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Tízpróbát teljesítettek az indulók a 
József Attila-lakótelep Nyúldomb-
ján tartott sport- és egészségnapon 
október 12-én.

Hazánk egyetlen férfiszopránja, 
Vásáry André már több éve kerü-
letünkben él. Az énekest kedvenc 
épületéről is kérdeztük.

A szubjektív biztonságérzet erősíté-
sét célzó bűnmegelőzési programot 
indított az önkormányzat, a rendőr-
ség és a közterület-felügyelet.

középpontban a biztonság
Új körzeti megbízotti iroda nyílt Ferencvárosban, ezúttal a Gát utca középső részén. A létesítményt október 10-én 
adta át Bácskai János polgármester és Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az intézmény-
nek köszönhetően a szolgálatot teljesítő rendőrök napi kapcsolatot alakíthatnak ki a helyiekkel.

Az irodahelyiséget teljesen felújítva és be-
rendezve, térítésmentesen adták a rendőr-
kapitányság használatába. Kialakításának 
3,5 millió forintos költségét Ferencváros 
Önkormányzata állta. Az átadást követően 
három körzeti megbízott dolgozik majd 
a helyszínen, akik felváltva teljesítenek 
szolgálatot a kiemelt délelőtti és délutáni 
időszakban.

Bácskai János az átadási ünnepségen el-
mondta, óriási sikerként könyvelhető el, 
hogy rövid időn belül a harmadik körzeti 

megbízotti iroda nyílik meg a kerületben. 
A polgármester szerint ezek a létesítmé-
nyek és az ott folyamatosan szolgálatot 
teljesítő rendőrök erősíthetik a ferencvá-
rosi polgárok szubjektív biztonságérzetét, 
amit a lakosság elsőként említ, ha arról 
kérdezik őket, mitől éreznék magukat job-
ban itt, Ferencvárosban.

– A közeljövőben a negyedik iroda is 
kialakításra kerül a Lónyay utca 26. szám 
alatt – közölte az eseményen Bácskai Já-
nos.

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium 
parlamenti államtitkára köszönetet mon-
dott az önkormányzat és a rendőrség kor-
mánnyal való sikeres együttműködéséért, 
aminek eredménye a Gát utcai új iroda. 
– A kormány ígéretéhez híven 3500 fővel 
növelte a rendőrség létszámát, amiből a 
Budapesti Rendőr-főkapitányságra 1700 
fő jutott – fogalmazott az államtitkár.

Részletek a 3. oldalon.
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„az erő forrása a nagyság 
és dicsőség emlékezete”
Országszerte és a határokon túl is megemlékezéseket tartottak október 6-án az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc aradi vértanúinak emlékére. Ferencvá-
rosban koszorúzással tisztelegtek a hősök előtt.

A mártírok egyike, Knézich Károly hon-
véd vezérőrnagy Bakáts tér melletti dom-
borművénél tartott eseményen a Himnusz 
közös eléneklése után Kállay Gáborné ön-
kormányzati képviselő mondott ünnepi be-
szédet. „Az a tizenhárom holttest, az még 
ma is egy eleven valóság; valósága az égő 
honszeretetnek, valósága a dicsőségnek, 
annak a fényes ragyogó napnak, melynek 
ők voltak lealkonyultában utolsó sugarai. 
(…) Hadd legyenek ők a mi örökös gon-
dolatunk ezen a napon” – idézte a politikus 
Mikszáth Kálmán október 6-ával kapcso-
latos, a Néplapban megjelent cikkét. 

Az aradi mártírok hősiességéről dr. Vas 
Imre is beszélt. Az országgyűlési képviselő 
szerint a tizenhárom vértanú hozzájárult a 
polgári Magyarország megteremtéséhez, 
és megmutatta, hogy mi, magyarok képe-

sek vagyunk arra, hogy megvédjük közös 
értékeinket. – A magyarok számára a sza-
badság sohasem pusztán annyit jelentett, 
hogy fellázadunk valami ellen, amit rossz-
nak tartunk, hanem hogy kiállunk azért, 
amit jónak gondolunk. A magyar sza-
badság és függetlenség lényege az, hogy 
szabadon és büszkén kimondjuk: nekünk, 
magyaroknak fontos a hazánk, nemzeti 
összetartozásunk, nyelvünk, kultúránk, 
termőföldünk, keresztény hagyományaink, 
a család ereje, a hűség, az igazmondás és 
a becsület – hangsúlyozta felszólalásában 
dr. Vas Imre.

A beszédek után a politikai pártok és 
civil szervezetek képviselői elhelyezték 
koszorúikat a Knézich-táblánál. A meg-
emlékezés vendége volt Nemcsák Károly 
színművész is, aki Szép Ernő Imádság 

című versét, illetve Petőfi Sándor A ma-
gyar nemzet című költeményét szavalta el. 
Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

(szd)

„Mondd el, mert ez világ csodája”
A sztálini diktatúra ellen 
irányuló 1956-os forrada-
lom emléke az azt megélő 
korosztály szinte minden 
tagjában él, a ferencvá-
rosi polgárok lelkében 
talán fokozottan is. Ez 
nem véletlen, hisz a ke-
rület a fegyveres harcok 
egyik központi helyszíne 
volt, ráadásul a felkelők 
a Soroksári úton találha-
tó fegyvergyár puskáival 
álltak harcba október 23-
án. A kerületben küzdöt-
tek a legjelentősebb felkelőcsoportok is: a Kilián-laktanya katonái, akik közreműködtek a 23-a 
utáni pár napig tartó tűzszünet kivívásában, a Ferenc tériek, a Tompa utcaiak vagy a Tűzoltó 
utcaiak, akik utolsóként tették le a fegyvert. Vezetőjük, Angyal István a legelismertebb forra-
dalmárok közé tartozik. Rá és a forradalom hőseire emlékezünk Márai Sándor Mennyből az 
angyal című versének egy részletével.

„Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?...

ngyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
– a gyermek, a szamár, a pásztor –
Az álomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik –
mennyből az angyal.”

 (New York, 1956)

Olvassa be telefonjával a 
QR-kódot, és tekintse meg a 

képgalériánkat.

Ferencvárosi  
megemlékezés
Ferencváros Önkormányzata 
minden kerületi polgárt meg-
hív az 1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulója al-
kalmából rendezendő ünnepi 
megemlékezésre.

koszorúzás
Időpont:  
2013. október 23. 11.00

Helyszín:  
Bakáts tér ‘56-os emlékmű

Közreműködnek:
Nemcsák Károly Érdemes 
Művész, Jászai Mari-díjas 
színművész és az Ádám Jenő 
Zeneiskola zenekara.
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Új körzeti megbízotti iroda nyílt
(folytatás az első oldalról)
Bácskai János polgármester 
hangsúlyozta, az önkormányzat 
mindent megtesz a közbizton-
ság javítása érdekében. Emlé-
keztetett: – Április végén adtuk 
át a József Attila-lakótelepen a 
Börzsöny utcai rendőrőrsöt, és 
jelenleg két körzeti megbízotti 
iroda is működik: a József At-
tila-lakótelepen, a Pöttyös utca 
6., valamint az Aszódi lakótele-
pen, az Aszódi utca 18–20. szám 
alatt. A mostani után a közeljö-
vőben a negyedik iroda is ki lesz 
alakítva a Lónyay utca 26. szám 
alatt.

Fuxreiter Róbert, Ferencváros 
rendőrkapitánya szerint a kör-
zeti megbízottak munkájukkal 
– rátermettségük, kapcsolatteremtő és tár-
gyalókészségük alapján – hozzájárulnak a 
rendőrség és a lakosság közötti jó kapcso-
lat kialakításához, amely elengedhetetlen a 

bűncselekmények megelőzése érdekében, 
valamint a lakosság szubjektív biztonság-
érzetének növelésében. – Cél, hogy ki-
alakuljon egyfajta „szolgáltató rendőrség 

kép”, és ezen erőfeszítések 
sorába illeszkedik a körzeti 
megbízotti iroda megnyitása 
is – mondta Fuxreiter. A rendőr 
őrnagy arra kérte a lakosságot, 
forduljon bizalommal az itt dol-
gozó rendőrökhöz.

Mezey István önkormányzati 
képviselő felszólalásában el-
mondta, a városrehabilitáció 
előtt álló környéken már régóta 
szükség volt egy ilyen irodára, 
az itt élőkben jogos igényként 
merült fel, hogy a házak felújí-
tásáig is biztonságban élhes-
senek. A létesítmény nagyon 
gyorsan, kevesebb mint egy 
év alatt meg is valósult, hiszen 
mind az önkormányzat, mind a 
rendőrség teljes mértékben tá-

mogatta a törekvést.
Az ünnepi beszédek elhangzása után 

Kontrát Károly és Bácskai János átvágta 
az iroda nemzetiszínű szalagját.

támogatás az egészséges fogakért
Modern fogászati kezelő-
egységgel gazdagodott a 
József Attila-lakótelepen 
található Ferencvárosi 
Gyermekfogászat. A K&H 
Gyógyvarázs pályázatán el-
nyert támogatásból megvá-
sárolt berendezéssel a helyi 
gyermekek színvonalasabb 
ellátásban részesülhetnek a 
jövőben.

Korábban már beszámoltunk 
arról, hogy idén több gyermek-
egészségügyi intézmény, köz-
tük a Ferencvárosi Gyermekfo-
gászat vásárolhatott eszközöket 
és berendezéseket a K&H Bank 
Gyógyvarázs elnevezésű pá-
lyázatán nyert támogatásból. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Kft. (FESZ) által működtetett Börzsöny utcai létesítmény csaknem 
négymillió forintot kapott, amit egy komplett fogászati kezelőegység beszerzésére for-
dított. 

