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Lelki gyakorlatot és ünnepi  
szentmisét tartottak a Szent  
Kereszt templom felszentelésének 
évfordulóján szeptember 14-én.

Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
elismerő oklevelet kapott a Kőrösi 
Csoma Sándor Kéttannyelvű  
Általános Iskola.

A kerületiek véleményét is  
figyelembe veszik a  Bakáts tér–
Bakáts utca–Nehru part  
fejlesztésével kapcsolatban.

sport és zene a lakótelepen
Sportversenyekkel kezdődött, majd koncertekkel folytatódott a Ferencvárosi Lakótelepi Mulatság programsorozat a 
József Attila-lakótelepen. Szeptember 13-án Deák Bill Gyula, 14-én pedig Takáts Tamás határozta meg a hangulatot.

Péntek 13-ára esett idén a József Atti-
la-lakótelep éves szórakoztató rendez-
vénye. A lakótelepi óvodák és iskolák 
sportversenyeit a Nyúldomb tövében, a 
sportpályákon tartották. A szlalomozás-
ból, kötélhúzásból, babzsákdobásból és 
bicikli-akadályversenyből álló ovis baj-
nokságot a Napfény Óvoda nyerte, így ők 
vihették el a vándorkupát és a játékcsoma-
gokat. A lakótelepi iskolák alsó tagozatos 
osztályainak villámfocitornáját a Kosz-

tolányi iskola – Patrik és csapata – nyer-
te, a vándorkupát és az érmeket Bácskai 
János polgármester és Formanek Gyula 
alpolgármester adta át. Az induló csapa-
tok legjobbjai 1-1 focilabdát is kaptak a 
polgármestertől.

Délután a színpadon a Kolompos együt-
tes adott gyermekkoncertet, majd az Üz-
letemberek koncertjét hallgathatták meg 
a helyiek. Este Deák Bill Gyula fellépése 
előtt Bácskai János polgármester köszön-

tötte a József Attila-lakótelepieket. El-
mondta, az ilyen alkalmak nem csupán a 
kerületiek számára vonzók, sokan érkez-
tek a Ferencvároson kívülről is a főváros 
legvirágosabb lakótelepére. Végül a hely 
szelleméhez méltó módon „Hajrá Ferenc-
város! Hajrá Deák Bill Gyula!” kiáltással 
fejezte be köszöntőjét.

  Folytatás a 2. oldalon.
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„hazajöttem, úgy érzem”
1000–1200 néző előtt játszotta el a magyar blueskirály, Deák Bill 
Gyula és zenekara péntek késő este a felszarvazottak balladáját, 
a 3:20-as bluest és a többi nagysikerű dalát, miközben koncert-
je alatt hangoztatta, évekkel ezelőtt a lakótelepi Dési Művelődési 
Házban próbált. – Hazajöttem, úgy érzem – mondta az énekes.

Szombat délelőtt ugyan le kellett mondani a sportprogramokat 
az eső miatt, de a színpadi műsorokat nem tudta elmosni. A fellé-
pőknek köszönhetően már a délelőtt „szombat esti láz” hangulat-
ban telt: az Ádám Jenő Zeneiskola fúvós koncertje után számos 
más mellett a Brill Cats Tánciskola következett, melynek tagjai 
Michael Jackson zenéjével és mozgásával szórakoztatták a közön-
séget. Délutánra egész kellemes idő lett, már az ebédet is „szára-
zon” fogyaszthatták el a jelenlévők. A Vállalkozók Ferencvárosért 
Egyesület tarhonyás lecsójának illata bátorítóan hívogatta az éhes 
fesztiválozókat, akik addigra már a lakótelepi süteményversenyre 
benevezett édességekben is gyönyörködhettek.

A déli nótaszó, a városrész nemzetiségeinek hagyományőrző 
műsora után a gyermekek matinéja következett: a Turay Ida Szín-
ház játékában A hattyúk tava mese elevenedett meg. Időközben 
a legjobb süteményről is döntött az édesszájú zsűri, a győztes 
Halasi Gyöngyvér muffinreceptje lett. Este a Mydros koncertje 
táncoltatta meg a résztvevőket, majd a Papa Jazz Seven, végül, 
a buli csúcspontján, a Takáts Tamás Dirty Blues Band zenéjével 
köszöntötte a József Attila-lakótelep az őszt. A Lakótelepi Mulat-

ság idején az önkormányzati sátrakban egészségügyi szűréseken 
lehetett részt venni, a gyermekek körhintázhattak, lovagolhattak, 
szerencsehorgászhattak, játszóház várta őket, és persze kedvence-
iket is megtalálhatták, a kürtőskalácsot és az édességeket.

A kilátogatók a 9.tv és a Ferencváros újság szerkesztőségével 
is találkozhattak. De lehetőség volt arra is, hogy a lakótelepiek 
ismét kötetlenebb hangulatban beszéljenek, osszák meg tapasz-
talataikat Bácskai János polgármesterrel, Formanek Gyula alpol-
gármesterrel, Görgényi Mátéval, a József Attila-lakótelepi részön-
kormányzat elnökével és önkormányzati képviselőkkel.

a kerület és a bor közös múltja
Több száz fős közönség – köztük rengeteg gyermek – figyelte a Garabonciás 
együttes reneszánsz játékát a harmadik Humor és Bor Fesztivál Szódával 
megnyitóján szeptember 6-án, a Bakáts téren. Bár a rendezvény fő témája a 
borkultúra volt, a legkisebbek sem maradtak ki a kulináris élvezetekből: a 
kedvencükhöz, a szörphöz adott szóda ugyanis Ferencváros egyik büszkesége. 
Deák László és családja 90 éve üzemelteti szikvízkészítő vállalkozását a kerü-
letben.

– A szóda hungarikum: Jedlik 
Ányos fedezte fel 1826-ban, 
ő készítette el az első fröcs-
csöt is – emlékeztette a fesz-
tivál közönségét Tóth Betty, a 
szervező intézmény, az FMK 
megbízott igazgatója. Bács-
kai János polgármester hang-
súlyozta, valamikor sok szőlő 
volt Ferencvárosban, sőt, a 
hajók, amelyek a bort szál-
lították Budapestre, szintén 
a kerületi Duna-parton kötöttek ki, így a 
városrész és a bor kapcsolata szép múlttal 
rendelkezik. A polgármester külön köszön-
tötte a testvérvárosok delegációit, amelyek 
utoljára a Nemzeti Összetartozás Napján 
látogattak el hozzánk. A Humor és Bor 
Fesztivál Szódával elindítója, Őszy-Tóth 
Gábriel bemutatta az idei díszvendéget, 
Bulgária borkultúráját. A programsorozat 
hármójuk ünnepélyes koccintásával indult.

Rengeteg fellépő, színes programok, tu-
catnál is több pincészet kínálata és a kel-
lemes őszi idő együttese alapozta meg 

a fesztiválhangulatot. Pénteken a Vivát 
Bacchus énekegyüttes, Redenczky Marcsi 
és Maksa Zoltán humorista, valamint a 
Speerbrass együttes koncertje szórakoz-
tatta a közönséget. A szombat délelőtt a 
gyermekeké volt: a ferencvárosi óvodások 
szüreti műsora után a Kolompos együttes 
családi mulatsága következett. Délután 
zenés-táncos programok (ír táncház, nép-
táncbemutató), stand-up készítette elő a 
fesztivál zárókoncertjét, melyet a Hot Jazz 
Band szolgáltatott.

(VB)

Hogy érezte magát  
a borfesztiválon?

Kőszegi Zsófia:
„A barátaimmal 
meghallgattuk a 
Hot Jazz Band 
koncertjét, miköz-
ben iszogattunk. 
Kétféle bort kós-
toltunk meg, de 

arra ügyeltünk, hogy mindkettő 
vörös legyen, mert azt kedveljük 
leginkább.”

 
Balog Fanni:
„Imádom a bort, 
főként az édeset, 
és a fesztiválhan-
gulatot is szere-
tem, úgyhogy jö-
vőre itt a helyem!”

 

Lagzi Jánosné és Balog Imréné: 
„Kellemesek a koncertek, és a 
humoristák is jókedvre derítenek 
minket. A jó hangulat miatt érde-
mes volt kilátogatni.”
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Bakáts tér–Bakáts utca–nehru part
A lapunk augusztusi számában ismertetett Bakáts tér–Bakáts utca–Nehru part fejlesztésével kapcsolatban nagy szám-
ban érkeztek észrevételek a kerület polgáraitól Ferencváros Önkormányzatához. A folyamatosan beérkező javaslatokat 
dr. Bácskai János polgármester és Szűcs Balázs főépítész áttanulmányozta, és azok alkalmazhatóságáról értekezleten 
tanácskozott, amelyről a Ferencváros újság olvasóinak is beszámol.

A beérkezett véleményekből kiolvasható, 
hogy a véleményezők 88%-a kifejezetten 
támogatja a Bakáts tér és a Nehru part szín-
vonalas megújítását. A parkolóhelyek szá-
mának csökkentését ugyanakkor a többség 
aggályosnak találja (a megújításra kerülő 
területen negyedével csökken a parkolóhe-
lyek száma, amelyet részben a megszűnő 
buszvégállomás területén pótolnak), néze-
tük szerint a parkolók használatát, olyan 
rendszerben kellene szabályozni, amely a 
környékén élők érdekeit figyelembe véve 
ellenőrizhető és használható. Ugyanak-
kor azzal sokan egyetértenek és üdvözlik, 
hogy belvárosi környezetben kialakulhat-
nak új, megnövelt területű zöld felületek.

