csapatépítő szakmai napot a józsefvárosi, kőbányai és pesterzsébeti 
KEF-ek meghívásával szervezték meg, a ferencvárosi tagok jártak 

tanulmányúton Szolnokon, illetve közel másfél ezer diákot vonzott 
a biztonságos szórakozást és nyárimunka-vállalást zászlajára tűző 
Feri Feszt. A 2019 szeptemberében kezdődött tanév programjai 
közül kiemelte: a kerületi iskolák továbbra is igényelhetnek drog-
prevenciós előadást, zajlik az intézmények egészségfejlesztési ter-
veinek aktualizálása, továbbá nagy sikerrel, túljelentkezéssel indult 
el a tanulók számára meghirdetett kortárssegítő képzés. 

Pál Csaba, a segítőcsoport szakmai koordinátora, a rendezvény 
házigazdája elmondta, feladatuk az aktív jelenléttel járó prevenciós 

munka, a gyermekeket veszélyeztető tényezők mi-
előbbi észlelése. Tevékenységüket immár 28 ferenc-
városi köznevelési intézményben végezik, és úgy véli, 
remek kollegiális kapcsolatot ápolnak az óvodákkal, 
iskolákkal.

Egy törvénymódosítás miatt a kábítószerügy átkerült 
a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz – erről és 
az ezzel kapcsolatos változásokról Majzik Balázs,  
a szervezet osztályvezetője tartott előadást. Közölte, 
első céljuk az volt, hogy feltérképezzék a Magyar-
országon működő mintegy 85 KEF-et. Hozzátette: 
örömmel érkezett Ferencvárosba, ugyanis jó látni, 
hogy milyen komoly, elismerésre méltó munkát végez 
a IX. kerületi fórum. A közeljövő kihívásaival kapcso-
latban jelezte, a teljes körű iskolai egészségfejlesztés 
és a jövőre lejáró drogstratégia kiértékelése, illetve az 
új megalkotása lesz a legnagyobb feladat. Azt is be-
jelentette, ősszel várható a budapesti KEF összehívása.

M. K.

Hagyományőrzés horvát módra
Magyarországi horvát iskolások népzenei bemutatójával indult és kiállításmegnyitóval zárult a Ferencvárosi Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat cikluszáró rendezvénye. A budapesti Horvát Kulturális Központ nemrég helyezte át szék-
helyét a Lónyay utcába, amely médiacentrumként is üzemel.

Előbb Mura menti népdalokat hallhatott a közönség a Horvát Óvo-
da, Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak előadásában, majd  
a Filkeházáról, illetve Ercsiből érkező hagyományőrzők vonultattak 
fel autentikus dalmát népviseleteket. – Ferencvárosban a legutóbbi 
népszámláláskor 125 személy vallotta magát horvátnak, ám a valós 
szám ennél jóval magasabb. Ezért nagy figyelmet fordítunk nyel-
vünk és tradícióink ápolására, a horvát kultúra megismertetésére – 
kezdte köszöntőjét Dobos Béla. A Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke arról is beszámolt, hogy az anyaországgal is 
szoros viszonyt ápolnak: a horvát származá-
sú gyerekeket minden nyáron Pag városába 
viszik nyelvi táboroztatásra. – Ferencváros 
Önkormányzata pedig példaértékű támoga-
tást nyújt a kerületben élő nemzetiségeknek 
– zárta gondolatait az elnök.

A horvát központ tevékenysége a kiadói 
munkára épül: szépirodalmi sorozatokat, 
gyűjteményeket gondoznak, valamint a hor-
vát kisebbségi hetilap, a Croatica szerkesztő-
sége is a Lónyay utcai kétszintes centrumban 
működik. A kisebbségi média további két 
csatornája, a nemzetiségi tévé és rádió szin-
tén innen sugározza műsorait.

Bácskai János szerint a Croatica ideköltö-
zésével Ferencváros a horvát kulturális élet 

budapesti központjává vált. – A kultúrák megismerése, cserélődése, 
a jó szokások eltanulása mindig használ a városnak, a benne élők-
nek – jelentette ki a városvezető, aki szerint Ferencváros mindig 
befogadó kerület volt. Az eseményen beszédet mondott Mladen 
Andric, Horvátország magyarországi nagykövete, aki eltanulná a 
VIII. kerületi szlovák önkormányzat pozitív gyakrolatát. Ők ugyanis 
az összes helyi nemzetiséggel szoros kapcsolatot ápolnak, és egy-
másnak is tartanak rendezvényeket.

