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Múzeumi minősítést kapott a 
Fradi Múzeum, amely együtt-
működési megállapodást kötött 
a Fővárosi Levéltárral is.

Az alpolgármester bölcsődei, 
óvodai és egészségügyi fejleszté-
sekről tájékoztatta lapunkat.

KITÜNTETTÉK KERÉNYI 
LAJOS ATYáT
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Európai Polgári Díjat vehetett 
át Hölvényi György EP-képvi-
selőtől a Szent Kereszt templom 
plébánosa.

Már igényelhető a húsvéti élelmiszer-támogatás. Tájékoztató a 15. oldalon

Ezreket vonzott a kultúra hete
Fergeteges újévi koncerttel nyitották 
meg január 14-én a Magyar Kultúra 
Napja rendezvénysorozatot. Ferencváros 
legnagyobb és legreprezentatívabb kultu-
rális ünnepe minden évben közel tízna-
pos programsorozattal tiszteleg nemzeti 
múltunk és jelenünk értékei előtt. A szer-
vező Ferencvárosi Művelődési Központ 
(FMK) idén is arra törekedett, hogy a 
képzőművészettől kiindulva, az irodal-
mon, a zenén és a táncon keresztül a 
színházig minden műfajban emlékezetes 
élményt nyújtson a IX. kerület lakóinak.

– A kerületi kulturális élet a hagyo-
mányteremtésen alapszik, amely kö-
zösséget formál, újakat alapít és erősíti 
a meglévő közösségek életét – mondta 
el a Magyar Kultúra Hete megnyitóján 
Tóth Betty, az FMK vezetője, aki szerint 

az újévi koncert a korábbi esztendőkben 
olyan népszerűségre tett szert, hogy ma 
már elképzelhetetlen nélküle az ünnep-
lés. Bácskai János polgármester a kon-
cert fővédnökeként megígérte, mindent 
megtesz, hogy 2015-ben is fenntartsák a 
kulturális célokra felhasználható támo-
gatások megszokott mértékét. – Azért 
dolgozunk, hogy Ferencvárosban ne csak 
élni és dolgozni legyen érdemes, hanem 
szórakozni is – tette hozzá. A rendezvé-
nyen részt vett Vas Imre országgyűlési 
képviselő, Kállay Gáborné és Zombory 
Miklós alpolgármester, valamint Ferenc-
város önkormányzati képviselői is.

A Váci Szimfonikusok Strauss: Dene-
vér nyitányával hozták ünnepi hangulat-
ba a közönséget, akiket a műsorvezető 
képzeletbeli, világkörüli utazásra invi-

tált. A kirándulás első állomása Mexi-
kó volt, ahol egy számunkra ismeretlen 
újévi szokás dívik: ha éjfélkor egy üres 
bőrönddel megkerüljük a házat, az új 
esztendőben sok utazásra és izgalmas 
kalandokra számíthatunk. Verdi operája 
Szícíliába vezetett, majd nápolyi, kubai 
és riói dalok következtek.

Az est folyamán operaáriák, operett- 
részletek, komoly- és könnyűzenei slá-
gerek, musical betétdalok hangzottak el, 
melyekben közreműködött Csonka Zsu-
zsa és Daróczi Tamás, a Magyar Állami 
Operaház, Csémy Emy és Ocsko Aladár, a 
Kassai Színház, valamint Ress Hajnalka, 
a Madách Színház tagja. A koncertet az 
ET VE Dance Táncegyüttes fiatal növen-
dékeinek előadása színesítette.

Folytatás a 6–7. oldalon.

MÚZEUM AZ ARÉNáBAN
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További területeket fejleszthet 
az MTA Ferencvárosban
Az elmúlt hónapban megkezdődtek a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) új épületegyüttesének építési munkálatai 
a IX. kerületben. A kormány által biztosított nyolcmilliárd forint támogatásból megvalósuló új Bölcsészet- és Társada-
lomtudományi Kutatóházat várhatóan 2016 elején vehetik birtokba a kutatók. Az önkormányzat tavaly ősszel újabb, 
közeli ingatlanok értékesítésére is pályázatot írt ki, melynek egyik esélyese szintén az akadémia lehet. A területek hasz-
nosításáról a kerület polgármestere Lovász Lászlóval, az MTA elnökével, valamint a projektbiztossal, Pálinkás Gábor 
akadémikussal egyeztetett január 19-én.

A megbeszélésen Bácskai János polgár-
mester a városépítést, a Fradit és a kultúrát 
jelölte meg Ferencváros három fő pillére-
ként. Elmondta, a Középső-Ferencváros-
ban megvalósult nagyberuházások, mint a 
Millenniumi Városközpont, az FTC-stadi-

on és a Mester utcában épülő City Home 
lakópark felértékelik a környéket, és továb-
bi vonzerőt jelentenek újabb beruházások 
számára. 

Szűcs Balázs főépítész prezentációjá-
ban két közeli, fejlesztésre szánt terület 
tulajdonságait ismertette. A Vaskapu utca 
32–34. szám alatt 4400 nm, míg a 47–49. 
szám alatt 2700 nm beépíthető terület vár 
gazdára. A bemutató során elhangzott, a 
környék kiváló infrastruktúrája miatt mun-
kavállaló-barát, a dinamikusan fejlődő 
környék pedig további ingatlanfejlesztések 
előtt áll. A Nemzeti Színház és a MÜPA 
melletti, kormány által megvásárolt terü-
leten például kongresszusi központ épül 
majd, az önkormányzat pedig a színház 
kiállítóhelyeként működő Zikkurat Galéria 
épületében szervezne tudománynépszerűsí-
tő programokat. A polgármester hozzátette, 
a volt marhavágóhíddal is komoly terveik 
vannak, helyén mezőgazdasági múzeumot 
terveznek kialakítani.

Az akadémia elnöke szerint a bemuta-
tott területek számos lehetőséget rejtenek 

magukban, ezért hasznosításuk megfon-
tolásra érdemes az MTA számára. Lovász 
László elmondta, nagy öröm számára, hogy 
az akadémiának a jövőben a IX. kerület 
is otthona lesz, és úgy véli, az új székház 
továbbnöveli majd a városrész kulturális 
értékét. Az elnök arról tájékoztatott, az aka-
démia még nem hozott döntést az ügyben, 
de véleménye szerint a kutatóház elindulá-
sa további helyiségigényeket fog generálni, 
ami archívumok, könyvtárrészek, laborató-
riumok megépítését teheti szükségessé. 

Az MTA és Ferencváros vezetői egyet-
értettek abban, hogy az ingatlanfejlesztési 
lehetőségek mellett más módon is elkép-
zelhető a két fél együttműködése. Az aka-
démia elnöke például a tudományos ered-
mények széles körű megismertetésében és 
a tudomány népszerűsítésében lát lehetősé-
geket. Szerinte az ELTE lágymányosi cam-
pusához hasonlóan az új kutatóházban is 
indulhatnak olyan nyári programok, melye-
ken környékbeli diákok vehetnének részt, 
de tanácsadóként is szívesen támogatják a 
kerületi intézmények munkáját.     T. D.

Erősebb lakossági kontroll szükséges a társasházakban
A társasházak részére kiírt energiahatékonysági pályá-
zatról tájékozódhattak a meghívottak a közös képviselők 
nyolcadik klubtalálkozóján. A Hatósági Iroda vezetője az új 
társasházi törvény hatásairól, a lakosságra váró szemlélet-
váltásról és a társasházi gazdálkodás kihívásairól is beszélt.

A Vendel utcai irodaház adott otthont az év első Közös Képvise-
lők Klubjának. Az eseményen részt vett Vas Imre országgyűlési 
képviselő, Bácskai János polgármester és több önkormányzati 
képviselő is.

A polgármester köszöntője után Wertan Kinga szaktanácsadó 
tájékoztatta a résztvevőket az Otthon Melege Program energiaha-
tékonysági pályázat elkészítésének és beadásának részleteiről. A 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat célja, hogy 
a lakások legalább két energiaosztállyal jobb besorolásba kerülje-
nek. Az előadást követően Berczi Miklós mérnök mutatott be ter-
mészetbarát és energiahatékonyságot növelő fűtési-hűtési rendsze-
reket. Az este végén a közös képviselők által feltett kérdésekre az 
előadók és Kasza Mónika, az önkormányzat Hatósági Irodájának 
vezetője adott válaszokat. A jegyző hatásköre alatt működő, tár-
sasházak törvényességi felügyeletét ellátó Hatósági Iroda a köz-
gyűlés, a közös képviselők és a számvizsgálók munkáját ellenőrzi, 
de vizsgálja az SZMSZ-ek és az alapító okiratok törvényességét 

is. Az iroda vezetője szerint a panaszokból látszik, sokan félreér-
telmezik az új társasházi törvényt, és a jegyzőtől várnak minden 
megoldást. Az iroda azonban csak a jogszerűséget ellenőrizheti, 
célszerűségi és gazdasági kérdésekben nem vizsgálódhat. Sajnos 
az utóbbiakkal van a legtöbb gond. Kasza Mónika elmondta, a pa-
naszok többsége a hibás elszámolásokkal, a rossz gazdálkodással 
és a nem megfelelő vállalkozók kiválasztásával kapcsolatos. Úgy 
véli, szemléletváltásra, azaz nagyobb lakossági aktivitásra lenne 
szükség, hiszen a többség egyáltalán nem jár közgyűlésekre. – Tu-
datosítani szeretnénk az emberekben, hogy saját tulajdonukról van 
szó, ezért részt kell venniük az őket érintő döntésekben. Ha ugyan-
is nem gyakorolnak erősebb kontrollt, a közös képviselő valóban 
azt csinálhat, amit akar – tette hozzá a szakember.

Bácskai János, Lovász László és Pálinkás Gábor
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KMB-iroda nyílik a TESCO-ban
Magyarországon elsőként Ferencvárosban nyílik Körzeti Megbízotti Iroda és ügyfélpont egy TESCO áruházban. Kifüg-
gesztették a 2015. évi költségvetés és az átalakuló szociális rendelet tervezetét. Támogatják a Fővárosi Önkormányzat 
forrásmegosztásról szóló rendeletét. Többek között ezekről döntött a Képviselő-testület a január 29-i ülésén.

Ferencvárosban hagyományosan két fordulóban tárgyalják a kerü-
let adott évi költségvetését. Az elsőfordulós előterjesztés szöveges 
része szerint az önkormányzat fő feladata 2015-ben is a nyújtott 
közszolgáltatások és közfeladatok színvonalának emelése. Idén is 
kiemelt szempont a már folyamatban lévő beruházások befejezése, 
új fejlesztések megvalósítása, a szociális juttatások rendszerének 
megtartása – a központi finanszírozás átalakítása és csökkentése 
mellett is, a közbiztonság növelése, az intézményhálózat és a gaz-
dasági társaságok hatékony működtetése, a sportélet támogatása. 
Az előző esztendőhöz képest emelt összegű támogatás jut gyer-
mekétkeztetési feladatokra, az óvodák működtetésére, felújítására 
és az óvodai nevelést biztosító eszközök beszerzésére, valamint a 
pedagógusok béremelésére. 

