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Fiatal építészek mutatták be 
elképzeléseiket arról, hogyan 
szépülhetne meg Középső-
Ferencváros szíve.

Három civil szervezet összefo-
gásával valósult meg a Vendel 
utcai csarnokban a közösségépítő 
szabadidős program.

akcióban a polgárőrök

4

Egyetlen nap alatt két lopott autót 
talált meg a Ferencvárosi Polgárőr 
Egyesület – egyet munkaidőben, 
egyet hazafelé tartva.

interjú a kerület újraválasztott polgármesterével, bácskai jánossal a 7. oldalon.

Huszonöt éves az FMk
Kettős ünnepet tartott a Ferencvárosi Művelődési Központ (FMK) november 14-én. Konferencia, kiállítás, gála és 
állófogadás színesítette az FMK alapításának 25., az épület átadásának pedig 50. évfordulóját.

A délutáni szakmai konferencián részt 
vett Beke Márton, az EMMI Közművelő-
dési főosztályának vezetője; Illés Klára, 
a Budapest Főpolgármesteri Hivatal köz-
művelődési és közgyűjteményi referense; 
Polyák Albert, a Nemzeti Művelődési In-
tézet szakmai igazgatója; Szente Béla, a 
Kulturális Központok Országos Szövet-
ségének elnöke és Nánási Zsolt, az FMK 
Dési Huber István Művelődési Ház tag-
intézményének vezetője. Az összejövete-
len a kultúra helyzetéről és a művelődési 
intézmények lehetőségeiről beszélgettek 
a szakemberek.

A dokumentációs-múltidéző kiállítást 
Tóth Betty, a Ferencvárosi Művelődési 
Központ igazgatója nyitotta meg, és ez 

alkalomból egy ünnepi kiadványt is be-
mutatott. Az este 6 órakor kezdődő gá-
laműsorban Bácskai János polgármester 
mondott beszédet, majd a MÁV Szimfo-
nikusok Zenekara lépett fel.

Tóth Betty felszólalásában számvetést 
készített az elmúlt 25, illetve 50 évről. 
Feltette a kérdés, hogy vajon hányan lép-
hettek be ide az 50 esztendő alatt, hányan 
láthatták az itteni színvonalas kulturális 
produkciókat. Számításai szerint évente 
180 ezer látogató érkezik a művelődési 
központba. Az igazgatónő kiemelte az 
intézmény családbarát jellegét, és azt, 
hogy minden korosztálynak igyekeznek 
megfelelő programokat kínálni. Utalt a 
József Attila-kultuszra, arra hogy a Gát 

utcai emlékhely felújítása idején a gyűj-
temény egy része az FMK-ban tekinthe-
tő meg, de mesélt a versfesztiválról és a 
költő nevével fémjelzett irodalmi szalon-
ról is.

Beszédét követően Hüvösvölgyi Ildikó 
mondott verset, majd a Strófa Trió adott elő 
megzenésített verseket.

Az FMK dolgozói ajándékcsomagokat 
vettek át az intézmény igazgatójától, és 
egyben útjára indították a „ferencvárosi 
macikultuszt”, ugyanis minden csomag-
ban egy-egy plüssmacit is elhelyeztek. A 
torta színpadra kerülése és Halász Judit 
elmaradhatatlan Boldog születésnapot 
dala után Ferenczi György és a Rackajam 
adott hangulatos koncertet.
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Megemlékezés október 23. alkalmából
A lakók és az egykori bajtársak mellett Ferencváros újonnan megválasztott képviselői is 
jelen voltak a Bakáts téri ünnepségen.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ün-
nepségsorozat 22-én, szerdán délután kezdődött az FMK-ban, 
ahol a kerület diákjai megtekinthették a Turay Ida Színház művé-
szeinek előadásában Topolcsányi Laura Embernek maradni című 
műsorát. Október 23-án délelőtt a Bakáts téri megemlékezés a 
Himnusz eléneklésével kezdődött. „Nincs más ünnep, csak a kö-
zösségé” – kezdte beszédét egy Hamvas Béla-idézettel Bácskai 
János polgármester, majd október 23-át Magyarország legújabb 
dicsőséges ünnepének nevezte, amikor a lélek áttörte a diktatúra 
vasbeton falait. Kitért a kerület 1956-os szerepére is, hiszen több 
stratégiailag fontos ponton zajlott ellenállás, így a Tompa utca és 
a Tűzoltó utca térségében – utóbbi kapitánya volt Angyal István, 
akinek emlékműve a Ferenc körút sarkán áll. Az önkormányzat 
Ferencvárosi Életutak című kötete is tartalmaz egy, a Bakáts téri 
eseményekhez kötődő történetet, amelyből részleteket idézett 
Bácskai János.

1956 hősei életében a forradalom egy olyan pillanat volt, amikor 
mindent megtettek az igazságért, és amely örökre megváltoztat-
ta életüket – hiszen ekkor szembe mertek szállni a világ legke-

gyetlenebb szuperhatalmával. 
A polgármesteri beszéd után 
Hűvösvölgyi Ildikó színművész 
szavalta el Reményik Sándor 
Mindhalálig című versét, ezt 
követően a kerületi pártok és 
civil szervezetek helyezték el a 
megemlékezés virágait, koszo-
rúit a Bakáts téri emlékműnél.

Az ünnephez az Iparművésze-
ti Múzeum is csatlakozott, ahol 
egy 19. század végi, keleties 
díszítésű, de feltehetően bécsi 
kabinetszekrényt állítottak ki, 
amelyet 1956-ban repesztalálat 
ért, és azóta sem restauráltak. Az esemény végén egy közös sétán 
a jelenlévők felkeresték a forradalom eseményeinek főbb helyszí-
neit – a Tompa utcát, az Angyal István parkot, a Kilián Laktanyát, 
végül a Tűzoltó utcát.

a piros kabátos lány
Az 1956-os forradalom 58. évfordulójáról emlékezett meg a Közép-Európai 
Club Pannónia Egyesület (KEP). Az ünnepélyes hangulatú rendezvényen felszó-
lalt a „piros kabátos lány”, Koszmovszky Edina is.

A KEP népszerű Törzsasztalai már hosszú 
ideje futnak, legutóbb, október 21-én Fe-
rencváros adhatott otthont a fórumnak. Az 
első téma az 1956-os forradalom felidézése 
volt. Horváth János, a Magyar Parlament 
korelnöke, a KEP szenátora felelevenítet-
te ‘56 személyes emlékeit, ugyanakkor 
felvázolta azokat az 1946 utáni politikai 
folyamatokat is, amelyek következtében a 
magyar nép öntudatra ébredt, és azt mond-

ta, elég volt az elnyomásból. A „piros ka-
bátos lány”, Koszmovszky Edina forradal-
már műszaki rajzolóként dolgozott, amikor 
az Astorián egyik nap kezébe került a 14 
pont – ettől a pillanattól kezdve aktív ré-
szese volt az eseményeknek. Az akkor 18 
éves lány nemcsak ott állt a Rádiónál a tö-
megben 1956. október 23-án, hanem életét 
kockáztatva ő olvasta be – kétszer is – a 
diákság 14 pontos követelését. A Törzsasz-

tal második témáját Bácskai János polgár-
mester vezette fel, aki az önkormányzati 
választások tapasztalatait értékelte.  
            KM

a legendás hírnök 
Jan Karskira, a len-
gyel földalatti állam 
futárára emlékez-
tek október 16-án a 
Holokauszt Emlék-
központban. Karski 
elsőként tájékoztatta 
a szövetségeseket 
a két nagyhatalom 
által megszállt Len-
gyelország tragikus 
helyzetéről és a holo-
kauszt borzalmairól. 
A legendás hírnök 

születésének 100. évfordulója alkalmából emlékfát ültetett az 
emlékközpont képviseletében Haraszti György, valamint Roman 
Kowalski, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete és André 
Goodfriend, az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségének 
ideiglenes ügyvivője. 

nemzeti gyásznap
A Patrona Hungariae Gimnázium kórusa közreműködésével a 
Himnuszt énekelték el a jelenlévők október 6-án, a tizenhárom 

aradi vértanú emlé-
kére rendezett ünnep-
ségen, a Czuczor és 
Lónyay utca sarkán 
lévő emléktáblánál. 
Bácskai János pol-
gármester Czuczor 
Gergely Riadó című 
verséből idézett, ame-
lyet a költő 1848-ban 
szerzett. A beszéd 
után a Patrona 10/B 
osztálya énekelt nép-
dalcsokrot, majd a 
politikai pártok és az 
önkormányzat képvi-
selői megkoszorúzták 
az emléktáblát.
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bemutatták a Ferenc tér terveit
Lakossági fórumon ismertették a lakókkal a Ferenc térre készült öt pályaművet, amelyek megvalósulásáról szakmai 
zsűri és a lakók meghallgatása után dönt Ferencváros Önkormányzata.

A kerület főépítésze, Szűcs Balázs koordinálásával mutatták be a 
november 12-i fórumon a Ferenc tér átalakításáról született ter-
veket, amelyeket a BME Építőművészeti Doktori Iskola hallgatói 

készítettek ko-
rábbi lakossági 
igények alapján. 
A végleges terv 
a „nyertes” pá-
lyamű felhaszná-
lásával alakul ki, 
amelybe a lakos-
ság és az önkor-
mányzat elképze-

lései, szakmai szempontjai is belefoglaltatnak. Ahogy azt Bácskai 
János polgármester is előrebocsátotta, bármelyik pályamű nyeri el 
leginkább a közönség tetszését, azon még alakítani fognak, tehát 
a fórumon bemutatott formájában egyik sem fog megvalósulni. A 
csapatok koncepcióikban igyekeztek a jelenlegi forma szerethető 

karaktereit megtartani és a használhatóságot is szem előtt tartani a 
szükséges változtatások mellett.

