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Nincs környezetei veszély a 
IX. kerület lakótelepein. Ezt 
állapította meg az akkreditált 
laboratoriumi vizsgálat.

BEcsENgEttEk

 a tanévkezdés kapcsán kállay 
gáborné és Zombory Miklós alpol-
gármester adott tájékoztatást. 

Szeptember 19-én ismét Autómentes Nap a József Attila-lakótelepen. Részletes program a 14. oldalon.

Rendkívül gazdag programkí-
nálattal várja az érdeklődőket a 
Ferencvárosi Művelődési Központ 
szeptemberben.  13

Őszi prograMoK

Humor és bor szódával, lecsóval
szeptember első hétvégéjén Humor- és Borfesztivállal kezdődött meg Ferencváros őszi programsorozata. a gasztro-
nómiai ínyencségek és a legjobb borok élvezetét a poéngyártás hazai nagymesterei tették teljessé, a rendzevényt zenés 
programok és lecsófőző verseny gazdagította.

A péntek délutáni verőfényes napsütésben 
a Molnár Trió koncertje, majd a „stand up 
atyjának” tartott Sándor György Kossuth-
díjas humoralista fogadta a fesztiválra ér-
kezőket, aki különös nyelvi asszociációval 
és fanyar iróniájával hangolta mosolyra a 
közönséget. Az ötödik Humor- és Borfesz-
tivált Bácskai János polgármester nyitotta 
meg, aki külön köszöntötte Ferencváros 
testvérvárosainak küldötteit, majd emlékez-
tetett Hamvas Béla egyik írására, melynek 
címe: Mikor igyak? Felidézte, hogy az erre 
adott válasz az írónál egy teljes oldalt tölt 
meg, és lényege, hogy: „mindig, minden-
kor, mindenfélét, mindenhol, minden alka-
lommal, akár még az ajtónyikorgásra is”.
 – Ha valaki leül borozni valakivel, abból 
két dolog következhet: összevesznek vagy 

humorizálnak. Mi az utóbbira törekszünk 
– vázolta a kulturált borfogyasztást nép-
szerűsítő rendezvény alapkoncepcióját az 
ötletgazda, Őszy-Tóth Gábriel, aki szerint 
humor nélkül lehetetlen túlélni az életet. 
Jövőre országos humorversenyt tervez in-
dítani fiatalok számára, melynek döntőjét a 
fesztiválon tartanák meg.

A főszervező 2010-ben Így főznek a bo-
rászok címmel adott ki könyvet, 2011-ben 
pedig Ferencváros Önkormányzatának 
támogatásával fesztivált indított. Mivel 
Jedlik Ányos Ferencvárosban találta fel a 
szódát, a frissítő ital is főszerepet kapott 
az eseményen: a fröccs számtalan változa-
tát kóstolhatták meg az érdeklődők. 

A fesztiválozók Bulgáriából, valamint 
Magyarország legjobb borvidékeiről: Vil-

lányból, a Kiskunságból, Tokaj hegyeiről, 
Balaton-felvidékről és Egerből szárma-
zó minőségi borokat is megízlelhettek. A 
Bakáts téri rendezvényen személyesen vett 
részt az egyik legelismertebb hazai borász, 
Dúzsi Tamás, akinek vörösborát idén a vi-
lág legjobbjának választották. A köszöntők 
után igazi úri mulatság vette kezdetét a 
színpadon. Teremi Trixi, Benkóczy Zoltán 
és Bozsó József sodró lendületű előadásá-
ban az operettirodalom legvidámabb darab-
jait énekelték és táncolták el, majd a Vivát 
Bacchus Énekegyüttes produkciói fokozták 
a jókedvet. Később Maksa Zoltán groteszk 
humorbombái edzették tovább a rekesziz-
mokat, a kellően ellazult közönség pedig 
Tóth Vera esti nagyzenekari koncertjével 
zárhatta a napot.       (folytatás a 3. oldalon)
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Nincs környezeti veszély 
a IX. kerületi lakótelepeken
Ferencváros Önkormányzata megalapozott választ kívánt adni arra a kérdésre, hogy eljuthattak-e a Budapesti Ve-
gyiművek (BVM) korábbi, több évtizedes tevékenységéből származó szennyezések a lakott területekig, ezért vizsgá-
latokat végeztetett a felszámolás alatt álló cég illatos úti telephelyének közelében fekvő lakótelepeken. az akkreditált 
laboratóriumi mérések legfontosabb eredménye, hogy akut, azonnali beavatkozást, óvintézkedést igénylő szennyezést 
a vizsgált területeken nem mutattak ki.

2015 júliusában az önkormányzat a talaj, a talajvíz és a felszíni 
vizek állapotát tanúsító objektív vizsgálatokat végeztetett. A mun-
kával a WESSLING Hungary Kft.-t bízta meg, amely közel ne-
gyed évszázados tapasztalattal rendelkezik, és környezetvédelmi 
elemzések tízezreit végezte már el. A felmérések a talajban, a ta-
lajvízben, illetve az Illatos-árok felszíni vízében esetlegesen jelen 
lévő szennyező és egészségre káros vegyi anyagok mennyiségére, 
koncentrációjára vonatkoztak.

Amint arról előző lapszámunkban beszámoltunk, a talajvíz-min-
tavételhez kutat fúrtak az Aszódi lakótelepen a Táblás közben, a 
József Attila-lakótelepen a Csengettyű utcában és a Napfény utcai 
termelői piac melletti területen. Talajvízmintát vettek ezek mellett 
az Illatos úti ebtelep meglévő monitoringkútjából, az Illatos-árok-
ból pedig felszíni vízmintát gyűjtöttek.

Palotai Zoltán, a WESSLING Kft. környezetanalitikai üzletág-
vezetője szerint az eredmények megnyugtatók, a talaj és a talajvíz 
– csakúgy, mint az ország egész területén – csupán kis mértékben 
szennyezett. A laboratórium munkatársai csak növényvédőszer-
maradványokat mutattak ki, azokat is nyomnyi mennyiségben. 

Azok az oldószerek és egyéb komponensek azonban, amelyek a 
BVM korábbi tevékenységéből származhattak, egyáltalán nem 
kimutathatók. Mivel Budapest ipari tevékenysége nyomán a ta-
lajvizek közvetlen felhasználása sehol sem ajánlott, így Ferencvá-
rosban a közterületek öntözése és a játszóterek ivókútjainak vízel-
látása – korábban és jelenleg is – vezetékes víz igénybevételével 
történik. Az Illatos-árok lakótelepi szakaszán vett felszíni vízmin-
tákból pedig – Palotai Zoltán elmondása szerint – egyáltalán nem 
tudták kimutatni a BVM potenciális szennyező vegyületeit. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főosztályának Környezetvédelmi Mérőközpontja május 
közepén mérőautókat helyezett ki a Napfény utcai termelői piac 
mellé, illetve a Lobogó utcai Weöres Sándor iskola területére az 
esetleges levegőszennyezettség megállapítására. Az eredmények 
szerint az Illatos út környezetében a mért anyagok koncentrációja 
nem érte el a vonatkozó rendeletben megállapított határértékeket. 
A kormányhivatal a hátrahagyott vegyi anyagok elszállításának 
ideje alatt is – telepített mérőeszközökkel – folyamatosan gondos-
kodik a légszennyezettség méréséről.               V. L.

Régi-új orgona a Kálvin téren
a technikai finomhangolást követően szeptember 4-én átadták a Kálvin téri református templom közel egy éve elkészült 
orgonáját. a hangszer teljes körű rekonstrukcióját szakértői grémium, tapasztalt kivitelezők, kormányzati támogatás és 
az egyházkerület elkötelezettsége is segítette.

Az M4-es metró építése előtt végzett épü-
letdiagnosztikai felmérés során derült 
ki, hogy a templom tornyát belülről egy 
vasbeton koszorú segítségével meg kell 
erősíteni, hogy elkerüljék az esetleges ká-
rosodásokat. Ehhez le kellett bontani az 

orgonát, amelyet korábbi állapotában nem 
is lehetett visszaépíteni, mivel az átalakítás 
után mintegy 20 centiméterrel szűkebb tér 
keletkezett. Több lehetőség megvizsgálá-
sát követően végül az eredetihez mind ki-
vitelezésben, mind hangzásvilágban minél 

közelebb álló hangszer megépítése mellett 
döntöttek. Ehhez szükség volt a templom-
mal egy időben épült, 186 éves orgona da-
rabjainak leltározására, valamint a készítő, 
Jacob Deutschmann még fellelhető orgo-
náinak felkutatására, hogy a hiányzó alkat-
részeket a kortárs hangszerek mintájára – 
hasonló anyagból, hasonló technológiával 
– tudják reprodukálni.   