T. D.
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FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT  

KINCSKERESŐ

Október 12., szombat 9.00–12.00
Ferencvárosi gyerekbolhapiac
Asztalokat korlátozott számban, díjmente-
sen biztosítunk 6–18 éves korig szülői fel-
ügyelettel. Jelentkezés: Arapovicsné Kiss 
Ágnes (+36/30/434-2092 vagy kiss.agnes@
fmkportal.hu)

SÁRKÖZI ÜZENETE

Október 12., szombat 19.00
Zenés, táncos produkció
A belépés díjtalan! 

GENERÁCIÓKON ÁTÍVELŐ 
HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ 

Október 16., szerda 14.00 
Regisztráció: ferencvarosiseta@gmail.com

ŐSZKÖSZÖNTŐ

Október 18., péntek 18.00
Opera- és operetthangverseny
Fellép: Gábor Audrey, P. Tóth Orsika, Kont-
ra Leila, Kárpáti Attila, Gulyásik Attila
Zongorán kísér: Papp Gyula. Belépő: 1300 Ft 

MOUNTAIN SILENCE

Október 18., péntek 19.00
Meditatív zenei koncert A belépés díjtalan!

STRÓFA TRIÓ VERS-ZENE KLUB

Október 19., szombat 18.00 Belépő: 800 Ft

FOTÓBÖRZE

Október 20., vasárnap 9.00
Fotótechnikai kirakodóvásár a kezdetektől 
napjainkig. Asztalok jegyzése, további in-
formáció: Varga Balázs. 06308319769 vagy 
varga.balazs@fmkportal.hu. Belépő: 400 Ft 

„MESSZE VAN A KICSI FALUM”

Október 25., péntek 15.00

A Ferencvárosi Művészetkedvelők Társa-
ságának báli rendezvénye. Belépő: 700 Ft

MOZAIK NAP AZ AUTIZMUSSAL 
ÉLŐKÉRT 

Október 26., szombat 10.00–22.00
Napijegy árak: Elővételes: felnőtt 2000 
Ft, gyerek 800 Ft. A rendezvény nap-
ján: felnőtt 2500 Ft, gyerek 1000 Ft 
Jegyrendelés: mozaiknap@gmail.com  
A belépőjegy megvásárlásával Ön a MO-
ZAIK Közhasznú Egyesület az Autizmussal 
Élőkért munkáját támogatja.

JÓZSEF ATTILA EMLÉKHELY

SZONETTPÁRBAJ

Október 12., szombat 16.00
Kortárs költők vetélkedése József Attila és 
Illyés Gyula VERSengésének emlékére
A belépés díjtalan!

JÓZSEF ATTILA IRODALMI 
SZALON

Október 19., szombat 17.00–19.00
Vendég: Balla Zsófia József Attila-díjas köl-
tő, akivel A darázs fészke című idén meg-
jelent kötetéről beszélgetnek. Belépő: 500 Ft

DÉSI HUBER MŰVELŐDÉSI HÁZ

MAGYAR TÁNCHÁZ A BARTÓK 
TÁNCEGYÜTTESSEL 

Október 13., vasárnap 10.00
10.00 kézműveskedés. 11.00 táncház
Belépő: 500 Ft/fő
(felnőtt- és gyerekjegy 2 éves kortól)

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

MESERENGETEG-SOROZAT

Október 26., szombat 10.00
Kippkopp a fűben a Nefelejcs Bábszínház 
előadása. Belépő: 1000 Ft/fő

GARÁZSVÁSÁR

Október 12., szombat 9.00
Asztalok korlátozott számban, díjmentesen
állnak az árusítók rendelkezésére!
Regisztráció: kozossegihaz@desi.hu

GÖRÖG TÁNCHÁZ A MYDROS 
EGYÜTTESSEL

Október 12., szombat 18.00
Belépő: 1000 Ft

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

FILMKLUB

Október 17., csütörtök 15.00
A Rózsaszín Párduc visszatér
Amerikai vígjáték (1974)
Október 24., csütörtök 16.30
Nagyi projekt. Magyar–angol 
dokumentumfilm, 90 perc, 2017

MESTER GALÉRIA 
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

HANDMADE III.