A Ráday utcában és az Üllői úton terve-
zett forgalomváltozásokkal kapcsolatosan 
számtalan kérdés és javaslat érkezett. A 
felújítás kapcsán a főépítész leszögezi, a 
tervezők előzetes számításai szerint leg-
alább ugyanannyi új gépkocsi-parkoló-
helyet biztosítanak majd az Üllői úton 
kialakítandó kerékpársávval párhuzamo-
san, mint amennyi a Ráday utca lezárásá-
val járna. A városvezetők szerint így nem 
keletkezik parkolási feszültség. Az Üllői 
úti nagy társasházak lakói és a földszinti 
üzlethelyiségek üzemeltetői üdvözölték a 
tervezett változásokat. Számukra a parko-
lás eddig csak a belső szűk utcákban volt 
megoldható. A 15-ös busz nyomvonalá-
nak megváltoztatásával a véleményezők 
nagyobbik része egyetért, kisebbik része 
ellenzi, illetve szeretné, ha visszaállna a 
régmúlt, a Kinizsi utcánál is még szűkebb 
Ráday utcát szennyező eredeti buszvonal. 
Környezetvédelmi szempontokat figye-

lembe véve a polgármester és a főépítész 
célja olyan megoldás tervezése, ahol a 
buszjárat a jelenleg tapasztalt gyakori be-
dugulások helyett – a lakosságot maradék-
talanul kiszolgálva – a leggyorsabban tud 
haladni, így a legkisebb környezeti ártal-
mat (bűzt, zajt) okoz.

A projekteken belül megvalósuló egyéb 
elemeket (pl. kerékpártároló, kút, kultu-
rált nyilvános illemhely, akadálymentes 
megközelíthetőség stb.) a hozzászólók 
egyhangúlag támogatják. A Ráday utcára 
tervezett téliesített teraszok létesítését nem 
szeretnék a helyiek, az eddigi vélemények 
nagy többsége kifejezetten ellene szól. A 
főépítész szerint az új forgalmi rend az ed-
diginél bonyolultabb lesz, de hangsúlyoz-
ta, ezáltal az átmenő forgalom nagy hánya-
da kiszűrhető lesz, és javulni fog a levegő 
minősége.

A Nehru partnál tervezett úszó köztér 
pozitív fogadtatást kapott. A tervekben 
megjelenő zöld felületek bővítését min-
denki örömmel fogadja, különösen az új 
futópálya és sportfunkciókat kedvelik az 
emberek. Számos hozzászólásban fel-
hívják a hivatal figyelmét a közterületek 

megújítását követő karbantartási és park-
fenntartási munkálatok fontosságára. Ezt 
– a terület nem Ferencvároshoz, hanem a 
fővároshoz tartozik – a tulajdonos Fővá-
rosi Önkormányzat a hamarosan megnyíló 
Bálna épületével összhangban kiemelten 
fogja kezelni. Így a megújult közterületek 
és közösségi terek hosszú távon a közös-
ség rekreációs tereivé válhatnak, vizuális-
esztétikai értéket teremthetnek. A tervezett 
kutyafuttatóval kapcsolatban többen ne-
hezményezték, hogy az a parkhasználók 
rovására venne el területet. Azonban ez 
nem így van, hiszen a kutyák számára kije-
lölt hely a Nehru part folytatásaként szer-
vesen kapcsolódó Gizella sétány részeként 
valósulna meg a HÉV-végállomás melletti, 
jelenleg elhanyagolt területen, megszün-
tetve az ott jelenleg tapasztalható balkáni 
állapotokat.

Az értekezlet végén a városvezetők el-
mondták, a főváros által kiírt TÉR_KÖZ 
pályázatot várhatóan heteken belül elbí-
rálják, így reményeik szerint hamarosan 
a nyertes pályázatról számolhatnak be. 
Amennyiben így lesz, úgy a végleges ki-
vitelezési tervek elkészítése előtt Ferenc-
város Önkormányzata összegzi majd az 
észrevételeket, hogy a kerületiek elképze-
lései, kérései minél jobban beépülhesse-
nek a megvalósítandó fejlesztésekbe. Dr. 
Bácskai János polgármester az értekezlet 
végén elmondta, az önkormányzat fő cél-
ja az, hogy olyan teret hozzanak létre Fe-
rencvárosban, amely az itt élők, a hivatalos 
ügyeiket intézők, a tanulók és a Bakáts tér 
egyedülálló templomába betérő hívek ér-
dekeit egyaránt szolgálják.
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együtt, egymásért
Csaknem kétszer annyi diák, mint öt évvel ezelőtt, kevesebb évfolyamismétlő és 
javuló továbbtanulási mutatók – többek között ezek jellemzik ma a Molnár Fe-
renc Általános Iskolát. Nem volt ez mindig így: korábban a hátrányos helyzetű 
tanulók magas aránya miatt sok „molnáros” szülő döntött úgy, hogy gyermekét 
másik intézménybe íratja. 2009-ben azonban új nevelési szemléletet vezettek be, 
és azóta minden megváltozott. A módszerről, valamint a pozitív eredményekről 
Török Alfréd igazgatóval beszélgettünk.

• Honnan szereztek tudomást az úgyneve-
zett KIP-programról?

A hejőkeresztúri IV. Béla Általános Isko-
lában több mint egy évtizede alkalmazzák 
ezt a tanulók interaktív közreműködésé-
re alapozott oktatási módszert, méghoz-
zá nagy sikerrel. Amikor híre ment az ott 
elért eredményeknek, felkerestük az in-
tézményt, hogy tapasztalatot szerezzünk. 
Tisztában voltunk vele, hogy a két iskola 
hasonló adottságokkal rendelkezik: itt is, 
ott is magas a hátrányos, 
halmozottan hátrányos 
helyzetű diákok száma. 
Mivel a Molnár Ferencben 
évekkel ezelőtt a tanulói lét-
szám már alig haladta meg 
a kétszázat, változásra volt 
szükség, és úgy gondoltuk, 
a KIP-módszer bevezetése 
nálunk is pozitív eredményt 
hozhat.

• Mit takar ez a rövidítés?
A KIP, vagyis Komplex 

Instrukciós Program alap-
vető célja a gyerekek közötti státusprob-
lémák, státuskülönbségek enyhítése. A 
tanárok elvárják a diákoktól, ők pedig 
egymástól, hogy mindenki aktívan részt 
vegyen a tanulásban, a csoportos munká-
ban, illetve felelősséget érezzen a maga és 
a csoport teljesítményéért. Fontos, hogy 
az oktatás során minden tanuló tisztába 
kerüljön saját, egyedi képességeivel, és az-
zal, ezeket miként tudja a csoport malmá-
ra hajtani, hogy így a közös munka ered-
ményes lehessen. A program jellemzője 
többek között az egyéni differenciálás, a 
speciális óravezetés, a generációk közötti 
párbeszédprogram, vagyis a szülők iskolai 

életbe való bevonása, valamint egy kü-
lönleges, gondolkodásfejlesztő táblajáték 
alkalmazása, amit beépítünk a matemati-
kaórákba is.

• Négy év után milyen eredményekről 
tud beszámolni?

Az idei tanévet 420 fővel kezdtük meg, 
ez volt az első alkalom, amikor többszö-
rös túljelentkezést tapasztaltunk. Az évfo-
lyamismétlők és az iskolakerülők száma is 
jelentősen visszaesett, míg 2008/2009-ben 

háromszázaléknyi diák bukott meg vala-
milyen tantárgyból, addig tavaly csak egy-
százaléknyi, és a hiányzások száma szintén 
megfeleződött ez idő alatt. Korábban diák-
jaink csupán 59 százaléka tanult tovább 
érettségit adó iskolában, 2012-ben azon-
ban már 83 százalékuk jelentkezett gimná-
ziumba vagy szakközépiskolába, csökkent 
ugyanakkor a fegyelmi ügyek száma, és 
javult az országos kompetenciamérés is-
kolán belüli átlaga, valamint a tanulmányi 
átlag is.

• Hogyan fogadták az új szemlélet beve-
zetését az itt dolgozó pedagógusok?

Eleinte sok ellenállásba ütköztem, és bi-

zony a gárda háromnegyede hallani sem 
akart róla, ők távoztak is az intézményből, 
de akik maradtak, azokat jól összeková-
csolta ez egységes módszer. Ehhez nem 
elég az a tudás, amit az ember a főiskolán, 
egyetemen megtanul, kell hozzá kreativi-
tás, szemléletmódváltás, de a tanítási órá-
kat is hosszas felkészülésnek kell megelőz-
nie. Mi önként vállalva 35–40 órát töltünk 
az iskolában, hogy a módszerünk minél 
hatékonyabb legyen: az itt oktató pedagó-
gusoknak az eléjük táruló feladat kihívás, 
nem pedig kényszer.