Bácskai János hozzászólásában elmondta, az állami források szű-
külése miatt a bevételi főösszeg alacsonyabb lesz a tavalyinál, így a 
kiadási oldal is feszítettebb, és az általános céltartalék sem éri el az 
előző évi szintet. A polgármester szerint mindezek dacára racionális 
és hatékony költségvetés-tervezet született.

A képviselők többsége kifüggesztésre alkalmasnak találta a rende-
letet, a költségvetés második fordulós tárgyalásának és a végszava-
zásnak – a törvény értelmében – február 15-éig meg kell történnie.

Támogatta a testület a Fővárosi Önkormányzat forrásmegosztás-
ról szóló rendelettervezetének elfogadását is. Eszerint Ferencváros 
Önkormányzatát 2015-ben 3,68 milliárd forint illeti meg a megosz-
tandó bevételekből (iparűzési adó és a kapcsolódó pótlékok, bírsá-
gok bevételei). Ez 213 millióval magasabb a tavalyi összegnél.

Szintén két fordulóban tárgyalják majd a helyi pénzbeli és termé-
szetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotását. 
A 2015. március 1-jén hatályba lépő törvényi változások értelmé-
ben az állam által biztosított támogatási formákon túl a rászorulók 
szociális támogatása a jövőben az önkormányzatok feladata lesz. A 
helyhatóságok szabadon dönthetnek majd a támogatások nagyságá-
ról és formájáról. A napirendi pont tárgyalásakor Kállay Gáborné 

alpolgármester elmondta, kevés olyan önkormányzat van ma ha-
zánkban, amely olyan széles körű támogatást biztosítana lakóinak, 
mint a ferencvárosi. Hozzátette, mindenképpen a „gondoskodó ön-
kormányzathoz” méltó rendeletet kívánnak alkotni. 

Februárban újabb – immár az ötödik – rendőrségi Körzeti Megbí-
zotti Iroda nyílik a kerületben. A Soroksári úti TESCO áruház egy 
30 négyzetméteres helyiséget bocsát erre a célra rendelkezésre, bér-
leti díj és közös költség megfizetése nélkül. Az iroda kialakításával 
összefüggésben a rendőrség megkereste Ferencváros Önkormány-
zatát, hogy az biztosítsa számukra a havi internet- és telefondíj 
megfizetését, valamint az ügyfélfogadáshoz szükséges bútorok be-
szerzését. A Zombory Miklós alpolgármester és Sajó Ákos, a körzet 
képviselője által jegyzett előterjesztés szerint az áruházban a vásár-
lók/lakosok az aktuálisan felmerülő problémáikkal felkereshetik az 
ott szolgálatot teljesítő rendőrt, valamint az üzletben elkövetett sza-
bálysértések miatt indult eljárások a helyszínen közvetlenül is le-
folytathatók lesznek. Ezért azt javasolták, hogy a Képviselő-testület 
teljesítse a rendőrség kéréseit, különösképpen azért, mert az iroda 
internet- és telefondíjának megfizetése külön költségvetési forrást 
nem igényel, a bútorok pedig a Polgármesteri Hivatal raktáron lévő, 
használaton kívüli bútorai közül biztosíthatók.             V. L.

Megújul a belső Üllői út
Teljesen átépítik az Üllői út Kálvin 
tér és Ferenc körút közötti szakaszát. 
Az útpályát újraaszfaltozzák, egy-egy 
forgalmi sávon irányhelyes kerékpár- 
és – ahol lehetséges – parkolósávot 
alakítanak ki. A kivitelezési munkála-
tok márciusban kezdődnek.

A rossz állapotú fővárosi útszakasz felújí-
tásának tervezését a Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK) az érintett VIII. és 
IX. kerületi önkormányzatokkal együtt-
működve és egyeztetve végezte. Ferenc-
város Önkormányzatának kérése alap-
ján a megújuló szakaszon összesen 50 
új parkolóhely létesül. Ennek érdekében 
megszűnik az egyik fogalmi sáv – ez te-
szi lehetővé a kerékpársáv kialakítását is. 
Néhány szakaszon – például az Iparművé-

szeti Múzeumnál – csak az egyik oldalon 
lesznek parkolóhelyek, a Corvin-köz mel-
lett kialakított taxiállomás pedig átkerül 
az Üllői út centrum felőli oldalára.

A Kálvin tér Üllői úti csatlakozásánál 
12, a Kinizsi utcánál 8 férőhelyes kerék-
párparkoló is létesül. A jelenleg kétirányú 
Köztelek utca egyirányú lesz az Üllői út 
felé. Mivel itt megszűnik az Üllői úti bal-
ra kanyarodó sáv is, a Köztelek utcában új 
parkolósáv kialakítására nyílik lehetőség. 
Az Erkel utcai kanyarodósáv megmarad, 
és az utca iránya sem változik, de azt – a 
Köztelek utcához hasonlóan – megnyit-
ják a kétirányú biciklisforgalom számá-
ra. A felújítást követően a kerékpársáv a 
Kálvin téren csatlakozik a Kiskörútihoz, 
valamint a Baross utca felé vezető gyalo-
gos- és kerékpároszónához, a Nagykörút-

nál pedig a tervek szerint átvezet majd a 
jelzőlámpás csomóponton, és a Kisfaludy 
utcánál ér véget, illetve onnan indul a 
városközpont felé. A belső Üllői út 2x1 
forgalmi sávra szűkítésével kapcsolat-
ban megkérdeztük Ferencváros főépíté-
szét, hogy nem okoz-e majd jelentősebb 
torlódásokat az intézkedés. Szűcs Balázs 
szerint ettől nem kell tartani, hiszen a 
korábbi, több hétig tartó csatornaépítési 
munkálatok alkalmával már megtörtént a 
szűkítés főpróbája, és ekkor sem alakul-
tak ki nagyobb dugók az érintett szaka-
szon. A főépítész hozzátette, a szűkítésért 
cserébe létesülő 50 új várakozóhely nem-
csak Belső-Ferencváros parkolási gondja-
it enyhíti, de a környék kiskereskedelmét 
is fellendítheti.
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„Merjünk keresztény magyarok lenni!”
Budán, a Szent Margit Gimnáziumban vette át Ferenc-
város díszpolgára, a Szent Kereszt templom plébánosa a 
2014-es Európai Polgári Díjat Hölvényi György európai 
parlamenti képviselőtől január 23-án.

Teljesen megtelt a Szent Margit Gimnázium díszterme Lajos atya 
tisztelőivel az átadóünnepségen, akiket Görbe László, a gimnázi-
um igazgatója köszöntött. Ezt követően Lővei Andrea mutatta be 
az Európai Parlament (EP) által 2008-ban alapított Európai Polgári 
Díjat, amellyel olyan kivételes teljesítményt nyújtó személyeket 
jutalmaznak meg, akik hozzájárultak a közös megértés, a polgá-
rok és a tagállamok közötti szorosabb integráció előmozdításához, 
vagy az EU értékeinek képviseletére hivatott programokat alakí-
tottak ki. A díjazottakra az Európai Parlament képviselői tehetnek 
javaslatokat, személyükről az EP kancelláriája dönt.

Hölvényi György köszönetet mondott Lajos atyának, amiért a 
kommunista diktatúra évtizedeiben a remény közvetítője volt, és 
életművével bizonyította, lehet egyszerre a mellénk kerülővel és 
az isteni végtelennel is foglalkozni. A néppárti képviselő szerint 
Európa problémája a reménytelenségben, a kilátástalanságban és 
a magányosságban keresendő, és úgy vélekedett: – Európa min-
den látszat ellenére nem egy központosított intézmény, hanem egy 
sok vér és egyéb áldozatok árán, saját útját kereső személyekből 
álló közösség. A mi egyik honfitársunk, a diktatúra évtizedei alatt, 
az Európa fejlődésének főirányából kimaradt országban is hitet és 
reményt adott, egyetemes európai értékeket képviselt. A nagyma-
rosi és egerszalóki ifjúsági találkozókon sok ezer fiatalnak adott 
reményt, célt és közösséget egy olyan időben, amikor ez kockáza-
tos és tilos volt. S a fiatalok legfőbb problémája a mai Európában 
is a reménytelenség, céltalanság, és a közösség hiánya – mondta. A 
laudáció után Hölvényi György átadta az Európai Polgári Díjat Ke-
rényi Lajos atyának, majd Görbe László olvasta fel Erdő Péter bí-
boros érsek és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes gratulációját.

Kerényi Lajos atya Európa gondjaira utalva napjaink keresz-
tényellenes hangulatát bírálta, majd elmondta: – A természetfe-

letti értékeket kilopták az emberi lelkekből és a társadalomból; 
a megtépett, értékeitől megfosztott ember pedig nem talál vá-
laszokat az élet nagy kérdéseire, és ebbe belebetegszik. Lajos 
atya szerint földrészünk egyesítésének előmozdítói mélyen hívő 
keresztény emberek voltak, akik a szabadság és a szolidaritás 
evangéliumi értékeiből merítettek ihletet bátor tervükhöz, majd 
kijelentette, hogy a Robert Schuman által megkezdett útra kell 
visszatalálni. A díjazott hozzátette: bár ő eddig is mindent meg-
tett, ezután még nagyobb lelkesedéssel és erővel fog munkál-
kodni „visszavarázsolni a Jóistent és világát, a kereszténységet 
és a keresztény erkölcsöket a szegény, kifosztott magyar és eu-
rópai emberek lelkébe és társadalmaiba”.

Kerényi Lajos összegzésül felszólította a hallgatóságot: „Mer-
jünk nagyszerű keresztények és keresztény magyarok lenni!”.

Németországi díj a Gundelnek
A IX. kerületben működő Gundel Károly szakképző 
iskola és a németországi partnere közti testvérintézményi 
kapcsolatot díjazta a szövetségi államok kultuszminiszte-
reinek konferenciája.

Huszonöt évre tekinthet vissza a ferencvárosi vendéglátó-ipari és 
idegenforgalmi középiskola és a holzmindeni Georg-von-Langen-
Schule közti hagyományosan jó kapcsolat. Ezen testvériskolai 
együttműködés részeként kezdték el az „Europa – was uns bewegt”, 
azaz „Európa – ami mozgat minket” című kétoldalú projektet.

A hároméves program során a diákok évente összeállítottak egy-
egy kiadványt, amelyben 10–12, őket érdeklő téma kapott helyet, 
és amelyeket a magyar és német tanulók közösen dolgoztak ki. A 
már-már tudományos igényességű cikkek olyan aktuális kérdése-
ket jártak körül, mint az étkezési szokások és az egészséges táplál-
kozás kapcsolata, a karrier vagy gyermekvállalás problematikája, 
illetve a pályaválasztás. A tanulók a tanulmányok elkészítésekor 
– saját bevallásuk szerint – leginkább a közösségi oldalak segítsé-
gével tartották és tartják ma is a kapcsolatot német diáktársaikkal. 
A projekt során a németek is vendégeskedtek Budapesten, és a 
magyarok is ellátogattak Németországba – ezekről az utazásokról 
szintén olvashatók rövid beszámolók a kiadványokban.

Az eTwinnings Qualitätssiegel díj odaítélésekor a két intézmény 
által kialakított, újszerű, projektpedagógiára épülő módszertant és 
az Európai Unió által a testvériskolai kapcsolatok ápolására létre-
hozott eTwinning rendszer magas szintű alkalmazását ismerték el. 
Kóbor Zoltán igazgató elmondta, jövőre új projekt indul, ennek 
pontos részletei azonban még nincsenek véglegesítve.  

