
  

Ferencváros Önkormányzatának kétheti lapja • www.ferencvaros.hu • 2016. február 1.

OLIMPIA

4

A Fővárosi Közgyűlés döntése 
értelmében Ferencváros lehet 
a 2024-es nyári olimpia fő hely-
színe: itt létesülne az atlétikai 
csarnok és az olimpiai falu is.

INTERJÚ
Ördögh Brigitta hivatalvezetővel a 
kormányablakok működéséről, vá-
rakozási időről, valamint az általa 
irányított szervezet egyéb feladata-
iról beszélgettünk.

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

A Pinceszínház alkotói, a helytör-
téneti egyesület versillusztrációs, 
az Írók Alapítványa pedig irodalmi 
pályázatot hirdetett.
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Meghódították a közönséget a ferencvárosi tanulók
Különleges színházi élmény részesei lehettek a ferencvárosiak a Magyar Kultúra Napján. 10 kerületi iskola mint-
egy 150 diákja adta elő Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeményét az FMK nagyszínpadán. Az ország 
egyre több szegletébe eljutó Ádámok és Évák ünnepe című programsorozat mára az együttműködés és közös alko-
tás legszebb szimbólumává vált.

A 2013-ban az Ember tragédiájával debü-
tált iskolaszínházi projektben ezúttal Pe-
tőfi örökbecsű művét állították színpadra 
IX. kerületi iskolások. Soós Péter, a Pin-
ceszínház művészeti vezetője a díszelő-
adáson arról beszélt, hagyománnyá tenné 
a kezdeményezést, ezért – utalva az első 
közös előadásra – Ferencvárosi Ádámok és 
Évák címmel folytatódik a program. Ennek 
szellemében minden évben tanulókkal ál-
lítanak színpadra egy-egy jelentős magyar 
művet. Az ötlet Balázs Pétertől, a Szolnoki 
Szigligeti Színház igazgatójától származik, 
akinek Ádámok és Évák ünnepe című di-
ákszínházi programját egyre több város 
valósítja meg. Soós Péter azt is elárulta, a 

tervek szerint a színház a júniusi Nemze-
ti Összetartozás Napjára gyerekszínjátszó 
fesztivált rendez a testvérvárosok diákszí-
nészei számára, amelyre Ferencváros a Já-
nos vitézzel nevez.

A munkamegosztásra épülő projektben 
a János vitézt 10 dramaturgiai egységre 
bontották, majd ezeket kisorsolták a részt 
vevő általános és középiskolák között. Az 
előadás egyes jeleneteire a pedagógusok 
és diákok szabadidejükben, saját intézmé-
nyükben készültek: a műhelymunka során 
minden csapat maga találhatta ki, hogyan 
mutassa be a cselekményt. A szakmai 
munkát mindvégig a Pinceszínház irodal-
mi referense, Lázár Balázs színész, költő 

koordinálta, így a jelenetek összefésülése 
után a nézőknek valódi színházi élmény-
ben lehetett részük.

Az iskolák által rendezett János vitéz-
ből modern és tradicionális elemeket is 
felvonultató, változatos előadásmódokat 
ötvöző produkció kerekedett. Az pedig, 
hogy minden „színben” másik tanuló 
játszotta a fő-, illetve mellékszerepeket, 
állandóan éberen tartotta a közönség fi-
gyelmét. Az előadás – hála a különböző 
alkotócsoportoknak – igen sokszínű volt: 
a hagyományos drámai előadásmód, a 
mozgásművészet, sőt, a komédia is jól 
megfért egymás mellett.

(folytatás a 2. oldalon)
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Mesemondók a Kerekerdőben
Kilencedik alkalommal várták az ifjú ferencvárosi mesemondókat az idén tízéves 
Vágóhíd utcai Kerekerdő Óvodába, ahol ismét professzionális szervezés mellett 
zajlott a kétnapos találkozó. Kamerák, fényképezőgépek, hangosítás, vendégül 
hívott neves szakemberek és nagyszámú nézőközönség tette próbára a fellépők 
bátorságát, akik azonban lámpalázukkal mit sem törődve álltak helyt.

