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Szűrőprogramok is várták a moz-
gás szerelmeseit a Lakótelepi 
Termelői Piacon, ahol mostantól 
virágot és szódát is lehet kapni. 

Felavatták „a magyar protestáns 
egyház egyik legkitűnőbb férfija”, 
Török Pál domborművét egykori 
házán, a nevét viselő utcában. 

bEtörőkEt fogtAk

4

Két betörőt kapott el a térfigye-
lő kameráknak köszönhetően a 
rendőrség és a közterület-fel-
ügyelet március 15-én éjjel.

felújított társasházak átadása
A közel 800 millió forintból felújított Balázs Béla utca 14. szám alatti lakóépületet adta át március 26-án Bácskai 
János, Ferencváros polgármestere, Tarlós István, Budapest főpolgármestere és Vas Imre országgyűlési képviselő. Egy 
héttel korábban, március 18-án Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes részvételével adták át a Márton utca 5/A alatti 
renovált épületet.

A Ferencvárosban immár két évtizede zaj-
ló városrehabilitáció újabb állomásához 
érkezett azzal, hogy az elmúlt évek legna-
gyobb házfelújítási beruházása ért véget, 
és újra élettel telhet meg a Balázs Béla 
utca 14. szám alatti lakóház.

Az ünnepélyes átadáson Tarlós István 
elmondta, a városrehabilitáció lényege 
a házak műszaki állagmegóvása és a fe-
rencvárosiak életkörülményeinek javítása. 
Kiemelte, hogy a rendezett lakókörnyezet 

pozitívan változtat az emberek hozzáállá-
sán is: – Igényt, mércét, egyben jövőt és 
bizakodást ad – fejtette ki a főpolgármes-
ter.

Bácskai János köszönetet mondott a fő-
városnak, mivel a beruházás hetven száza-
lékát a Fővárosi Városrehabilitációs Keret 
biztosította. A polgármester megerősítette, 
a városrehabilitáció Ferencvárosban nem 
állt meg, hiszen ez a nyolcadik felújított 
ház, amelyet ebben a ciklusban adnak át.

A beszédeket követően Tarlós István és 
Bácskai János a nemzeti színű szalag át-
vágásával ünnepélyesen átadta a lakóépü-
letet, majd Luczián Máriának, a ház egyik 
első emeleti lakójának adta át a kulcsokat 
lakásához. A ceremónia után a megjelen-
tek bejárták és megtekintették a felújított 
épületet, néhány lakásba is bepillantottak, 
és megnézték a tetőkertet.

Részletek a 3. oldalon.
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Új árusok a termelői piacon
Sokan kipróbálták a nordic walkingot, a gyerekek a különféle 
ügyességi próbáknak örültek, egy sátorban pedig egészségügyi 
méréseket végeztek a Mester utcai szakrendelő munkatársai a 
március 22-i Sport és Egészségna-
pon, amelyet a Lakótelepi Terme-
lői Piacon tartottak.

Ismét benépesült a Lakótelepi Terme-
lői Piac március 22-én, szombaton, 
ahol Sport- és Egészségnapot tartottak. 
A rendezvényen részt vett dr. Bácskai 
János polgármester és dr. Vas Imre or-
szággyűlési képviselő is.

Az esemény megkezdése előtt dr. 
Bácskai János bejelentette a „Sza-
badtéri Edzések Ferencvárosban” cí-
met viselő ingyenes sportprogramot, 
melynek keretében Ferencváros Ön-
kormányzata szakemberek bevonásá-
val személyre szabott edzésvezetést 
és szaktanácsadást biztosít a kerület 
lakóinak. Így a Haller parkban ápri-
lis 2-ától kezdődően minden szerdán 
17–19 óráig, minden vasárnap 9–12 
óráig, a József Attila-lakótelepi Nyúl-
dombon pedig április 3-ától minden 
csütörtökön 17–19 óráig és minden 
szombaton 9–12 óráig szakember által 
vezetett edzések indulnak. Minden mozogni vágyó, az egészséges 
életmódért tenni akaró ferencvárosi gyerek ügyességi játékokon, 
a felnőttek és idősek nordic walkingon, futáson, gimnasztikán és 
erősítő gyakorlatokon vehetnek részt.

Kedvcsinálóként a piacon megjelent érdeklődők kipróbálhatták 
a minden korosztály számára ajánlott nordic walkingot – más ne-
vén skandináv gyaloglás vagy síjárás –, amelynek lényege, hogy 
egy pár speciális bot és különleges gyaloglótechnika segítségé-

vel hatékonyan, ugyanakkor kímélő módon fejleszthető 
az állóképesség, az izomerő és a mozgáskoordináció. A 
helyes technika alkalmazása a kar, váll, nyak és hát izmait 
is megmozgatja. A gyerekek változatos akadálypályákon, 
valamint labdajátékokban próbálhatták ki ügyességüket és 
kitartásukat. A kifulladt sportrajongók – és természetesen 
minden vásárló – egy pohár szörppel olthatták szomjukat.

A sporteseményekkel párhuzamosan vércukrot, kolesz-
terinszintet és vérnyomást mértek a FESZ munkatársai. Volt olyan 
hölgy, akinek azt tanácsolták, mielőbb térjen haza, és vegye be 
a gyógyszereit, mert túl magas a vérnyomása. Dr. Bácskai János 
polgármester látva az egészségügyi mérések iránti nagy érdeklő-
dést, felvetette a rendszeres szűrések lehetőségét.
A termelői piac termékkínálata is bővült, hiszen minden szom-
baton virág, valamint – a ferencvárosi Deák Szikvízüzem által 
gyártott – szódavíz is kapható lesz.    forrás: www.ferencvaros.hu

önzetlenség

– Ha már ilyen sportos, Kovács bácsi, akkor  
hazakocoghatna a cekkereimmel!

tavaszköszöntő roma nap
Első alkalommal előadásokkal és művészeti produkciókkal 
csatlakozott Ferencváros a Roma Világnap rendezvényeihez.

1971. április 8., az első Roma Világkong-
resszus óta rendezik meg a Roma Világna-
pot április elején, az 1945-ös auschwitzi 
szabadulás emlékére, és ehhez idén a IX. 
kerület is csatlakozott egy, a Dunamelléki 
Református Egyházközség dísztermében 
tartott konferenciával.

Dr. Bogárdi Szabó István református 
püspök házigazdaként üdvözölte az egybe-
gyűlteket, majd személyes, pozitív élmé-
nyeit mutatta be, és elgondolkodtatott: az a 
kérdés, hogy a magyar társadalom mit tud 
tenni a felzárkóztatásért, és a romák mit 
tudnak „ajándékozni” a társadalomnak.

„Zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse 
jön is, megy is, gondok kése húsunkba vág, 
képmutató lett a világ, egész világ ellen-
ségünk, űzött tolvajokként élünk” idézte 
Bácskai János a cigány himnuszt. Közös 

cél, hogy az utolsó so-
rok elveszítsék aktuali-
tásukat, ennek jegyében 
pedig felsorolta a leg-
fontosabb programokat, 
kezdeményezéseket, me-
lyeket az önkormányzat 
támogat a romák integrá-
ciójának elősegítése érdekében.

Dr. Kovács Zoltán államtitkár Hosszú 
távú bemutatható programok a nemzeti tár-
sadalmi felzárkózási stratégiában címmel 
előadásában a cigányság integrációjáról 
beszélt. Dr. Székely János katolikus püs-
pök arról beszélt a konferencián, hogy mit 
tehetnek az egyházak a romák felzárkóz-
tatásáért. Kathy Horváth Lajos hegedűvir-
tuóz előbb bepillantást engedett hangszere 
segítségével művészetébe, később előadást 

tartott a Roma értelmiség felelőssége, a ro-
mák életének alakulásában címmel. 

A konferencián Vas Imre országgyűlési 
képviselő és Formanek Gyula alpolgár-
mester is megjelent.

Az előadásokat követően a Romani De-
sign bemutatója következett a Romano 
Glasso zenekar zenei aláfestése mellett. A 
rendezvény moderátora a Romani Design 
által tervezett ruhakölteményben vezette a 
konferenciát.
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házátadás a márton utcában is
Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes jelenlétében adták át a ciklus hetedik rehabilitált ferencvárosi 

lakóházát a Márton utcában március 18-án. Az eredetileg 390 négyzetméter összalapterületű 
korábban 13 lakásos épületben 6 egy- és 4 kétszobás lakást alakítottak ki, összesen 444 

négyzetméteren.

– A Márton utcában sétálva egy új városkép fogadja a látogatót: új építésű lakóházak az egyik 
oldalon, felújított, rehabilitált épületek a másikon, szinte már csak „mutatóban”, szigetsze-

rűen találni régi, renoválásra váró ingatlanokat, de ezek közül is többnek konkrét tervek 
vannak a rehabilitálására – mondta Bácskai János polgármester.