A díj megünneplésére egyórás, közös skype-konferenciát szer-
vezett a két iskola, a ferencvárosi helyszínre ellátogatott Kállay 
Gáborné alpolgármester is.
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Húsz éve Ferencváros szolgálatában
Zombory Miklós hitvallása szerint, ha egy kerületben jól működik az egészségügyi és a szociális ellátórendszer, vala-
mint magas színvonalú az oktatás, akkor ott nagy baj nem lehet. Az alpolgármester szerint Ferencváros megfelel ezek-
nek a kritériumoknak, azonban mégsem szabad hátradőlni, fejlődni mindig van hová.  A Képviselő-testület korelnöke 
bölcsődei, óvodai és egészségügyi fejlesztésekről beszélt lapunknak. 

•	 Ön	Ferencváros	Önkormányzata	 Kép-
viselő-testületének	 doyenje.	 Milyen	 te-
rületeken	 tevékenykedett	 az	 elmúlt	 két	
évtizedben?

Az önkormányzat munkájába 1994-ben 
kapcsolódtam be, ekkor az Oktatási, Kul-
turális és Sport Bizottság külsős szakér-
tőjének kért fel az akkori alpolgármester. 
1998-ban egyéni képviselőként jutottam 
be a testületbe, tavaly októberben pedig 
zsinórban ötödször nyertem meg a körze-
temet. Szerénytelenség nélkül mondhatom, 
hogy ezt a teljesítményt rajtam kívül Fe-
rencvárosban csak egy képviselőtársam-
nak sikerült elérnie. 2004 és 2006 között 
pedig már az alpolgármesterséget is mó-
domban állt kipróbálni.
•	 Mely	 területeket	 felügyelte	 abban	 az	
időszakban,	és	ehhez	képest	mennyiben	
változott	most	a	hatásköre?

Akkor is, most is hozzám tartoztak a böl-
csődék, az óvodák és az egészségügy. Ta-
valy az informatika területével bővült a tíz 
évvel ezelőtti feladatköröm. 
•	 Ezek	szerint	van	összehasonlítási	alap-
ja:	 mennyiben	 változott	 egy	 évtized	
alatt	a	ferencvárosi	bölcsődék,	óvodák	
helyzete,	állapota?

Tíz éve – ahogy júliusig most is meg fo-
gom tenni – végiglátogattam a kerület ösz-
szes bölcsődéjét és óvodáját, és azt kell, 
hogy mondjam, az akkori állapotok, főként 
a bölcsődék esetében, siralmasak voltak. 
Úgy gondolom, két év alatt is nagyon so-
kat tudtam tenni ezekért az intézménye-
kért, ezt a munkát kívánom most tovább-

folytatni. Első lépésként egy, a gyerekek 
egészséges étkezését koordináló főállású 
dietetikus alkalmazását kell elérni, hiszen 
jelenleg az öt bölcsődénkre mindössze egy 
félállású szakember jut. Fontosnak tartom 
megemlíteni, hogy a kerület 2015. évi költ-
ségvetésének tervezetébe már beépítettük 
a bölcsődei dolgozók kötelező bérrende-
zésének 4,8 millió forintos forrását. Foly-
tatjuk továbbá a bölcsődefelújítási progra-
mot, a legrosszabb állapotú intézményeket 
ebben a ciklusban renováljuk.
•	 A	kormány	döntése	alapján	2015.	szep-	
tember	1-jétől	minden,	az	adott	 év	au-
gusztus	 31.	 napjáig	 harmadik	 életévét	
betöltő	gyermeknek	kötelező	lesz	óvodá-
ba	járnia.	Felkészült	erre	a	IX.	kerület,	
és	lesz	elegendő	férőhely?

Habár majd csak májusban, a beiratkozási 
időszak végén derül ki egészen pontosan, 
mennyivel több férőhelyre lesz szükség, 
mi úgy kalkulálunk, hogy ez a szám va-
lahol 50 és 70 között lesz. A városvezetés 
természetesen időben elkezdte a felkészü-
lést a megnövekvő igények kielégítésére. 
Ezt két módon érhetjük el: egyrészt az óvo-
dai csoportok létszámának feltöltésével a 
törvényileg meghatározott maximumra 
(25 fő/csoport), illetve új csoportszobák 
megnyitásával. A csoportlétszámok maxi-
malizálásával 30–35 gyermek elhelyezése 
oldható meg.
•	 Melyik	 intézményben	 van	 lehetőség	
újabb	csoportszobákat	kialakítani?

A Vágóhíd utcai Kerekerdő Óvodában két 
olyan helyiség is van, amelyet jelenleg 

más célra hasznosítanak, ezek átalakítha-
tóak csoportszobává. Május közepére el-
készülnek az átépítés műszaki tervei és a 
dolgozói létszám bővülésének gazdasági 
hatástanulmányai – ugyanis a férőhelyek 
számának emelése munkahelyeket is te-
remt. Amennyiben a beiratkozási adatok 
alapján beigazolódik, hogy szükséges a 
bővítés, rögtön megkezdődhetnek a mun-
kálatok, és augusztus 1-jére elkészülhet a 
két új csoportszoba. Ezzel párhuzamosan, 
a gyermekek mozgásigényének kielégítése 
érdekében, felújítjuk az óvoda kertjének 
jelenleg lezárt, elkerített részét is.
•	 Ferencvárosban	 köztudottan	 jól	 kiépí-
tett	és	jól	működő	az	egészségügyi	ellá-
tórendszer.	Milyen	tervei	vannak	ezen	a	
területen?

A jó működés egyik feltétele az önkor-
mányzat anyagi segítsége. Az előző veze-
tés elképzelése szerint évről évre kevesebb 
támogatást kapott volna a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató (FESZ) Kft., és 
mostanra teljesen megszűnt volna a finan-
szírozás. Ezzel szemben mi továbbra is évi 
közel 200 millióval támogatjuk a betegel-
látást, ugyanis a megvonás következtében 
rövidültek volna a rendelési idők, bizonyos 
rendelések akár meg is szűnhettek volna. A 
197 millión túl idén is segítjük a FESZ esz-
közbeszerzését, valamint 20 millió forintot 
szánunk felújítási feladatokra, így a Bör-
zsöny utcai rendelőintézet komplett tetőre-
konstrukciójára. Határozott célom, hogy e 
ciklus minden egyes esztendejében megtör-
ténjen egy-egy rendelő teljes felújítása.

V. L.

INTERJÚ

NÉVJEGY
Zombory Miklós, a 2-es számú válasz-
tókerület önkormányzati képviselője, 
alpolgármester. 

Unokája, lánya és ő maga is a Bakáts 
téri, 2007-ben bezárt Schöpf-Merei kór-
házban született, azóta is Belső-Ferenc-
városban él.

Pedagógus családból származik, 
édesapja a katonatiszti főiskolán taní-
tott. Ő is folytatta szülei hivatását, 32 
évig egy XI. kerületi általános iskolá-
ban dolgozott tanárként.

Feleségével 47 éve élnek boldog 
házasságban.
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A magyar kultúra hete
Az ünnepi hét további részében a Höcögő 
Táncház, a Strófa Trió és különböző ma-
gyar táncházak várták a legkisebbeket és 
szüleiket élő népzenével, valamint kéz-
műves játszóházzal.

A József Attila Irodalmi Szalon kultú-
ra heti estjén Beszterczey Attila, Czakó 
Ádám és Ruzicska László színművész tes-
tet-lelket átható előadást tartott, de a Sza-
bó Lőrincre emlékező „Egy pohár víz” 
című műsor is megérintette az irodalom-
kedvelő közönséget.

Tájkép csata után címmel nyílt kiállítás a 
Budapest II. világháborús ostromát köve-
tő időszakban készült felvételekből a Fe-
rencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben. 
A Pincegalériában Lencsés Ida kárpitmű-
vész tárlata volt látható, a kerületi óvodá-
sok pedig színházi előadást tekinthettek 
meg a Dési Huber Művelődési Házban. 
A Magyar Kultúra Hete színes gálamű-
sorral zárult Benedekffy Katalin énekes, 
Körtvélyessy Zsolt színművész, a Concer-

to Budapest zenekar, valamint a Magyar 
Nemzeti Táncszínház közreműködésével. 
Az FMK-ban rendezett előadáson Kállay 
Gáborné alpolgármester záróbeszédében 
Kosztolányi Dezsőtől idézett: „Az, hogy 
magyarul beszélek, gondolkodom, írok, 

életem legnagyobb eseménye, melyhez 
nincs fogható”. Az alpolgármester asszony 
úgy véli, a kultúra ápolásához a legfonto-
sabb követelmény, hogy ismerjük és gon-

dozzuk a magyar nyelvet. – Kölcsey azt 
üzente verseivel, hogy csak összefogással 
lehetünk képesek fennmaradni és magyar-
nak maradni – tette hozzá. Szerinte a Ma-
gyar Kultúra Napjának is ez a legfontosabb 
üzenete: gyökereink erősítése, tárgyi és 
szellemi értékeink továbbadása, valamint a 
nemzeti összefogás.

Tóth Betty, az FMK igazgatója arról be-
szélt, őrködnünk kell saját kultúránk felett, 
mely által mi magunk is gazdagabbak és 
boldogabbak leszünk. – A közműveltség ne 
csak kívánalom, hanem jellemzője legyen 
Ferencvárosnak – jelölte ki törekvéseinek 
célját az igazgatónő, aki végül köszönetet 
mondott az önkormányzat és a kerületi in-
tézmények, civil szervezetek és egyházak 
együttműködéséért.

Hetven esztendeje hallgattak el a fegyverek
A Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat részeként nyílt 
fotókiállítás a helytörténeti gyűjteményben január 16-án. 
70 éve éppen ezen dátumon ért véget Ferencváros ostroma.

Február 8-áig látogatható a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
kiállítása, amely a II. világháború és az újjáépítés esztendeibe kala-

uzolja a látogatókat. A megnyitón – amelyen Bácskai János polgár-
mester is megjelent – olyan naplórészleteket olvastak fel, melyek 
első kézből tudósítottak a kerület akkori lakosainak életéről.

A Tájkép csata után című tárlat anyaga három forrásból szár-
mazik: saját gyűjteményből, magángyűjtőktől és a Fortepan, régi 
amatőrfotókat digitalizáló internetes adatbázisból. Külön asztal-
ra helyezett mappában láthatók a gyerekek számára nem ajánlott, 
megrázóbb felvételek. Emellett a moziteremben folyamatosan ve-
títik azt a filmösszeállítást, amelyben Hungarista Híradók, nyilas 
és szovjet tudósítások váltják egymást. Érdekes megfigyelni, hogy 
a szembenálló felek tudósításaiban miként jelennek meg az egyes 
hadi cselekmények. A gyűjtemény vezetője, Gönczi Ambrus a meg-
nyitón elmondta, több ezer fénykép közül válogatták ki a legjobba-
kat, mivel a háború után nagyon sokan indultak fényképezőgéppel 
– mai szóval katasztrófaturistaként – a városba, hogy tudósítsanak 
az utókor számára a pusztításról, majd az újjáépítésről.

