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A „deák” Közalapítvány a 
kerületi tehetséges, szociálisan 
hátrányos helyzetű gyermekeket 
és fiatalokat támogatja.

A Kaníziusz Szent Péter Temp- 
lomigazgatóság ad otthont a Fő- 
egyházmegye cigánypasztorációs 
kezdeményezéseinek.

információ turistáknAk

3

Átadták a Csarnok téri Turisz-
tikai Információs Központot, 
az InfoCafét, amely a kerületbe 
látogatóknak nyújt segítséget.

mulatság a lakótelepen
Idén is színes programokkal várta a ferencvárosiakat a Lakótelepi Mulatság, amelyet szeptember 12–13-án rendeztek 
meg a József Attila-lakótelepen. A kétnapos fesztiválon minden korosztályra gondoltak a szervezők, figyelembe vették 
az itt élők kéréseit, ennek megfelelően családi programok, dzsesszkoncert, vurstli várt mindenkit.

A péntek délelőtti esőfelhők délutánra el-
vonultak, így kellemes időben zajlottak a 
koncertek. A gyerekeket számos más mel-
lett pónilovaglás, kisvonat, közbiztonsági 
és kézműves sátor várta. A közönséget 
Tóth Betty, a Ferencvárosi Művelődési 
Központ igazgatója és Görgényi Máté, a 
József Attila Városrészi Önkormányzat 
elnöke köszöntötte, majd kezdetét vette a 
Misztrál együttes koncertje. 

A pénteki napot Nagy Feró és a Beatrice 
zárta fergeteges koncerttel, az érdeklődők 
megtöltötték a Nagyjátszóteret. A legen-
dás bandát Bácskai János polgármester 
konferálta fel, akinek beszédéből megtud-

hattuk, maga is „Ricse rajongó”. 
A Lakótelepi Mulatság második napján 

reggel az Ádám Jenő Zeneiskola fúvós nö-
vendékeivel ébredhetett a lakótelep, majd 
délelőtt a Brill Cats Tánciskola különböző 
korcsoportjai mutattak be látványos mű-
sort. Volt még balettbemutató, tajcsi- és 
moderntánc-műsor is. Délben a Szerető 
Kezek Időskorúak Gondozóháza és Idő-
sek Klubja javára rendezett jótékonysági 
akció keretében, jelképes 100 Ft-ból ebé-
delhettek meg a résztvevők a Vállalko-
zók Ferencvárosért Egyesület sátrában. 
A bácskai rizseshúst stílszerűen a polgár-
mester osztotta, Simicskó István sportért 

felelős államtitkár és Görgényi Máté tár-
saságában. Az étel mellé kovászos uborka 
és egy szörp vagy fröccs is járt. Közben 
a gyerekek próbára tehették tudásukat az 
elektromos kisautók KRESZ-pályáján. 
Kora délután a német, görög és szlovák 
nemzetiségek műsora után kezdetét vette 
„A lakótelep legjobb sütije” verseny zsű-
rizése.

A nap végén a könnyűzenei együttesek 
vették át a szerepet. A Hot Jazz Band az 
eső ellenére is megtartotta fellépését a kö-
zönség tántoríthatatlan magjának.

A sütiverseny részletei a 4. oldalon
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tanévkezdési helyzetkép
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkárral tartott közös sajtótájékoztatót Bácskai János polgármes-
ter. Ferencváros az állami támogatásokon felül további 300 millió forinttal járul hozzá a diákok és szüleik terheinek 
könnyítéséhez.

Szeptemberben mi is lehetne aktuálisabb a tanévkezdésnél és a 
családok ezzel kapcsolatos terheinél – erről tartott sajtótájékozta-
tót a Telepy Károly Általános Iskola előtt Novák Katalin és Bács-
kai János.

Az államtitkár négy pontban összegezte a családok helyzetét 
könnyítő intézkedéseket, első helyen említve a családi adóked-
vezmény bevezetését, majd az egyre szélesebb körben elérhe-
tő ingyenes tankönyveket, az 
egészséges gyermekétkeztetést 
és a rezsicsökkentést sorolta. 
Kiemelte, a diákok több mint 
fele valamilyen kedvezményben 
részesül az étkeztetés során, és 
az étkeztetésben már a korábbi-
nál nagyobb arányban vehetnek 
részt beszállítóként a helyi ter-
melők.

Ezeken felül Novák Katalin 
kitért az iskolarendszert illető 
tartalmi elemekre is, így a peda-

gógus-életpályamodell létrehozására, az idén már két alkalommal 
megemelt pedagógusbérekre, valamint a Nemzeti Alaptantervbe a 
hit- és erkölcstan segítségével bennfoglalt családi életre nevelésre.

A polgármester egy, egykori ferencvárosi diák, Szent-Györgyi 
Albert szavaival kezdte beszédét: „olyan lesz a jövő, mint a ma 
iskolája”. Ennek megfelelően Ferencváros is elkötelezett az okta-
tás mellett, és ennek jegyében 300 millió forintot tesz hozzá az ál-

lami támogatásokhoz, ebből 
a gyermekétkeztetést és a 
tankönyvvásárlást támogat-
ják. A rászorulók kapnak  az 
államtól ingyenes iskolate-
jet, emellé a  kiflit az önkor-
mányzat biztosítja, csakúgy, 
mint a taneszközcsomagot 
(benne ferencvárosi rajzok-
kal díszített füzetekkel és 
tornazsákkal). A füzeteket 
és a tornazsákokat a kerületi 
FESZOFE gyártotta.

A tehetségek támogatója
Ferencváros Önkormányzata elkötelezett a te-
hetséges fiatalok felkutatásában, segítésében. 
Ennek szellemében évi 11 millió forinttal támo-
gatja az általa létrehozott ferencvárosi „deák” 
Közalapítványt. A szervezet elsősorban a Fe-
rencvárosban élő tehetséges, ám anyagi okok 
miatt tanulmányaikat nehezen folytatni tudó, 
szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket és 
fiatalokat támogatja.

A „deák” Emlékérem a legnagyobb elisme-
rés, melyet többnyire végzős, ta-
nulmányi eredményeikben 
kiemelkedő, a közösségi 
életben aktívan részt 
vevő általános isko-
lások kapnak meg 
ünnepélyes cere-
mónián. Az érem 
mellé 60 000 Ft-
os pénzjutalom 
is jár.

A közalapítvány 
évente két alka-
lommal, tavasszal 
és ősszel ír ki pályá-
zatot. Az elmúlt négy 
évben igyekezett igazsá-
gosabbá és szélesebb körűvé 
tenni a rendelkezésére álló keret el-
osztását, így az általános iskolai felsős tanulók 
mellett a középiskolás és a felsőfokú képzésben 
résztvevők is részesülhetnek ösztöndíjban. A 
kiemelkedő tanulmányi eredmények elismeré-

se mellett a zenei tanulmányokban, sportban 
(egyéni és csapat egyaránt) jeleskedő fiatalokat 
is támogatja. Sikeres nyelvvizsga esetén az ala-
pítvány megtéríti a nyelvtanfolyam árát, maxi-
mum 40 000 forintos összegig, ezzel egészítve 
ki az önkormányzat által biztosított nyelvvizs-
gadíj-megtérítést. A pályázaton kívül lehetőség 
van egyéni kérelmek benyújtására, ezeket a 
kuratórium a legnagyobb körültekintéssel bí-
rálja el. Így juthatott ki például olyan gyermek 

nemzetközi sportversenyre, aki a 
versenyen első helyezést ért el, 

öregbítve ezzel Ferencváros 
hírnevét is. A közalapít-

vány a tehetséges roma 
származású gyere-
kek részére tanul-
mányaikat, ered-
ményes sportolói 
munkájukat segítő 
tárgyeszközöket 
ajándékoz évente 
egy alkalommal. 

A kuratórium tervei 
között szerepel, hogy 

tevékenységét bővíti, 
a támogatások módját és 

nagyságát átalakítja. 
A pályázati kiírások az önkor-

mányzat honlapján és a Ferencváros újságban 
jelennek meg. A közalapítvány ferencvarosi.
deak néven a Facebook oldalain is elérhető.

felújítják  
a fürdőket
A következő öt évben 15 
milliárd forintot költ a Bu-
dapest Gyógyfürdői és Hé-
vizei Zrt. a fővárosi stran-
dok és fürdők felújítására. 
A tervek között szerepel a 
Gellért fürdő, a Palatinus, 
a Dagály, a Paskál, a csil-
laghegyi és a pesterzsébeti 
strand felújítása. A közel-
múltban fellendülő fürdő-
turizmus, és a mind több 
nemzetközi elismerés is 
a színvonal fenntartására, 
sőt, emelésére kötelezi a 
döntéshozókat, ezért ha-
tároztak a nagy volumenű 
fürdőfejlesztés mellett. 
Ismeretes, a fürdők ösz-
szesített vesztesége a 2010 
előtti esztendőkben elérte 
az évi 900 millió forintot, 
míg az idei várható nyere-
ség meghaladja a 400 mil-
lió forintot.

Jó hír a kerületieknek, 
hogy október 1-jén átadják 
a felújított Dandár fürdőt, 
amely továbbra is várja a 
fürdőzni vágyókat.
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ferencváros kapuja lehet  
az infocafé
Átadták a Csarnok téri Turisztikai Információs Közpon-
tot, az InfoCafét szeptember 17-én. Az InfoCafé modern, 
vonzó környezetben segít eligazodni a turistáknak, akik 
itt beszerezhetik a kerületben található intézményekről és 
Ferencvárosról szóló információs anyagokat, programfü-
zeteket, amelyeket kényelmesen át is böngészhetnek, míg a 
bisztróban fogyasztanak.

A Központi Vásárcsarnok - 1897-es átadása óta - Budapest leg-
látogatottabb turisztikai célpontja. Bár a kerület ad otthont az 
épületnek, a vásárlókör kevesebb mint tíz százalékát teszik ki a 
ferencvárosiak. Így a szomszédságában helyet kapott InfoCafé 
célja, hogy Ferencváros kapujában tájékoztatást adjon a kerület 
egészéről, hogy aki egyszer már ellátogatott ide, máskor is visz-
szatérjen, felfedezze a városrészt. „Beugranék egy pohár infóra”, 
akár a hely mottója is lehetne Bácskai János polgármester szójá-
téka a megnyitóünnepségről. 

Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezető-
je köszöntőjében kiemelte, a szellem visszatalált egykori helyére, 
ugyanis a Csarnok tér a századfordulón valódi információs pont 
volt, mert itt éltek, szórakoztak, lazítottak a Vásárcsarnok mindent 
tudó kofái. Végül Szerb Antalt idézte, aki szerint a Csarnok tér 
„alkonyatkor hirtelen Párizzsá alakul. Kicsi, de piszkos kávéhá-
zak, boltok, melyekből izgalmas gyümölcs-, főzelék- és hússzag 
árad, különös, figurának megjátszott emberek; mögöttük egy elha-
nyagolt folyópart, mint a Szajna, és rájuk világít a Citadella, mint 
az Eiffel-torony”.

A megnyitó részeként ünnepélyesen átadták a Hegedűs Andrea 
dizájner és Koroknai Zsolt képzőművész által tervezett Csarnok 
téri kockaszobrot. Hegedűs Andrea munkáival a Kálvin téri met-
róállomáson is találkozhatunk, az alkotó jellegzetes mintái most 
a téren is köszöntik az erre járókat. A szobor napelemei estére 
feltöltődnek, a világító üvegtextil installáció a 4-es metró dizájn-
jának folytatásaként jelképesen is összeköti a kortárs, modern mű-
vészetet a múltéval, a várost és a természetet.

(KM)

jó szomszéd volt Albert flórián
Születésének 73. évfordulóján emléktáblát avattak a futball-legenda egy-
kori lakóházán a József Attila-lakótelepen. A Hurok utca 7. számú épület 
bejárata mellett a tábla hirdeti, hogy ebben a házban élt az egyetlen ma-
gyar aranylabdás játékos.

A Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület Bácskai János polgármester jelenlétében 
adta át a márványtáblát. Takács Tibor, az egyesület elnöke köszöntötte az egybe-
gyűlteket, majd abbéli bizakodásának adott hangot, hogy ezzel a táblával is előse-
gítik a magyar sport- és futballhagyományok őrzését, amely remélhetőleg az után-
pótlásnak is például tud szolgálni. Ekkorra az esős, borult napok után először a nap 
is előbújt a felhők mögül, hogy szép idővel köszöntse az ünnepi alkalmat.

Bácskai János Ferencváros polgármestereként és az egyesület elnökségi tagja-
ként volt jelen. Albert érdemei kitöltenék a ház homlokzatát, a táblára mégis csak 
az Aranylabda került fel, hiszen ő ebben egyedülálló Magyarországon. Kifejezte 
reményét, hogy a jövőben más klasszis magyar sportoló is elérhesse ezt az ered-
ményt, és hogy ehhez Albert Flórián is példakép legyen. Bácskai János megkö-
szönte a lakók egyöntetű és gyors hozzájárulását a tábla elhelyezéséhez – többen 
megjelentek az avatón, és elmondták, milyen aranyos család volt az Albert família, 
és hogy Albert Flórián szülei később is itt éltek.

Az ünnepség végén Takács Tibor, Bácskai János, továbbá Orosz Pál, az FTC 
Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Springer Miklós, az FTC alapítójának unokája és 
Fenyvesi Máté, Albert Flórián pályatársa helyezett el koszorút az emléktáblán.
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A lakótelep csokoládétortája
A Lakótelepi Mulatság részeként szeptember 13-án délután Nándori László cukrászmester vezetésével zsűri értékelte 
„A lakótelep legjobb sütije” címért induló édességeket. A legjobb receptet lapunk is közli.

A nyertes Halasi Gyöngyvér lett egy 
szemet-szájat gyönyörködtető profi 
csokitortával. A második helyen Berki Ni-
kolett végzett, a harmadikon pedig Berki 
Istvánné és Garamvölgyi Eszter osztozott.

A színpadon derült ki, hogy a verseny 
győztese az a fiatal hölgy és egyben új-
donsült családanya, aki tavaly is megsze-
rezte az első helyezést. Azonban, mint 
azt a zsűri elnökétől megtudtuk, szoros 
küzdelemben kerekedett felül, azaz senki 
sem esélytelen. A győztes tortát most ké-
szítette el először Gyöngyvér, és nemcsak 
a tésztát, de a receptjét is ő gyúrta össze, 
már létező leírásokból, illetve saját ötle-
téből. Mint mondja, nem jellemző, hogy 
egy süteményt kétszer készítsen el, mert az 
alkotás öröméért süt. A fiatal hobbicukrász 
egyébként pár éve kezdte el beleásni magát 
az édességek világába, mely iránt az érdek-
lődése hamar komollyá vált. A díjazottak 
főzéshez és Ferencvároshoz kötődő köny-
vekkel és ajándéktárgyakat tartalmazó cso-
magokkal térhettek haza.
narancsos-gyömbéres  
étcsokoládé torta
Kakaós piskóta:

• 16 dkg finomliszt
• 3 dkg kakaópor
• 15 dkg kristálycukor
• fél teáskanál szódabikarbóna
• csipet só
• 200 ml tej + fél teáskanál ecet vagy 

citromlé
• 100 ml olaj
• 2 db tojás 

A tejet kimérjük, beleöntjük az ecetet 
(vagy citromlét), és picit állni hagyjuk (írót 
készítünk belőle). A száraz hozzávalókat 
összekeverjük egy nagyobb edényben. A 

cukrot kikeverjük a tojással, hozzáadjuk 
az írót és az olajat, elkeverjük. Ehhez a 
masszához tesszük a száraz hozzávalókat. 
A kész tésztát 18 cm átmérőjű tortaformá-
ba öntjük (az aljára sütőpapírt teszünk). 
180 fokos sütőben készre sütjük. A teteje 
felpúposodik, de ezt később lefaraghatjuk 
késsel. 
Csokis krém:
• 20 dkg natúr krémsajt
• 20 dkg vaj (nem margarin)
• 5 dkg kakaópor
• 15 dkg porcukor
• 10 dkg étcsokoládé olvasztva
• 1 narancs reszelt héja 
A vajat kihabosítjuk, majd hozzáadjuk a 
krémsajtot. Ezután a száraz hozzávalókat 
is, végül az olvasztott csokoládét. Össze-
sen 3–5 percig keverjük. 

A torta összeállítása:
A piskótát kés segítségével egyenletesre 
faragjuk, majd 3 részre vágjuk. A krém 
2/3-át használjuk a torta megtöltésére, így 
két krémes réteget kapunk. A maradék 1/3-
át a torta tetejére és szélére kenjük. Ezután 
hűtőbe tesszük. 
Kakaós máz:
• 10 dkg vaj
• 15 dkg porcukor
• 5 dkg kakaópor 
A vajat megolvasztjuk, hozzátesszük ke-
vergetve a száraz hozzávalókat. Sűrű, de 
folyós masszát kapunk. Ezzel öntjük le a 
már összeállított, hűtött torta tetejét. 
Díszítés:
5–6 db teljes kiőrlésű kekszet összezúzunk, 
és kandírozott gyömbér vagy narancs dara-
bokat forgatunk bele. Ezzel szórjuk meg a 
torta oldalát.

elindult a Budapesti szelektív kupa 
Játszva tanítja a szelektív hulladékgyűjtést a „házhoz menő” kampány részeként a Fővárosi Önkormányzat. Az ingye-
nes promóciós játék szeptember 5-én indult el Budapesti Szelektív Kupa címmel.

A „házhoz menő” szelektív hulladék-
gyűjtés részeként a Fővárosi Közterület-
fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF) összesen 
403 000 új tartályt telepít Budapesten; 
2014 végéig minden fővárosi háztartás 
megkapja a papír, illetve a műanyag és 
fém gyűjtésére szolgáló kukákat. A sze-
lektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére a 
főváros Budapesti Szelektív Kupa címmel 
online játékot szervez. Ebben azok a buda-

pesti lakóházak – családi, szövetkezeti és 
társasházak – vehetnek részt, amelyek már 
megkapták az FKF kék és sárga fedeles 
szelektív tartályait.

Az online játék a jatek.hazhozmeno.hu 
internetes oldalon érhető el, és három for-
dulóból áll. A játékosoknak először egy 12 
kérdésből álló totót kell kitölteniük. Azok 
a házak, amelyek legalább 9 kérdésre he-
lyesen válaszolnak, a második fordulóba 

jutnak, ahol a gyakorlatban kell bizonyí-
taniuk, hogy helyesen gyűjtik a papír-, 
illetve a műanyag és fémhulladékokat. A 
szakszerű szelektálást a mindennapokban 
az FKF „kommandója” ellenőrzi, úgyhogy 
érdemes alaposan átolvasni és betartani a 
szelektív gyűjtés szabályait. A harmadik 
fordulóba jutó házak sorsoláson vesznek 
részt, az össznyeremény egymillió forint!
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helyi fűtéstámogatás ferencvárosban
Közeledik a fűtési szezon. Ferencváros 
Önkormányzata az elmúlt években min-
den télen gázár- és távhőtámogatásban 
részesítette az arra jogosult kérelmezőket. 
Jó hír, hogy januárban a képviselő-testület 
módosította a helyi rendeletet, így új ele-
mekkel bővült a helyi fűtéstámogatás. A 
módosításnak köszönhetően önkormány-
zatunk azokon is segít, akik még vegyes 
tüzeléssel (fa, szén), árammal, olajjal 
vagy PB-gázzal fűtenek. Így ezen a télen 
már többen részesülhetnek fűtéstámoga-
tásban, amely októbertől márciusig igé-
nyelhető.