• Milyenek a szülői visszajelzések?
Mára elfogadott lett, hogy egy-egy osztá-

lyon belül különböző szociokulturális hát-
térrel rendelkező gyerekek vannak. A szü-
lők is kezdik belátni, az együttnevelésnek 
sokkal nagyobb integrációs hatása van, 
mintha a hátrányos helyzetű diákokat el-
különítenék a többiektől. Nálunk minden-
kinek helye van, nem válogatunk, minden 
kerületi gyermeket szívesen fogadunk, és a 
csoportokba a jelentkezés sorrendje alap-
ján osztjuk be őket. Itt nem ciki, ha valaki 
cigány, vietnámi, kínai, ukrán, török, finn, 
vagy éppen afgán származású. Bár nem 
könnyű kezelni a helyzetet, hiszen a kü-
lönböző nemzetiségekhez tartozók külön-
bözőképpen is gondolkodnak, de minden 
erőnkkel azon vagyunk, hogy a fiatalokat 
elfogadtassuk egymással.

       Szencz Dóra

ételosztás az aszódi úton
A Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület félezer adag tarhonyás lecsóval vendégel-
te meg szeptember 14-én, szombat délben a Lakótelepi Mulatságra kilátogatókat 
és az Aszódi utcai hajléktalanszálláson tartózkodókat. Az ételt dr. Bácskai János 
polgármester és dr. Vas Imre országgyűlési képviselő osztotta ki. A városvezetés 
kiemelt feladatának tekinti, az itt élők érdekét szem előtt tartva, az otthontalanok 
helyzetének rendezését. – Ferencváros 850 hajléktalant segít méltó élethez. Több 
mint 250 hajléktalan dolgozik a kerületben, mert van segítőkészség, van segítő 
szándék – hangsúlyozta legutóbbi parlamenti felszólalásában dr. Bácskai János. A 
hasonló karitatív tevékenységek megalapozzák az itt élők és a támogatásra szoru-
lók közötti odafigyelést.             (TZA)
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ZÖlD

KÖZLEMÉNY

házhoz hozzák a szelektív 
hulladékgyűjtőket!
2013. március végén a Fővárosi Önkormányzat uniós támoga-
tással megkezdte Budapest teljes területén a házhoz menő sze-
lektív hulladékgyűjtési rendszer bevezetését. Az edények kiszál-
lításának pontos üteméről most már interneten is napra készen, 
utcára lebontva tájékozódhatnak a kerületi lakosok. A tervezett 
ütemterv letölthető az FKF Zrt. házhoz menő szelektívgyűjtés 
aloldaláról.

A rendszer keretében a papír-, valamint a műanyag és a fémhul-
ladékot gyűjtheti szelektíven a lakosság, ehhez valamennyi csa-
ládi ház, illetve társasház 2 db gyűjtőedényt kap. A környezettu-
datos és környezetbarát szemléletnek köszönhetően azokban a 
kerületekben, ahol már „házhoz mentek” az új kukák, a lakosok 
mintegy 70–80%-a gyűjti rendszeresen szelektíven a hulladékot.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szelektív hulladékgyűjtés az alap 
közszolgáltatás részévé vált. A kukák átvétele és rendeltetés-
szerű használata tehát mindenki számára kötelező. Ha valaki 

kommunális hulladékot helyez a szelektív edényekbe, első ízben 
felszólítást kap, a szállítás költségét pedig kiszámlázzák az in-
gatlantulajdonos felé. Aki folyamatosan megsérti a kukák hasz-
nálatának szabályait, szabálysértési bírságra számíthat. 

A családi házas övezetekben havonta egy megadott időpontban 
szállítja el az FKF a szelektív hulladékot, más napokon ezeket 
a kukákat nem üríti a társaság, így érdemes ezt feljegyezni. A 
pontos szállítási időpontok megtalálhatók a www.fkf.hu webol-
dalon.

A Fővárosi Önkormányzat ezúton is szeretné megköszönni a 
lakosságnak a gyűjtésben való aktív részvételt, és kéri a prog-
ramba most bekapcsolódó lakosokat is, támogassák a rendszer 
bevezetését, hiszen a főváros tisztasága, az új, környezetbarát 
módszer sikere elsősorban rajtuk múlik.

        Budapest Főváros Önkormányzata

Olvassa be telefonjával 
a QR-kódot, és tekintse 

meg az információt.

tisztán,  
rendezetten
A közterületekre kihelyezett gyűjtőszige-
teket bizonyára már mindenki használ-
ta. A lakossági hulladékudvarok kevésbé 
ismertek, ám annál fontosabb feladatot 
töltenek be a szelektív szemétgyűjtésben.

Az FKF Zrt. jelenleg 16 lakossági hulladék-
udvart üzemeltet Budapesten. Ezek olyan zárt 
átvevő helyek, ahol a háztartásokban kelet-
kező veszélyes, speciális kezelést igénylő, 
valamint újrahasznosítható hulladékokat ad-
hatjuk le szakképzett személyzetnek. A hulla-
dékudvarok szilárd burkolattal rendelkeznek, 
a tárolók gépjárművel jól megközelíthetők. A 
szolgáltatások nagy többsége ingyenes, bizo-
nyos részük azonban csak díjfizetés ellenében 
vehető igénybe.

Ferencvárosban az Ecseri út 9. szám alatt 
működik hulladékudvar, amely hétfőtől pén-
tekig 10 és 18, szombaton pedig 8 és 14 óra 
között tart nyitva. Itt adhatók le térítésmen-
tesen műanyag, fém- és papírhulladékok, 
italoskartonok, színes és fehér üvegek, a 
hungarocellmaradványok, továbbá elemek, 
akkumulátorok, elektronikai, illetve elektro-
mos hulladékok, fénycsövek és világítótestek, 
fáradt olaj, étolaj. 2013-tól pedig már a hasz-
nált ruhákat is ingyen átveszik.

A hulladékudvaron elhelyezett szemetet, el-
használt anyagokat átmenetileg tárolják, majd 
az előírásoknak megfelelően továbbadják, új-
rahasznosítják, feldolgozzák, a veszélyes hul-
ladékot ártalmatlan helyre szállítják.

panellakás szépségverseny
Melyik a legszebb budapesti panellakás? 
„I LOVE PANEL” címen játékot indít a 
Főtáv Zrt. A verseny kiírója értékes nye-
reményekkel jutalmazza azon lakásokat, 
amelyek sok szavazatot kapnak, és tük-
rözik tulajdonosaik egyéniségét. A játék 
a facebook.com/fotavzrt oldalon találha-
tó alkalmazáson keresztül zajlik október 
11-éig.

Ugyancsak pályázatot hirdetnek a 
„Legtakarékosabb épület” címmel olyan 
budapesti távfűtéses panelépületek szá-
mára, melyek az energiahatékonysági 
szempontokat figyelembe véve eredmé-
nyesen törekedtek fogyasztásuk csökken-
tésére. A benyújtott anyago-
kat három szempont mentén 
bírálják el: hőfelhasználás, 
vízfelhasználás és villamos-
energia-felhasználás.

A pályázat nyertesei, tehát 
a legtakarékosabb panelépü-
letek egyenként 1 kWp vil-
lamos teljesítményű napele-
met nyernek a hozzátartozó 
inverterekkel és szerelékek-
kel (a nyeremény a telepítés 
költségeit nem foglalja ma-
gában). 

A „Legtakarékosabb épü-
let” pályázatot nemcsak a 
közösségi portálon, hanem 
nyomtatott formában is meg 
lehet küldeni október 11-éig 
a Főtáv Zrt. központi szék-

helyére (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 
31.), a Kapcsolati és Üzletfejlesztési 
Igazgatóság titkárságára (D épület 115. 
szoba).

Az „I LOVE PANEL” célja bemutatni 
a panellakások pozitívumait, azaz hogy 
megfelelő kialakítással és korszerűsí-
téssel azok biztonságosak, könnyen ala-
kíthatók, valamint gazdaságos életvitelt 
biztosíthatnak. A „Panellakás szépség-
verseny” és a „Legtakarékosabb épület” 
pályázat részleteit, feltételeit, valamint 
a felhívások pontos menetét elérhetik a 
www.fotav.hu és a www.facebook.com/
fotavzrt oldalon is.

– Gondnok úr, a lakók panaszkodnak, hogy 
takarékossági okokból már a lift sem működik.

Versenyszellem
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Folytatódik a rezsicsökkentés
A ferencvárosiak is személyesen megtapasztalhatják a rezsicsökkentés hatását, náluk is legalább ötezer forinttal több 
marad minden hónapban – hangsúlyozta Vas Imre országgyűlési képviselő a Polgárok Házában tartott lakossági fóru-
mon.

A Fidesz novembertől folytatja a rezsicsökkentést, és további 11,1 száza-
lékkal mérsékli a háztartások terheit. – Így összességében az előző rezsi-
csökkentéssel együtt 20%-kal lesznek alacsonyabbak a víz-, a villany-, a 
fűtés- és egyéb közüzemi költségek a 2012-es áraknál – mondta Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő szeptember 18-án, a Polgárok Házában, 
azon a lakossági fórumon, amelyen Vas Imre országgyűlési képviselő, 
Bácskai János, Ferencváros és Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere 
is részt vett.