Az oroszok 1945. január 9-én érték el a mai Hungária körút vona-
lát, 13-ára elfoglalták a Ferencvárosi pályaudvart és 15-én hatoltak 
be a Boráros térre. A II. világháború harmadik leghosszabb, 108 
napos ostroma Ferencvárosban 1945. január 16-án ért véget, ekkor-
ra vonultak ki a németek és vették át helyüket a szovjet csapatok.



Ferencváros 7KULTÚRA

Közönségből közösséget
kovácsol az FMK
A Ferencvárosi Művelődési Központ (FMK) minden évben nagyszabású egyhetes rendezvénysorozattal készül a Ma-
gyar Kultúra Napjára. Az intézmény idén is széles merítést adott a kerület kulturális életéből, és olyan élményekkel 
lepte meg a közönséget, amelyek valóban kiemelték a nézőket a hétköznapokból. A központ igazgatójával, Tóth Bettyvel 
a kultúra mai szerepéről, küldetéstudatról és a kultúraközvetítés fortélyairól beszélgettünk.

•	 Mi	 volt	 a	 vezérelv	 az	 idei	 programsor	
összeállításakor?

Ilyenkor mindig az a célunk, hogy a lakos-
ság figyelmét erőteljesebben irányítsuk 
rá a kulturális életünkre, amelynek ők is 
szerves részei. Alapelvem, hogy a kultúrát 
ne valakik csinálják, hanem alulról szer-
veződve, minél több ember vegyen részt 
aktívan a programokban. Örömmel mond-
hatom, valamennyi rendezvényünk telt 
házas volt, sőt, két kiemelt eseményünkön 
a nagy érdeklődés miatt pluszteremre és 
kivetítőre is szükség volt.
•	 Hogyan	tudják	hatékonyan	mozgósíta-
ni	a	ferencvárosiakat?	Milyenek	a	helyi	
közönségigények?

Az igényes kultúra iránt próbáljuk felkelte-
ni az érdeklődésüket, a siker receptje azon-
ban számos hozzávalóból áll. Az egyik 
összetevő a jó választás. A mai világban 
nehéz programot választani a kulturális 
palettáról, hiszen szerencsére az egész or-
szágban túlkínálat van belőlük. De a helyi 
lakosság ízlését is figyelembe kell venni. 
Amellett, hogy igényes kulturális prog-
ramsort kínálunk a közönségnek – és ezzel 
formáljuk a közízlést –, befogadjuk és le-
hetőség szerint teljesítjük a hozzánk érkező 
kéréseket. Szerencsére a visszajelzésekből 
jól behatárolható, mire vágynak a helyiek, 
hiszen másnak örülnek a Belső-Ferenc-
város, a József Attila-lakótelep, illetve az 
Aszódi út környékén lakók. Számunkra a 
legfontosabb, hogy minden kerületrészben 
jelen legyünk, és olyan programokat kínál-
junk, ahol jól érzik magukat az emberek, 
általuk pedig boldogabbá, harmonikusab-
bá válhatnak.
•	 Mi	a	feladata	a	21.	század	rohanó	vilá-
gában	a	kultúrának,	illetve	egy	kulturá-
lis	intézménynek?

A Magyar Kultúra Napja jó választ ad a kér-
désre. Ezt az ünnepet a reformkor teremtet-
te meg, ezért például fontos, hogy képesek 
legyünk visszanyúlni a korszak értékeihez, 
gyökereinkhez. Szeretnénk mindenkit arra 
sarkallni, hogy tanuljon a nagy elődöktől: a 
reformkor a cselekvési vágy, a tenni akarás 
örökérvényűségét hirdeti a mai napig. A múlt 
értékeinek életben tartása és a helyi érté-

kek megismertetése 
mellett a kulturális 
területen dolgozók 
feladata az is, hogy 
növeljék a közműve-
lődés szintjét, hiszen 
egy nemzetet csak 
„kiművelt ember-
fők” emelhetnek fel.
•	 Miként	 lehet	 fo-
gyaszthatóvá	 és	
kívánatossá	 tenni	
ezeket	az	értékeket,	
miközben	hódít	 az	
internetkultúra?

A különböző művé-
szeti ágakból, így 
az irodalomból, ze-
néből, táncból, kép-
zőművészetből és 
színházból úgy sze-
mezgetünk, hogy programjaink azoknak is 
képesek legyenek mondani valamit, akik 
eddig távol álltak tőle. Kedvenc példám 
erre az irodalom. A kerületi átlagot nézve 
az irodalmi érdeklődés elég alacsony. A 
kultúra napján szervezett Szabó Lőrinc-es-
ten azonban olyan impulzív előadást hal-
lott a közönség, amely mindenkit lenyűgö-
zött. A műsor alatt a légy zümmögését sem 
lehetett hallani, tátott szájjal hallgatták fia-
talok, idősebbek egyaránt. Tehát maradan-
dó élményekkel lehet megfogni a közönsé-
get, ez pedig kialakítja bennük a kulturális 
igényességet is. Komoly eredménynek tar-
tom, hogy a korábbi érdeklődésből mára 
határozott igény alakult ki a ferencvárosi 
lakosságban a kultúra iránt.

Emellett szívügyünk a József Attila-kul-
tusz megteremtése és erősítése is: ennek 
jegyében készült el a Gát utcai emlékhely 
épülete (és készül benne az új múzeum); 
indult útjára a József Attila Versfesztivál és 
a József Attila Irodalmi Szalon. A kultúra 
vonzóvá tételének másik eszköze, hogy 
minden réteget és korosztályt külön szólí-
tunk meg, nekik szóló programokat szer-
vezünk. A Strófa Trió például nagyszerű 
családi elfoglaltságot kínál, ahol egyszer-
re több korosztály is jól érezheti magát. 
A zenés-táncos foglalkozásokon a gyere-

kek észrevétlenül tanulnak meg verseket, 
táncokat. A kerületben jól ismert Höcögő 
Táncházban is együtt mulatnak a családok, 
a kézműves foglalkozásokon pedig még az 
apukák is örömmel vesznek részt.
•	 Rengeteg	szép	pillanata	volt	az	idei	ese-
ménysorozatnak.	 Ön	 mire	 emlékszik	
vissza	szívesen?

Nehéz választani. Sokunk számára volt 
emlékezetes a nyitónap, amelyen a Váci 
Szimfonikus Zenekar nagyszabású kon-
certet adott az Állami Operaház, a Kassai 
Színház és a Madách Színház művészeinek 
vendégszereplésével és az ET VI Dance 
táncstúdió fellépőivel. Az előadás után sen-
ki nem rohant haza, hanem sokáig beszél-
gettek az előtérben, és kérdezgették, ugye 
lesz valami a jövő héten is. Ez jelenti szá-
munkra az igazi sikert. A záróműsorunkból 
pedig a közösségépítésnek azt a szép mo-
mentumát emelném ki, amikor Benedekffy 
Katalin operaénekes a Csitári hegyek alatt 
című dalt a közönséggel együtt énekelte el. 
Jó látni ezeket a pillanatokat, mert kézzel-
foghatóvá válik a munkánk eredménye. A 
jövőben is az a célunk, hogy a közönséget 
közösséggé kovácsoljuk, és alkalmat ad-
junk arra, hogy az emberek közelebb ke-
rüljenek egymáshoz.     T. D.
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Női futballsiker Szlovákiában
A felvidéki Vágsellye városi sport-
csarnokában hetedik alkalommal ren-
dezték meg az Iodica-kupa elnevezésű 
nemzetközi női teremlabdarúgó-tor-
nát. A Ferencváros rendszeres részt 
vevője a viadalnak, és most először 
sikerült elhódítania a serleget.

Az első játéknapon a 16 csapatos torna 
csoportküzdelmei zajlottak, a felek húsz-
perces meccseket vívtak egymással. A Fra-
di a Vix Zilinát 5-2-re, az FK Spisská Nová 
Ves gárdáját 10-0-ra, a TJ Sokol Bodíkyt 
pedig 8-1-re győzte le.

Másnap is megállíthatatlannak bizonyul-
tak a zöld-fehér lányok, sőt, egész nap 
érintetlen maradt a kapujuk. A Topolcany 

együttesét 9-0-ra verték 
meg, majd Spartak Trnava 
következett: a nagyszomba-
tiak ellen 3-0 volt az ered-
mény. Az elődöntőben nagy 
csatára késztették a Fradit 
a csoportban egyszer már 
legyőzött zsolnaiak, végül 
1-0-ra nyertek a ferencvá-
rosiak. A legnagyobb küz-
delem a fináléban várt az 
FTC-re. A Spartak Myjava elleni összecsa-
pás nem hozott gólt sem a rendes játékidő-
ben, sem a hosszabbításban, így a büntetők 
döntötték el a kupa sorsát. A párbajban a 
Fradi bizonyult jobbnak, 3-1-re nyert. A 

Ferencváros második csapatának számító 
FC Kóka szintén csoportelső lett, majd a 
negyeddöntőben büntetőkkel kapott ki a 
Myjavától, végül a nagyszombati együttest 
4-0-ra verve a hetedik helyen végzett.   (m)

Varga Roland is zöld-fehérben
Úgy tűnik, a téli átigazolási időszakban valóban erősítést jelentő játékosokat szerződtet a Ferencváros. Hajnal Tamás 
után a szintén válogatott, 25 éves csatár, Varga Roland is aláírt a zöld-fehérekhez.

A születésnapját januárban, a Fradihoz igazolása után néhány nap-
pal ünneplő Varga Roland a Goldball FC-ben kezdett futballozni, 
majd az MTK-ban pallérozódott. Tehetségére külföldön is felfigyel-
tek: 2008-ban az olasz B osztályú Brescia együtteséhez került.

A tartalékcsapatban hétről hétre remekelt, óriási lövéseiről hamar 
ismertté vált. 115 km/órás bombái révén még egy olasz tévéshow-
ba is meghívták, és helyet kapott a felnőttegyüttesben is.

Tagja volt a 2009-ben U20-as világbajnoki bronzérmet nyert ma-
gyar válogatottnak, a bronzmérkőzésen ő lőtte be a mindent eldön-
tő utolsó büntetőt. Később kölcsönjátékosként az Újpestben és a 
Foggiában is játszott. 2012-ben a Győr labdarúgója lett, tizenkét 
góljával sokat tett azért, hogy harminc év után ismét bajnok lett 
az ETO. Klubjában alapembernek számított, tavaly háromszor is 
szerepelt a válogatottban, ott két gólt szerzett.

Varga Roland a 97-es mezszámot választotta a Ferencváros-
ban. Mint mondta azért, mert nagyapja, akinek sokat köszönhet, 
1997-ben hunyt el, és megígérte neki, hogy egyszer a Fradiban 
fog focizni. Thomas Doll vezetőedző dicsérte az új szerzeményt. 
A szakember szerint Varga nagyon jó az egy az egy elleni hely-
zetekben, képes váratlan megoldásokra, kiváló egyéni képessé-
gei vannak, szélen és középen is hasznos futballista, jól cselez és 
remekül lő. A csatár sérülése miatt október óta nem játszott, az 
Iváncsa elleni felkészülési meccsen két góllal és két gólpasszal 
mutatkozott be a szurkolóknak.               ms

Orosz Gergő (képünkön balra), a Ferencváros kerék-
párosa 2. helyezést ért el – U17-es korosztályban – az 
Országos Cyclocross Bajnokságon, amelyet 2015. ja-
nuár 11-én rendeztek Gyulán. Ezúton gratulálunk neki!