A helyszínen tartott október 9-i ünnepélyes átadón Horváth Magyary Nóra, kommu-
nikációs ügyvezető elmondta, a tíz éve működő Gyógyvarázs program során eddig 477 
millió forinttal támogatták a hazai gyermekegészségügyet, és remélik, erre a jövőben 
is lesz lehetőségük. Dr. Bácskai János polgármester örömét fejezte ki, hogy a Mester 
utcai gyermekfogászat önkormányzati támogatással megvalósuló tavalyi felújítása után, 
a K&H jóvoltából most már a József Attila-lakótelep gyermekei is színvonalasabb ellá-
tásban részesülhetnek. 

A kereskedelmi bank segítségét a FESZ ügyvezető igazgatója, dr. Kovács József is meg-
köszönte. A lakótelepi rendelő fogszabályozó szakorvosa, dr. Gabriel Szilvia szerint az 
új kezelőegységet a gyerekek is nagyon kényelmesnek tartották, és a berendezésnek kö-
szönhetően a betegellátás is gördülékenyebb, hatékonyabb lesz.  (SZD)

közmeghallgatás
Bárki elmondhatta véleményét, javasla-
tát az idei közmeghallgatáson, október 
17-én. Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának kép-
viselő-testülete minden évben a Polgár-
mesteri Hivatal tanácstermében várja 
a polgárokat, hogy feltehessék kérdé-
seiket a kerület vezetésének és felelős 
döntéshozóinak. A kérdések postai úton, 
e-mailben érkezhettek, de a helyszínen 
is elhangozhattak.

Mivel a közmeghallgatás lapzártánk 
után történt, részletes tudósítást a követ-
kező számunkban közlünk.

Budapest-makett  
a Bálnában
Hosszú évek után újra látható volt Bu-
dapest 1:500 léptékű, fából készült 
makettje a Fővám téri Bálnában ok-
tóber 3. és 6. között a III. Nemzetközi 
Makettfesztiválon. A fesztivál munka-
eszközként mutatta be a makettet, és a 
városfejlesztéshez fűződő kapcsolatával 
foglalkozott. Szakmai programokon 
vázolták a modellezés szerepét a dön-
téshozatalban, valamint a város műkö-
désének megjelenítésében és megterve-
zésében.

röviden

Olvassa be telefonjával 
a QR-kódot, és tekintse 

meg a videónkat.
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MeGHÍvÓ

Bűnmegelőzési akciósorozat
A kerületben élők szubjektív biztonságérzetének erősítését célzó 
közös bűnmegelőzési programot indított Ferencvárosban az önkor-
mányzat, a rendőrség és a közterület-felügyelet. Az akciósorozat ke-
retében rendszeres ellenőrzéseket tartanak a városrész körzeteiben, 
így megelőzve az esetleges bűncselekményeket, szem előtt tartva a 
felmerülő lakossági igényeket.

Ferencváros bűnügyi szempontból a kö-
zepesen veszélyes kerületek közé tartozik. 
Aki esetleg már átélt valamilyen bűncse-
lekményt, vagy közeli ismerőse lett lopás 
vagy betörés áldozata, az negatívabban 
ítéli meg a helyzetet. Ezért van szükség 
fokozott rendőri jelenlétre, hogy minden-
ki saját bőrén is érezhesse a közbiztonság 
javulását. 

A IX. kerületben az eltérő területeken 
más-más problémával szembesül a 
rendőrség és a közterület-felügyelet. 
Míg Belső-Ferencvárosra az autók 
feltörése és a közterületi bűncselek-
mények jellemzők, addig a rehabili-
táción átmenő középső-ferencvárosi 
rész bűnügyei a megújulás szaka-
szosságából fakadnak, a József At-
tila-lakótelepen pedig autólopások 
fordulnak elő leginkább.

A szubjektív biztonságérzetet erő-
sítő akciók heti rendszerességgel, 
háromszor négy órában, a kerület 
egy adott körzetében zajlanak, így 
gyakorlatilag három hét alatt egész 
Ferencváros aktuális helyzetét felde-
rítik.

– A közbiztonság megterem-
tése közös feladat, minden 
hatóságnak és a lakosságnak 
együttműködve kell biztonsá-
gosabbá tenni lakókörnyeze-
tét, többek között ezért kerül sor a közös 
járőrszolgálatra. Az ellenőrzésen két köz-
terület-felügyelő és két rendőrjárőr vesz 
részt, így a jogsértéseket minden esetben 
szankcionálni tudják – mondta a prog-

rammal kapcsolatban Fuxreiter Róbert. A 
kerületi rendőrkapitány hozzátette, a bejá-
rások során a rendvédelmi hatóságok mun-
katársait mindig elkíséri az éppen aktuális 
terület önkormányzati képviselője, így a 

helyi lakosok közvetlenül a város-
atyáknak mondhatják el lakóhelyük-
kel kapcsolatos problémáikat.

Így volt ez a legutóbbi alkalom-
mal is, amikor az Aszódi lakótele-
pet vették szemügyre. A gyalogos 
terepszemle során a közterület-felü-
gyelők és a rendőrjárőrök leginkább 
a korábbi bejelentések és panaszok 
alapján utcai igazoltatást tartottak, 
ellenőrizték a környék játszótereit, 
ellátogattak lakótelepi hajléktalan-
szállóba és a Merényi Gusztáv Kór-
házba is. Az akció ideje alatt szeren-
csére komolyabb bűncselekmény 
nem történt.  (SZD)

összefirkálták az emlékművet
Ismeretlenek összefirkálták a Nehru parkban álló Roma Holo-
kauszt áldozatainak tiszteletére állított emlékművet. A FESZOFE 
Kft. munkatársai rövid időn belül megtisztították a gránitoszlopot. 
A helyhatóság nevében dr. Bácskai János polgármester közle-
ményben ítélte el a cselekedetet. „Ferencváros Önkormányzata el-
ítéli azon emberi magatartásokat, amelyek épített környezetünket 
tönkreteszik, mások érzelmeit, emberi méltóságát és történelmi 
emlékezetét meggyalázzák” – áll a közleményben. Az emlékmű-
vet 2006-ban állították, háromszög formája utal a cigányok meg-
különböztető jelére a második világháborúban.

elszállították a gránátot
Ivókút kiépítése céljából földmunkákat végeztek a FESZOFE Kft. 
munkatársai, így találtak rá a robbanószerkezetre a Vaskapu és Ti-
nódi utca sarkán levő játszótéren október 11-én. A rendőrség le-
zárta a játszóteret, valamint a 100 méteres körzetben lévő épülete-
ket is. Ferencváros Önkormányzata melegedő helyiséget nyitott a 
Mester utcai Molnár Ferenc Általános Iskolában, ahol ásványvizet 
és pogácsát biztosítottak a lakóknak. A II. világháborús, szovjet, 
82 milliméteres repesz aknavető éles gránátot elszállították, a la-
kók pedig visszatérhettek otthonaikba.

röviden

 
növekvő rendőri jelenlét

– Betörés helyett ne menjünk inkább  
moziba, Tyutyu?!

lakossági bejárás  
a József attila-lakótelepen
Ideje: 2013. november 6., szerda 17.00 óra 
Találkozó: Ügyfélszolgálati Kirendeltség,  
Toronyház utca 3/B

Ígéretünkhöz híven folytatjuk a lakossági bejárásokat a József 
Attila-lakótelepen. Célunk az itt élők által jelzett problémás 
helyszínek felkeresése, a lakók javaslatainak megismeré-
se, vélemény- és tapasztalatcsere. Ha van javaslata, milyen 
konkrét helyszínt keressünk fel a bejárás során, jelezze a 
lakotelep@ferencvaros.hu címen.
A lakossági bejárás résztvevői:
Dr. Vas Imre, a lakótelep országgyűlési képviselője, Formanek 
Gyula alpolgármester, Görgényi Máté elnök, József Attila 
Városrészi Önkormányzat, Fuxreiter Róbert rendőrkapitány, 
Rimovszki Tamás igazgató, Ferencvárosi Közterület-felügye-
let, Sebők Endre igazgató, FESZOFE Nonprofit Kft.

Jöjjön el és mondja el közvetlenül véleményét, javaslatait a 
lakótelep közbiztonságáról, a közterületek állapotáról, a helyi 
közösséget érintő kérdésekről!

Formanek Gyula alpolgármester,
Görgényi Máté részönkormányzati elnök
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zöldbe borul az új albert stadion
A jövő nyárra elkészülő új Albert Stadion körül sok zöld 
terület is lesz. A terveket az ismert kertépítész, Müller 
Krisztina készítette, őt dicséri majd a Ferencváros csapatá-
nak új otthonát körülvevő természet.

– A stadion „kertje” az ÁNTSZ épületének szomszédságában, az 
Üllői és a Gyáli út közelében lesz, gyakorlatilag a szurkolók szá-
mára jelentőséggel bíró Üllői út 129. alatt – magyarázta Müller 
Krisztina.  

A stadion körüli zöldfelület több mint 2300 négyzetméteren te-
rül majd el, de az Üllői úti jegypénztáron is lesz egy 177 nm-es 
tetőkert. A Könyves Kálmán körút mentén – ez már nem a sta-
dion kertje – még egy közel 8000 nm-es gyepes-fás terület léte-
sül, valamint ideiglenes parkolókat alakítanak ki. A bejáratoknál 
planténerekben elhelyezett fák fogadják a szurkolókat, és több 
mint 100 fát ültetnek ki a stadion körül.