Megnyitó: október 16., szerda 16.00 
A kiállítást megnyitja: dr. Horváth Dániel fes-
tőművész. Megtekinthető: november 15-éig

IMPRÓZZ VELÜNK! 

Iskolai közösségi szolgálat
Október 14., 21., november 4., 11., 18., 
25., december 2., 16.00–17.30
Ha bármilyen kérdésed van, keress minket 
bátran a mestergaleria@gmail.com-on vagy 
a +36/20/514-1015-ös telefonszámon.

FORGASS VELÜNK!

Iskolai közösségi szolgálat
Október 10., 17., 24., november 7., 15., 
22., 29., december 5., 12., 15.30–17.30
Információ: mestergaleria@gmail.com-on 
vagy a +36/20/514-1015-ös telefonszámon

KULTÚRA

AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA

Ferencvárosban forgatták: 6 Underground
A napokban jelent meg a 6 Underground című film előzetese. Az akció-thriller a Netflix, a Skydance Media és a Bay  
Films óriási, 150 millió dolláros költségvetéséből készült. Bár a mozit nagyrészt az Egyesült Államokban, Olaszország-
ban és az Egyesült Arab Emirátusokban forgatták, a stáb 2018 szeptemberében Budapesten is dolgozott.

A forgatókönyvet Rhett Reese és Paul Wernick írta, a történet pedig 
egy milliárdosokból összeverődött elit csapatról szól, amely rossz-
fiúk ellen harcol. Hatan megrendezik a saját halálukat, hogy aztán 
könnyebben és észrevétlenebbül eredhessenek a bűnözők után.

A filmet Michael Bay rendezte, aki nagyszabású, jelentős költség-
vetésű akciómozijaival vált ismertté, amelyek sokféle effektet és 
különleges látványelemet tartalmaznak. Leghíresebb alkotásai az 
Armageddon, a Pearl Harbor – Égi háború és a Transformers. A 6 
Underground egyik főszereplője Ryan Reynolds, aki a legjobban 

fizetett színészek közé tartozik. A Variety filmes szaklap szerint ezt 
a szerepét 27 millió dollárért vállalta. Rajta kívül Dave Franco, 
Manuel Garcia-Rulfo és Corey Hawkins is látható lesz Michael 
Bay filmjében.

Noha az akció-thrillert nagyrészt az Egyesült Államokban, Olasz-
országban és az Egyesült Arab Emirátusokban vették fel, a stáb 
2018 szeptemberében Ferencvárosban, a Közraktár, a Lónyay és 
a Czuczor utcában is forgatott. A 6 Underground december 13-án 
kerül be a Netflix kínálatába.
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Miniszteri kitüntetést kapott  
a FESZGYI igazgatója
A rendszerváltás évében, 1989-ben indult el a IX. kerületben az intézményes családsegítés, melynek mai utódja, a Fe-
rencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) biztosítja a rászorulók komplex ellátását. 
A kitüntetésekkel, koncertekkel és szabadtéri programokkal színesített 30 esztendős jubileumi ünnepen mindenki arról 
beszélt, a napjainkra ágazattá fejlődött szervezet példaértékű szociális védőhálót szőtt a kerületben.

– Gedeon Andor, a FESZGYI igazgatója 
1989-ben négy kollégájával kezdte el a ne-
héz helyzetű családok segítését, ma több mint 
150-en dolgoznak az intézményben – em-
lékeztetett a kezdetekre Bácskai János, az 
FMK-ban tartott ünnepségen. A polgármes-
ter úgy véli, a FESZGYI egy folyamatosan 
növekvő, terebélyesedő fa, melyet mérete 
és sokrétű szolgáltatásai alapján nyugodtan 
lehet ágazatként emlegetni. A kerület segítő 
szemlélete szerinte abban is megnyilvánul, 
hogy Ferencváros neve mára összefonódott 
a szociális városrehabilitációval. A rendszer-
váltás idején birtokolt 32 ezer tanácsi lakás-
ból 13 ezer volt alacsony komfortfokozatú, 
mára ezek száma 800-ra csökkent. – Ez nem 
csak egy szakma, ez egy életforma, amely 
hihetetlen sok áldozattal jár – tette hozzá a 
városvezető. 