Győzelem
a derbin
Igazi presztízscsatát láthatott az 
a több mint 600 néző, aki szerda 
este kilátogatott a pesterzsébeti 
jégcsarnokba a Fradi–Újpest derbire. Nem indult jól a mérkőzés zöld-fehér 
szempontból, hiszen a második percben a lilák megszerezték a vezetést. Öt 
perccel később Kiss Ákos kiegyenlített, így döntetlennél következhetett az első 
szünet. A második játékrészben nagyobb tempóra kapcsoltak a csapatok, a Fe-
rencváros sorra dolgozta ki a helyzeteit, többször a kapuvas mentette meg a 
vendégeket az újabb góltól. A 38. percben végül Galló megszerezte a veze-
tést a Ferencvárosnak. A harmadik harmad jól kezdődött, hiszen Galló ismét 
betalált. A mérkőzés végén az Újpest lehozta a kapusát, így Dubek belőtte a 
negyedik Fradi-gólt is. A lefújás előtt a vendégek még kettős emberelőnyből 
betaláltak,de végül 4-2-re nyert a Ferencváros.      forrás: fradi.hu
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Ecuadori válogatott 
védő a Fradinál
Újabb labdarúgó csatlakozott janu-

ár 28-án a Ferencváros keretéhez. Az 
1994-es születésű, ecuadori Cristian 
Ramirez balhátvéd, gyorsaságával és 
intelligenciájával hamar kitűnt kortársai 
közül. 2013-ban az akkor a Bundesliga 
I-ben szereplő Fortuna Düsseldorfhoz 
igazolt, amelynek kiesése után sokszor 
kapott szerepet a másodosztályban.

Tavaly a szintén a Bundesliga II-ben 
játszó Nürnberghez került kölcsönbe, 
január végén pedig – szintén kölcsön-
játékosként – a Fradi futballistája lett. 
Ramirez eddig négyszer lépett pályá-
ra Ecuador felnőtt válogatottjában.

Aquatlon Albert 
Flórián emlékére
A Ferencváros triatlon szakága febru-
ár 8-án Fradi-kupa aquatlonversenyt és 
Albert Flórián-emlékversenyt rendez 
a Népligeti Sporttelepen. A futásból és 
úszásból álló viadal egyes távjain igazolt 
és amatőr sportolók is elindulhatnak.

A versenyen az 1998 után születettek 
állhatnak rajthoz, hat kategóriában. Az 
Albert Alapítvány által támogatott ese-
mény a tervek szerint délelőtt fél 12-kor 
kezdődik az első futással, 13 órakor 
folytatódik az úszással, majd fél 3-kor 
következik a második futás, kirívó-
an rossz idő esetén ez utóbbi elmarad. 
Minden célba érkező befutóérmet kap, 
az egyes számok dobogósai érmet, a 
4–6. helyezettek pedig oklevelet vehet-
nek át a díjkiosztón.

RÖVIDEN

Múzeumi státuszt kapott 
a Fradi-gyűjtemény
Hivatalosan is elnyerte a múzeumi minősítést az immár harmincéves Fradi 
Múzeum, amely egyúttal együttműködési megállapodást kötött Budapest Fő-
város Levéltárával, valamint megnyitotta második tematikus kiállítását.

– A Fradié az első klubmúzeum, amely 
hivatalosan is viselheti a múzeum minő-
sítést – jelentette be a sajtótájékoztatón 
Nyíri Zoltán, az FTC operatív igazgatója. 
Hozzátette, ennek egyrészt erkölcsi elő-

nyei vannak, hiszen a státusz rangot jelent, 
melynek köszönhetően az intézmény csat-
lakozhat például a múzeumok éjszakája 
rendezvényhez, másrészt anyagi előnyök-
kel is jár a minősítés, mivel így különféle 
pályázatokon vehetnek részt, ezáltal pedig 
múzeumi fejlesztéseket valósíthatnak meg. 
Az állami kiállítóhely cím a sportdiplomá-
ciában is tisztet jelent: vándorkiállításokat 
szervezhetnek belföldön-külföldön, va-
lamint nemzetközi klubok gyűjteményét 
is bemutathatják. Nyíri Zoltán úgy véli, a 
megállapodás kaput nyit a múlt, a hagyo-
mányok még mélyebb megismeréséhez, a 
jelen megértéséhez, ami nélkül nem lehet 
jövőt építeni.

A Budapest Főváros Levéltárával kötött 
egyezség révén a Fradi Múzeum munka-
társai kutathatják a klub múltját, és olyan 
dokumentumokhoz is hozzáférhetnek, 
amelyekhez eddig nem jutottak hozzá. 
Cserébe a levéltár is kutakodhat a múze-
um anyagai között. Ennek első kézzelfog-
ható eredménye a labdarúgócsapat hazai 
pályaként használt stadionjait bemutató 
új, időszakos kiállításon tekinthető meg, 
amelyen a Soroksári úti pálya bérleti szer-
ződésének levéltárból származó eredeti 
példánya is látható. Tobak Csaba múze-
umigazgató szerint a fővárosi levéltárban 
őrzött 8 folyókilométernyi Ferencváros-
ról szóló anyag a biztosíték arra, hogy 
értékes dokumentumok kerülnek majd 
felszínre. Kenyeres István, a levéltár fő-

igazgatója elmondta, többek között olyan 
anyagokat őriznek, mint az FTC korábbi 
stadionjainak tervei, vagy az egyesület 
1948-ban elfogadott alapszabálya, amely-
nek nemesmásolatát a főigazgató átadta a 

múzeum igazgatójának. E doku-
mentumban olvasható az egye-
sület hármas jelszava: „erkölcs, 
erő, egyetértés”. Érdekesség, 
hogy a közismert jelmondatban 
negyedikként a „szeretet” szó is 
szerepelt. 

Az eseményen részt vettek a 
Fradi egykori játékosai és Bács-
kai János polgármester, az FTC 
elnökségi tagja is. A kerület ve-
zetője elmondta, a színvonalas 
múzeum továbbemeli a csapat 
fényét, az ide látogató több ezer 
iskolás pedig a sikereket és a 

szellemiséget látva remélhetőleg kedvet 
kap a sporthoz. Emlékeztetett, a Fradi ma 
is a legnagyobb szurkolótáborral rendelke-
ző egyesület Magyarországon: hivatalosan 
is több mint félmillió drukkere van. A pol-
gármester szerint a legismertebb magyar 
brand nemcsak az elmúlt 115 év sikereiről 
szól, de mindenkori nevelő hatása, szelle-
misége is jelentős.

Az állandó és a tematikus tárlat látványos, 
interaktív formában mutatja a be a magyar 
futball legismertebb csapatát. A bejáratnál 
„Kalap”, a legendás fruttiárus figurája fo-
gadja a látogatókat. A díjak, serlegek és 
Nyilasi Tibor ezüstcipője mellett emléke-
zetes mérkőzések jeleneteit nézhetjük meg 
a kivetítőkön, majd a régi Fradi-stadio-
nok kézzel készített famakettjeit vehetjük 
szemügyre. Az egyik legötletesebb megol-
dás a csapat eredeti öltözőszekrénysora. A 
szekrényeket kinyitva az 1900-as évektől 
kezdve évtizedenként csoportosítva tárul-
nak elénk a Fradi aktuális mezei, felsze-
relései, fontosabb mérkőzései, miközben 
halljuk az élő közvetítés kommentátorát.

Az 1985-ben, Nagy Béla klubkrónikás 
alapította múzeum egykor egy kisszobá-
ból indult, tavaly augusztusban pedig a 
Groupama Arénában talált méltó otthoná-
ra. A múzeumban 203 négyzetméteren, 7 
helyiségben közel 300 tárgyi emlék lát-
ható, a teljes gyűjtemény azonban eléri 
az 1900 darabot. A tavalyi átköltözés óta 
közel ötezren látták a kiállítást.    T. D.

Békés megoldás

- Most pedig ezt a labdát felajánljátok a 
Fradi Múzeumnak, gyerekek!



Ferencváros10 ÉrtÉkek

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a 
szerkesztoseg@ferencvaros.
hu címre elküldő megfejtő-
ink között értékes könyv-
ajándékot sorsolunk ki.

1. Hány lakás semmisült meg 
teljesen a II. világháború har-
caiban Ferencvárosban?
A) 126 B) 556 C) 851
2. Hány olyan tömegközleke-
dési járat van, amely csak a ke-
rületben közlekedik?
A) 3 B) 1 C) 9
3. Szvetenay Márton birtokos 
több adománnyal segítette Fe-
rencvárost, azonban azt kérte, 
hogy két utcát is nevezzenek el 
róla. Hogyan oldották meg ezt 
a kerület elöljárói?
A) Sehogy, egy utcát kapott, rá-
adásul a Márton utcát nevezték 
el utána, amelyből a vezetékne-
ve ki sem derül.
B) Szvetenay második neve Ven-
del volt, így a Vendel és a Már-
ton utcákat nevezték el róla.

C) A Lenhossék utca erede-
ti neve Szvetenay utca volt, a 
vele párhuzamos Márton utca 
pedig mai napig Szvetenay 
Márton emlékét őrzi.
4. Honnan származnak a Fe-
rencvárosi Helytörténeti Gyűj-
temény mozitermének székei?
A) A Kinizsi utcai Kinizsi mo-
ziból (Kinizsi utca 28.)
B) Az Üllői úti Balaton mozi-
ból (Üllői út 63.)
C) A József Attila-lakótelepi 
Pest-Buda moziból (Dési Hu-
ber utca 25.)
5. Hányadik „születésnapját” 
ünnepelte Ferencváros a Ke-
rület Napján, 2014. december 
4-én?
A) 111 B) 222 C) 333
6. Melyik település feküdt ko-
rábban Ferencváros mai terü-
letén?
A) Ákosnyíre B) Pazándok
C) Szentfalva

Előző lapszámunk nyertese: Szabados Ildikó. Gratulálunk! Kérjük, 
írja meg postacímét a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre! 
A helyes megfejtés: 1 – A, 2 – C, 3 – B, 4 – A, 5 – C, 6 – A, 7 – C

kilencven esztendős a lakótelep mérnöke
Heincz Mihályt 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Üllői úti otthonában 
Ferencváros Önkormányzata. A József Attila-lakótelep főépítés-vezetőjének élet-
története jó példa arra, hogyan lehet egyszerre szép, összetartó családot és fényes 
karriert felépíteni. 