Szencz Mátyásné óvodavezető nyitóbe-
szédében elmondta, ez évben is a Magyar 
Kultúra Napjához kötődően rendezték 
meg a találkozót, melynek témájaként ez-
úttal az állatmeséket határozták meg, és 
amelyen Ferencváros valamennyi óvodája 
képviseltette magát. Az intézményvezető 
megjegyezte, a Kerekerdei Mesemondó 

Találkozó nem verseny, ebben az életkor-
ban ugyanis még nem a megmérettetésre 
helyezik a hangsúlyt, inkább azt tartják 
szem előtt, hogy az előadók számára kö-
zösségi élményt nyújtson a mesemondás és 
-hallgatás.

Az önkormányzat részéről Zombory Mik-
lós köszöntötte a megjelenteket, aki peda-

gógusként harminckét éven át dolgozott 
gyermekek között. Az alpolgármester el-
mondta, szülőként és nagyszülőként is fon-
tosnak tartja a mesélés semmi mással nem 
pótolható élményét. Hozzátette, egy gyer-
mek először csak hallgatja a mesét, később 
maga meséli el mindennapjait a szüleinek, 
végül ő avatja be saját gyermekét a fabulák 
varázslatos világába.

A kétnapos esemény végén minden me-
semondó egy ajándékcsomagot kapott, 
amelyben a rendezvény támogatói által fel-
ajánlott meglepetések mellett emlékérem, 
emléklap és mesekönyv is lapult.

M. K.

IFJÚSÁG

Folytatás a címlapról:

– A különleges bemutatóval a fiatalok saját 
élményeiken keresztül élhették át a jeles 
nap fontosságát – jelentette ki az FMK zsú-
folásig telt színháztermében Lázár Balázs, 
aki a nézők mellett Ferencváros megjelent 
vezetőit is köszöntötte. Kállay Gáborné 
beszédében Klebelsberg Kunó egykori kul-
tuszminiszter szavait idézte: „Az ifjúság 
neveléséhez nem elég reformokat végrehaj-
tani, iskolákat alapítani, hanem szükség van 
a magyar kultúrára is”. – Kultúránk jövője 

pedig a magyar ifjúság ke-
zében van – tette hozzá az 
alpolgármester. 

– A darab legfontosabb 
értéke, hogy a tanulók át-
élik az együttműködés és 
az alkotás közösségi élmé-
nyét, ráadásul ezt be is mu-
tathatják családtagjaiknak, 
barátaiknak – mondta el 
az előadás előtt lapunknak 

Soós Péter. A 
programot veze-
tő Pinceszínház 
direktora szerint 
az előadásban való részvétel jól 
konvertálható készséget adott a 
gyerekeknek arra, hogyan kell 
csapatmunkában dolgozni. 

A január 22-i bemutatót még 
két telt házas előadás követte, 
24-én, vasárnap délután pedig 
– a közönségszavazatok alapján 
– díjakat is osztottak. Oklevél-
lel, vándorkupával, tortával és 
a Pinceszínházba szóló csopor-
tos színházjeggyel ismerték el a 
legjobb jelenet alkotóit (Kőrösi 
Csoma Sándor Kéttannyelvű Ál-

talános Iskola, a Sötétség országa című rész 
– képünkön), és oklevéllel, valamint János 
vitéz-tortával jutalmazták a darabhoz kö-
tődő legjobb iskolai plakátot (József Attila 
Általános Iskola, tengeri jelenet). E mellett 
mind a 146 részt vevő diák és a 15 felkészítő 
tanár kapott egy-egy Ferencvárosi Ádámok 
és Évák 2016 logóval díszített pólót emlék-
be. A díjakat Kállay Gáborné, Lázár Balázs, 
valamint Kerek András, az FMK megbízott 
igazgatója adta át.      T. D.

Közreműködő iskolák:
• Bakáts téri Ének-Zenei Általános
  Iskola
• Harsányi János Gazdasági
  Szakközépiskola és Szakiskola
• József Attila Általános Iskola és
   AMI
• Kosztolányi Dezső Általános Iskola
• Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű
  Általános Iskola
• Novus Gimnázium, Szki. és AMI
• Puskás Tivadar Távközlési
   Technikum
• Szent-Györgyi Albert Általános
   Iskola és Gimnázium
• Telepy Károly Általános Iskola
   és Gimnázium
• Weöres Sándor Általános Iskola
   és Gimnázium

Lelkes szülő

– A francia királyt Mátyus Matyika fogja eljátszani, 
ezért megkérem szépen Kovács apukát, hogy foglal-

jon helyet a nézők között!
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Minősítési rendszer a biztonságosabb 
szórakozóhelyekért
A Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 
legutóbbi ülésén a szórakozóhelyek biztonságossága került 
a középpontba. A találkozón értékelték az elmúlt év ta-
pasztalatait és tisztújítást is tartottak.