Fülöp Attila szociális ügyekért felelős ál-
lamtitkár Kásler Miklós emberi erőforrás 
miniszter köszöntőjét tolmácsolta. – A leg-
fontosabb alapértékünk a szeretet, ebből szár-
mazik a tisztelet, a tisztesség, a szolidaritás,  
a becsület, a szorgalom. A magyar társadalom 
ezeknek megfelelően él a Kárpát-medencé-
ben – jelentette ki levelében a tárcavezető, aki szerint hazánk szo-
ciális intézményrendszere egyedülálló, melynek kiemelkedő tagja 
a FESZGYI. – Az igazgatóság sikertörténetének szinte hihetetlen 
eleme, hogy a 30 esztendő alatt ugyanaz az egy ember fogta össze 
a szolgálatot – utalt a miniszter Gedeon Andorra, aki a kezdetek 
óta vezeti az intézményt. 

Az államtitkár ezután miniszteri kitüntetést adott át Gedeon An-
dornak. Méltatásában elhangzott: az igazgató munkáját mindig az 
elszegényedés visszaszorítása, az esélyegyenlőség érvényesítése 
vezérelte, és komoly részt vállalt a helyi szociálpolitikai és intéz-
ményi struktúra kialakításában, új ellátási formák megvalósításában. 
Fiatalon dolgozott utcai szociális munkásként, 1979-től fővárosi 
nevelőotthonokban tevékenykedett, majd fiatalkorúak pártfogó 
felügyeltét látta el. Később rájött, hogy utóbbi zsákutca, hiszen 
a prevenció lehetősége a családsegítésben rejlik, ezért a család-
gondozás eszközrendszerét kezdte fejleszteni. Alapítója számos 
elismert szociális alapítványnak és egyesületeknek, részt vett a 
főváros gyermekvédelmi és családsegítő programjainak, a Buda-
pesti Szociális Charta, illetve Ferencváros bűnmegelőzési koncep-
ciójának kidolgozásában. Számos publikációt írt, több állami és 
kerületi díj birtokosa. 

A FESZGYI szolgáltatásai szinte felsorolhatatlanok. Családtá-
mogató és Gyermekjóléti Központja, illetve Szociális Szolgáltató 
Központja a gyerekes családokat és az időseket látja el teljes körűen, 
de hozzájuk tartozik a H52 Ifjúsági Iroda, a Gyermekek Átmeneti 
Otthona és a hajléktalanok Gubacsi úti nappali ellátója is. Az igaz-
gatóság működteti a fedél nélküliek és lakhatási gondokkal küzdő 

családok életét segítő LÉLEK Programot, a hajléktalanokat támoga-
tó Utcai Szociális Csoportot, a szenvedélybetegeket támogató Írisz 
Klubot, a Családmentori Irodát és az Adósságkezelő Központot.

Az egész napos esemény további részében polgármesteri di-
cséreteket és emléklapokat adtak át a FESZGYI dolgozóinak, 
majd a közönség szakmai előadásokat hallgathatott meg. A meg-
hívott diákok felvilágosító, prevenciós programokon vehettek részt  
az FMK kertjében, majd bemutatkozott a H52 Ifjúsági Iroda „Hűha” 
és a Konkáv Közösségi Tér „Zsámó” elnevezésű zenei projektje. 
Délután fellépett a Romano Glaszo, a rendezvényt pedig Oláh 
Gergő koncertje zárta. 

T. D.

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT

INGYENES PRÓBAHORDÁS

Az akció 2019. 10. 31 -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
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CSÉPLŐ DÁNIEL (Független)
Személyem szociáldemokrata, független 
polgármesterjelöltként méretetti meg magát 
a 2019. október 13-án tartandó önkormány-
zati választáson. 

Programom lényege egy megalapozott, 
modern, fenntartható, környezettudatos, a 
klímaválságot figyelembe vevő, élhető Fe-
rencváros létrehozása. 

A korrupció azonnali szisztematikus fel-
számolása. Célom egy transzparens ön-
kormányzat létrehozása, a lakosokat teljes 
mértékben, költséghatékonyan tájékoz-
tatni kell a helyi ügyekről, döntésekről.  
Az önkormányzat nyitott működése lehetővé 
kell, hogy tegye, a mindennapi beleszólást 
a kerület életébe, munkájába. Egy nyitott, 
átlátható, ügyfélbarát hivatalra van szükség. 