Március 18-án délelőtt ünnepélyesen adta át Bácskai János, Vas Imre országgyűlési 
képviselő és Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes az újjávarázsolt több mint száz-

éves épületet, amelyben egykor maga József Attila is lakott egy rövid ideig. A 10-10 
egy- és kétszobás lakásokban természetesen konyha és fürdőszoba is található – ez ko-
rábban nem volt általános a házban –, sőt, egyéni cirkófűtéssel is felszerelték azokat.

Bagdy Gábor kiemelte, a fejlesztést 70 százalékban a főváros finanszírozta, és a 
további ehhez hasonló projektekhez elengedhetetlen a kormány és a kerületek jó part-

nersége, amelyre az egyik legjobb példa a IX. kerület. Wass Albert-idézettel illuszt-
rálta, hogy egy lakóház-átépítés a nagyobb projektek, mint a Ferenciek tere vagy a 
Várbazár megújítása mellett sem kicsiség, hiszen az élet alapja az otthon: „...mert a 
legnagyobb örökség, amit adni lehet utódnak, az otthon. Egy ház, akármilyen ház. 

De amelyiknek falát aggódás, szeretet, gondoskodás és a jövendők bizakodó 
hite emelte föl.”

– Három és fél év alatt kilenc társasház újul meg a kerületben, és a József 
Attila-tervnek megfelelően további kilenc van a tervekben – mondta Bácskai 
János. –  Ezek közül van, amelyik már a közbeszerzési fázisban tart, de a fede-
zet mindegyikre megvan, részben EU-s támogatásból – folytatta. A kerületben 
már negyedszázada zajlik az ország legnagyobb és legmagasabb színvonalú 
városrehabilitációja.

Az átadón jelen volt Pataricza Márta, aki az egyik tetőtéri, galériás lakás 
kulcsait személyesen Bagdy Gábortól kapta meg, és megjelent az első emeletre 
költöző Varga Józsefné is.                                               (MK)

Új otthonok létesültek
A Balázs Béla u. 14. szám alatti lakóépü-
let ünnepélyes átadásán Tarlós István, 
Budapest főpolgármestere beszédében a 
lakókörnyezet minőségét és fontosságát is 
hangsúlyozta: – A környezet meghatározza 
nemcsak az ember életminőségét, hanem 
közérzetét is. Egy rendezett, szép porta ön-
magában is a tisztaság és a rend megtartá-
sára ösztönöz, ami az élet egyéb dolgaihoz 
való hozzáállásban is pozitívan változtat. 
Igényt, mércét, egyben jövőt és bizakodást 
ad – fejtette ki a főpolgármester.

Bácskai János, Ferencváros polgármeste-
re megerősítette, hogy a városrehabilitáció 
Ferencvárosban nem áll meg. Elmondta, 

még több mint 700 komfort nélküli lakás, 
így az azokban lakó családok várják, hogy 
az ő házukat is felújítsák. A több mint 
húsz éve tartó folyamat részeként ebben 
a ciklusban, 2010 óta a Balázs Béla utca 
14. szám alatti ház a nyolcadik, amelyet 
renováltak. Várhatóan még idén átadják a 
kilencediket is a Ferenc téren. Beszédében 
utalt József Attila szülőházára is, amely 
egy utcával odébb, a Gát utcában éppen 
újjáépítés alatt áll. A polgármester örömét 
fejezte ki, hogy a Balázs Béla utcai épület-
ben a kovácsoltvas korlát, a díszkút vagy 
a lift is az itt lakó bérlők kényelmét szol-
gálja majd.

A Balázs Béla utca 14. szám alatti ház az 1800-as évek végén épült. A lakásszám a renoválás
előtt 54 volt, a felújítás után 46 összkomfortos, azonban lényegesen nagyobb alapterületű lakást
és 2 darab üzlethelyiséget létesítettek. A Balázs Béla utcából nyíló kapualj a szép, íves lebegő
kőfokokkal és díszes kovácsoltvas korláttal kialakított főlépcsőházba és a teljesen megújult,
hangulatos belső udvarba vezet. Innen lehet a függőfolyosókra feljutni. Az épület oldalsó részén
új lépcsőház és személyfelvonó létesült, valamennyi gépészeti és elektromos vezetéket
felújították. A valamikori töredezett betonozású udvar térkő burkolatot és zöld felületet kapott,
a kivitelezés alatt találtak egy víznyerő helyet, amelynek emlékét az udvarban egy lezárt
díszkút őrzi. A rehabilitáció összköltsége 787 400 000 Ft, melynek 70 százalékát a Fővárosi
Városrehabilitációs Keret, 30 százalékát Ferencváros Önkormányzata biztosította.
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közlemény
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a szabadban 
kirándulók, szabadidejüket a természetben eltöltők, továbbá a 
mezőgazdasági területen dolgozók figyelmét, hogy tevékenysé-
gük során igyekezzenek megelőzni a tűz keletkezését, és tartsák 
be a tűzgyújtási tilalom idejére vonatkozó előírásokat, valamint 
a mezőgazdasági munkálatokkal kapcsolatos szabályozásokat. A 
vizsgálatok bebizonyították, hogy az erdő- és bozóttüzek 99%-át 
az emberi figyelmetlenség vagy a szándékos gyújtogatás okoz-
za, ugyanakkor az is megállapítható, hogy az erdőtüzek 80%-a 
tavasszal pusztít.

Tavaly 4873 tűzesethez kaptak riasztást a fővárosi tűzoltók, eb-
ből 521 tűzeset pusztított szabadtéren. Az elmúlt évben a Pilisi 
Parkerdő Zrt. területén tíz hektár erdőt károsított tűz.

A főváros területére a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatósága, országosan a Vidékfejlesztési Minisztérium adhat 
ki határozatot a tűzgyújtási tilalom elrendelésére. A tűzgyújtási 
tilalom elrendelése és annak visszavonása a meteorológiai kö-
rülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza száraz-
ságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ. A tűzgyújtási 
tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért 

keresse fel a www.fovaros.katasztrofavedelem.hu vagy a www.
nebih.hu vagy a www.erdotuz.hu weboldalt.

Ha nincs tűzgyújtási tilalom, akkor is csak a kijelölt 
tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet az erdőben kirándulók az 
alábbi szabályok betartása mellett:

• a tűz meggyújtása előtt a tűzrakóhely környékét meg kell 
tisztítani a levelektől, faágaktól annak érdekében, hogy a 
tűz ne terjedhessen át az erdőre,

• a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, de a még ki 
nem hűlt parazsat, hamut sem,

• amint feltámad a szél, a tüzet el kell oltani: gondoskodni 
kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkal-
mas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát),

• az égetés befejezése után a tüzet gondosan el kell oltani, 
meg kell győződni arról, hogy tényleg elaludt, a hamura 
pedig lehetőleg földet kell szórni távozás előtt.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

betörőket fogott a kamera
Könnyebb a rendbontók nyomára lelni. Két betörőt sikerült elfogniuk a közte-
rület-felügyelőknek és a rendőröknek március 15-én éjjel a kameráknak és az 
összehangolt munkának köszönhetően. Az elkövetők ellen eljárás indult betöré-
ses lopás büntette tárgyában.

Két közterület-felügyelő a kamera által 
észlelt képek alapján azonnal a betörés 
helyszínre sietett és tetten érték a tolvajo-
kat, akiket feltartóztattak a rendőrség kiér-
kezéséig.

„A közbiztonságot folyamatosan ápolni 
kell, nem szabad, hogy lanyhuljon az em-
ber figyelme, ezért összefogásra van szük-
ség” – többek között ezekkel a szavakkal 
adta át tavaly november 13-án dr. Pintér 
Sándor belügyminiszter Ferencváros 26 új 
kameráját.

Azóta a térfigyelő rendszer 53 kamerával 
őrzi Ferencváros köztereit és az itt élők 
biztonságát. Ferencváros Önkormányzata 
a 2014-es költségvetésből 20 millió fo-
rintot különített el a tavaly megduplázott 

térfigyelő kamerarendszer idei bővítésére. 
Rimovszki Tamás, a Ferencvárosi Közte-
rület-felügyelet igazgatója szerint ebből a 
keretből szeptemberre újabb 10 kamera ke-
rülhet kihelyezése. Emlékeztetett továbbá, 
hogy még idén a József Attila Terv kere-
tében öt kamera figyel majd az akcióterü-
leten.

A József Attila-lakótelep közismerten a 
legzöldebb lakótelep Budapesten, a lom-
bos fák és bokrok azonban korlátozzák a 
kamerák hatékonyságát. Az itt élők köz-
biztonság iránti igényét is igyekszik Fe-
rencváros Önkormányzata teljesíteni. A 
Ferencváros újság kérdésére dr. Bácskai 
János polgármester elmondta, széleskö-
rű szakmai egyeztetés folyik a József At-

tila-lakótelep társasházaiban kiépítendő 
lépcsőházi kamerarendszer pályázatának 
kidolgozására. Várhatóan áprilisban írják 
ki a pályázatot, előtte a Közös Képviselők 
Klubjának március 28-i ülésén kikérik a 
közös képviselők véleményét annak érde-
kében, hogy a Lakótelepen élők számára 
kedvező formába hozzák a pályázatot.