Nyíri Noémi, a Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány munkatár-
sa a szórakozóhelyek biztonságosabbá tételéről tartott előadást. A 
szakember arra hívta fel a figyelmet, a fiatalok partizásával kap-
csolatos problémák hatékony kezeléséhez törvényi szabályozásra 
lenne szükség. Az alapítvány úgy látja, minősítési rendszert kellene 
bevezetni, melynek köszönhetően a gyerek és a szülő is pontosan 
tudná, mire számíthat egy szórakozóhelytől. A bulihelyszíneket 
meghatározott szempontrendszer szerint osztályoznák: adatlapju-
kon feltüntetnék egyebek mellett a szellőztetés, a pihenőhelyiség, 
az egészségügyi ellátást vagy az ingyenes ivóvíz-szolgáltatás biz-
tosítását, de a lap értékelné a portaszolgálat munkáját is. Az előadó 
a biztonságos szórakozás feltételei között említette még az életkori 
ellenőrzést, a vendéglétszám korlátozását, az ittas vagy bedrogozott 
vendégek belépéskori kiszűrését, a mosdók és ruhatárak ellenőrzé-
sét, valamint a tömegkölekedéssel való biztonságos hazajutás lehe-
tőségét is. Ha egy szórakozóhely mind a 10 szempontnak megfelel, 
megkaphatná a Party Label minősítést és logót.

Rapi István KEF-titkár a 2015. évi tevékenységükről tartott 
beszámolóban az elmúlt esztendő legjelentősebb eredményének 
a IX. kerületi drogellenes stratégia kidolgozását, elfogadását ne-
vezte. Kiemelte, hogy Ferencvárosban számos prevenciós rendez-
vény valósult meg, a kerületi szervezetek nagyszámú interaktív 

előadást tartottak diákoknak a dizájner drogokról, párkapcsolati 
problémákról, szexuális életről és toleranciáról, de a kommuniká-
ciós tréningek és pályaorientációs foglalkozások sem hiányoztak 
a palettáról. Hozzátette, tavaly 30 kortárs segítőt képeztek, aki 
aktívan részt vett a prevenciós munkában. A tervek szerint idén 
kortárs segítő klub is alakul a H52 Ifjúsági Irodában. A diákok-
ból képzett segítők drogszemétszedési akcióban is részt vehettek, 
mely során nyár óta 50–60 fecskendőt gyűjtöttek össze. 

Az ülésen új vezetőket választottak a KEF-munkacsoportok élé-
re. A kezelésellátási csoport vezetésére Békési Tímeát, a Kék Pont 
Drogambulancia Alapítvány konzultánsát kérték fel, a prevenciós 
csoportot pedig mostantól Mag Anna addiktológiai konzultáns, 
családterapeuta koordinálja.              T. D.

Gyermekünk testét és elméjét is pallérozza a mozgás
Alapszabály, hogy amíg növésben van a 
gyerek, ne dolgozzon a saját testsúlyánál 
nehezebb eszközzel! A legfontosabb pe-
dig, hogy olyan mozgásformát válasszunk 
a kicsiknek, amelyet örömmel végeznek, 
mondja Darabosné Tim Irma. A Semmel-
weis Egyetem Egészségtudományi Karának 
mestertanára arra is felhívja a figyelmet, 
hogy a rendszeres mozgás nem csak az 
izomzat és a tartás szempontjából fontos, a 
kúszás, mászás segíthet a diszlexia és a disz-
gráfia megelőzésében és korrekciójában is.

Csecsemőkorban az a legfontosabb, hogy 
a szülők naponta többször lehetővé tegyék 
a baba számára, hogy hason fekve emel-
gethesse a fejét. Ezt követően a kúszás és a 
mászás jelentősége nő meg, ami erősíti azo-
kat a felületes és mély hátizmokat, amelyek 
meghatározzák a törzs egyenes tartását. 
Pedagógiai kutatások szerint a diszlexiás, 
illetve diszgráfiás gyermekeknél ez a moz-
gásfejlődési szakasz kimaradt, a négykézláb 
helyzetben végzett ügyességi és gyorsasági 
feladatok mindezek megelőzésében és kor-
rigálásában is segíthetnek.