Fűtéstámogatásra jogosult az a IX. kerü-
letben állandó bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személy, 
aki nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellá-
tásban részesül, egyszemélyes háztartást 
vezet és havi jövedelme nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

350%-át (ez az összeg 2014-ben 99 750 
forint); olyan többszemélyes háztartásban 
él, ahol mindenki nyugdíjban vagy nyug-
díjszerű ellátásban részesül és a háztar-
tásban együtt élő személyek egy főre jutó 
havi jövedelme nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-
át (2014-ben 85 500 forintot); gyermekét 
egyedül neveli és a háztartásban együtt 
élő személyek egy főre jutó havi jövedel-
me nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 300%-át; akinek 
háztartásában tartós betegség vagy súlyos 
fogyatékosság miatt magasabb összegű 
családi pótlékban részesülő személy él 
és a háztartásban az együtt élő személyek 
egy főre jutó havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének 300%-át, és vagyona sem neki, sem 
a vele együtt élő személyeknek nincs.

A támogatás háztartásonként egy sze-
mély részére állapítható meg, a kérelem 
benyújtása hónapjának 1. napjától az adott 
fűtési szezon végéig, időarányosan. A tá-
mogatás összegét az önkormányzat ha-
vonta átutalja a gáz-, távhő-, illetve elekt-
romos szolgáltatónak, amely a támogatás 
összegét jóváírja a jogosult számláján. A 
tüzelőolajjal, fával, szénnel és PB-gázzal 
fűtőknek számlát kell benyújtaniuk az ön-
kormányzat felé. Fontos, hogy csak a ké-
relmező nevére és IX. kerületi lakcímére 
kiállított számla fogadható el. Részükre a 
támogatás postán vagy átutalással kerül 
folyósításra.

Az igénylőlap letölthető az önkormány-
zat honlapjáról (www.ferencvaros.hu), 
vagy átvehető az Ügyfélszolgálati Irodák-
ban. Ügyintézőink szívesen válaszolnak a 
felmerülő kérdésekre, illetve segítenek a 
kitöltésben!

életképek a roma pasztorációról
Erdő Péter bíboros június 20-án önálló intézményként megalapí-
totta a Kaníziusz Szent Péter Templomigazgatóságot. A Gát utcai 
Kaníziusz Szent Péter-templom egyik különlegessége évek óta 
az, hogy otthont ad a Főegyházmegye több cigánypasztorációs 
kezdeményezésének és a rendszeres roma pasztorációs szentmi-
séknek. Az önállóvá válás ezt a tevékenységet hivatott megerő-
síteni. A templomigazgatóság élére Erdő Péter bíboros Székely 
János segédpüspököt nevezte ki, aki a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia roma pasztorációs bizottságának elnöke. A Gát ut-
cai templom a roma pasztoráción kívül helyet ad az evangélikus 
istentiszteleteknek és kórusnak, valamint az időközönként tartott 
kopt liturgiáknak is.

A Főegyházmegye és a főváros támogatásával felújították a 
templom mellett található hittantermet. Ide költözött vissza szep-
tembertől a jezsuita rend által működtetett Lehetőségek Iskolá-
ja, amely a 8. osztály elvégzését teszi lehetővé olyan fiatalok és 

felnőttek számára, akik valamilyen okból abbahagyták iskolai 
tanulmányaikat. A roma pasztorációs szentmiséken egyre többen 
vesznek részt, az énekek egy része, az evangélium, a Miatyánk 
és az áldás lovári nyelven is elhangzik, ami sokat jelent a cigány 
anyanyelvű hívőknek, de azoknak is, akik csak néhány szót tud-
nak cigány nyelven.

A templomigazgatóság önkéntes segítői színes programokat 
szerveznek roma és más hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok szá-
mára. Nemrég Pannonhalmára mehetett el 55 hátrányos helyzetű 
gyerek, hamarosan pedig egy Veresegyházra és Máriabesnyőre 
vezető zarándokúton vehetnek részt. Rendszeresen vannak foci- 
és pingpongbajnokságok, amelyek végén a díjátadás sok esetben a 
templomban történik igeliturgia keretében. Sokan vesznek részt a 
Roma Holokauszt emléknapján tartott megemlékező imádságon, 
a nagyböjti keresztúton, vagy az elhunytakért bemutatott halottak 
napi szentmisén is.

Újra várja látogatóit a Deák téri Földalat-
ti Vasúti Múzeum, amelyet egy eredeti 
kisföldalatti alagútszakaszban rendeztek 
be. Korabeli metrókocsik, makettek, doku-
mentumok, tárgyak idézik fel a budapesti 
metróközlekedés 118 évét.
 
Már elérhető a BKK Futár utazástervezője 
a futar.bkk.hu internetcím alatt. A megje-
lenő térképen látható az összes közösségi 
közlekedési jármű pontos, valós idejű tar-
tózkodási helye. Ennek segítségével pon-
tosan tervezhetővé válnak az utazások, és 

a forgalmi zavarokat (torlódás, baleset) is 
másodpercről másodpercre követni lehet. 
A megállókra kattintva a járművek érkezé-
si idejét látni, a járművekre kattintva pedig 
a pillanatnyi helyzetüket, késésüket és tí-
pusát lehet megismerni.
 
Metrószerelvényekben nyílt kiállítás 
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
(MOME) végzős diákjainak munkáiból. A 
november 15-éig látható tárlat a 2-es, 3-as 
és 4-es metró kocsijaiban látható. A 32 
városi élethez kapcsolódó dizájn-diploma-

munkából álló kiállítás a Jövő/Jelen címet 
kapta.
 
Elindult a MOL BuBi, a fővárosi 
közbringarendszer. A 76 gyűjtőállomáson 
elhelyezett 1100 kerékpár éjjel-nappal vár-
ja a kerekezni vágyókat, és a BKK az év 
végéig kedvezményeket nyújt az első idő-
szakban bérletet váltók számára. A rend-
szer sikere esetén a Hungária gyűrű irá-
nyába, valamint Kelenföld és Óbuda felé 
tervezik bővíteni.

 

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

fővárosi hírek
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Önkormányzati választás 2014.
Áder János köztársasági elnök október 12-ére tűzte ki az önkor-
mányzati választásokat.

A Ferencváros újság szerkesztősége elkötelezett a vélemény-
nyilvánítás szabadsága és a választás tisztasága iránt, ezért az ön-
kormányzati választási és nemzetiségi választási kampány idején 
a választópolgárok számára minden fontos információt meg kíván 
adni. Eszerint közölni kívánjuk a Ferencvárost érintő választóke-
rületek jelöltjeit.

A szeptember 22-én megjelenő lapszámunk szerkesztésekor 
minden jelöltállító szervezet kapcsolattartójának megküldtük 
körlevelünket, melyben közöltük, minden polgármesterjelöltnek 
lehetőséget biztosítunk fejenként féloldalas tájékoztató közlésére. 
A fél oldal tartalmaz egy legfeljebb 2200 karakteres tájékoztató 
szöveget és egy jelölti fotót.

Szerkesztőségünk ezúton is köszönetet mond minden jelöltállí-
tó szervezetnek, hiszen mindegyikük határidőig megküldte pol-
gármesterjelöltje tájékoztatóját és fotóját. A polgármesterjelöltek 
bemutatkozóit következő oldalainkon a szavazólapnak megfelelő 
sorrendben olvashatják.

Ezen az oldalon a polgármesterjelöltek felsorolását követően a 
választókerületek képviselőjelöltjeinek listáját is megtalálják, a 
szavazólapon megjelenő sorrendnek megfelelően.

Az önkormányzati választásokkal egy napon, október 12-én 
nemzetiségi önkormányzati választást is tartanak.

Ferencvárosban a nemzetiségi önkormányzati választási név-
jegyzékben szereplő szavazók a 800-as szavazókörben (Haller 
u. 27., a Ferencvárosi Művelődési Központ épülete) adhatják 
le voksaikat a bolgár, görög, horvát, német, örmény, roma, ro-
mán, szerb, szlovák és ukrán nemzetiségi jelöltekre.

A választópolgárok szeptember 26-áig vetethetik fel magukat 
a nemzetiségi névjegyzékbe. Aki nem veteti fel magát a nem-
zetiségi névjegyzékbe, az nem szavazhat a nemzetiségi képvi-
selők választásán, és nem is indulhat jelöltként. Regisztrálni 
személyesen vagy levélben a lakóhelye szerinti Polgármesteri 
Hivatalban működő helyi választási irodában, illetve online le-
het.

Polgármesterjelöltek (a szavazólap-
nak megfelelő sorrendben)
• Deutsch László, FLE
• Szirmai András, MLP
• Dr. Bácskai János, Fidesz–KDNP
• Dr. Majoros Imre, LMP
• Dr. Gegesy Ferenc, Együtt-PM
• Szilágyi Zsolt, Jobbik
01. számú választókerület
• Szepesi Ferenc, Független jelölt
• Gyurákovics Andrea, Fidesz–

KDNP
• Vastag Attila, MLP
• Barta Szilvia, LMP
• Torzsa Sándor, MSZP–Együtt-

PM–DK
• Birgés István, Jobbik
• Zubonyainé Pelka Zsuzsanna, FLE
 02. számú választókerület
• Baranyi Krisztina, MSZP–Együtt-

PM–DK
• Zombory Miklós, Fidesz–KDNP
• Bikfalvi László, Jobbik
• Harsányi Ottilia, FLE
• Hardi Flóra, MLP
03. számú választókerület
• Dr. Majoros Imre, LMP
• Kövér Marietta, MLP
• Czeglédi Zsuzsa, MSZP–Együtt-

PM–DK
• Kulpinszky Eleonóra, Fidesz–

KDNP
• Szilágyi Zsolt, Jobbik
04. számú választókerület
• Horog Ferenc, Jobbik
• Dr. Zilahyné dr. Gellei Emőke 

Ágnes, FLE
• Dr. Bácskai János, Fidesz–KDNP

• Arnóczi Paszkál, MLP
• Jancsó Andrea Katalin, LMP
• Dittert Dávid, MSZP–Együtt-PM–

DK
05. számú választókerület
• Kernya Erika, MSZP–Együtt-PM–

DK
• Nagy Zoltán, FLE
• Péter Lajos, LMP
• Mezey István, Fidesz–KDNP
• Homa Barbara, Jobbik
• Novákné Gaál Mónika, MLP
06. számú választókerület
• Kállay Gáborné, Fidesz–KDNP
• Gecsei-Tóth Andrea, LMP
• Hidasi Gábor, MSZP–Együtt-PM–