Magyarország legnagyobb késő barokk 
hangzású orgonáját korábban többször is 
átépítettek, ezért a precíz kivitelezéshez 
komoly levéltári és kutatómunkára volt 
szükség. A mechanikus rendszerű, ma már 
gépi, de emberi erővel is fújtatható orgo-
na elrendezése is megváltozott az elmúlt 
évekhez képest. A középső orgonamaszk 
ugyanis „eltűnt”, így szabaddá vált a fény 
útja a homlokzati üvegablakon át, emiatt a 
templom is világosabbá vált. Érdekesség, 
hogy az elbontott maszkot megőrizték, az 
jelenleg a karzaton látható. Az immár újra 
eredeti hangján megszólaló, a Pécsi Or-
gonaépítő Manufaktúra által újjáélesztett 
hangszer a liturgikus használaton kívül 
koncerteken is hallható lesz.              M. K. 
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HÍRKÉP

A Batyuszínház mesejátékával indult a Hu-
mor- és Borfesztivál másnapja, amit az eső 
miatt a bábok közvetlen közelében, a szín-
padon kísérhettek figyelemmel a gyerme-
kes családok, amelyeket Nokedli, Tarhonya 
és Gombóc, a három bohóc szórakoztatott 
tovább. A Kossuth-díjas operaénekes, Kal-
már Magda és Virágh József déli nótáira 
még a nap is kisütött, a délutánt megnyitó 
KLG amatőr színtársulat musicalműsorá-
ra pedig újra megtelt a színpad. Közben a 
bográcsokban is elkezdett rotyogni az étel, 
hiszen tavaly óta lecsófőző bajnokságot is 
tartanak az eseményen. A verseny indulói 
között szerepeltek a testvérvárosok, az ön-
kormányzat, pártok, nemzetiségek és civil 
szervezetek csapatai, valamint az egyik 
fellépő művészcsoport, a Four Fathers tag-
jai. A főzőcskézés közben Mahó Andrea 
és Csengery Attila népszerű musicalsláge-
rekkel szórakoztatta a nagyérdeműt, amit 
egy újabb stand up előadás követett. A Bab 
Társulat óriásbábos interaktív vásári ko-
médiája közben vette kezdetét az elkészült 

lecsók zsűrizése. Az ítészek között Gianni 
Annoni műsorvezető, étteremtulajdonos is 
végigkóstolta a menüt, aki arra jutott, hogy 
a magyar lecsó az igazi, az olaszok csak 
elrontják azt a cukkinivel és a padlizsán-
nal. Az eredményhirdetés (képünkön) után 
az este a Brassdance együttes koncertjével 

folytatódott, zárásként pedig a Magyarok 
a Barcáért című filmet vetítették le. Kocsis 
Tibor alkotása három magyar futballista 
(Kubala, Kocsis, Czibor) történetét meséli 
el, akik az FC Barcelona legendái lettek.

T. D.

Vidnyánszky Attila igazgató kérésére, 13 és fél évvel a meg-
nyitó után, szeptember 3-án felkerült az épület homlokzatára 
az intézmény neve: NEMZETI SZÍNHÁZ. Ezzel az esemény-
nyel és a szeptember 18-i Don Quijote bemutatóval indítja a 
2015/2016-os évadot a teátrum. Szeptember 19-én, a Szín-
házak Éjszakáján pedig nyílt napra várják az érdeklődőket. A 
14.00–22.00 óráig tartó programsorozat részeként többek közt 
nyílt próbákon, beszédórán, fotózáson, kulisszajáráson, kon-
certeken vehetnek részt a jelentkezők. 

Folytatás az 1. oldalról

Rejtett tartalom
az V. Humor- és Borfesztivál alkalmából érkeztek Ferencvárosba testvérvárosaink delegációi is. a kétnapos rendezvény 
nyitányaként egy kiállítás-megnyitót tartottak; Miklóssy Mária festőművész Erdélyből hozta el alkotásait a pincegalériába. 

A Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatója, Tóth Betty kö-
szöntötte a vendégeket, majd Bácskai János szólalt fel. A polgár-
mester örömét fejezte ki, hogy ismét egy testvérvárosi (Sepsi-

szentgyörgy) művész mutatkozik be a IX. kerületben, hiszen ezek 
az események közelebb hozzák a települések lakóit egymáshoz.

Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója nyitó-
beszédében elmondta, gyermekkora óta ismeri a művésznőt. – A 
családi mitológiát bemutató anyag mellett a kiállítás másik részé-
ben a tobzódó színek világa, a nagyon finom, színes grafikákkal 
kacérkodó művei kellemes optimizmust sugallva egy modern, 
mai hangvételű világot tárnak elénk. A kísérletezés folytatódik, a 
művésznő tisztázza magában az újabb irányzatokhoz való viszo-
nyát – tette hozzá.

A megnyitó végén Miklóssy Mária megköszönte, hogy tárlatot 
rendezhetett Ferencvárosban, és beszélt férjéről, Plugor Sándor-
ról, aki Erdély egyik legjobb rajzolója volt. A művésznő, aki két 
fiúgyermek édesanyja és boldog nagymama, az alkotás mellett 
negyedszázada ápolja, menedzseli férje emlékét és munkásságát.

A kiállítás szeptember 16-áig tekinthető meg.
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Szív- és érrendszeri felmérés a Szent István Kórház Prevenciós Ambulanciáján
a szív- és érbetegségek kezelésével és megelőzésével 
foglalkozó ambulancia – ahol belgyógyászok, kardio-
lógusok és diabetológusok dolgoznak – várja azokat 
a betegeket, akiknek az alábbiak közül legalább egy 
szerepel a kórtörténetében:

• Lezajlott szívizominfarktus
• Koszorúértágitás, stentbeültetés
• Alsóvégtagi érszűkület
• Nyakifőütőér-szűkület
• Cukorbetegség magas vércukorszinttel
A Prevenciós Ambulancia célja, hogy a magas szív- és érrend-

szeri rizikóval rendelkező betegek esetében megelőzzük az ismé-
telt veszélyes eseményeket, amelyek akár az érintettek halálát is 
okozhatják. Néhány vizsgálatnak köszönhetően felmérhető az Ön 
állapota, amely segíthet a súlyos következmények megelőzésében.

Az ambulancia az elkövetkező időszakban rendszeresen végez 
felmérő vizsgálatokat, amelyeken életmóddal és a betegségével 
kapcsolatban rövid előadást is tartunk. Az előadást követően Ön 
is felteheti kérdéseit.

a következő felmérés időpontja:
2015. szeptember 23. 14.00–17.00 óráig
Helye: 1097 Bp., Nagyvárad tér 1.,
Szent István Kórház “G” épület, földszint (ANGIOLÓGIA) 
Beutaló nem szükséges!
Jelentkezés: 
E-mail: 1beliroda@gmail.com
Telefon: +36/1/455-5797

Minden résztvevő a szívbetegségek megelőzésével kapcsolatos 
könyvet kap ajándékba.

Dr. Vértes András 
kardiológus-belgyógyász, osztályvezető főorvos

EgÉsZsÉg

Adomány a Merényi kórháznak
Közel 60 millió forint értékű tárgyi felajánlást kapott Németországból a Merényi gusztáv Kórház. a kamionnyi adományt 
egy korábban Magyarországon balesetet szenvedett kölni motoros kezdeményezésére gyűjtötték össze.

11 évvel ezelőtt Dunaharaszti közelében 
egy kisteherautó lesodorta az útról Manfred 
Wesslinget, motoros nevén Piccot (képün-
kön középen, fekete sapkában), aki járművé-
vel az árokba borult. A baleset következté-
ben a férfinak több helyen eltört a gerince és 
kómába esett. A mentők válságos állapotban 
szállították a Merényi kórház traumatológiai 
osztályára, ahol életmentő műtétet hajtottak 
végre rajta. A kölni motoros klub vezetője 
felépülését követően elhatározta, gyűjtésbe 
kezd a ferencvárosi kórház javára. Amint azt 
Picco az adományok átadásakor elmondta, 
az itteni orvosok és ápolók szakmai felké-
szültsége és emberi hozzáállása nagyban 
segítette őt a túlélésben és a gyógyulásban, 
illetve abban, hogy élete további részét nem 

kényszerül kerekes székben tölteni. Hoz-
zátette, az itt eltöltött hetek során szem-

besült az intézmény felszereltségének 
hiányosságaival, ezért eldöntötte, hogy 
segíteni fog a körülmények javításában. 

A felajánlás, amely többek között negy-
vennél több kórházi ágyat, mozgássérült 
WC-ket, kerekes székeket, fürdőkád-
liftet, ultrahangberendezést, asztalokat, 
székeket, pelenkákat és gyermekjáté-
kokat tartalmazott, a Merényi Gusztáv 
Kórház traumatológiai és pszichiátriai 
osztályai között osztják szét.

Az adomány németországi egészség-
ügyi intézményekből érkezett, az eszkö-
zök összegyűjtésében és azok hazánkba 
juttatásában kiemelkedő szerepet vállalt
a Westerwald Klinika és a Buchholz be-
tegápolási szolgálat.       V. L. 

Kerékpárral a testvérvárosokban
a vajdasági Magyarkanizsa Természetjáró Egyesülete a helyi önkormányzat támogatásával megszervezte az i. Barátság 
Kerékpártúrát, mely során felkeresték több testvérvárosukat. a csapat 14 nap alatt 1230 km-t tett meg, a szállást az 
őket fogadó települések biztosították. a bringások augusztus 14-én érkeztek Ferencvárosba.

A tikkasztó melegben, délelőtt 11 órakor gördült be a lelkes csa-
pat a Bakáts térre. A Polgármesteri Hivatal előtt Illyés Miklós, az 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke és Kulpinszky 
Eleonóra önkormányzati képviselő fogadta őket. Illyés Miklós át-
adta Ferencváros polgármesterének üdvözletét és gratulált Berec 
Sándornak a nagyszerű kezdeményezéshez, amelyhez az erdélyi 
Sepsiszentgyörgyről is csatlakozott két résztvevő. 

A túra szervezője elmondta, a megmozdulás a barátságról és a kör-
nyezettudatos életről szól. 

Az aznapi, 20 km-es rövid táv alkalmat adott a regenerálódásra és 
egy kis városnézésre is. A Ferenc téri Kerék-Páros Biciklibolt és 
Szerviz pedig felajánlotta, hogy a továbbhaladást biztosító szervi-
zelést anyagáron biztosítja a résztvevőknek.