A lakhatás alapvető emberi jog! Bérlaká-
sokat kell építeni. Folytatni kell a korábban 
megkezdett ferencvárosi városrehabilitációs 
programot. A társasházak felújítását pályá-
zati úton támogatni kell. Korszerű egész-
ségügyi ellátórendszer létrehozását terve-
zem. A várólisták csökkentése a feladatunk.  
Növelni kell Ferencváros zöld területeit, a 
klímaválság tény. Feltörjük Orbán térköveit 
és fákat ültetünk. A Kiserdőre szüksége van 

Ferencvárosnak. Támogatom a kerékpárutak 
fejlesztését a kerületben, továbbá új, a kutya-
tulajdonosok által jóváhagyott modern, hi-
giénikus kutyafuttatók kialakítását tervezem. 

Idősbarát, családbarát, civilbarát Ferenc-
város létrehozása, támogatása. Program-
jainkkal, támogatásainkkal elő kell segíteni, 
ki kell elégíteni a ferencvárosi lakosok tar-
talmas időtöltését, harmonikus mindennap-
jait, feltöltődését, kultúra éhségét.  Ferenc-
városnak támogatni kell a civilszervezetek 
munkáját. 

Kiemelt figyelmet kell szentelni a parkolá-
si anomáliára.  A korrupciómentes, modern 
parkolási rendszert létrehozása alapfeltétel. 
Támogatnunk, előtérbe kell helyeznünk a 
zöld közlekedési alternatívákat, folytatni 
kell a P+R parkolók létesítését. Tisztább 
levegőt Budapestnek!

Több járőrt, lakóbarát, preventív rendőri 
munkát várok el a kerületi rendőrség részé-
ről a jövőben. Nagy hangsúlyt óhajtok fek-
tetni a szemetelés, a környezetkárosítás, az 
illegális hulladéklerakás kérdésére. Speciális 
akciócsoport létrehozásával, eredményes 
szankcionálással vissza kell szorítani ezen 
magatartások elterjedését Ferencvárosban. 

Legyen Ferencváros a legtisztább kerület 
Budapesten! 

Folytatni kell az Illatos úti telep mé-
regtelenítését. Ez politikai döntés kérdé-
se! Minden erőmmel azon leszek, hogy a 
talajszennyezést, a talajvizek mérgezését 
a legrövidebb időn belül megszüntessük.  
Továbbra is kiemelt szempont a 120 éves 
FTC támogatása, hírnevének öregbítése. 
Hajrá, Ferencváros!

DEUTSCH LÁSZLÓ (Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület /FLE/)

Önökkel, pártok nélkül
Szeretni, törődni, tenni! Minket fűt a haza-
szeretet, a kötődésünk szűkebb hazánkhoz, 
Ferencvároshoz. Valami mindnyájunkat ide-
köt, ami okot és erőt ad ahhoz, hogy akar-
junk jelen lenni annak életében, akarjunk 
törődni a jövőjével. Ismerjük kerületünk 
múltját, alakítjuk jelenét, és felelősséget 
érzünk jövőjéért is. Készek vagyunk ál-
dozatokat hozni ezért a jövőért. Szeret-
jük, óvjuk, féltjük Ferencvárost, nagy köl-
tőnkre hajazva: itt élnünk, halnunk kell. 
Arra szövetkeztünk 13 évvel ezelőtt, hogy 
– bár más és más politikai értékrendünk 
van – mindannyian Ferencvárosért, a fe-
rencvárosi polgárok érdekeiért dolgozzunk. 
Minket nem érdekel a politikai jobb- és bal-
oldal harca, nem képviselünk egyetlen pártot 
sem. Minket nem lehet pártközpontokból 
irányítani.

Civilek voltunk és azok is maradtunk az 
elmúlt 13 évben. Olyan egyesület vagyunk, 
amelynek tagjai félretéve saját nézeteiket, 
azért szövetkeztek, hogy a civilek érdekeit 
képviseljék. Programunk éppen ezért a leg-

ferencvárosibb: úgy őriznénk meg a világ-
hírű ferencvárosi városrehabilitációs prog-
ram eredményeit, hogy közben képviseljük 
az új építkezések kárvallottjait. Kiállunk a 
Kiserdőért, mindent megteszünk a Buda-
pesti Vegyiművek Illatos úti telephelyének 
teljes méregtelenítéséért, a kerület tömeg-
közlekedésének, parkolási lehetőségeinek 
javításáért.