DK
• Hoffner Tibor, Jobbik
• Dr. Merkei Attila György, FLE
• Szirmai András, MLP
07. számú választókerület
• Király Zsuzsanna, MLP
• Mészáros László, Fidesz–KDNP
• Kalcsó Tünde, MSZP–Együtt-PM–

DK
• Molnár György, Jobbik
• Jeszenszky Ildikó, LMP
• Gátfalvi Zsolt, FLE
08. számú választókerület
• Horváth Andrea, Jobbik
• Dr. Timár Gábor, LMP
• Böröcz Ferencné, MSZP–Együtt-

PM–DK 
• Csorba Lajos, ROMA ROM ÖSZ-

SZEFOG
• Várhegyi László, MLP
• Besenyi László, FLE

• Illyés Miklós, Fidesz–KDNP
09. számú választókerület
• Kvacskay Károly, Jobbik
• Szabó László Krisztián, LMP
• Sajó Ákos, Fidesz–KDNP
• Deutsch László, FLE
• Boross Gábor, MLP
• Kelemen László, MSZP–Együtt-

PM–DK
10. számú választókerület
• Hidasi Gyula, MSZP–Együtt-PM–

DK
• Nagy Edit, Jobbik
• Szabó Gyula, Fidesz–KDNP
• Holányi István, LMP
• Stiga András, MLP
• Bata József Ferenc, FLE
11. számú választókerület
• Pázmándi Lászlóné, Jobbik
• Varga Orsolya, MLP
• Jáki Szilvia, LMP
• Intzoglu István, MSZP–Együtt-

PM–DK
• Müller Tibor, FLE
• Dr. Kornya László, Fidesz–KDNP
12. számú választókerület
• Sziráki Sándor, FLE
• Rimaszombati Andrea, LMP
• Görgényi Máté, Fidesz–KDNP
• Gallay János Jenőné, MSZP–

Együtt-PM–DK
• Glück Viktória, Jobbik
• Vay Nikolett, MLP
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Deutsch lászló (fle)
csak mi, pártok nélkül!
1956 óta lakom Ferencvárosban. 
1991–2011 között építkezések 
okozta kárenyhítéssel foglalkoz-
tam, melyet a Ferencvárosban la-
kók számára díjtalanul végeztem. 
Munkám során betekintést nyertem 
a kerület lakóinak életébe.

2002–2006 között képviselőként, 
majd 2006–2010 között tanácsadó-
ként az önkormányzat munkáját is 
megismertem, így tudtam, sok min-
dent tehetek az itt lakókért és a vá-
rosrészért.

Az első pillanattól kezdve kívül-
állóként néztem végig azt a furcsa 
helyzetet, hogy a képviselő-testü-
letben helyet foglaló pártok egy-
mással vannak elfoglalva, saját 
pártjaik érdekeit érvényesítik, és ez 

néha találkozik az itt élő emberek 
érdekeinek képviseletével is.
Felfigyelve néhány volt képviselő-
társamra, és – némi egyeztetés után 
– bevonva a kerületben élő kisebb-
ségeket is, 2006-ban megalapítot-
tuk a Ferencvárosi Lokálpatrióta 
Egyesületet.

Célunk az itt élők érdekeinek va-
lódi képviselete.

Mint 2010-ben, most is indítunk 
Ferencváros választókörzeteiben 
képviselőjelölteket, és személyem-
ben polgármesterjelöltet is.
Várjuk megtisztelő szavazataikat!

Deutsch László
elnök,

Ferencvárosi Lokálpatrióta  
Egyesület

szirmAi AnDrás (mlP)
A Magyar Liberális Párt polgármesterje-
löltje, Szirmai András, valamint egyéni 
jelöltjei a következő főbb programponto-
kat képviselik, és ezek megvalósításáért 
szeretnének tenni.

Belső-Ferencváros:
Szükséges a városrészben parkolóházak 

létesítése. Az előző liberális városveze-
tés előkészített 3 parkolóház, mélygarázs 
projektet (Bakáts tér, Csarnok tér, Kinizsi 
utca). Az elmúlt négy évben ezek a projek-
tek leálltak. Döntési helyzetben újraindítá-
suk, megvalósításuk vállalható feladat.

A Nehru park felújítása a Fővárossal 
együttműködve. Évek óta ígért, soha meg 
nem valósított fejlesztés. Bölcsődei férő-
helyek bővítése. Új bölcsőde létesítése.

A Schöpf Mérei Kórház épületének hasz-
nosítása. Bakáts téri templom felújításá-
nak kezdeményezése, ösztönzése.

Ráday utca kulturális funkciójának újbó-
li megteremtése, újraélesztése.

Az üres, „halott” helyiségek funkcióval 
való megtöltése.
Középső-Ferencváros:

Az előző liberális városvezetés 20 
éves munkája eredményezte az ország-
szerte híres nagy megbecsülést szerző 
városrehabilitációs programot. Ez a prog-
ram az elmúlt 4 évben gyakorlatilag leállt. 
A program újraindítása, az új városvezetés-
nek elsőrangú feladata kell, hogy legyen. 
A ciklus végére a városrehabilitációnak el 

kell érnie a Haller út vonalát.
Meg kell oldani a Duna-part több pon-

ton történő megközelítését a Soroksári út 
és a HÉV-vonalon keresztül. Használható 
bicikliút kiépítésére van szükség észak-dél 
vonalon.

A sok üres üzlethelyiség funkcióval való 
megtöltése, önkormányzati szabályozó 
eszközökkel. A Mester utca forgalom csil-
lapításának megoldása.
József Attila-lakótelep:

A Budapesti Vegyi Művek területén lévő 
környezetszennyezés súlyos veszélyfor-
rás az Aszódi és József Attila-lakótelepen 
élőknek. A szennyezés felszámolását hala-
déktalanul meg kell kezdeni.

A területet P+R parkolónak használják 
a külső területekről délre érkező autósok. 
Az elmúlt 4 évben ezt a problémát a város-
vezetés nem oldotta meg. Fizetős parkoló 
zónát kell megvalósítani. A lakótelepen az 
átmenő forgalmat további forgalomtechni-
kai eszközökkel kell csillapítani.

A társasház-felújítási pályázati lehetősé-
geket bővíteni kell. Az Aszódi lakótelepen 
a közterületek felújítását mihamarabb el 
kell kezdeni.



Ferencváros8 válAsztás

Dr. mAjoros imre (lmP)

Dr. Majoros Imre vagyok, az LMP fe-
rencvárosi polgármesterjelöltje. Közel 
három évtizede élek Belső-Ferencváros-
ban, gyermekorvos feleségemmel és há-
rom gyermekünkkel. Öt éve dolgozom 
az LMP ferencvárosi csoportjának szak-
értőjeként. Mérnök emberként, egyete-
mi oktatóként és cégvezetőként is nehéz 
szívvel tapasztalom, hogy Ferencváros 
vezetői pontatlan és szakmaiatlan dönté-
sek meghozatalával hogyan tékozolják el 
közös jövőnket. A helyi önkormányzatok 
jelentős részében – a rendszerváltás után 
bő két évtizeddel is! – még mindig lehet-
séges az országos politikai küzdelmek 
helyi leképezése, amely komolyan hát-
ráltatja a helyi szintű fejlesztések közös 
erővel történő megvalósítását.

Úgy gondolom, Ferencváros markáns, 
egyedülálló arculattal rendelkező város-
rész, amelynek lakói épp e különleges ka-
rakter továbbéltetésében találhatják meg 
közös érdeküket. Célom egy valós önkor-
mányzatiság alapján szerveződő város 
létrehozása. Ezen alapelv mentén úgy 

vélem, Ferencváros megérdemli, hogy 
olyan vezetése legyen, amely garanciá-
ja az évtizedes hagyományok folytatá-
sának. Tenni kívánok azért, hogy ismét 
fellendüljön a városrehabilitáció, új köz-
parkok nyíljanak, a közterületek tiszták 
és rendezettek legyenek. Véleményem 
szerint a pazarló presztízsberuházások 
helyett sokkal fontosabb kell, legyen 
Ferencváros lakótelepeinek megújulása, 
ideértve a panelprogram valóban sikeres 
megvalósítását, a forgalmi rend átalakí-
tását (forgalomcsökkentés, infrastruktúra 
korszerűsítése, parkolási rend átalakítá-
sa), a társasházi felújítási pénzalap közös 
forrásokkal való kiegészítését. Mind-
ezek garanciája a sokrétű szaktudással 
felvértezett, komoly szakmai háttérrel 
rendelkező csapatom, amelynek tagjai 
saját szakterületükön elért eredményeivel 
már bizonyították rátermettségüket arra, 
hogy az itt élőkkel közösen kijavítsuk a 
korábbi városvezetés hibáit, és élhetőbbé 
tegyük Ferencvárost.

Dr. BácskAi jános (fidesz-kDnP)
Tisztelt Ferencvárosi Választópolgár!
Dr. Bácskai János, a Fidesz–KDNP pol-
gármesterjelöltje vagyok. 2010 októbere 
óta vezetem a IX. kerületet, amelynek 
2009-től 2014-ig parlamenti képviselője 

is voltam. Idén azonban döntenem kellett: 
országgyűlési képviselőként vagy pol-
gármesterként folytassam. Egy pillanatig 
sem volt kérdéses, hogy Ferencvárost vá-
lasztom. Rendkívül megtisztelő volt per-
sze, hogy öt éven keresztül törvényalkotó-
ként dolgozhattam, mégis a kerületért, az 
itt élőkért végzett feladat az, ami igazán 
közel áll hozzám. 2010 után szakítottunk 
azzal a gyakorlattal, hogy mi, politikusok 
mondjuk meg, mi kell az embereknek, in-
kább az Önök ötletei, javaslatai közül pró-
bálunk meg minél többet megvalósítani. 
Ezért október 12-én, az Önökkel közösen 
megkezdett munka folytatásához kérem a 
támogatásukat.