A 2-3 éveseknek a játékos mozgás a leg-
hasznosabb, kisiskoláskortól pedig érde-
mes bevezetni a gyerekeket az analitikus 

mozgásformákba. – A megfelelő izomzat, 
mozgáskoordináció és testtartás megala-
pozásában segít a mozgás „ábécéjének” 
elsajátítása, ezek a gyakorlatok nemcsak 
a testet, hanem az elmét is megdolgoztat-

ják, ezért került be a gimnasztika az óvo-
dai és iskolai testnevelésbe – hangsúlyoz-
za a gyógytornász.

Míg a kisgyerekek imádnak futkározni, 
a tinédzserek már kevésbé lelkesek ezen 
a téren. Fiúknál ilyenkor a testépítés kerül 
előtérbe, arra azonban oda kell figyelni, 
hogy amíg növésben van, nem szabad a 
saját testsúlyánál nagyobb súllyal dolgoz-
nia, mert károsodhat a csontok növekedé-

si zónája. A súlyzók helyett alkalmazható 
például a TRX-eszközrendszer, amelynek 
előnye, hogy – saját testsúllyal – egyszerre 
több izmot is megdolgoztat. A lányok, sőt, 
a fiúk számára is vonzók lehetnek a külön-

féle táncok mint az analitikus és 
esztétikus mozgásfejlesztés haté-
kony eszközei. A labdajátékok is 
nagyon hasznosak, a rendszeres 
edzés mellett a csapatszellemet 
is erősítik, és fejlesztik a kreati-
vitást, a térbeli tájékozódást, va-
lamint az állóképességet.

Érdemes minél többféle test-
mozgással megismertetni a 
gyermeket, hogy ki tudja vá-
lasztani a neki valót. A szak-
ember azt javasolja, az anyuka, 

apuka is tornázzon otthon gyermekével, mi 
több, vigye el jógára, pilatesre, ismertesse 
meg vele azokat a testképzési módszere-
ket, amelyeket ő is szívesen végez. Járja-
nak kirándulni, kalandparkba, síelni, úszni. 
A vízben végzett mozgás ugyanis szintén 
nagyon hasznos, számos kutatás támasztja 
alá, hogy már önmagában a mellkasig érő 
vízben állás is egyensúlyfejlesztő.

(forrás: Semmelweis Egyetem)
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Félezer sírra számítanak a Nagyvásárcsarnoknál
Megelőző feltáráson dolgoznak a Buda-
pesti Történeti Múzeum (BTM) szakembe-
rei a Nagyvásárcsarnok mögötti Csarnok 
téren, ahol hamarosan szálloda, valamint 

mélygarázs épül. – Már a tavalyi próba-
feltárásnál sikerült egy középkori telepü-
lés objektumaira, illetve tárgyi emlékeire 
bukkannunk – mondta el a műemlékem.hu 
magazinnak Tóth Anikó, a BTM régész-fő-
muzeológusa. – Sátor alatt dolgozunk, az-
zal költözünk odébb, ha egy helyen befe-

jeztük a munkát. A lelőhely meglehetősen 
összetett, hiszen többször is használatba 
vették az elmúlt évszázadokban. A legko-
rábbi településnyomok 13. századiak, az is 

elképzelhető, hogy 
Szenterzsébetfalva 
egy részlete ez – 
tette hozzá a szak-
ember.

A középkor fo-
lyamán több falu is 
állt a mai Budapest 
tágabban vett bel-
városi területén. Bár 
ezeknek az írásos 
nyoma fennmaradt, 
a beépítések miatt 
nehéz beazonosítani 
a pontos elhelyez-
kedésüket. Ráadásul 
a középkori falvak 
gyakran odébb is 
vándoroltak, nem 

ugyanoda építkeztek évszázadokon át. A 
Csarnok téri telken eddig a 13. század má-
sodik feléből és a 14. századból származó 
leletanyagot sikerült azonosítani. Az előze-
tes kutatás szerint nagyobb épületet, például 
kőtemplomot vagy reprezentatívabb lakó-
házat nem fognak találni a területen.