(forrás: www.ferencvaros.hu)
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PÁLYÁZAT CIVILEKNEK

Focibajnokságot szerveztek roma fiataloknak
Ünnepélyes díjkiosztóval zárult a roma Kulturális és sport Közhasznú Egyesület főként hátrányos helyzetű gyerekek-
nek és felnőtteknek rendezett 3. nyári labdarúgó-bajnoksága. a Bozsik programban is részt vevő tehetséggondozó szer-
vezet focikupáján 7–65 éves korig rúgták a bőrt a jelenlévők, akik egytől egyik érmekkel és kupákkal térhettek haza. 

A ferencvárosi roma sportegyesületnél futballozni, táncolni, zenél-
ni, sakkozni és asztaliteniszezni tanulhatnak a fiatalok, akik közül 
a legtöbben versenyezni is járnak. – Büszkék vagyunk arra, hogy a 
budapesti szervezetek közül Ferencvárosból igazolta le a legtöbb 

focistát a Bozsik Program – mondta el Csonka Gyula, az egyesület 
elnöke. A 7, 9 és 11 éves korosztályban 45 igazolt játékost felvonul-
tató szervezet hetente háromszor tart edzést a fiataloknak. Az iga-
zolt focisták már az ősszel induló országos bajnokságra készülnek.

A József Attila Terv részeként 2013-ban indult „Nyitott tornater-
mek” programsorozat égisze alatt nemcsak kispályás labdarúgás-
ban, de asztaliteniszben és sakkban is összemérhetik tudásukat a 
fiatalok. Az önkormányzat által támogatott program célja, hogy a 
hátrányos helyzetű családok gyermekei is rendszeres, edző által 
vezetett sportolási lehetőséghez jussanak. Az egyesület idén szín-
játszó kört is indít, farsangra pedig már kész színdarabbal rukkol-
nak elő a színészpalánták.

A focibajnokságra nevező serdülő, ifjúsági és felnőttcsapatok 
az augusztusi hőségben három hétig versengtek a legjobbnak járó 
kupáért. A Vendel utcai Sportcsarnokban rendezett tornán közel 
80 fő, 8 felnőtt- és 8 gyerekcsapat indult.

Csonka Gyula szerint sok tehetség fordul meg az edzéseken, 
ám a sikerhez ez még kevés. Két éve például a Real Madrid me-
nedzserei jöttek el megnézni az edzésüket. – Egy cigány kisfiút 
ki is választottak, és már vitték volna Spanyolországba, az uta-
zás előtt azonban, családi okok miatt, meghiusúlt a lehetőség – 
mesélte az egyesület elnöke.

A díjkiosztón minden csapat kapott valamilyen elismerést, de a 
gólkirályt (Tamás László), a legjobb focistát (Janó Richárd) és a leg-
jobb edzőt is díjazták. A kupákat és érmeket Illyés Miklós, az Egész-
ségügyi, Szociális és Sport Bizottság, valamint Mészáros László, a 
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke adta át. 

T. D.

Majd adok én neked! címmel, immáron 
másodszor jelent meg a Ferencvárosi 
Közösségi Alapítvány (FKA) pályázati 
felhívása. Erre olyan civil szervezetek és 
nem bejegyzett csoportok is jelentkez-
hetnek, amelyek programjukkal a kerü-
leti gyerekek és fiatalok mindennapjait 
teszik színesebbé, biztonságosabbá, tar-
talmasabbá és gazdagabbá.

Elsősorban olyan programokat várnak, 
amelyek a fiatalokat foglalkoztató kérdé-
sek bemutatására, a bennük rejlő tehetség 
kibontakoztatására, a nekik szóló színvo-
nalas és biztonságos kulturális, szabadidős, 
illetve sportprogramok létrehozására irá-
nyulnak. Továbbá, amelyek a helyi közös-
ségért végzett munkát, az örömet adó ön-

kéntességet és a közösségi adományozást 
is népszerűsítik. Előnyben részesülnek a 
kerület értékeivel és problémáival egyaránt 
őszintén foglalkozó, újszerű módszerekkel, 

modern kommu-
nikációs eszkö-
zökkel született, 
a különböző tár-
sadalmi helyzetű 

gyerekeket együtt mozgósító programok, a 
10–16 évesek aktivitására építő, valamint a 
szülőket is bevonó kezdeményezések.

A pályázaton kiosztható teljes összeg (1,1 
millió Ft) kizárólag helyi kötődésű magán-
adományozók és vállalkozók támogatásai-
ból gyűlt össze a Ferencvárosi Gyermek-
alap javára. Az egyes pályázatok minimum 

bruttó 50 000, maximum bruttó 300 000 
forintot nyerhetnek. A Ferencvárosi Kö-
zösségi Alapítvány minden érdeklődőt arra 
biztat, vegyen részt egy személyes konzul-
táción a IX. kerület, Márton utca 10. szám 
alatti irodájukba, hogy a kurátorok minél 
teljesebb képet kapjanak a pályázó szándé-
kairól. A pályázatokat ugyanezen a címen 
lehet személyesen leadni vagy postai úton 
elküldeni, legkésőbb október 9. délután 5 
óráig. A részletes pályázati felhívás és a pá-
lyázati űrlap letölthető az FKA honlapjáról, 
a www.ferencvarosi.kozossegialapitvany.
hu oldalon.
kapcsolat: Scsaurszki Tamás kurátor,
06/20/243-8491,
scsaurszki.tamas@gmail.com.

Tisztelt Közös Képviselő asszony/Úr!
Ezúton meghívom Önt és a Számvizsgáló Bizottság elnökét a 
Közös Képviselők Klubjának 2. munkacsoportjára 2015. szep-
tember 16-án (szerda) 17 órakor, a Vendel Iroda- és Konferen-
ciaházba (1096 Budapest, Vendel utca 11. IV. emelet).

a munkacsoport témája: 
Házirend kidolgozása – 2. rész
Szakmai vezető: dr. Kasza Mónika, Ferencváros Önkormány-

zatának Hatósági Irodájának irodavezetője 
Koordinátor: Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselő

Részvételi szándékát kérem, jelezze a sebestyen.agnes@
ferencvaros.hu e-mail címen, vagy telefonon a 06/1/215-
1077/202-es melléken Sebestyén Ágnesnek.

A regisztráció feltétlenül szükséges, mert csak az előre bejelent-
kezett résztvevők számára tudunk nyomtatott anyagot biztosítani! 

Tisztelettel:
Dr. Bácskai János polgármester nevében:

Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselő

MEGHÍVÓ
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Tanévnyitó körkép
Kállay gáborné és zombory Miklós alpolgármester a iX. kerületi iskolák, 
óvodák és bölcsődék helyzetéről, az önkormányzat támogatásairól, az okta-
tási-nevelési intézményekben végrehajtott beruházásokról, valamint a nyári 
viharkárok elhárításáról adott tájékoztatást a www.ferencvaros.hu honlapnak.

•	 Milyen	 pozitív	 fejleményekről	 tud	 be-
számolni	a	ferencvárosi	iskolákkal	kap-
csolatban?

Kállay Gáborné: Mindenekelőtt azt 
emelném ki, hogy kerületünk általános és 
középiskolái egyaránt nagyon népszerűek. 
A ferencvárosi gyerekek előszeretettel ma-
radnak, illetve tanulnak tovább itt, és más 
kerületekből is szívesen jönnek ide a fiata-
lok. Vannak intézményeink, ahol már-már 
férőhelygondjaink lehetnek.
•	 Milyen	 nagyságrendű	 összeget	 biztosí-
tott	Ferencváros	Önkormányzata	az	ok-
tatási	intézmények	nyári	felújítására?	

K. G.: A viharkárok miatti kiadásokat 
nem számolva a kerületi oktatási intézmé-
nyek felújítására és a nyári karbantartási 
munkákra több mint 200 millió forintot 
költöttünk. Megtörtént többek között a 
Leövey Klára Gimnázium és Szakközép-
iskola teljes gépészeti-fűtési korszerűsí-
tése, a József Attila Általános Iskolában 
és a Molnár Ferenc Általános Iskolában 
három-három, a Telepy Károly Testneve-
lés Szakosított Általános Iskolában pedig 
két tanterem újult meg teljes egészében. A 
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános 
Iskola és EGYMI tetőtéri könyvtárát cso-
portszobává alakítattuk át. Összességében 
elmondható, hogy valamennyi általános 
és középiskolában történt valamilyen 
szakipari munkát igénylő renoválás vagy 
karbantartás.
•	 Hogy	áll	a	vihar	okozta	károk	elhárítása?

K. G.: A júliusi vihar a Kosztolányi De-
zső Általános Iskola épületében okozta 
a legnagyobb kárt. Itt egy megsemmisült 
üvegfal és több nyílászáró pótlására volt 
szükség. Megrongálódott tető- és csatorna-

szerkezeteket, kerítéseket, udvari játékokat 
kellett pótolni, felújítani. Az augusztusi 
esőzés következtében pedig a Telepy Ká-
roly iskola három tanterme vált balesetve-
szélyessé. Sokáig úgy tűnt, a tanulóknak 
ideiglenesen át kell költözniük a Ferenc-
városi Művelődési Központ termeibe, de 
az intézményeket működtető FIÜK megfe-
szített munkájának köszönhetően sikerült 
elhárítani a veszélyt.
•	 Milyen	 támogatásokat	 nyújt	 az	 önkor-
mányzat	az	új	tanévben?