Arra a kérdésre, hogy miben lesz a Fradi-stadionnál lévő zöld-
terület más a többi futballpálya környékén találhatónál, Müller 
Krisztina elmondta, a növényfelületek megvalósítását sokféle 
szempont alakította. A fák telepítésénél biztonságtechnikai szem-
pontokat is figyelembe kellett venni, sőt, arra is ügyeltek, hogy 
kerüljék az allergizáló növényeket, ugyanakkor a környező utcák 
meglévő fasorainak fajaihoz is igazodjanak. A stadiont labdaszerű, 
szabályos gömbkoronát nevelő fák fogják körülölelni, mégpedig 
kőrisfélék; a kőris az évezredek legendáriumában a Nap növénye.

A kertben a gömbkoronájú fák sávosan kialakított növényágyá-
sokban fognak állni, a szabályos csíkok a lomblevelű örökzöldek 
gömböcskéiből és a fehéresszürke ciprusok szintén szabályos 

bokrocskáiból rajzolódnak ki, felidézve a klub színeit. Az épület 
körüli kertben a Fradi büszkeségeit ábrázoló szobrok lesznek.

Az új Albert Stadiont a 2014/15-ös szezon kezdetekor adják át. 
A kertépítés mindig a befejező munkálat. A tervek elkészültek, de 
a kivitelezés tavaszra marad, és a stadion megnyitásakor a kert is 
teljes pompájában várja majd a sportolókat és a szurkolókat.

(MS)

Újjávarázsolják 
a Páva utcát

Felújítják a Páva utca Mester és Tompa utca közötti szakaszát. A 
munkálatok várhatóan december 13-án fejeződnek be, addig az 
érintett területet 8 és 17 óra között mindennap lezárják a gépkocsi-
forgalom elől. Az utcában a parkolás sem lehetséges a renoválás 
idején. A kivitelezők jelezték, a gyalogosforgalmat és az üzlet-
helyiségekbe történő bejutást folyamatosan biztosítják. Kismődi 
Nándor felelős műszaki vezető elmondta, az építkezés során min-
denhol felbontják az aszfaltot, és a járdák, valamint az úttest dísz-
burkolatot kap. Hozzátette, a korábban elhelyezett díszburkolatot 
természetesen meghagyják, de helyenkénti javításokat azon is el-
végeznek majd, ha szükséges.

Felfrissülés  
új környezetben

Megújult belsővel várja régi és új vendégeit Ferencváros 
egyik történelmi büszkesége, a Dandár Gyógyfürdő.

A létesítmény részleges átépítése során új, jobb elrendezésű vi-
zesblokkokat, koedukált, önálló fülkékkel ellátott öltözőt és a me-
dencével egy légtérbe tartozó pihenőrészt alakítottak ki. Az épület 
kerthelyisége felé új kijáratot építettek, amely lehetőséget bizto-
sít, hogy a fürdőzők a szabadban is tartózkodhassanak. A korábbi 
masszírozó az emeletre került, szintén megújított térbe, a meg-
szépült szauna mellett pedig billenő dézsa kapott helyet. A fürdő 
falait újraburkolták a ‘70-es években divatos kismozaikcsempe 
elbontása után, az utcai homlokzat téglaburkolatát idéző, téglatest 
alakú és színű kerámialapokkal. A közeljövőben az udvari hom-
lokzatot is renoválják, hőszigeteltek lesznek az ablakok és a falak, 
de megújul az épület szellőzőrendszere is. A munkálatok során a 
folyamatos fürdőüzem továbbra is biztosítva lesz.
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ensz-főtitkár a corvinuson
A szíriai konfliktusról, a szegénységről és a fenntartható fejlődésről, valamint 
az 1956-os forradalomról is beszélt Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár október 8-án, 
amikor Ferencvárosba érkezett. A dél-koreai politikus a Budapesti Corvinus 
Egyetemen vett át díszdoktori címet, amit magyarul köszönt meg.

A Fővám tér környékét ellepték a bizton-
sági emberek október 8-án délután, amikor 
Ban Ki Mun, az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetének (ENSZ) főtitkára a Corvinus 
Egyetemre látogatott. Az aulában tartott 
ünnepi eseményen Rostoványi Zsolt, az 
egyetem rektora a díszdoktori cím átadá-
sakor kiemelte, Ban Ki Mun az ENSZ élén 
a szegényeket, a rászorulókat és az elnyo-
mottakat szolgálja, az egyetem szenátusa 
ezen diplomáciai erőfeszítések miatt ado-
mányozta neki a díszdoktori címet.

– Örülök, hogy én is közgázos lehetek 
– mondta Ban Ki Mun kitüntetésekor ma-
gyarul, az egyetem köznyelvben használt 
nevére utalva, amelyet a zömében egye-
temi hallgatókból álló közönség tapssal 
fogadott. A főtitkár a világszervezet ösz-
szes dolgozója nevében vette át a címet, 
kiemelve, hogy az ENSZ és a Corvinus 
célkitűzései azonosak: mindkét intézmény 
egy jobb világ megteremtésén dolgozik.
Beszédében elmondta azt is, hogy különle-

ges szálak fűzik Magyarországhoz: 12 éves 
gyerekként az 1956-os forradalom megse-
gítését kérte levélben Dag Hammarskjöld 
akkori ENSZ-főtitkártól. Hozzátette: nem 
gondolta volna, hogy fél évszázaddal ké-
sőbb ő áll majd a világszervezet élén, és 
most azon dolgozik, hogy neki ne legyen 
oka hasonló segélykérő leveleket kapnia.

– A szíriai rezsimet vegyifegyver-arze-
nálja feladására kötelező biztonsági taná-
csi határozat „történelmi előrelépés” volt a 
két és fél éve tartó, eddig több mint 100 
ezer áldozatot követelő konfliktusban. Ez 
győzelem volt a diplomácia számára – fo-
galmazott az ENSZ-főtitkár. Hangsúlyozta 
azt is, hogy a válsághelyzetek megoldása 
mellett a világszervezet tágabb feladata, 
hogy biztosítsa a világ fenntartható fejlő-
dését és felszámolja a szegénységet. Arra 
biztatta hallgatóit, legyenek világpolgárok, 
és szenvedélyesen és részvéttel viszonyul-
janak Földünk égető problémáihoz.
Felszólalása végén Ban Ki Mun ismét ma-

gyarul köszönte meg a figyelmet hallgató-
ságának és a díjat az egyetemnek: – Na-
gyon köszönöm, Közgáz!  
     (TZA)

kérdezze Polgármesterét a 9.tv-ben
A 9.tv legutóbbi, október 
15-i adásában ismét élőben 
válaszolt a nézői kérdésekre 
dr. Bácskai János polgár-
mester. A legtöbb észrevétel 
ezúttal is a közbiztonság és 
köztisztaság témáit érin-
tette. A közbiztonsággal 
kapcsolatban dr. Bácskai 
János örömmel mondta el, 
hogy a már két régebben 
működő, valamint a közel-
múltban átadott Gát utcai 
Körzeti Megbízotti Iroda 
után hamarosan Belső-Fe-
rencvárosban, a Lónyay 
utcában is nyílik egy. Bő-
vült a kamerarendszer is Ferencvárosban, 
a közeljövőben hivatalosan átadják az új 
térfigyelő kamerákat, melyek listáját a Fe-
rencváros újságban és a 9.tv képújságjában 
is közzéteszik. A rendőrség és a közterület-
felügyelet pedig közös bejárásokat szervez 
a kerület minden részén a nagyobb közbiz-
tonság és a szubjektív biztonságérzet növe-
lése érdekében. 

Több nézői észrevétel is érkezett azzal 
kapcsolatban, hogy az üres vagy építkezési 
telkeken a tulajdonosok nem figyelnek kel-

lően a terület rendben tartására. Ezen ese-
tekben az önkormányzati vezetés egyetlen 
lehetősége, hogy felhívja erre a telektulaj-
donosok figyelmét. Amennyiben ez nem 
hoz eredményt, pénzbírságot szabnak ki. 

Az egyik néző arra panaszkodott, hogy 
sok kutyatulajdonos nem takarítja el há-
ziállata után az ürüléket. Erre reagálva a 
polgármester elmondta, hogy ez minden-
képpen az ebtulajdonosok feladata lenne,  
ugyanakkor tervezik, hogy az önkormány-
zati tulajdonú házak előtt bevezetik a rend-

szeres járdamosást. Remélik, 
ezt a többi társasház is köve-
tendő példának tartja majd. 

Egy, a József Attila-lakó-
telepről telefonáló hölgy azt 
szeretné, ha minél előbb fize-
tős lenne a parkolás a lakóte-
lep egy részén, hiszen sokan, 
akik vidékről járnak be, ott 
teszik le autóikat, a lakóte-
lepen élők pedig emiatt nem 
tudnak parkolni. A városve-
zető hangsúlyozta, keresik a 
fizetős parkolás bevezetésé-
nek leghatékonyabb, legin-
kább költségkímélő módját. 
Amennyiben a lakótelep egy 

részén fizetőövezetet alakítanak ki, az ott 
élőknek továbbra is ingyenes lesz a parko-
lás. 

A további kérdéseket és a polgármester 
azokra adott válaszait az ismétlésekben 
és youtube csatornánkon (www.youtube.
com/kilenponttv) is megtekinthetik.

Dr. Bácskai János polgármester a 9.tv élő 
adásában legközelebb november 19-én, 
kedden 18 órától válaszol a nézői kérdé-
sekre, amiket addig is várunk a 218-2121-
es üzenetrögzítős telefonszámon.

Olvassa be telefonjával a 
QR-kódot, és tekintse meg 

a műsort.
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ovisok ültettek
Idén is nárciszültetéssel fejezte ki az elesett, rászoruló, beteg em-
berekkel való együttérzését a Magyar Hospice Alapítvány. A rák-
betegeket gondozó szervezetek gyakori szimbólumának hagymái 
a József Attila-lakótelepen található Nyúldombon elültetve várják 
majd a tavaszt, hogy kihajthassanak. 

