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Ilan Mor, az Izraeli Állam magyar-
országi nagykövete Ferencvárosba 
látogatott, hogy megismerkedjen a 
kétszázhúsz éves kerület sokszínû 
értékeivel.

A színház nyári életérôl, a díjakról, 
az új bemutatókról, a repertoárról és 
a színház új logójáról is kérdeztük 
Frenkó Zsolt rendezôt, Pinceszínház 
ügyvezetôjét.

Hazahozták és születésének 83. 
évfordulóján a Szent István-bazi-
lika altemplomában örök nyuga-
lomra helyezték Kocsis Sándor-
nak, az aranycsapat csatárának 
hamvait.

Autómentes nap a Napfény utcában
Úgy tûnik, mintha csupa vidámság, 

kaland, szórakozás lenne a József 
Attila-lakótelepi emberek élete. A mos-
tani szeptember legalábbis ezt sugallja. 
Két egymást követô hétvégén is nagy-
szabású rendezvény színhelye volt a IX. 
kerületi lakótelep. A hónap közepén a 
Lakótelepi mulatság eseményei vonzot-
ták egybe szinte teljes két napra az itt 
élôket – amint arról legutóbb részlete-
sen beszámoltunk –, szeptember 22-én, 
szombaton pedig az Európai Mobilitási 
Hét keretében megrendezett autómentes 
nap kínált programokat, sokfajta lehetô-

séget a kellemes idôtöltésre a forgalom 
elôl elzárt Napfény utcában. Mindeze-
ken kívül módot nyújtott arra is, hogy 
az ott élôk ügyes-bajos dolgaikat meg-
vitassák egymással, jelen lévô képvise-
lôikkel. 

A közlekedés mindkét alkalommal 
fontos szerepet kapott a kétnapos rendez-
vényen. Az érdeklôdôk betekinthettek 
a József Attila-lakótelep forgalomsza-
bályozási tervébe, az autómentes nap 
alkalmából megrendezett eseményen 
pedig a kerületi rendôrkapitányság sát-
rában a 2010. január 1-je óta érvényben 

lévô KRESZ-szabályok legfontosabb 
tudnivalóival ismerkedtek az érdeklôdôk. 
A felnôttek inkább csak nézelôdtek, vá-
logattak a számos kiállított szóróanyag-
ból, a legkisebbek vállalták a „megmé-
rettetést”, azaz a tesztlapok kitöltését is. 
A Csatka Klára fôtörzsôrmester segítô 
felügyelete mellett végzett játékos isme-
retterjesztésre való jelentkezést persze 
nyilván nagymértékben sarkallta a nyere-
mények ígérete; a tesztlapokat helyesen 
kitöltôk matricákat, vonalzókat, látható-
sági mellényeket kaptak jutalmul. 

folytatás a 3. oldalon
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Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP): pol-
gármesteri fogadóóra minden hónap utolsó csütörtök-
jén, 12–16 óra között. Helye: Polgármesteri Hivatal, 
I/24. Bejelentkezés: mindennap személyesen az ügy-
félszolgálati irodában. Képviselôi fogadóóra minden 
hónap utolsó csütörtökjén, 16.30-tól. Bejelentkezés: 
a fogadóóra napján a helyszínen, a Fidesz-irodában 
(IX., Lónyay u. 48.).

Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDNP): 
alpolgármesteri fogadóóra minden hónap utolsó szer-
da, 12–16 óra, helye: Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér 
14. II. emelet 38. Képviselôi fogadóóra: minden hónap 
elsô hétfô, 17–19 óra, helye: a részönkormányzat iro-
dája, Toronyház u. 3/b. Bejelentkezés az ügyfélszolgá-
lati irodán (Bakáts tér 14.) személyesen, a hónap min-
den munkanapján, ügyfélfogadási idôben. Érdeklôdni 
lehet telefonon: 215-1077/210-es mellék.

Kandolka László, 1. evk. (Fidesz–KDNP): minden 
páros hét kedd, 16–18 óra, IX., Lónyay u. 48., illetve 
elôzetes egyeztetés alapján bármikor. Telefon: 06-20 
510-7425

Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz–KDNP): minden hó-
nap második csütörtök, 16–18 óra, Bakáts téri általá-
nos iskola könyvtára, vagy sürgôs esetben a 06-20 926-
5633-as telefonon.

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDNP): elôzetes 
egyeztetés alapján bármikor. Telefon: 215-1077/537-es 
mellék

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap 
második kedd, 16.30–18 óra, IX., Köztelek u. 2. fszt. 1. 
Elôzetes egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 969-8849

Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz–KDNP): minden 
hónap második hétfô, 17–19 óra, Ferencvárosi Mû-
velôdési Központ (IX., Haller u. 27.), illetve elôzetes 
egyeztetés alapján. Telefon: 06-30 276-3395

Veres László, 7. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap 
elsô hétfô, 16–17.30 óra, FESZ-oktatási Stúdió (IX., 
Mester u. 33–35., bejárat a Dandár utca felôl), vagy 
elôzetes bejelentkezés alapján bármikor. Telefon: 06-
30 250-2249

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap 
elsô hétfô, 17–19 óra, Ferencvárosi Mûvelôdési Köz-
pont (IX., Haller u. 27.)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap elsô 
péntek, 16–18 óra, Aszódi úti önkormányzati iroda, 
vagy elôzetes bejelentkezés alapján: 06-20 975-8262

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP): minden hónap elsô 
péntek, 10–12 óra, részönkormányzat irodája (IX., To-
ronyház u. 3/a) Telefon: 280-7195, e-mail: polg09ro@
elender.hu.

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP): minden hó-
nap második kedd, 15–17 óra, a részönkormányzat iro-
dája (IX., Toronyház u. 3/a), illetve egyeztetés alapján. 
Telefon: 06-20 513-0779

Dr. Vas Imre (Fidesz–KDNP): elôzetes bejelentkezés 
alapján. Telefon: 06-20 279-7025

Csárdi Antal (LMP): legalább egy nappal korábbi elô-
zetes egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 365-0340

Hidasi Gábor (MSZP): minden hónap elsô péntek, 
9–11 óra, a részönkormányzat irodája (IX., Toronyház 
u. 3/a). Telefon: 280-7195, e-mail: hidasigabor@free-
mail.hu.

Kassab Adonis István (Jobbik): elôzetes bejelentkezés 
alapján bármikor. Telefon: 06-70 379-9243

Pál Tibor (MSZP): minden hónap második péntek, 
16–18 óra, József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
MSZP-irodája (IX., Toronyház u. 3/b). Telefon: 348-
0864, e-mail: ptibor9@gmail.com.

Tornai István (független): elôzetes bejelentkezés alap-
ján bármikor. Telefon: 06-70 333-1713

folytatás az elsô oldalról
Autó értelemszerûen nem volt a ren-

dezvényen, egyetlen kivételtôl eltekintve: 
ezen a napon mód volt ugyanis a háztartá-
sokban összegyûlt veszélyes hulladékok 
leadására, azokat egy kisebb méretû, zárt 
tehergépjármûbe gyûjtötték.

Dr. Bácskai János, Ferencváros pol-
gármestere kerékpárral érkezett az ese-
ményre, amelyet – mint késôbb megtud-
tuk – a lányától vett kölcsön. Ám nem 
ezzel keltett feltûnést, hanem Kocsis 
Sándornak az elôzô napon a bazilikában 
megrendezett újratemetése alkalmából 
viselt Kocsis-mezzel és a számos világ-
hírû focista által aláírt sapkával. Rögtön 
megvolt az elsô társalgási téma, persze 
mindenki hallani szerette volna a részt-
vevô személyes beszámolóját. A baráti 
üdvözlések után természetesen sor került 
a hivatalos köszöntésre is: dr. Bácskai Já-
nos felidézte azt az idôszakot, 1964-et, 
amikor befejezôdött a lakótelep építése, 
és legfeljebb 15-20 autó lehe-
tett itt. Az idén már ötödszörre 
rendezték meg az autómentes 
napot, és a harmadik alkalom, 
hogy lezárták a forgalmat a 
Napfény utcában, amely volta-
képpen a lakótelep ütôere. „Azt 
szeretnénk elérni a hosszú távú 
forgalomszabályozási tervvel, 
hogy ne átmenô forgalom céljá-
ra használják az autósok ezt az 
útszakaszt, hanem hogy bizto-
sítva legyen az ott élôk minden-
napi nyugalma” – hangsúlyozta 
a polgármester.

Környezetkímélô céllal rendezték 
meg az autómentes nap alkalmából a 
bolhapiacot is, ahol mindenki jószerivel 
jelképes összegért kínálta az otthon feles-
legessé vált holmiijait – kinôtt gyerekru-
hákat, megunt játékokat, sosem használt 
dísztárgyakat, sosem olvasott könyveket. 