Az idős építészt az önkormányzat munka-
társai látogatták meg otthonában, akik az 
ajándékcsomag mellett átadták a 90 éve-
seknek járó miniszterelnöki oklevelet is. 
A pezsgős koccintás után hamar múltidé-
zésbe fordult a beszélgetés. Heincz Mihály 
Dunaszekcsőn, 1925. január 18-án látta 
meg a napvilágot, mégis úgy mesélt éle-
te minden momentumáról, mintha tegnap 
történt volna. Kőműves apja mellé inasnak 
állt, de környezetének hamar feltűnt tehet-
sége. Egy év alatt elvégezte a négyosztá-
lyos polgári iskolát, majd a pécsi építőipari 
iskolába iratkozott. A Budapesti Műszaki 
Egyetemen építészmérnökként diplomá-
zott Heinz Mihály eleinte kivitelezéssel 
foglalkozott, majd 1953-ban bekapcsoló-
dott az akkor folyó tömeges lakásépítések-
be. 1958-tól főépítés-vezetőként kezdte el 
felszámolni a Mária Valéria telepet, és fel-
építeni a mai József Attila-lakótelepet. Ké-
sőbb a közigazgatásban folytatta munkáját: 

dolgozott a 44. sz. Építőipari Vállalatnál, 
az Építési Minisztériumban és a Fővárosi 
Tanács Városrendezési Főosztályán mi-
niszteri tanácsadóként. Misi bácsi annyira 
megkedvelte az általa épített lakótelepet, 
hogy végül itt telepedett le. 1974-ben ki-
nevezték az Építésügyi Minőségellenőrző 
Intézet tudományos igazgatóhelyettesé-
vé, 39 év munkaviszony után innen ment 
nyugdíjba. Munkája elismeréseként Alpár 
Ignác-díjat kapott, majd a Munka Érdem-
rend arany fokozatával tüntették ki. 

Feleségét a 44. sz. Építőipari Vállalatnál 
ismerte meg, hatvan éve tartó házasságuk-
ból három gyermekük született, akik ki-
vétel nélkül a mérnök pályát választották. 
Az idős házaspár öt unokával is büszkél-
kedhet, közülük a legfiatalabb szintén to-
vábbvitte a mérnökcsalád hagyományait: 
nemrég gépészmérnökként diplomázott. 
Misi bácsi mostanában sokat olvas és szá-
mítógépezik. – 80 éves koromban kaptam 

a gyerekeimtől életem első számítógépét, 
de egészen jól bánok vele. Ha elakadok, az 
unokák segítenek – mondta el a mérnök, 
aki anno még kézzel rajzolta terveit. Heinz 
Mihály elárulta, családjára a legbüszkébb, 
a József Attila-lakótelep csak a második 
helyen áll.

(T. D.)

Boldog Sándor Istvánra 
emlékezünk 
Programok a Ferencváro-
si Helytörténeti Gyűjte-
ményben, Ráday utca 18. 
(bejárat az Erkel u. 15. 
felől)

 Kamaratárlat 
„Miért kell ezeket a veze-
tőket őrizni…?” címmel 
az Imre utcából elhurcolt 
szalézi szerzetesre, hazánk 
legújabb boldoggá avatott 
vértanújára és társaira em-
lékezünk a február 6-án, 
pénteken 17 órakor nyíló 
tárlaton.

A megnyitó során egyko-
ri szemtanúk idézik fel Boldog Sándor Istvánt és a vele egy 
perben elítélt fiatalokat.

A Hely szelleme rendezvénysorozat keretében
Február 20-án 17 órakor Isten szolgája, Sándor István című kis-
játékfilm vetítése és beszélgetés Dér András rendezővel.

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
Február 25-én 16 órakor beszélgetés Pokorni Jánossal, Boldog 
Sándor István egykori cellatársával, XII. rendű vádlotta, vala-
mint Hollai Ferenccel volt KIOE-titkárral. A beszélgetés előtt 
gyertyagyújtás az Imre utca 4. számú háznál. 
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket vagy 
javaslataikat a programjainkkal kapcsolatosan a következő e-mail címen: idosugy@ferencvaros.hu vagy 
a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

Idősügyi programajánló
Gyógytorna

Időpont: 02. 04., 02. 11., 02. 18.  
(szerda) 11 óra
Helyszín: Dési MH (Toronyház u. 17/B)
Időpont: 02. 11. (szerda) 11 óra
Helyszín: FMK (Haller u. 27.)

Számítógép-kezelői tanfolyam
Csak előzetes jelentkezés alapján
Időpontok: 02. 04., 02. 11., 02. 18. 
(szerda) 15–16 óráig (kezdő és haladó 
csoport)
1. Helyszín: Szent-Györgyi Albert Álta-
lános Iskola és Gimnázium 
(Lónyay utca 4–8.)
Időpontok: 02. 04., 02. 11., 02. 18. 
(szerda) 15.30–16.30 óráig
2. Helyszín: Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás

Tanfolyamtól függetlenül, bárki számára 
elérhető ingyenes internetezési lehető-
ség, tanácsadás diákok közreműködé-
sével
Időpontok: 02. 05., 02. 12. (csütörtök) 
14–16 óráig
1. Helyszín: Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola és Gimnázium (Lónyay 
utca 4–8.)
Időpontok: 02. 05., 02. 12., 02. 19. 
(csütörtök) 15.30–16.30 óráig
2. Helyszín: Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium (Toronyház u. 21.)

A bűnmegelőzésről 
egy kicsit másképp

Időpont: 02. 05. (csütörtök) 13 óra
Helyszín: Borostyán Idősek Klubja 
(Knézich u. 17.) 
Információ az eseményről: Harangozó 
László rendőr alezredes, a BRFK Bűn-
megelőzési Osztály munkatársa bűncse-
lekmények megelőzéséről tájékoztatja a 
hallgatóságot, valamint bemutat néhány 
egyszerűbb vagyonvédelmi eszközt 
is, amelyeket ingyen megkaphatnak a 
résztvevők.

Vízitorna
Időpont: 02. 06., 02.13., 02. 20. 
(péntek) 16 óra
Helyszín: 
1. Molnár uszoda (Mester u. 19.)
2. Weöres uszoda (Lobogó u. 1.)

Természetjárás
Séta a Nagy-Hárshegyen (táv: 3 km, 
szintkülönbség: 80 m)
Időpont: 02. 07. (szombat) 10 óra 
Találkozás: Széll Kálmán tér, M2-es 
metró kijáratánál

Új program: Német társalgási klub
Időpont: 02. 09., 02. 16. (hétfő) 10 óra 
Helyszín: FMK (Haller u. 27.)

Szó és Ember
Beszélgetés Pósa Zoltán íróval
Időpont: 02. 10. (kedd) 16 óra

Helyszín: Boráros téri könyvtár 
(Boráros tér 2.)

Macska- és állatbarátok klubja
Időpont: 02. 11. (szerda) 17 óra
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési 
Központ (Haller u. 27.)
Információ az eseményről: állatorvos 
által tartott tanácsadás a kisállatok gon-
dozásáról.

Nordic-walking
Séta a Népligetben vagy a Városligetben
Időpont: 02. 12. (csütörtök) 10 óra
Találkozás: Lenhossék u. 24–28., az 
önkormányzat épületének előterében

Filmklub
A főváros hétköznapjai (a dokumentum-
film a ‘60-as, ‘70-es éveket idézi meg)
Időpont: 02. 12. (csütörtök) 15 óra
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény 
(Erkel u. 15.) 
Információ az eseményről: dokumen-
tumfilm az 1960-as és az 1970-es 
évekből

Helytörténeti séta Kispesten
Időpont: 02. 19. (csütörtök) 10 óra
Találkozás: Kőbánya-Kispest  
vasútállomás pénztáránál

Ferencváros jó úton halad „A teljesség felé”
„A teljesség felé” idősügyi koncepció ke-
retében 2014 októberében elvégzett közvé-
lemény-kutatás nagyfokú elégedettségről 
számol be az idősügyi programokkal kap-
csolatban. A TÁRKI által végzett felmérés 
elsősorban arra a kérdésre kereste a választ, 
hogy a 2012-ben meghatározott feladatok, 
célok (önsegítés, önkéntesség, élethosszig 
tartó tanulás, generációk közötti kapcsolat) 
megvalósultak-e, az idős lakosság valódi 
igényeit elégítik-e ki, hozzájárultak-e élet-
minőségük javításához. 

A TÁRKI szakemberei kiemelkedően 
sikeresnek tartották Ferencváros Önkor-
mányzatának kezdeményezését, hiszen 
a meghirdetett programok valamelyiké-
ről (legalább egyről) a megkérdezettek 

túlnyomó többsége, 78 százaléka hallott 
már. Egyharmadnyian részt is vettek va-
lamelyik eseményen, két év alatt sikerült 
elérni, hogy minden ötödik ember ismeri a 
programokat. A legtájékozottabbak a dip-
lomások (92,7 százalék) és a József Atti-
la-lakótelepen élők (95,9 százalék), a leg-
aktívabbak pedig a fiatalabb korcsoportba 
tartozó, 60–69 éves résztvevők voltak. 
A legismertebbek és legnépszerűbbek az 
egészségmegőrző (68 százalékos) és a kul-
turális programok (48 százalékos). Színvo-
nal tekintetében egyértelműen a kulturális 
programok vezetnek: kiemelkedő a hely-
történeti séták, vetélkedő 5-ös, a színházi 
előadások 4,93-as és a komolyzenei kon-
certek 4, 92-es átlaga egy 5 fokozatú ská-

lán. Az idősek véleménye több tekintetben 
is javult: a kerület által nyújtott lehetősé-
gekkel, a kerület állapotával, illetve saját 
életük különböző területivel (közvetlen 
környezet, családi élet, családon kívüli 
kapcsolatok) elégedettebbek, mint az idős-
ügyi programok beindításakor elvégzett 
kutatás során. Azok körében, akik részt 
is vettek valamelyik idősügyi programon, 
nagyobb elégedettséget mutattak ki, mint 
azok között, akik nem. Az önkormányzat 
által létrehozott idősügyi koncepció ezt a 
tendenciát tudja erősíteni és szélesíteni: 
minél több szépkorú számára válnak elér-
hetővé a programjai, annál számottevőb-
ben nőhet az élet egyéb területein is a 60 
év felettiek elégedettsége.
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Őszintén a cigányokról
A Bakáts téri házasságkötő terem adott otthont a Roma nem Roma Nők Aka-
démiája Őszintén a cigányokról című rendezvényének január 27-én. Godány 
Judit, a Kossuth Rádió szerkesztő-műsorvezetőjének beszélgetőtársa Szabóné 
Kármán Judit romológus, nevelésszociológus, egyetemi oktató volt. 

Szabóné Kármán Judit Pécsről származik, 
pedagógus, pszichológus felmenőkkel ren-
delkezik. Nagyapja a szegedi Csillag bör-
tön pszichológusaként naponta szembesült 
a cigányság problémáival, életmódjával, 
kultúrájával. Édesanyja a pécsi nevelési ta-
nácsadó pszichológusaként szintén belelá-
tott a romák mindennapjaiba, keresztanyja 
egy pécsi cigánytelepen volt tanítónő. Ben-
ne is korán megszületett az elhatározás, 
hogy a cigánysággal szeretne foglalkozni.

Érettségi után egy évig egy csecsemőott-
honban dolgozott, majd védőnőnek tanult, 
és négy éven át tevékenykedett ezen a pá-
lyán. Ezután Kispestre került, ahol azzal 
szembesült, hogy az egyszerű, falusi ro-
mák között sokkal nagyobb a szeretet és 
az összetartás, mint a talajt vesztett, gyö-
kértelen lakótelepi közösségekben. Négy 
gyermek felnevelése mellett mentálhigié-

nét tanult, családterapeutaként dolgozott, 
majd az elsők között végezte el Pécsett a 
romológia szakot.

Romológusként pedagógusokat, egész-
ségügyi dolgozókat, szociális munkásokat 
oktat, hogy munkájuk során empatikusan 
forduljanak a cigány emberek felé. 