A 150 darab gumót az Ugrifüles Óvoda kisgyermekei ásták el 
papírcetlire írt kívánságaikkal együtt, melyek – Formanek Gyula 
alpolgármester szerint – a jó idő közeledtével valóra fognak válni. 
Kovács Anita programigazgató a kicsiket emlékeztette arra, hogy 
amikor betegek, milyen jó, hogy nincsenek egyedül, és vannak, 
akik gondoskodnak róluk.

– Ugyanígy gondoskodik a Hospice Alapítvány is a beteg em-
berekről. Titeket pedig arra kérlek, sose felejtsétek el, milyen jó 
érzés segíteni a rászorulókon – mondta a programvezető.

szentmise és sportversenyek
Immár egy éve, hogy minden hónap első vasárnapján 
cigánypasztorációs szentmisét tartanak a Gát utcai Páli 
Szent Vince Plébánia kápolnájában. Október 6-án a 
szentmisét dr. Székely János püspök atya mutatta be, 
majd a résztvevők az aradi vértanúkról is megemlékez-
tek.

Boldog Ceferino, a cigányok „védőszent-
je” tiszteletére a szentmise előtti pénteken 
asztalitenisz-versenyt tartottak, amelyen a 
püspök atya is részt vett. Emellett két kor-
csoportban kispályás labdarúgótornát is 
szerveztek, amelyek eredményhirdetése a 
szentmise utáni agapén történt. Az agapét 
Ferencváros Önkormányzata a „roma kon-
cepció” költségvetéséből biztosította. A dí-
jakat dr. Vas Imre országgyűlési képviselő 
adta át. Az eseményen jelen volt Müller 

György atya, a Páli 
Szent Vince Temp-
lom plébánosa és 
Csonka Gyula, a 
roma nemzetiségi 
önkormányzat ve-
zetője is.

A rendezvényt a 
ROKUS IX. Kiemelten Közérdekű Köz-
hasznú Egyesület szervezte, melynek kül-
detése, hogy a Ferencvárosban élő hátrá-

nyos helyzetű gyerekeket és felnőtteket 
segítse szabadidejük hasznos és kulturált 
eltöltésében.

Bursa Hungarica ösztöndíj ferencvárosi diákoknak is!
Ferencváros Önkormányzata csatlakozott a 2014. 
évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázathoz. Ennek köszönhetően 
jövőre is folytatódhat a hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló ferencvárosi fiatalok felsőfokú 
tanulmányainak támogatása.

A Bursa Hungarica ösztöndíj típusai:
„A” típusú ösztöndíj: felsőoktatási intézmény-

ben tanulmányokat folytatóknak.
„B” típusú ösztöndíj: közoktatásban részt vevő 

utolsó éves tanulóknak, akik a következő tanév-
től várhatóan felsőoktatási intézményben folytat-
ják tanulmányaikat.

Mindkét típusú pályázat esetén állandó ferencvá-
rosi lakóhellyel rendelkező pályázhat. A pályázat 
odaítélésekor csak az egy háztartásban élők szo-
ciális helyzetét lehet figyelembe venni.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműkö-
dési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pá-

lyázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.
aspx

A pályázati adatok feltöltése a regisztrációt 
követően lehetséges. A pályázati űrlapot egy 
példányban kinyomtatva és aláírva, a kötelező 
mellékletekkel, zárt borítékban kérjük eljuttatni 
az alábbi címre: Ferencváros Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda 
1096 Budapest, Lenhossék u. 24–28. A borítékra 
annyit kell ráírni: „Bursa Hungarica Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat”. Figyelem! A pályázat 
csak a pályázati kiírásban meghatározott csato-
landó mellékletekkel együtt érvényes. Benyújtási 
határidő: 2013. november 15.

További információ: http://www.emet.gov.hu/
hatter_1/bursa_hungarica

Az ösztöndíjjal kapcsolatos kérdésekre a Hu-
mánszolgáltatási Iroda munkatársai szívesen vá-
laszolnak: telefon: 215-1077/330, fax: 217-7105; 
e-mail: humanszolg@ferencvaros.hu

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

Helyszín:  
VIII. ker., Diószeghy 
S. u. 5. I. em.

Időpont:  
2013. október 21., 
hétfő 9.00–18.00 
óráig.

Vásárlásával a Magyar 
Vöröskereszt karitatív 
munkáját támogatja.
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népünnepély a maratonon
Soha még ennyien nem neveztek magyarországi szabadidősport 
rendezvényre, mint idén a 28. SPAR Budapest Maratonra, összesen 
21 930 futót regisztráltak. A futókígyó a IX. kerületet is érintette, 
és a mezőnyben ott versenyzett 37 ferencvárosi maratonista is, kö-
zülük a legjobb időt Fogarassy Viktor (3:03:58) futotta, a legidő-
sebb pedig egy 71 éves úr, Kaubek Péter volt.

Újabb győzelmével már harmadszor szerezte meg a magyar baj-
noki címet Józsa Gábor és Juhász Staicu Simona. Kovács Koko 
István ökölvívó olimpiai bajnok a New York-i maratonra készülve 
ezúttal 30 km-t futott, de úgy, hogy egy egész életében kerekes 
székhez kötött lányt, Gál Lillát tolta maga előtt. Szekeres Pál ál-
lamtitkár is versenyzett az Emmi minisztérium váltójában. Célba 
érkezése után ígéretet tett arra, jövőre felkészül, és a teljes távot 
teljesíti. Balog Zoltán miniszter egy vak futóval, Makádi Zsófival 
tette meg a maga penzumát. Futott a Kossuth-díjas Lovasi András, 
a vízilabda olimpiai bajnok, Benedek Tibor, Székely Bulcsú és a 
kenus Vajda Attila is.

Fut a nemzeti
A Nemzeti Színház is részt vett a 28. SPAR Budapest Maraton – Fut a színház Fesztiválon. Október 
13-án, vasárnap a teátrum csapatában Udvaros Dorottya színművésznő, Kozma András dramaturg és 
Tóth Auguszta színművésznő is képviseltette magát a versenyen. A Szabó László és Dely Szilvia saj-
tós munkatársakkal kiegészült csapat a futással hozzájárult a Bajor Gizi Színészmúzeum felújításá-
hoz. A jótékonysági futás nevezési díjából ugyanis a múzeum kertjét teszik majd rendbe a szervezők. 
A színházak futóversenyét végül a Vígszínház csapata nyerte.

Fogyatékos emberek is futottak
Több mint 150 fogyatékos fiatal és közéleti személyiség futott együtt a SPAR Maratonon a Fogyaté-
kosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) kezdeményezésére. A 600 méteres 
családi futásra az ország több pontjáról érkeztek látás-, mozgás-, hallássérült és értelmi fogyatékos 
fiatalok, akikkel kéz a kézben futottak a programhoz csatlakozó közéleti személyiségek. Együtt fu-
tott a fogyatékos fiatalokkal többek között Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő, Bácskai 
János, Ferencváros és Papcsák Ferenc, Zugló polgármestere, a Magyar Rádió csapata Jónás István 
vezérigazgató vezetésével, Hajdú Péter és Sarka Kata, Németh Kristóf színész, Várkonyi Attila DJ, 
valamint Gömöri Zsolt a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.      (TZA)

sportos családok a nyúldombon
Gyönyörű napsütésben 
tartották meg a Hozd 
mozgásba a családot! 
családi sport- és egész-
ségnapot a József Attila-
lakótelep Nyúldombján, 
október 12-én. Ideálisabb 
helyszínt nehéz lett volna 
találni: a zöld lakótelepen 
sok család él, a korszerű-
en felújított Nyúldombra 
pedig egyébként is rend-
szeresen járnak a sportolni 
vágyók. Ezúttal szakem-
berek várták a gyerekeket, 
felnőtteket, szépkorúakat: 
az esemény szakmai lebonyolításában a 
Gyulai István és Zsivotzky Gyula Alapít-
vány, valamint az Érezd Jól Magad Klub 
is részt vett.

Az indulóknak a tízpróbát kellett telje-
síteniük, az erőnléti, futó, ugró és hajlé-
konysági feladatok után a legizgalmasabb 
versenyszám, a RIÓ-2016 m futás követ-

kezett. A győztes befu-
tók korosztályonként: a 
lányoknál Timkó Blan-
ka és Maksay Dorka, a 
fiúknál Cagány Tétény, 
Ilyés Gergő és Ratkai 
Ferenc.

A tízpróbán kívül in-
gyenes egészségügyi 
szűrések, japán kardmű-
vészeti bemutató is várta 
a sportos családokat, de 
Nick Árpád Guiness-

rekorder vezetése mellett Erős Ember pró-
bát is tehettek a bátrabbak. A rendezvény 
szakszerű levezetését a Magyar Atlétikai 
Szövetség versenybírói segítették.      (KM)

Olvassa be telefonjával a 
QR-kódot, és tekintse meg 

a képgalériánkat.
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előreléptek a hokisok
Jelentős változások történtek a Ferencváros jégkorongcsapatában a nyári 
szünet alatt. Tíz játékos távozott a zöld-fehérektől, nyolcan pedig érkeztek. 
Utóbbiak egyértelmű erősítést jelentenek, és ez meg is látszott a Fradi játékán 
a MOL-liga alapszakaszának eddigi mérkőzésein.