Kormánypárti jelöltként ígérhetem, 
hogy a Fővárosi Önkormányzat és Ma-
gyarország Kormányának támogatásá-
val folytatjuk a – jelenleg is lendületben 
lévő – szociális városrehabilitációt. A 2,8 
milliárdos kormányzati támogatásnak kö-
szönhetően 6, fővárosi támogatással 4, 
összesen tehát 10 önkormányzati bérház 
felújítása zajlik a mai napon Középső-
Ferencvárosban. Jó eséllyel pályázunk a 
József Attila Terv II. ütemére is, amely 

újabb tömbök rehabilitációját teszi majd 
lehetővé, és csatlakoztunk a kormány 
panelfelújítási programjához is.

Számomra azonban a polgármesterség 
nem csak házak felújításáról szól. A 2010 
után meghonosodott gondoskodó ön-
kormányzat szemléletének megfelelően 
ezután is megfogadjuk az Önök javasla-
tait a döntéshozatalkor. Gondoskodunk 
valamennyi ferencvárosi lakó életkörül-
ményeinek javításáról, az újszülöttektől 
a legidősebbekig. Tovább fáradozunk a 
közbiztonság megerősítéséért, a köztisz-
taság javításáért – ezeken a területeken 
sem csak eredményeink, de további ter-
veink is vannak. Szociális rendszerünket 
továbbra is az Önök igényeihez igazítjuk, 
és az Önök ízlése szerint színesítjük a 
kerület kulturális palettáját. Újabb – kor-
osztálytól független – sportolási lehetősé-
geket teremtünk sportpályák és tornacsar-
nokok építésével. Szélesítjük idősügyi 
programunk választékát.

Kérem, október 12-én támogassa sze-
mélyemet és képviselőjelöltjeinket sza-
vazatával, hiszen nekünk Ferencváros a 
legfontosabb!
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szilágyi zsolt (jobbik)
nem akarunk félni!

A Jobbik zéró toleranciát hirdet a bű-
nözés minden formája ellen. Ne a tisz-
tességes polgárok lakásai legyenek rá-
csok mögött, hanem a bűnözők!
Hazahozzuk a fiatalokat!
Bérlakás-építési programunkkal a 
megélhetési gondok elől külföldre 
menekült fiataloknak munkát és ott-
hont biztosítunk. Innovációs közpon-
tot hozunk létre, amely munkahelyet 
biztosít a diplomás fiataloknak is.
Elég volt a káoszból!
A Jobbik ingyenes P+R parkolók lét-
rehozásával és a fizetős zónák csök-
kentésével, a dugódíj elleni határozott 
küzdelemmel tesz rendet a közlekedés 
terén.

Elérhető és korszerű ellátást! 
Újranyitjuk a bezárt kórházi osztá-
lyokat, korszerűsítjük a járóbeteg-
ellátást. A MÁV-Aszódi telep haj-
léktalanszállói körüli problémákat a 
rendvédelmi és jogsegélyszolgálatok 
bevonásával oldjuk meg.
Tisztelet a nyugdíjasoknak!
Az idősek és a mozgássérültek életét 
otthoni hivatali ügyintézéssel, házi se-
gítségnyújtással tesszük könnyebbé. 
Egy élet munkája után mindenki meg-
érdemli, hogy ne legyenek megélheté-
si gondjai, és megkapja azt a tisztele-
tet, ami az ország érdekében végzett 
sokéves tevékenysége után megilleti.

Hajrá Ferencváros!

Dr. gegesy ferenc (együtt-Pm)
Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Dr. Gegesy Ferenc vagyok, 1950. febru-
ár 11-én születtem Segesváron. 1960 óta 
élek Budapesten. 1975-ben az ELTE-n 
matematikus diplomát szereztem, majd 

1977 és 1982 között a Marx Károly Egye-
temen (esti tagozaton) a közgazdász sza-
kot is elvégeztem. 1984-ben közgazda-
ságtanból doktoráltam.  

20 éven át tartó polgármesterségem ide-
je alatt Ferencváros – Magyarországon 
elsőként – elnyerte az ingatlanfejlesztés 
„Oscar-díját”, a FIABCI díjat. Ez idő alatt 
sok mindent elértünk. Középső-Ferenc-
város teljesen megújult, a régi, leromlott 
házak helyébe modern, új és felújított la-
kóépületek kerültek. De megújult a többi 
kerületrész is, a József Attila-lakótelep a 
legszebb budapesti lakótelep lett, a belső 
városrészek Budapest oktatási-kulturális 
központjává váltak. A fejlesztések hatá-
sára alaposan felértékelődtek a kerületi 
ingatlanok.

Az elmúlt négy évben is nyomon kö-
vettem a kerület sorsát, és sajnos láttam 
a rosszirányú változásokat. A ferencváro-
si utcákon járva megállítottak a járókelők 
is gondjaikkal, panaszaikkal. Talán ezért 
sem ért váratlanul, amikor az Együtt-PM 
megkeresett, hogy vállaljam el újra a 
polgármesterjelöltséget, fordítsam meg a 
kerületben lakók számára nagyon hátrá-

nyos folyamatokat. Rövid gondolkodás 
után igent mondtam: nem önmagában a 
polgármesteri címet szeretném ismét, im-
már hatodszorra megszerezni, hanem dol-
gozni a helyi lakókért, Ferencvárosért, a 
jó ötletek megvalósításáért.

Visszajelzéseket kaptam arról, hogy a 
nevemet különböző szervezetek szórólap-
jainak készítői igyekeznek felhasználni a 
maguk céljaira. Ezekhez semmi közöm, 
és hangsúlyozni kívánom: az Együtt-PM 
képviseletében, a baloldali pártok támo-
gatását bírva, de a pártoktól függetlenül 
is gondolkodó polgárok bizalmában re-
ménykedve jelöltettem magam.

Nemtelen támadás ért már rivális pár-
tok oldaláról is: az ezeket tételesen cáfoló 
információkat, valamint az aktuális helyi 
kérdésekre adott válaszaimat politiku-
si Facebook-oldalamon – https://www.
facebook.com/gegesyferenc – tettem köz-
zé.

Kérem, jöjjön el október 12-én, támo-
gasson szavazatával engem és csapato-
mat. Nyerjünk Ferencvárosért, tegyünk 
együtt azért, hogy újra Budapest szépülő, 
fejlődő városrésze legyen!
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ki tud többet 
Ferencvárosról?
Az FMK sakktermét izgatott duruzsolás töltötte meg 
szeptember 17-én. A teljesség felé programsorozatban 
korábban helytörténeti sétákon vehettek részt az érdek-
lődők, most az azokon megszerzett tudásukról adhattak 
számot a szépkorúakból és fiatalokból álló csapatok.
A 13 csapat, összesen 30 felnőtt és 25 diák részvételével lezajlott 
vetélkedőt Bácskai János polgármester nyitotta meg. A fiatalok a 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 9., 11. és 
12. osztályos tanulói közül, valamint a Kosztolányi Dezső Általá-
nos Iskola 7–8. évfolyamából érkeztek. – Amikor lehetőség nyílik 
arra, hogy különböző korosztályok találkozhassanak, a gyerekek 
megtapasztalhatják, milyen kevéssé ismerik az időseket és élő 
kapcsolatok szövődnek – foglalta össze a vegyes korosztályokat 
megszólító programok előnyét T. Zuggó Tünde önkormányzati 
tanácsadó. A rendezvényt A teljesség felé idősügyi koncepció ke-
retében szervezték.

A vetélkedőt a „Leővey Klára” csapata nyerte, megelőzve  
a „Bihari János” és a „Kosztolányi Dezső” csapatát.

Helytörténeti kvíz

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

1. Mikor kapta meg Ferencváros a IX. sor-
számot?
A) 1873 B) 1879 C) 1882
2. Melyik a legrégebbi része a kerületnek?
A) a Soroksári úti gyártelepek B) a József 
Attila-lakótelep C) a Kiskörút (Vámház 
krt.) és a Nagykörút (Ferenc krt.) közti rész 
3. Hol található a Páli Szent Vince temp-
lom?
A) a Haller utcában B) a Bakáts téren C) 
az Üllői úton
4. A 19. században megindult nagyarányú 
bolgár betelepülés egyik jelentős központ-
jává vált Ferencváros. Itt kezdte meg mű-
ködését 1914-ben a Magyarországi Bolgá-

rok Egyesülete, szintén itt szentelték fel az 
első ortodox kápolnát is. Mikor kezdődött 
utóbbi építése?
A) 1920-ban  B) 
1925-ben C) 1930-
ban
5. A templom alkotó-
ja a századelő nagy 
építésze. Ki volt ő?
A) Árkay Aladár 
B) Ybl Miklós C) 
Steindl Imre
6. Melyik szent ne-
vét viseli az ortodox 
templom?
A) Szent Naum B) 
Szent Cirill és Metód 
C) Rilai Szent János
7. Melyik ferencvá-

rosi malom található az egyes számú ké-
pen?
A) a Concordia B) a Gizella C) a Hungária 
8. Milyen intézménynek ad ma helyet a 
Concordia malom?
A) a Malomipari Múzeumnak B) a Húsipa-
ri Múzeumnak C) a Zwack Múzeumnak
9. Melyik épület található a kettes számú 
képen?
A) az Iparművészeti Múzeum B) az egy-
kori Nemzeti Színház C) az Elevátor-ház
10. Ez az épület a II. világháború során 
fokozottan ki volt téve a bombázásoknak. 
1948-ban végül le kellett bontani. Mi léte-
sült a helyén?
A) lakóházak B) a Nehru part C) a Ludwig 
Múzeum

Előző lapszámunk nyertese: Tóth Róbert. Gratulálunk! Kérjük, 
írja meg postacímét a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre! 
A helyes megfejtés: 1 – B, 2 – C, 3 – B, 4 – A, 5 – A, 6 – A.