K. G.: A Ferencvárosi Oktatási Támoga-
tás két részből áll: a tankönyv- és a tanesz-
köz-támogatásból. Ferencvárosban a diá-
kok a 12. évfolyamig szinte ingyen kapják 
a tankönyveket. Idén az önkormányzat a 
4–12. évfolyamig vállalja – a rendeletében 
meghatározott összegig – a tankönyvek 
költségeit, amely a legtöbb esetben teljes 
ingyenességet jelent. Az 1–3. osztályos 
tanulók részére pedig az állam biztosítja 
ingyenesen a tankönyveket, ezzel is csök-
kentve a családok kiadásait. Önkormányza-
ti tankönyvtámogatásban részesülnek azok 
a 4–8. osztályos tanulók is, akik ferenc-
városi lakcímmel rendelkeznek, de nem 
a kerületben tanulnak. Taneszközcsomag 
szintén minden kerületi iskolásnak jár 1–8. 
osztályig, amely 
é v f o l y a m t ó l 
függően tor-
nazsákot, fü-
zet- és író-
szerkészletet, 
vonalzót, kör-
zőt, szám-
k á r t y á k a t 
tartalmaz. A 
füzetek borí-
tóját ferencvárosi gyerekek rajzai díszí-
tik, és a közfoglalkoztatottakat alkalma-
zó FESZOFE nyomdájában készültek. 
Tavaly vezettük be a Ferencvárosi Isko-
lakezdési Támogatást, amelyre a IX. ke-
rületben bejelentett lakóhellyel rendelke-
ző, három vagy több gyermeket, tartósan 
beteg gyermeket nevelő családok, illetve 
gyermeküket egyedül nevelő szülők jo-
gosultak. Az ehhez szükséges kérelmet 
szeptember 30-áig lehet benyújtani Fe-
rencváros Önkormányzatához.
•	 Miként	 támogatja	 az	 önkormányzat	 a	
diákok	iskolai	étkeztetését?

K. G.: Évek óta arra törekszünk, hogy ne 
növekedjenek a szülők költségei, ez vi-
szont azt jelenti, hogy – a beszállítói árak 
emelkedése miatt – egyre nagyobb mérték-
ben, egyre jelentősebb összeggel járulunk 
hozzá a gyermekétkeztetéshez. Összes-
ségében az önkormányzat a szülők által 
fizetettnek megfelelő összeggel pótolja ki 
a térítési díjakat. Az iskolatejprogramhoz 
kötődően hétfőtől csütörtökig az állam ál-
tal finanszírozott iskolatej mellé teljes ki-
őrlésű lisztből készült kiflit, péntekenként 
pedig Túró Rudit biztosítunk.  
•	 Igénybe	vehető-e	egyéb	 támogatás	 is	a	
ferencvárosi	iskolásoknak?

Az iskolai tanulmányok ideje alatt meg-
szerzett „B” kategóriás jogosítvány után 
egy egyszeri, 50 ezer forintos támogatás 
igényelhető. Ettől az évtől a Ferencvárosi 
„deák” Közalapítvány hatáskörébe került 
a több éve létező nyelvvizsga-támogatás. 
Ugyanitt lehetősége van pályázni a tehet-
séges, ám szociálisan rászoruló, köz- vagy 
felnőttoktatásban részt vevő fiataloknak 
tanulmányi, zenei, sport, idegen nyelvi 
ösztöndíjakra, valamint tanulást segítő 
eszközökre is. A 13–18 éves, állandó beje-
lentett IX. kerületi lakóhellyel rendelkezők 
részére pedig 4 komponensű HPV elleni 
védőoltás igényelhető.

A számos támogatásból is látszik a gon-
doskodó önkormányzat szemlélete. Habár 
az iskolák fenntartása már nem a mi fel-
adatunk, továbbra is fontosnak tartjuk a 
kerületi oktatási intézmények és diákok 
anyagi, illetve eszmei támogatását, segí-
tését, a folyamatos párbeszéd biztosítását. 
Ezért igyekszünk minél nagyobb figyelmet 
fordítani minden ferencvárosi gyermekre 
már születésétől kezdve.
•	 Milyen	fejlesztések,	korszerűsítések	tör-
téntek	a	kerületi	 bölcsődékben	 és	 óvo-
dákban	a	nyár	folyamán?
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Iskolakezdés

– Karcsikánk kicsit nehezen szokja 
a korai kelést, Joli néni!

Zombory Miklós: Sikeres nyarat köny-
velhetünk el. Csaknem 70 millió forintot 
fordítottunk nyolc kerületi óvoda és közel 
40 millió forintot két bölcsőde fejlesztésé-
re, felújítására. Így a Liliom, a Csicsergő, 
a Kicsi Bocs, a Napfény, az Ugrifüles, a 
Méhecske, a Csudafa, valamint a Kerek-
erdő Óvodákban került sor PVC-, illetve 
hidegburkolat-cserére, -pótlásra, ajtók és 

nyílászárók cseréjére, illetve korszerűsí-
tésére. Az Aprók Háza, valamint a Pöttyös 
Bölcsődében hasonló munkálatok folytak. 
Egyes óvodákban elektromos felújításra, 
korlátjavításra és egyéb munkák elvégzé-
sére is szükség volt.
•	 Melyek	voltak	a	 legnagyobb	volumenű	
felújítások?

Z. M.: A Kerekerdő Óvodában több mint 
20 millió forintos beruházással két – az 
utóbbi időben kihasználatlan – helyiségből 
csoportszobákat alakítottunk ki, a szüksé-
ges vizes blokkal. Ezeket egyelőre ünnep-
ségekre, szakköri foglalkozásokra, orvosi 
vizsgálatokra lehet majd használni, viszont 
a megemelkedett bölcsődei létszám azt 
mutatja, már jövő évtől elláthatják óvodai 
csoportszobai feladatukat.

Ennél is nagyobb 
volumenű volt a 
Pöttyös Bölcsőde 
fejlesztése, mely-
nek részeként a vi-
lágítás korszerűsí-
tését, teljes ablak-, 
illetve részleges aj-
tócserét, a dolgozói 

étkező kialakítását, egy fürdőszoba és egy 
átadó modernizálását, illetve két aula bur-
kolatának renoválását végezték el.
•	 Voltak-e	 valamilyen	hatással	 az	 évkez-
désre	a	nyári	viharok	okozta	károk?	

Z. M.: Nem, a viharkárok rendeződtek 
augusztus 31-ével. Minden olyan műszaki 
probléma megoldódott, ami a gyermekek 
foglalkozásait, illetve elhelyezését veszé-
lyeztethette volna. Apró, a bölcsődei, óvo-
dai foglalkozásokat nem érintő külső mun-
kálatok még folynak, ám Czakóné Dobó 
Krisztina, a FIÜK intézményvezetőjének 
tájékoztatása szerint szeptember 31-éig 
minden vihar okozta kárt elhárítanak. 

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Kitüntetések a tanévnyitón
Szeptember 1-jén, reggel nyolc órakor 
idén is becsengettek az iskolákban. Így 
történt ez a Telepy Károly Testnevelés 
Szakosított Általános Iskola és Gimnázi-
umban is, ahol a kerületi tanévnyitó ün-
nepség részeként Tolnai Marianna, a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ IX. 
tankerületi igazgatója adott át minisztéri-
umi dicséreteket az iskola két nyugdíjba 
vonuló pedagógusának. 

Kovács Megyesi Gabriella 1975 óta ta-
nított a Telepyben, így első munkahelyéről 
megy nyugdíjba. A kötődés még hosszabb, 
ha figyelembe vesszük, hogy édesanyja is 
az intézményben oktatott. A kitüntetett a 
Fővárosi Pedagógiai Intézetben végzett to-

vábbképzés után vezetőtanítói státuszba 
került, 26 éven át volt az alsó tagozat ve-
zetője, munkájáért korábban Ferencvá-
rosért Emlékéremben is részesült.

Kaczkó Gáborné 1976 óta van a peda-
gógusi pályán, húsz tanéven át oktatott a 
Telepy iskolában, ahol kiemelten foglal-
kozott a hátrányos helyzetű gyermekek-
kel, de a tehetséggondozásra is figyelmet 
fordított, tanítványaival tanulmányi ver-
senyekre is járt. 

Az iskola igazgatója, Lauth Gábor az 
ünnepség végén minél több közös si-
kert, jó egészséget és sok erőt kívánt az 
előttünk álló tanévhez a kollégáknak és 
a diákoknak egyaránt.                  M. K.
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Emlékfutás a Népligetben
Márciusban volt öt éve, hogy munkavégzés közben rosszul lett 
és elhunyt a 34 éves Máli Péter operatőr-triatlonista, akinek kez-
deményezésére jött létre a Ferencváros triatlonszakága. A kiváló 
sportember tiszteletére immár harmadszor rendezi meg az FTC a 
Máli Péter Emlékfutást a klub népligeti sporttelepén.

Máli Péter az Echo TV-nél dolgozott, melynek színeiben több-
ször nyert futóversenyt, és több alkalommal indult Iron Man 
triatlonversenyen is. Rá emlékezve ismét különböző távokon 
futhatnak a mozgást kedvelők. Az október 4-én megrendezen-
dő eseményen délelőtt 11 órakor a 2009-ben és később született 

gyerekek 400 méteres futamával kezdődik a nap, majd a kü-
lönböző korosztályok következnek, és a váltó-, valamint a jel-
mezes „bulifutás” zárja a programot. Az eredményhirdetésen 
minden célba érkező ajándékot kap, a helyezetteket érmekkel 
és oklevelekkel díjazzák.

A legkisebbeknek, a fogyatékkal élőknek, a váltó- és a jelme-
zes futásra jelentkezőknek nincs nevezési díj. A többi futam-
ra előnevezni a www.fradi.hu honlap triatlon aloldalán lehet 
szeptember 26-áig, a helyszínen csak korlátozott számban le-
het majd jelentkezni.              (m)

A 160. válogatott
Közel tizenegy hónappal a kapus, Dibusz Dénes debütálása után újabb ferenc-
városi labdarúgó lépett pályára első alkalommal a magyar válogatottban. a 20. 
születésnapját nemrég ünneplő középpályás, Nagy Ádám az Észak-Írország 
elleni Eb-selejtező 23. percében állt be a magyar csapatba.