A lakók kérdései, illetve észrevételei között olyan szempontok 
is felvetődtek, amelyekkel a tervek készítői nem számoltak. Töb-
bek által megfogalmazott javaslat volt, hogy az állagmegóvás és 
éjszakai nyugalom szavatolása („zavaros elemek kiszűrése”) ér-
dekében a véglegesítéskor fontolják meg kerítés építését a park 
köré. Érkezett kérés arra vonatkozólag, hogy az ingatlanok értékét 
és használhatóságát ne rontsa a tér használata, struktúrája. A helyi 
lakók fontosnak tartották, hogy a parkjelleg mellett a tér használ-
ható maradjon közlekedési szempontból is, azaz a járdák, úttestek, 
parkolóhelyek a szükséges mértékben álljanak rendelkezésre.

A fórum zárásaként a főépítész úgy összegzett, a megvalósít-
hatósághoz és karbantarthatósághoz hasonlóan a lakosság véle-
ményét is figyelembe fogják venni. A téren kifüggesztett terveket 
december 1-jéig az ötletládákba dobott vagy a ferencter@fevix.hu 
címre küldött levélben lehet észrevételezni.   zt.

kormányablak a tescóban
Új kormányablakot adtak át a Soroksári úti Tescóban október 10-én. A meg-
nyitón jelen volt Kovács Zoltán, a területi közigazgatásért felelős államtitkár, 
György István, a Fővárosi Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott és 
Bácskai János polgármester.

Kovács Zoltán elmondta, az Orbán-kormány 2010-es megalakulá-
sa után célként tűzték ki az állam és az állampolgár viszonyának 
újraszabályozását, a közigazgatáson belül a párhuzamosságok fel-
számolását. Így jöttek létre az integrált, „egyablakos” kiszolgálást 
nyújtó kormányablakok, ahova mára 264 ügykörrel lehet fordulni.

Bácskai János megköszönte, hogy ezáltal Ferencváros és az 
önkormányzat is segítséget kap, hiszen a Külső-Ferencváros la-
kóinak közelebb van lehetőségük ügyet intézni, az önkormányzat 
pedig fellélegezhet. Az új kormányablakban – ahol a gyes-, nyug-
díjügyintézéstől a gépjármű forgalmi engedélyen át az útlevélig és 
a tajkártyáig nagyon sok mindent lehet elintézni – hosszú nyitva-
tartási időben, reggel 8-tól este 8-ig várják az érdeklődőket.

György István a 
kormányablakok-
nál megszokott 
hatékony, gyors 
és megelégedésre 
szolgáló ügyinté-
zést emelte ki, hi-
szen a felmérések szerint az ügyfelek 95 százaléka elégedett. Ez 
volt az átalakítás célja is, hogy minőségi változást érhessenek el, 
és az állampolgárok számára „járásnyira” legyen egy ilyen iroda, 
ezért vidéken is kiterjesztik a rendszert, a kisebb városokba ügy-
segédeket neveznek ki.

Megújult józsef attila szülőháza is
Ünnepélyesen átadták a Gát utca 3. 
és 5. szám alatti épületeket október 
9-én. A Gát utca 3. József Attila szü-
lőhelye, így a házban lévő – a költő 
életét bemutató – emlékhely is része 
a rehabilitációnak.

A most befejezett munkálatok magukba 
foglalják a külső homlokzatok, lépcsőhá-
zak, függőfolyosók felújítását. Megtörtént 
az épületek hőszigetelése, a fűtés korszerű-
sítése, a házak gépészeti rekonstrukciója, 
valamint az egészséges szellőzés kialakítá-
sa is. A 38 modern, összkomfortos, megnö-
velt alapterületű lakásban megfelelő mére-
tű és felszereltségű konyhákat, valamint 
mellékhelyiségeket alakítottak ki. A közös 

helyiségek és a lakások új burkolatot kap-
tak, a fűtést és melegvíz-ellátást központi 
kazán biztosítja. A tetőtér felújításával és 
beépítésével pedig további lakásokat is 
kialakítottak. A József Attila-emlékhely 
létrehozásában a Petőfi Irodalmi Múzeum 
nyújtott segítséget.

A két felújított bérház átadása jelentős 
állomása a kormány által támogatott, 2,8 
milliárd forint európai uniós forrásból 
megvalósuló József Attila Terv (JAT) első 
ütemének. Bácskai János polgármester az 
átadáson elmondta, a rehabilitációs terüle-
ten még 31, a kerület további részein pedig 
40 hasonló ház vár megújításra. Ez több 
mint 700 komfort nélküli vagy alacsony 
komfortfokozatú lakást jelent. Jelenleg 

kilenc ház korszerűsítése zajlik, és a pol-
gármester arra számít, tíz éven belül befe-
jeződhet a rehabilitáció. 

Az átadáson Tállai András, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium parlamenti állam-
titkára mondott beszédet, és jelen volt Vas 
Imre országgyűlési képviselő is.
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Sikeres akció
A Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 
egy nap alatt két lopott személygépko-
csit is megtalált október 25-én – egyet 
a kerületben, egyet pedig Újbudán.

A polgárőrök szolgálati gépkocsijában 
rendszámfelismerő rendszer működik, en-
nek segítségével ellenőrizték október 25-
én a József Attila-lakótelepet. 10 óra 30 
perckor a Dési Huber utca 5. szám mögötti 
zsákutcás parkolóban a rendszer körözést 
jelzett egy Skoda Octavia személygépjár-
műre. A polgárőrök ezt követően értesítet-
ték a BRFK-t, a járőrök helyszíni szemléje 
során pedig kiderült, hogy az autót 2014. 
október 16-án a XX. kerületből lopta el 
az ismeretlen tettes. Ugyanezen a napon, 
munkából hazafelé tartva este 8 óra 10 
perckor a Hauszmann Alajos úton, a Bu-
dafoki út kereszteződéséhez érve a ferenc-
városi polgárőröknek feltűnt egy látszólag 
elhagyatottan parkoló Saab. Ellenőrizték a 
rendszámot, ismét körözést jelzett a gép. 
Telefonon értesítették a rendőrhatóságot, 
majd átadták a kiérkező járőröknek az in-
tézkedést. – Időközben kiderült, hogy az 
autót egy budaörsi tulajdonostól tulajdoní-
tották el – számolt be a sikeres szolgálat-
teljesítésről Papp Krisztián, a Ferencvárosi 
Polgárőr Egyesület elnöke.

új parkolóhelyek  
a lakótelepen
Megkezdődött a fizető parkolóhelyek 
kialakítása a Pöttyös utcai metrómegál-
ló közelében. A járdák kiszélesítésével 
a gyalogosközlekedés is kényelmesebb 
lesz. A Pöttyös utca és a Csárdás köz közti 

szervizutat egyirányúsították, arra a Csár-
dás köz felől lehet behajtani.

A fizető parkolás kialakítására azért van 
szükség, mert az agglomerációból Buda-
pestre bejárók P+R parkolónak használják 
a metrómegállók környékét, így a helyben 
lakók számára ellehetetlenül a parkolás.

Természetesen a kerületben élőknek to-
vábbra is ingyenes lesz a parkolás.

Bővebb információ:
www.ferencvarosiparkolas.hu

Határnyitás
Tarns/zit ’89 címmel nyílt kiállítás október 8-án a Goethe Intézetben, amely a 
25 évvel ezelőtti soproni határáttörést dolgozza fel. A szimbolikus esemény a 
magyar és német összefogás révén nagyívű változásokat hozott.

A tárlat a rendszerváltást köz-
vetlenül megelőző folyamatot 
hivatott bemutatni, amely során 
az NDK és NSZK egymástól el-
szakított állampolgárai, család-
jai – magyar közreműködéssel 
– újból egymásra találhattak. A 
vasfüggöny repedezésével 1989 
nyarán kelet-németek ezrei in-
dultak útnak, és kaptak számos 
segítséget a magyaroktól, hogy 
végül a soproni határáttöréssel 
elérjék céljukat.

A folyamatot, a családok 
egyesülését megélők visszaem-
lékezésein keresztül mutatják 
be. A magyar és német érin-
tettek személyenként egy-egy 
önálló plakáton foglalják ösz-
sze szerepüket, valamint saját 
szemszögükből mindnyájan 
ugyanazt a történetet.

A megnyitóra Németország-
ból is érkeztek vendégek, kö-
szöntőt pedig a Németországi 
Szövetségi Köztársaság nagy-
követe, Lieselore Cyrus mondott, aki mél-
tatta mindazokat, akik mertek menekülni, 
továbbá azokat is, akik lehetővé tették azt. 
Elmondta: a történelem elhalványul, ha 
nem emlékezünk vissza. A német álláspont 

szerint a határnyitással indult az a folya-
mat, amit a vasfüggöny leomlása követett 
és a hidegháború végét jelentette, vagyis 
elvezetett a német újraegyesítéshez és az 
európai újraegyesüléshez.

a berlini falról iskolás szemmel
„25 éve omlott le a berlini fal” – ezzel a felhívással hirdetett német nyelvi ver-
senyt a Leövey Klára Gimnázium a kerület iskolái számára.

A verseny részeként előzetes feladatként 
tucatnyi 5 fős nyelvi csoport, azaz 60 tanuló 
készített plakátot, grafitit „Te mit rajzoltál 
volna a berlini falra?” címmel. A második 
feladatot – számot adni az egész Európát 
befolyásoló történelmi eseményekről – 
már szóban, prezentációt 
tartva kellett teljesíteniük. 
A diákok tájékozottságát 
egy tesztsor kitöltésével is 
mérték, melyben a kérdések 
a berlini fal építésére, az 
NSZK és az NDK újraegye-
sítésére, az utókor megem-
lékezéseire vonatkoztak. 

Egy magyar–német 17 
éves diák a berlini fal leom-
lásról először egy idős néni 
elbeszéléséből hallott. A 
tanuló prezentációja végén 

megköszönte magyar társainak, a magyar 
népnek, hogy hozzájárultak a vasfüggöny 
lebontásához. – Ez a szép gesztus a felké-
szítő pedagógusokat is meghatotta – szá-
molt be lapunknak a verseny szervezője, a 
Leövey tanára, Németh Ildikó.
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korszerűsítették az FkF épületét
Uniós forrásból valósult meg az FKF Nonprofit Zrt. Ecseri 
úti telephelyéhez tartozó szociális épület energetikai kor-
szerűsítése.