2010 óta csak kamerafejlesztésre és ja-
vításra – a működtetés nélkül – közel 70 
millió Ft-ot költött Ferencváros Önkor-
mányzata.

A kameraközpontban a nap 24 órájában 
szabadidős rendőrök és közterület-felü-
gyelők figyelik a kamerák által továbbított 
képeket, ennek köszönhető a legutóbbi 
sikeres rajtaütés is. A polgármester pénz-
jutalomban részesítette a két közterület-fe-
lügyelőt és az intézkedő rendőrt.     (K. E.)
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Víz Világnapja óvodásokkal 
a szikvízüzemben
Ferencváros egyetlen kadarkalugasa alatt fogadta Deák 
László, a szódaüzem vezetője a látogatásra érkező óvodás-
csoportot.

A Márton utcában 60 éve, összesen 92 éve működő, korábbi nevén 
Deák Szikvízüzem vezetője szikrázó napsütésben vezette körbe a 
kis üzem kertjében az érdeklődőket, köztük Bácskai János polgár-
mestert és Vas Imre országgyűlési képviselőt, hogy elmagyarázza 
a szikvízkészítés csínját-bínját, kihívásait. A falakon és tablókon 
korabeli dokumentumok, régi és újabb oklevelek, kitüntetések, 
elismerések – például egy hungarikum oklevél –, a vitrinekben 
klasszikus szódáspalackok: az élő üzem egy-egy szegletét mú-
zeumok is megirigyelhetnék. Az óvodások kézi erővel, egy régi 
szikvízkészítő berendezés segítségével saját szomjuk csillapításá-
ra szódát készítettek, majd rajzfoglalkozáson vehettek részt, sőt a 
sikeres szódakészítésükről tanúsítványt is kaptak.                  (MK)

közlekedési hálózat  
a 4-es metró után
Elkészültek a végleges tervek 
a kerületünket is két állomás-
sal érintő 4-es metró átadása 
után kialakítandó közlekedé-
si hálózatról. A legnagyobb 
változások Dél-Budát érintik, 
de a törökbálinti és budaörsi 
agglomerációs járatok útvo-
nala, célállomása is módosul.

A Ferenciek tere–Keleti pályaud-
var tengelyen közlekedő járatok 
az alábbiak szerint módosulnak. 
Az 5-ös, 7-es és 178-as buszok 
esetében nincs változás, a BAH-
csomópont felől érkező 8-as, 
112-es és 239-es járatok útvonala 
meghosszabbodik a Bosnyák térig. Szintén hosszabb lesz a Nagy-
tétény és Budatétény felől érkező 133-as és 233-as buszok vonala 
egészen Újpalota, Nyírpalota útig, amelyek a Keleti pályaudvar 
után gyorsjáratként közlekednek majd. Hasonlóan, vagyis szintén 
részben gyorsjárat lesz a 107-es, amely a dél-budai Bornemissza 
tértől jár Újpalotára, a 7E viszont csupán a Blaha Lujza tértől fog 
Újpalota felé indulni.

Kerületünket érinti még egy, csak szombatonként közlekedő új 
villamosjárat, amely a vásárlási igényeket fogja kielégíteni, ez a 
Deák Ferenc tér és Savoya Park közt járó 48-as villamos lesz.

A legnagyobb végállomási, átszállási változásokra a Keleti és a 
Kelenföldi pályaudvar térségében kell számítani, az erre közleke-
dők fokozottan figyeljék a változó forgalmi rendet.

További információk: www.bkk.hu/m4              (MK)

intenzív fásítás a kerületben
2014 első három hónapjában már háromszor annyi fát ültetett el kerület-
szerte a FESZOFE, mint az előző esztendőben összesen.

Budapest sajnos évszázadok óta kró-
nikusan híján van egybefüggő, nagy 
zöld felületeknek, így kiemelt szerep 
jut az útmenti és parkbéli fáknak, 
cserjéknek, fasoroknak. A város hely-
zetét nehezítette a Gödöllői-dombság 
és az Alföld felől folyamatosan érke-
ző és mindent ellepő por, amely ellen 
a 19. században fasorok nagy arányú 
telepítésével védekeztek, elmondhat-
juk, hatékonyan.

Az útmenti fák azóta is szervesen 
hozzátartoznak a városképhez, ép-
pen ezért karbantartásukra is kiemelt 
figyelmet kell fordítani. A Ferencvá-
rosi Szociális Foglalkoztató és El-
látó Nonprofit Kft. (FESZOFE) az 
elmúlt két évben 124 fát ültetett, zö-
mében pótlásként, és idén is már 67 
facsemete került végleges helyére 
városrészszerte, de további 22 cseme-

tét ültetnek még – kedvező időjárás esetén 
– tavasszal, főként a József Attila-lakóte-
lep környezetébe.

Az utóbbi három évben a csapadékmen-
tes nyarak, illetve az erős szélviharok mi-
att több egészséges, néha évszázados, ám 
balesetveszélyessé vált fát kellett kivágni, 
ezek pótlását azonban haladéktalanul elvé-
gezték.

20 korai juhart telepítettek a Gyáli út bel-
ső szakaszára, 18 mezei juhart a Lechner 
Ödön fasorba, a Fehér holló és Vágóhíd 
utcákba összesen 25 déli ostorfát, és utób-
biba még 2-2 magas kőrist és korai juhart. 
Az időjárástól függ további 22 platán tele-
pítése a Haller parkba, a József Attila-la-
kótelepre és a Füleki és Osztag utcák közé.

Folytatódik továbbá a sövénytelepítés is, 
miután tavaly a fagyaltövek elhalása miatt 
150 méteren 600 tamariskacserjét ültettek. 

(MK)
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kemény ellenfél lett a fradi
A tavalyihoz hasonlóan ezúttal is a 6. 
helyen végzett a Ferencváros jég-
korongcsapata a MOL-ligában, ám 
jelentősen előrelépett Dobos Tamás 
együttese. A zöld-fehérek egy éve 48 
mérkőzésen 31 pontot szereztek, most 
pedig 71-et, és sokáig harcban voltak a 
rájátszásba kerülésért is.

Az 1997-es bajnoki cím óta csak a jobbak 
elleni egy-egy szorosabb eredménynek 
örülhettek a szurkolók, ám az előző idény-
ben már nem csupán pontot csent tőlük a 
Fradi, hanem néhány váratlan győzelmet is 
aratott ellenük.

A 2013/14-es szezonban aztán már min-
denkinek komolyan számolnia kellett a Fe-
rencvárossal. A címvédő és a többi gárda 
elleni sikerek, meg persze a mutatott játék 
jelezte, hogy komoly vetélytárs lett az FTC-
ből. Ahogy telt az idő, egyre inkább úgy 
tűnt, a négy közé kerülésre is van esélye 
a csapatnak. Az erzsébeti csarnokban szín-
vonalas meccseket láthatott a közönség, 
végül azonban lecsúszott a Ferencváros 
az elődöntőről. Egy évvel korábban csak 6 
mérkőzést nyertek a zöld-fehérek a rendes 

játékidőben, most 19-et, akkor mínusz 93 
volt a gólkülönbségük, az idén csupán 12 
góllal ütöttek kevesebbet, mint amennyit 
kaptak. A szezonzáró Magyar Kupában az 
FTC bejutott a négyes döntőbe.

– Tavaly nyáron erősödtünk, az újonnan 
szerződtetett magyarok és külföldiek be-
épültek a csapatba, és sikerült gólerős ho-

kit játszanunk – mondta Dobos Tamás, a 
Ferencváros vezetőedzője. – A védekezé-
sünkön viszont még van mit javítani. Ha 
ezen a téren is előre tudunk lépni a követ-
kező idényben, hosszú idő után újra lesz 
miért izgulniuk a fradistáknak az alapsza-
kasz után.                 

(M. S.)

minihoki maxi örömökkel
Nem lehet elég korán kezdeni – ez a mondás igaz a jégko-
rongra is. Egy 9–10 éves gyerek már rutinos hokisnak szá-
mít, és a Ferencváros U10-es játékosai ezt meg is mutatták 
a pesterzsébeti jégcsarnokban rendezett tornán, melyen a 
díjakat Formanek Gyula, a IX. kerület alpolgármestere és 
dr. Vas Imre országgyűlési képviselő adta át.

A minikorosztályban jelenleg 2004-es, 2005-ös születésű srácok 
terelgetik a pakkot. Ők még a normál pálya egyik harmadában 
hokiznak keresztben, 3+1 fős csapatokban, de már „igazi” kapura, 
és a harmad végét jelző kék vo-
nalnál elhelyezett gerenda nem 
engedi kicsúszni a korongot a 
szűkített játéktérről.