A budapesti születésű Nagy Ádám (képün-
kön piros mezben) spanyolországi és por-
tugáliai akadémiákon nevelkedett, majd 
2013 nyarán került a Ferencvároshoz. Ta-
valy még az U21-es együttesben futballo-
zott, valamint az Aramis SE másodosztá-
lyú tartalékcsapatában futsalozott.

A 2015-ös esztendő aztán a kiugrás éve 
lett a fiatal középpályás számára: bekerült 
a Fradi első csapatának keretébe, és május 
16-án, a Paks elleni győztes mérkőzésen 
csereként mutatkozott be az NB I-ben. 
Négy nappal később kezdőként végigját-
szotta a Magyar Kupa-döntőt, a júliusban 
indult új évadban pedig a bajnoki címre 
törő FTC biztos pontjává vált.

Az idei U20-as világbajnokságon minden 
meccsen szerepelt a nyolcaddöntőig jutott 
magyar csapatban. Az ott és a Ferencvá-
ros mérkőzésein nyújtott teljesítményével 
felhívta magára Bernd Storck szövetségi 
kapitány figyelmét, aki behívta a szűkített, 
felnőttválogatott-keretbe. Ádám hamar át-
esett a tűzkeresztségen: a megsérült Elek 
Ákost váltotta az észak-írek elleni össze-
csapás 23. percében, és játékával nem oko-
zott csalódást.

Belfastban ő volt a válogatott legfiatalabb 
játékosa. A Ferencvárosból eddig 159-en 
ölthették magukra a címeres mezt – Nagy 
Ádám a százhatvanadik.

(m)

Kezdődik a jégkorongbajnokság
Negyedszázada szeptemberben még többnyire szárazedzésekkel készültek a magyar jégkorongozók a novemberi bajno-
ki rajtra. azóta nagyot fordult a világ: ma már szinte az egész évet jégen töltik a hokisok, és szeptemberben megkezdő-
dik az első osztályú bajnokság.

Amint arról már beszámoltunk, a Ferenc-
város jégkorongszakosztályában nagy volt 
a mozgás nyáron, a vezetésben és a MOL-
ligában szereplő csapatban egyaránt sok 
változás történt. Ezekről és a következő év, 
sőt, évek terveiről tartottak sajtótájékozta-
tót a zöld-fehérek a Városligeti Műjégpá-
lyán, a Hokimúzeumban.

A sokszoros válogatott Hudák Gábor 
a nyártól szakmai igazgatóként dolgo-
zik a Fradi-hoki sikeréért. A szakember 
elmondta, az új edző, a svéd Kjell Greg Lindqvist (képünkön) 
irányításával harcos, küzdő csapat formálódik az FTC-ben. Az 
értékek megőrzése mellett olyan játékosok, köztük légiósok ér-
keztek, akik valóban hozzá tudnak tenni a gárda játékához. Az új 
trénerrel a korábbitól eltérő stílusú hokit játszik majd az együt-
tes. Az anyagi háttér biztosított, így a vezetés joggal várja el az 
alig 22 év átlagéletkorú csapattól, hogy bejusson a rájátszásba.

Mickiewitz Tibor szakosztály-igazgató 
röviden így fogalmazta meg a célt: vissza-
hozni a régi Fradi-hangulatot a meccsekre. 
Ehhez pedig arra van szükség, hogy ugyan-
olyan nagy létszámú közönség látogassa a 
mérkőzéseket, mint régen. A sportvezető 
szólt az utánpótlásról is. Mivel a Fradiban 
néhány korosztályban hiányok vannak, 
az egykori ferencvárosi csatár, Dobos Ta-
más vezette Erzsébeti Farkasokkal kötött 
együttműködési megállapodást az FTC. 

Ennek eredményeként négy fiatal már a Fradiban tréningezik, és 
egy-két éven belül újabbak kerülhetnek a zöld-fehérekhez.

Saját pálya híján hosszú ideje a pesterzsébeti sportcsarnokban edz 
és játszik a Ferencváros, amely sokat köszönhet a létesítményt üze-
meltető ESMTK köztudottan Fradi-érzelmű elnökének, Harót Já-
nosnak. Ezentúl is ide várják a hokisok a drukkereket, akik a napije-
gyek mellett bérletet is vásárolhatnak a hazai meccsekre.            M.S.
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Kilencévesek focisikere
Egykori kiváló utánpótlásedzője tiszteletére a Kelen sC 
immár 9. alkalommal rendezte meg a Dóczi istván Emlék-
tornát. az U9-es együttesek részvételével zajlott küzde-
lemsorozatot a Ferencváros I. csapata nyerte meg.

A Fradi reménységei a házigazda Kelen SC ellen játszották első 
mérkőzésüket. Deli Anikó és Maticza Katalin tanítványai 3-0-ás 
győzelemmel rajtoltak. Ezt két nagy különbségű diadal követte, a 
III. kerület gárdáját 5-0-ra, a Baráti Bőrlabda csapatát pedig 11-
0-ra verték a zöld-fehérek. A további csoportmeccseken is kapott 
gól nélkül jutott túl a Ferencváros, a Gödöllő és a Dinamo együt-
tesét egyaránt 2-0-ra győzték le a srácok.

Az elődöntőben ismét a Dinamóval csaptak össze a fradisták, 
és újra 2-0-ra nyertek. A fináléban a Kelen SC alaposan meg-
nehezítette az FTC sorsát, 1-1 lett az eredmény. A kupa sorsát 
büntetők döntötték el, a fantasztikusan védő Kis Barna a hazaiak 
három lövését is hárította, így a zöld-fehérek nyerték meg a tor-
nát. A Ferencváros második csapata a 7. helyen végzett. A Fradi 
játékosai közül a legtöbb gólt Miskolczi Domonkos szerezte, hét-
szer talált be az ellenfelek kapujába.

(m)

Világbajnokok a Fradiban
a 2015/16-os idényre való felkészülés 
megkezdése előtt nagy változások 
voltak a Ferencváros tekeszakosz-
tályában. a nyári szünetben többek 
között három világbajnok érkezett a 
Népligetbe, így az új évadban mind-
két szuperligás csapat előreléphet.

Az előző szezonban sem a férfi-, sem a 
női együttes nem a Fradi hagyományai-
hoz méltón szerepelt a Szuperligában. A 
következő sorozatban azonban bizakod-
hatnak a szurkolók abban, hogy feljebb 
lépnek a tabellán csapataink.

Mielőtt rátérnénk a keretekben történt vál-
tozásokra, a szakmai stáb megújulásáról is 
szót kell ejtenünk. Nyártól mindkét nemnél 
új edző irányítja a szakmai munkát: a höl-
gyeknél Juhos Anikó, a férfiaknál Aranyosi 
László foglalkozik a játékosokkal.

Az FTC női csapatát erősíti ezentúl a 
Rákoshegyi VSE-ből érkezett, rutinos Ti-
már Edina, aki az utóbbi években kétszer 
nyert világbajnoki címet csapatban és egy-

szer tandex mixben. A Fradi tekése lett a 
fiatal tehetség, Hegedűs Tímea is. Az elő-
ző évi csapatból Ballók Csilla távozott.

A férfiegyüttesnél nagyobb volt a moz-
golódás. A Fradiban folytatja pályafutását 
a háromszoros csapatvilágbajnok és Baj-
nokok Ligája-győztes, Farkas Sándor (ké-
pünkön). A Zalaegerszegből a Népligetbe 
igazolt kiváló játékos hosszú idő után elő-
ször játszik nem élcsapatban, de számára 
természetes volt, hogy ha vált, akkor a 
Ferencvárost választja, mert mindhárom 
gyermeke a zöld-fehéreknél sportol. 

A szintén többszörös világbajnok, Botházi 
Péter korábban tizenegy esztendeig játszott 
az FTC-ben, és Ausztriából hazaérkezve 
visszatért a neki oly’ kedves egyesületbe. 
Úgy véli, a Fradi ismét bejuthat a legjobb 
négy közé a Szuperligában. Ugyancsak a 
Ferencvárosba igazolt Szabó Norbert Sze-
gedről, Bánhegyi János Nagykanizsáról 
és Márkus László Szegvárról. Távozott az 
FTC-ből Danóczy Richárd, Kiss Viktor és 
Zelenyák Ferenc.                                   (ms)

cél a bajnoki cím
A Ferencváros futsalcsapata 2011-ben 
bronzérmes volt az élvonalban, de aztán 
a keret jó része Dunakeszire igazolt, így 
a szakosztályvezetés jobbnak látta, ha a 
várható NB I-es kudarcok helyett az NB 
II-ben játszik a gárda. Bár többször is 
volt rá lehetőség, azóta nem tudott visz-

szakerülni a Fradi a legjobbak közé. Az 
NB II-ben az egyes csoportok győztesei 
küzdhetnek a rájátszásban a feljutásért. 
A szeptember 14-én kezdődött új évadot 
bajnokesélyesként kezdte az FTC a Nyu-
gati-csoportban, a zöld-fehérek ugyanis 
hat válogatott játékost igazoltak a nyáron. 
A Népligetben folytatja pályafutását Biri-

nyi Balázs, Sivák Péter, Laucsek Csaba, 
Kulik Renátó, Andorka Kristóf és Szabó 
Zsolt. Lengyel Béla vezetőedző együttese 
jól kezdte a szezont, Magyar Kupa- mér-
kőzésen 6-0-ra verte meg a TFSE-t, és 
mivel a következő fordulóban a BME lesz 
az ellenfele, szinte már a legjobb 8 között 
érezheti magát.       (m)