Mi itt élünk Ferencvárosban, ezért a bőrün-
kön érezzük a városrész gondjait: a repülőtér 
zajszennyezését, az alternatív közlekedési 
eszközök elégtelenségét (a Bubi nem jön 
el a József Attila-lakótelepig), az Üllői út 
légszennyezettségét, a parkolási anomáliá-
kat stb.

Hisszük, hogy a lokálpatriotizmus ott kez-
dődik, hogy elfogadjuk egymást, tisztel-
jük a másikat, és közösen, a köz érdekeiért 
cselekszünk, pusztán azért, mert mind egy 
környezetben élünk. Aki egyetért elveinkkel, 
magáénak érzi értékeinket, és nem csupán 
képes, de hajlandó is együtt tenni szűk kör-
nyezetünk jobbá tételéért, az előtt nyitva 

áll egyesületünk kapuja. Mi lokálpatrióták 
tiszteljük kerületünk múltját, elismerjük je-
lenét, féltjük jövőjét!

A 2019. október 13-ai önkormányzati választás polgár-
mesterjelöltjei a szavazólapon feltüntetett sorrend szerint
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FLÉGER TAMÁS (Magyar Munkáspárt)
1953. december 29-én születtem Budapes-
ten, tősgyökeres ferencvárosinak mondha-
tom magamat. Általános iskolai tanulmá-
nyaimat is a kerületben végeztem, majd 
lakatos szakmunkás tanulóként Kőbányára 
kerültem, ahol azóta is dolgozom. A munka 
mellet érettségi vizsgát tettem. 1972-ben a 
KISZ, 1977-ben a Párt tagja lettem. Felesé-
gemmel – aki szintén munkásszármazású – 
két lánygyermeket neveltünk. Frigyük révén 
öt unokával ajándékoztak meg bennünket.

Már egészen fiatalon érdeklődéssel for-
dultam Ferencváros „dolgai” iránt. Tanúja 
voltam a szocializmus nagy szociális be-
ruházásának, a József Attila-lakótelep fel-
épülésének, az Úttörőház elkészültének, és 
a kerület folyamatos fejlődésének. Felnőtt 
koromban az érdeklődést tettek követték, és 
a szocializmusbeli társadalmi munkákkal 
igyekeztem – lehetőségeim szerint – részt 
venni a környezetem szépítésében, az el-
esettek segítésében.

A jobbítás szándéka azóta is meg van ben-
nem, ezért úgy döntöttem, hogy szűkebb 
pátriámban a 2019-es önkormányzati válasz-
tásokon megmérettetve, felelős pozícióba 
kerülve akarok segíteni; lakóhelyemet szeb-

bé és a rászorulók életét könnyebbé tenni. 
Ezért polgármesterként szorgalmaznám:

A Gyáli úti szakorvosi rendelő felújítását 
és újra az egészségügy szolgálatába állítá-
sát.                                                                                                                                                              

Az Epreserdő utca és a 3-as villamos kö-
zötti terület rendezését, parkosítását.

Pályázat kiírását kezdeményezném az 
Aszódi úti lakótelep rendezésére, felújítá-
sára, valamint a kerületben ipari technoló-
giával készült lakóépületek hőszigetelésére 
állami forrás és saját erő biztosításával.

Mindenki tapasztalhatta, hogy nehéz jó 
„hozzáállású” és korrekten dolgozó szakem-
bert igénybe venni otthoni kisebb-nagyobb 
munkákra. Segítő önkormányzat koncep-
ció kialakítása jegyében szorgalmaznám 
kerületi tulajdonú ingatlankezelő vállalat 
létrehozását is, idősek, kevésbé tehetősek 
számára, az elvégzett javításokért mérsékelt 
díjazást kérve.    

A Magyar Munkáspárt megválasztott 
polgármestere új dimenziókat hozhatna 
Ferencváros életébe, a dolgozó emberek, 
a kisnyugdíjasok, a fiatalok problémáinak 
fokozott előtérbe helyezésével, és megoldási 
szándékával.

Adjon egy esélyt önmagának, és szavazzon 
a Munkáspárt jelöltjére!   