Az előző bajnokság alapszakaszának 48 meccsén 31 pontot szerzett a Ferencváros, míg a 
lapzártánkig lejátszott 15 találkozón már 19-et, és a csapat teljesítménye is sokat javult az 
utóbbi hónapokban. A zöld-fehérek megszorongattak náluk nagyobb játékerőt képviselő 
gárdákat, miközben idegenben kiütötték a Miskolcot, magabiztosan verték meg hazai 
pályán a brassóiakat, majd legyőzték a címvédő dunaújvárosiakat. Támadójátékban és 
védekezésben egyaránt sokat fejlődött Dobos Tamás vezetőedző csapata. A szakember 
elsősorban a fegyelmezettséget emelte ki mint az egyik legfőbb erényt. Sokat jelent, hogy 
ismét a sokszoros válogatott Budai Krisztián őrzi a Fradi kapuját.

A jövő hasonlóan szép lehet, noha két súlyos sérülés gondot okozhat a zöld-fehéreknek. 
A második helyezett érsekújváriak elleni hazai – az utolsó pillanatokban elveszített – 
meccsen a svéd élvonalbeli múlttal is rendelkező Rickard Erikssonnak egy kirívóan durva 
ütközésnél elszakadt a térdszalagja, míg Kiss Gábor térde bedagadt egy szintén szándé-
kos szabálytalanság miatt. A játékvezetők által megtorlatlanul maradt brutális belépők 
miatt Pap Gábor, a szakosztály vezetője nyílt levelet írt a bírók első emberének.  

(ms)

Bronzérem a teke nBc-kupán
Nagy mozgás volt a nyáron a Ferencváros szuperligás tekecsapatainak öltözőjében. 
A megújult két együttes október elején Augsburgban szerepelt az NBC-kupán, a 
férfiak bronzérmesek lettek, a hölgyek a negyedik helyen végeztek.

A Szuperliga 2012/13-as kiírásában a Ferencváros női csapata 
a harmadik, a férfigárda pedig a negyedik helyen zárt. A szezon 
után jó néhány változás történt a játékoskeretekben. A hölgyeknél 
visszavonult a világbajnok Csongrádi Gyöngyi, míg a szintén vb-
aranyérmes Fegyveres Petra a Rákoshegy együtteséhez igazolt. 
A két klasszis pótlására négyen érkeztek a zöld-fehérekhez. A 
megszűnt székesfehérvári Köfém SC-től a kétszeres világbajnok 
Némethné Katona Beáta és Balla Ildikó szerződött az FTC-hez, 
Ausztriából pedig visszatért Zsíros Andrea és Sass Edit. A fehér-
váriaktól jött a Fradihoz az utánpótláskorú Hári Boglárka is. A 
férficsapattól szintén ketten távoztak, Németh Csongor az osztrák 
Ritzinghez igazolt, míg Nákits Dániel a Győr-Szol TC-t választot-
ta. A két új fiú a BKV Előrétől érkezett Pete II László és a Szen-
tesről szerződtetett Kecskés Miklós.

A vezetőségben is voltak változások. A legfontosabb a két kis-
padhoz köthető: a nők új edzője a Köfémtől jött Víz János, a 

férfiaké pedig a korábbi 
szövetségi kapitány, a vi-
lágbajnok Ferencz József 
lett. A népligeti pályát tel-
jes egészében felújították a nyári szünetben. Ami a terveket illeti, 
mindkét csapatnál a Szuperligába négy közé kerülés a cél.      

Az első néhány bajnoki mérkőzés után komoly nemzetközi meg-
mérettetésen vettek részt a Ferencváros tekézői. Az Augsburgban 
megrendezett NBC-kupán tizennégy gárda állt rajthoz mindkét 
nemnél; ezen a tornán a nemzeti bajnokságok 3. és 4. helyezett-
jei vesznek részt. A kupaporondra négy év után visszatérő férfiak 
negyedikként jutottak be a négyes döntőbe. Ott előbb kikaptak 
a későbbi győztes olasz KK Neumarkttól, majd a bronzmeccsen 
megverték az osztrák KSV Wient. A nők a második helyen kerül-
tek a rájátszásba, ahol a cseh Valasske Meziricitől és a horvát Iskra 
Porectől is vereséget szenvedtek.            (M. S.)

itthon nyertek  
a lányok
A női kézilabda Bajnokok Ligájának cso-
portkörét rosszul kezdte a Ferencváros, a 
lányok 32–23-ra kaptak ki a dániai Ikastban 
az FC Midtjyllandtól. A hazai folytatás már 
jobban sikerült. A Fradi a győzelemmel raj-
tolt montenegrói Buducsnoszt Podgoricát 
fogadta, és Tomori, Kovacsicz, valamint 
Zácsik vezérletével 27–25-re nyert. Elek 
Gábor vezetőedző szerint csapatának első-
sorban a védekezéssel sikerült győznie.

A zöld-fehérek lapzártánk után a lengyel 
Lublint látták vendégül, majd november 
3-án ők utaznak Lengyelországba. 
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Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre elküldő megfejtőink között értékes könyvajándékot sorso-
lunk ki.

1. Krúdy Gyula Utolsó szivar az Arabs 
Szürkénél című novellájából származik a 
következő idézet: „Az ezredesnek aznap 
agyon kellett lőni egy embert, a Kaszinó 
megbizatásából, miután a welszi herceg 
látogatásáról elnevezett Angol-szobában 
így döntöttek az urak. A párbajt délután 
tartják meg egy kaszárnyában, annak az 
embernek, aki a Kaszinót megsértette, nem 
szabad élve eljönni a helyszínéről. Az ez-
redes vállat vont. Jó, hát majd belelövök az 
ujságíróba – mondta egykedvűen. De köz-
ben nagyon megéhezett. Éppen csak annyi 
volt izgalma, amely a halálos párbaj napján 
elfogta. Fertelmes, soha nem érzett éhség 
vett rajta erőt. Éhes volt a gyomra, éhes 
volt a szája, félálomban forgatta a nyelvét, 
szájában soha nem érzett, soha el nem ért 
ételek ízeivel. Azt mondták neki, hogy az 
az ujságíró, akit a Kaszinó Angol-szobájá-
ban halálra ítéltek és az ítélet végrehajtását 
rábizták az ország legjobb céllövőjére: az 
ujságíró olyan koldus-szegény, hogy te-
pertőt vacsorázik esténként, papirosból, 
tizkörmével, a sót a mellénye zsebébe tar-
togatja és a retek, hagyma az íróasztala fi-
ókjában várja, amíg a tepertőt elfogyasztja, 
jó borra persze nem telik neki, ezért mesz-
szi utakat tesz meg, amíg valamely olcsó 
kocsmát elér, ahol hideg bort löttyenthet 
égő gyomrába.” 
A novellában emlegetett kaszárnya Fe-
rencvárosban található, de hol?
A) Az Üllői út és a Nagykörút találkozá-
sánál B) A Haller utcában  C) A Soroksári 
úton
2. A hazai kaszárnyaépítészet egyik legje-
lentősebb alkotásaként tartják számon ezt a 
gyalogsági laktanyának épült házat. Kiről 
kapta eredetileg a nevét?
A) Ferenc Józsefről B) II. Ferencről C) 
Mária Teréziáról

3. Az 1830-as évek végén a bécsi udvar 
nagyszámú katonaság telepítését határozta 
el a magyar fővárosba, amit az 1839–1840-
es pozsonyi országgyűlésen meg is szavaz-
tak. Ki tervezte a kaszárnyaépületet?

A) Hild József B) Brein Ignác C) Bukovicz 
Gyula
4. A kaszárnya fontos szerepet töltött be 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
idején, amikor gyakorlatilag a fegyveres 
ellenállás szimbólumává vált. A képen az 
1956-os sérült állapotában látható. Hogy 
hívták ekkor az épületet?
A) Kilián-laktanya B) Szabadság-laktanya 
C) Kossuth-laktanya 

5. Ki írta a híres Üllői-úti fák című verset?
Az ég legyen tivéletek,
     Üllői-úti fák.
Borítsa lombos fejetek
szagos, virágos fergeteg,
     ezer fehér virág.
Ti adtatok kedvet, tusát,
ti voltatok az ifjuság,
     Üllői-úti fák.

Másoknak is így nyíljatok,
     Üllői-úti fák.
Szívják az édes illatot,
a balzsamost, az altatót
     az est óráin át.
Ne lássák a bú ciprusát,
higgyék, örök az ifjuság,
     Üllői-úti fák.

Haldoklik a sárgult határ,
     Üllői-úti fák.
Nyugszik a kedvem napja már,
a szél busan dúdolva jár,
     s megöl minden csirát.
Hova repül az ifjuság?
Feleljetek, bús lombu fák,
     Üllői-úti fák.

A) Radnóti Miklós B) Kosztolányi Dezső 
C) József Attila
6. A Tűzoltó utcai Gyermekklinika jog-
elődje már 1885 óta fogadja betegeit. Ki-
nek a nevéhez fűződik az alapítása?
A)  dr. Szalárdy Mór B) dr. Semmelweis 
Ignác C) dr. Bánóczy József
7. A nagymértékű gyermekhaladóság ellen 
küzdő Szegény Beteg Gyermek Egyesület 
1885. június 29-én alakult meg. Két ki-
emelkedő jótevő adománya jelentős fej-
lesztést tett lehetővé, így 1896-ban már a 
Tűzoltó utcai épületcsoportban nyithatták 
meg az egyesület gyermekkórházát. Az 
adományozók nevét ma is emléktábla őrzi, 
kik voltak ők?
A) Thurn Jánosné, gróf Almássy Dénesné 
B) Bánóczy Józsefné, Semmelweis Ignác-
né C) gróf Teleki Gézáné, gróf Batthány 
Lajosné
8. A működését 10 osztállyal, ám mind-
össze egyetlen orvossal és öt nővérrel 
megkezdő kórház az első fél évében 323 
gyermeket gyógyított meg. Ma nagyjából 
minden második daganatos és leukémiás 
beteg gyermek itt gyógyul Magyarorszá-
gon. Évente összesen hány gyermeket lát 
el a klinika napjainkban?
A) mintegy 60 ezret B) mintegy 65 ezret 
C) mintegy 85 ezret

Előző lapszámunk nyertese: Far-
kas Ibolya.  Gratulálunk! Kérjük, írja 
meg postacímét a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre! A helyes meg-
fejtés: 1 – A;  2 – C; 3 –C; 4 – B; 5 – A; 
+1 – C
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Gyógytorna

Október 30. 11.00
Dési Huber Művelődési Ház (Toronyház 
u. 17/B)

Egészségügyi előadás 
a mozgásszervi  
betegségekről

Október 31. 14.00
FESZ Oktatóterme (Dandár u. 28.)