A március végi tornán nyolc 
csapat küzdött meg egymással, 
2x12 perces, futó órával zaj-
ló mérkőzéseken. A cserék a 
gerendán kívül várakoztak, és 
percenként, sípszóra váltották 
egymást a sorok, természetesen 
játék közben, mint a nagyoknál. 
Az Orbán György és Balogh 
Zoltán edzette Fradi mellett az 
örök rivális UTE (két együttes-
sel), a KMH, a Budai Bocsok, a 
Jászberény, a Szeged és a Vasas 
lépett jégre. Ebben a korban hi-
vatalosan még nincsenek ered-
mények, de a srácok számon 
tartják.

– Ők maguk odafigyelnek, mi 
egy-egy meccs végeredménye, 
és ezúttal minden meccsen örül-
hettek a mieink – magyarázta 
Szabó István, az FTC utánpót-
lás-vezetője és -edzője, akit az 
idősebb szurkolók Coca bece-
néven ismerhetnek. – Nagy bol-
dogságot okozott nekik, hogy a 
torna három legjobb játékosa is 
közülük került ki.

Simon Levente, Orbán Gergő 
és Kadarkúti Bálint számára 
biztosan örökre emlékezetes lesz 
ez a márciusi hétvége. S ahogy 
Szabó István mondta, tíz év múl-
va akár a felnőttek között is hú-
zóemberek lehetnek.   
           (M. S.)

tornagyőztes fiatalok
Nemzetközi U12-es jégkorongtornát rendeztek Szegeden, ahol 
a házigazdák mellett a Ferencváros, valamint a szerb Partizan 
Beograd és HK Beostar lépett pályára. A mérkőzéseket két fél-
időre osztották, és ezek külön-külön meccsnek számítottak. A 
Fradi fiataljai valamennyit biztosan nyerték meg, majd a dön-
tőbe – immár „rendes” mérkőzésen – ismét legyőzték a Tisza 
Volánt; összesen 36 gólt ütöttek a srácok. A torna legjobb játé-
kosának Kadarkúti Dávidot választották. 
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múlt és jelen az ftc-múzeumban
Egy éve vezeti az FTC-múzeumot Tobak Csaba. A klub múltjával és jelenével kisgyermekkora óta foglalkozó „ősfradis-
tával” az azóta eltelt időben történtekről, valamint a múzeum előtt álló újabb nagy változásokról beszélgettünk.

Az 1975-ös születésű Tobak Csaba 13 éves 
kora óta jár a Ferencváros labdarúgócsapa-
tának mérkőzéseire, és a két kezén meg 
tudja számolni, azóta hány meccset hagyott 
ki; sokáig állandó vendég volt a többi szak-
osztály eseményein is. Több mint 60 nagy 
spirálfüzetbe gyűjtötte a Fradi-futballról 
szóló írásokat, és az összes olyan mérkőzés 
megvan neki videón részben vagy teljesen, 
amelyről képanyag készült. Nagy Béla, a 
klub nyolc éve elhunyt legendás krónikása 
nagy hatást gyakorolt rá, és nagyon büsz-
ke arra, hogy örökségét ápolhatja, az általa 
megkezdett munkát folytathatja.

– Hét éve társadalmi munkában kezdtem 
dolgozgatni a Fradinál, majd három éve 
kamerával részt veszek a játékosok futás-
teljesítményét mérő rendszerben – mesélte. 
– Amikor tavaly a múzeum előző vezetője 
felmondott, és felajánlották a lehetőséget, 
azonnal igent mondtam. Akkor kezdődött 
a költözés a Népligetbe, három hetünk volt 
a szakszerű leltározásra, az összes tárgy 
lefotózására, a csomagolásra. Mindehhez 

óriási segítséget kaptunk Czikkely Boldi-
zsártól, a múzeum egyik régi munkatársá-
tól.

A nagy munka azóta is tart. A fotóanyag 
digitalizálásához mintegy hatvan nagy 
doboznyi képet kell átnézni, azonosítani. 
Ezek zöme a labdarúgáshoz kötődik, de 
a többi is nagyon fontos, ugyanis Tobak 
Csabáék a klub egyéb szakosztályainak 
múltját is szeretnék felkutatni, dokumen-
tálni. Komoly feladat volt Nagy Béla hi-
ányzó könyveinek beszerzése, a szurkolók 
segítségének köszönhetően azonban már 
csak hat nincs meg a több mint százból. 
Tárgyalnak az MTVA-val, hogy a régi 
mérkőzések anyagait is megkaphassák.

– Május elején ismét költözik a múzeum 
a Népligetből, illetve a látogatóközpontból 
a stadionban kialakított új helyére – utalt 
a közeljövőre a Pázmány Péter egyetemen 
rövidesen történész diplomát szerző Tobak 
Csaba. – A főbejárat mellett mutatjuk be az 
FTC múltját, miközben folyamatosan dol-
gozzuk fel a jelent is.  (M.S.)

A ferencvárosba vágynak 
az ifjú akadémisták

A Ferencváros labdarúgó-szakosztályának egyik utánpótlásbázisa 
a Dalnoki Akadémia (DA). Egész Budapestről, így a IX. kerület-
ből is járnak ide gyerekek óvodás kortól az U11-es korosztályig. 
Ezt követően a legügyesebbek átkerülnek a Fradihoz, és ott pallé-
rozódnak tovább.

Március végén hatalmas volt a nyüzsgés a DA sporttelepén. A 
két helyi együttes mellett a Testvériség és a Dinamo Sztár U11-es 
gárdája küzdött meg egymással a műfüves játéktéren. A palánkkal 
körülvett pályán 5+1 fős csapatok kergették a labdát, és igyekez-
tek minél többször betalálni az 5x2 méteres kapuba. Ahogy az az 
ilyen korúak esetében általános, nem hirdettek végeredményt.

– A torna célja az volt, hogy játéklehetőséget nyújtsunk minden-
kinek, és idegen csapatok ellen is kipróbálhassák magukat a srá-
cok – mondta Balogh Ákos, az akadémia vezetője. – Rendszeresen 
tartunk toborzókat, de bármikor csatlakozhatnak hozzánk a gyere-
kek, senkit nem küldünk el. A lehetőség, hogy innen eljuthatnak a 
Fradiba, óriási motivációt jelent a kicsiknek.              

(m)

nehézsúlyú sikerek
Százhatvan ifjú birkózó lépett szőnyegre az idei első serdülő rang-
sorversenyen az új szigetszentmiklósi sportcsarnokban, köztük 
szlovák és horvát klubok versenyzői is. Az erős mezőnyben Fe-
rencváros fiataljai a legnehezebbek között, a +100 kg-os súlycso-
portban érték el a legjobb eredményt. Szabados Márton legyőz-
hetetlennek bizonyult, míg Rózsa György bronzérmes lett. A 63 
kg-osok között induló Keszi Máté az ötödik helyen végzett.

bronzérmek a jégen
Az A osztályú magyar curlingbajnokság döntőjében két ferenc-
városi csapat is jégre lépett a kamaraerdei csarnokban. A nők-
nél az FTC End Hunters (Rókusfalvy Orsolya – skip, Gunzinám 
Zsanett, Halász Csilla, Miklós Kriszta, Riesz-Rókusfalvy Zsó-
fia) a múlt évhez hasonlóan bronzérmes lett. Szintén a dobogó 
harmadik fokára állhatott fel a férfiaknál az FTC Jégmadarak 
(Fóti Balázs – skip, Fóti Gábor, Riesz Gábor, Spiller Emilio, 
Szabad Tamás).

legenda a futsalosoknál
A Ferencváros élvonalba igyekvő futsalcsapata egy legendás 
játékossal erősödött, igaz, nem a pályán. Rab Tibor, az FTC 
20-szoros válogatott, kétszeres bajnok védője lett a futsalosok 
marketing- és PR-vezetője. A szakedzői, marketing-közgaz-
dász és könyvvizsgáló diplomával rendelkező, 58 esztendős 
hátvéd jelenleg is aktív futballista, játszik a Fradi öregfiúk, old 
boys és veterán együttesében. Rab nagy örömmel vállalt mun-
kát a futsalszakosztályban, a maga eszközeivel szeretne hozzá-
járulni a csapat sikereihez.

RöVIDen

 A képen a torna csapatai láthatóak.
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VálASztáS

április 6.: országgyűlési választás 2014

Budapest Főváros IX. kerületének választási térképe

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az 1-es és a 
6-os országgyűlési egyéni választókerülethez (OEVK) tartozik.

Április 6-án a kerületben 26 helyszínen, összesen 53 szavazókörben 
lehet voksolni. A voksolásra jogosultak száma Ferencvárosban  
44 170 fő.