1. számú kép

2. számú kép

Helytörténet

– Pannika, ez itt nem kerületünk legidősebb lakójának a 
szobra, ő maga az 1906-ban született Józsi bácsi!
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idősügyi programajánló
Szenior Akadémia

Szeptember 22. 17.00
Nemes György: „Közlekedés, vezetés 
időskorban”
Ádám Jenő Zeneiskola  
(Köztelek u. 8.)

Gyógytorna
Szeptember 24. 11.00
FMK (Haller u. 27.)

Orvosi előadás a mozgásszervi 
betegségekről

Szeptember 25. 14.00
FESZ Oktatóterme (Dandár u. 28.)

Vízitorna
Szeptember 26. és október 3. 16.00
1. Molnár Uszoda (Mester u. 19.)
2. Weöres Uszoda (Lobogó u. 1.)

Nyitókoncert az Idősek és a Zene 
Világnapja alkalmából

Szeptember 27. 19.00
MÁV Szimfonikus Zenekar és a 
Budapesti Stúdió Kórus: Beethoven 
C-dúr mise
Szent Vince-plébániatemplom 
(Haller utca 19–21.)

Templomi orgonakoncert: Kály-
Kullai Rita orgonaművész koncertje

Szeptember 27. 19.00
Szent Kereszt Plébániatemplom  
(Üllői út 145.)

Dzsesszkoncert az Ars Sacra 
Fesztivál keretében

Szeptember 27. 19.00
Orvostudományi Kar aulája 
(Tűzoltó utca 37–47.)

Erdődy Kamarazenekar 
egyházzenei hangversenye

Szeptember 28. 19.00
Assisi Szent Ferenc-plébániatemplom  
(Bakáts tér 13.)

Musica Profana koncertje – spanyol 
reneszánsz zene

Szeptember 29. 11.00
Szent István Szakközépiskola 
(Mester u. 56.)

Hangszerbemutató óvodásoknak, 
kisiskolásoknak

Szeptember 30. 10.00
FMK (Haller u. 27.)

Egészség- és közbiztonságnap
Szeptember 30. 9.00
ingyenes egészségügyi szűrések, 
életmód- és közbiztonsági tanácsadás, 
kézműves foglalkozások, gyógytorna
Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Festőklub – új program
Szeptember 30. 13.00
Szerető Kezek Idősklub (Friss u. 5.)

Orvosi előadás a cukorbetegségről
Szeptember 30. 14.30
FESZ Oktatóterme (Dandár u. 28.)

Szokolay Balázs zongorakoncertje 
Bartók, Kurtág, Debussy, Szokolay 
műveiből

Szeptember 30. 18.00
Concerto Zeneház (Páva u. 10–12.)

Énekeljünk együtt a Bakáts téren!
Október 1. 13.00
Mindenkit szeretettel hívunk, a zene 
összekötő szerepét hirdetjük idősek és 
fiatalok közös éneklésével.
Bakáts tér

Számítógép-kezelői tanfolyam
Október 1. 15.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnázium 
(Lónyay utca 4–8.)
Október 1. 15.30
Weöres Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Kávéházi kabaré
Október 1. 15.00
(Pásztor Erzsi főszereplésével),  
a Turay Ida Színház előadása
FMK (Haller u. 27.)

Duo Sahar
Október 1. 19.00
kamarazenei hangverseny Beethoven, 
Bartók, Chopin, Patrick Lama műveiből, 
a FERUPE szervezésében
Concerto Zeneház (Páva u. 10–12.)

Filmklub – Házasságból elégséges
Október 2. 15.00
Törőcsik Mari és Bodrogi Gyula 
főszereplésével
Pinceszín (Mátyás u. 7.)

Számítógép- és mobiltelefon-haszná-
lati tanácsadás

Október 2. 14.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)
Október 2. 15.30
Weöres Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium (Toronyház u. 21.)
Október 6. 14.00
FMK (Haller u. 27.)

Opera és balett varázsa –
Prokofjev: Rómeó és Júlia

Október 3. 16.00
FMK (Haller u. 27.)

Természetjárás – Sport
a Budai-hegységben

Október 4. 9.30
Találkozás: Batthyányi tér 11-es busz 
végállomásánál

Szenior Akadémia
Október 6. 17.00
Molnár Krisztina: „Mesék, meseterápia”
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)

Nyelvtanulás időskorban
Ingyenes nyelvképzés indult Ferencvárosban az Idősügyi 
koncepció részeként szeptember 15-én. Két helyszínen is 
csatlakozhatnak a kerületi szépkorúak: a Knézich utcai 
Borostyán Idősek Klubjában, valamint a Toronyház utca 
17. szám alatti Platán Idősek Klubjában.

Az angoltanfolyam első napján dr. Patakiné Ürmössy Móni-
ka idősügyi referens köszöntötte a szép számban megjelent ér-

deklődőket, majd T. Zuggó Tünde tájékoztatta a jelenlévőket az 
idősügyi programokról. Az alpolgármesteri tanácsadó felhívta a 
figyelmet a többi rendezvényre, tanfolyamra, klubra is, melyek fo-
lyamatosan bővülnek – többek között a nagy sikerű Szenior Aka-
démia hamarosan induló második programsorozatára is. Horváth 
Edit, a képzést tartó angoltanár örömét fejezte ki, amiért ilyen 
nagy érdeklődésnek örvend a kurzus – pótszékekkel is kevésnek 
bizonyult a hely a teremben.
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Dobos tehetségkutató
Magyarország első dobos tehetség-
kutatója élő döntőjének adott otthont 
a BMC Opus Jazz Club szeptember 
7-én délután. Az estébe nyúló megmé-
rettetésen 13 fiatal versenyzett az első 
helyért.

A döntőn a zsűri által kiválasztott 
legjobb dobosok mérték össze tudá-
sukat. A zsűri tagjai a magyar dobos 
szcéna különböző területeinek kiváló 
képviselői közül kerültek ki. Banai 
Szilárd, Borlai Gergő, Németh Gábor, 
Tiszai Vivien végül Kovács Miklóst vá-
lasztotta a legjobbnak, a második hely 
Bedő Gáboré, a harmadik holtver-

senyben Zombori Attiláé és Szilágyi 
Mártoné lett.

A díjazottak között volt a legjobb 
dobos videót készítő Nagy Dániel, a 
legnézettebb videó tulajdonosa, Halápi 
Katinka is. A verseny két női verseny-
zőjét, Halápi Katinkát és Ferenczi Bet-
tinát kitüntették a legbátrabb verseny-
zők díjával is, amellyel a szervezők 
arra szeretnék biztatni a magyar kötő-
désű női dobosokat, hogy jövőre nagy 
számmal jelentkezzenek a versenyre.

Az izgalmas döntőt Borlai Gergő 
nagy sikerű koncertje zárta.

(KM)

Bácsi péter  
a világ tetején
Ez élete legjobb éve Bácsi Péternek, a 
Ferencváros birkózójának. A 31 eszten-
dős sportoló a 2008-as Európa-bajnoki 
aranyérme után idén áprilisban ismét 
első lett a kontinensviadalon, szeptem-
berben pedig világbajnoki címet nyert.

Két éve – az olimpia aranyesélyeseként – térd-
sérülése akadályozta meg Bácsi Pétert, hogy 
felérjen a csúcsra. Idén kitűnően kezdte a sze-
zont: tavasszal a finnországi Eb-n úgy szerzett 
aranyérmet a 80 kg-os súlycsoportban, hogy 
a döntőben a kétszeres vb-első török, Cebit 
győzte le. Az FTC birkózója nagy remények-
kel utazott az üzbegisztáni Taskentbe is.

Bácsi egy 8-0-ás hengerrel kezdett a tádzsik 
Rafijevvel szemben, majd a svéd Pettersson 
következett (6-3). A litván Kazakevic sem tu-
dott pontot csinálni a Fradi klasszisa ellen  
(4-0), aki az elődöntőben a lengyel Michalikot 
10-2-re mosta le a szőnyegről. Az aranyéremért 
az orosz Szaljejevvel vívott óriási csatát. Elő-
ször riválisát küldte térdelő helyzetbe a bíró, de 
ekkor nem született pont, amikor Bácsi került 
hasonló pozícióba, mindkét versenyző kapott 
egyet. A második háromperces menetben a fe-
rencvárosi birkózó kitolta orosz ellenfelét, és 
ezzel az újabb ponttal megnyerte a finálét.

Bácsi Péter az öröm perceiben elmondta, az 
aranyat júliusban született gyermekének nyer-
te. Mivel ez nem olimpiai súlycsoport, jövőre 
le akar fogyni a 75 kg-os kategóriába.

Itthon nagy tömeg fogadta őt és a többi ma-
gyar birkózót a repülőtéren. A Ferencvárosi 
TC 1,5 millió forintos jutalomban részesítette 
újabb világbajnokát. Kubatov Gábor, az FTC 
elnöke szerint valamennyi ferencvárosi és ma-
gyar példaképe lehet Bácsi Péter, aki bebizo-
nyította, hogy komoly sérülések után is talpra 
lehet állni, le lehet küzdeni minden nehézséget.

(M. S.)

Siker a sakk- 
bajnokságon
Országos szenior sakkbajnokságot rendeztek 
szeptember 4-én és 5-én Nagykanizsán. A via-
dalon 58 versenyző indult, azok a 60 év felet-
tiek ülhettek asztalhoz, akik a megyei, városi, 
kerületi elődöntőkön jól szerepeltek. Ferenc-
várost Schiffer Anikó Márta, Schlahetka Gás-
pár, Személyi János és Varga János képvisel-
te. A kemény mezőnyben Schlahetka Gáspár 
bronzérmes lett. Az összesített pontok tekinte-
tében pedig az előkelő második helyet szerez-
te meg Ferencváros csapata. A csapat tagjaival 
bárki összemérhette sakktudását a szeptember 
13-i Lakótelepi Mulatságon.

MOZDULJ VELÜNK!

rekordlétszám a félmaratonon
13 500-ra növekedett a nevezők száma szemben a tavalyi 12 850-el a fővárosi 29. 
Wizz Air Budapest Félmaratonon, amelyet a Budapest Sportiroda rendezett.