Természetjárás – 
Fiumei úti sírkert

November 2. 10.00
Találkozás: a sírkert főbejáratánál
Útvonal: Petőfi Sándor szüleinek sír-
emléke – József Attila síremléke – 
Kossuth- és Batthyány-mauzóleum – 
Kegyeleti Múzeum
Vezeti: Kiss Ádám

Vízitorna
November 5. 15.00
Molnár Uszoda (Mester u. 19.)

Filmklub
November 7. 10.00
A hópárduc talpra áll (rendező: Koll-
mann András)
Színes magyar dokumentumfilm a 
magyar hegymászóról, Erőss Zsoltról
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház  
(Toronyház u. 3/B)

idősügyi 
programajánló

FELHÍVÁS
Ferencváros Önkormányzata „A teljesség 
felé” idősügyi programok sikeres megvaló-
sításához keres:
• olyan embereket, akik szakmájukat ér-

dekesnek, követésre méltónak tartják, 
és szívesen beszélnének róla a fiatalabb 
generációnak, lelkesítenék őket, elmesél-
nék, hogyan lehet lelki egységet találni a 
jól megválasztott szakmában, munkában. 

• önkénteseket,
• akik segítenek abban, hogy prog-

ramjaink eljussanak kortársaikhoz, 
vagy

• akik szeretnék hobbijuk rejtelmeibe 
beavatni kortársaikat, illetve a fiata-
lokat (fotózás, írás, kézimunka, mo-
dellezés stb.), vagy

• akik szeretnek főzni, és szívesen 
részt vennének a 9.tv által készített 
és közvetített „Főzzünk együtt na-
gyival!” műsorban, vagy

• akik szívesen segítenének a progra-
mok szervezésében, lebonyolításá-
ban.

Bővebb információ és jelentkezés: az 
idosugy@ferencvaros.hu címen vagy a 
215-1077/392-es telefonszámon.

Generációk közös versenye
Második alkalommal rendezték meg a Teljesség felé idősügyi program keretében a helytörténeti vetélkedőt október 16-
án, a József Attila-lakótelep Közösségi Házában.

A rendezvény mottója: „helytörténeti vetélkedő nem csak fiata-
loknak” azt sugallta, hogy a gyermekek hasonló jellegű, 2000 óta 
évről évre megtartott vetélkedé-
sébe immár másodszor vonták 
be az idősebb korosztályt is. 
Ezúttal olyan vegyes csapatokat 
alkottak, amelyekben a diákok-
hoz szépkorúak is csatlakoztak, 
és együtt oldották meg a felada-
tokat, ezzel is hidat teremtve a 
generációk között.

Megnyitóbeszédében dr. Bács-
kai János, Ferencváros polgár- 
mestere épp erre az együttműkö-
désre hívta fel a figyelmet, mi-
vel a fiatalok az idősek tapasz-
talataival egészíthetik ki tanult 
ismereteiket csapatuk közös sikeréért. A polgármester elmondta, 
lakóhelyünkről érdemes minél többet tudnunk, hiszen jó érzés nap 
mint nap elsétálni olyan épületek mellett, amelyeknek történetük, 
történelmük van, vagy akár neves elődeink éltek bennük.

A rendezvényen Lukács Emília, a Ferencvárosi Helytörténe-
ti Egyesület elnöke is köszöntötte a résztvevőket, majd Gönczi 
Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője vezet-
te le a játékos feladatokat. Kedvcsinálónak először egy kisfilmet 
vetítettek, amely az FTC stadionjának 1974-es avatásáról szólt, 

majd az első feladatban fényképek alapján kellett felismerni né-
hány ismert kerületi helyszínt. A vetélkedő további feladványai, 

kérdései a városrész híres 
épületeihez, történelmi sze-
mélyiségeihez kötődtek. A 
résztvevők keresztrejtvényt 
fejtettek, vaktérkép alapján 
egykori gyárak, helyszí-
nek nevét adták meg, totót 
töltöttek ki, hibákat keres-
tek és puzzle-t raktak ki. 
A mozgalmas és sokszínű 
feladatok megoldását és a 
versenyre való felkészülést 
a „Mesélnek a ferencvárosi 
utcák” című helytörténeti 
olvasókönyv segítette.

A vetélkedőt végül a Röck István fantázianevű csapat nyerte, 
amelyet a Noszlopy Gáspár-csapat, a Mikszáth Kálmán-csapat 
és a Tompa Mihály-csapat követett. A győztesek jutalma könyv-
csomag volt, valamint minden résztvevő oklevelet, csokoládét és 
tollat kapott.

A versenyt a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület szervezte, és 
Ferencváros Önkormányzata mellett a Nándori cukrászda is tá-
mogatta.

(TZA)

 

MEGHÍVÓ 
 
 
 

A Ferencvárosi Önkormányzat 
és a 

DocuArt Filmművészeti Központ 
szeretettel 
meghívja 

Önt 
 

2013. november 7-én, csütörtökön 10 órától 
 

kezdődő közös programjára: 
 

A hópárduc talpra áll 
 

című magyar dokumentumfilm 
vetítésére! 
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Nyelvi össztűz a BMC-ben
Fiatal szónokok nemzetközi vetélkedőjének döntőjét rendezték először hazánkban, a ferencvárosi Budapest Music Cen-
terben (BMC). A „Vitázik a világ ifjúsága” című német nyelvű szónokpárbajra 8 országból 16 fiatal érkezett.

A közép-kelet-európai középiskolák né-
metet tanuló diákjai részére szervezett 
vetélkedő célja, hogy a fiatalok elmélyül-
tebben foglalkozzanak politikai és társa-
dalmi témákkal, és eközben nyelvtudásuk 
is fejlődjön. Az a 16 fiatal, aki hazájában 
megnyerte a Vitázik a világ ifjúsága vetél-
kedő országos döntőjét, októberben a bu-
dapesti nemzetközi döntőre érkezett, hogy 
kiderüljön, ki a legjobb vitabajnok. A ma-
gyar, cseh, észt, lengyel, lett, litván, orosz 
és ukrán vitázókra négynapos tréning várt. 
A diákok olyan elvi és gyakorlati témákról 
diskuráltak egymással, mint a szervkivé-
telhez való hozzájárulás szükségessége, a 
külön védelem biztosítása a leleplező in-
formátoroknak, valamint az állami ösztön-
díjasok részére kötelező munkavállalás az 
anyaországban. Az eszmecserék mellett a 
fiatalok egymás kultúrájával is ismerked-
tek, de jutott idő Budapest nevezetességei-
nek megtekintésére is.

„Kell-e bojkottálni a nagyszabású sport-
események megrendezését azokban az 
országokban, ahol megsértik az emberi jo-
gokat?”. Ezt a kérdést járta körül az októ-
ber 18-i záróvita, amely alapján a szakmai 
zsűri kiválasztotta a nemzetközi győztest. 
A verseny német védnöke Elmar Brok, az 
Európai Parlament Külügyi Bizottságának 
elnöke, fővédnöke 
pedig a németül ki-
válóan beszélő Kas-
sai Viktor futballbíró 
volt. Mivel a záróvita 
lapzártánk után zaj-
lott, a verseny ered-
ményeit következő 
lapszámunkban is-
mertetjük.

– Aki tárgyilagos 
és fair marad, figyel 
vitapartnereire, va-
lamint megfelelő ér-

vekkel védi meg álláspontját, jó eséllyel 
nyerhet. De a többi versenyző is nyer, mert 
a vitázás során sok hasznos dolgot tanul és 
továbbfejlődik – nyilatkozta Szabó Gréta, 
a 2012-es nemzetközi döntő magyar győz-
tese.

A projekt támogatója többek között a Fe-
rencvárosban működő Goethe Intézet.

Művészettel a gyógyulásért
Hogyan segít a művészetterápia, hogyan talál párbeszédre az al-
kotó, a terapeuta és a nagyközönség? – szólt az alapkérdése annak 
a kerekasztal-beszélgetésnek, amelyet október 9-én este tartottak 
a Tárt Kapu Galériában. Dr. Rigó Péter pszichiáter főorvos, a 
Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány kuratóriumának tagja felveze-
tőjében elmondta, a művészetterápiát sokan sokféle módon defi-
niálják, a lényege azonban egészen biztosan az, hogy a mentális 
problémákkal küzdők segítséget kapjanak önmaguk kifejezéséhez 
az alkotás segítségével. 

A találkózon a galéria szakmai vezetője, Tóth Eszter és iparmű-
vészek-művészetterapeuták – Szerdahelyi Zsuzsa (Semmelweis 
Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika), Sallai Nagy 
Ildikó (Nyírő Gyula Kórház – OPAI, I. Pszichiátriai Osztály), 

Komáromi Erzsébet Katalin (Heim Pál Gyermekkórház, Gyer-
mek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály, ESZSZK Merényi Gusztáv 
Kórház, Gyógyító Célú Foglalkoztató), Bocz Bea (OORI Pszicho-
szomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztály) – osztották 
meg tapasztalataikat. 