A szeptemberben befejeződött projekt során a Gyáli út 36. szám 
alatti, az Ecseri út 8–12. számú telephelyhez tartozó szociális épü-
let energetikai felújítása valósult meg, amelyet a hulladékszállító 
járművek sofőrjei és rakodói használhatnak továbbra is. A 44 mil-
lió forintos uniós támogatásból, az Új Széchenyi Terv részeként 
megvalósult felújítás során megtörtént a homlokzat hőszigetelése, 
a homlokzati nyílászárók cseréje, a tető hő- és vízszigetelése, va-
lamint a fűtésrendszer korszerűsítése. A fejlesztésnek köszönhető-
en jelentősen javultak az épület hőtechnikai adottságai, valamint 
energiafelhasználása, így a vállalat éves szinten 55 százalékos 
csökkenést vár az energiahordozók felhasználásában, amely 10 
millió forintos költségmegtakarítást is jelenthet.

lakossági fórum  
a szelektív gyűjtésről
Az FMK-ban tartották meg a házhoz menő szelektív hulladék-
szállítási rendszer bevezetésével kapcsolatos lakossági fórumot. 
Bokor István, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) projekt-
igazgatója mutatta be a hamarosan az egész kerületre kiterjedő 
hulladékszállítási rendszert.

Az európai uniós forrásokból finanszírozott fejlesztés részeként 
az eddigi kukák mellé egy sárga és egy kék is kikerül, előbbi a 
műanyag palackok, utóbbi a papír számára. Ezzel párhuzamosan 
új hulladékudvarokat is kialakítanak, illetve fejlesztik a meglé-
vőket.

További információkat a www.fkf.hu oldalon találhatnak.

napelemek a környezetért
Családi nap keretében avatták fel október 11-én a Patrona Hun-
gariae iskolaközpont tetejére elhelyezett napelemeket. Az átadón 
Bácskai János polgármester Ferencváros szempontjából jelentős 
fejlesztésnek nevezte a beruházást, és kiemelte, az önkormány-
zat számára mind a 17 kerületi iskola fontos, legyen az állami, 
egyházi vagy alapítványi fenntartású. Külön fontosnak tartotta 
megjegyezni, hogy a maga 307 négyzetméteres felületével ez a 
kerület legnagyobb napenergia-ellátó rendszere, amely így kör-
nyezetbarát módon termeli az elektromosságot – „ezt a Földet az 
unokáinktól kaptuk kölcsön”, idézte a híres szállóigét. A polgár-
mesteri beszéd után az iskola diákjai Assisi Szent Ferenc Nap-
imádságát szavalták el.

jobb később, mint...
Budapesten 2013. október és 2014. október között százhar-
mincegy szén-monoxid-mérgezéssel kapcsolatos esethez 
kellett kivonulniuk a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság tűzoltóinak.

A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb háztartási bal-
eset, amelyet legtöbbször a nem megfelelő műszaki állapotú, vagy 
a helytelenül használt tüzelőberendezés, kémény, kályha, kandal-
ló, gázsütő, gázszárító, gázkazán, gáz vízmelegítő vagy vegyes 
tüzelésű kazán okozza. A szénvegyületek tökéletlen égése során 
képződő színtelen, szagtalan gáz valamely rendellenesség miatt a 
lakótérbe kerül, és megmérgezi az ott tartózkodókat. 

A szén-monoxid rendkívül agresszív mérgező gáz. Belélegezve 
a tüdőn át a vérbe kerül, ahol megakadályozza az oxigénfelvételt. 
Ha fejfájás, szédülés, émelygés, a látás- és hallásképesség csök-
kenésének tüneteit észleli az ember, szén-monoxid-mérgezésre 
lehet gyanakodni. Ilyenkor a gázkészüléket azonnal el kell zárni, 
és ki kell szellőztetni a lakást. Tiszta levegőn a vérben lekötött 
szén-monoxidnak mintegy fele egy óra alatt távozik. Vagyis ha a 
mérgezést szenvedett személy elhagyja a szén-monoxiddal telített 
helyiséget, enyhülnek a tünetek.

Érdemes minden fűtési szezon előtt ellenőriztetni a tüzelő- és fű-
tőberendezéseket, illetve a kémények műszaki állapotát, valamint a 
kéményeket. Ha ezeket eddig nem tette volna meg, még mindig nem 
késő! Emellett a szén-monoxid-riasztók beszerelése is életet menthet.
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Ferencváros választott
Dr. Bácskai Jánost választották meg öt évre Ferencváros 
polgármesterének. Bácskai a szavazatok 44,45 százalé-
kát szerezte meg, szorosan mögötte Gegesy Ferenc lett a 
második, aki 43,14 százaléknyi voksot szerzett. A 12 egyéni 
választókerületből 10-ben a Fidesz–KDNP jelöltjei, kettő-
ben az MSZP–Együtt-PM–DK jelöltjei nyertek az október 
12-i önkormányzati választáson.

átvették megbízóleveleiket
Az egyéni önkormányzati választókörzetek megválasz-
tott jelöltjei október 19-én kapták meg képviselői megbí-
zólevelüket. A Ferencvárosi Választási Bizottság elnöke, 
Bugár Zsolt az átadáson megköszönte a helyi választási 
iroda közreműködőinek, hogy az egész folyamat gördü-
lékenyen zajlott. A házasságkötő teremben Bácskai János 
régi-új polgármester és 12 képviselő vette át a kinevezési 
okmányt. Az egyéni körzetekből bejutók mellett mandá-
tumhoz jutottak még töredékszavazatok után is pártlistán 

induló jelöltek; így az egyéni indulók helyei mellett még 5 képvi-
selői mandátumot adtak ki kompenzáció alapján. A listán bejutott 
képviselők mandátuma október 22-én vált jogerőssé.

Megalakult a testület
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete október 
27-én tartotta alakuló ülését, amelyen esküt tett Bácskai János 
polgármester és a 17 önkormányzati képviselő, majd Kállay Gá-
borné és Zombory Miklós személyében megválasztották a két 
alpolgármestert.

A napirendi pontok tárgyalásakor egyebek mellett döntöttek a 
polgármester és az alpolgármesterek illetményéről is.

A képviselők és a polgármester eskütételét követően zárt sza-
vazáson az új összetételű Képviselő-testület megválasztotta a 
két alpolgármestert. Általános alpolgármesteri feladatokra Kál-
lay Gábornét, társadalmi megbízatású alpolgármesternek pedig 
Zombory Miklóst választották, aki ötödik ciklusát tölti képviselő-
ként. Utolsó napirendi pontként került sor a bizottságok és a rész-
önkormányzati tagok megválasztására.

a nemzetiségi képviselőket 
is megbízták
Az önkormányzat Bakáts téri díszter-
mében vették át megbízóleveleiket a 
kisebbségi önkormányzatok képvise-
lői. A kerületben 10 nemzetiség élére 
választottak három-három képviselőt a 
szavazók, a választás mindenhol érvé-
nyes és eredményes volt. Bugár Zsolt, a 
Ferencvárosi Választási Bizottság elnö-
ke kiemelte, legnagyobb arányban (84,6 
százalék) a szerb kisebbség tagjai jelen-
tek meg voksolásra az FMK-ban kijelölt 
központi nemzetiségi szavazókörben. 
Ezt követően átnyújtotta a megbízóle-
veleket a bolgár, görög, horvát, német, 
örmény, román, szerb, szlovák, ukrán és 
roma kisebbségek képviselői számára.

Megtartotta első rendes ülését 
az új képviselő-testület
November 6-án döntöttek a Humanitas Ferencváros Díj odaítéléséről, amelyet 
ez évben Somogyi Zsoltnak, a FESZOFE Kft. közterületi ágazatvezetőjének 
adományoztak. A képviselők eredményesnek nyilvánították a Napfény Óvoda 
óvodavezetői feladatainak ellátására kiírt pályázatot, és az intézmény vezetésé-
vel 2014. november 6-ától 2019. július 31-éig Bakonyi Ágnest bízták meg.

Ferencváros Önkormányzata 2015-ben is 
támogatni kívánja a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú 
tanulmányait, ezért úgy határozott, hogy 
kerületünk ismét csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez. A többszintű tá-
mogatás pénzügyi fedezetéül három for-
rás szolgál: a települési önkormányzati, 
a megyei önkormányzati, valamint – az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma finan-
szírozásával – a felsőoktatási intézményi 
költségvetésben megjelenő elkülönített 
forrás. A pályázatokat helyben bírálják el, 
a támogatás havi összegét pályázónként 
állapítja meg az önkormányzat. Az elfo-
gadott határozati javaslat szerint Ferenc-

város Önkormányzata a támogatásokra a 
2015. évi költségvetésben 5 millió forin-
tot biztosít.

Az ülésen döntöttek továbbá az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
(FESZ Kft., FESZOFE Kft., Parkolási 
Kft., FEV IX. Zrt.) felügyelő bizottsági 
és igazgatósági tagjainak megválasztá-
sáról, jóváhagyták a Ferencváros Önkor-
mányzata fenntartásában működő óvodák 
pedagógus-továbbképzési programját, 
elfogadták a kerületi köznevelési intéz-
mények szakmai munkájáról szóló be-
számolókat, valamint ellátási szerződést 
kötöttek a Moravcsik Alapítvánnyal a 
Ferencvárosban élő pszichiátriai betegek 
nappali ellátásáért.

Fővárosi mandátum
November 5-én átvették mandátumukat 
a fővárosi képviselők – köztük  Bácskai 
János, Ferencváros polgármestere is. A 
33 fős Fővárosi Közgyűlésnek tagja lett 
a főpolgármester, a 23 kerületi polgár-
mester és 9 kompenzációs listán bejutott 
képviselő.
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a szemléletváltás volt a siker kulcsa
Éppen egy hónappal az önkormányzati választás után Bácskai János interjút adott lapunknak. Ferencváros polgármes-
terét a szoros eredmény okairól, a városrehabilitáció folytatásáról, az újonnan megválasztott alpolgármesterekről, az 
átalakult bizottságokról, valamint a Fővárosi Közgyűlésről kérdeztük.