Aki pedig éppen nem alkudozott az 
alkalmi piacon, az a Népszigeti Kutya-
iskola bemutatócsoportjának show-ját 
élvezhette, ez kicsik és nagyok körében 
egyaránt osztatlan sikert aratott.

Ezt követôen egymást érték a sokszí-
nû, változatos programok a színpadon: 
a Weöres Sándor Általános Iskola és Gim-
názium 3. a osztályának énekes, mondó-
kás mûsorát a Meredek Sportegyesület 
produkciója követte, de volt japán kard-
vívás és önvédelmi bemutató, akrobatikus 
rock and roll is. Délben a Ferencvárosi 
Ádám Jenô Zeneiskola fúvószenekara 
térzenével szórakoztatta a jelenlévôket. 
A Várnagy Andrea és Farkas Zsolt zongo-
ramûvész házaspár koncertje elsôsorban 
a gyerekeket volt hivatott megszólítani. 

Mint rendszerint mindenütt, itt is nagy 
elismerést aratott az Erin ír sztepptánc-
bemutató, és zajos siker övezte Puskás 
Peti énekes produkcióját is. A klasszikus 
balett kedvelôi a Harmónia Balettiskola 

Rómeó és Júlia elôadását néz-
hették meg, a sort a Garabon-
ciás együttes állatmesék megje-
lenítésével zárta. 

Sokakat vonzott a vörös-
kereszt által felállított sátorban 
rendezett elsôsegélynyújtás, a 
kicsik közül többen érdeklôdés-
sel hallgatták a fogápolási taná-
csokat, és ámultak az érdeklô-
dôk között sétáló óriásfog láttán. 
A mászófal és a tûzoltóautó ki-
próbálásának lehetôsége ugyan-
csak egyértelmû sikert aratott a 
gyerekek körében. KK

A 110-es szám bûvöletében
Jubileumi tanévnyitó a Mester utcai Molnár Ferenc Általános Iskolában

1902-ben Ferencváros lakossága örömmel vette az 
új iskola létrejöttét, amelynek neve megalakulásának 
évében „Budapest Székesfôváros IX. kerületi Mester 
utzai Községi Polgári Leányiskola” volt. A tanulói lét-
szám évrôl évre növekedett, s az igényeknek megfele-
lôen az iskolai képzés háztartási ismeretekkel bôvült 
– olvasható az idén 110 éves iskola jubileumi kiadvá-
nyában. A gondosan összeállított kiadványt valameny-
nyi vendég megkapta, aki részt vett a szeptember 28-i 
jubileumi tanévnyitó ünnepségen. Azt ünnepelték ezen 
a napon az iskola egykori és jelenlegi tanárai – a ko-
rábbi igazgatók közül ketten, Pogácsás József és Vul-
turné Révay Klára személyesen is jelen voltak –, ko-
rábbi és jelenlegi tanulók, meghívott vendégek, hogy 
110 évvel ezelôtt szeptemberben indult meg a Mester 
utca 19. alatti épületben az oktatás.



4. oldal 5. oldalÖnkormányzati hírek Önkormányzati hírekFERENcvÁRoS 2012. október 8.

A nagykövet látogatása
szeptember 20-án délután dr. Bácskai János, Ferencváros 

polgármestere hivatalában fogadta Ilan Mor izraeli nagy-
követet, aki örömmel tett eleget a meghívásnak, hiszen céljai 
között szerepel Budapest kerületeinek jobb megismerése. A be-

szélgetéshez – amelyen a kerület kétszázhúsz éves története 
mellett szóba került Középsô-Ferencváros megújulása, a József 
Attila-lakótelep és a Fradi is – csatlakozott dr. Nagy Hajnalka, 
Ferencváros jegyzôje is. 

A 2011 szeptembere óta Magyarországon dolgozó nagy-
követ – aki korábban diplomataként tevékenykedett Pekingben, 
Berlinben és Libériában is – hivatalos izraeli látogatásra invitál-
ta Ferencváros polgármesterét, és segítséget ajánlott egy izraeli 
testvérváros kiválasztásához és az ehhez szükséges kapcsolat-
felvételhez is. Annak alapján, amit dr. Bácskai János Ferencvá-
rosról mesélt, Ilan Mor úgy döntött, hogy szeretné jobban meg-
ismerni és feleségének is megmutatni ezt a gazdag kulturális 
hagyományokkal rendelkezô kerületet.

Ilan Mor és dr. Bácskai János egyetértettek abban, hogy 
egymás kultúrájának mélyebb és alaposabb megismerése az út, 
amely az emberellenes eszmék, az elôítéletek és az intolerancia 
terjedését megállíthatja, sôt visszaszoríthatja.

G. K.

Közlemény a Lónyay utca 19. szám alatti felnôtt-háziorvosi rendelô elérhetôségének változásáról

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
A Lónyay utca 19. szám alatti felnôtt-háziorvosi rendelô felújítás miatt zárva tart, elôreláthatólag november közepéig. 

A felújítás idôtartama alatt dr. Méhész Magdolna, dr. Takács István, dr. Szepesi András felnôttháziorvosok a czuczor utca 
3. szám alatti rendelôben változatlan rendelési idôben fogadják Önöket.

A rendelô telefonszáma: 216-1805.
A czuczor u. 3. szám alatti szakorvosi rendelôben üzemelô szakrendelést ezen idôtartam alatt a IX., Mester u. 45. szám alatti 

szakorvosi rendelôben érhetik el. A szakorvosi rendelô tömegközlekedéssel megközelíthetô a 2-es, a 24-es, az 51-es és az 51/A vil-
lamosjáratokkal, telefonszáma: 455-4500.

A rendelôk mûszaki állapotának felújítása közös érdekünk, ennek érdekében az okozott kellemetlenségért megértésüket és 
együttmûködésüket kérjük.

Orgonahangversenyek  
a Bakáts téren
A Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-templomban szombat esténként 
orgonahangversenyeket rendeznek, amelyekre minden érdeklôdôt 
szeretettel várnak.

Szeptember 29.
15.30: Tárlatvezetés és orgonabemutató a karzaton
16.30: Tárlatvezetés és orgonabemutató a karzaton
17.30: Szentmise
19.00: A Bakáts téri ôsz 2012 hangversenysorozat koncertje. Variációk 

szaxofonra és orgonára, Selejo Erzsébet szaxofonmûvész és Virágh 
András Gábor orgonamûvész koncertje; Vivaldi: Sonata Op. 1. No. 12. „La 
Follia”; J. S. Bach: Das alte Jahr vergangen ist; Franck: Prelude, Fugue, 
Variation; E. Bozza: Aria; Horváth M. L.: Psalmoid; Liszt F.: Hosannah; V. 
d’Indy: Choral Varié; G. Bizet: Agnus Dei

Október 6.: Szotyori Nagy Gábor – orgona, Koloss Krisztina – cselló
Október 27.: Szotyori Nagy Gábor – orgona, Molnár Eszter – oboa
November 10.: Szotyori Nagy Gábor – orgona, Molnár Eszter – oboa
November 24.: Virágh András – orgona, Komlóssy Gábor – trombita

A belépés díjtalan! A koncertek este 7 órakor kezdôdnek. 
Támogatók: Assisi Szent Ferenc-plébánia, Ferencvárosi Önkormányzat

forrás: www.ferencvaros.hu

Továbbra is ingyenes az új Ferencváros Kártya!

Önkormányzatunk azért vezette be az új Fe-
rencváros Kártyát, hogy az itt élôk még 

több kedvezményes vásárlási lehetôséghez és 
a mindennapi életet megkönnyítô szolgáltatás-
hoz juthassanak hozzá. Ez azonban nemcsak a 
kártyabirtokosoknak lehetôség, hanem a kerületi 
vállalkozásoknak is, hiszen városkártya-elfogadó 
partnerként növelhetik visszatérô vevôik, vendé-
geik számát. Célunk, hogy minél több ferencvárosi 
polgár, valamint üzlet és szolgáltató csatlakozzon 
kezdeményezésünkhöz, támogatva ezzel Ferenc-
város fellendülését. 

Tisztelt leendô Partnerünk! Még mindig van 
lehetôség az új Ferencváros Kártyát ingyenesen 

igényelni, akár 14 éves kortól. Azon kerületi lako-
sok pedig, akik 2012. július 30-ig leadták belépési 
nyilatkozatukat, már átvehetik elkészült kártyáju-
kat ügyfélszolgálati irodánkban.

A  városkártya használatával a vásárlások 
után összegyûjtött pontokat beválthatják külön-
bözô termékekre, kuponokra, ajándéktárgyakra. 
Ám az új Ferencváros Kártya több, mint egyszerû 
pontgyûjtô kártya, hiszen késôbbi terveink közt 
szerepel, hogy alkalmassá tegyük azt például is-
kolai ebédbefizetésre vagy parkolási díjának ki-
egyenlítésére is.