Jelöltek:
1-es OEVK: Hegedűs Lóránt Gézáné JOBBIK, Kerék-Bárczy Sza-
bolcs MSZP–EGYÜTT–DK–PM–MLP, Rogán Antal FIDESZ–KDNP,  
Schiffer András LMP, Szöllősi Istvánné SZOCIÁLDEMOKRATÁK
6-os OEVK: Cseh Rita ÚDP, Csorba Lajos Független jelölt, Dúró Dóra 
JOBBIK, Hollós Péter Lóránt ZÖLDEK, Horváth Aladár MCP, Jakabfy 
Tamás LMP, Makai Istvánné KTI, Pál Tibor Gyula MSZP–EGYÜTT–
DK–PM–MLP, dr. Suda Dezső József SZOCIÁLDEMOKRATÁK, Szilassy 
Gábor Cézár JESZ, Torma Zsolt ÚMP, dr. Vas Imre FIDESZ–KDNP.

Schiffer András
LMP

Kerék-Bárczy Szabolcs 
MSZP–EGYÜTT–DK–PM–MLP

Hegedűs Lóránt Gézáné 
JOBBIK

Szöllősi Istvánné 
SZOCIÁLDEMOKRATÁK

1. oEVk jelöltjei:

A szavazás április 6-án reggel 
6.00-tól este 19.00-ig fog tartani. A 
szavazás során mindenki két sza-
vazólapot fog kapni, melyek közül 
az egyiken az egyéni jelöltekre, a 
másikon pedig pártlistákra, vagy 
amennyiben a nemzetiségi válasz-Rogán Antal

FIDESZ–KDNP
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Horváth Aladár 
MCP

Pál Tibor Gyula 
MSZP–EGYÜTT–DK–PM–MLP

Szilassy Gábor Cézár 
JESZ

dr. Vas Imre 
FIDESZ–KDNP

Jakabfy Tamás 
LMP

Csorba Lajos 
Független jelölt

Dúró Dóra 
JOBBIK

Makai Istvánné 
KTI

Cseh Rita 
ÚDP

Torma Zsolt 
ÚMP

6. oEVk jelöltjei:

tópolgárok névjegyzékében szere-
pel, nemzetiségi listákra szavazhat. 
A választáshoz mindenki vigye 
magával lakcímkártyáját és  érvé-
nyes fényképes személyazonosító 
okmányát (személyi igazolvány, 
útlevél, kártyás vezetői engedély)!

dr. Suda Dezső József
SZOCIÁLDEMOKRATÁK

Hollós Péter Lóránt 
ZÖLDEK
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török pál domborművet avattak
A Kálvin tér melletti Török Pál utcán felavatták a reformá-
tus püspök domborművét március 24-én. Az ünnepségen a 
politikusok mellett egyházi képviselők is jelen voltak.

Felavatták Török Pál (1808–1883) egykori házán a református 
püspök domborművét, így a névadó emlékezete méltó módon 
maradhat fenn. A március 24-i avatón Rogán Antal országgyű-
lési képviselő és Bácskai János polgármester mellett jelen volt 
dr. Szabó István Duna-melléki református püspök, Fülöp István 
országgyűlési képviselő, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú 
Egyesület elnöke, Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egye-
tem rektora, Pál László, a Kálvin téri templom lelkipásztora, va-
lamint Fürjes Balázs kormánybiztos, Török Pál szépunokája és 
Bíró Lajos, szobrász, a dombormű alkotója.

Bácskai János polgármester a környék 19. századi városképét 
festette le, és idézte a Vasárnapi Újság 1862. szeptember 28-i ve-
zércikkét, amely mint „a magyar protestáns egyház egyik legkitű-
nőbb férfijaként” hivatkozik Török Pál Duna-melléki református 

püspökre, aki – ezt már a polgármester tette hozzá – a kétszáz 
évvel ezelőtti kálvinista térhódítás vezéralakja volt.

Dr. Szabó István az egyházmegye püspöke megköszönte a Re-
formátusok Szatmárért Közhasznú Egyesü-
letnek, hogy lehetővé tették a dombormű 
létrejöttét. Az egyesület elnöke, Fülöp Ist-
ván országgyűlési képviselő egy híres szat-
márit, Kölcsey Ferencet idézte beszédében, 
egyben utalt Török Pál, az emléktáblának 
helyt adó házára is: „mert tudd meg: e szó-
ban – haza, foglaltatik az emberi szeretet és 
óhajtás tárgyainak egész öszvessége. Oltár, 
atyáid által istennek építve; ház, hol az élet 
első örömeit ízleléd; föld, melynek gyümöl-

cse feltáplált”.
A protestantizmus és az 

ország sorsának összefonó-
dását emelte ki Rogán An-
tal, aki Lutherhez hason-
lította Török Pált, hiszen 
egyikük sem akart történel-
met írni, csupán tették azt, 
amiről úgy hitték, tenniük 
kell, hittel, becsülettel. 
Török így erősítette meg 
a református egyházat, és 
ezt is lehet tőle tanulni: a 
sikerhez türelem, állhata-
tosság és akarat kell, s csak 
a tettek számítanak. 

(MK)

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfej-
tőink között értékes könyvajándékot 
sorsolunk ki.

1. Hány templom tartozik a kerületi Szent 
Vince-plébániához?

A) egy B) kettő C) három
2. Páli Szent Vince alapítja a lazaristák né-
ven is ismert szerzetesrendet. Mi a célja a 
rendnek?
A) a szegény falusi nép oktatása és a pap-
ság mélyre ható képzése B) a betegek ápo-
lása és az árvák felnevelése C) a veteránok 
családjainak támogatása
3. Honnan származik a társaság népies 
neve, a lazaristák?
A) nagyon könnyedén vették az élet nehéz-
ségeit, „lazák” voltak B) alapító tagjuk volt 
Szent Lázár is C) a társaság anyaházától, a 
párizsi Szent Lázár kolostortól
4. Szent Vince számos más mellett női 
szerzetet is alapított. Melyiket?
A) a Szeretet Leányai, ismertebb nevükön 
Irgalmas Nővérek társulatot B) Angolkis-
asszonyok C) Jó Pásztor Nővérek
5. Minek tulajdonítják Páli Szent Vince 
megtérését?
A) megjelent neki Mihály arkangyal B) 
afrikai fogságának C) szülei elvesztésének
6. Páli Szent Vince nagy munkabírású volt. 

Csak levélből körülbelül hányat írt?
A) tízezret B) húszezret C) harmincezret
7. Mikor épült meg a Szent Vincéről elne-
vezett Gát utcai templom?
A) 1922 B) 1938 C) 1944

8. Hol található a Szent Borbála-
kápolna?
A) a Hentes utca és a Gubacsi 
út sarkán B) a Haller téren C) 
a Haller utca és Mester utca 
sarkán

Előző lapszámunk nyertese: Varga 
Bálint. Gratulálunk! Kérjük, írja 
meg postacímét a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre! 

A Páli Szent Vince-templom

Páli Szent Vince
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Vízitorna
Április 1., 15. 15.00
Molnár uszoda (Mester u. 19.)

Szenior Akadémia 
1. előadása

Április 1. 17.00
Ádám Jenő Zeneiskola 
(Köztelek u. 8.)
Téma: Aktív időskor

Gyógytorna
Április 2., 16. 11.00
Dési Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Számítógép-kezelői 
tanfolyam

Április 2., 9. 15.00
Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola és Gimnázium 
(Lónyay utca 4–8.)
Beiratkozott résztvevőknek szól, 
újabb tanfolyam szeptembertől

Számítógép- és mobiltele-
fon-használati tanácsadás

Április 3., 10. 14.00
Szent-Györgyi Ált. Isk. és Gimn.
Tanácsadás diákok közreműkö-
désével

Brundibár
Április 3. 14.00
FMK (Haller u. 27.)
Gyerekopera a 30 éves Budapesti 
Fesztiválzenekar közreműködé-
sével

Sorsok, hangulatok Filmklub
Április 3. 15.00
DocuArt Filmművészeti Központ 
(Erkel u. 15.)
Játék a tér – dokumentumfilm 
(Rendezte: Pelsőczy Petra)
A ‘60-as évek lottóházai és a mai 
napig ott élő tulajdonosok vissza-
emlékezései.

Vízitorna
Április 4. 16.00
Weöres uszoda (Lobogó u. 1.)

Természetjárás – látogatás 
a mátraderecskei mofettába

Április 5. 8.15
Találkozás: Újpest – Városkapu 
buszpályaudvar pénztáránál

Pergolesi: Stabat Mater
Április 5. 19.00
Szent Kereszt templom 
(Üllői út 145.)
Az Ádám Jenő Zenekar és a Szent 

Kereszt Énekkar előadása
Vezényel: Szentmáry Kálmán

Számítógép- és mobiltele-
fon-használati tanácsadás

Április 7., 14. 14.00
FMK

Szenior Akadémia tanfolyam
Április 8. 17.00
Ádám Jenő Zeneiskola
Téma: Táplálkozás idősebb korban

Gyógytorna
Április 9. 11.00
FMK

Macska- és állatbarátok 
klubja

Április 9. 16.00
FMK

Nordic walking – séta a 
Kis-Hárs-hegyre

Április 10. 10.00
Találkozás: Önkormányzat Len-
hossék utcai épületének előterében 
(Lenhossék u. 24–28.)