· Rendkívül izgalmas volt október 12-én 
este követni a IX. kerületi polgármester-
választás alakulását. Végül, ha mind-
összesen 234-gyel is, de ön kapott több 
szavazatot a ferencvárosiaktól. Sikerült-e 
már kiértékelniük az eredményeket és le-
vonni a tanulságokat?
Az első és legfontosabb, hogy az emberek 
sosem tévednek. Képesek értékelni a jó 
polgármesterséget, az értük és a városért 
végzett munkát. Ferencváros szerencsés 
volt: a szoros eredmény azt mutatja, hogy 
a hat – minden bizonnyal – jó jelölt közül 
ketten is voltunk, akik korábban valamit 
már letettünk az asztalra, így a választók-

nak volt összehasonlítási alapjuk. A végül 
vesztes Gegesy Ferenc is jó polgármestere 
volt a kerületnek, ez meglátszik a rá leadott 
szavazatok számából. A végeredmény 
azonban azt mutatja: az a szemléletváltás 
– a gondoskodó önkormányzat és az embe-
rek véleményének kikérése és tiszteletben 
tartása –, amit a kormánypárti frakció tá-
mogatásával vezettünk be, eljutott az em-
berekhez, és a tetszésüket is elnyerte.

· Ez volt a győzelem kulcsa?
Bebizonyosodott, hogy a „minden pénzt a 
városrehabilitációra” jó stratégia, de nem 
örök érvényű. Be kell látni, hogy a reha-
bilitáción kívül más ágazatok is vannak, 
Ferencváros más területein is élnek embe-
rek. A gondoskodó önkormányzat megha-
tározásban benne van a szociális terület, a 
mindenkire kiterjedő, igazságos támogatá-
si rendszer, a közbiztonság, a sport, a kul-
túra önként vállalt finanszírozása. Ezekre 
mi különösen nagy hangsúlyt fektetünk. 
Ténylegesen szükség volt arra, hogy 20 

év után változás történjen ezen területeken 
is. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy a 17 fős Képviselő-testületben to-
vábbra is 11 tagot a Fidesz–KDNP-frakció 
ad, így biztos, megnyugtató többségünk 
van. Sokak számára most vált világossá, 
hogy a városvezetés nemcsak technika, ha-
nem politika is. Az emberek pontosan ér-
zékelik, törődnek-e velük, foglalkoznak-e 
a véleményükkel. Mi az elmúlt négy évben 
tudatosan azt tettük a politikánk alapjává, 
hogy az emberek mondják meg, mi a jó ne-
kik, és mit szeretnének.

· Hogyan kell ezt az elvet a gyakorlatban 
elképzelni? Mondana konkrét példákat?

Mindig a költségve-
tés az a sarokpont, 
ahol eldől egy kerület 
következő évi sorsa. 
Ha meghallgatjuk a 
lakosságot, a büdzsé 
megtervezésekor is 
ez alapján fogjuk 
eldönteni, hogy a 
felhasználható pénz-
ből mire költünk 
és mennyit. Ez egy 
elvi megközelítés, 
de mondok konkrét 
példát is: a Ferenc 
tér átalakítását egy 
párbeszéden alapuló 
közösségi tervezés 
keretében kívánjuk 

megvalósítani. Ez a projekt sem előzmény 
nélküli, hiszen a József Attila-lakótelepi 
forgalomcsillapítást és a parkolási rendszer 
átalakítását is egy ilyen párbeszéd mentén 
oldottuk meg, továbbá a lakótelepi rendőr-
őrs vagy a termelői piac ugyancsak a la-
kosság igényei és jelzései alapján jött létre.

· Ha már megemlítette a költségvetést; a 
kampányban ellenfelei részéről többször 
elhangzott, hogy a rehabilitáció lelassult, 
sőt, megállt. Lesz pénz a városmegújítás 
folytatására?
Szeretném leszögezni, hogy a rehabilitáció 
egyáltalán nem állt le, de az ütemét saját 
forrásból jelentősen növelni nem lehetsé-
ges. A kormányzati adósságkonszolidáció 
következtében felszabaduló forrásoknak 
pedig csak egy részét szabad és érdemes 
erre a célra fordítani. A városrehabilitáció 
jövője főként a külső forrásoktól függ, azaz 
attól, lesz-e fővárosi, kormányzati vagy uni-
ós pályázati lehetőség. És persze attól, hogy 
megjelenik-e újra kerületünkben a magán-

tőke. Amíg Magyarországon a bankok nem 
valódi bankokként viselkednek, és nem haj-
landók hitelezni, addig a rehabilitációban 
nem várható sebességváltás. 

· Alakuló ülésén új alpolgármestereket 
választott a Képviselő-testület. Miért ép-
pen rájuk esett a választás és milyen terü-
letekért felelnek?

Az ő ki- és megválasztásuk is jelzésérté-
kű. Mindkettőjük rutinos várospolitikus és 
igazi lokálpatrióta. Kállay Gáborné szüle-
tése óta a IX. kerületben, a Mester utcában 
él, így nagyon jól ismeri az itt élők prob-
lémáit. A szintén tősgyökeres ferencvárosi 
Zombory Miklós pedig elérte a „szakma” 
csúcsát, hiszen körzetében egymás után 
ötödször választották egyéni képviselővé. 
Az általuk felügyelt területek (szociális el-
látórendszer, egészségügy, kultúra, sport) 
a négy éve megkezdett szemléletváltás 
folytatását jelzik. Ők eddig is ezeken a te-
rületeken dolgoztak, tudásuk kiemelkedő, 
ezért bizton számíthatunk arra, hogy sike-
res munkát fognak végezni. 

· Némileg változtak a bizottságok is. Erre 
miért volt szükség?

A bizottsági struktúra átalakításával ép-
pen azon területeken hoztunk létre új gré-
miumokat, amelyeket különösen fontosnak 
tartunk. Tapasztalataink alapján például a 
korábbi Humán Ügyek Bizottsága szétfe-
szítette saját kereteit, ezért létrehoztuk az 
Egészségügyi, Szociális és Sport, valamint 
a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetisé-
gi Bizottságot, ugyanis épp ezek azok az 
ügyek, ahol sokkal többet tettünk és te-
szünk a jövőben is elődeinknél.

· Időközben megkezdte munkáját a 
Fővárosi Közgyűlés is, melynek polgár-
mesterként ön alanyi jogú tagja. Mi a 
véleménye a közgyűlés átalakításáról és 
profitálhat-e ebből Ferencváros?

Az ellenzék által politikai machinációnak 
tartott fővárosi választási rendszer meg-
változtatása a kerületek, így Ferencváros 
számára is egyértelműen pozitív fordulat. 
A Demszky-érában szinte csak a főváros és 
a kerületek közti ellentétekről hallhattunk, 
nem pedig az összefogásról. Az elmúlt 
években a Budapesti Önkormányzatok 
Szövetsége (BÖSZ) már bizonyította, hogy 
igenis lehet ennyiféle – helyi – érdeket ösz-
szehangolni. Reményeim szerint ugyanez 
valósul majd meg az új közgyűlésben is.

(V. L.)
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alexandra
mesterhármasa
Épphogy belépett a Weöres Sándor Általános Iskola kapu-
ján, amikor a Nóva Sportegyesület edzője bejött az osztá-
lyába, és megkérdezte, kinek lenne kedve karatézni. Jelent-
kezett, és ma, 18 évesen egy bőröndnyi érme és számtalan 
címe van. Barabás Alexandra tősgyökeres ferencvárosiként 
halmozza a sikereket.

A Nóva látogatása után a pöttöm kislány azzal fordult szülei-
hez, hogy ő bizony karatézni szeretne. Elvitték az első edzésre, 
és az ott tapasztaltak annyira megtetszettek neki, hogy azóta sem 
akar elszakadni ettől a sporttól. Kezdettől fogva a wado-kai nevű 
szakágat műveli, de rendszeresen elindul a nemzetközi szövetség 
(WKF) szabályrendszere szerinti versenyeken is. Korosztályos 
magyar bajnoki címek és dobogós helyezések, Európa-bajnoki és 
világkupaérmek jelzik, hogy Alexandra kiváló karatés. Katában 
(formagyakorlat) és kumitében (küzdelem) is remek eredmények 
egész sorát érte el.

November elején az észak-olaszországi Varesében rendezték 
meg az idei wado-kai Európa-bajnokságot, amelyen 19 ország 374 
karatékája lépett tatamira. A ferencvárosi hölgy három számban 
állt rajthoz, és valamennyit megnyerte. Az U21-es mezőnyben a 
formagyakorlat mellett győzött a 60 kg-os súlycsoport küzdelmé-

ben, valamint a felnőttek 55 kg-os kategóriájában is. A „nagyok” 
között ez volt az első Eb-versenye, és rögtön aranyéremmel nyi-
tott! Barabás Alexandrára még egy nagy erőpróba vár 2014-ben. 
December elején hazai világkupa-viadalon vesz részt, amelyen re-
ményei szerint tovább bővül majd tekintélyes éremgyűjteménye.

                                                                                              M. S.

100-ban a legjobb ferencvárosi hölgy
Tarlós István, Budapest főpolgármestere 
és Hosszú Katinka világ- és Európa-baj-
nok úszónő lőtte el a 29. SPAR Budapest 
Maraton rajtját október 11-én. Összesen 
23 450-en indultak hét különböző távon, 
köztük 71 ország képviseletében kül-
földiek is. A IX. kerületi indulók közül 
(181-en voltak) Koós Tímea a legjobb, 
azzal, hogy a nők között beverekedte ma-
gát az első 100-ba (97. lett).