Szerinte a legnehezebb helyzetben a ci-
gány értelmiségi nők vannak, hiszen nekik 
duplán kell bizonyítaniuk a többségi tár-
sadalom felé, eközben a családjuk részé-
ről kirekesztés, meg nem értés fogadhatja 
őket. Szerencsés megoldás, ha valaki roma 
értelmiségiként a sajátjain tud segíteni.

A szakember szerint az egyik legnagyobb 
gond a nehezen megélt identitás, hiszen a 
cigány emberek naponta szembesülnek a 
kirekesztéssel. Éppen ezért lenne nagyon 
nagy szükség egy múzeumra, ahol a ci-
gányság eredetét, kultúráját, szokásait, ha-

gyományait, művészeit mutatnák be. 
Kármán Judit a cigánypasztorációban is 

részt vesz. Hiszi és vallja, hogy a magyar-
országi mintegy 800 ezres cigányság csak 
úgy tud integrálódni a többségi társada-
lomba, ha kölcsönösen megismerik egy-
más kultúráját, szokásait, hétköznapjait. 
Vagyis az egymáshoz vezető hidat mindkét 
végéről el kell kezdeni építeni.

Folytatódik a „könyvet Házhoz” program
Együttműködési megállapodást írt alá a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) főigazgatója és Ferencváros alpol-
gármestere a többéves múltra visszatekintő „Könyvet Házhoz” elnevezésű szolgáltatás megújításáról. Az ellátás azok-
nak az otthonukhoz kötött, mozgásukban korlátozott, beteg vagy idős olvasóknak segít kölcsönözni, akik fizikai állapo-
tuk miatt személyesen nem tudják felkeresni a könyvtárat.

A kiszállítás az önkormányzat finanszírozásával és a kerületi szo-
ciális szolgálat közreműködésével valósul meg, amely havonta 
kétszer küld autós futárt és egy könyvtárost az igénylőkhöz. Így 
az otthonról rendelő könyvtári tagok szakember segítségével vá-
laszthatnak a könyvek mellett folyóiratok, CD-k, DVD-k és az 
ezek használatát segítő eszközök közül, a vak és gyengén látók 
számára pedig hangos könyvek is rendelkezésre állnak. A szolgál-
tatás az átmenetileg megváltozott élethelyzetben lévők – például 
baleset vagy betegség miatt hosszabb ideig ágyhoz kötöttek és ve-
szélyeztetett kismamák – számára is igényelhető. 

Fodor Péter, az FSZEK főigazgatója beszédében elmondta, 
2014-ben több mint 1200 dokumentum jutott el ilyen módon a 
ferencvárosi olvasókhoz. Hozzátette, az igénylők száma folyama-

tosan növekszik, és a szolgáltatással olyanokat is meg tudnak szó-
lítani, akik egyébként nem tartoztak a könyvtárhasználók körébe. 

Egy másik egyezségen belül tavaly Ferencváros Önkormányzata 
közel 500 kerületi nyugdíjas, illetve kismama könyvtári beiratko-
zási díját vállalta át; a könyvtár munkatársai pedig bekapcsolód-
tak a helyi Idősügyi Tanács munkájába.

Kállay Gáborné elmondta, a megállapodás nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy Ferencváros 2013-ban elnyerte az „Idősbarát Önkor-
mányzat” díjat. Az alpolgármester asszony szerint az önkormány-
zat tervei között szerepel, hogy a kismamák és az idősek mellett 
az ifjúság körében is kulturális misszió induljon annak érdeké-
ben, hogy Ferencváros a főváros ifjúsági-kulturális centrumává 
válhasson.

egerek és gyerekek a nemzetiben
A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Karaván Színház jóvoltából ötven Kén utcai óvodás látogathatott el a Nemzeti 
Színház Egerek című gyermekelőadására január 21-én. A gyerekek közül sokan még sosem jártak színházban, ezért minden bizonnyal 
emlékezetes marad számukra a színes, látványos előadás, amelybe ráadásul a nézőket is többször bevonták. És hogy a varázslat még 

tökéletesebb legyen, a jegyszedők is nagy egérfülekben várták 
az ifjú látogatókat. 

– Szerencsésen találkozott a Karaván és a roma nemzetisé-
gi önkormányzat szándéka, ezért közösen meghívtunk ötven 
óvodást a Kén utcai intézményből, ahová a legtöbb hátrányos 
helyzetű ferencvárosi kisgyermek jár – mondta el Tar József, a 
roma önkormányzat elnöke. – Fontos – folytatta –, hogy a ne-
hezebb sorsú gyerekek is kaphassanak kulturális élményeket, 
ezért terveik között szerepel, hogy az ilyen színházlátogatások 
rendszeressé váljanak. 
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Mesemondó-találkozó a kerekerdő oviban
Hetedik alkalommal rendezték meg a Kerekerdő Óvodában a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó mesemondó-talál-
kozót január 21–22-én. A kerület óvodásai és felkészítő pedagógusaik idén is lelkesen készültek a megmérettetésre.

Szencz Mátyásné óvodavezető köszöntötte a vendégeket, többek 
közt Levente Péter színművészt, Bácskai János polgármestert, 
Kállay Gáborné alpolgármestert, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri 
tanácsadót, Szente Ibolyát, a csíkszeredai testvéróvoda vezetőjét, 
Bán György népi hangszerkészítőt, valamint Csárdi Antal fővá-
rosi közgyűlési képviselőt.

Bácskai János polgármester beszédében megköszönte az óvó-
nőknek, hogy sok-sok mesét mondanak a gyerekeknek, amelyek 
– életre szóló élményeket nyújtva – gyakran a hétköznapok ne-
hézségeiben is kisegítik az embereket. Ezt követően hangszert 
ragadott: furulyán és hegedűn kísérte Levente Péter színművészt.

A ferencvárosi óvodákból érkező gyerekek idén is rengeteg ér-
dekes, tanulságos és mulatságos mesével készültek. A legkisebbek 
mellett az óvónők is kedveskedtek a jelenlévőknek – természe-
tesen ők is mesékkel, zenés produkciókkal. Az előadások közti 
szünetben pedig – a szponzorok jóvoltából – éhségüket is csilla-
píthatták kicsik és nagyok.

A találkozó végén Kállay Gáborné alpolgármester meseköny-
veket adott át a részt vevő óvodáknak, Szencz Mátyásné óvoda-

vezetőnek és a rendezvény 
támogatóinak köszönhetően 
pedig minden szereplő aján-
dékcsomaggal térhetett haza.

A Magyar Kultúra Napjá-
hoz kötődő rendezvény em-
lékkönyvébe Bácskai János a 
következő gondolatokat írta: 
„Nagy örömmel köszönöm 
meg az életre szóló élményt, 
gyermekeink mesemondását, 
ami minden nap arra kell em-
lékeztesse a felnőtt embert, 
amiért e világon létezünk: a 
szeretetre, az egymás iránti 
tiszteletre, az élet örömeire, 
a Jóisten áldására.”

(forrás: ferencvaros.hu)

Dr. Bácskai János polgármester

Baranyi Krisztina  (MSZP-EGYÜTT-PM-DK)

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP) 

Fröhlich Péter (Fidesz-KDNP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP-EGYÜTT-PM-DK)

Gyurákovics Andrea 1. evk. (Fidesz–KDNP)

Intzoglu István, 11.evk. (MSZP-EGYÜTT-PM-DK)

Jancsó Andrea Katalin (LMP)

Kállay Gáborné, alpolgármester

Pál Tibor (MSZP-EGYÜTT-PM-DK)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)

Szilágyi Zsolt (JOBBIK)

Mészáros László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)

    KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Polgármesterként a Polgár-
mesteri Hivatalban (I. em. 
24.) minden hónap utolsó 
csütörtökén 12–16 óráig, 
bejelentkezés személyesen 
az Ügyfélszolgálati Irodában, 
nyitvatartási időben. A József 

Attila-lakótelepen (Toronyház u. 3/B – Ügyfél-
szolgálati Kirendeltség) minden hónap második 
csütörtökén 17–18 óráig.

Minden hónap második csütörtökén 18–20 
óráig 
Franciaudvar (Közraktár utca 24.) 
Bejelentkezés: 06/20/393-6650, baranyi.
krisztina@ferencvaros.hu

Minden hónap második kedd, 12–14 óra. 
RÖNK ügyfélszolgálat (IX., Toronyház u. 3/A), 
illetve egyeztetés alapján.  
Telefon: 06/20/513-0779

Fogadóóra egyeztetés alapján. 
Tel.: 06/20/942-5266

Minden hónap első péntek, 10–12 óra, 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A) Telefon: 280-7195,  
e-mail: hidasi.gyula@ferencvaros.hu

Minden hónap első hétfőjén 16-18 óráig. 
Helye: Fidesz iroda Lónyay u.48.  
(Bakáts utca sarok)

Minden hónap első hétfő 16–18 óráig, 
illetve előzetes bejelentkezés alapján. 
Helye: RÖNK iroda (Toronyház u. 3/A) 
Telefon: 06/20/921-0943

Minden hónap második keddjén. 
Bejelentkezés: telefonon (06/20/526 4808) 
és emailen (jancso.andrea@ferencvaros.hu).

Minden hónap első hétfő-
jén 16.30–18.30 óráig 
Helye: Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14., II. 
emelet 38. 
Bejelentkezés az 
Ügyfélszolgálati Irodákon 

(IX., Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 3/B) 
személyesen a hónap minden munkanapján, 
ügyfélfogadási időben.

Minden hónap második péntek, 16–18 óra, 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP 
irodája (IX., Toronyház u. 3/B). Telefon: 348-
0864, e-mail: ptibor9@gmail.com

Helyszín: FMK vagy az Ecseri út 19. szám 
alatti ügyfélszolgálati iroda.
Előzetes bejelentkezés alapján: 
06/20/975-8262

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján.
Elérhetőség: 06/70/707-9105

Minden hónap első hétfőjén 16–17.30 óráig 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől) 
06/20/355-9819, meszaros.laszlo@ferencvaros.hu

Előzetes bejelent-
kezés alapján  
bármikor.  
Telefon: 
06/20/279-7025,  
e-mail:  
vas.imre@fidesz.hu

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő 

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)

Minden hónap első hétfőjén 17–19 óráig 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől)  
06/20/807-4734, illyesmikl@gmail.com

Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (Fidesz-KDNP)

Előzetes egyeztetés alapján. 
Elérhetőség: 06/20/357 1135 vagy 
kulpinszky@gmail.com

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)

Előzetes egyeztetés alapján. 
Bejelentkezés: 20-969-8849 
Helye: Köztelek u. 2.

Zombory Miklós, alpolgármester 

Minden hónap második 
csütörtök 16-18 óráig, 
helye: Bakáts téri általá-
nos iskola 
Alpolgármesteri 
fogadóóra: minden 
hónap harmadik csütörtök 

16.00–18.00 óra, helye: Polgármesteri Hivatal, 
Bakáts tér 14., II. emelet 38. Bejelentkezés az 
ügyfélszolgálati irodákon (IX., Bakáts tér 14. 
vagy Toronyház utca 3/B) 
személyesen a hónap minden 
munkanapján, ügyfélfogadá-
si időben.
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nyitott tornatermek várják a sportolni vágyókat
Ferencváros Önkormányzata ingyenes 
sportfoglalkozásokat szervez a kerület-
ben élők számára. A Nyitott tornaterem 
elnevezésű programok részeként egész-
ségmegőrző tornára és önvédelmi fog-
lalkozásra várjuk Ferencváros aktív és 
egészséges 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 gyakorlatait a résztvevők igényei-
nek és erőnléti állapotának megfelelően 
alakítjuk ki. 
Helyszínek és időpontok:

Weöres Sándor Általános Iskola és Gim-

názium: minden hétfőn 17.15–18.30 óráig 
(Lobogó utca 1.)