Egyéniben soha ennyi futó nem indult, 9250 nevezést regisztráltak! A külföldiek 
körében is komoly volt az érdeklődés, 70 országból 2000-en érkeztek hozzánk. 
Nem is beszélve a IX. kerületi indulókról, akik 168 futóval járultak hozzá a kitűnő 
új létszámcsúcshoz. Közülük a 28 éves Muzsnay Péter érte el leghamarabb a célt, 
a hatalmas futó kígyóban a férfiak közt a 155. legjobb időt futotta. A nők között 
Gilincsek-Fábián Tünde képviselte legsikeresebben a kerületet, a 166. nőként fu-
totta le a 21 km-es távot. Ferencváros testvérvárosából, Királyhelmecről is érkez-
tek résztvevők. A ver-
seny legidősebbje a 81 
éves Kenyér Imre, aki 
egyéniben teljesítette a 
félmaratont.

A győzelmet a kenyai 
Maiyo Kimaijo Hillary 
szerezte meg (ideje 
1:05:04). A hölgyeknél 
sem sikerült a kenyai fu-
tónőt megelőzni, Nzisa 
Wambua Nancy 1:15:13 
másodperces idővel sza-
kította át a célszalagot. 
A legjobb magyar Ko-
vács Tamás a harmadik, 
illetve Erdélyi Zsófia a 
második helyezésével.

A félmaratonon indult 
Kovács Koko István 
olimpiai bajnok is, aki 
a Suhanj! Alapítvány 
színeiben futotta végig 
a távot, végig maga előtt 
tolva a kerekes székes 
Gál Lillát. A versenyen 
– triótagként – egy sza-
kaszt vállalt és végig is 
futott Vitézy Dávid, a 
BKK vezérigazgatója is.



Ferencváros 13kultúra

 PROGRAMAJáNLó

Szeptember 24. 15.00
Magyar nótakedvelők délutánja
Fellép Bura Sándor és zenekara
FMK (Haller u. 27.)

Szeptember 26. 15.00
IFIFESZT
Ifjúsági Fesztivál
A programból: divatbemutató, írtánc-bemutató, stand-up 
comedy, Animal Cannibals-koncert
FMK (Haller u. 27.)

Szeptember 26. 19.00
Vaszilij Szigarjev: Guppi
bemutató előadás
Pinceszínház (Török Pál u. 3.)

Szeptember 27. 10.00–22.00
VI. FERENCVÁROSI MESENAP
I. FERENCVÁROSI MESTERSÉGEK FESZTIVÁLJA
Haller parkban (Haller u.–Mester u. sarok)

Szeptember 27. 18.00
Meditatív Koncert Sri Chinmoy dalaiból
Előadó: Inspiration-Flames együttes. Belépés díjtalan!
Concerto Budapest Zeneház (Páva u.10–12.)

Szeptember 30. 18.00
Szokolay Balázs zongoraművész koncertje
Páva utcai Zeneház (Páva utca 10–12.)

Humor, bor, szóda és lecsó
Vidám hangulatban zajlott a IV. Humor- és Borfesztivál szeptember 
5-én és 6-án. Neves borászok és humoristák mellett zenés programok 
és lecsófőző verseny tette teljessé a hétvégét.

Péntek délután Rózsa 
György gitárművész 
együttese után az Irigy 
Hónaljmirigy fergeteges 
show-ja szórakoztatta a 
közönséget. Tóth Betty, az 
FMK igazgatója köszöntöt-
te a megjelenteket, majd a 
rendezvény hivatalos meg-
nyitásaként Bácskai János, 
a fesztivál fővédnöke üd-
vözölte a vendégeket, va-
lamint Ferencváros határon 
túli testvérvárosainak (Be-

regszász, Királyhelmec, Magyarkanizsa) képviselőit, és hívta fel a figyelmet a Mester utcai 
Pincegalériában nyílt kiállításra, ahol Magyarkanizsa művészei állították ki fotóikat.

A megnyitó után a Dumaszínház két humoristája lépett fel: Badár Sándor és Felméri Péter 
műsora sikeresen megnevettetett mindenkit, majd a Vivát Bacchus énekegyüttes, valamint a 
Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar adott koncertet. Másnap, szombaton fellépett többek 
között a Pesterzsébeti városi fúvószenekar, a Kolompos együttes, a Ferencvárosi Polgárok 
Népi Zenekara és a Láshé Shávé együttes. Színpadra lépett Közép-Európa egyetlen vakokból 
álló társulata, a Vakrepülés Színtársulat is.

A szombat délutáni lecsófőző versenyt a Ferencvárosban lakó Vastag Tamás nyitotta meg, 
fellépett a Palio Buzuki együttes, Teremi Trixi és Bozsó József, Redenczki Mária és Dombó-
vári István a Dumaszínházból. Számos lecsófőző csapat kapott különdíjat, a verseny nyertese 
pedig Beregszász lett, amelynek tagjai helyi nyers kolbászos szendvicset ajánlottak lecsójuk-
hoz. Az eredményhirdetés után az este az Animasoni együttes műsorával folytatódott, majd 
zárásként a Brassdance együttes vidám koncertje hangzott el.

tizenhetedik évad a trafóban
A kortárs előadó-művészetek 
budapesti szentélye, a Trafó a 
2014/15-ös évadban is gazdag 
kínálattal várja látogatóit.

Nagy József igazgató 
Budapesten egyedül-
álló helynek nevezte 
a Trafót, ez ugyan-
is egy ajtó a kortárs 
előadó-művészetre, 
itt mutatkoznak be 
a világ élvonalába 
tartozó világszínházi 
produkciók, amelye-
ket máshol nem látni 
hazánkban. Kiemel-
te, hogy nemzetközi 
összehasonlításban is magas szín-
vonalú a magyar kortárs szín- és 
táncművészet, ám egyelőre vizuális 
és zenei téren még van lemaradá-
sunk.

Barda Beáta, a Trafó művészeti 
vezetője az évadot – ahogy saját 
bevallása szerint az előzőeket is 
– a legszebbnek, legérdekesebb-

nek, legizgalmasabbnak nevezte. A 
szezon egyik fő irányának a magas 
technológiát is alkalmazó smART 
projektet említette.

Működik továbbra is a főváros 
egyetlen középméretű nonprofit ga-
lériája, a Trafó Galéria az alagsor-
ban, amelynek célja a nemzetközi 
kontextust bemutatni. Szeptemberi 
kiállításuk a Magyarországra húsz 
év után visszatérő, külföldön óriási 
sikereket arató Csákány István Di-
oráma című tárlata.

Határtalan design
Cseh, lengyel, szlovák és magyar 
bútortervezők, belsőépítészek, tex-
til- és formatervezők munkáit lehet 
megtekinteni a Határtalan design 
című kiállításon október 3. és nov-
ember 25. között az Új Budapest 
Galériában (1093 Budapest, Fővám 
tér 11–12., Bálna Budapest). A tár-
laton helyet kapnak magyar kortárs 
képzőművészek tárgyszimulációi, 
valamint a társadalmi dizájn terü-
letén működő hazai csoportok és 
környezettudatos projektek is. 

Az Ugorj be és alkoss! program 
részeként bárki bármikor szabadon 
játszhat és alkothat a galériában. 
Gyerekeknek és felnőtteknek szó-
ló műhelyfoglalkozások is várják 
az érdeklődőket. Október 11-én 
színes matricákkal és kartonokkal 
alkothatnak, november 8-án kipró-
bálhatják a galéria PapírMasé Mű-
helyét. Aki tud, a makettezéshez 
vigyen magával kisebb papírdobo-
zokat, újrahasznosításra váró tár-
gyakat. 14.30 és 18.00 óra között 
bármikor lehet csatlakozni.
További információ: 
muzeumpedagogia@
budapestgaleria.hu, 
06/20/989-9360.
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fELhíVáS
Tisztelt Ferencvárosiak!

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata fon-
tosnak tartja a kerületi lakosok 
egészségmegőrzését. Az Önök 
egészségének megóvása érde-
kében tavaly melanómaszűrés, 
kardiológiai szűrővizsgálatok, 
prosztata- és glaukóma-szűrővizs-
gálatokon vehettek részt. Ezen 
szűrővizsgálatokat, melyeket ki-
bővítettünk a csontritkulás-vizs-
gálattal, ez évben is biztosítjuk 
Önöknek.

2014. október hónapban be-
vezető előadásokat követően 
három alkalommal biztosítunk 
lehetőséget a kerületi lakosok 
melanómavizsgálatára.

A melanóma betegségről 2014. 
október 1. 13.30 órakor hallgat-
hatnak meg szakorvosi előadást a 
FESZ Kft. Oktatási Központjában 
(1095 Budapest, Mester u. 33–35.)

A melanóma szűrővizsgálat része-
ként sor kerül anamnézisfelvételre, 
makroszkópos és dermatoszkópos 
vizsgálatra.

Melanóma-szűrővizsgálati 
időpontok:
2014. október 6.: 9.30–13.30 óráig
2014. október 13.: 9.30–13.30 
óráig
2014. október 21.: 9.30–13.30 
óráig
A szűrővizsgálat helyszíne:
FESZ Kft. Szakorvosi Rendelő, 
Bőrgyógyászati Szakrendelés, 
1095 Budapest, Mester u. 45.

A várható nagy érdeklődésre 
való tekintettel és a várakozás el-
kerülése érdekében a szűrővizsgá-
latokon való részvételre előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. Te-
lefon: 455-4500.

Reméljük, minél többen részt 
tudnak venni ezen szűrővizsgá-
latokon, hiszen az egészség meg-
őrzése, a betegségek megelőzése, 
illetve korai felismerése nagyon 
fontos.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk, tegyünk együtt az egész-
séges Ferencvárosért!

 Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata

A Központi Statisztikai Hivatal a KSH 
elnöke által engedélyezett 2014. évi adat-
gyűjtési program szerint önkéntes adat-
szolgáltatáson alapuló felmérést hajt végre.