A kártyaigényléssel kapcsolatos további in-
formációkért keressen minket bizalommal! Ügy-

félszolgálat: 1093 Budapest, Lónyay utca 13/a. 
Hétfô, kedd, csütörtök: 9-tôl 17 óráig; szerda: 
9-tôl 18 óráig; péntek: 9-tôl 16 óráig. Ebédidô: 
12-tôl 12.30 óráig. Tel.: 06-21 202-8003. Web: 
fvkartya.hu

Régóta és tudatosan készültek a szervezôk erre a megemlé-
kezésre. Rengeteg korabeli dokumentumot, fotót, visszaemlé-
kezést gyûjtöttek össze azok az elkötelezett egykori tanulók és 
tanárok, akiknek egész életére nagymértékben befolyással volt 
ez az intézmény. Méltó megemlékezést szerettek volna az egy-
kori iskolának. 

Török Alfréd igazgató köszöntôje után az épület részleteibe, 
a tantermekben folyó foglalkozásokba kaphattak bepillantást a 
látogatók, majd az iskola udvarán az ünnepi gálamûsor követ-
kezett.

Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkóztatásért felelôs 
helyettes államtitkár is megtisztelte látogatásával az eseményt. 
Felidézve az iskola múltját, példaértékûnek nevezte azt a né-
hány éve itt beindult vállalkozást, amelynek lényege: mindent 
a gyerekek felôl közelít meg, félretéve azt, hogy ki honnan, mi-
lyen anyagi körülmények közül érkezett ide. Ezen szemlélet 
szerint fontos, hogy a tanárok mindennap beszélgessenek a gye-
rekekkel, és hogy minden gyerek felfedezze magában a benne 
rejlô, valamilyen irányú tehetséget.

Ezt követôen Formanek Gyula, a kerület alpolgármestere 
nyitotta meg az iskolatörténeti kiállítást, az eseményhez mél-
tóan Goethe szavaival: „A legtöbb, amit a gyerekeinknek adha-
tunk: gyökerek és szárnyak.” 

A megemlékezést nem csak egy alkalomra korlátozták a 
szervezôk, azt egész évre tervezik, sôt még a tanév második fe-
lére is idôzítettek belôle: november 8-án délután például 110 
forintos jótékonysági ruhavásár lesz, november 9-én Korabeli 
Márton-napi vigasság 110 lampionnal, az adventi rendezvénye-
ket 110 mécsessel rendezik, januárban pedig indul és áprilisban 
fejezôdik be a „110 éves iskolánk” elnevezésû családi verseny.

K. K.

FELHÍVÁS
A Budapest Főváros IX. Ker. Ferencváros Önkormányzatának Városfej-
lesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes 

veszélyeshulladék-gyűjtési akciót hirdet  
2012. október 20-án, szombaton 9.00–13.00 óra között.

HelySzíNek: Napfény utca (ABC előtt), Bakáts tér (a polgármesteri 
hivatal épülete előtt), Lenhossék utcai park (a park Márton utcai oldalán).

A háztartásban feleslegessé váló, alábbi hulladékokat gyűjtjük:

•	 elem, akkumulátor;
•	 elektronikai hulladék;
•	 festékpatronok- és kazetták;
•	 fénycső, villanykörte;
•	 lejárt szavatosságú gyógyszer;
•	 növényvédő szer;
•	 festékes-, hígítós doboz, rongy;
•	 fáradt olaj;

•	 használt étolaj;
•	 tisztítószerek, dezodoros 

flakonok;
•	 oldószerek;
•	 ragasztómaradékok;
•	 levegőszűrő, olajszűrő;
•	 savak, lúgok, vegyes 

laborvegyszerek.

A gyűjtést az .A.S.A. Magyarország Kft. szakemberei végzik. Ha ezek az 
anyagok a háztartási hulladékokkal együtt kerülnek a szeméttelepre, 

komoly környezeti problémákat okoznak. Környezetünk védelmének érde-
kében kérjük, akciónkat minél nagyobb számban szíveskedjenek igénybe 
venni. Az idei év utolsó gyűjtésének időpontja: 2012. december 1.
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Októberi események a 220 éves Ferencváros történetébôl

Tudta-e, hogy… 
1896. október 4-én adták át a fôváros 
lakosságának a Ferenc József hidat. 
A híd tervezésére kiírt pályázat gyôzte-
se Feketeházy János volt. A munkálatok 
1894-ben kezdôdtek, az alapok építése 
légnyomásos módszerrel történt. A pil-
lérek és a hídfôk 1895 decemberére ké-
szültek el. A híd vasszerkezetét a Ma-
gyar Királyi Államvasutak Gépgyára 

szállította. A szerkezet gyártását 1895 
februárjában kezdték, a szerelést végül 
1896 augusztusában fejezték be. A hi-
dat Ferenc József jelenlétében avatták 
fel, aki az utolsó, úgynevezett díszsze-
gecset maga ütötte be egy díszkalapács-
csal.

1905. október 1-jén helyezték üzembe 
a Községi Lóhúsüzemet, vagyis a Lóvá-
góhidat a Gubacsi úton. 1872-ben nyílt 
meg a marhavágóhíd a Soroksári úton, 

1902-ben pedig a Sertésvágóhíd a Gu-
bacsi úton. Ez utóbbi telepet egészítet-
te ki a lóhúsüzem. Ez a három fôvárosi 
létesítmény együtt nemcsak a fôváros 
húsellátását biztosította, de lehetôséget 
teremtett olyan országos hírû szalámi-
gyárak fejlôdéséhez is, mint amilyen a 
Herz-gyár volt.

1909. október 19-én repült el Louis 
Bleriot az Üllôi út fölött. Bleriot a re-
püléstörténet egyik legkiemelkedôbb 
alakja volt, ô repült át elôször a La 
Manche csatorna fölött 1909. július 25-

én. A Magyar Aero club meghívására 
hazánkba látogatott, és 1909. október 
17-én mintegy 200 ezer nézô elôtt nagy 
sikerû bemutatót tartott a Ferencváros–
Kispest közötti katonai gyakorlótéren, 
amely nem volt más, mint a mai József 
Attila-lakótelep területe. Ez volt az elsô 
alkalom, hogy Magyarországon az em-
berek repülôt láthattak az égbolton. 

1936. október 18-án szentelte fel Seré-
di Jusztinián hercegprímás a Szent vin-
ce-templomot a Haller téren. A Közép-

sô-Ferencvárosban 1903 óta a Gát utcai 
lazarista templom szolgálta a katolikus 
híveket, de már az 1920-as évek elején 
megszületett és egyre erôsödött az igény 
egy nagyobb plébániatemplom megépí-
tésére. végül a fôváros 1930-ban jelölt 
ki telket a Haller téren, s itt épült fel Fá-
bián Gáspár tervei szerint a neoromán 
stílusú plébániatemplom.

Körösényi-szisztéma
Sok mûvész és mûvészetkedvelô vett részt a Körösényi Tamás szobraiból létrehozott kiállítás megnyitóján szeptember 26-án, a 
Pincegaléria elôtt. Az eseményen jelen volt Sebestyén Judit, a 2010-ben elhunyt Munkácsy Mihály-díjas szobrászmûvész fele-
sége.

Az egybegyûlteket dr. Bácskai János, Ferencváros polgár-
mestere köszöntötte, aki elmondta, hogy Ferencváros tö-

rekszik arra, hogy helyet és teret biztosítson a mûvészeteknek. 
„Ars longa, vita brevis” (A mûvészet örök, az élet rövid) – idéz-
te Hippokratész mondását, utalva ezzel arra, hogy az alkotó sze-
mélyesen már nem lehet közöttünk, de mûveivel újra otthonra 
lelhet Ferencvárosban.

A mûvész életpályáját, alkotásait, mûvészi hitvallását és 
emberi nyitottságát Sass Valéria szobrászmûvész, a Magyar 
Képzômûvészeti Egyetem szobrászati tanszékének docense 
méltatta, aki nemcsak mûvészként, de fôiskolai csoporttársként 
és barátként is közel állt Körösényi Tamáshoz. A Pincegaléria 
kiállításának különleges voltához hozzájárul, hogy a kiállított 
mûvek mellett megtekinthetôk a Szabadkézi rajz címû mûalko-

táscsoporthoz készült vázla-
tok és jegyzetek, amelyek be-
pillantást engednek az alkotói 
folyamatba is.

A kiállítás megtekinthetô 
a Mester utca 5. alatt, október 
24-ig, vasárnap és hétfô kivé-
telével naponta 10 és 18 óra 
között.