Több híres személyiség is nevezett a 
különböző távok valamelyikére. Öt olim-
piai bajnokunk is futott váltóban,  jóté-

konysági egyesü-
leteket támogatva 
ezzel. Miklósa 
Erika Kossuth-dí-
jas operaénekesnő 
a Magyar Állami 
Operaház egyik 
csapatának tagja-
ként vett részt a 
versenyen. Rippel 
Ferenc artistaművész pedig életében elő-
ször teljesítette a 42 km-es távot.

RÖVIDEN
Mikulás az uszodában
Ingyenesen kipróbálhatja bárki a LoBoGó 
Tanuszodában (1098 Bp., Lobogó u. 1.) 
a babaúszást, a vízihokit, az aquafitneszt 
december 7-én, vasárnap. A programok 
ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz 
kötöttek a 06/70/317-3629-es telefonszá-
mon vagy a helyszínen! A szervezők úgy 
tervezik, hogy a Mikulás is ellátogat a 
helyszínre.

Mikulás-találkozó készül
A Budapest Sportiroda szervezésében Mi-
kulás-ruhába öltöztetnek mindenkit dec-
ember 6-án 15.00 órakor, akinek kedve 

szottyan 2,7 km-en át futva viselni a piros 
sipkát és köntöst, valamint a hozzájáró 
fehér szakállat is (a ruházatról a szerve-
zők gondoskodnak). Országos Mikulás-
csúcstalálkozó készül a IX. kerületben, a 
Corvinus Egyetem körül. A futóverseny 
miatt az autósoknak érdemes lesz elke-
rülni a Fővám teret és környéket, ugyan-
akkor aki szeret futni, az átélheti a közös 
mozgás mámorító örömét.

Tisztújítás az FTC-nél 
Noha nem estek pontokat érő gólok, nem 
születtek világraszóló eredmények, jelen-
tős esemény helyszíne volt az Elek Gyula 

Aréna a Ferencváros népligeti sporttele-
pén. A zöld-fehér klub ismét itt tartotta 
tisztújító közgyűlését.

A legnépszerűbb magyar egyesület ki-
lenctagú elnökségébe a küldöttek szava-
zatai alapján bekerült Bácskai János, a 
IX. kerület polgármestere is. Rajta kívül 
Springer Miklós, Kubatov Gábor, Kocsis 
Máté, Sike András, Kökény Beatrix, Nyíri 
Zoltán, Kovács Miklós és Rieb György ka-
pott helyet a testületben. A közgyűlést kö-
vetően az elnökség megválasztotta a Fradi 
elnökét, a klub első embere további négy 
évre Kubatov Gábor lett, Kocsis Mátét az 
FTC alelnökének, Nyíri Zoltánt pedig az 
FTC operatív igazgatójának nevezték ki.

legalább a csomagomat adja oda az egyik Mikulás bácsi!

Mikulás-futás
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MOZDULJ VELÜNK!

Nyitott tornatermek

Ferencváros Önkormányzata ingyenes 
sportfoglalkozásokat szervez a kerület-
ben élők számára. A „Nyitott tornaterem” 
elnevezésű programok részeként egész-
ségmegőrző tornára és önvédelmi foglal-
kozásra várják a kerület aktív és egészsé-
ges életmódra vágyó lakóit. A programok 
kortól és nemtől függetlenül mindenki 
számára nyitottak.
Egészségmegőrző torna: Célja az álló-
képesség, erőnlét javítása, a mozgásszervi 
problémák kialakulásának megelőzése. A 
torna gyakorlatai a résztvevők igényeinek 

és állapotának megfelelően kerülnek ki-
alakításra.
Helyszínek és időpontok:
Weöres Sándor Általános Iskola és Gim-
názium, IX. kerület, Lobogó utca 1.
Minden hétfő, 17.15–18.30 óra.
Molnár Ferenc Általános Iskola, IX. kerü-
let, Mester utca 19.
Minden kedd, 17.00–18.15 óra.
A foglalkozásokat Dornbach Ildikó atlé-
tika szakedző, TRX-edző, funkcionális 
tréner vezeti.

Önvédelmi foglalkozások: Célja a részt-
vevők megismertetése a karate világával, 

amely egészségmegőrző és gyógyító ha-
tású küzdősport. A karate segít a minden-
napi stressz levezetésében, az önvédelmi 
gyakorlatok elsajátítása magabiztossá 
teszi a résztvevőket. Az edzéseken szak-
ember felügyelete mellett mindenki korá-
nak és állapotának megfelelő intenzitással 
vehet részt.
Helyszín és időpont:
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnázium, IX. kerület, Lónyay utca 
4/C–8.
Minden szerda, 18.00–19.30 óra.
Az edzéseket Zima István 2. danos goju-
kai karate mester vezeti.

Sportnapok jat-támogatással
A József Attila Terv részeként rendez-
ték meg a Vendel utcai sportcsarnok-
ban a Kicsi Szív Alapítvány, a NOE 
Ludotéka ferencvárosi csoportja és a 
ROKUS IX Egyesület családi napját 
október 11-én, majd november 8-án 
az Érezd Jól Magad Sport- és Szabad-
időklub sportnapját.

Az októberi, három civil 
szervezet által megrendezett 
miniprojekt célja a József Attila 
Terv akcióterületén élő hátrá-
nyos helyzetű gyerekek, fiatalok 
és családjaik szabadidejének 
hasznos eltöltése, egymás meg-
ismerése és segítése volt.

A Vendel utcai sportcsarnok-
ban október 11-én egész napos 
programmal várták az érdek-
lődőket. A három alkalomból 
álló programsorozat első ren-
dezvényén a „HIT – Hiszek 
egy Istenben, hiszek egy ha-
zában…” mottóra fűzték fel 
a tevékenységet a szervezők. 
Kiscsoportos beszélgetések, 
filmnézés, közös együttgondolkodás, jóté-
konysági ruhavásár és cserebere, kézmű-
ves foglalkozás és sportesemények színe-
sítették a napot.

A program keretében a FESZOFE Non-
profit Kft. által eddig használt 16 éves mik-
robusz használati (üzemben tartási) jogát át-
engedte az önkormányzat a NOE Ludotéka 
csoport és a Bokor Hazai Rászorulók Ala-
pítvány részére, megkönnyítendő karitatív 
és közösségépítő tevékenységüket. A buszt 
Bácskai János adta át Pálinkás Lászlónak, 
a NOE Ludotéka ferencvárosi csoport ve-
zetőjének. A délutáni focimeccs végén a 
polgármester a győztes csapatnak focilab-

dákat ajándékozott. A JAT-miniprogramok 
sorában a másodikat november 8-án tartot-
ták. Az Érezd Jól Magad Sport- és Szabad-
időklub sportnapján főként általános iskolás 
gyerekek vettek részt a Vendel utcai sport-
csarnokban. A sportolási lehetőségek köre 
igen széles volt, a tornacsarnokban játékos 

akadálypálya, ügyességi próba várta az ér-
deklődőket. Lézeres időmérés segítette a 
pontos időeredmények feljegyzését, a szak-
emberek vezette feladatok minél jobb telje-
sítéséhez szükség volt jó koordinációra és 
egyensúlyérzékre.

Az emeleten eközben asztalitenisz, darts 
és sakkszimultán várta a más jellegű próba-
tételekre kíváncsiakat. A rendezvény mottó-
ja a „Remény – A mélyből kiáltok” volt. 

A miniprogramok harmadik elemét de-
cember 13-án tartják majd szintén a Vendel 
utcai sportcsarnokban, mottója a „Szeretet 
– Ünneplő családban” lesz.

Szalontay új 
rekordjai
Néhány hónap alatt négyszer ért el új orszá-
gos csúcsot a 200 m-es repülőversenyben 
Szalontay Sándor, a Ferencváros kerékpá-
rosa. A zöld-fehérek olimpiai reménysége 
májusban Budapesten, júliusban a lengyel-
országi Pruszkówban, októberben a svájci 
Aigle-ben, majd novemberben Bécsben ért 
el új rekordot, utóbbi eredmény több mint 
két tized másodperccel jobb a tavaszinál.

A kitűnő bringás a 1000 m-es állórajtos 
időfutamversenyen is új csúcsot állított fel 
a közelmúltban. Szalontai a tavaly októ-
beri, az osztrák fővárosban futott rekord-
ját közel két és fél másodperccel javította 
meg, ezt is a GP Vienna elnevezésű rangos 
viadalon érte el.        (m)
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többek, mint szomszédok
A Vendel utcai Sportcsarnokban rendezték meg a József 
Attila Terv részeként a Szomszédünnepet, melyre változa-
tos programokkal hívták az akcióterületen élőket. 

A Vendel utcai Sportcsarnokban kosárfonással, arcfestéssel, sport-
vetélkedőkkel, hennafestéssel várták az érdeklődőket. Az első 
száz vendég töltött bodaggal is jóllakhatott. A program esti mű-
sorszáma a sportot és táncot összekötő Copacabana Bossa-Nova 
Duó előadása volt. A rendezvény célja a helyi identitást, közös-
ségformálást erősítő programok szervezése volt.

A Szomszédünnep a FESZGYI szervezeti egységeként működő 
Családmentori Iroda szervezésében jött létre, az eseményen részt 
vett Gedeon Andor, a FESZGYI igazgatója, valamint Berecz Dé-
nes, a Családmentori Iroda vezetője is.

forrás: www.ferencvaros.hu

RÖVIDEN

Bemutatkozott az önkormányzat
Ferencváros Önkormányzata volt a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem Hittudományi Karán megtartott hagyományos 
exhortáció vendége október 9-én, amelyen Bácskai János pol-
gármester mutatta be az önkormányzat és a református egyház 
kapcsolatát. A teológia dísztermében Pap Ferenc lelkész, egye-
temi docens vezetésével és igehirdetésével délben kezdődött az 
istentisztelet, melyen részt vett Zsengellér József, a Hittudomá-
nyi Kar dékánja és Bölcsföldi András spirituális lelkész is. Az 
istentisztelet után Ferencváros polgármestere tartott előadást.