Mint mondták, a művészetterápia előnye, hogy olyan képessége-
ket hoz felszínre, amelyekről a páciens vagy nem is tudott, vagy 
a betegsége miatt háttérbe szorított. Az érintettek önbizalma, ön-
becsülése megerősödik, és azok is „megnyílnak”, „beszélnek” a 
gondjaikról a festészet, az írás vagy a zenén keresztül, akiknek 
nehéz szóban kommunikálniuk. A kezeléssel szinte kivétel nélkül 
minden páciensnek tudnak segíteni, hogy együtt tudjanak élni be-
tegségükkel, és a gyógyulás útjára lépjenek.

Az esten bárki felszólalhatott, 
egy korábban művészetterápiás 
foglalkozáson részt vett hölgy 
mesélt is az élményeiről: meg-
írt egy történetet, amelyet aztán 
megrajzolt, a kép egyértelműen 
kifejezte azokat a dolgokat, ame-
lyekre vágyott: a biztonságot, a 
szabadságot.

A galéria zsúfolásig megtelt, a 
közönséget érdeklődők és szak-
mabeliek vegyesen alkották. A 
kerekasztal-beszélgetés egyúttal 
a Tárt Kapu Galéria Budapest 
együtt – Fővárosi művészetterá-
piás műhelyek című kiállítását is 
lezárta.

(KM)

forrás: Goethe Intézet
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PROGRAMAjÁnLó
Október 9. 17.30

Dzsopatán és Gásztonfild – ifjúsági 
koncertsorozat
(6–12 éveseknek ajánlott) Concerto 
Classico (Páva utca 10–12.)

Október 24. 17.00
Mesedélután
Mese- és drámajáték kicsiknek és na-
gyobbaknak. Játék a szavakkal, térrel és 
fantáziával.
Dési Művelődési Ház (Toronyház utca 
17/B)

Október 24. 17.30
Iszlám est
17.30 Tárlatvezetés az Iszlám művészet 
című kiállításon
18.00 Az Iszlám, előadó: dr. Dobrovits 

Mihály (SZTE-MTA Turkológiai Intézet)
19.30 Korán részletek, recitál: Fares Al-
Qudaimi vezető imám (Magyarországi 
Muszlimok Egyháza)
Iparművészeti Múzeum (Üllői út 33–37.)

Október 30.  18.00
Mester és Tanítvány I.
Kokas Ignác (1926–2009) 
El Kazovszkij (1948–2008) 
Szilágyi László (1966–2007)
Megnyitja: Szy Katalin pszichológus-író
Ferencvárosi Pincegaléria (Mester u. 5.)

Október 31. 16.30
Kuckó
Kézműves foglalkozás kicsiknek és na-
gyoknak diafilmvetítéssel, meséléssel
Dési Művelődési Ház

Október 17-étől
Artézi kiállítás
Tárt Kapu Galéria (Hőgyes Endre u. 2.)

Október 31-éig
Gyöngyszalagtól gyöngygallérig 
Kőbánya–Madách tér–Ferencváros
Fehér Anna Gyöngystúdiója és Gyöngy-
társasága Budapesten
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
(Erkel u. 15.)

November 9-éig
„Mediterrán gondolatok”
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

November 24-éig
Maestri – Az olasz design mesterei
Iparművészeti Múzeum

Vár minket a Nemzeti!

– A beregszásziak legutóbbi találkozásunkkor 
azt mondták, mi is küldtünk ajándékot testvér-
városunknak, Ferencvárosnak: Vidnyánszky 
Attila főigazgató urat – idézte fel Bácskai 
János polgármester a Vár minket a Nemzeti! 
programon. A Dunamelléki Református Egy-
házkerületi Püspöki Hivatal díszterme októ-
ber 15-én este szinte teljesen megtelt érdek-
lődőkkel. A közönséget meglepetés is várta: 
Nagy Mari és Bakos-Kiss Gábor színművész 
ajándékelőadása meghitt, barátságos hangula-
tot teremtett a beszélgetéshez.

A főigazgatót Tóth Betty, az FMK megbízott 
vezetője kérdezgette gyerekkoráról, a szigo-
rú iskolaigazgató édesapáról, a kijevi egyete-
mi évekről, a beregszászi színházalapításról, 
Debrecenről, terveiről. Vidnyánszky kedélye-
sen, közvetlen hangon osztotta meg emlékeit, 
gondolatait a hallgatósággal. Mint mondta, a 
magyar színház jellemzően szóhoz kötött, erős 
az irodalomdominanciája a színpadon, rende-
zéseiben azonban a zenének, a látványnak, a 

fénynek és a hatások-
nak ugyanolyan szere-
pet szán, mint a szónak. 
Vidnyánszky hisz a nagy 
hősök, a nagy érzelmek 
színházi erejében. 

A következő bemuta-
tón a ferencvárosi kö-
zönség meg is tapasz-
talhatja ezt: a Johanna 
a máglyán előadásuk 
épp most születik. – A 

nagy katolikus költő, 
Paul Claudel és a nagy 
protestáns zeneszerző, 
Arthur Honegger mű-

vét oratóriumként bemutatták már itthon is, 
mi azonban igazi színházi előadást készítünk 
belőle. Johanna (Tompos Kátya) a máglyán 
vissza-visszamegy az időben, álomszerű ké-
pekben jelenik meg története. Körülbelül 130 
ember kell hozzá (táncosok, gyerek- és fel-
nőttkórus, operaénekesek, zenekar, színészek), 
hogy létrejöjjön ez az 1 óra 20 perc gyönyörű-
ség – vázolta a főigazgató, aki rendezője is a 
Johannának.

A Nemzeti Színház bemutatkozó estjén A. 
Szabó Magda stratégiai igazgató jelentette be 
a kerület és a színház nagy közös produkcióját: 
mint hangsúlyozta, azt szeretnék, ha a városrész 
is otthon lenne a Nemzetiben, ezért az első évet 
a ferencvárosi balladák ünnepének szentelik. 
A kerületi iskolák kiválaszthatnak maguknak 
egy-egy balladát, amelyből 15 perces előadást 
készítenek, ehhez a színház segítséget is ad, 
például díszletet, jelmezt, szakmai közreműkö-
dést. A balladafeldolgozások gáláját a Nemzeti 
Színházban tartják tavasszal.                         (VB)

Zűrzavaros éjszakák
Luca Caragiale komédiájának, 
a Zűrzavaros éjszakának fo-
tóspróbáján jártunk a Nemzeti 
Színházban. Az előadást Szabó 
K. István rendezte, a darabban 
Básti Juli, Söptei Andrea és 
Sinkó László játszik a „régi” 
nemzetisek közül, Eperjes Ká-
roly és Schnell Ádám a színház 
újonnan szerződött tagjai kö-
zött, és szerepet kapott benne 
Kristán Attila és Rácz József is, 
akik Beregszászról érkeztek. A 
Zűrzavaros éjszaka bemutatója 
október 19-én lesz a Gobbi Hil-
da Színpadon.

Olvassa be 
telefonjával 
a QR-kódot, 
és tekintse 
meg a kép-
galériánkat.
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Ferencváros Önkormányzata lehetőséget biztosít a kerületi 
férfiak prosztatabetegségeinek szűrésére. A vizsgálat nem 
jár fájdalommal, 10–15 percet vesz igénybe. Minden 45 év 
feletti ferencvárosi férfilakosnak javasoljuk, vegyen részt a 
meghirdetett és támogatott szűrővizsgálaton, melyre a Mes-
ter utca 45. szám alatti  Szakorvosi Rendelő 4. emeleti Uro-
lógia Szakrendelésére várjuk.
Szűrővizsgálati időpont: 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.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Szűrővizsgálat férfiaknak!

Elhunyt pintér Csaba
Hiányzik egy ember a Közraktár u. 24. szám alatti orvosi 
rendelőből. Körzeti orvosunk 23 évig tevékenykedett kör-
zetünkben, igen lelkiismeretes jó diagnoszta és embersé-
ges orvos volt. Akivel olyan szoros kapcsolatban voltak 
a betegei, aki mindig rendelkezésre állt, és segített, eliga-
zított, ellenőrizte az egészségi állapotunkat. Többet tudott 
rólunk, mint a legjobb barátunk. Idén a nyári szabadsága 
után már nem tért vissza hozzánk. Pintér Csaba szeptem-
ber 26-án súlyos betegségben elhunyt.

(Makó Jánosné) a mustgáz veszélyei
Ősszel, a szüret és a borkészítés idején gyakran fordul elő mustgáz okozta 
mérgezés, pedig a tragédiák kis körültekintéssel elkerülhetők.

A mustgáz valójában szén-dioxid, ami színtelen, szagtalan, a levegőnél 
nehezebb gáz. Cukortartalmú növények, gyümölcsök erjedése során ke-
letkezik, például a must forrásakor. Mivel nehezebb a levegőnél, alulról 
fölfelé, a padozattól kiindulva tölti ki a teret, a pincét, a járatokat. Ha 
összegyűlik a pincékben, kiszorítja a levegőt, és oxigénhiányos állapotot 
teremt. A szén-dioxid a központi idegrendszerre hat, jele a szédülés, hány-
inger, illetve mentális zavar.