G. K.

Új évad a -ban
Felújított homlokzat mögött, új logó alatt kezdi az évadot a Pinceszínház. A nyár történéseirôl, az új bemutatókról és tervekrôl 
kérdeztük Frenkó Zsolt rendezôt, a színház ügyvezetôjét.

– A színházak élete akkor sem áll meg, amikor nyári szü-
net van…

– A PoSZT-on (Pécsi országos Színházi Találkozón) ver-
senyen kívül bemutattuk a Hát hogy szeret maga engem? címû, 
Krúdyról szóló Fráter Zoltán-darabot. Telt házzal és nagy si-
kerrel ment az elôadás. Pogány Judit Pedig én jó anya voltam 
címû darabja, amelyet Anger Zsolt rendezett, vendégszerepelt 
Hévízen és Nyíregyházán. Utóbbi helyen augusztus végén a vi-
dor Fesztiválon voltunk a Bányavirággal, amellyel elhoztuk a 
legjobb elôadásnak járó Pantalone-díjat, és a 
legjobb férfialakításért Kaszás Gergô meg-
kapta az Arlecchino-díjat.

– Október az évadkezdés hónapja. Milyen 
bemutatók lesznek?

– Az elsô bemutató Mosonyi Aliz könyv-
ben is megjelent munkájából készül: Illemtan 
gyerekeknek. Ez az elôadás egy kicsit inter-
aktív, egy kicsit illemtan, és egy kicsit – jó 
értelemben – bohóckodás. Két bohóc és egy 
muzsikus szerepel a darabban, amelynek a 
zenéjét Darvas Ferenc komponálta, és a fia, 
Kristóf mûködik közre zongorán, a verseket 
pedig várady Szabolcs írta. október 12-én 
lesz a bemutató elôadás. Ebben a naptári év-
ben, november végére tervezünk még egy be-
mutatót. Góczán Judit dramaturg és Soós Pé-
ter – az elôadás rendezôje – készített színpadi 
változatot Dickens Karácsonyi ének címû írá-

sából. Ennek a fôszerepére Jordán Tamást sikerült megnyer-
nünk, és a felnôttek mellett lesz négy gyerekszereplô is. Ha 
minden jól megy, akkor február közepén-végén én rendezem 
a Négyhangú operát, mert nekem nagyon hiányoznak a zenés 
produkciók ebbôl a színházból. Kicsit polgárpukkasztásnak 
íródott ez a sziporkázóan humoros darab a múlt század hetve-
nes éveiben. Tom Johnson operácskája – a történet szempont-
jából – nem is igazi opera, hanem inkább „csak” egymásnak 
felelgetô dalok füzére. Április vége felé Molnár Ferenc Józsi 

Szoboravatás
Dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere is részt vett 
szeptember 29-én, szombaton azon a Fasori Evangélikus Gim-
náziumban rendezett ünnepségen, ahol felavatták dr. Vermes 
Miklós Kossuth-díjas fizikatanár szobrát és az emlékét ôrzô 
táblát.

„Tanított, nevelt” – ez a két szó áll a gimnázium elôtt felállított 
szobor posztamensén a legendás pedagógus, Muki bácsi neve 
alatt. A szoboravatáson és az azt megelôzô ünnepi áhítaton részt 
vevôk nagy száma talán érzékeltet valamit abból, hogy vermes 
Miklós emléke túlmutat a mindenkori iskolarendszer keretein. 
vermes Miklós maradhatott volna egyetemi szakember, de fon-
tosabbnak tartotta a serdülô korosztály nevelését. Az evangélikus 
gimnáziumban az 1952-es államosításig tanított, majd a diákok 
által mitikus helyként emlegetett fizikaszertárt sikerült átmente-
nie a Jedlik Ányos Gimnáziumba, ahol aztán harmincnyolc esz-
tendôn át tanított. Ezekben az években, még diákként ismerhette 
meg dr. Bácskai János is Muki bácsit, akinek az évek során, a 
tanítás mellett, körülbelül kétszázhatvan cikke és tizennyolc tan-
könyve jelent meg, utóbbiak közül közül többet lefordítottak. 

Az eseményen Németh Szilárd országgyûlési képviselô, 
csepel polgármestere mondott avatóbeszédet. Jelen volt Vatta-
mány Zsolt, a szobornak otthont adó Erzsébetváros polgármes-
tere is. Ferencvárost – Muki bácsi egykori lakóhelyét – dr. Bács-
kai János képviselte.

G

Borbély Lénárd, Csepel egyik országgyûlési képviselôje; Vattamány Zsolt er-
zsébetvárosi polgármester; Németh Szilárd, Csepel polgármestere; dr. Bácskai 
János, Ferencváros polgármestere
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A béke és a gyógyulás szigete Sóbarlang a Vámház körúton

Rögtön a bemutatkozáskor kiderül, hogy a vállalkozó kedv mellett egy jó adag hu-
morérzékkel is megáldotta a sors Domokos Istvánt, a parajdi sóbarlangot üzemel-
tetô alapítvány vezetôjét, amikor így köszönti a betérô vendéget a Vámház körúti 
boltban: „Isten hozta Önöket a sóbizniszben!” (Akinek netán lassabban esik le a 
tantusz: a szójátékra gondolt a médiában jóval elterjedtebb showbiznisz szóössze-
tétel ürügyén). De ne vágjunk a dolgok elébe, hiszen maga a tény sem olyan köz-
ismert: pedig itt, közvetlen környezetünkben, a Nagycsarnok tôszomszédságában 
lévô bérház egykori légópincéjében az elmúlt év végén nyílt meg egy, a parajdi só 
gyógyító hatását alkalmazó sóbarlang. Budapesten van egyébként jó néhány vállal-
kozás, sóbarlang, ahol holt-tengeri sóval teremtenek a parajdihoz hasonló mikro-
klímát, és olyan barlang is akad, ahol sógenerátorokat használnak, és mesterséges 
módon oldják meg a sóbefújást. Hiszen az igény nagy, egyre nô a felsô légúti meg-
betegedésben szenvedôk, allergiások száma. A parajdi sóbarlang azonban egyedül-
álló vállalkozás a maga nemében. A részletekbe készséggel avat be Domokos István.

– A parajdi sóbánya, amelyet mintegy 250 évvel ezelôtt nyi-
tottak meg, régóta ismert a gyógyhatásáról, évente ötszázezer 
ember fordul meg Parajdon. Többségük, mintegy háromne-
gyedük kezelési céllal; asztma, allergia vagy más légúti meg-
betegedés miatt látogat Parajdra, becslések szerint felerészt 
Magyarországról. A kezelés után többnyire tünetmentesekké, 
de legalábbis tünetmentesebbekké válnak a betegek. Azt gon-
dolom, ez a szám önmagáért beszél. Szerettük volna, ha ennek 
a kincsnek a jótékony hatását a budapestiek is élvezhetik, és ne 
kelljen ezért hatszáz kilométert utazniuk.

– Hogyan esett a választás éppen a IX. kerületre?
– Nyilvánvalóan valahol központi helyen kerestünk lehe-

tôséget, amelyet sokan, könnyen érhetnek el. Ferencváros ön-
kormányzata nyitottnak mutatkozott az ötletre, és rendelkezésre 
bocsátotta ezt az önkormányzat tulajdonában lévô helyiséget. 
A kezdetektôl jó az együttmûködés, amit mi úgy igyekszünk 
viszonozni, hogy a kerületben lakó, 12 év alatti, orvosi javas-
latra érkezô gyerekek részére ingyenesen biztosítjuk a kezelést. 
Örülnénk, ha minél többen élnének a lehetôséggel!

– Mibôl áll voltaképp a kezelés?
– A kúra lényegében nem jelent mást, mint hogy a panasz-

szal érkezôk bizonyos idôt itt töltenek. A látogatási díj fejében 
– ami alkalmanként 1000, tíz alkalomra szóló bérlet esetén 500 
forint – bármeddig itt lehet lenni. A javasolt idôtartam azonban 
átlagosan másfél óra, ennyi idô alatt elegendô sópára juthat a 
szervezetbe. Ezt az idôt mindenki legjobb belátása szerint tölti 
el: üzletembereknek wifi, nyugágyak és munkaasztalok állnak 

rendelkezésre, a gyerekek sóhomokozóban építhetnek, játsz-
hatnak. Ez a különbözô sóbarlangokban és sókamrákban be-
vett módszer nemcsak azért fontos, hogy a szülôknek ne kelljen 
azon törni a fejüket, mivel kössék le a kúra alatt a gyerekeket, 
hanem azért is, mert a mozgással több levegôt használnak el, 
így jobban tisztul a tüdejük. Nem tudom egyébként, mennyire 
ismert tény, hogy a gyerekek a legveszélyeztetettebbek a rossz 
levegô miatt, de a tapasztalatok azt igazolják, hogy ôk a legfo-
gékonyabbak a kezelésekre.