Az európai lakossági egészségfelmérés 
(ELEF2014) ötévenkénti végrehajtását az 
Európai Parlament és Tanács 1338/2008/
EK rendelete írja elő az Európai Unió 
tagállamai számára. A nemzetközi össze-
hasonlítást is lehetővé tévő adatfelvétel 
Magyarországon 2014. szeptember 15-
étől december 15-éig tart, célja a lakosság 
egészségi állapotának, életmódjának és az 
egészségügyi szolgáltatásokkal való elége-
dettségének vizsgálata. Ezek az informáci-
ók – az uniós adatszolgáltatási kötelezett-
ségünk teljesítésén túl – hozzájárulhatnak 
az egészségpolitikai intézkedések megho-
zatalához és az egészségügyi ellátórend-
szer minőségének javításához.

A válaszadó személyeket – az ország 532 
településéről összesen 9479 főt – véletlen 
mintavétellel választottuk ki. A felvételben 

résztvevők névre szóló értesítő levelet kap-
nak, majd a KSH összeírója a fent jelzett 
időszakban felkeresi őket. Az adatgyűjtést 
végrehajtó kérdezők hivatalos igazolvány-
nyal rendelkeznek.

Az ELEF válaszadóinak egy kisebb cso-
portja számára az Országos Élelmezés- és 
Táplálkozástudományi Intézet külön vizs-
gálatot is szervez az egészséget nagyban 
meghatározó táplálkozási szokások meg-
ismerésére. Ez célzott beavatkozásokat 
tesz lehetővé a betegségek megelőzése, az 
egészségben töltött élet meghosszabbítása 
érdekében. Az Országos Táplálkozás és 
Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP2014) 
122 településen zajlik 3369 személy meg-
keresésével.

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizá-
rólag statisztikai célra, összesítve, egyedi 
azonosítás lehetőségét kizáróan használ-
juk fel, pontosan követve a statisztikáról 
szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint 
az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény előírásait.

A felmérésből származó összesített ered-
mények a nyilvánosság számára is hozzá-
férhetővé válnak, az első adatközlések vár-
hatóan 2015 tavaszán lesznek.

Az együttműködők értékes válaszait apró 
ajándékkal köszönjük meg.

Budapest, 2014. szeptember 5.
Központi Statisztikai Hivatal

KÖZLEMÉNY

Információkérés, kapcsolatfelvétel:
Európai lakossági egészségfelmérés 
(ELEF2014)
Honlap: www.ksh.hu/elef
E-mail cím: elef@ksh.hu
Telefonszám: 06/1/345-6676 (hétfő-
től csütörtökig 8–16; pénteken: 8–14 
óráig)

Információkérés, kapcsolatfelvétel:
Országos Táplálkozás és Tápláltsági 
Állapot Vizsgálat (OTÁP2014)
Honlap: www.oeti.hu/Felmérések
E-mail cím: otap2014@oeti.antsz.hu
Telefonszám: 06/1/476-6469 (hétfő-
től csütörtökig 8–16; pénteken: 8–14 
óráig)

a mi iskolánk környéke
Rajz- és fotópályázatot hirdet a „MEDÁLIÁK” Mű-
vészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület a „Játszani is 
engedd…” pályázata részeként. A Gát utca környékét, 
illetve a Középső-Ferencváros valamely részét megörö-
kítő rajzokat, fotókat várunk az itt élő vagy iskolába járó 
kis- és nagyobb diákoktól, fiataloktól.

A rajzok A4-es, illetve A3-as méretűek lehetnek. A fo-
tók A5-ös, illetve A4-es méretűek. Alsós, felsős és kö-
zépiskolás kategória van. Kérjük, hogy a rajzok, fotók 
hátoldalán szerepeljen a szerző neve, életkora, iskolája, 
elérhetősége (felnőtt hozzátartozó, illetve középiskolá-
soknál saját e-mail cím, telefonszám).
Beadási határidő: 2014. október 6.
Beadás helye: Ferencvárosi Művelődési Központban a 
„MEDÁLIÁK” Művészeti, Kulturális és Oktatási Egye-
sület nevére.
Eredményhirdetés: 2014. október 15-én 15 órakor a Fe-
rencvárosi Művelődési Központban
E-mail: medaliak@gmail.com

Vöröskereszt-vásár
A Magyar Vöröskereszt 3. régiója (V., VI., VII., VIII., IX. 
kerület) közös kedvezményes ruha- és játékvásárt tart.
Helye: VIII. kerület, Diószeghy S. u. 5. I. emelet.
Időpontja: 2014. október 7., kedd 9.00–18.00 között.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Vásárlásával a Magyar Vöröskereszt karitatív munkáját 
támogatja.
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életre kel a Duna-parti betonváz
Új, magánkórház építését jelentették be 
a kerületben. Évek óta várja sorsa jobbra 
fordulását a Haller utca és a Soroksári út 
sarkán álló félkész épület, ám most úgy 
tűnik, jövője rendeződik. A többemeletes 
ingatlanba költözik a Duna Medical Cen-
ter, melynek létesítését dr. Arthur Klein, a 
New York-i Mount Sinai kórház elnöke és 
Joseph Priel üzletember jelentette be töb-
bek között Zombor Gábor egészségügyért 

felelős államtitkár és Bácskai János pol-
gármester jelenlétében.

Joseph Priel magyarul köszöntötte a 
meghívottakat, és elmondta, 40 millió eu-
róból egy 600 ágyas ultramodern kórházat 
alakítanak ki – a rendelőintézeti rész 2015-
ben, a kórház 2016-ban nyithat meg. Az in-
tézmény révén új, Magyarországon máshol 
még nem található technológiák mutatkoz-
nak be – bár egyelőre nincs konkrét terv, 

nem zárkóznak el az OEP-pel történő szer-
ződéskötéstől, hogy a társadalombiztosítás 
keretei között is legyenek ott elvégezhető 
vizsgálatok.

Zombor Gábor államtitkár is üdvözölte a 
beruházást, kiemelve annak munkahelyte-
remtő hatásait, és azt is, hogy az új techno-
lógiák használata húzóerőt jelent az állami 
egészségügy számára is.

(MK)

Sorsolás a Vásárcsarnokban
Felújításának 20. évfordulóját ünnepelte szeptemberben a Vámház körúti 
Vásárcsarnok. Ennek örömére nyereményjátékot hirdettek, amelyen értékes 
ajándékokat sorsoltak ki.

Két évtizede, 1994-ben nyitották újra a 
felújított Központi Vásárcsarnokot, amit 
szeptember 13-án a vásárlók megaján-
dékozásával ünnepeltek a csarnok dol-
gozói a BKIK-val közösen. A főszerve-
ző Kmetty Ágostontól megtudtuk, hogy 
az ajándéksorsolásra a helyi kereskedők 

számos nyereményt 
ajánlottak fel; töb-
bek között tíz darab 
kétszemélyes belföl-
di wellnesspihenést, 
vegyes ajándékkosa-
rakat, főnyeremény-
ként pedig egy kül-
földi utazást.

A 19. század végén 
épült intézmény va-
lódi turistalátványos-
ság. A hely olyannyi-
ra közkedvelt, hogy 
többmilliós nagyság-

rendűre tehető csak a külföldi látogatók 
száma az elmúlt húsz évben. A magyar 
lakossággal együtt pedig több mint húsz-
millió volt a vásárlói létszám Budapest 
legnagyobb piacán, amelyet egyébként a 
CNN Travel toplistáján Európa legjobbja-
ként jegyeznek.

Szüreti mulatság időseknek
A nyugdíjasklubok közös szüreti mulatságát szeptember 
18-án rendezték a Ferencvárosi Művelődési Központban.

Az időjárás kegyeibe fogadta az egész napos, főzőversennyel és 
kulturális programokkal összekötött rendezvényt, napsütésben lép-
hettek színpadra az előadók a Ferencvárosi Művelődési Központ 
kertjében.

Tóth Betty igazgató beszéde után a klubok képviselői köszöntöt-
ték az egybegyűlteket, hangsúlyozva a kollektív rendezvény szere-
pét abban, hogy így alkalom nyílik közös beszélgetésre, és ezáltal 
közelebb hozza egymáshoz a kerületi szervezeteket.

Hesz Magdolna és Léka Klára dalokkal készült, Kardos Mihály 
verset mondott, fellépett továbbá a Dalszínház Művészbarátok Or-
szágos Egyesülete, valamint Leskó Vali és az Örökifjú Bohémek 
Táncegyüttes. Közben zajlott a főzőverseny, öt csapat tüsténkedett 
a bográcsok körül – az értékelő zsűri tagja Bácskai János polgár-
mester, Illyés Miklós, a Humán Ügyek Bizottságának elnöke és T. 
Zuggó Tünde idősügyi önkormányzati megbízott volt.

RÖVIDEN

kerületek a focipályán
Hatodik alkalommal rendezték meg a 
Budapesti Kerületek Foci Tornáját a 
Fáy utcai sporttelepen a Budapesti Ön-
kormányzatok Szövetségének közremű-
ködésével. Az eseményhez családi nap, 
gyermekprogramok és ingyenes egész-
ségszűrés is csatlakozott. A húszcsapa-
tos tornán a ferencvárosiak nem jutottak 
tovább csoportjukból. A 2014-es bajnok 
a XIX. kerület, Kispest gárdája lett.

Húsos sikertörténet
„Brauch Ferenc és családi vállalkozása” 
címmel nyílt kiállítás szeptember elején 
a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjte-
ményben.

A tárlatból megtudhatjuk, miként lett 
a Ferencvárosból indult hentesmester 
országos hírű nagyüzem- és boltháló-
zat-tulajdonos. A kiállítást Saly Noémi 
irodalom- és várostörténész, a Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Múzeum mun-
katársa nyitotta meg.
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REJTVÉNY

Gömöri Bence 
2014. április 
1-jén jött a 
világra.

fERENcVáROSI GóLYAhíR

Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Sági Noémi 2014. 
április 26-án látta 
meg a napvilágot.

fELhíVáS
Bolhapiac a lakótelepi termelői piacon 2014. október 5-én, va-
sárnap 8 és 12 óra között.
Felvilágosítás és regisztráció: Bolla Gáborné, 347-0586

Horváth-Kardos 
Tamara Csilla 
2013. december 
3-án született.