RÖVIDEN
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Előző lapszámunk nyertese: Simon Sándor. Gratulálunk! Jutalma át-
vételével kapcsolatban e-mailben értesítjük. 1 – B, 2 – C, 3 – B, 4 – A, 
5 – B, 6 – A.

www.válasz.hu
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Koncsek János 90 éves

Tűzoltó utcai lakásában köszöntötte Ferencváros Önkormány-
zatának idősügyi referense Koncsek Jánost 90. születésnapja al-
kalmából, aki feleségével ünnepelt. János bácsi 1925. augusztus 
27-én született Dombegyházán, 6 éves kora óta él Ferencváros-
ban. Édesapja cipész volt a Bokréta utcában. A Mester utcai elemi 
iskolában kezdte meg tanulmányait, majd a Knezich utcában járt 
polgáriba. A Mester utcai Szent István Felsőkereskedelmi Iskolá-
ban végzett, de hallgatott közgazdaságtant és jogot is. Negyven 
évig egy helyen, a Nyugdíjfolyósítónál dolgozott osztályvezető-
ként. Első nejét elvesztette, második feleségével 28 éve él nagy 
szeretetben. Két fiút neveltek fel, nemrég született unokájuk. 
Egészségi állapota már nem engedi meg, hogy kimenjen az utcá-
ra, de minden nap sétálgat a függőfolyosón. Kedvenc időtöltése a 
tévézés.

Felköszöntötték  
Heinzl Józsefnét
Szűcs Ágnes idősügyi referens köszöntötte 
Telepy utcai lakásában Heinzl Józsefnét 90. 
születésnapja alkalmából augusztus 17-én, 
aki lánya és veje társaságában ünnepelt. 
Marika néni 1951 óta él Ferencvárosban, 
a Herbáriánál dolgozott, a SZÖVOSZ-tól 
kiváló dolgozó elismerést kapott. 1952-
ben kötött házasságot, egy lánya született. 
Férje 1962-ben meghalt, azóta egyedül él. 
Két unokája van, nemsokára megszületik 
második dédunokája. A köszöntésre saját 
készítésű süteményekkel készült, és mint 
elmondta, nagyon tevékenyen telnek nap-
jai. Egyedül látja el a háztartást, kertészke-
dik, templomba jár, horgol, TV-t néz. Teszi 
mindezt teljes testi és szellemi frissesség-
ben, derűsen, örökké mosolyogva. 

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre 
elküldő megfejtőink között Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.

1. Mikor érintette először metróvonal a IX. kerületet?
A) 1970-ben b) 1976-ban c) 1980-ban
2. Hány általános iskola található a kerületben? (alapítványi, egy-
házi és állami fenntartású egyaránt)
A) 6 b) 8 c) 10
3. Milyen felekezeté a Vágóhíd utcai Szent Cirill- és Szent Metód-
templom?
A) Bolgár pravoszláv b) Görögkeleti c) Szerb ortodox
4. Ki alkotta a Toronyház utcai Bámészkodó fiú című szobrot?
A) Dabóczi Mihály b) Orgonás András c) Vilt Tibor
5. Melyik utca kapta nevét a közelében lévő múzeumról?
A) Biblia utca b) Dési Huber utca c) Tűzoltó utca
6. A világ hány fővárosa rendelkezik kevesebb lakóval, mint Fe-
rencváros?
A) 3 b) 10 c) 26
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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
Kezdő angolnyelv-tanfolyam (csak 
előzetesen regisztrált résztvevőknek)

Szeptember 14., 21., 28. (hétfő) 11.00
Platán Idősek Klubja (Toronyház utca 11.) 
Szeptember 15., 22., 29. (kedd) 15.00
FMK (Haller utca 27.)

Haladó angolnyelv-tanfolyam (csak 
előzetesen regisztrált résztvevőknek)

Szeptember 14., 21., 28. (hétfő),  
szeptember 17., 24. (csütörtök) 14.00
Borostyán Idősek Klubja (Knezich utca 17.)
Szeptember 17., 24. (csütörtök) 11.00
Platán Idősek Klubja (Toronyház utca 11.)

Német társalgási klub
Szeptember 15., 22., 29. (kedd) 9.45
FMK (Haller utca 27.)

Kezdő számítógép-kezelői tanfolyam 
(csak előzetesen regisztrált résztvevőknek)

Szeptember 16. (szerda) 15.00
Telepy Károly Általános Iskola  
és Gimnázium (Telepy utca 17.)
Szeptember 15., 22., 29 . (kedd) 15.30
Weöres Sándor Általános Iskola  
és Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Haladó számítógép-kezelői tanfolyam 
(csak regisztrált résztvevőknek)

Szeptember 16. (szerda) 15.30 – 2. csoport
Szeptember 23. (szerda) 15.30 – 1. csoport
Weöres Sándor Általános Iskola  
és Gimnázium (Toronyház u. 21.)
Szeptember 16., 23. (szerda) 14.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  
és Gimnázium (Lónyay utca 4C–8.)

Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás

Ingyenes internetezési lehetőség, tanács-
adás diákok közreműködésével

Szeptember 14., 21., 28. (hétfő) 14.00–15.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  
és Gimnázium (Lónyay utca 4/C–8.)
Szeptember 15., 22., 29. (kedd) 15.00–16.00
Telepy Károly Általános Iskola  
és Gimnázium (Telepy utca 17.)
Szeptember 17., 24. (csütörtök) 15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola  
és Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Gyógytorna
Szeptember 16., 23. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház u. 17/b.)  
és FMK (Haller utca 27.)

Vízitorna
Szeptember 18., 25. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája, 
(Mester u. 19.) 
Weöres Sándor Iskola uszodája (Lobogó u. 1.)

Nordic walking 2. csoport
Séta a Budai-hegységben
Szeptember 15. (kedd) 09.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28.  
épület előtt

3-1-2 meridiántorna
Szeptember 21. (hétfő) 15.00
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga időseknek
Szeptember 17., 24. (csütörtök) 10.00
Dési MH (Toronyház utca 17/b.)

„Szó és ember”
Szeptember 29. (kedd) 17.00
„Szürkeháj és más mesék” – találkozás 
Petrőczi Éva József Attila-díjas költő-iro-
dalomtörténésszel
A beszélgetés előtt kvízzel várjuk az 
érdeklődőket, melyen a Turay Ida Színház 

által felajánlott színházjegyek és a Magyar 
Napló Kiadó könyvutalványai várják a 
nyerteseket.
FSZEK Boráros téri könyvtára  
(Boráros tér 2.)

Helytörténeti séta
Szeptember 16. (szerda) 10.00
Róth Miksa üvegablakainak nyomában
Találkozó a Kálvin téren a Kálvin-szobornál
Szeptember 23. (szerda) 10.00
A Millenniumi Városközpont  
és ipartörténeti előzményei
Találkozó a MÜPA és a Nemzeti Színház 
közötti téren

Természetjárás
Szeptember 17. (csütörtök) 10.00
Látogatóséta Pestszentlőrincen  
a Bókay-kertben (táv: 3 km)
Találkozó az 50-es villamos Határ úti 
végállomásánál

Előadás: a mozgás jelentősége  
a mindennapi életben

Szeptember 24. (csütörtök) 14.30
Ifjúmunkás utca 25. szám alatti rendelő

Előadás a cukorbetegségről
Szeptember 29. (kedd) 14.30
FESZ Oktatóterem (Dandár utca 28.)

Festőklub
Szeptember 29. (kedd) 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja  
(Friss utca 5.)

Kiemelt rendezvények
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szeptember 16-ára meghirdetett nép-
dalkör elmarad, az első óra szeptember 30-án 13 órakor lesz a Pla-
tán Idősek Klubjában!

Idén is tartalmas és sokoldalú programmal várjuk Önöket a Zene 
és az Idősek Világnapja alkalmából megrendezett többhetes ren-
dezvénysorozatunkon, mely ebben az évben újabb tartalommal, A 
Magyar Festészet Napja programmal egészül ki. A programsorozat 
szeptember 26-án indul: 15 és 22 óra között érdemes lesz felkeresni 
a Ráday utcát, ahol száz gitáros (köztük a Snétberger Iskola nö-
vendékei) szórakoztatja az érdeklődőket. 18 órától az unitárius egy-
ház Hőgyes Endre utca 3. szám alatti templomában a Szent Efrém 
Férfikar előadásában hang-áhítatot hallhatunk, 19 órakor a Szent 

Kereszt Plébániatemplomban ( Üllői út 145.) Kántor Zsolt orgona-
versenyére várjuk Önöket. Szeptember 27-én 19 órakor a Haller téri 
Szent Vince-Plébániatemplomban a Szent Antal Kórus előadásában 
Mozart Koronázási mise, A-dúr szimfónia César Franck: A-moll 
korál című orgonadarabja ígér tartalmas szórakozást. A programso-
rozat további eseményeiről a következő számban tájékozódhatnak.

Október végén 2 alkalmas, oklevelet nyújtó elsősegély-tanfolyam-
ra invitáljuk az érdeklődőket. Ha szeretné tudni, mi a teendő egy ott-
honi rosszullét, esés vagy csonttörés esetén, hogyan kell újraélesz-
teni a sérültet és ellátni a beteget, várjuk óráinkra. Felhívjuk szíves 
figyelmüket, hogy a tanfolyamon a létszám korlátozott és a részvétel 
előzetes regisztrációhoz kötött! Információ: 215-1077/392.