Költészet Napja – 
Versfesztivál Gála

Április 11. 17.00
FMK

Szó és Ember irodalmi 
sorozat

Április 15. 16.00
Boráros téri könyvtár 
(Boráros tér 2.)
A könyvhét újdonságai

Természetjárás – Ballon- 
vadászat a Gilicze téri  
Meteorológiai Állomáson

Április 17. 11.00
Találkozás: Kőbánya-Kispest vas-
útállomás pénztárcsarnokában

Figyelem!
Iskolai szünet miatt elmaradnak 
az alábbi számítógép-kezelői és a 
tanácsadási programok:
04. 16. (szerda) Szt-Györgyi 
Albert Iskola
04. 17. (csütörtök) Szt-Györgyi 
Albert Iskola
04. 21. (hétfő) FMK 04. 16. (szer-
da) Szt-Györgyi Albert Iskola
04. 17. (csütörtök) Szt-Györgyi 
Albert Iskola
04. 21. (hétfő) FMK

idősügyi programajánló

Bűnmegelőzési 
program indult
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának 
vezetője, Oláh-Paulon László rendőr alezredes tartott előadást az 
idősügyi programok keretében március 24-én, a Ferencvárosi Mű-
velődési Központban. Az idős emberek a csalással, megtévesztés-
sel elkövetett bűncselekmények szempontjából könnyen válnak 
szabálysértések célpontjává, éppen ezért fontos tudniuk, hogy 
az áldozattá válás sok esetben elkerülhető, megelőzhető. A nagy 
tapasztalattal rendelkező szakember érdekes és megfogadandó 
információkkal, tanácsokkal látta el a részt-
vevőket, az eseményt a rendőrség által ké-
szített, sok tanulsággal szolgáló kisfilmek 
színesítették.

„A teljesség felé” 2014-es közbiztonsági 
programeleme tovább folytatódik: ápri-
lis 28-án a József Attila-lakótelepen, 
a Közösségi Házban hallgathatják 
meg az alezredes úr előadását 16 
órai kezdettel, majd két biztonság-
technikai előadást és kedvezmé-
nyes vásárt tartanak május 
26-án (FMK) és június 
23-án (Közösségi Ház). A 
közeljövőben pedig speci-
ális önvédelmi tanfolyam indul  
az idősebb korosztály részére.

(forrás: ferencvaros.hu)
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Hamisítatlan vadnyugati hangulat a Lurdy Házban
A Baptista Szeretetszolgálat március 17-én nyitotta meg 
játszóházát, a Lurkó Bill Vadnyugati Élményvárost.

A játszóházban különféle foglalkozásoknak teret adó helyiségeket 
rendeztek be, így van mozi, bank, kápolna, seriffiroda, szalon bi-
liárdasztallal és pianínóval, kisvasút, sőt, állatsimogató is pónival, 
kecskével és hortobágyi rackajuhval.

A megnyitón Földi Zoltán, a Lurdy Ház vezérigazgatója üd-
vözölte a megjelenteket, és egy álom beteljesedésének nevezte 
a játszóház elindítását, melyhez megköszönte Szenczy Sándor, 
a Baptista Szeretetszolgálat elnökének segítségét. Szenczy Sán-
dor elmondta, már 7000 gyerek jelentkezett be a foglalkozások-
ra, és reméli, ez az érdeklődés a továbbiakban sem fog alább-
hagyni. A megnyitón az Andor Ilona Művészeti Baptista Iskola 
és a velencei Zöldliget Általános Iskola tanulói énekeltek, majd 
kaszkadőrbemutató és countrykoncert következett, végül a kéz-
műves foglalkozásokat próbálhatták ki az érdeklődők.

(MK)

külföldi cserediákok
Két diáktalálkozó is zajlott kerületünkben március harmadik hetében: 
az egyik a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban, a 
másik pedig a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban.

Mindkét esemény 
egy kétéves, az Eu-
rópai Unió által tá-
mogatott program 
(Comenius) része, 
amelyben több or-
szág egy-egy közép-
iskolája vesz részt és 
szervezi felváltva a 
csereutat saját hazá-
jába. Közös jellem-
zőjük, hogy 2012-
ben indultak, illetve 
egy időben szervez-
ték meg a magyarországi találkozót, más-
ságuk pedig, hogy a Patrona saját ötletének 
kiírója volt a pályázaton, nekik partnereket 
kellett találni a megvalósításhoz; a Szent-
Györgyi pedig társult egy spanyol meghir-
detéshez.

A találkozókon általában negyven fő vesz 
részt, nemzetközileg vegyes összetételben. 
A fogadó ország tanulói természetesen 
mindig nagyobb számban kapcsolódnak 
be az adott helyszínen, hiszen a szervezés 
és a vendégek elszállásolása sok embert 
igénylő feladat; a többi nemzet jellem-
zően négy-hat diákkal és két tanárral van 
jelen. Amellett hogy a gyerekek egymás-
sal ismerkednek, feladataik révén fejlődik 
idegen nyelvi, számítástechnikai tudásuk, 
gazdagszik művészi kompetenciájuk, de 
az együttműködés célja az is, hogy megta-
pasztalják a kulturális sokszínűséget.

A patronások német nyelven zajló saját 
kidolgozású projektjének címe: „A fia-

talok regionális és kulturális identitása a 
globalizáció korában.” A megvalósításban 
a Patrona koordinálása mellett még hat or-
szág vett részt: Belgium, Bulgária, Észtor-
szág, Németország, Norvégia és Törökor-
szág. Az Európa-szerte zajló találkozókon 
a kulturális identitás egy-egy résztémáját 
dolgozták ki és mutatták be egymásnak a 
fiatalok. Megismerkedtek egymás vallásá-
val, nyelvével, zenéjével, táncával, népi és 
étkezési kultúrájával. A budapesti rendez-
vény megnyitóját március 17-én tartották. 

Mátyásné Nagy Éva projektkoordinátor-
tól megtudtuk, hogy az öt nap alatt bejárták 
a vendégekkel a kerületet és Budapestet, 
valamint látogatást tettek a város határain 
túl is. Az itteni találkozó sajátosságaként 
divatbemutatót szerveztek, amelyen a ha-
gyományos viseleteken és azok modern 
feldolgozásain keresztül mutathatták meg 
magukat a nemzetek. A magyarok a kalo-
csai motívum megjelenési formáit vitték a 

kifutóra. A Szent-Györgyi Albert Gimnázi-
um egy spanyol pályázathoz csatlakozott, 
melyet angol nyelven valósítanak meg. 
Az összesen hét ország részvételével zajló 
projekt címe: Our Voices Across Europe 
(Hangjaink Európa-szerte), amelynek két 
pillére a nép- és a popzene.

– Az általunk szervezett találkozó a 
táncházra fókuszál az UNESCO szellemi 
örökségi listán szereplő néphagyományok 
ápolásának egyedi módszereként. Ezért 
van élő zenekaros táncház az iskolában, és 
ezért látogatunk el a Fonóba is – magya-
rázta Meszéna Éva főszervező. Elmondta: 
a popzenével is foglalkoznak, az ‘50-es 
évektől kezdve évtizedenként feldolgoz-
ták már a történetét, ezenkívül karaoke-t 
és tehetségkutató versenyt is rendeznek. 
A hazai középiskola vezette delegációt 
Formanek Gyula, a IX. kerület alpolgár-
mestere március 20-án fogadáson kö-
szöntötte, majd egy imázsfilm kíséretében 
bemutatta a városrészt. A ferencvárosi ve-
zető kifejezte abbéli reményét, hogy ven-
dégeink figyelmét megragadta a város, és a 
program lezárulta után is visszatérnek még 
ide. Az önkormányzat Ferencvároshoz kö-
tődő ajándéktárgyakkal is kedveskedett a 
külföldi tanulóknak és tanáraiknak.

(zt.)
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ismét kábítószerügyben egyeztetett  
a szakma
A Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) március 18-án tartotta soron 
következő ülését a Közért Ifjúsági Irodában. Ez alkalommal főként pályázati ügyek-
ről esett szó, a meghívott előadó pedig az alkoholizmussal összefüggésben közölt új és 
megdöbbentő ismereteket a hallgatósággal, amelynek tagjai – szakmájukból kifolyólag 
– bármikor találkozhatnak érintett szenvedélybetegekkel.