BARANYI KRISZTINA 
(Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP)
Támogató szervezetek: MKKP, Kulcs Egyesület, MMM, Sétáló Budapest

Tiszta utcák, tiszta kezek 
2014-ben az Együtt jelöltjeként lettem fe-
rencvárosi önkormányzati képviselő. Kép-
viselői munkám kezdetén értetlenül álltam 
az Illatos úti méregtelep ügyével szemben: 
évek óta képtelenek voltak megszüntetni a 
súlyosan környezetszennyező és katasztró-
fával fenyegető helyzetet. Először naivan 
a polgármesterhez fordultam segítségért, 
elutasított. Tehetetlen volt. Akárcsak az ille-
tékes hivatalok, amelyeket sorban megkeres-
tem. Nem tudott segíteni sem Tarlós István 
főpolgármester, sem az illetékes miniszter. 
Nem volt más megoldás: Orbán Viktorig 
kellett eljutnom. Eljutottam, már másnap 
elkezdték elszállítani a veszélyes hulladékot.

A történet sokat elárul a NER tehetetlensé-
géről és a kerület vezetéséről. Amit egy el-
lenzéki képviselő el tudott intézni, azt miért 
nem tudta egy kormánypárti polgármester? 

Hasonló óvatosságot és tehetetlenséget 
tapasztaltam egy sor olyan ügyben, ame-
lyekben azután kicsit ambiciózusabb mun-

kával eredményeket tudtam elérni. Ilyen 
például a Nehru part felújításának elindítása, 
az Aszódi utcai lakótelep közvilágításának 
helyreállítása, a Haller utcai beomlott la-
kás tulajdonosának kártalanítása, a köztéri 
prostitúció miatt lecsúszó Fehér Holló utca 
környékének bekamerázása, vagy a Dél-Pes-
ti Szennyvíztelep kapacitásának bővítése.

Szintén a miniszterelnökhöz fordultam a 
Tisza Romániából történő szennyezésének 
megszüntetése miatt, amit végül sikerült 
megállítani.

Az elmúlt öt évben végzett képviselői 
munkám során pontosan kiderült, hogy a 
ferencvárosi fejlesztéseknek a sokszorosát 
lehetne megvalósítani, ha a kerületben a 
közpénzek nem vesztették volna el közpénz-
jellegüket. Ha a parkolásüzemeltetést nem a 
maffia intézi, ha az önkormányzati lakások 
tulajdonjogát nem játsszák át fideszes have-
roknak, ha nem adnak el töredék áron bel-
városi telkeket, házakat, ha nem sikkasztják 
el még az óvodások ebédpénzét is.

Mindezek ellen a nyilvánosság erejével tud-
tam harcolni. Ugyanezt az eszközt fogom 
használni, ha elnyerem a választók többsé-
gének bizalmát. Minden szerződés, minden 
bevétel és minden kiadás az utolsó fillérig 
nyilvános lesz. Így lesz forrás a közterek ki-
takarítására, a 0–24-ben működő sürgősségi 
ellátásra, az omladozó házak és a komfort 
nélküli lakások felújítására, a klímaváltozás 
káros hatásainak kivédésére.
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Önkormányzati képviselőjelöltek a szavazólapon feltüntetett sorrend szerint

1. EVK
1. Gyurákovics Andrea (Fidesz–

KDNP)
2. Dr. Mátyás Ferenc (Momentum, DK, 

MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik)
3. Deutsch László (FLE)

2. EVK
1. Zubonyainé Pelka Zsuzsanna (FLE)
2. Zombory Miklós (Fidesz–KDNP)
3. Takács Krisztián (Momentum, DK, 

MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik)

3. EVK
1. Reiner Roland (Momentum, DK, 

MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik)
2. Solténszky Olivér András (FLE)
3. Dr. Kulpinszky Eleonóra (Fidesz–

KDNP)

4. EVK
1. Dr. Bácskai János (Fidesz–KDNP)
2. Dr. Merkei Attila György (FLE)
3. Árva Péter (Momentum, DK, MSZP, 

Párbeszéd, LMP, Jobbik)

5. EVK
1. Takács Zoltán (Momentum, DK, 

MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik)
2. Kerkai Gábor Nimród (FLE)
3. Mezey István (Fidesz–KDNP)

6. EVK
1. Torzsa Sándor (Momentum, DK, 

MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik)
2. Kállay Gáborné (Fidesz–KDNP)
3. Dr. Tóth László  (FLE)

7. EVK
1. Balázs Ádám Samu (Fidesz–KDNP)
2. Besenyi László (FLE)
3. Szilágyi Zsolt Zoltán (Momentum, 

DK, MSZP, Párbeszéd, LMP, Job-
bik)