– Ferencvárosban sokan élnek borzasztóan kevés pénzből, vannak, 
akiknek az eddigi magas rezsiárak szinte megfizethetetlenek voltak, pe-
dig fűteni kell, villanyra szükség van – hangsúlyozta Vas Imre ország-
gyűlési képviselő, aki hozzátette, hogy bár a rezsicsökkentés után az árak 
mérséklődtek, még ez is megterhelő lehet egyes családok számára, éppen 
ezért nem állnak meg, és továbbcsökkentik a rezsiárakat.

A Polgárok Házában tartott rendezvényen a résztvevők több kérdést is 
feltettek a meghívott vendégeknek. Egyikük arra kérdezett rá, hogy kitől 
kell megvédeni a rezsicsökkentést, amikor az mindenkinek jól jön. Né-
meth Szilárd leszögezte: – Nagy ellenállásra számítunk, a bukott balol-
dal képviselői kísérleteket fognak tenni arra, hogy visszaemeljék a rezsi-
árakat. Fel fognak vonulni velünk szemben a külföldi kézben lévő nagy 
energiaszolgáltatók, valamint a mögöttük lévő politikai erők is – hangsú-
lyozta, majd hozzátette: – Valóságos rezsiharcot kell megvívnunk.

kérdezze polgármesterét  
a 9.tv-ben!

Ismét élőben kérdezhettek dr. Bácskai János 
polgármestertől a 9.tv, Ferencváros televí-
ziójának nézői szeptember 17-én. A József 
Attila-lakótelepről több kérdés is érkezett. 
Egy hölgy a lakótelep fölött megnövekedett 
repülőgép-forgalomra panaszkodott. Polgár-
mester úr válaszában kiemelte, annak idején, 

első parlamenti felszólalásában is a repülőgép-zajártalomra hívta 
fel a figyelmet. Folyamatosan egyeztetnek továbbra is annak ér-
dekében, hogy ez a probléma minél kevésbé érintse Ferencvárost.

A Nyúldombon – a Fradi-pálya gyepéből – kialakított mini fut-
ballpálya állapotával kapcsolatban – szintén nézői kérdésre rea-
gálva – polgármester úr elmondta, bár az idei nyári hőség nem tett 
jót a pálya állapotának, így is folyamatos volt a kihasználtsága. 
Tavasszal megoldást találnak majd arra, hogy ismét a Fradi gye-
péhez méltó legyen a minipálya. A további, parkokat és köztisz-
taságot érintő kérdések mellett az egyik Gát utcai lakó köszöne-
tet mondott azért, hogy az utcában hamarosan átadják a körzeti 
megbízotti irodát, ami várhatóan megoldást jelent majd a környék 
közbiztonsági gondjaira. Ezzel kapcsolatban jelentette be dr. 
Bácskai János, hogy újabb 26 kamera került ki Ferencvárosban, 
így azok száma kerületünkben 56-ra nőtt.

Kérdezze Polgármesterét! című műsorunkkal legközelebb októ-
ber 15-én jelentkezünk élőben, amit már a digitális televízióval 
vagy set top boxszal rendelkező Digi TV,  UPC és Aktív1 digitális 
előfizetői is láthatnak. Addig is várjuk konkrét kérdéseiket e-mail 
címűnkön (info@kilenc.tv), vagy a 218-2121-es üzenetrögzítős 
telefonszámon.     

forrás: 9.tv

„kinyitjuk a színházat”
A Nemzeti Színház és a Polgármesteri Hivatal együttmű-
ködési tervei volt a fő témája annak a rádióműsornak, 
amelyben Bácskai János polgármester Vidnyánszky Atti-
lával, a kulturális intézmény új vezérigazgatójával beszél-
getett a a Rádió Orient stúdiójában.

Bácskai János elmondta, a Nemzeti Színház ajándék Ferencvá-
rosnak. Egy ilyen intézménynek küldetése, pluszfeladata van a 
„szülőföld”, a „család” és a „szakma” hívószavak területén. – Pa-
radigmaváltást hajtottunk végre a kerületben: az eseménykultúrá-
ra, az egyszeri fizetős darabok helyett az ingyenes rendezvényekre 
helyeztük a hangsúlyt. Reméljük, a Nemzetivel való együttműkö-
dés révén, Ferencvárosba is eljuthat egy pici szelete a nagyobb ívű 
elképzeléseknek is – mondta Bácskai János.

A „Kinyitjuk a színházat” mottóra utalva az igazgató erőműként 
aposztrofálta a kulturális intézményt, amely nemcsak az országon 
belülre, hanem a határon túlra és a nemzetközi színtérre is sugároz. 
Kiemelte, ez kizárólag a közvetlen közösséggel kialakított szoros 
kapcsolattal érhető el. A közigazgatási rádió vendége példaként 
a ferencvárosi iskolákkal való együttműködéseket, a szeptember 
21-i magyar dráma tiszteletére adott nyílt napot és egy gyermek-
program elindítását emelte ki. – Szeptembertől minden hétvégén 
10-től délután 2-ig a ferencvárosi nagycsaládosoknak kedvezünk. 
Az ingyen látogatható rendezvény célja, hogy a Nemzetihez hozza 
a zsongó gyerekeket. Emellett munkatársaink egy külön ferencvá-
rosi programon is dolgoznak – fogalmazott Vidnyánszky Attila.
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cukormentes sütiköltemény
A Ráday utcai Nándori Cukrászda által 
készített „ribizlihabos-almás réteges” 
torta nyerte el a „Magyarország Cukor-
mentes Tortája” címet 2013-ban. Az Egy 
Csepp Figyelem Alapítvány és a Magyar 
Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete 
által meghirdetett verseny győztese fehér 
cukor, fehér liszt, mesterséges adalék-
anyag és tartósítószer nélkül készült. – 
Első alkalommal indultunk a versenyen, 
és mindkét nevezett tortánk döntős volt, a 

cukormentesek mezőnyét pedig megnyertük – nyilatkozta öröm-
mel Nándori László a Ferencváros újságnak.

1957-ben még Varga Cukrászda néven nyitotta az üzletet Lász-
ló nagybátyja, később édesanyja vette át. Nándori László 1988 
óta vezeti a patinás cukrászdát. – Aki eddig is ide járt, büszke 
ránk, de győzelmünk hírére sok új vendég betér hozzánk – me-
sélte, és hangsúlyozta, vendégeik többsége törzsvásárló és nagy-
részt ferencvárosi.

Az aranykoszorús cukrászmester az üzlet sikeréről a követke-
zőket mondta: – Megvan a kialakult beszállítói hálózatunk. Arra 
törekszünk, hogy a lekvártól a manduláig, minél több fontos al-
kotóelemet házi manufaktúráktól vásároljunk meg. Mi tagadás, 
az elmúlt években mi is megéreztük a válságot, de fő célunk 

az, hogy húszfős csapatun-
kat egyben tarthassuk. Ez a 
siker most ebben is segített 
– magyarázta, majd mesélt 
a csapat kísérletező kedvé-
ről is: – Mindig olyan sütit 
készítünk, ami ízlik a ven-
dégeknek. Szinte hetente 
újítunk valamit.

(TZA)

aktuálIs

HASZONKULCS

Fővárosi hírek

gyertyagyújtás miklós 
tibor emlékére
Váratlanul, 66 éves korában elhunyt 
Miklós Tibor dalszövegíró szeptem-
ber 7-én. Ez alkalomból tartottak 
megemlékezést szeptember 10-én a 
Bakáts téren, az Assisi Szent Ferenc-
plébániatemplomnál.

Miklós Tibor számtalan ismert dalszöveget 
írt, fordított, ő volt a Rock Színház alapí-
tója és igazgatója. Az alkotó a Generál 
együttes szövegírójaként tűnt fel, nevéhez 
fűződik a hazai rockopera megteremtése. 
Olyan slágerek kötődnek hozzá, mint a 
Különös szilveszter, a Boldogság, gyere 
haza és az Álmodj, királylány.

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

Helye: VIII. kerület, Diószeghy S. u. 
5. I. em.

Időpont: 2013. szeptember 24., kedd 
és szeptember 25., szerda 9.00–18.00 
óráig

Minden kedves vásárlót szeretettel 
várunk!

Vásárlásával a Magyar Vöröskereszt 
karitatív munkáját támogatja!

A „ribizlihabos-almás réteges” 
torta több rétegből áll. A legalsó 
réteg a piskóta, amely almapü-
rével sűrített tojásfehérjét, teljes 
kiőrlésű tönkölybúzalisztet és 
mandulalisztet tartalmaz. Fölöt-
te található az almatöltelék. Az 
ezt követő réteg habos almapüré 
kevés fahéjjal ízesítve, a tetején 
pedig ribizlihab és ribizliöntet 
található. A tortában a cukrot 
xilittel, egy természetes édesí-
tőszerrel helyettesítik, amelyet 
cukorbetegek is fogyaszthatnak.

Bevezetik az e-jegyeket
2014 végére a közösségi közlekedés kényelmesebbé válhat, hi-
szen bevezetik az elektronikus jegyet, bérletet. Az új rendszer-
ben a bérletesek az interneten is feltölthetik bankkártyához ha-
sonló chipkártyájukat, vagyis nem kell többé sorban állniuk és 
papírszelvényt venniük. Az időalapú jegy pedig igazságosabb és 
egyszerűbb rendszert jelent, mivel átszálláskor sem lesz teen-
dője az utasnak. Az ellenőrök hordozható készülékekkel fogják 
ellenőrizni a jegyek és bérletek érvényességét, a metró- és bizo-
nyos HÉV-állomásokon automatikusan működő be- és kiléptető 
kapuk épülnek.