FErUpE a Helytörténeti 
Gyűjteményben
Vetítéssel, filmmel és természetesen gazdag élő szavas ismeretter-
jesztéssel tartották a FERUPE novemberi estjét.
A Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete (FERUPE) novem-
ber 12-én este a Helytörténeti Gyűjteménybe szervezte összejöve-
telét, ahol Gönczi Ambrus, a gyűjtemény vezetője köszöntötte a 
megjelenteket. A bevezetőjében a kerület múltjának, 18–19. szá-
zadi történetéből képeket, eseményeket, épületeket és évszámokat 
felvillantó gyűjteményvezető ezután régi filmfelvételeket mutatott 
be. Az esten a hallgatóság tagjai megtudhatták többek közt, hogy 
milyen nevű település állt a török kor előtt a mai Boráros tér kör-
zetében, melyik Ferencváros legrégebbi épülete, miért volt olyan 
pusztító az 1838-as jeges ár, vagy hogy miért éppen a Pest-Buda 
nevet kapta az egykori József Attila-lakótelepi mozi.

Helytörténeti kvízjáték
1. Hol született Ybl Miklós?
A) Budapest B) Székesfehérvár C) Bécs
2. A főváros melyik kerületében élt és alkotott Ybl Miklós?
A) IX. kerület B) VIII. kerület C) V. kerület
3. Hol volt Ybl Miklós lakása és irodája?
A) Ferenciek tere B) Blaha Lujza tér C) Kálvin tér
4. Budapest melyik részén található a legtöbb Ybl tervezte épület?
A) Budán B) Óbudán C) Pesten
5. Ybl Miklósnak hány épülete áll ma is a IX. kerületben?
A) 6 épület B) 1 épület C) 16 épület
6. Melyik ferencvárosi templomot tervezte Ybl Miklós?
A) Bakáts téri templom B) Ecseri úti templom C) Kálvin téri templom
7. Mikor épült a Bakáts téri templom?
A) 1801-ben B) 1921-ben C) 1865–1879 között
8. Ybl Miklós három bérházat épített magának Budapesten, ame-
lyeket bérbe is adott, a bérleti díj kiegészítette építészi munkájá-
ból szerzett jövedelmét. Hol található a IX. kerületi bérháza?
A) Üllői út B) Vámház körút C) Ráday utca
9. Az egyik legrangosabb budapesti egyetem épületét Ybl Miklós 
tervezte. Melyiket?
A) Corvinus Egyetem B) Budapesti Műszaki Egyetem C) ELTE 
Múzeum körúti épülete
10. Mi volt a Corvinus Egyetem épületének eredeti funkciója?
A) Hadügyminisztérium B) Kereskedelmi Minisztérium
C) Fővámház

11. Melyik híres 
arisztokrata család-
nak épített bérháza-
kat a IX. kerületben 
Ybl Miklós?
A) Károlyi család
B) Batthyány család 
C) Esterházy család
12. Hány évvel ez-
előtt született Ybl 
Miklós?
A) 300 B) 100
C) 200
13. Hol áll Ybl Mik-
lós egész alakos bu-
dapesti szobra?
A) A Magyar Állami Operaház előcsarnokában B) A Szent István-
bazilika előtt C) A Várkert Kioszk előtt, a róla elnevezett téren
+1. Melyik épület részlete látható az YBL ÖSSZES kötet címlap-
ján?
A) Budavári királyi palota krisztinavárosi szárny B) Szent István-
bazilika C) Várkert bazár

Megfejtéseiket a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre várjuk.
A helyes megfejtők között egy YBL ÖSSZES kötetet sorsolunk ki 
a Látóhatár Kiadó jóvoltából.
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A teljesség felé idősügyi programiroda: idosugy@ferencvaros.hu, 215-1077/392

idősügyi programajánló
Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás

November 24.; december 1.; 8.; 15. 14.00
FMK (Haller u. 27.)
November 27.; december 4.; 11. 14.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)
November 27.; december 4.; 11. 15.30
Weöres Sándor Általános Iskola és  
Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Egészség- és közbiztonságnap
November 25. 9.00
FMK (Haller u. 27.)
Ingyenes egészségügyi szűrések, 
életmód- és közbiztonsági tanácsadás, 
kézműves foglalkozás, egészséges ételek 
kóstolója, orvosi előadások, gyógytorna

Festőklub
November 25. 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss u. 5.)

Orvosi előadás a cukorbetegségről
November 25., december 9. 14.30
FESZ Oktatóterme (Dandár u. 28.)

Gyógytorna
November 26.; december 10. 11.00
FMK (Haller u. 27.)
December 3. 11.00
Dési Művelődési Ház (Toronyház u. 17/B)

Számítógép-kezelői tanfolyam
November 26.; december 3.; 10. 15.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)
November 26.; december 3.; 10. 15.30
Weöres Sándor Általános Iskola és Gim-
názium (Toronyház u. 21.)

Orvosi előadás a mozgásszervi 
betegségekről

November 27. 14.00
FESZ Oktatóterme (Dandár u. 28.)
Újdonság: „Egészséges édes élet” házi 
sütésű sütemények versenye

Vízitorna
November 28.; december 5.; 12. 16.00
Molnár uszoda (Mester u. 19.)
Weöres uszoda (Lobogó u. 1.)
Mindkét helyszínen 2 csoportban

Szenior Akadémia
December 1.; 15. 17.00
Jászberényi József: Mi az agresszivitás 
és hogyan kell kezelni?
Varga Erika: Memóriatréning
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)

Filmklub – Papp Gábor Zs.: 
„Magyar retró”

December 4. 15.00
DocuArt (Erkel u. 15.)

Természetjárás – Mikulás-túra  
a csacsi rétre

December 6. 10.00
Találkozás: Széll Kálmán téren a 2-es 
metró kijáratánál

Mikulás-napi zenés-táncos mulatság
December 8. 16.00
FMK (Haller u. 27.)

Folytatódik a kézművesprogram
A József Attila Terv részeként folytató-
dik a nyugdíjasok számára meghirde-
tett havi kézműveskedés a Lenhossék 
utcában.

A tavaszi alkalmak után ismét várják a József 
Attila Terv „szoft” programjára az akcióte-
rületen belül élő szépkorúakat, hogy minden 
hónap második szerdáján 10 órától a Lenhos-
sék utca 24–28. szám alatti épületben – ahol a 
Humánszolgáltatási Iroda is működik – részt 
vegyenek a kézműves foglalkozásokon. 

– Egy ilyen alkalmon rendszerint 10–15 fő 
vesz részt, és a program is változatos, hiszen 
adott anyagokból kell általában ünnepekhez, 
évszakokhoz kapcsolódó tárgyakat készíteni, 
amelyeket aztán haza lehet vinni – mondta 
el Berecz Dénes, a FESZGYI Családmentori 
Irodájának vezetője. Tavasszal többek közt 
ajtódísz, álarc, az őszi-téli fél évben pedig 
adventi koszorú is készül. Ott jártunkkor el-
mélyült munka során faliórát készítettek a 
résztvevők dekupázstechnikával.

Nárciszhagymák a szeretetért
A Magyar Hospice Alapítvány harmadszor ül-
tetett nárciszhagymákat Ferencvárosban. Az 
október 10-i rendezvényen részt vettek a József 
Attila-lakótelep óvodásai, iskolásai és idősei is.

A FESZOFE Kft. munkatársai által előzőleg 
kiásott ültetőgödrökbe a gyerekek és az idősek 
közösen helyezték el a nárciszhagymákat, me-
lyek tavasszal fogják hirdetni a megújulást és a 
szeretetet.

A közös virágültetés után a gyerekek által írt 
jókívánságok, szolidaritást kifejező gondolatok 
szálltak fel – sárga lufikra kötve –, közben a di-
ákok egy másik csoportja szappanbuborékokat 
fújt az ég felé.

Bronzérmes  
a főzőcsapat
Hat önkormányzat mérte össze tudását a XV. kerület 
Levendula 60+ programjának részeként meghirdetett 
szabadtéri főzőversenyen október 4-én. Ferencvárost 
a Szerető Kezek Idősek Klubjának tagjai: Horváth 
Györgyné, Árky Tamásné és Kiss Éva klubvezető kép-
viselte. A generációk közötti együttműködés jegyében 
Horváth Laura, a Gundel Károly Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Szakképző Iskola tanulója erősítette a 
lelkes főzőbrigádot.

A verseny első két helyezését a házigazdák vitték el, a 
dobogó harmadik helyét Ferencváros „szüreti pörkölt” 
fantázianévre hallgató ételkülönlegessége szerezte meg.
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tanácsok 
pályaválasztóknak
Október 21-én a Thaly Kálmán utcai sportcsarnokba, a pályaválasztási börze 
helyszínére várták az általános iskolásokat.

A Szent István Köz-
gazdasági Szakközép-
iskola Patonyi László 
Sportcsarnokában tar-
tották meg a végzős 
általános iskolások 
számára szervezett pá-
lyaválasztási börzét, 
amelyen szinte minden 
kerületi gimnázium, 
szakközépiskola, szak-
iskola – állami, egyhá-
zi és magán egyaránt 
– kis pavilonnal képvi-
seltette magát. Aki lelkiismeretesen végigjárta, beszélgette az iskolák „kirendeltségeit”, 
sok szóróanyaggal, tollal, lufival, sőt, helyben sült péksüteménnyel és rengeteg informá-
cióval lehetett gazdagabb. Az intézmények ötletes tablókat, figyelemfelhívó, interaktív 
ötleteket hoztak az érdeklődő diákok megnyerésére – ennek révén az iskola és a diák is 
profitálhat a kétoldalú ismeretségből, hiszen az intézmények megismerik a diákok elvá-
rásait, a tanulók pedig azt, hogy melyik iskola mit tud kínálni.

a MEDáliák lengyel 
kapcsolata
A ferencvárosi székhelyű „MEDÁLIÁK” 
Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesü-
let és a krakkói Fundacja Nowe Centrum 
Alapítvány a magyar és a lengyel Külügy-
minisztérium által 2014 tavaszán meghir-
detett kiírásra közös pályázatot adott be „A 
mi városunk, a mi kerületünk” címen, és 
támogatást nyert. A pályázat értelmében 
mindkét civil szervezet  foglalkozásokat, 
versenyeket szervezett gyerekeknek, fi-
ataloknak, amelyeken rajzokat, fotókat 
készítettek kerületükről, városukról. Ezen 
kívül megismerték a másik ország néhány 
irodalmi alkotását, és illusztrációkat ké-
szíthettek. 