– A középkori település megszűnését köve-
tően, a 17. században, még a török korban 
néhány évtizeden át működő temetőt léte-
sítettek itt. A temetkezések többsége ko-
porsós, a sírok több rétegben egymás fölött 
kerülnek elő, ami megnehezíti a gyors feltá-
rást. Melléklet a kor szokásai szerint meg-
lehetősen kevés van, de akad néhány szép 
ruhadísz, kisebb ékszer. A csontokat ant-
ropológus vizsgálja majd meg, hogy képet 
kapjunk az ekkor itt élő népesség egészség-
ügyi állapotáról, a gyakoribb betegségekről. 
Az előzetes becslés alapján akár félezer sírt 
is feltárhatunk a telken, ahol a koraújkori 
Pest városának lakói temetkezhettek – kö-
zölte Tóth Anikó.

A temető létesítésekor valószínűleg mit 
sem tudtak a korábban itt álló középkori 
faluról. Tudniuk kellett viszont a temetőről 
azoknak, akik a 19. század elején egy épü-
letet emeltek a telken, hiszen az alapozás-
kor több sírt is érintettek, kettévágtak. Ez 
az épület csak néhány évtizedig állhatott, 
elbontása után a telek beépítetlen maradt. 
Most a (szomszédos) telekre tervezett szál-
lodához készül mélygarázs, a terület feltá-
rása emiatt vált lehetővé.

(forrás: muemlekem.hu, fotó: Kovács Olivér)

Látványterv a budapesti olimpia 
tervezett központi helyszínéről

(fotó: BFVT Kft.)

A Kvassay zsilip térsége lehet az olimpia fő helyszíne
A Fővárosi Közgyűlés január 27-i döntése értelmében hét klasz-
terből áll majd a 2024-es budapesti olimpia tervezett helyszíne. A 
központ a Kvassay zsilip térségében lévő Olimpiai Park klaszter 
lenne, amely magába foglalja a legnagyobb számú nézőközönsé-
get vonzó atlétikai stadiont, az olimpikonok és kísérőik számá-
ra kialakított olimpiai falut és további versenyhelyszíneket. Az 
Olimpiai Park az észak-csepeli szigetcsúcson, valamint Ferenc-
városban, a Soroksári út mentén elterülő alulhasznosított, részben 
használaton kívüli területeken, Budán pe-
dig a Kopaszi-gátnál helyezkedik el.

A közgyűlés jóváhagyta azt a garancia-
levelet is, amelyben a főpolgármester a 
Fővárosi Önkormányzat nevében támo-
gatásáról biztosítja a 2024-es budapesti 
olimpiai pályázatot, illetve kijelenti, hogy 
nincsenek a megszervezést gátló jogi aka-
dályok. A testület nem támogatta az ellen-
zék indítványát, amelyben ismét népsza-
vazást kezdeményeztek volna az olimpia 
megrendezéséről. 

Szeneczey Balázs városfejlesztési főpol-
gármester-helyettes a vitában elmondta: 
hét nagy klasztert jelöltek ki úgy, hogy 
Budapesten belül 7,5 km sugarú körben el 
tudják helyezni a fő olimpiai helyszíneket. 
Hozzátette, a pályázat illeszkedik a főváros 
rövid, közép és hosszú távú városfejleszté-

si céljaihoz, terveihez. – Az utóhasznosításra is nagy hangsúlyt 
fektettünk, hogy rentábilis legyen a megrendezés – hangsúlyozta. 
Szeneczey kijelentette, az olimpiával kapcsolatban alapvető fon-
tosságú a felszíni kötöttpályás közlekedés fejlesztése, a csepeli 
HÉV eseteges átalakításával kapcsolatban pedig közölte: nem sé-
rülhet az az elv, hogy a csepeliek ugyanannyi idő alatt – lehetőleg 
átszállás nélkül – érjenek be a belvárosba, mint eddig.
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Bekukucskáltunk a kormányablakon
Tavaly decemberben nyílt meg Ferencváros második kor-
mányablaka a Bakáts tér 14. szám alatt. Ördögh Brigittá-
val, a Főváros Kormányhivatal IX. Kerületi Hivatalának 
vezetőjével készült interjúnkból kiderül, miben különbözik 
a kormányablak és az okmányiroda működése, és azt is 
megtudhatják, mikor érdemes felkeresni az integrált ügyfél-
szolgálatot, ha gyorsan szeretnék ügyüket elintézni.