Új taxitarifák
Taxirendelet szabályozza szeptember eleje óta, hogy a személy-
taxi-szolgáltatást nyújtó társaságok milyen tarifával szállíthat-
nak utasokat, és autóiknak milyen külső-belső paramétereknek 
kell megfelelniük. A budapesti taxik egyetlen, meghatározott ha-
tósági viteldíj alkalmazásával szolgáltathatnak. Az alapdíj 450 
Ft, a kilométerenkénti díj 280 Ft, a várakozás díja pedig 70 Ft 
percenként. 2014. szeptember 1-jéig fokozatosan minden taxi-
nak sárgának kell lennie, mindegyikben lesz lehetőség bankkár-
tyás fizetésre, tilos lesz a dohányzás, és az autóknak működő 
klímaberendezéssel, illetve téli gumival kell rendelkezniük.

FELHÍVÁS



FeRencVáRos8 spoRt

Felavatták albert Flórián síremlékét
Albert Flórián, Ferencváros díszpolgára szeptember 15-én 
lett volna 72 éves – a legendás labdarúgó 2011. október 30-
án távozott közülünk. Síremlékét ünnepélyesen avatták fel 
az óbudai temetőben.

Az alkotás Pap Lajos szentendrei kőfaragó- és kőszobrászmester 
munkája. Formája az aranylabdás klasszis mezszámát, a kilencest 
idézi, benne Albert Flórián kapura lövés közben látható, a sírem-
lék sarkában pedig a Fradi címere. A művész elmondta, számára 
fennkölt volt a pillanat, amikor felkérték és rábízták, hogy álmod-
jon egy emlékművet, ami méltó a nagyszerű futballistához. Az is 
sokat jelentett számára, hogy beszélgethetett gyermekeivel, ifj. 
Albert Flóriánnal és Albert Magdolnával.

Az avatási ünnepségen elsőként Kubatov Gábor, az FTC elnöke 
mondott beszédet, amelyben méltatta Albert Flóriánt. Kiemelte, 
hogy ezen a napon a Fradi-család egy hősére emlékezik, akinek 
élete, számos tulajdonsága példaként állítható a jövő nemzedékek 
elé. Tarlós István, Budapest főpolgármestere a kiváló csatár pá-
lyafutását idézte fel, amellyel millióknak okozott örömöt. Az ese-
ményen részt vett több régi játszótárs is, így Rákosi Gyula, Szőke 
István és Szűcs Lajos, és virágot helyezett el a síremléken Orosz 
Pál, a Ferencváros Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, akinek édes-
apja együtt nyert VVK-t Alberttel.                (MS)

Buzsáky ákos a Fradiban folytatja
Régóta nem igazolt magyar válogatott futballistát a Ferencváros labdarúgó-
csapata, most azonban megtört a jég: Buzsáky Ákos, aki eddig húsz alkalom-
mal szerepelt címeres mezben, zöld-fehérben folytatja pályafutását.

A 31 esztendős középpályás első profi 
klubja az MTK volt, aztán húszévesen az 
FC Portóhoz került, amellyel UEFA-kupát 
nyert. Ezután az Academicában játszott, 
majd Angliába igazolt, ahol a Plymouth, 
a Queens Park Rangers, a Portsmouth és 
a Barnsley színeiben futballozott. Két sú-
lyos sérülést is szenvedett, a bokája és a 
térde okozott gondot a tehetséges labda-
rúgónak. A nyári felkészülés során a Fra-
di edzéseit látogatta, és teljesítményével 
meggyőzte Ricardo Moniz vezetőedzőt, 
hogy érdemes őt szerződtetni.

Buzsáky Ákost leginkább az motiválta 
a Ferencvárost illetően, hogy az itt lévő 
szurkolói közeg hasonlít az európai él-
csapatoknál és az Angliában tapasztal-
hatóhoz. Olyan magyar csapatban akart 
újra játszani, amelynek körülményei kö-

zel állnak a kintiekhez, és a Fradi Moniz 
irányításával megfelel ennek. Újra egész-
ségesnek mondhatja magát, és az itt vég-
zett edzésmunka hozzásegíti ahhoz, hogy 
hasznára legyen a csapatnak. Határozottan 
kijelentette, nem levezetni jött a zöld-fe-
hérekhez, hanem bajnokságot akar nyerni, 
és kijutni a Fradival a nemzetközi kupa-
porondra.

Bár Buzsáky Ákos már játszott felké-
szülési mérkőzésen a Ferencvárosban, 
tétmeccsen valószínűleg csak szeptember 
végén vagy október elején láthatja majd a 
közönség. A középpályás szeretett volna 
az Újpest ellen debütálni, de tisztában van 
vele, még szüksége van a kemény edzé-
sekre ahhoz, hogy az igazi Buzsáky lépjen 
pályára Fradi-mezben.

(m)

aranyak a szőnyegről
A Vasas csarnokában rendezték szeptember közepén a birkózó utánpótlás Budapest-bajnokságot, ame-
lyen a Ferencváros ifjú sportolói nagyszerűen szerepeltek. A zöld-fehérek fiataljai négy aranyérmet 
nyertek, Sokacz Iván, Szilva Gyula, Szudi Patrik és Máté Kevin állhatott fel a dobogó legfelső fokára, 
míg Seregi Balázs ezüstérmet szerzett. Szilva Gyula egy különdíjat is átvehetett, ezt azért kapta, mert ő 
aratta a legtöbb tusgyőzelmet.
A felvidéki Gútán szeptember 15-én négy ország tehetségei léptek szőnyegre. A nemzetközi versenyen 

a ferencvárosi Bíró Endre, Sokacz Iván, Szabó Márk és Szabados Noémi aranyérmes lett, Seregi Balázs 
ezúttal is a második helyen végzett.
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MOZDULJ VELÜNK!

csúcs a félmaratonon
A rajt előtt eddig sosem látott létszámot regisztráltak a 28. Nike Budapest Félmaratont 
rendező Budapest Sportiroda munkatársai. Összesen 12 850 futó nevezett, ebből 65 
országból 1600 külföldi is érkezett. Végül 7305 egyéni résztvevő ért célba. Ebben a 
hatalmas futó tömegben, mely a IX. kerület egy részét is érintette, ferencvárosiak is 
jelen voltak. 184 kerületi lakó futott, közülük 122-en egyénileg, a többiek váltóban. 
Városrészünk képviselői közt a legidősebb a 64 éves Varga László volt, a leggyorsabb 
pedig Muzsnay Péter, aki 1:25.50 alatt teljesítette a 21 km-t. A 32 éves kenyai Henry 
Kemboi szakította át elsőként a célszalagot. A női versenyben az ötödször is győztes 
Papp Krisztina végig a kezében tartotta a versenyt, és rajt-cél győzelmet aratott.

a Bl főtábláján a kézilabdázók
A vártnál nehezebben, de biztosította helyét a női kézilabda Bajnokok Ligája 
(BL) legjobb 16 csapata között a Ferencváros. A Lokomotiva Zagreb és az Érdi 
VSE legyőzésével a zöld-fehérek felkerültek a főtáblára.

A népligeti Elek Gyula Arénában rendezett 
BL-selejtező első napján az Érdi VSE kilenc 
góllal megverte a svájci Zugot, majd követ-
kezett a Fradi a horvát Lokomotiva Zagreb 
ellen. Bár az elején Zácsikék vezettek, utána 
sokáig a vendégeknél volt az előny – a szü-
netig csupán hét gólt dobtak a zöld-fehérek. A 
fordulást kővetően feljavult a mieink támadó-
játéka, és végül 26–23-ra nyert az FTC.

Ennél csak jobb jöhet – vélték a szurkolók 
az Érd elleni sorsdöntő meccs előtt. Ehhez ké-
pest azonban az első félidőben az előző napi 
játékhoz hasonlóan kézilabdázott a Fradi, és 
háromgólos hátránnyal kezdte a második har-
minc percet. A mérkőzés utolsó harmadában 
viszont már csak a Ferencváros vezetett, és 
sima lett a vége, 31–24. A főtáblán a B cso-
portban folytathatja a Ferencváros, ahol a 
montenegrói Budocsnoszt Podgorica, a dán 
Mydtjylland és lengyel Lublin lesz a riválisa 
a nyolc közé jutásért.

testvérfoci
Vajdasági testvérvárosunk, a Magyarkanizsa Községhez 
tartozó Horgos meghívására vett részt barátságos mérkőzé-
sen egy-egy ferencvárosi gyerek- és felnőttcsapat.

A testvérvárosi diáktáborozások során rendre előkerül a focilabda, 
de a „Ferencvárosi Diákolimpiai Rájátszás” is 19 éves múltra tekint 
vissza, ahol határon túli magyar testvéreink is megmérettetik ma-
gukat. A múlt év végén újjáalakult „Horgos 1911 Labdarúgó Klub” 
Ferencváros meghívásával szeretné emlékeztetni a nagyközönséget 
a horgosi foci több mint száz évére.