– A sófalak között, „sóhomokban” sétálva különös érzése 
van az embernek…

Változások a CET körül
Ferencváros szempontjából mindenképpen örömteli és üdvözlendô esemény, hogy a kivitelezôk a Fôvárosi Ítélôtábla június 19-i 
ítéletének megfelelôen átadták a fôvárosnak a CET épületét, ahol Bagdy Gábor pénzügyekért felelôs fôpolgármester-helyettes 
sajtótájékoztatón ismertette az épülettel kapcsolatos terveket.

A tájékoztatóból kiderült, hogy a kö-
vetkezô hónapok legfontosabb fel-

adata a projekt teljes körû átvilágítása, 
amely nemcsak a mûszaki és kereskedel-
mi szempontokra terjed ki, de az épület 
esetleges hibáinak kijavítását is magába 
foglalja. A belsôépítészeti munkák befe-
jezésérôl az eredeti terveket készítô Kas 
Oosterhuisszal fognak egyeztetni. A fe-

rencvárosiak a változásból legelôször azt 
érzékelhetik, hogy a fôváros mihamarabb 
meg akarja nyitni az épületet övezô köz-
területet, ezzel elnyerhetik végre funk-
ció jukat a területen található parkolók és 
kerékpárutak.

A sajtótájékoztatón megerôsítést 
nyert, hogy a projekt korábbi hangsú-
lyainak megváltoztatása kapcsán gondol-
koznak az épület átnevezésén is, hiszen 
a mostani név (central European Time) 
a közép-európaiságot hangsúlyozza, míg 
az épület maga – helyénél és helyzeté-
nél fogva – sokkal inkább alkalmas arra, 
hogy a lokális értékekrôl, Magyarország-
ról, Budapestrôl – kibontva a fogalmakat, 
akár a Ferencvárosról – közvetítsen kö-
zösségi, kulturális és gasztronómiai tar-
talmakat.

A fôpolgármester-helyettes ôszre, 
a mostani átvizsgálás utánra ígérte az 
épület megnyitásáig vezetô ütemterv el-
készültét s a választ a mindenkit érdeklô 
kérdésre: vajon mikor nyitja meg kapuit 
az épület?

Tarlós István fôpolgármester Face-
book-oldalán foglalta össze azt, amit a 
cET körüli tényekrôl tudni érdemes: 
„Ami a cET-projektet illeti: a 8,5 milliárd 
forintos beruházásnál a városnak 25 év 
alatt 31 milliárdot kellett volna kifizetnie. 
A világ legrosszabb üzlete volt. csalódás 
ugyanakkor, hogy miközben 21 milliár-
dot sikerült visszaszerezniük a városnak, 
a liberális média és sajtó volt olyan szíves 
errôl megfeledkezni, inkább azt emelték 
ki, hogy állítólag át akarjuk nevezni a 
cET-et…” G.

címû töredékes munkájából lesz egy frissen színpadra írt da-
rab bemutatója, valló Péter rendezésében. Az 1902-ben készült 
töredék már magán hordozza Molnár Ferenc késôbbi, szipor-
kázó és sikeres darabjainak minden jellegzetességét: az akkori 
polgárok sznobizmusából következô abszurd helyzeteket nem 
lehet nem kedvelni.

– Hogyan alakul a régebbi darabok sorsa?
– A régiek közül szinte minden marad, csak két darabot 

vettünk le, kettôt viszont felújítunk, mert ezek másfél éve nem 
mentek. Gryllus Dorka decembertôl újra színre lép a varsói me-
lódiában, és már most októberben felújítjuk a Libikókát, ebben 
Szervét Tibor és Dobó Kata szerepelnek.

– Az új logó mennyiben jelez új irányt?

– Amikor idekerültem, akkor fel volt állványozva az épület, 
és nem látszott, hogy hol van a színház. Most leszedték az áll-
ványzatot, de így sem nagyon látszik, hogy a sárga, homogén 
homlokzat mögött egy színház lakik. A régi logó nekem avítt-
nak tûnt, s nem éreztem, hogy korszerû üzenetet közvetíthetne a 
„mélységbe vezetô lépcsô”. Most viszont fel kell hívni a figyel-
met ránk! Nekem nagyon bejön ez a nem bezárt keretbe foglalt 
P betû. Az autómentes napon az Andrássy úton megrendezett 
Színházi Promenádon már ezt a logót használtuk, és kedvezô 
volt a fogadtatása. Szeretném, ha ezt az arculatot egységessé-
gében is sokszínû, felismerhetô és jól azonosítható tartalommal 
lehetne megtölteni.

Grozdits

– A sótéglás falak között mindig hûvös van, de igazából az 
enyhe sóillaton kívül semmi különös nem érzékelhetô. Legfel-
jebb annyi, hogy hamar megszomjazik az ember. Az idei, rend-
kívüli hôségben többször megesett, hogy külföldi turisták jöt-
tek be, látva a feltüntetett 18 fokos hômérsékletet, egyszerûen 
felüdülést és wifilehetôséget keresve. Száz százalékban persze 
nem reprodukálható a bánya sós levegôje egy budapesti pincé-
ben: sem a mélység, sem a légtér nem elég nagy ehhez, de hála 
a különbözô szûrôberendezéseknek, a levegô hetven-kilencven 
százalékkal tisztább itt, mint kint a körúton, a levegô állandó 
hômérséklete, páratartalma pedig több mint kilencven százalé-

kig megközelíti az eredetit, kö-
szönhetôen a beépített ötvenezer 
kilónyi sótéglának. Ez borítja a 
falakat és a padlót is, a sós leve-
gôt pedig bonyolult berendezé-
sekkel óvják a budapesti szmog 
támadásaitól. Az autentikus 
környezetrôl gondoskodik még 
a Szovátáról ideszállított és be-
épített kô, valamint a Hargitáról 
származó fenyôfa is. Parajdon 
a sóbányából évente mintegy 
150 ezer tonna sót termelnek ki. 
Ennek jelentôs része Magyaror-
szágra kerül ipari sóként, amely-
lyel legtöbbször téli idôszakban, 
az autópályák síkosságmentesí-
tésekor találkozhatunk. Egyéb-
ként a budapesti sóbarlang ki-
alakításában a Parajdon dolgozó 
négy orvosunk aktívan részt 

vett. A következô lépésben szeretnénk, ha a parajdi só étkezési 
sóként is megjelenne a háztartásokban. A sóbarlang fölött, az 
utcaszinten kialakított mintaboltunkban a különféle fürdôsók 
mellett már most is kaphatók a különbözô ízesítésû konyhasók.

– Mi történik, ha nagyon megkedvelik ezeket a budapes-
ti vásárlók? Meddig elegendôek a készletek a kezelésekre, az 
asztalokra?

– Geológiai felmérések szerint a parajdi sóbánya Európa 
számára száz évre való étkezési sóval még biztosan rendelkezik. 
Emiatt tehát biztosan nem kell aggódnunk.

(kk)
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Biciklivel a járdán
Az autómentes nap programjai – amint 

az lapunk másik írásából is kitûnik – 
egyre népszerûbbek országszerte. Mi sem 
egyszerûbb, mint hogy ilyenkor – fôképp, 
ha nagyobb távot kell megtenni – kerék-
párra pattanjunk. Ezen ritka alkalmakkor 
persze rendszerint mindenki kicsit „meg-
illetôdötten” viselkedik, betartja a sza-
bályokat, és messzemenôen elôzékeny a 
többi közlekedôvel, legyen az kerékpáros 
vagy gyalogos.

A mindennapokban azonban ez nem 
megy mindig ilyen gördülékenyen. Sok-
szor éppen a járdán sétáló gyalogosoknak 
kell bosszankodniuk az „ôrülten szágul-
dozó”, a szabályokat felrúgó, semmibe 
vevô, a gyalogosokra mit sem adó bicikli-
sek miatt. Pedig a járda végeredményben 
mégiscsak a gyalogosoké. Mi védi ôket, 

s egyáltalán, mik a szabályai a biciklivel 
a járdán való közlekedésnek a városban, 
a belvárosban? – kérdeztük Kubis Ákos-
tól, a IX. kerületi rendôrkapitányság had-
nagyától, közlekedésvédelmi elôadójától.

– Örömünkre a Ferencvárosban nem 
sok biciklis baleset történt az elmúlt idô-
ben, és azok is szerencsés kimenetelûek 
voltak, komolyabb személyi sérüléssel 
nem jártak. Ennek ellenére valóban több-
ször éri kritika a járdán közlekedô bicikli-
seket. ott, ahol kerékpárút van, egyértel-
mûek a KRESZ iránymutatásai, miszerint 
a kerékpárosoknak azt kell használniuk. 
Ahol azonban ilyen nincs, és az úttest is 
alkalmatlan a biciklisforgalom használa-
tára, ott szabad kerékpárral a gyalogos-
forgalom zavarása nélkül, de legfeljebb 
10 km/óra sebességgel a járdán is közle-
kedni. 