Ferencváros12 IDŐSÜGY

Királyi pletykák az akadémián
Tudta, hogy a svéd király francia? Vagy, hogy a monacói hercegné olimpiai aranyat nyert? Hallotta, hogy a holland 
király apósát kitiltották Hollandiából? Az időseknek szóló Mindentudás Akadémiájának idei első előadásán olyan izgal-
mas sztorikat is hallhatott a közönség, melyek kimaradtak a történelemkönyvekből. 

A kezdetek óta sikerrel futó Szenior Aka-
démia idén szeptembertől Mindentudás 
Akadémiája néven, Ferencváros Önkor-
mányzatának saját szervezésében folytató-
dik tovább. Az őszi szemeszterben Németh 
Lajos meteorológus, 
Pál Feri atya és 
Bagdy Emőke pszi-
chológus látogatja 
meg a kerületi idő-
seket. A félév első 
előadása az európai 
királyi családok-
ról lebbentette fel a 
fátylat. Az uralko-
dóházak történetét 
40 éve kutató elő-
adó, Horváth Edit 
angolszakos közép-
iskolai tanár a világ 
51 országát bejárva 
szerezte tapasztala-
tait. 

A résztvevők többek között megtudhat-
ták, hogy a király szó Nagy Károly nevéből 
származik (král, kril), aki a középkor első 
törvénykönyvét alkotta meg anélkül, hogy 
írni tudott volna. Az előadó sorra vette a 

tudnivalókat a belga, dán, holland, norvég, 
svéd, spanyol, angol és luxemburgi király-
ságról, de olyan különleges, királyi címe-
ket birtokló államokról is megosztott érde-
kességeket, mint Monaco, Lichtenstein, a 

Vatikán, vagy Európa legnagyobb törpeál-
lama, Andorra, ahol kettős (francia és spa-
nyol) társhercegség működik.

A legtöbb sztorit természetesen az angol 
királynő szolgáltatta. A közönség meg-
tudhatta, hogy az állami hintóban annyi 

kiló arany van, ahány nap az évben, és az 
is kiderült, Erzsébet az egyetlen ember a 
kontinensen, akinek nem kell jogosítvány 
a vezetéshez. Ennek ellenére biztos kézzel 
cserél kereket, de akár kuplungot is, amit 

még a II. világhá-
borúban teljesített 
szolgálata során sa-
játított el. Az 1991-
es windsori palota-
tűzben személyesen 
mentette ki a könyv-
tári könyveket, de 
abban is kitűnik a 
világ hírességei kö-
zül, hogy eddig soha 
nem jelent meg róla 
kompromittáló hír 
vagy fotó. Vissza-
fogottságát és angol 
hidegvérét példázza 
az az 1982-es eset is, 

amikor egy fiatalember éjszaka bemászott 
a palota ablakán, egyenesen a hálószobá-
jába. Az éppen lefekvéshez készülődő Er-
zsébet 20 percig beszélgetett rajongójával, 
mire a testőrség észrevette a behatolót. 

T. D.

Világot járt író mesélt az időseknek
„A teljesség felé” idősügyi program Szó és ember című iro-
dalmi sorozatának vendégeként a József Attila-díjas író, 
kritikus, irodalomtörténész, egyetemi tanár Ferdinandy 
György mesélt „határtalan” életéről, valamint a nőről, 
akit háromszor vett feleségül. 

A beszélgetés előtt kvízzel várták az érdeklődőket, a jól válaszolók 
könyvutalványt vagy jegyeket nyerhettek a Turay Ida Színházba. 
A moderátor, Csender Levente az Álomtalanítás című, rövid pró-
zákat tartalmazó kötetén keresztül vezette végig a szerzőt életének 
fontosabb állomásain. A Piarista Gimnáziumban végzett irodalmár 
Sztankay Istvánnal, a Nemzet Színészével járt egy osztályba, ahon-
nan az utolsó évben eltanácsolták. Később autóbuszüzemben dolgo-
zott, majd 1956-ban felvették az ELTE BTK magyar–
francia szakára, ahová csak néhány hete járt, mikor 
kitört a forradalom. Ezután úgy döntött, elhagyja az 
országot és Franciaországban kér menedéket. – Soha 
nem tudtam megbocsájtani magamnak, hogy ‘56-ban 
magára hagytam beteg apámat – emlékezett keserűen 
a nehéz időkre. Kezdetben kőműves, orosz fordító és 
könyveladó volt, majd felvették a Dijoni Egyetemre, 
ahol 1959-ben irodalomtörténeti doktori címet szer-
zett. Később a francia írószövetség és a Nemzetközi 
Magyar Filológiai Társaság tagja lett.

 A Robinsonként is emlegetett, kalandos életű író 
1964-ben Puerto Ricoba költözött, ahol az Állami 

Egyetem tanáraként oktatott nyugdíjba vonulásáig. Ezalatt a Szo-
morú Vasárnap irodalmi lap kiadója, majd a Szabad Európa Rá-
dió külső munkatársa volt. 2000-től Puerto Rico és Miami között 
ingázott, a 2010-es években Budapestre tette át a székhelyét. Az 
író francia hitvesével való viharos kapcsolatáról is mesélt: – Tulaj-
donképpen háromszor vettem el a feleségemet. Nagyon szerettük 
egymást, talán még ma is, amikor már húsz éve nem láttam őt. 
Megpróbáltuk áthidalni azt az óriási szakadékot, ami elválasztott 
minket egymástól. Ebbe a szakadékba mindig beleestünk, és min-
dig megütöttük magunkat, akkor ő kétségbeesésében mindig elin-
tézte a válást – mondta az irodalmár.                                                           

T. D.
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 A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAjÁNLójA

Kiállítás
Szeptember 16. 17.00
„Kortárs magyar ékszerek képekben” 
A Pro Jugendstil Művészeti Alapítvány 
Magyar Kortárs Ékszerprojectjének  
fotósorozata 
A fotókat Hamarits Zsolt készítette
A kiállítás megtekinthető október 28-áig.
A belépés díjtalan!

Höcögő táncház
Szeptember 17. 17.00
Az évadnyitó táncházra a belépés díjtalan!
Szeptember 24. 17.00
Belépő: 300 Ft

József Attila Irodalmi Szalon
Szeptember 17. 18.00
„Írógépelt arcok” 
Beszélgetés Petőcz András József Attila- 
és Márai Sándor-díjas költővel
Moderátor: Losonczy Attila
A belépés díjtalan!

Szüreti Mulatság az Aszódi úti 
lakótelepen

Szeptember 19. 15 órától
(Füleki utca–Aszódi utca kereszteződése)

Baba-mama börze
Szeptember 19. 9.00
A belépés díjtalan!

Strófa Trió
Szeptember 19. 18.30
Belépő: 600 Ft

KOLO táncház
Szeptember 23. 18.30
Belépő: 700 Ft

Ifi Feszt Ferencvárosban
Szeptember 25. 12.00–17.00
Fellépők: Puskás Péter és Vastag Tamás

Évadnyitó bál
Szeptember 26. 15.00 
A Ferencvárosi Művészetkedvelők  
Társaságának rendezvénye
Zenél: Tarnai Ágnes
Belépő: 700 Ft

VII. Ferencvárosi Mesenap és II. 
Ferencvárosi Mesterségek Fesztiválja

Szeptember 26. 10 órától
Haller park (Haller utca és Mester utca 
kereszteződése)
Délelőtti program:
A kis Vuk – a Fabula Bábszínház mesejátéka
Mesenapi rajzpályázat eredményhirdetése
Az Alma együttes koncertje
A Cimbora együttes koncertje
Népzenei és világzenei délután:
„Aki dudás akar lenni” – Kéri György 
skótdudás koncertje
„Közép-európai mantrák” – a Rózsa 
György Duó gitárkoncertje
Görög koncert és táncház a Paleobuzuki 
együttessel
Magyar népzenei koncert és táncház a 
Zurgó együttessel
Esti program:
Takács Nikolas koncertje

Neoton Família – élőkoncert
Egész napos kísérőprogramok:
kiemelt mesterségek bemutatása, kéz-
műves foglalkozás, Cimbora játszóház, 
LEGO-játszóház, arcfestés, csillámtetová-
lás, lufihajtogatás, ugrálóvár

I. Életminőség Fesztivál
Az Egészséges Táplálkozásért Egyesület, 
az Ehetemmm Kft. és a Yotengrit Alapít-
vány szervezésében
Szeptember 27. 10.00–18.00
Témák: női életminőség, női-férfi együtt-
hatás a harmónia jegyében, egészséges 
táplálkozás, táplálékintolerancia gyógy-
módjai, ökoháztartás, környezettudatos 
életvitel, egészséges életmód, testmozgás, 
sport
Workshopok: főzés gyerekekkel, frissítők, 
édességek készítése, kenyérsütés, fűszernö-
vények, otthon, házilag készített kozmeti-
kumok, természetes mozgásformák. 
Gyerekprogramok: interaktív vetélkedő, 
kulináris kalandozás, kézműves foglalko-
zás, játékos sportolási lehetőségek. 
Egész nap előadások, személyes tanács-
adás, egészséges életmódot segítő eszkö-
zök, könyvek, élelmiszerek vására.

A Mozdulatcsiszoló Táncműhely
Szeptember 10-étől várja a jelentkezőket 
óvodás és kisiskolás csoportjaiba.
Szeptember 26. 15.00 
A Ferencvárosi Művészetkedvelők Társa-
ságának rendezvénye
Zenél: Tarnai Ágnes
Belépő: 700 Ft

Elgondolkodásra 
késztető szobrok 
Megnyílt Dabóczi Mihály emlékkiállítása a Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjteményben. Az érdeklődőket szénraj-
zok, bronzszobrok, fafaragások és érmék várják az Erkel 
és Ráday utca sarkán álló épületében október 10-éig. A 
megnyitón Ritoók Zsigmond klasszika-filológus akadémi-
kus és Dabóczi Ákos, a művész fia beszélt.