A napirenden szerepelt a 2013-as KEF 
pályázatbeszámolója, amely során Barna Eri-
ka, a testület szakmai társelnöke tájékoztatta a 
megjelenteket. Elmondta: a tavalyi pályázat-
ra épülve felállt az a szakmai munkacsoport, 
amely a Ferencvárosi Drogstratégia előkészíté-
sén dolgozik. A pályázati pénzből megvalósu-
ló tervezet első verziója a nemzeti drogellenes 
stratégián, valamint egy kutatáson alapul, és áp-
rilisra készül el. Felhívta a figyelmet arra, hogy 
a munka itt nem áll meg, mivel ezt követően 
egy akciótervet is el kell készíteniük.

Rapi István ifjúsági és drogprevenciós referens 
irányításával megbeszélték azokat a pályázati 
javaslatokat, amelyeket a KEF-nek kell tennie 
a József Attila Terv I. ütem városrehabilitációs 
projekthez kapcsolódva. Formanek Gyula al-
polgármester, a KEF elnöke az egyeztetés fo-
lyamán javaslataival segítette az eredményes 
pályázást, annak érdekében, hogy az eddig 
megszületett értékes ötletek idén megvalósul-

hassanak. A fórumon helyet kapott még egy 
rendkívül színes előadás „a fiatalkori alkoho-
lizmus tendenciái, a rohamivás jelensége, a női 
alkoholizmus” témájáról. Dr. Bodrogi Andrea 
pszichiáter bemutatta a legújabb tendenciákat, 
és összegezte a legfrissebb kutatások köztudat-
ba még be nem épült eredményeit is.

Az ülésen bemutatkozott a vendéglátó Közért 
Egyesület, amely a Tűzoltó utca 33/A szám 
alatti utcafrontos helyiségükben látnak el kü-
lönböző szociális és közösségi feladatokat a 
környék, azaz Középső-Ferencváros hátrányos 
helyzetű fiataljai körében. A 10–18 év közötti-
eket igyekeznek megszólítani, céljuk az iskolai 
lemorzsolódás megelőzése, a sikeresség előse-
gítése és a tehetséggondozás. Tevékenységük 
szorosan összefügg a helyiség szomszédságá-
ban található Ferencvárosi Tanodáéval – ott a 
kisebb gyerekeket felkarolva a korai fejlesztés 
az elsődleges cél.

(zt.)

Sport-, tanulmányi, zenei 
és idegen nyelvi támogatá-
sok a kerületi diákoknak

A Ferencvárosi „deák” 
Közalapítvány pályázatokat 
hirdet a Ferencvárosban élő, 
tehetséges, de anyagi okok 
miatt a tanulmányaik folyta-
tásában hátrányos helyzet-
ben lévő fiatalok részére.
A részletes pályázati 
anyagok megtekinthetők: 
www. ferencvaros.hu 
oldalon 
További információk:
Fischer Ágnestől kaphatnak 
a 70/333-1737-es telefon-
számon.
Ferencvárosi „deák” 
Közalapítvány, 
1092 Bakáts tér 14.
E-mail: 
deak.kozalapitvany09@
gmail.com

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

tehetségek napja
Első alkalommal csatlakoztak a 
Tehetségek Napja rendezvénysoroza-
tához ferencvárosi intézmények, hogy 
bemutassák a városrész tehetséges 
diákjait.

Mi is a tehetség, kik is a tehetségek? Mind 
többet hallani ezt a szót, ám mégis sok a 
kétely a jelentésével, használatával kap-
csolatban – a Tehetségek Napja rendez-
vény célja többek közt a fogalmak tisztá-
zása is.

Nehéz egy kalapba tenni Egerszegi 
Krisztinát, Bartók Bélát és Herman Ottót. 
Közelebb juthatunk a megoldáshoz, ha két 
csoportot állítunk fel: az egy téren kiemel-
kedő képességgel rendelkező embereket 
és a több téren is az átlag felett alkotókat 
– utóbbi csoport egyes területeken rend 
szerint nem ér el olyan kimagasló ered-
ményeket, mint az első csoport. Az első 
csoportba tartoznak a művészet vagy sport 
terén különlegesen jó eredményt elérők, 
míg utóbbiba azok, akik több tantárgyban, 
tudományterületen is jeleskednek.

Az 1. Ferencvárosi Tehetségnap résztve-
vői a művészeti ágak kiválóságai voltak, 
az Ádám Jenő Zeneiskola hangversenyter-

mében megrendezett koncerten a zenészek 
mellett képzőművészek alkotásait, festmé-
nyeit is megcsodálhatta a közönség.

Bartók Béla születésnapját jelölte ki a 
2005-ben alakult Tehetséges Magyarorszá-
gért Alapítvány a Tehetségek Napja idő-
pontjául, nem véletlenül: Bartók Béla azon 
kevés magyarok egyike, akinek tehetségét 
az egész világ megismerhette, illetve elis-
merte, és aki már fiatal éveiben kitűnt ki-
vételességével.

Formanek Gyula alpolgármester rövid 
köszöntőjében külön üdvözölte a megje-
lent tehetséges gyerekeket, és kiemelte, a 
tehetség felfedezhető, fejleszthető, a csa-
ládnak, a pedagógusnak pe-
dig kulcsfontosságú szerepe 
van abban, hogy ezt min-
den gyerekben megtalálja 
és kifejlessze. Elmondta, a 
rendezvénysorozatban való 
részvétel célja, hogy Fe-
rencváros is megmutassa, 
milyen sok tehetség ül a 
padsorok közt, és arra kérte 
a jelenlévőket, mindenki te-
gyen hozzá tehetsége kibon-
takoztatásához.

Kiss Julianna Bonis Bona díjas tanár elő-
adásában a tehetséget istenadta ajándéknak 
nevezte, de kiemelte a másik ember szere-
pét is, aki előhozza a rejtező tehetséget.

A köszöntő után a József Attila Általános 
Iskola tanulói részleteket adtak elő Saint-
Saëns Állatok farsangja című művéből, 
Németh Dóra elszavalta Illyés Gyula: Bar-
tók című versét, Németh Péter pedig eléne-
kelte az Által mennék én a Tiszán kezdetű 
népdalt. Végül az Állatok farsangjának 
illusztrációjául szolgáló festmények készí-
tői, Hegedűs Alexandra és Paksi Viktória 
vehettek át emléklapot Formanek Gyulá-
tól.                                                       (MK)
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Budapesti Békéltető testület
A Budapesti Békéltető Testület immár 
15 éve bizonyítja, hogy gyakorlati ta-
pasztalattal és jelentős szakmai tudás-
sal eredményesen lehet fogyasztói jog-
vitákat békés úton rendezni.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. 
évi CLV. törvény legújabb módosítá-
sának köszönhetően a Magyarország 
területén lakó fogyasztó bármely ügyé-
ben eljárhat a Budapesti Békéltető 
Testület! Az ön döntése számít, hogy 
melyik Békéltető Testület járhat el az 
ügyében!

Ez azt jelenti, hogy ha ön nem a fő-
városban él, éppen ezért egy vidéki ke-
reskedőtől vásárolt, akkor is beadhatja 
kérelmét a Budapesti Békéltető Testü-
lethez.

A testület 30 jogász és egyéb felsőfokú 
végzettségű tagot számlál, akik szakmai 
tudásukat és tapasztalatukat felhasználva 
tudnak segítséget nyújtani a sokszor ki-
szolgáltatott helyzetben lévő fogyasztók 
számára.
Elérhetőségek: 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
06/1/488-2131
www.bekeltet.hu
A Budapesti Békéltető Testület egyik 
ügyvéd tagja havonta egy alkalommal 
ingyenes kihelyezett fogyasztóvédelmi 
tanácsadást tart a Ferencvárosi Polgár-
mesteri Hivatalban, melynek időpontja 
minden hónap első keddi napja 10-11 
óráig, helyszíne a 1092 Budapest, Bakáts 
tér 14. II/36. szám alatti kis ülésterme.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkor-
mányzata a „Szociális városrehabilitáció Ferencvá-
rosban, József Attila-terv I. ütem” c. európai uniós 
projekt keretében „miniprojektek” támogatására 
pályázatot hirdet az alábbi 5 témában: 
1. a lakosság egész-

ségvédelmét célzó 
„Egészségfejlesztés és 
drogprevenciós pályá-
zati program”

2. tanórán kívüli iskolai 
idő hasznos eltöltését 
célzó „Tanórán kívüli 
iskolai programok”

3. a szabadidő hasznos 
eltöltését célzó „Sza-
badidős és sportprogra-
mok, táborok”

4. közösségfejlesztést és 
környezeti nevelést 
célzó „Közösségfej-
lesztő civil és egyházi 
programok”

5. „József Attila a szom-
szédom” program

A pályázatok benyújtási 
határideje: 2014. április 18.

Pályázhatnak: 
Nonprofit jelleggel műkö-
dő szervezetek, amelyek 
a IX. kerület lakosságával 
kapcsolatban vannak 
(a kerületben bármilyen 
módon jelen vannak), 
vagy a kerületben a 
korábbiakban már konkrét 
akciókat végrehajtottak.