Minden csütörtökön 17.15–18.30 óráig 
(Toronyház utca 21.)

Molnár Ferenc Általános Iskola (Mester 
utca 19.)

Minden kedden 17.00–18.15 óráig
Minden pénteken 18.00–19.15 óráig
A foglalkozásokat Dornbach Ildikó at-

létika szakedző, TRX-edző, funkcionális 
tréner vezeti.

Önvédelemi foglalkozások: célja a 
résztvevők megismertetése az egészség-
megőrző és gyógyító hatású küzdősport, a 
karate világával. A karate segít a minden-
napi stressz levezetésében, az önvédelmi 
gyakorlatok elsajátítása pedig magabiz-

tossá teszi a résztvevőket. Az edzéseken 
szakember felügyelete mellett mindenki 
korának és állapotának megfelelő intenzi-
tással vehet részt. 
Helyszín és időpontok:

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnázium (Lónyay utca 4/C–8.)

Minden hétfőn 19.00–20.00 óráig
Minden szerdán 18.00–19.30 óráig
Az edzéseket Zima István, 2 danos goju-

kai karate mester vezeti.
A Nyitott tornaterem programok a fe-

rencvárosi lakosok számára ingyenesek, 
amelyekre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Ferencváros Önkormányzata

Fiatalkori problémákon segíthetnek a kortárs segítők
Átvehették végzettségükről szóló okleveleiket Ferencváros első kortárs segítő fiataljai. Az önkormányzat új kezdemé-
nyezése ingyenes, közel két hónapos intenzív tanfolyam keretében oktatja a középiskolás diákokat arra, hogyan segítse-
nek iskolatársaik, barátaik szociális és lelki problémáinak megoldásában. 

A szociális jellegű tanfolyamokban 18 éves tapasztalattal bíró 
Kortárs Segítő Műhely Alapítvány képzésének tematikája az ön-
ismeret- és személyiségfejlesztésre épült. Ezeket egészítette ki a 
pszichológia, a kommunikáció és a problémamegoldás módszer-
tana, de a konfliktuskezelés, az iskolai erőszak kezelése, a drog- és 
szenvedélybetegségek is terítékre kerültek. A résztvevőket arra is 
megtanították, milyen alternatívákat kínálhatnak kortársaiknak a 
drogozás helyett.

– A kortárssegítő-képzés lényege, hogy az így felkészített diák 
jobban fog tudni segíteni saját közösségeiben, családjában, baráti 
körében, iskolájában, hiszen az azonos korú fiatalok jobban elfo-
gadják egymás tanácsát, mint egy felnőtt szakemberét – mondta 
el az oklevelek átadóünnepségén Zelenák József, az alapítvány el-
nöke. Egészségnevelő munkájukhoz az is hozzátartozik, hogy ha 

a kezelendő probléma túlmutat a lehetőségeiken, továbbirányítsák 
őket a megfelelő szakemberhez, hiszen a legtöbb ember nem tud-
ja, hova fordulhat segítségért.

– Nekem az osztályfőnököm ajánlotta a képzést, és mivel na-
gyon érdekelt a segítő munka, jelentkeztem. Hasznos dolgokat 
tanultunk, például azt, hogyan kell megközelíteni az embereket 
úgy, hogy ne utasítsák vissza a segítő szándékot – mesélt élmé-
nyeiről az egyik tanuló, Geyer Klaudia. – A jelentkezők többsége 
elsősorban saját magán szeretne segíteni, ami rendjén is van – ál-
lítja Zelenák József. Úgy véli, az tud igazán segíteni, aki tisztában 
van önmagával és stabil a lelkivilága. A vezető szerint a Kortárs 
Segítő Műhelynél végzett diákokból gyakran válik diplomás ta-
nár, orvos, pszichológus vagy szociális munkás. A tapasztalatok 
szerint a képzés hatására nyitottabbá, bátrabbá válnak, felismerik 
a gondokat, és megtanulják kezelni azokat.

A tanfolyam sikeres befejezéséért járó okleveleket T. Zuggó 
Tünde alpolgármesteri tanácsadó adta át, aki szerint a képzés a 
kerületben végzett drogprevenciót is hatékonyabbá teszi. – A 
megelőző munka akkor lehet igazán eredményes, ha a fiatalok is 
segítenek egymáson, és juttatnak el kortársaiknak fontos üzenete-
ket – jelentette ki a tanácsadó, aki arra kérte a végzett diákokat, 
bátran dolgozzanak ki megoldási javaslatokat az önkormányzat 
számára a korosztályukat érintő problémákról.

A képzés után a kortárs segítők saját önkéntes tevékenységük 
mellett az önkormányzat munkáját is támogathatják. Részt ve-
hetnek utcai programokban, a kerületi Kábítószer Egyeztető 
Fórum és az Ifjúsági Iroda munkájában, valamint Ferencváros 
drogprevenciós programjának alakításában.                            T. D.

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
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2015/negyedik kiírás
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a „Szociális városrehabilitáció 
Ferencvárosban, József Attila Terv I. ütem” városrehabilitációs projekt (KMOP-5.1.1/
B-12-k-2012-0003) részeként elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló 
„miniprojektek” támogatására pályázatot hirdet az alábbi témában: Közösségfejlesztést és 
környezeti nevelést célzó „Közösségfejlesztő civil és egyházi programok”  
A rendelkezésre álló Programalap keretösszege: 45 000 000 Ft, ebből. Az A) pályázati témakör-
re 8 500 417 Ft.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatás összege: a Pályázati Útmutatóban részletezetteknek megfelelően, témakörönként eltérő összegben.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 9.
Pályázhatnak: nonprofit jelleggel működő szervezetek, amelyek a IX. kerület lakosságával kapcsolatban vannak (a kerületben bármi-
lyen módon jelen vannak), vagy a kerületben a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.

A részletes pályázati útmutató és dokumentáció elérhető a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata www.
ferencvaros.hu honlapján.
„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg”.

2015. február 2. 11.00
Csökkentett üzemű (morgató) próba
2015. március 2. 11.00
Hangos üzemű (teljes körű) próba
2015. április 13. 11.00
Csökkentett üzemű (morgató) próba
2015. május 4. 11.00
Csökkentett üzemű (morgató) próba
2015. június 1. 11.00
Csökkentett üzemű (morgató) próba
2015. július 6. 11.00
Csökkentett üzemű (morgató) próba
2015. augusztus 3. 11.00
Csökkentett üzemű (morgató) próba
2015. szeptember 7. 11.00
Hangos üzemű (teljes körű) próba
2015. október 5. 11.00
Csökkentett üzemű (morgató) próba
2015. november 2. 11.00
Csökkentett üzemű (morgató) próba
2015. december 7. 11.00
Csökkentett üzemű (morgató) próba

tájékoztatás a Monitoring és lakossági 
riasztó – Molari – rendszer telepítéséről
Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Belügyminisztérium Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) kiemelt 
projektje részeként egyes alsó és felső küszöbértékű veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzemek környezetében országos kiterjedé-
sű – kerületünkben is telepített –, magas rendelkezésre állású, re-
dundánsan működő adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai és 
vegyi monitoring, valamint lakossági riasztórendszer (MoLaRi) 
került kiépítésre. 

A katasztrófavédelem által működtetett MoLaRi rendszer fő fel-
adata a lakosság ipari balesetek esetén történő riasztása, illetve 
a követendő magatartási szabályokról való tájékoztatása. Annak 
érdekében, hogy a lakosság riasztása, tájékoztatása megfelelően 
megtörténhessen, a rendszer részét képező szirénák működőké-
pességét havi rendszerességgel ellenőrizni szükséges. 

A riasztó-tájékoztató eszközök működőképességének ellenőrzé-
sével együtt járó kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük, 
annak végrehajtása Ferencváros lakosainak biztonságát szolgálja.  

Dr. Bácskai János 
polgármester

Kedves Ferencvárosiak!
Látogassuk meg együtt 
Magyarország legszebb 
épületét, az Országházat!
Az idegenvezetéssel egy-
bekötött Parlament-láto-
gatás tervezett időpontja: 

2015. március 10.  
(kedd) 11.30

Ha részt szeretne venni a 
programon, kérem, leg-
később március 1-ig je-
lentkezzen be telefonon: 
06/20/357-1135.

Kulpinszky Eleonóra
önkormányzati képviselő

Parlament-
látogatás

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

tájékoztató az élelmiszer-támogatás igényléséről
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvá-
ros Önkormányzata 2014-ben – új támo-
gatási formaként – bevezette a húsvéti 
élelmiszer-támogatást.  

Az élelmiszer-támogatás kérelemre: a 
Budapest IX. kerületben bejelentett ál-
landó lakóhellyel rendelkező és életvi-
telszerűen a Ferencvárosban tartózkodó, 
a tárgyévben a 70. életévét betöltött sze-
mélynek, valamint a négy- vagy több-
gyermekes családok részére adható. A 
kérelmek benyújtásának határideje: 
2015. március 31-e. 

A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya 
másolatát, illetve a kérelmező nyilatkozatát 
arról, hogy életvitelszerűen a IX. kerületben 
lakik, valamint a négy- vagy többgyerme-
kes szülőnek arról, hogy gyermekeit saját 
háztartásában neveli.

2015-től a támogatás már nem Erzsébet-
utalványban, hanem – igény szerint – fo-
lyószámlára történő utalással vagy postai 
úton kerül kifizetésre. Változott a támogatás 
összege is, amely ez évtől személyenként, 
illetve gyermekenként egységesen 5000 
forintra emelkedett. A támogatás igénybe-

vételéhez szükséges formanyomtatvány a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain 
(Bakáts tér 14., Lenhossék u. 24–28., To-
ronyház u. 3/B,  Ecseri út 19.) érhető el, ahol 
egyúttal a kérelmet is be lehet nyújtani.

További információ: személyesen: a Hu-
mánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 24–
28., ügyfélfogadás: hétfőn: 8–18, kedden, 
szerdán, csütörtökön: 8–16, pénteken: 8–12 
óráig), telefonon: a 215-1077/320-as tele-
fonszámon, illetve a 217-7105-ös faxszá-
mon, valamint a humanszolg@ferencvaros.
hu e-mail címen.
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REJTVÉNYFERENCVÁROSI GÓLYAHÍR

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

ALBUM

Ferencváros a csúcson címmel küldött fotót lapunknak Ausztriából Lászay Péter nevű olvasónk.

Doba Abdullah 2014. július 
31-én érkezett.

Jakubcsák-Titkos Edvin 2014. 
augusztus 16-án született. 

Pap Mia 2014. augusztus 22-
én jött a világra.

Sulyok-Szél András 2014. július 
31-én látta meg a napvilágot, a 
képen 2 hónapos.