Az őszi szünetben, október végén a „ME-
DÁLIÁK” Egyesület pedagógusai ferenc-
városi középiskolásokkal látogattak ki 
Krakkóba. Megismerkedtek a szép lengyel 
várossal és a lengyel alapítvány tevékeny-
ségével, találkoztak és közösen játszottak 
ottani gyerekekkel. November 21-én a 
lengyel fiatalok látogattak el Budapestre, 
Ferencvárosba. A ferencvárosi pedagógu-
sok és diákok bemutatták nekik a várost, 
a kerületet.

Mentorprogrammal  
az esélyegyenlőségért
Lezárult a „Találd fel, találd ki, magad is légy krea-
tív” projekt, amelyet a szegregált élethelyzetű, tehet-
séges ferencvárosi 14–25 éves fiatalok számára hirdet-
tek. A fiatalok a József Attila Terv városrehabilitációs 
miniprojektjeinek keretében összetett közösségépítő, okta-
tási, életmódváltást ösztönző programban vettek részt. 

A projekt olyan 
modelleket muta-
tott be a fiatalok-
nak, amelyek az 
életen át tartó ta-
nulást ösztönzik, 
javítják a mun-
kához jutás és az 
esélyegyenlőség 
lehetőségeit. A 
kreatív, tanórán 
kívüli iskolai 
programok része-
ként hét intézményt, vállalatot kerestek fel a diákok és a men-
torként bevont pedagógusok, fejlesztőpedagógusok, közösség- és 
kompetenciafejlesztésben jártas szakemberek. A projekt elsődle-
ges célja, hogy a tehetséges ferencvárosi tanulók sikeres modelle-
ket, karrierutakat, mintákat, élethelyzeteket lássanak.

A programba bevont partnerek között volt a Prezi szoftverfej-
lesztő cég, a Design Terminál, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűj-
temény, a MÜPA, a Nemzeti Színház, a Capa Fotográfiai Központ 
és a Magyar Televízió Székháza. 

(KM)

RÖVIDEN

tanulói és tanári siker a Bolyain
A Bolyai matekverseny az utóbbi években az általános iskolák 
számára kiírt versenyek közül az egyik legrangosabbá nőtte ki 
magát. A Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Isko-
la évről évre több versenyzővel vesz részt rajta. Idén rekordot 
döntöttek, összesen 24 csapat (94 gyerek) indult. Orbán Gab-
riella felkészítő tanár szerint a befektetett energia bőségesen 
megtérült, hiszen egy ilyen vetélkedőn már a mezőny első 
harmadában végezni is nagy teljesítmény, hát még az első hat 
között lenni – a hetedikes csapattal így az országos döntőre 
készülhetnek. Orbán Gabriella elnyerte a tanári fődíjat, amit 
a résztvevők száma és eredményessége alapján ítélnek oda.

rendhagyó irodalomórák 
Az Írott Szó Alapítvány októberben a kortárs magyar iroda-
lomból adott ízelítőt a Szent-Györgyi Albert, a Weöres Sán-
dor és a Leövey Klára iskolában. Ferdinandy György József 
Attila-díjas író például az emig-
rációban töltött éveiről (Francia-
ország, Puerto Rico, Amerikai 
Egyesült Államok) mesélt. Zsille 
Gábor költő, műfordító műhely-
titkokat osztott meg a diákokkal, 
míg Oláh János író, költő felvá-
zolta azt az életútat, ami a Ki-
lencek költőcsoporttól vezetett 
a cselgáncsedzőséghez, végül a 
főszerkesztői, majd kiadóvezetői 
pozíciójához.
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kUltúra

 PROGRAMAjáNló

November 25-éig
Szépek és félelmetesek
Szotyory László Munkácsy-díjas festőművész 
kiállítása
Pincegaléria (Mester u. 5.)

November 29. 9.00
Baba-mama börze
Babaruhák adás-vétele
Jelentkezni lehet: 20/213-9227
FMK (Haller u. 27.)

December 1. 9.30–14.00
XI. AIDS-ellenes küzdelem világnapja
Civil szervezetek információs kirakodó ka-
valkádja, totók, játékok, interaktív ismertetők, 
ismeretszerzés diákoknak és pedagógusoknak. 
Anonim AIDS-szűrés.
Megnyitja Bácskai János polgármester
FMK (Haller u. 27.)

December 3. 15.30-tól
Irodalmi gála József Attila halálának 77. 
évfordulója alkalmából
17.30 gyertyagyújtás
Ízelítő a programból: kreatív irodalomóra,  
az országos irodalmi pályázat díjazottainak 
bemutatkozása, író-olvasó találkozó
FMK (Haller u. 27.)

December 6. 10.00–13.00
Cimbora Játszóház verssel, dallal
10.00 Cimboránk, a Mikulás
11.00 Pelyhecske – Pelyhes Gábor gyermek-
műsora
Tálköszöntő Cimbora Játszóház
A kézművesprogramon karácsonyi ajándékot 
és díszeket készíthetnek a gyerekek.
Háziasszony: a legendás Cimbora műsor- 
vezetője, Érdi Szabó Márta
FMK (Haller u. 27.)

December 12. 18.00
„Belülről fejlődő európai ékszerek”  
Erdély
Ismeretterjesztő előadás divetítéssel
Előadó: Loksa Gábor egyetemi tanár
FMK (Haller u. 27.)

December 19. 18.30
Strófa Trió vers-zene klubja, terítéken  
a magyar irodalom
belépő: 600 Ft
FMK (Haller u. 27.)

December 19-éig
A Montázs Fényvarázslók Szenior  
Társaságának fotókiállítása
FMK (Haller u. 27.)

December 19-éig
Örkényi Strasser István szobrászművész 
képeiből nyílt kiállítás
2B Galéria (Ráday utca 47.)

December 20-áig
Nézőpontok
Laluk György grafikus, festőművész és Gábor 
Béla képzőművész-fotográfus tárlata
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény  
(Ráday u. 18.)

Holdfény a patronában
Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész adott koncertet 
a Patrona Hungariae iskolaközpont október 16-i Szalonján. A művész ezúttal is 
zenetörténeti érdekességekkel vezette fel a játszott darabokat. Az őszi estén Bee-
thoven művei csendültek fel, a szűk órába – a művész játékába hamar bele lehet 
feledkezni – a Pathétique, a Holdfény és az Appassionata szonáták gyönyörköd-
tették a közönséget.

új igazgató az iparművészeti Múzeum élén
Cselovszki Zoltánt bízta meg az Iparművészeti Múzeum főigazgatói teendőinek 
ellátásával az emberi erőforrások minisztere. Az új főigazgató a megbízatást no-
vember 10-én vette át Cseri Miklóstól, a tárca kultúráért felelős helyettes állam-
titkárától. Cselovszki Zoltán építész augusztus közepéig a Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vezetője volt.

Cimbora Játszóház
Sok verssel, mesével, játékkal és dallal kötik le a legkisebbeket a Cimbora Ját-
szóházakban. A Cimborák háziasszonya a legendás műsorból ismert Érdi Szabó 
Márta. Október 4-én az FMK-ban a gyerekek állatos és virágos kirakókkal játsz-
hattak, birkafogózhattak, de volt horgászat, róka- és nyúlvadászat, csigamemória, 
nemezelés, bagolykészítés is. A koncertet Korhecz Imola és Juhász Csaba adta, 
vendégük Szászvárosi Sándor viola da gamba művész volt.

Bemutatkozik a theremin
A Liszt Ferenc Zeneakadémia rezidens zenekara, a Concerto Budapest előadásában, 
Keller András vezénylésével szólalt meg az alig negyvenéves orosz zeneszerzőnő 
Eterniday című 2010-es darabja a MÜPA-ban október 11-én. Ezt követően maga Lera 
Auerbach játszotta el Mozart D-moll zongoraversenyét, végül az I., „Chimera” című 
szimfóniája következett, amelynek különlegessége, hogy tételei között több ízben 
megszólal a „kísérteties” hangzásáról is ismert theremin. A hangszer a 20. század 
orosz találmánya, és elektronikus működése révén ad ki hangot anélkül, hogy a ze-
nész hozzáérne a hangszerhez – megszólaltatásához a hangszer antennái körül kell 
mozgatni a kezet. Lera Auerbach a kevés női zeneszerzők egyike, és a kortársak közül 
is a dallamosabb, „hallgatóbarát” kompozíciók alkotója.
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a szociális munkásokat 
köszöntötték
A Szociális Munka Napján rendezvény keretében köszön-
te meg az önkormányzat a szakma dolgozóinak áldozatos 
munkáját, illetve átadták a Humanitas Ferencvárosért 
Díjat és több elismerést.