• Mi az alapvető különbség az okmányiro-
da és a kormányablak között?
A kormányablakok a korábbi okmány-
irodai feladatok mellett lényegesen több, 
jogszabályban meghatározott tevékenysé-
get látnak el. Jelenleg 528 ügyben lehet 
hozzánk fordulni, amely szám – a tervek 
szerint – év végéig ezerre emelkedik. Ez 
azért előnyös az ügyfelek számára, mert 
egy helyen nyújthatják be például a csalá-
di pótlékkal, gyessel vagy nyugdíjjal kap-
csolatos kérelmeiket. Továbbá, ha valaki 
elveszti az irattárcáját, nem kell százfelé 
szaladgálnia, hogy pótolja az okmányait. 
Ezen kívül sok, korábban jegyzői hatás-
körbe tartozó ügy (pl. működési engedély, 
kereskedelmi, vendéglátó-tevékenység 
engedélyezése) intézését is kezdeményez-
hetik a kormányablakban. Ezekben nem 
mi járunk el, hanem továbbítjuk azokat az 
illetékes önkormányzati és egyéb szervek 
felé. A ferencvárosi Polgármesteri Hivatal-
lal élő, napi kapcsolatban állunk, kölcsö-
nösen segítjük egymás munkáját többek 
közt a közgyógyellátás vagy az aktív korú-
ak ellátásának intézésekor. Hozzáteszem, 
a kliensek 90 százaléka még a klasszikus 
okmányirodai ügyekben (személyi igazol-
vány, lakcímkártya, jogosítvány, útlevél 
stb.) fordul hozzánk. 
• A kormányablakok létesítésének leg-
főbb célja, hogy egyszerűen, gyorsan 
lehessen ügyeket intézni. Mennyire felel-
nek meg a ferencvárosi egységek ennek 
az elvárásnak?
A IX. kerületi Kormányablak és Ok-
mányirodai Osztály létszáma 25 fő: 22 
ügyintéző, 1 vezető és 2 iktató. Munka-
társaink két helyszínen: a Koppány utcá-
ban (Soroksári úti TESCO) és a Bakáts 
téren összesen 17 munkaállomáson, két 
műszakban dolgoznak, mert heti 49 órá-
ban fogadjuk az ügyfeleket. Ez a jelen-
legi létszám alacsony, ezért néha akad-
nak is panaszok a várakozási idő miatt. 
Azt azonban fontos hangsúlyozni, hogy 
az esetleges hosszabb várakozás nem az 
ügyintézés lassúsága, hanem az említett 
munkaerő-kapacitási problémák miatt 
alakulhat ki. Nemrégiben hárman nyug-
díjba vonultak tőlünk, volt, aki szülni 

ment, és volt, aki 
másik kerületi hi-
vatalhoz igazolt át. 
A képesítési köve-
telmények miatt 
csak közép- vagy 
felsőfokú jogi, 
közszolgálati, il-
letve rendészeti 
végzettséggel ren-
delkező dolgozót 
vehetünk fel, ami 
nagyon behatárol-
ja lehetőségeinket. Ennek megoldásában 
lesz jelentős segítség a köztisztviselői 
életpályamodell bevezetése, amely né-
hány éven belül 50 százalék illetménynö-
vekedést jelent majd a munkatársaknál. 
Az intézkedés a pályakezdők közszolgá-
latban tartásában is sokat fog számítani, 
hiszen jelenleg a piaci szférának igen 
nagy az elszívó ereje.
• Melyek az ügyintézés szempontjából leg-
népszerűbb időpontok, és mit javasolna az 
ügyfeleknek, mikorra időzítsék ügyes-ba-
jos dolgaik intézését?
Az ügyfelek – a lakcímbejelentés kivételé-
vel – a főváros, sőt, az ország bármely kor-
mányablakában jogosultak az ügyintézés-
re, így a Koppány utcába főként a külsőbb 
(XIX., XX.) kerületekből jönnek, a Bakáts 
téri kirendeltség esetében pedig óriási le-
terheltséget jelent, hogy a 4-6-os villamos 
vonalán található. A kliensek ugyanis a 
VII., a VIII. és a IX. kerületi kormányab-
lakok között mozognak: ha valahol sokat 
kell várni, mennek a következőbe. Az is 
jól megfigyelhető, hogy az emberek leg-
szívesebben ebédidőben, 12 és 14 óra kö-
zött „szaladnak ki” ügyet intézni, de zsú-
folt a 15–18 óráig tartó időszak is. Ezért 
azt javaslom a ferencvárosiaknak, hogy az 
ügyfélkapuval rendelkezők előre foglalja-
nak időpontot az interneten, aki pedig nem 
rendelkezik ilyennel, az a reggeli-délelőt-
ti, illetve az esti órákban jöjjön. Érdemes 
megjegyezni, hogy hétfőnként reggel 7 
órától, szerdánként pedig este 8 óráig tar-
tunk nyitva.
• A két kormányablak működtetésén túl 
milyen egyéb feladatai vannak Budapest 

Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi 
Hivatalának?
87 fővel, hat helyszínen, hat szerveze-
ti egységgel működünk. Van két ható-
sági osztályunk, ugyanis 2013 óta mi, a 
IX. kerület intézzük a fővárosi időskorú 
hajléktalanok járandóságainak folyó-
sítását. 2015-től pedig már nemcsak a 
nyugdíjaskorúak, hanem a fővárosi és vi-
déki aktív korú fedélnélküliek ellátásának 
folyósítását is mi végezzük. Ez nagyjából 
13 ezer ügyfelet jelent. Hozzánk tartozik 
még a közgyógyellátási és ápolási ügyek, 
továbbá az egészségügyi szolgáltatások-
ra való jogosultságok és a hadigondo-
zotti ellátások intézése. Szabálysértési 
hatóságként szintén a kerületi hivatalok 
járnak el. Hozzánk került ezen kívül a 
korábbi gyámhivatal és működtetünk két 
foglalkoztatási osztályt is. 

V. L.

INTERJÚ

Dr. Ördögh Brigitta Budapesten szüle-
tett, Államigazgatási Főiskolát végzett, 
majd jogászként is diplomázott Pécsett. 
1997-ben, még egyetemistaként, kez-
dett el Ferencvárosban tevékenykedni. 
Előbb aljegyzői, majd jegyzői munka-
társként dolgozott, később jogi referens-
ként, illetve közbeszerzési csoportveze-
tőként hasznosította tudását. 2005-től 
aljegyzővé, 2013. január 1-jétől pedig 
a Főváros Kormányhivatal IX. Kerüle-
ti Hivatalának vezetőjévé nevezték ki. 
Párjával, aki szintén az államigazgatás-
ban, rendészeti területen dolgozik, júli-
usban tervezik az esküvőjüket.

NÉVJEGY
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Zéró tolerancia az intoleranciával szemben
A nemzetközi holokauszt emléknapon megemlékezést tartottak a Páva utcai emlékközpontban, amelyen Ilan Mor izra-
eli nagykövet és Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke is részt vett. Ferencváros Önkormányzatát Mészáros László, a 
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke képviselte.

Az ENSZ 2005-ben nyilvánította január 
27-ét, az auschwitzi haláltábor felszaba-
dításának évfordulóját emléknappá. Grósz 

Andor, a Holocaust Közalapítvány kurató-
riumi elnöke nyitóbeszédében kiemelte, a 
vészkorszak tényeivel való szembenézés 

erkölcsi kötelesség, hiszen ez is 
a magyar történelem része.

– A holokauszt nem Auschwitz-
cal kezdődött, hanem az első 
téglával, ami egy zsidó bolt kira-
katüvegét betörte – mondta Ilan 
Mor (képünkön), Izrael Állam 
budapesti nagykövete. A diplo-
mata szerint a 70 évvel ezelőtti 
eseményekből több tanulságot is 
le kell vonni: nem történhet meg 
újra, sosem szabad azt mondani, 
hogy rosszabb már nem lehet és 
sosem szabad beletörődni. Hoz-
zátette, ha a nyilvánosság előtt is 
elítéltük az antiszemitizmus és 
az intolerancia minden formáját, 
akkor el lehet kezdeni az ellene 
vívott harcot.

Heisler András, a MAZSI-
HISZ elnöke az elmúlt évek 
biztató politikai gesztusait vet-
te számba, majd megjegyezte, 
ezeket az eredményeket beár-
nyékolja az a visszhang, ami 

például Kertész Imre irodalmi Nobel-díja, 
illetve napjainkban a Saul fia című film 
világsikere nyomán tapasztalható. Kije-
lentette, az antiszemitizmus semmilyen 
formája nem tolerálható, ellene a civil 
szférának – a döntéshozókkal karöltve – az 
oktatás eszközeivel kell fellépnie. 