– Nehéz lehet megbecsülni, milyen 
sebességgel halad egy gyalogos, pláne 
gyerekkocsival, netán bottal.

– Az átlagos gyalogossebességet úgy 
7 km körül szoktuk megállapítani. Ha va-
laki gyerekkocsival, sétáló gyerekekkel, 
netán „csak” bicegve, fájó lábbal halad, 
annak nyilván kisebb a sebessége. De hát 

nem is a versenyfutás a cél. Sokkal inkább 
az, hogy figyeljünk egymásra. A biciklis, 
amikor egy olyan útszakaszon, ahol elô-
írás szerint módja lenne az úttesten halad-
ni, mégis a járdán közlekedik, nyilván a 
saját testi épségének védelme okán teszi 
azt. Ugyanakkor a járdán „tekerve” nincs 
tekintettel mások testi épségére. A Mester 
utcában például – amely alkalmas lenne a 
biciklis közlekedésre – többször panasz-
kodnak erre az ott lakók, arra járók. Ha 
valaki a saját védelmében a járdát hasz-
nálja a bringázásra, attól elvárható, hogy 
számoljon azzal: bármikor, bármelyik 
kapualjból kiléphet egy idôs ember, egy 
kisgyerek.

– Mi a helyzet a zebrán?
– Azokon a helyeken, ahol nincs kije-

lölt biciklissáv és jelzôlámpa, ugyanazok 
a szabályok vonatkoznak a kerékpárosok-
ra, mint a gyalogosokra. Ez azt jelenti, 
hogy a kerékpárosnak le kell szállnia a 
biciklirôl, és azt tolva a gyalogosok köz-
lekedésére vonatkozó szabályok szerint 
kell az úttesten áthaladnia. Így talán a 
gyalogosok és a biciklisek közti „távol-
ság” is csökkenhet.

(kk)

A nemzet legjobb vágtázója 
A 2012-ben immár ötödik alkalommal megrendezett Nemzeti Vágta gyôztese a Ferencváros 
lett. A IX. kerületet a 23 éves Vass Jennifer képviselte, aki Cordoba nyergében mindhárom 
futamot, így a döntôt is megnyerte. Az ifjú bajnoknôvel a nagy diadal után beszélgettünk.

– Mikor kezdtél lovagolni, és mi történt veled azóta? 
– váci vagyok, és még tízéves sem voltam, amikor elôször 

jártam lovastáborban. Tizenkét évesen kerültem egy Katalin-
pusztához közeli lovastanyára, és ott kezdtem komolyabban 
foglalkozni a díjugratással. Öt évvel késôbb már Dunakeszin, 
pontosabban az alagi pályán, a galopptréningtelepen is lovagol-
tam. Az idén megszereztem az idomári engedélyt, és már hiva-
tásszerûen foglalkozom a lovakkal. 

– A Nemzeti Vágta honlapján olvasható, hogy már az elsô 
versenyen is indultál. 

– Igen, akkor a váchoz közeli verôce színeiben lovagoltam. 
Bár még csak tizennyolc éves múltam, bejutottam a döntôbe, 
és ott negyedik lettem. A második vágtán nem sikerült a finálé-
ba kerülés, a középdöntôben kiestem. Aztán egy csúnya baleset 
miatt a versenysportból is kiestem másfél évre.

– Mi történt veled?
– Egy verseny után már készültünk hazaindulni, és fel akar-

tam tenni a lovamra a szállításhoz szükséges felszerelést, de hi-
báztam, az állat megijedt, és fejbe rúgott. Az orvosok azt mond-
ták, nem sokon múlt az életem. Az arcomat plasztikázni kellett, 
több platinalemezt ültettek be. A történtek után egy hónappal 
azonban már kimentem a lovardába. A lóra nem haragudtam, hi-
szen a baleset miattam történt, mindig a lovas felelôssége, hogy 
végig rendben menjenek a dolgok.

– Hogyan lettél az idei Nemzeti Vágtán Ferencváros kép-
viselôje?

– A kerületi polgármesteri hivatal megkereste a menedzse-
rünket, csontos Pált, aki a dunakeszi lovasiskola vezetô okta-
tóját, Balogh Istvánt kérte meg, hogy adjon egy jó lovat a ver-
senyre. Ô azonban inkább egy másik lovardában lévô állatot, 
a kaszkadôrjelenetekben is szereplô cordobát ajánlotta, hozzá 
pedig engem, mondván, nem vagyok félôs, van már tapasztala-
tom a galoppban és a Nemzeti vágtán is. 

– Hogyan jellemeznéd Cordobát? 
– Nagyjából egy hónapot dolgoztam a kilencéves, herélt ma-

gyar félvérrel, és nagyon hamar szót értettünk egymással. Jól 
képzett ló, már néhány közös edzés után lehetett érezni, hogy 
sokra vihetjük együtt. Telivérekkel edzettünk, hogy minél job-

ban felkészüljünk a Nem-
zeti vágtára.

– A Hôsök terén mi-
kor fordult meg a fejed-
ben, hogy akár nyerhet-
tek is?

– Az elôfutamban 
nagy fölénnyel gyôztünk, 
és akkor már bíztam abban, hogy bejutunk a fináléba, és ott is 
jók lehetünk. A középdöntôben nagy csatát vívtunk a gödöllôi-
ekkel, és sikerült elsôként célba érnünk. Ezek után úgy gondol-
tam, komoly esélyünk vannak a gyôzelemre. 

– A döntô elég izgalmasan kezdôdött. 
– A rajtot meg kellett ismételni, mert az egyik ló kiugrott. 

Szerencsére ez a kis közjáték nem zavarta meg cordobát, és a 
második start után jól kezdtünk, már az elsô kanyarban az élre 
álltunk. Két és fél körös a verseny, a második kör után már tud-
tam, hogy nem vernek meg bennünket. 

– Ezt a diadalt hova helyezed a pályafutásodban? 
– Korábban nyertem már kisebb versenyeken, de eddig ez a 

legnagyobb, legjelentôsebb gyôzelmem. Egy ilyen siker mindig 
a ló és az ember közös munkájának eredménye, azaz sokat tett 
ezért a babérkoszorúért cordoba is. 

– A jövôben fogtok együtt dolgozni? 
– Ezt egyelôre nem tudom. A Nemzeti vágta után vissza-

került a gazdájához, én pedig a saját lovammal foglalkozom. Az 
biztos, hogy nem fogom cordobát elfelejteni.

A Ferencvárosnak dicsôséget hozó 2012-es Nemzeti vágta 
után néhány nappal szép ajándékkal lepte meg vass Jennifert 
dr. Bácskai János, a IX. kerület polgármestere. A versenyben 
gyôztes település egy díszes kardot kap minden évben, amely 
vándordíj, tehát mindig más város vagy falu ôrizheti egy esz-
tendeig. Errôl a kardról egy gyönyörû másolatot készíttetett 
az önkormányzat, és azt az egyik nagy nézettségû televíziós 
show-mûsorban adta át Bácskai János vass Jennifernek.

M. S. 

séták, túrák mindenkinek
A Ferencvárosi Természetbarát Egyesület ajánlata

szeptemberben még kokettál a nyár a túrázókkal, de októ-
berben azért már tényleg ôsz szokott lenni. Sokan szere-

tik ennek a kissé talán melankolikus évszaknak ezt a színek-
ben tobzódó hónapját a szabadban tölteni.

A ferencvárosi természetbarátok október 6-i emléktúrája 
a Pilisbe vezet. Találkozás reggel háromnegyed nyolckor a 
Batthyány téri HÉv-állomáson, a 2. vágány elejénél. A prog-
ram nemcsak október 6-ról emlékezik meg, de a százéves 
fôvárosi természetjárásról és a III. Béla által meghonosított 
ciszterci rendrôl (Sacer ordo cisterciensis) is. A hat kilomé-
teres túra fôbb tájékozódási pontjai: Pilisszentkereszt–Klast-
romkert–Klastrom-kút–Som-hegy–Szántói-nyereg–Kápol-
na–Szántó.