A József Attila Általános Iskola és a Kosztolányi Dezső Általános 
Iskola nyolcadikos diákjai, valamint Bácskai János polgármester 
és Hidasi Gábor képviselő – a hivatali dolgozók egy csoportjával – 
képviselte kerületünket, de Takács Tibor, a Nagy Béla Hagyomány-
őrző Egyesület elnöke is velük tartott.
Az ifjúság kétszer 20 perces kispályás mérkőzését a ferencvárosi 
diákok nyerték meg, 7–5 arányban. A felnőttek tornáján részt vett 
a napokban 80. életévét betöltő Fenyvesi Máté, magyar válogatott 
labdarúgó, az FTC örökös tagja. A házigazdák csapatában horgosi 

öregfiúk és Magyarkanizsa Község vezetőségi tagjai szerepeltek. 
Sors Róbert, a horgosi labdarúgóklub elnöke is erősítette a csapa-
tot. Itt ők bizonyultak jobbnak: 3–2 lett a végeredmény.

forrás: ferencvaros.hu
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nyitott templomokkal a lelkek 
felemeléséért
Zenés áhítat, orgonahangverseny, vetítések, a templomok rejtett kincseinek feltárása – csak néhány program a több 
százból, amelyeken országszerte, így kerületünkben is részt vehettünk szeptember 14-én, a Templomok Éjszakáján. 

A történelmi egyházak képviselői minden év szeptemberének 
harmadik szombatján megnyitják templomaik kapuját, és színes 
kulturális programokkal várják az érdeklődőket. Az Ars Sacra 
Fesztiválon belül megvalósuló Templomok Éjszakáján az épü-
letek építészeti-művészeti értékeiről, a vallás, az egyházak örök-
ségéről tartott előadásokat, beszélgetéseket, gyerekprogramokat, 

filmvetítéseket, kiállításokat szerveznek.
Ferencvárosban az Üllői úti Örökimádás 
templom, a Hőgyes Endre utcai Bartók 
Béla Unitárius Egyházközség temploma 
és a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-fő-
plébánia várta késő éjszakába nyúlóan a 
lelki békére vágyókat. A fesztivál fő célja, 
hogy összehozza a különböző vallások, 
világnézetek képviselőit. Akik a Templo-
mok Éjszakáján felkeresték a programban 
részt vevő helyszíneket, felekezeti hova-
tartozástól függetlenül otthonra lelhettek 
bármelyik templomban. Az Örökimádás-
ban például számos más mellett orgona-
zenés áhítat üdítette a lelkeket, míg a tes-
tüket teával melegíthették fel mindazok, 
akik a hideg, szeles éjjelen meglátogatták 
a templomot.

A szeptember 13. és 22. között hete-
dik alkalommal megrendezett Ars Sacra 
Fesztivál a zsidó-keresztény kultúrkörhöz 

tartozó művészeti alkotásokon keresztül igyekszik az e világi éle-
ten túlmutató szakralitás jelenvalóságára irányítani a figyelmet. 
Az este 8 órás közös gyertyagyújtás és ima kapcsolta egybe a részt 
vevő zsidó-keresztény kultúrkörhöz tartozó felekezeteket, előse-
gítve a lelkek felemelését és spirituális egységét.

(VB)

Búcsú a szent Kereszt templomban
Szeptember 14-e minden évben a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe, 
egyben a ferencvárosi Szent Kereszt templom felszentelésének évfordulója is. Ez 
alkalomból a dátumhoz közel eső vasárnapon búcsút tartanak, amelyet háromnapos 
lelki gyakorlat előz meg.

Az évfordulót megelőző napokban szerdán, 
csütörtökön és pénteken lelki gyakorlatot tar-
tottak, amelyen a szentmiséket egy újmisés 
vendégpap, a farkasréti káplán, Lőrincz Zoltán 
Péter mondta el. A szombati ünnepélyes szent-
misén az esperesi kerület papjai koncelebráltak, 
a búcsúi szentbeszédet Kosinsky Béla, a Szent 
Kereszt káplánja tartotta, majd közös vacsorán 
köszöntötték az évfordulót.

A Szent Kereszt templomot 1930-ban szen-
telték fel, idén a búcsú vasárnapja szeptem-
ber 15-ére esett. Kerényi Lajos plébános atya 
Ruppert József piarista atyát kérte fel a búcsúi 
szentmise celebrálására, aki prédikációjában 
a Szent Pál-i idézetről szólt: „Örömmel szen-
vedek értetek, és testemben kiegészítem, ami 
Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, 
az Egyháznak javára” (Kol 1,24). Az atya 
elmondta, hogy Krisztus kínszenvedése, ke-
reszthalála és feltámadása hatékony volt és 

elégséges, ám mindannyian a magunk szenve-
déseivel is hozzájárulunk az üdvösséghez. Pél-
daként említette Jézusnak a Kereszt cipelésé-
ben segítő Cirénei Simont, aki ezzel részesült a 
megváltás művében. Így minden hívő számára 
saját szenvedése is értelmet kap.

A vasárnapi szentmisén Ferencváros Önkor-
mányzatának meghívott vendégei is jelen vol-
tak, köztük Formanek Gyula alpolgármester.

(TZA)

Jubiláltak a kerületi 
unitáriusok
Kilencven éve jelen van és aktív 
egyházi tevékenységet folytat Fe-
rencvárosban a Bartók Béla Uni-
tárius Egyházközség. A szervezet 
idén csatlakozott a már hagyomány-
nyá vált „Ars Sacra – Templomok 
Éjszakája és Szakrális művészetek 
hete” nevű fesztivál résztvevői közé. 
Ez alkalomból programsorozatot 
szerveztek, szeptember 17-én pedig 
Léta Sándor lelkész vendégül látta 
Formanek Gyula alpolgármestert, 
akivel az egyház és az önkormányzat 
kapcsolatáról beszélgettek. 

A városatya szerint önkormányzati 
feladat a felekezetek karitatív tevé-
kenységének folyamatos támogatá-
sa. Az alpolgármester hozzátette, az 
unitárius közösség jelenléte a kultú-
ra területén is fontos, ezért örömteli 
tény, hogy 2013-ban ilyen aktívan 
közreműködtek a szakrális művésze-
tek népszerűsítésében.
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Idősek és Zene 
Világnapja

Szeptember 26.– 
október 2.

Helytörténeti séta
Szeptember 25. 10.00
Találkozás: 10 órakor a 
Kálvin tér–Ráday utca 
sarkán (Ráday u. 2.)

Gyógytorna
Szeptember 25. 11.00
Dési Huber Művelődé-
si Ház (Toronyház u. 
17/B)

Egészségügyi előadás 
mozgásszervi 
betegségekről

Szeptember 26. 14.00
Dandár u. 28.

Vízitorna
Október 1. 15.00
Molnár Uszoda (Mes-
ter u. 19.)

Természetjárás – 
Szentendrei séta

Október 5. 9.00
Találkozás: a 3-as 
metró Városkapu 
megállójánál, a Volán 
pénztárnál
Vezeti: Kiss Ádám

Egészségügyi 
előadás a cukorbe-
tegségről

Október 8. 14.30
FESZ Oktatóterme 
(Dandár u. 28.)

Gyógytorna
Október 9. 11.00
Ferencvárosi Művelő-
dési Központ (Haller u. 
27.)

Helytörténeti 
verseny

Október 16. 14.00
Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B)

Mesék  
a szeretetről
Sarkady Mária gyermekkönyvíróval szer-
veztek író-olvasó találkozót a Szabó Ervin 
Könyvtár Boráros téri fiókjában szeptember 
17-én késő délután.

Érdeklődő nagyszülők, szülők vettek részt azon a 
beszélgetésen, amelyen A cica, aki szerette a Holdat 
című mesekönyvet mutatták be. A szerző, Sarkady 
Mária történetein több generáció is felnőtt, az író-
nő azt vallja, mese nélkül lehet élni, de nem ér-
demes. Kérdésekre válaszolva elmondta, számára 
az életről való gondolkodás jelenti a legtöbbet. A 
szépkorú szerző figyelmeztetett arra is, hogy fiatal-
korban elviszi az embert az idő, a nyugdíjas évek 

azonban lehetősé-
get adnak az alko-
tásra.

A cica, aki sze-
rette a Holdat régi 
és új meséi Lázár 
Ervin hagyomá-
nyát követik, arról 
szólnak, milyen 
nehéz megtaníta-
ni, hogyan szeres-
sünk.           (KM)

Idősügyi 
programajánló
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Kiváló 
tehetségek
A kerületben a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általá-
nos Iskola Tehetségpontja vehette át elsőként az Akkreditált 
Kiváló Tehetségpont elismerő oklevelet szeptember 14-én, a 
Millenárison.

Vicziánné Salla Ildikó, a Kőrösi igazgatója lapunknak elmondta, az 
intézmény évek óta kéttannyelvű profillal rendelkezik, és 2010-ben 
határoztak úgy, hogy a tehetséggondozást is felveszik mellé. Négy 
olyan területtel regisztrálták magukat tehetségpontként, amelyekben 
nagyszerű pedagógusokkal tudnak dolgozni, ezek: a nyelvi, a mate-
matikai-logikai, a testi-kinesztetikai és a zenei.

Három év munka után idén májusban akkreditálta őket a Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. Szeptember 14-én pedig az 
is kiderült, hogy kiváló tehetségpont lettek, amely a pedagógiai és 
tehetséggondozási tevékenységük elismerésén túl további pályázati 
lehetőséget, anyagi forrásokat is jelent számukra.