8. EVK
1. Illyés Miklós (Fidesz–KDNP)
2. Gátfalvi Zsolt (FLE)
3. Takács Máriusz (Momentum, DK, 

MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik)

9. EVK
1. Deutsch Zoltán (FLE)
2. Sajó Ákos (Fidesz–KDNP)
3. Hammerné Trefán Andrea (Momen-

tum, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP, 
Jobbik)

10. EVK
1. Hidasi Gyula (Momentum, DK, 

MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik)
2. Cseri Balázs (Fidesz–KDNP)
3. Divinyi Mihály (FLE)

11. EVK
1. Szoboszlay Balázs (Fidesz–KDNP)
2. Intzoglu István (FLE)
3. Csóti Zsombor (Momentum, DK, 

MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik)

12. EVK
1. Görgényi Máté (Fidesz–KDNP)
2. Jancsó Andrea Katalin (Momen-

tum, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP, 
Jobbik)

3. Fekete-Szalóky Gabriella (FLE)

DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz-KDNP)
Közel egy évtizede vagyok Ferencváros 
polgármestere, több mint húsz éve tevé-
kenykedem önkormányzati képviselőként, 
2009–2014 között pedig a kerület ország-
gyűlési képviselője is voltam. 

Ferencváros megújul és fejlődik
Büszkék lehetünk az elmúlt években több 
rangos díjjal elismert városrehabilitációra. 
Belső-Ferencvárosban és Középső-Ferenc-
város Thaly Kálmán utcáig tartó szakaszán 
nincs már komfort nélküli lakás, folyama-
tosan növekszik zöld területeink aránya, 
parkjaink, játszótereink, bölcsődéink, óvo-
dánk teljes egészében megújulnak. A társas-
ház-felújítási pályázaton a lakóközösségek 
kétszer annyi támogatásban részesülnek, 
mint öt éve, a pályázati keretet pedig to-
vábbemeljük. Korszerűsítjük a Mester utcai 
Szakrendelőt és Ferencváros valamennyi 
háziorvosi, fogorvosi és gyermekorvosi 
rendelőjét, amelyeket modern gyógyászati 
eszközökkel is felszerelünk. 

Ferencváros zöld és biztonságos
Az előző öt esztendőben megdupláztuk, 
2010 óta pedig megötszöröztük a térfigyelő 
kamerák számát, aminek következtében több 
mint 50 százalékkal csökkent a közterüle-

teken elkövetett bűncselekmények száma.  
A következő ciklus végére elérjük Ferenc-
város teljes lefedettségét. A térfelügyele-
ti rendszer fejlesztése mellett az illegális 
hulladéklerakást felderítő mobilkamerák 
és a lépcsőházi kamerák számát is emeljük. 
Újabb intézkedéseket teszünk, illetve továb-
bi járdatakarítógépeket állítunk munkába a 
köztisztaság fokozása érdekében.  

Ferencváros gondoskodik  
polgárairól
Színes, változatos, ingyenes kulturális prog-
ramokkal, bővülő támogatási lehetőségekkel 
gondoskodunk az itt élőkről. Fenntartjuk és 
bővítjük idősügyi koncepciónkat, amellyel 
kerületünk kétszer nyerte el az Idősbarát 
Önkormányzat címet. Az Idősek Világnapja 
alkalmából tiszteletdíjat kap valamennyi 65 
év feletti lakos, duplájára emeltük az iskola-
kezdési támogatást és a fiatalok internethasz-
nálatához is hozzájárulunk. Országosan is 
kiemelkedő szociális rendszerünket továbbra 
is az Önök igényei szerint alakítjuk. Büsz-
kék vagyunk fiataljainkra: zeneiskolánkat 
tekintve és a sport utánpótlás-képzésben 
is élen járunk, amiért idén kiérdemeltük a 
Tehetségbarát Önkormányzat díjat. 

Ferencváros nem lehet csatatér!
Remélem, az elmúlt két ciklus eredményei 
alapján ismét bizalmat szavaznak nekem, és 
képviselőjelöltjeinknek, hogy összefoghas-
sunk otthonunkért, és városrészünk ne egy 
kormányellenes gerillaharc hadszínterévé 
alakuljon. 
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FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR REJTVÉNY

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

Gólyahír jeligével!

Nagy Sofia 
(2019. április 7.)

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

Schneider Janka Léna 
(2019. május 20.)

KÖZÖSSÉG