Egy héttel késôbb, 13-án, szombaton – öröm a késôn ke-
lôknek! – fél tízkor van találkozó a Moszkva téren. A táv 
csak négy kilométer, a szintkülönbség pedig félszáz méter. 
A csillebérc és Budaörs közötti túra átvezet a Budaörsi-he-
gyen, a Piktortégla-üregeknél, a Farkas-hegyen, a Szállás-he-
gyen és a Mária-völgyön.

október 20-án irány a Strázsa-hegy! (Itt mûködik a 
Duna–Ipoly Nemzeti Park tanösvénye és 2005 óta a nem-

zeti park igazgatósága. A bemutatóközpont környéke több 
mint száz éven át katonai lôtér volt, ezért szinte érintetlenül 
megôrizhette a természeti értékeket.) Találkozás reggel ki-
lenckor az Árpád hídnál a volán-pénztárban. Egy könnyed 
ôszi buszozás után Esztergom-Laktanyától indul a gyalog-
lás a Kis-Strázsa-hegyre, a Bemutatóházba, majd tovább a 
Nagy-Strázsa-hegyre és vissza. A gyaloglásra kiszemelt táv 
öt kilométer, a szintkülönbség is nagyjából száz méter.

24-én, szerdán délutánra könnyed séta ígérkezik a Gel-
lért-hegyen! Találkozás és indulás délután négykor a villányi 
úton, ahol véget érnek a 61-es villamos által koptatott sínek. 
A citadellán át a Filozófusok kertje, majd az Uránia csillag-
vizsgáló várja a hétköznap esti séta résztvevôit.

27-én olyan program várja a ferencvárosi természetbará-
tokat, amilyenrôl még csak találgatásokba sem merünk bo-
csátkozni! A „kívánságtúra” célját és útvonalát a túrára je-
lentkezôk fogják meghatározni! Izgalmasnak ígérkezik!

„Jól jár, ha velünk jár!”
Hívja és várja a FERENcvÁRoSI TERMÉSZETBA-

RÁT EGYESÜLET!
Elérhetôség: 06-70 212-1288, www.ftesetatura.hu

Ferencvárosi lakossági  
asztalitenisz-verseny
2012. október 13-án, szombaton 8.30-tól 

(nevezés 8.15-ig a helyszínen)

Résztvevôk: 
18 év feletti amatôr férfiak és nôk 

Helyszín: 
Közösségi Ház – József Attila-lakótelep  

(IX., Toronyház u. 3.)
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A strandröplabdától a kötélhúzásig
A Magyar Diáksport 

Napját az idén szep-
tember 21-én tartották. 
A Magyar Diáksport-szö-
vetség azzal a szándékkal 
hirdette meg ismét, hogy a 
jelentkezô iskolák minden 
diákja, tanára legalább 120 
percet mozogjon, sportol-
jon.

Ehhez kapcsolódóan a 
IX. kerületi önkormányzat 
kulturális, oktatási és sportcsoportja és a ferencvárosi diák-
sportbizottság megrendezte az I. Ferencvárosi Diáksport Feszti-
vált. Az eseménynek az oRFK vágóhíd utcai kiképzôközpontja 
adott otthont, amelyet a rendôrség díjmentesen bocsátott a diá-
kok rendelkezésére.

Az önkormányzati fenntartású általános iskolákból mintegy 
kétszáz gyerek játszott egymással. Igen, ezúttal a játék szó a leg-
megfelelôbb, mert a sportversenyeken – strandröplabda, kispá-
lyás labdarúgás, váltófutás, kötélhúzás, lövészet – voltak ugyan 

bírók, számolták a gólokat, pontokat, de az eredményeket nem 
összesítették, és nem hirdettek gyôzteseket.

– Jó hangulatú eseményen sportoltak együtt a kerületi gyere-
kek, sokan most találkoztak elôször – mondta Völgyesi Attila, a 
ferencvárosi diáksportbizottság vezetôje. – Reméljük, lesz foly-
tatása ennek a rendezvénynek, és az egyéb ferencvárosi diák-
sportversenyek mellett a fesztiválon is megmérkôzhetnek a jö-
vôben az iskoláinkban tanuló fiatalok.

Margay 

Kocsis sándor hazatért
Hazahozták és születésének 83. évfordulóján a Szent István-bazilika altemplomá-
ban örök nyugalomra helyezték Kocsis Sándornak, az aranycsapat csatárának 
hamvait. Akárcsak egykor a pályán, a volt ferencvárosi labdarúgó nyughelyén is 
Puskás Ferenc mellé került.

A budapesti születésû Kocsis Sándor 
már tizenhárom évesen a Ferenc-

város játékosa volt, majd négy eszten-
dôvel késôbb az elsô csapat csatáraként 
rohamozta az ellenfelek kapuját. Egyik 
kulcsembere volt az 1949-ben bajnok-
ságot nyert FTc-nek, amely minden 
idôk leggólképesebb ferencvárosi csa-
társorát vonultatta fel; a 140 találatból 
Kocsis 33-at szerzett. 

Még nem volt tizenkilenc éves, ami-
kor 1948. június 6-án Románia ellen 
bemutatkozott a válogatottban, és két 
góllal tette le a névjegyét. A legendás 
8-as hatvannyolcszor szerepelt a nem-
zeti csapatban, ebbôl tízszer a Ferenc-
város (Édosz) képviseletében, hetvenöt 
góljából tízet szerzett fradistaként. Bár 
1950 nyarán kényszerûségbôl a korszak 
államilag támogatott csapatához, a Hon-
védhez igazolt, mindig ferencvárosinak 
tekintette önmagát.

A remekül fejelô, Kocka becenévvel 
illetett támadó 1952-ben olimpiai baj-
noki címet szerzett, 1953 novemberé-
ben tagja volt az évszázad mérkôzésén 
az angolokat 6 : 3-ra legyôzô magyar vá-
logatottnak, az 1954-es világbajnoksá-

gon pedig 11 találattal gólkirály lett. Ki-
váló fejjátéka mellett mindkét lábbal jól 
kezelte a labdát, és nemcsak pontosan 
lôtt, hanem remekül osztogatott is. Az 
1956-os forradalom idején klubcsapatá-
val külföldön tartózkodott, és nem tért 
haza. Elôbb Svájcban futballozott, majd 
1958 és 1966 között a kor egyik legjobb 
együttesében, az Fc Barcelonában ját-
szott, amelynek szurkolói Aranyfejûnek 
nevezték. A tekintélyes futballszaklap, 
a World Soccer 1999-ben a 20. század 
száz legnagyszerûbb labdarúgója közé 
sorolta.

Még nem volt ötvenéves, amikor sú-
lyos betegen, máig tisztázatlan körülmé-
nyek között kiesett egy barcelonai kór-
ház negyedik emeleti ablakából. Annak 
idején a katalán városban temették el. 
Az Aranycsapat Öröksége Alapítvány 
elnöke, a volt válogatott labdarúgó, Kû 
Lajos az utóbbi idôben sokat fáradozott 
annak érdekében, hogy hamvait haza-
hozzák, és itthon helyezzék örök nyu-
galomra. A szertartásra sokan eljöttek 
Barcelonából, köztük Sandro Rosell, 
a klub elnöke, valamint Kocsis Sán-
dor hajdani játékostársa, az 1960-ban 

aranylabdát nyert Luis Suárez. A kata-
lán küldöttséget vendégül látta dr. Bács-
kai János, Ferencváros polgármestere 
is: a barcelonaiak egy négyórás dunai 
hajózás keretében ismerkedtek egykori 
klasszisuk szülôvárosával. 

A valaha élt egyik legkiválóbb ma-
gyar futballista hamvait szeptember 21-
én helyezték el a Szent István-bazilika 
altemplomában, Puskás Ferenc sírja 
mellett. Az újratemetésre az Aranycsa-
pat Öröksége Alapítvány gondozásában 
ismét megjelent Schlegel oszkár volt 
egyszer egy csatár címû, Kocsis Sán-
dorról szóló könyve.

M. S.

BL-fôtáblán a Fradi
A nôi kézilabda Bajnokok Ligája selejtezôjébe a szlovákiai Mihalovce csa-

patával csapott a Ferencváros-Rail cargo Hungaria. Az elsô mérkôzésre a 
Kassától keletre fekvô Nagymihály városában került sor. A hazaiak szerezték 
meg a vezetést, de ettôl kezdve fokozatosan elhúztak a zöld-fehérek, nagy örö-
met szerezve ezzel szépszámú szurkolótáboruknak. A 20. percben 11-4 volt az 
állás, és bár a félidô vége felé kissé kiengedtek Szucsánszkiék, ötgólos elônnyel 
vonulhattak az öltôzôbe. A szünet után ismét belehúzott az NB I. ezüstérmese, 
és már csak a különbség volt kérdéses. Minden pályára lépett ferencvárosi me-
zônyjátékos betalált a nagymihályiak kapujába, s végül 40-26-ra nyert a Fradi.

A visszavágót a már két KEK-döntônek is otthont adó dabasi sportcsarnok-
ban rendezték meg. A meccsen nem játszott az elsô találkozón kisebb combsérülést szenvedett Vérten Orsolya és a vállát fájlaló 
Zácsik Szandra. Itt is hamar elônybe került az FTc, a szünetben nyolc góllal vezetett. A fordulást követôen a cserejátékosok is 
hosszabb idôt tölthettek a pályán, de a vendégek ekkor sem tudtak közelebb kerülni a zöld-fehérekhez, akik 31-22-re gyôztek, és 
öt év után ismét a BL fôtáblájára jutottak.