A Millenárison tartott ünnepségen L. Ritók Nóra tehetségnagykövet 
és dr. Balogh László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke 
adta át a díjat Vicziánné Salla Ildikónak. – Ehhez rengeteg munkára 
volt szükség, amelyet a munkatársaim, az iskola tanárai elvégeztek, 
és persze tehetséges gyermekekre, akiknek útját öröm egyengetni – 
mondta az igazgatónő.

(TZA)

Kerek évforduló

A huszadik évfordulót ünnepelték szeptember 16-án a Szent-
Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium diákjai és ta-
nárai. Az intézmény két évtizede vette fel a Nobel-díjas orvos, 
biokémikus nevét. A C-vitamin felfedezőjéről, aki maga is e 
falak között tanult – az egykor itt működő Lónyay Református 
Gimnázium diákjaként –, minden évben megemlékeznek. Az 
idei esemény azonban e jubileum és Szent-Györgyi Albert 120. 
születésnapja alkalmából nagyobb figyelmet kapott. A szerve-
zők, Dezső Enikő és Tóth Viktória meghívták az iskola korábbi, 
ma már nyugdíjas dolgozóit, akiket emléklappal jutalmaztak. 
A hagyományokhoz híven az osztályok képviselői idén is egy-
egy szál virágot helyeztek el a világhírű kutató szobránál, majd 
verssel, zenével tisztelegtek a tudós emléke előtt.
         (SZD)

vajdasági nyelvápolónk
A Kárpát-medencében található testvértelepüléseink általános 
iskolás tanulóinak elismerését és díjazását szolgálja a 2013-ban 
alapított „Magyar Nyelvért” díj. Az emlékdíj azon végzős di-
áknak adományozható, aki általános iskolai tanulmányai során 
kimagasló eredményt ért el a magyar nyelv tanulásában és mű-
velésében. Az emlékdíjat a testvértelepülések magyar tanítási 
nyelvű általános iskolájának tantestülete ítéli oda.

A vajdasági Magyarkanizsa Községhez tartozó Horgoson „A 
magyar nyelvért dr. Papp György” emlékdíjat Rekecki Doroty-
tya végzős tanuló 
vehette át szeptem-
ber 15-én. Az ese-
ményen Nyilas Mi-
hály, Magyarkanizsa 
polgármestere mel-
lett Ferencváros ré-
széről Bácskai János 
polgármester vett 
részt, aki a díj átadá-
sakor hangsúlyozta, 
a magyar nyelv az, 
aminek a legtöbbet 
köszönhetjük fenn-
maradásunk, törté-
nelmünk során. 

forrás: 
www.ferencvaros.hu
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PROGRAMAjánló

szeptember 25. 18.00
(Szakmai) Titkok kint és bent
Mázló Lajos ipari formatervező 
kiállításának megnyitója
Megtekinthető október 22-éig
Pincegaléria (Mester utca 5.)

szeptember 27. 14.00–22.00
IFI FESZT
Érezd a fiatalságot!
a FEGYIÖK szervezésében
Színpadi program:
14.00 Egy fiatal nyara c. kiállítás 
megnyitója
14.30 Divatbemutató: Modell 
Divatiskola közreműködésével
15.45 Záhonyi-Ábel Dávid 
stand-up comedy műsora
16.00 Amatőr zenekarok, énekesek 
fellépése
18.00 Children of distance koncert

19.00 DJ levezető party
Egész nap: molinó-, pólófestés, társasjá-
tékok, hennafestés, kézművesség, teaház, 
sportprogramok (mászófal, pingpong, 
csocsó, darts)
FMK parkja (Haller u. 27.)

szeptember 28. 10.00–16.00

Ferencvárosi Mesenap
10.30 Mesenapi Cimbora verssel-dallal, 
a 40 éves Cimbora születésnapi műsora
11.30 Kéztől kézig, zenél Novák János és 
Másik János
12.30 Mesemondás Benedek Elek
meséiből
13.15 A Garabonciás együttes
produkciója
14.00 Kiállítás-megnyitó a mesés
rajzokból
14.15 A Mesenap alkalmából meghirde-
tett rajzpályázat és meseíró pályázat
eredményhirdetése, díjkiosztása

14.30 Filmvetítés Weöres Sándorról és 
a régi Cimbora műsorokról kicsiknek és 
nagyoknak
Egész nap: játszóház, ismeretterjesztő 
feladatok, logikai és ügyességi játékok 
mesefigurákkal, ugrálóvár, pónilovaglás, 
mesesarok, kézműves foglalkozás, hasz-
nált és új könyvek adása, vétele, cseréje
FMK

Október 2. 17.00

Gyöngyszalagtól gyöngygallérig  
kiállítás megnyitója
Kőbánya–Madách tér–Ferencváros. Ezt 
az utat járta be Fehér Anna Gyöngystúdi-
ója és Gyöngytársasága Budapesten. Az 
első tanítványok közül sokan ma már ön-
álló alkotók. Együtt mutatkoznak be ezen 
a kiállításon.
Megtekinthető október 31-éig
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

rejtélyes találós kérdések
Fekete-fehér, igen-nem – úgy hangzik, 
mint egy találós kérdés, valójában azon-
ban testvérvárosunk, Királyhelmec mű-
vésze, Terebesi Gyula fotókiállításának 
címét rejti. A játékos feladványokhoz ha-
sonlóan a Pincegalériában kiállított képek 
a hétköznapi dolgok titokzatosságát emel-
ték ki különleges nézőpontból, a művészi 
látásmódon keresztül.

A tárlatot Királyhelmec polgármestere, 
Balog József nyitotta meg szeptember 
6-án, a Pincegalériában. Méltatásában 
kiemelte, Terebesi Gyula egy magára ha-
gyott régió művésze, akinek képein ke-
resztül ez a lélekkel teli táj bemutatkoz-
hat a fővárosban. Az alkotásokat nézve 

valóban a szív erejét ta-
pasztalhatták meg a láto-
gatók, például a megörö-
kített fák ágainak ívében 
vagy a háztető cserepei-
ben. A megnyitón Bács-
kai János polgármester 
mondott köszöntőt, a 
rendezvény háziasszo-
nya pedig Tóth Betty, az 
FMK megbízott igazga-
tója volt. A rendezvényt 
Várnagy Andrea és Far-
kas Zsolt művész házas-
pár gyönyörű zongorajá-
téka kísérte.

Lovas szobrot avattak
Felavatták A. G. Gaberi „Historica” nevű 
alkotását a Budapesti Corvinus Egyetem 

melletti Sóház téren. A fel-
sőoktatási  intézmény 
2011-ben csatlakozott 
a „Híd az Egyetemek 
között” programhoz, 
vállalva a szlovén szob-

rászművész „Történe-
lem” elnevezésű szobrá-

nak felállítását 
az Egyetem 
Közgáz Cam-

pusának épületei közötti területen. A Budapesti Corvinus Egyetem 
együttműködik a szlovén székhelyű Central European Initiative 
Harp Round Table nemzetközi alapítvánnyal, amelynek egyik cél-
ja az európai egyetemek közötti kapcsolatépítés. Ennek jelképe 
a szeptember 18-án felavatott szobor. Ilyen műalkotás található 
egyébként a bécsi, a berlini és az egyik varsói egyetemen is. Az al-
kotás az agresszió és a férfidominancia jellemezte világban hang-
súlyozni szeretné a nők szerepét, a megértés és empátia fontossá-
gát. A szalagátvágási ceremónián részt vett többek között Kövér 
László, a magyar Országgyűlés elnöke, Janko Veber, a szlovén 
Országgyűlés elnöke, Formanek Gyula alpolgármester, valamint 
az általános szponzorok, a Trigránit vezetője, Demján Sándor és 
Tóth Csaba.                                                                             (SZD)
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Ingyenes 
szűrővizsgálatok

Az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható!

Azok a IX. kerületben lakó 45–65 év 
közötti asszonyok, akik utolsó mam-

mográfiás vizsgálata óta eltelt két 
év, névre szóló meghívót kapnak 

mammográfiás szűrővizsgálatra. 
A vizsgálat helye: Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgálat, 1095 
Budapest, Mester u. 45–49., 

tel.: 455-4542, 455-4500/181.
Kérjük, tegyen eleget a meghí-

vásnak, vegyen részt Ön is a mam-
mográfiás szűrővizsgálaton! A szű-

rővizsgálat térítésmentes.
Információ: Budapest Főváros 

Kormányhivatala Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve, tel.: 465-
3823.

A szív- és keringési megbetegedések, a 
cukorbetegség, a zsíranyagcsere-, illetve 
a népbetegségnek számító magas vér-
nyomás betegség a fiataloknál is nagy 
számban jelen van, nem pusztán az idő-
sebb korosztályt érinti. A hipertónia (ma-
gas vérnyomás) a 18–35 éves korosztály 
esetében közel 10%-ot, az 50–59 évesek 
közt 40%-ot, 70 év fölött pedig a lakos-
ság 60%-át érinti. A keringési megbete-
gedések súlyosabb szövődménye – az 
agyvérzés, a szívizomelhalás, az egyéb 
érkatasztrófák, tüdőembólia, súlyos rit-
muszavarok – megelőzése és kezelés 
döntő fontosságú.