A részletes pályázati 
útmutató és dokumentá-
ció elérhető a Budapest 
Főváros IX. Kerület 
Ferencváros 
Önkormányzata www.
ferencvaros.hu honlapján.
„A Projekt az Európai 
Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg.”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
1/3-dal több férőhely, ingyenes bölcsődei alapszolgáltatás a kerületben

Minőségi bölcsődei szolgáltatások
Ferencváros Önkormányzata elkötelezett 
a gyermekvállalás ösztönzése, illetve a 
gyermeket vállaló szülők segítése iránt. 
Önkormányzatunk az elmúlt években ko-
moly erőfeszítéseket tett a bölcsődei férő-
helyek és szolgáltatások bővítése, illetve 
a szolgáltatási színvonal emelése érdeké-
ben.

2013-ban nyitotta meg kapuit a Varázs-
kert Bölcsőde a középső-ferencvárosi 
Thaly Kálmán utcában 40 férőhellyel. Ez 
az intézmény Magyarország egyik leg-
szebb és legmodernebb bölcsődéje, amely 
mindenben megfelel a 21. századi köve-
telményeknek.

Az Új Széchenyi Terv keretében pedig az 
önkormányzat sikeresen pályázott a József 
Attila-lakótelepi Manó-Lak Bölcsőde bő-
vítésére. Így 28 férőhellyel újra nyílik a ko-
rábbi városvezetés által bezárt két csoport-

szoba a Dési Huber utcai bölcsődében. (A 
kibővített és korszerűsített bölcsőde átadá-
sára lapunk megjelenése után, április 3-án 
kerül sor.) A fejlesztéseknek köszönhetően 
az elmúlt években 1/3-dal nőtt a bölcsődei 
férőhelyek száma a kerületben.

Fontos kiemelni, hogy Ferencvárosban 
a bölcsődei alapszolgáltatás ingyenes, 
vagyis a szülőknek nem kell gondozá-
si díjat fizetniük. Bölcsődéink étrendjét a 
korszerű táplálkozás elveinek megfelelően 
dietetikus szakember állítja össze, az éte-
lek saját konyhában készülnek, lehetőség 
van az ételérzékeny gyerekek igényeinek 
figyelembevételére is. A kisgyerekek neve-
lését pszichológus szakember is segíti, aki 
ingyenes tanácsadással áll a szülők rendel-
kezésére. Két bölcsődénk is hosszabbított 
nyitva tartással működik, ezzel segítve a 
szülők munkavállalását.

A ferencvárosi bölcsődékben számos 
kiegészítő szolgáltatást is tudunk bizto-
sítani. Sószoba, udvari pancsoló, zöldsé-
geskert, játékos gyermektorna, változatos 
mozgásfejlesztő eszközök várják a leg-
kisebbeket. Kevesen tudják, hogy a ke-
rületi bölcsődékben időszakos gyermek-
felügyelet is működik, melyet – csekély 
térítés ellenében – azok a szülők vehetnek 
igénybe, akik időnként néhány órára sze-
retnék biztos kezekbe adni gyermeküket.

Ferencváros Önkormányzata azt szeret-
né, ha bölcsődéin keresztül is hozzá tudna 
járulni a gyermekvállalás ösztönzéséhez 
és a kisgyerekes szülők segítéséhez.

Bővebb információ: Ferencvárosi Egye-
sített Bölcsődei Intézmények (FEBI), 
1092 Budapest, Ráday utca 46., telefon: 
476-0187. 
www.ferencvarosi-bolcsodek.hu 

FELHÍVÁS
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2014. 
április 6-ai országgyűlési képviselők 
választásának lebonyolításával kapcso-
latos feladatellátásra tekintettel 2014. 
április 7. napján (hétfőn) a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Pol-
gármesteri Hivatalánál az ügyfélfoga-
dás ügyeleti jelleggel történik.

Az Ügyfélszolgálati Kirendeltségek 
(Bakáts tér, Toronyház utca, Ecseri út) 
a megszokott ügyfélfogadási időben, 
azonban csökkentett létszámmal fogad-
ják az ügyfeleket.

Az esetlegesen okozott kellemetlensé-
gért szíves megértésüket köszönöm.

dr. Nagy Hajnalka jegyző
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Színházi fesztivál  
a Nemzetiben
13 ország 19 előadása látható a március 
26-án nyílt Madách Nemzetközi Színhá-
zi Találkozón.

A Nemzeti Színház ad otthont a hagyomány-
teremtő nemzetközi színházi seregszemlének, 
a MITEM-nek. Április 7-éig 13 nap alatt 13 
ország színházából, valamint az európai szín-
játszás legnagyobbjainak előadásaiból és ha-
zai bemutatókból kap válogatást a közönség. 

A Nemzeti 620 külföldi vendéget fogad, 19 
előadást állít színpadra, ezek összhosszúsága 
2630 perc, azaz közel 44 óra. Az előadáso-
kon összesen 6179 ülőhely van, a jegyeknek 
több mint 80%-a már elkelt. A darabok kö-
zül tíz a Nagyszínpadon lesz látható, a többi 
stúdióelőadás. 

A leghosszabb az Újvidéki Szerb Nemzeti 
Színház három felvonásos, 6 óra hosszúságú, 
rendkívül izgalmas Csehov-előadása, a Sirály. 
A legrövidebb a Bagdadi Nemzeti Színház 50 
perces Camp című darabja. Az előadásokat 
feliratozva vagy szinkrontolmácsolással mu-
tatják be.

A Nemzeti Színház célja a fesztivál meg-
szervezésével, hogy hazánkat „feltegye” a 
színházi fesztiválvilág térképére. 

(KM)

tavaszi koncertet  
adott Érdi tamás
A Ferencvárosi Tavaszi Fesztivál programsorozatában Érdi Tamás Prima 
Primissima díjas zongoraművész adott koncertet március 20-án 18 órakor, 
az FMK színháztermében. Az esten Schubert-, Beethoven-, Chopin- és 
Liszt-művek csendültek fel.

Szép számmal gyülekezett a közönség – 
köztük volt Tavaszy Noémi, Ferencváros 
díszpolgára is – csütörtök este a Haller ut-
cában, hogy hallhassa a nemzetközileg is 
elismert Érdi Tamás játékát. Az eseményt 
Tóth Betty igazgató nyitotta meg, aki fel-
vázolta a művész életútját. A látását élete 

kezdetén elvesztett kisfiút tanárai (Becht 
Erika, Eckhardt Gábor) a darabok újra-
komponáltatásával tanították zongorázni.

Érdi Tamás 34 éves, de már 27 ország-
ban lépett fel. A IX. kerületi közönség 
szeretetét nem csak virtuóz játékával 
nyerte el: az egyes zeneműveket fel is 

konferáló zongoris-
ta olyan érdekessé-
geket osztott meg a 
hallgatókkal, mint 
például, hogy a 
sokat betegeskedő 
Chopin hogyan sze-
rezte az Esőcsepp 
prelűdöt, de saját 
nagy zenei élmé-
nyeiről is szívesen 
mesélt.  

(KM)

PROGRAMAjÁNLÓ
Április 3. 14.00

Hans Krása: Brundibár
Gyermekopera
FMK (Haller u. 27.)

Április 3. 18.00
Képek, cigányok, cigányképek 
fotókiállítás megnyitója
megtekinthető: május 30-áig
FMK

Április 7. 10.00
Hangszerbemutató 
óvodásoknak
A MÁV Szimfonikus Zenekar 
közreműködésével
FMK

Április 8. 10.00
Tündér Lala (zenés mesejáték)
A Theatrum Hungaricum 
előadása
FMK

Április 8. 17.00
A globális felmelegedés  
következményei
Nem csak éghajlatváltozás
Loksa Gábor egyetemi tanár, 
meteorológus tudományos 
előadása
FMK

Április 10. 10.00
Költészet napi koncert 
gyerekeknek
Fellép a Katáng zenekar
FMK

Április 10. 17.00
József Attila Irodalmi Szalon
„Ars poetica” Vendég: Prágai 
Tamás József Attila-díjas költő
FMK

Április 11. 13.00
Költészet napi koszorúzás
FMK

Április 11. 14.30
Kiállítás a költészet napi  
versillusztrációs pályázat 
2014-es pályaműveiből
Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyűjtemény (Ráday u. 18.)

Április 11. 18.00
„Rejtelmek ha zengenek…”
a II. József Attila Versfesztivál 
Ünnepi Gálaműsora
FMK

Április 12. 9.00
Ferencvárosi Cimborák
Cimbora játszóház verssel, dallal
FMK
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REjTVÉNY

Tóth Botond 2013. november 15-én jött a világra.

Sziráczky Tamás 2013. 
október 27-én született.

Gellért Ádám 2013. október 
7-én látta meg a napvilágot.

FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR

Továbbra is várjuk a kerületi babákról készült fotóikat. 
Címünk: szerkesztoseg@ferencvaros.hu