Elek Gábor csapata a norvég Larvik, az orosz Dinamo volgográd és a svéd Sävehof együttesével küzd majd a nyolc közé kerü-
lésért. Az elsô mérkôzés október 14-én lesz volgográdban.

Ami a bajnokságot illeti, a Siófokot hazai pályán 42-29-re gyôzte le otthon a Ferencváros. 
Margay Sándor

A ferencvárosiak megint nekivágnak
október 7-én rendezik Magyarország legnagyobb futóeseményét, a 27. SPAR Budapest Maraton® és Futófesztivált, amely 

a Ferencvárost is beleértve kilenc kerületen halad át. A 42 kilométeres maraton mellett számos más távon is indulhatnak 
a nevezôk. A legnagyobb kihívást kínáló „király kategóriától” a családi futásig nyolc különbözô versenyszámból lehet válasz-
tani, kinek-kinek a felkészültsége szerinti legkedvezôbbet.

A nagy verseny a város több pontján idôszakos közlekedési módosításokkal is jár. Errôl az összes információ a www.forgal-
mivaltozasok.hu oldalon olvasható. 

Az eseményhez kapcsolódóan több programot és akciót is szervez a versenyt rendezô Budapest Sportiroda. Remélhetôleg 
idén is sikere lesz a jótékonysági akcióknak és adománygyûjtéseknek. 

Bôvebb információ: www.futanet.hu.

Szenvedés után remény
Két egymást követô mérkôzésen is 

eredménytelen maradt a Ferenc-
város labdarúgócsapata, és ez a bajnok-
ságban egy pontot, míg a Magyar Ku-
pában kiesést jelentett. Elôbb az oTP 
Bank Ligában Siófokon vendégszerepelt 
Ricardo Moniz együttese, és az alacsony 
színvonalú összecsapáson kevés helyzetet 
láthattak a nézôk. Hiába kísérte el szép-
számú szurkolótábor a zöld-fehéreket, a 
játékosok nem tudták gyôzelemmel meg-
örvendeztetni a drukkereket, s a gól nél-
küli döntetlennel egyik gárda sem lehetett 
elégedett.

Ezután a tíz nappal korábban bajno-
kin legyôzött Haladás látogatott az Üllôi 

útra, ezúttal a Magyar Kupában a legjobb 
32 közé kerülés volt a tét. Az elsô fél-
idôben nem sok minden történt, majd a 
szünet után felgyorsultak az események. 
Még másfél perc sem telt el, amikor egy 
védelmi hibát követôen megszerezték a 
vezetést a szombathelyiek, majd hetven 
másodperccel késôbb egy hasonló figyel-
metlenséget ugyancsak góllal büntettek a 
vendégek. A Fradi csak kisebb helyzete-
kig jutott – a Haladás pedig a következô 
fordulóba. 

Szeptember utolsó napján az elôzô 
nyolc bajnoki meccsen a Ferencvárosnál 
négy ponttal többet szerzô Diósgyôrt fo-
gadták a zöldek az Albert-stadionban. 

A négy nappal korábbihoz képest sok-
kal jobb teljesítményt nyújtott az FTc, 
és a második félidei játék már hasonlított 
ahhoz, amit a szurkolók elvárnak a csa-
pattól. A 71. percben a csereként beállt 
Jenner jobbról ívelt középre egy szabad-
rúgást, és Böde öt méterrôl a bal alsó sa-
rokba lôtt. Bár voltak újabb helyzetek, a 
második gólra a 92. percig kellett várni, 
amikor Somalia indította Perićet, akinek 
12 méteres lövéséhez a diósgyôri kapus 
ugyan hozzáért, de a labda a hálóban kö-
tött ki. Joggal mondta Ricardo Moniz, a 
Fradi edzôje: fontos volt nyernünk, mert 
az utóbbi idôben volt okuk szégyenkezni. 

M. S.



14. oldal Hirdetés FERENcvÁRoS

Apróhirdetések
A férfiaknak egy bizonyos élet-
kor után valami pluszra van szük-
ségük a partnerkapcsolatukban. 
PARTNER PLUSZ kapszula. 
Kapható a Nagyvárad téri patiká-
ban, Bp., Üllôi u. 121. (Nagyvá-
rad tér mellett).

Gumiszerelô mûhelynek alkal-
mas területet, helyiséget keresek 
megvételre, illetve hosszú távú 
bérletbe a IX. kerületben! Ajánla-
tokat a 06-20 966-9235-ös szám-
ra vagy a paulusgumi@mail.
datanet.hu címre várom.

Készpénzért vásárolunk aranyat, 
ezüstöt, briliáns ékszereket, 
festményeket, órákat. Arany: 
6800–10 000 Ft; ezüst: 150–300 
Ft. vII., Wesselényi u. 19. Tel.: 
317-9938. XIII., Hollán E. u. 4. 
Tel.: 350-4308. II., Margit krt. 
51–53. Tel.: 316-3651. Tekint-
se meg az interneten a Louis 
Galériát!

Diplomatalakás berendezéséhez 
Batthyány-, Perlrott-, Gulácsy-, 
Aba-Novák-festményt vásárol-
nánk. Tel.: 06-30 949-2900 

LoPÁS, FELTÖRÉS,  
KARcoLÁSoK? Költsön napi 
500 forintot nyugalmára!  
Parkolóhelyek IX. ker.-i teremga-
rázsokban (Mester u., Balázs  
B. u., Ferenc tér) 14 500 Ft/hó. 
Tel.: 06-30 280-7616 
AZ ELSÔ HÓNAP INGYEN!

Rajziskola a Nagykörúton!  
Tizenhatodik éve tanítunk kicsi-
ket, nagyokat. Sok tanítványun-
kat felvették képzômûvészeti 
szakközépiskolákba, fôiskolákra, 
egyetemekre. Telefon: 267-2153, 
06-20 573-1314. E-mail: kissildi.
ok@gmail.com

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS 
KÉPvISELETE. 
Tartozások behajtását 
kiemelten kezeljük. 
Generál-F Kft. 
Tel./fax: 216-8802. 
E-mail: iroda@general-f.hu, 
web: www.general-f.hu

IX. ker., Ferenc körút 25. sz. 
alatti antikvitásomba felvásárol-
nék régi bútorokat, festményeket, 
porcelánokat, bronzszobrokat, 
fali- és állóórákat, eozin-
Zsolnayt, tört aranyat, ezüsttár-
gyakat kiemelt áron.  
Tel.: 06-20 505-0505

ŐSZI AJÁNLATAINK!

                                     2 NAPOS AKCIÓK!

AKCIÓS SZEMÜVEGKERETEK 
100Ft-ért

  Ezen akciók időtartama: 2012.okt.16.-17. és 2012.nov. 15.-16.
-------------------------------------------------------------------------------- 
  Állandó akcióink: 2012.okt.01. és nov.30. között 

• Ingyenes látásvizsgálat (Ha szemüvegét mi készítjük.) Csak a 

HALLER utcai üzletünkben!

• 40% engedmény minden márkázott műanyag szemüveglencse 
árából, a progresszív és a fényre sötétedő /Transitions / 
lencséket is beleértve!

• 50% engedmény az akciós szemüvegkeretek árából

• Komplett szemüveg már 6800FT-tól

Fizetési lehetőségek: készpénz,bankkártya,egészségpénztári kártya,SZÉP kártya

  (SZÉP kártya elfogadása csak a Haller utcai üzletünkben)

   www.halleroptika.hu

   HALLER OPTIKA
IX. Haller u. 23-25 
Nyitva: H-P: 10-18h

Tel: 06-1-877-60-63

   HALLER OPTIKA II.
IX: Mester u. 45. IV. em. 
Nyitva: H-Cs: 8-18h  P: 8-13h

Tel.: 06-20-537-3262

   BÖRZSÖNY OPTIKA
IX.Börzsöny u. 19.
Nyitva: K:9-12 h Cs: 9-12 h

Tel.: 06-20-537-45-47

www.hetivalasz.hu

1090 Bp., Vámház krt. 13. 
Telefon: 215-1360
Nyitva: hétfő–péntek 7.30-17.30, 
szombat 7.30-13 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.OREX.HU, TELEFON: 06 1 413-3755

 Megnyerheti teljes hitelét!
Az akció  2012. szeptember 1-jétől december 6-áig tart. A részletes tájékoztató  üzleteinkben megtekinthető.

g

Nálunk már most jön 
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    az Orex Zálog

gnyerheti teljes hitel

az Orex Zálogaz Orex Zálog

555 ajándék!