Zsúfolásig megtöltötték a Leövey Klára Gimnázium dísztermét 
november 12-én a kerületben szociális területen dolgozók. Bács-
kai János polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott: ehhez a 
szolgálathoz egy olyan többlet szükségeltetik, amelyet nem lehet 
megtanulni, az ember a lelkében ezzel születik és a köz javára 
fordítja. Elmondta, a díjazás célja az, hogy a szociális munkát 
végzők érezzék, az önkormányzat figyelembe veszi az erőfeszíté-
seiket, mert a jó sem maradhat következmények nélkül. Ezt köve-
tően átadta a Humanitas Ferencvárosért Díjat Somogyi Zsoltnak, 
a FESZOFE Nonprofit Kft. munkatársának. A díjazott szerényen 
úgy nyilatkozott, személyében a FESZOFE-t mint közösséget tün-

tették ki. Sebők Endre, a FESZOFE igazgatója felhívta a figyelmet 
arra, hogy mint közfoglalkoztató, vagyis a szociális foglalkozta-
tottak cége, immár ők is elismert részei a ferencvárosi szociális 
szférának. Ezt követően Kállay Gáborné alpolgármester adta át 
az elismerő okleveleket. A program második felében a Turay Ida 
Színház műsora és a MÁV Szimfonikusok koncertje következett, 
majd állófogadással zárult az este.
Elismerő oklevelet kaptak: Bereczky István, Bíró Andrea, Dura 
Andrásné, Illés Józsefné, Keresztúri Friderika Éva, Kisjuhász La-
josné, Rácz Jánosné, Tóth Miklósné, Ellenbacher Tímea

kitüntetés 
védőnőknek
A Magyar Védőnői Szolgálat 2013. 
szeptember 21-én megkapta a 
Magyar Örökség Díjat, amellyel 
minden védőnő áldozatos munkáját 
ismerik el. A kitüntetést ez év októ-
ber 15-én, személyre szóló díszokle-
vél formájában továbbították a IX. 
kerületi védőnőkhöz.

Az ünnepségen Balogh Lídia helyettes 
tisztifőorvos, Kungl Gyöngyi vezetővé-
dőnő és a Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. igazgatói adták át az 
elismeréseket és mondtak köszönetet a 
gyermekekért végzett munkáért. A száz-
éves magyar szolgálat szerteágazó tevé-
kenységével egyedülálló Európában. 

– Egyre nagyobb felkészültséget, egyre 
magasabb szintű végzettséget igényelt a 
védőnői hivatás – derült ki Kovács Jó-
zsef, a FESZ ügyvezető igazgatójának 
méltatásából. Kungl Gyöngyi védőnői 
pályát áttekintő előadása a szakma állo-
másait, fejlődését foglalta össze, kitérve 
a jelen helyzetre is, amikor az okozza 
a legnagyobb kihívást, hogy kevés az 
utánpótlás, a fiatal.

A jövőre megalakulásának 100. évfor-
dulóját ünneplő védőnői szolgálat pá-
ratlan módon végzi tevékenységét Eu-
rópában; ilyen jellegű, ennyire sokrétű 
feladatot ellátó szolgálat csak Magyaror-
szágon létezik.

Quadon is ült már Emma néni
Kiváló szellemi és fizikai állapotnak örvend a 90 éves dr. 
Molnár Dezsőné, akit lakásán köszöntött fel Bácskai János 
polgármester.

Filológia szakon végezte el a kolozsvári egyetemet, majd irodalmat 
tanított 1978-as nyugdíjazásáig. 1989-ben költöztek át Magyaror-
szágra, azon belül is Ferencvárosba, a Kálvin térre. Férjével – aki 
Kós Károly dédunokáját is keresztelte – 60 évig voltak házasok, 
ő 2010-ben hunyt el. Három gyermeke mind budapesti kórházban 
orvos, hat unokája és három dédunokája van. Emma néni mesélt tartalmas életéről, a ro-
mániai, Securitate általi megaláztatásokról, lehallgatásokról, férjéről és természetesen gye-
rekeiről, unokáiról. Elmondta azt is, hogy fiai, akik a Budakeszi Kultúra Alapítvány mun-
katársaiként hadisírokat is tárnak fel, egy alkalommal a nehezen megközelíthető helyeken 
használt quadot is kipróbáltatták vele, és felültették a járgányra. – Érdekes élmény volt 
– jegyezte meg Emma néni.

Szomszédoló köszöntő
90. születésnapja 
alkalmából kö-
szöntötték Bojczer 
Istvánt. Bácskai 
János polgármester 
és Kállay Gábor-
né alpolgármester 
rendhagyó módon 
nem a IX., hanem 
a VIII. kerületben 
köszöntötte kerü-
letünk lakóját, Bojczer Istvánt születésnap-
ján, november 18-án. Az ünnepelt ugyanis 
három hete költözött be feleségével – aki-
vel 65 éve élnek boldog házasságban – a 
Mátyás téri Olajág Otthonba. Bár Somogy-
ban született, 1949 óta a kerület polgára, 
vonatvezetőként dolgozott a Nyugati és a 
ferencvárosi pályaudvaron.

Szarka Mátyásné 90 éves
Október első napján, 
Dési Huber István ut-
cai otthonában köszön-
tötte az önkormányzat 
két munkatársa a 90 
éves Szarka Mátyás-
nét, Mária nénit. Vele 
ünnepelt férje és egyik 
leánya is.

Szarka Mátyásné 
1924. szeptember 28-
án született. Női szabóként dolgozott a Szar-
vasi Ruhaszalonban és az Újpesti Ruházati 
Szövetkezetben, 38 év munkaviszony után 
ment nyugdíjba. 1961-óta lakik Ferencváros-
ban férjével, akivel még az általános iskolában 
ismerkedtek meg. Öt gyermeke (két lánya és 
három fia), 14 unokája és 17 dédunokája van, 
szerető családi élet jellemzi mindennapjaikat.
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ludas kása, újbor és szóda
Márton-napot tartottak Deák László szikvízkészítő üzemének udvarán novem-
ber 11-én. A fröccs és szörp mellett pogácsával, ludas kásával vendégelték meg 
a szomszédokat.

A Középső-Ferencvárosban 
már 92 éve üzemelő családi 
vállalkozás vezetője, Deák 
László köszöntötte a meg-
jelenteket az eseményen. A 
házigazda elmondta, hogy 
immár második alkalom-
mal rendezik meg a Már-
ton-napot, hiszen „ahol bor 
van az asztalon, ott van he-
lye a szódavíznek is”.

Dr. Buza Péter helytörté-
nész érdekes adatokat osz-
tott meg a hallgatósággal. A 
Márton utca Szvetenay Mártonról kapta nevét, akinek szőlői foglalták el a mai környező 
utcák területét a 19. század elejétől, és aki a nagy pesti árvíz után többek között a mai 
Ferenc tér területét ajándékozta a városnak.

Müller György, a Páli Szent Vince-templom plébánosa emlékezett Szent Mártonra. 
Mint mondta, a vértanú népszerűsége nemcsak adakozó természetének, hanem talpra-
esettségének és alázatának is köszönhető. A legenda szerint, amikor püspösknek válasz-
tották, elbújt, mert nem akarta vállalni a feladatot, de a libák hangja elárulta rejtekhelyét. 
A beszédek között a ferencvárosi Herz Férfikar énekelt alkalomhoz illő nótákat.

(KM)

Startup fórum induló 
vállalkozásoknak
A Traction Tribe technológiai akcelerátor 
(az akcelerátor részecskegyorsítót, fel-
gyorsítót jelent, a gazdasági életben pedig 
az induló vállalkozások segítőjét) nyilvá-
nos fórumot tartott október 16-án a Lónyay 
utcai Gregersen Art Pontban.

A találkozón startup, induló vállalkozá-
sok tartottak rövid beszámolót eredménye-
ikről és tengerentúli sikereikről, valamint 
megismerhettük az őket támogató akcele-
rátor és tőkebefektető csapatokat.

Egyesek szerint Budapest a következő 
évtizedekben startup fellegvár lehet, szá-
mos globális technológiai felfedezés, in-
nováció indult már el eddig is világhódító 
útjára (prezi, Ustream, Logmein, Tresorit).
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Díjátadó az iparművészetiben
Átadták a Magyar Formatervezési díjat és a Design Ma-
nagement díjakat október elején.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adta át a Magyar For-
matervezési Tanács által kiírt pályázaton jutalmazott termékek 
alkotóinak az elismeréseket. Ezzel egy időben pedig a Magyar 
Formatervezési díj elmúlt 35 évének kitűntetett termékeiből nyílt 
tárlat az Iparművészeti Múzeumban.

A 2014-es díjazottak között van vitorláshajó, ruhakollekció, be-
tűtípus, könyv, fesztiválarculat, szótár és szótanuló játék, de a ki-
állított pályamunkák is elismerésre méltóak – a BKK hajótervétől 
a gyógyszercsalád csomagolásáig.

A Design Management díjat a GIA Form Kft. családi vállalko-
zás kapta, elismerésben részesült továbbá többek közt a Sziget, a 
Petőfi Irodalmi Múzeum és a Veszprém Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata is.

Eiffel-torony lEGo-kockákból
Az esős, október 17-i hétvégén a Ferencvárosi Művelődési Központ 
adott otthont a LEGO-kiállításnak, ahol több témakörrel várták a 
látogatókat: vár és környéke, vikinghajók, város vonattal, tankerek-
kel, vadnyugati erőd és indiánsátrak, tengeri csata kalózokkal. 

A nagy számú érdeklődőt a földszinti teremben a kiállított – és 
ezért meg nem fogható – játékok mellett játszóház is várta, ahol a 
szerzett élményeket a gyerekek „kijátszhatták” magukból, de ter-
mészetesen, akinek pénztárcája engedte, az vásárolhatott is a figu-
rák, játékok közül.

A gyerekeknek kedves figurák és jelenetek mellett a felnőtteket 
megcélzó Architecture-sorozat is bemutatkozott Eiffel-toronnyal, 
pisai ferde toronnyal, Big Bennel, Brandenburgi kapuval. Film-
szereplőket is fel lehetett fedezni, így a Szellemirtók, a Verdák, a 
Vissza a jövőbe vagy a Csillagok háborúja egy-egy jelenete is meg-
elevenedett.

– LEGO-kiállítás jövőre lesz ismét, LEGO-játszóház viszont min-
den héten várja az érdeklődőket – mondta Iberpaker Péter szervező.
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Bábiczky Botond 2014. május 
26-án született.

FERENCVáROSI GólYAHíR

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

Obi Jonathan Uzochukwu 
május 28-án jött a világra.

Zentai Boldizsár 2013. december 
19-én született, a képen 8 hónapos.

Gombai Zoé Napsugár 2014. 
május 17-én látta meg a napvilágot.