Szeptemberben szív- és érrendszeri szű-
rővizsgálatot szervez Ferencváros Ön-
kormányzata. A szűrővizsgálaton belül 
anamnézis felvételt, fizikális belgyógyá-
szati vizsgálatot, 12 elvezetéses EKG-
vizsgálatot és laborvizsgálatokat (kolesz-
terin, triglicerid, vércukor) végeznek.

A szűrővizsgálat utolsó időpontja: 
2013. szeptember 24. 08.00–12.00

A szűrővizsgálat helyszíne: FESZ Kft. 
Szakorvosi Rendelő, Kardiológiai Szak-
rendelés, 1095 Budapest, Mester u. 45.

A várakozás elkerülése érdekében a 
szűrővizsgálatokon való részvételre elő-
zetes időpont-egyeztetés szükséges. Tele-
fon: 455-4500.

Tisztelt Ferencvárosiak!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvá-
ros Önkormányzata nagy súlyt helyez a 
kerületi lakosok egészségmegőrzésére, 
így a korábbi melanómaszűrés, a jelenlegi 
kardiológiai szűrővizsgálatok után októ-
berben egy bevezető előadást követően 
három alkalommal biztosít lehetőséget 
a kerületi férfiak prosztatabetegségeinek 
szűrésére.

A prosztata jóindulatú megnagyobbodá-
sa egy korral járó elváltozás, ami 45–50 
év felett a férfiak nagy többségénél jelent-
kezik. Nem okoz minden esetben panaszt, 
ilyenkor kezelést nem igényel, ha azon-
ban mégis, akkor gyógyszeres kezeléssel 
jól mérsékelhetők vagy meg is szüntethe-
tők a panaszok.

A prosztatarák a jóindulatú prosztata-
megnagyobbodáshoz hasonlóan a kez-
deti stádiumban nem okoz panaszt, ezért 
az csak szűrővizsgálattal deríthető fel. A 
kezdeti stádiumú prosztatarák jól gyó-
gyítható, szemben a szűrővizsgálatra nem 
járóknál későn felfedezett rákkal, mely az 
életesélyeket nagyban befolyásolja, szá-
mos szervre áttéteket adhat, fájdalommal, 
vérvizeléssel, vizeletelakadással járhat, és 
a műtét, gyógyszeres kezelés, besugárzás 
jóval kevesebb eredményt hoz, mint az 
időben felfedezett rák esetében végzett 
ellátás. A vizsgálat nem jár fájdalommal, 

10–15 percet vesz igénybe, előjegyzés 
alapján kerül elvégzésre, így várakozással 
sem jár.

Mindezek alapján minden 45 év feletti 
ferencvárosi férfilakosnak javasoljuk, ve-
gyen részt a meghirdetett és támogatott 
szűrővizsgálaton, melyre a Mester utca 
45. szám alatti Szakorvosi Rendelő 4. 
emeleti Urológia Szakrendelésére várjuk.

2013. október 1-jén 14.00 órakor a prosz-
tataszűrés fontosságáról szóló előadásra 
várunk szeretettel minden érdeklődőt a 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 
Kft. Oktatási és Továbbképző Központjá-
ban (1095 Budapest, Dandár u. 28.).
Szűrővizsgálati időpontok:
2013. október 9. 14.00–18.00 óra között
2013. október 16. 14.00–18.00 óra között
2013. október 30. 14.00–18.00 óra között

A vizsgálatra előjegyzés kérhető hétfőtől 
péntekig 8.00–13.00 óráig a 455-4509-es 
telefonszámon.

Reméljük, minél többen részt tudnak 
venni ezeken a szűrővizsgálatokon, hi-
szen az egészség megőrzése, a betegsé-
gek megelőzése, illetve korai felismerése 
nagyon fontos.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, 
tegyünk együtt az egészséges Ferencvá-
rosért!

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Közlemény
Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Drégely u. 19. szám alatti 
felnőtt háziorvosi rendelő felújítás miatt 2013. szeptember 16. 
napjától előreláthatólag 2013. november 8. napjáig zárva tart.

A Drégely u. 19. szám alatti rendelő felnőtt háziorvosai 2013. 
szeptember 16-ától változatlan rendelési időben a IX., Mester 
u. 45. alatti szakorvosi rendelőben az I. emelet 116. sz. alatt dr. 
Molnár Márta, dr. Ferenczi Judit, dr. Tordy Béla, dr. Sárkány 
Endre (telefon: 455-4500/150 mellék); a II. emelet 215. és 216. 
sz. alatt dr. Zegnál Mária, dr. Morsányi Klára, dr. Környei Zsu-
zsanna, dr. Kotányi Péter és dr. Jelinek Benjamin Gábor (telefon: 
455-4500/ 134 és 141 mellék) fogadják Önöket.

Tisztelettel kérjük Önöket, a hosszas várakozási idő elkerülése 
érdekében, amennyiben lehetséges, előzetesen szíveskedjenek 
időpontot egyeztetni háziorvosukkal. A rendelők műszaki álla-
potának felújítása közös érdekünk, ezért türelmüket, az esetle-
gesen okozott kellemetlenségekért pedig megértésüket kérjük.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Szűrővizsgálat férfiaknak!
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ÉLD ÁT A TŰÉLES
HD KÉPÉLMÉNYT!

CSALÁDI+HD CSOMAG 
az első 2 hónapban 

 1990 Ft havi díjjal,
több mint 60 TV-csatornával, 
új Telekom TV-előfizetőknek, 2 év hűségidővel.
Az ajánlat további feltételei és a 3. hónaptól 
érvényes havi díjak: telekom.hu, vagy keresd 
a Telekom hivatalos értékesítőit!

CSALÁDI+HD CSOMAGCSALÁDI+HD CSOMAGCSALÁDI+HD CSOMAG

ÚJ TV-CSOMAG 

NÉPSZERŰ 

HD CSATOR NÁKKAL!

Ajánlatunk 2013. augusztus 7-től visszavonásig, de legkésőbb október 15-ig érvényes a Magyar Telekom 
e szolgáltatással lefedett területein, műszaki felmérés eredményétől függően. Eltérő díjazással 
a TV-csomag 1 éves és határozatlan idejű konstrukcióban is igénybe vehető. Az akciós ajánlat speciális 
és egyéb ajánlatokkal nem vonható össze. A HD-csatornák vételéhez szükség van egy erre alkalmas 
vevőkészülékre, (amelyet szakembereink díjmentesen telepítenek), illetve egy Full HD/HD ready 
TV-készülékre. A tájékoztatás nem teljes körű, további információ: üzleteink, 1412, www.telekom.hu

Europark Telekom üzlet
1195 Budapest, Üllői út 201.

Ingyenes jogsegélyszolgálat
SÉrElmEK A pSZIChIÁTrIÁn
Alapítványunk közel 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszol-
gálatot azok számára, akiket sérelem ért pszichiátriai kezelé-
sük során. Ha ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve 
tudomása van ilyen esetről, kérjük, jelezze az alábbi elérhető-
ségeken:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06/1/342-6355, 
06/70/330-5384. E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Továbbra is várjuk a kerületi babákról készült fotóikat. 
Címünk: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

KÖzÖsséG

Templomok Éjszakája az Örökimádás-
ban (Tóth Sándor)

Balog Blanka 2013. március 
1-jén, a tavasz első napján 
érkezett, a fotón 4 hónapos, 
és éppen egy kedves baráttól 
kapott sapkát próbál fel.

Ollrám Botond 2011 áprili-
sában született, a Haller park 
szomszédságában lakik. A kép 
idén nyáron készült.

Előző lapszámunk nyertese: Dobrovolni Pál-
ma. Gratulálunk! Kérjük, írja meg postacímét a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre! A helyes 
megfejtés: 1– C, 2 – A, 3 – B, 4 – A, 5 – C

Helytörténeti kvíz
A Templomok Éjszakájához kapcsolódóan 
játékunkban ezúttal Ferencváros templomai-
val összefüggő kérdéseket teszünk fel. A helyes 
válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre 
elküldő megfejtőink között értékes könyvajándé-
kot sorsolunk ki.

1. Az Örökimádás hazánk egyetlen olyan temploma,
A) amelyet kettős, ún. ikerszentéllyel építettek B) amely 
köré négy főtornyot emeltek C) amely az Oltáriszent-
ségben jelenlévő Jézus imádásának lelkületére épült.

2. Az unitáriusok vásárolták meg az akkori Rákos 
utca (ma hőgyes Endre) 3. szám alatti ingatlant, 
ahol ma a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 
temploma található. Mikor vették meg a területet?
A) 1911-ben B) 1923-ban C) 1932-ben

3. Ki tervezte a neoromán stílusban épült Bakáts téri 
plébániatemplomot?
A) Hild József  B) Fried Miksa C) Ybl Miklós

4. Mi lett a sorsa a Bakáts téri plébániatemplom hat 
harangja közül a három legnagyobbnak az első vi-
lágháború idején?
A) ágyút öntöttek belőlük B) megsérültek, újraöntötték 
őket C) lőszert gyártottak belőlük

5. Mikor épült fel az Assisi Szent Ferenc templom?
A) 1867-ben B) 1873-ban C) 1879-ben

FEREncVáROSI GólYAhíR
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