Legelterjedtebb és legegyszerűbb módja a mustgáz felfedésének a 
gyertyapróba: a pincét térdmagasságban elöl tartott égő gyertyával kell 
megközelíteni, ha az elalszik, akkor ott feltehetően nagy koncentrációban 
van jelen. Érdemes továbbá rendszeresen szellőztetni a járatokat, ezzel 
elkerülhető, hogy felgyűljön a szén-dioxid, esetleg gázérzékelő is felsze-
relhető.

terápia reumára
A gyermekkori reumás 
ízületi gyulladások az 
általánosan elterjedt tév-
hittel szemben a leggya-
koribb krónikus gyer-
mekkori betegségek közé 
tartoznak. Míg korábban 
az érintett gyermekek 
jelentős része a hosszan 
tartó ízületi gyulladás kö-
vetkeztében mozgásában 
súlyosan korlátozott élet-
módra, nem egy esetben 
kerekes székbe kénysze-
rült, ma már az elváltozás 
legsúlyosabb formájában 

szenvedők részére is elérhető a legmodernebb biológiai 
terápiás kezelés.

A Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai Gyermekkli-
nikája az első gyermekgyógyászati intézmény, ahol 
gyermekreumatológia indikációban biológiai terápiás 
centrum működik. A biológiai terápiás központ létreho-
zása a reumatológiai osztály felújításával kezdődött, majd 
idén ősszel a gyermekreumatológiai ambulancia rekonst-
rukciójával fejeződött be. Az ünnepélyes átadást az ízületi 
gyulladásos betegségek nemzetközi világnapja, október 
12. elé időzítették.

FELHÍVÁS!
Tisztelt Ferencvárosiak!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fontos-
nak tartja a kerületi lakosok egészségmegőrzését. A korábbi hónapok-
ban melanomaszűrés, kardiológiai szűrővizsgálat és prosztata-szűrő-
vizsgálat igénybevételét biztosítottuk a lakosok részére.

Novemberben a fentiek folytatásaként három alkalommal glaucoma-
szűrést szervezünk. A glaucoma egy nem ritkán előforduló szembeteg-
ség, gyakran hosszú ideig tünetmentes. Elhanyagolt, késői stádiumban 
veszélyezteti a látást, korai felismerése igen fontos. A folyamat fenn-
állása alatt a látóideg elváltozását okozza, látótér-károsodást hoz létre.

A vizsgálat nem fájdalmas, mintegy 10–15 percet vesz igénybe. Elő-
jegyzés alapján történik, így várakozással nem jár. A szűrővizsgálat 
elvégzése 40 év felett javasolt, különösen azoknak, akik az alábbi koc-
kázati csoportok valamelyikébe tartoznak: családi előfordulás, magas 
szemnyomás, cukorbetegség, nagyfokú rövidlátás, szteroidtartalmú 
gyulladáscsökkentők rendszeres szedése, korábbi szemsérülés. Mind-
ezek alapján minden 40 év feletti ferencvárosi lakosnak ajánljuk, hogy 
vegyen részt a meghirdetett és támogatott szűrővizsgálatban, melyre a 
Mester utca 45. szám alatti  Szakorvosi Rendelő 4. emeleti Szemészeti 
Szakrendelésére várja dr. Beliczay Katalin rendelésvezető főorvos.

2013. november 5-én 14.00 órakor felvilágosító előadást tartunk a 
glaucoma szembetegségről, a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 
Kft. Oktatási és Továbbképző Központjában (1095 Budapest, Dandár 
utca 28.), melyre minden érdeklődőt szeretettel  várunk.
Szűrővizsgálati időpontok:
2013. november 12. 14.00 és 18.00 óra között
2013. november 19. 14.00 és 18.00 óra között
2013. november 26. 14.00 és 18.00 óra között
A vizsgálatra előjegyzés kérhető hétfőtől péntekig  8.00–13.00 órá-
ig a 455-4512-es telefonszámon. Reméljük, minél többen részt tudnak 
venni ezeken a szűrővizsgálatokon, hiszen az egészség megőrzése, a 
betegségek megelőzése, illetve korai felismerése nagyon fontos. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, tegyünk együtt az egészséges 
Ferencvárosért!

Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata

forrás: II. Sz. Gyermek-
gyógyászati Klinika
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interjú Vásáry andréval

„otthonra leltem Ferencvárosban”  
Hazánk egyetlen férfiszopránja már több éve kerületünkben él. Az énekest más mellett kedvenc épületeiről, városré-
szünk zenéjéről, a kamaszok és az énekórák viszonyáról kérdeztük.

Mióta otthona a kerület?
Eredetileg debreceni vagyok, koráb-

ban Kispesten, Kőbányán laktam, majd 
2007-ben egy nagyon kedves barátom 
lakásába költöztem, a Ráday utcába. Az-
előtt nem nagyon ismertem a környéket, 
egyszer meglátogattam őt, és azonnal 
beleszerettem a városrészbe. Éppen a ze-
neakadémiai felvételire készültem, nyu-
galomra volt szükségem, kibéreltem a 
lakást, ahol egészen mostanáig éltem. Itt 
kerestem saját otthont is. Az utcákat jár-
va szembesültem azzal, milyen iramban 
fejlődik a kerület. Végül a Bakáts térre 
költöztem.
A koncertjeit szívesen komponálja az 
adott hely hangulatához. Milyen zene 
illik Ferencvároshoz?

Legutóbb 2010-ben léptem fel a Bakáts 
téri Ferenc-napi búcsún. Nagyon örültem 
neki, mert vágytam arra, hogy koncertet 
adhassak a saját kerületemben. Komoly-
zene és könnyedebb vonal is szerepelt az 
előadásomban, mert a városrész is ilyen: 
csodálatosan szép, nagypolgári házak és 
modern épületek állnak egymás mellett 
összhangban, ezt a színes egységet sze-
rettem volna a koncerten is megmutatni.
Melyik a kedvenc épülete?

Sétálgatás közben a homlokzatokat figyelem. Különösen tetszik 
a régi BÁV-székház épülete a Kinizsi utcában. Amikor a Rádayn 
laktam, a hátuljára nézett a konyhám, a szomszéd néni árulta el, 
hogy ez a fantasztikus ingatlan a BÁV épülete volt.
Az Európai Önkéntesség Éve keretében Rendhagyó Énekórákat 
tart középiskolásoknak. Milyennek látja a gyerekek és a zene 
kapcsolatát?

Nagyon vegyes tapasztalataim vannak. 
Hallok elkeserítő dolgokat, például 
hogy az ének-zene oktatással mosto-
hán bánnak a tantervi szabályozások. 
Ha azonban a gyerekek nem kapnak 
választási lehetőséget, ha nem ismerik 
meg fiatalon a komolyzenét is, nehéz 
lesz később megszerettetni velük. De 
számos jó kezdeményezés is indult, 
az Operaházban például iskolások-
nak szerveznek izgalmas pedagógiai 
programokat. A Rendhagyó Énekórák 
is azt bizonyítják, hogy ha a gyerekek 
nyelvén közelítjük meg a komolyzenét 
– vagyis érdekes sztorikkal, személyes 
élményekkel, énekléssel –, akkor fel-
piszkáljuk az érdeklődésüket. Minden 
óra elején éreztem a fenntartásukat, 
de a végére már lelkesedtek, és sok 
e-mailt írnak utána is.
Sokszor hangsúlyozzák, hogy ön Ma-
gyarország egyetlen férfiszopránja, 
de mit gondol, mi a legérdekesebb 
Vásáry Andréban?

Különféle prekoncepciókkal találko-
zom. Például, hogy csak komolyzenét 
éneklek, míg a komolyzene világában 
tudják, nem vagyok az a kimondott 
komolyzenész, így ott azt várják, hogy 

még jobban érvényesítsem magam. Szerencsés vagyok, mert szá-
mos olyan tapasztalásom volt, amikor olyanok is eljöttek a kon-
certemre, akik nem kedveltek. Utána megkerestek, és azt mond-
ták, fantasztikus élményt kaptak tőlem. Ez azt mutatja nekem, 
hogy a személyes előadáson keresztül tudok olyat adni, amit nem 
várnak el tőlem. És ez jó, örömteli érzés.

(VB)

Tisztelt Olvasóink!
A Ferencváros újság megújulása óta rengetegen küldenek 

e-mailt szerkesztőségünknek. Nagyon köszönjük a babafény-
képeket, az albumfotókat és a helytörténeti kvíz megfejtése-
it, valamint véleményüket, javaslataikat. Továbbra is várjuk 
elektronikus leveleiket drótpostacímünkre: szerkesztoseg@
ferencvaros.hu.

E-mail címünk mellett ezentúl levelet is küldhetnek szá-
munkra postán, a 1092 Budapest, Bakáts tér 14. címre, illetve 
személyesen is leadhatják a Bakáts tér 14. szám alatti ügyfél-
szolgálaton. A borítékra írják rá: Ferencváros újság szerkesz-
tősége részére.
Az Ügyfélszolgálati Iroda fogadási rendje: hétfő: 8–18, 
kedd: 8–16, szerda: 8–18, csütörtök: 8–16, péntek: 8–14.
Köszönjük, hogy megosztják velünk véleményüket!

ÍRjAnAk nEkünk!
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REjTVÉnY

Továbbra is várjuk a kerületi babákról 
készült fotóikat. 

Címünk: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

kÖZÖSSéG

Kádas Miklós Márk 2013. augusztus 
9-én érkezett, a képen 5 napos.

FEREncVÁROSI GóLYAHÍR

Magos Karina 2012 októberében 
született, a József Attila-lakótelepen 
lakik. A fénykép élete első nyaralásán 
készült, amikor tíz hónapos volt. 
Nagyon élvezte a fürdőzést.

ALBUM

A rakpart fényei (Epres Árpád)
Ha szeretné lapunkban látni saját fotóját, küldje el 
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre!

Sebestyén Zsanett 2013. április 26-án 
jött a világra, a fotón 4 hónapos.
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