Ritoók Zsigmond a szépséget, az ideát emelte ki, a látogatóknak 
pedig azt javasolta, lassan, elgondolkodva nézzék végig a mű-
veket. 

Dabóczi Ákos bensőséges hangulatú köszöntőjében az alko-
tás folyamatába engedett bepillantást a családtagok szemüvegén 
keresztül. Édesapja ugyanis a barátoknak vagy családtagoknak 
korábban ajándékozott műveit, ha később úgy gondolta, nem 
sikerültek jól, egy új műért visszacserélte, a régi alkotást pedig 
megsemmisítette. Ennek motivációja a szűkebb család tagjai szá-

mára sem volt mindig egyértelmű, de Dabóczi Ákos szerint ez 
a magatartás az alkotás folyamatának végtelen mivoltát mutatja.

Az emlékkiállítás művei közt akad egy valószínűleg sokak szá-
mára nap mint nap látott régi ismerős is: a József Attila-lakóte-
lepen, a Toronyház utcában áll a művész Bámészkodó fiú című 
alkotása.

M. K.
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FELHÍVÁS VESZÉLyESHULLADÉK-GyŰjTÉSI AKCIóRA

BOLHAPIAC

Ferencváros Önkormányzatának 
Városfejlesztési, Városgazdálkodá-
si és Környezetvédelmi Bizottsága 
díjmentes veszélyeshulladék-gyűjtési 
akciót hirdet
2015. szeptember 19-én, 
szombaton 9.00–13.00 óra között.
Helyszínek:
• Napfény utca  

(Lidl áruház előtt)
• Bakáts tér  

(Polgármesteri Hivatal épülete előtt)
• Kerekerdő park  

(a park Márton utcai oldalán)

A háztartásban feleslegessé váló alábbi 
hulladékokat gyűjtjük:
• elem, akkumulátor
• elektronikai hulladék
• festékpatronok és -kazetták
• fénycső, villanykörte
• lejárt szavatosságú gyógyszer
• növényvédő szer
• festékes, hígítós doboz, rongy 
• fáradt olaj
• használt étolaj
• tisztítószerek, dezodoros flakonok
• oldószerek 
• ragasztómaradékok

• levegőszűrő, olajszűrő
• savak, lúgok, vegyes laborvegyszerek
A gyűjtést az A.S.A. Magyarország Kft. 
szakemberei végzik. Ha ezek az anyagok a 
háztartási hulladékokkal együtt kerülnek a 
szeméttelepre, komoly környezeti problé-
mákat okozhatnak. Környezetünk védelme 
érdekében kérjük, akciónkat minél nagyobb 
számban szíveskedjenek igénybe venni. 
Az akció kizárólag ferencvárosi lakosok 
számára, háztartási mennyiség átvételé-
re vonatkozik! 
A következő veszélyeshulladék-gyűjtés 
időpontja: 2015. november 28.

Helyszín: Napfény utcai áruházak előtti terület
Időpont: 2015. szeptember 19., szombat 9–13 óráig
Várjuk mindazokat, akik megunt régi háztartási eszközeiket, 
könyveiket, ruháikat, játékaikat vagy bármely használati tár-
gyukat szeretnék ily módon értékesíteni, illetve elcserélni.

Jelentkezés a 217-1725-ös telefonszámon, vagy a 
kornyezetvedelem@ferencvaros.hu e-mail címen, szeptem-
ber 17., csütörtök 12 óráig.

Csak IX. kerületi lakosok vehetik igénybe, lakcímkártya be-
mutatásával, kizárólag előzetes regisztráció alapján.

Asztalt a kipakoláshoz az árusoknak maguknak kell bizto-
sítaniuk!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Ferencvárosi Önkormányzat
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Ferencvárosi egyetemista  
sikere Dallasban
Idén augusztusban 14. alkalommal rendezték meg a Microsoft 
Office Világbajnokságot, amely 2015-ben több mint 600 000 
résztvevőt mozgatott meg világszerte. A megmérettetés utolsó, 
dallasi fordulójába 145 diák jutott be 47 ország képviseletében, 
ahol a versenyzők egy egyedi, projektorientált tesztben bizonyít-
hatták az Excelben való jártasságukat. E versenyszámban (Excel 
2013) a 21 éves, születése óta a Ferencvárosban élő Tomasics 
Balázs (képünkön középen) egy szingapúri és egy kanadai ver-
senyző mögött az előkelő harmadik helyezést érte el. A Mester 
utcában lakó fiatalember eredményének értékét növeli, hogy ő 
volt az egyetlen európai, aki valamely Office termékkategóriá-
ban az első három között végzett. A Budapesti Corvinus Egye-
tem pénzügy és számvitel szakos hallgatója kiemelkedő Excel 

tudását egy IT-nagyvállalat gyakornokaként napi szinten, üzleti 
környezetben is eredményesen bizonyítja, több automatizálási 
programot készített már.

A BELÉPÉS DÍJTALAN!  

A MIATYÁNK HETE
A BAKÁTS TÉRI TEMPLOMBAN

Szeptember 19. szombat  TEMPLOMOK NAPJA 
15.00 AMI IMA versben és zenében  

Fellépnek: Szokolay Dongó Balázs, Pandzarisz Diana, Szabó Barbara, Tallián Mariann és 
Lázár Balázs 

16.00  Cantemus Vegyeskar hangversenye 
19.00  „De én, az új Tamás …” – Kortárs istenes versek – a szószékről 
 Fellépnek: A Tanári Kar elnevezésű énekegyüttes, a versek Pallagi Melitta, Nagypál Gábor és 

Galkó Balázs tolmácsolásában hangzanak el. 
Szeptember 20. vasárnap 

19.00  Az Örökifjú Zenebarátok Kórusának koncertje 
Szeptember 24. csütörtök 

19.00  Dietrich Buxtehude: Herr auf Dich traue ich; Also hat Gott die Welt geliebt; Singet dem Herrn 
szoprán kantáták. A művek között héber zsoltárok hangzanak fel a Páva utcai zsinagóga 
kántorának előadásában. Közreműködnek: Szabó Barbara és Budai Miklós, továbbá a 
Musica Florens Ensemble, vezeti: Tóth-Vajna Gergely és Konta Noémi. 

Szeptember 25. péntek  
18.30  Borbély Mihály & JÁVOR Szentendrei Szerb Ortodox Kórus közös koncertje 
 Hazai autentikus szerb liturgia (mise) + szóló szaxofon improvizációk 

Szeptember 26. szombat  
Mi Atyánk, Az Úr szava – az Úr imája   A Szent Efrém Férfikar hang-áhítata 

Közreműködnek a Patrona Hungariae diákjai és sokan mások. 
18.00 Az Úr szava  - A különleges hang-áhítat első részében – melynek a Bartók Béla Unitárius 

Egyházközség temploma ad helyet. 
18.50  Processzió - Az első rész befejeztével a Férfikar és a közönség processzióban, énekelve vonul 

át a Bakáts-téri Assisi Szent Ferenc Plébániatemplomhoz, ahol agapé, közös együttlét, baráti 
beszélgetés veszi kezdetét. 

19.30  Az Úr imája  -Ezután a Férfikar és a közönség a Szent Ferenc Plébániatemplomban tölti a 
hang-áhítat második részét, ahol a Patrona Hungariae Iskola diákjainak közreműködésével 
tucatnyi különféle nyelven fölhangzik az Úrtól tanult imádság: a Miatyánk.  

Szeptember 27. vasárnap  
11.00  Nagy Agapé  

A délelőtti szentmisét követően a templom előtt a plébániai közösség szervezésében 
családias „falunapot” tartunk bográcsozással, zenével, gyermekprogramokkal. 

19.00  Az Erdődy Kamarazenekar hangversenye  
Koncertmester: Szefcsik Zsolt, karigazgató: ifj. Sapszon Ferenc,  
vezényel: Vashegyi György 

TÁjÉKOZTATó

Változott a fővárosi kormány-
ablakok ügyfélfogadási rendje

Új nyitva tartással várják az ügyfe-
leket a budapesti, okmányirodai fel-
adatokat is ellátó kormányablakok 
2015. szeptember 1-jétől. Újdon-
ság, hogy – hétfő kivételével – min-
den nap reggel 8 órakor kezdődik 
az ügyfélfogadás. A kormányabla-
kokban továbbra is lehetőség lesz 
arra, hogy hétfői napokon reggel 
7-től, azaz munkaidő előtt intéz-
hessék ügyeiket az állampolgárok, 
szerdánként pedig este 20 óráig ke-
reshetőek fel az ügyfélszolgálatok. 

A kormányablakokban intézhető 
ügykörök száma 2015. augusztus 
15-étől további 45 üggyel bővül 
(például földhasználati bejelentés), 
így ezeken a helyszíneken össze-
sen 425 ügyben tudnak eljárni az 
állampolgárok. A második gene-
rációs integrált ügyfélszolgálatok 
számát a jövőben tovább növeli 
a kormányhivatal, így a lakosság 
számára lakóhelyükhöz közel, kor-
szerű körülmények között, új típu-
sú és széles körű ügyintézés válik 
elérhetővé.
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REjTVÉNy

FERENCVÁROSI GóLyAHÍR

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

Kis Lilien  
(2015. június 28.)

Pálfi Boglárka  
(2015. június 9.)

Szabó Boldizsár  
(2015. május 18.)

Lakatos Bence  
(2015. július 12.)
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