Az emléknap alkalmából bemutatták A 
holokauszt magyarországi áldozatinak 
névsora – a budapesti áldozatok nevei 

című kiadványt, illetve a Holokauszt Em-
lékközpont gyűjteményi katalógusát. A 
rendezvény végén mécsesgyújtásra és tisz-
teletadásra került sor az áldozatok emlék-
falánál, kádist mondott Radvánszki Péter, a 
Páva utcai zsinagóga vallási vezetője.

M. K.

Egyháztörténeti szeminárium indult
Ferencváros idősügyi programsorozatának egyik legkedveltebb eleme a Mindentudás Akadémiája. Ennek részeként 
idén januártól különböző tematikájú szemináriumokkal – többek közt meteorológia, európai királyi családok – várják 
az érdeklődőket. Az egyháztörténeti kurzus első előadásán az evangélikus egyház kialakulásával nyílt lehetőség megis-
merkedni.

A szemináriumkezdő eseményt január 
18-án rendezték meg a Bakáts téri házas-
ságkötő teremben, ahol Koczor Tamás, a 
ferencvárosi evangélikus gyülekezet lelké-
sze interaktív, személyes élményekkel szí-
nezett előadáson ismertette a lutheránusok 
szokásait, hitét.

1517. október 31-ét tartják a reformáció 
kezdetének, ugyanis Luther Márton ekkor 
szögezte a wittenbergi templom kapujára 
95 tételét. Ennek kiváltó oka az volt, hogy 
a válságban lévő katolikus egyház a Szent 
Péter-bazilika építésére bűnbocsánatot ígé-
rő búcsúcédulákat árult. Luther nem akart új 
egyházat alapítani, csupán egy Istent jobban 
követő útra kívánta terelni a szerinte tév-
úton járó katolikus vallást. Tanai miatt – a 
wormsi zsinaton – maga a pápa átkozta ki. 
Újfajta egyházszakadásnak lehetett tanúja 
Európa, hiszen teológiai elvek mentén zár-
tak ki egy csoportot, amely aztán maga is 
egyházként kezdett el működni.

Nézetei gyors terjedéséhez egy akkor új 
találmány, a könyvnyomtatás, illetve az 
is hozzájárult, hogy lefordította a Bibliát 
német nyelvre. Érdekesség, hogy akkor-
tájt Magyarország nagyobb része is áttért 
az evangélikus hitre, ám végül mégis a 

francia–svájci eredetű refor-
mátusság hódított teret. A 
2011-es népszámlálás adatai 
szerint ma a lakosság két szá-
zaléka vallja magát evangéli-
kusnak.

Koczor Tamás elmondta, 
gyakran megkérdezik tőle, 
miben tér el a katolikus, az 
evangélikus, a református és 
a többi keresztény felekezet 
egymástól. Bár a 16. szá-
zadban mélyebb ellentétek 
voltak, mára alig maradtak 
lényegi eltérések, a lelkész 
véleménye szerint, ha Luther 

ma élne, nem akarná ilyen harciasan a saját 
útját járni, és a katolikus egyház sem átkoz-
ná ki. Természetesen, ha Luther akkor nem 
indítja útjára a reformációt és a protestáns 
egyházakat, ma a katolikus vallást is más-
ként ismernénk.     M. K.

Koczor Tamás evangélikus lelkész
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Mentőöv a ritka betegséggel élőknek
A ritka kórban szenvedők világszerte az egészségügyi rendszerek árvájaként 
diagnózis és kezelés nélkül, szinte reményvesztetten küzdenek gyógyulásukért. Az 
itthon is jelentős számú csoport megsegítéséért kezdte meg működését a Mentőöv 
Információs Központ és Segélyvonal az Üllői út 119. szám alatt.

Európában akkor tekintünk egy betegséget ritkának, ha több mint 
2000 emberből egyet érint. Az Európai Unió 28 tagállamában – egy 
általánosan elfogadott felmérés szerint – körülbelül 27–36 millióan 
érintettek valamilyen ritka elváltozásban. Ha ehhez hozzáadjuk a 
közvetlen családtagokat, akkor kiderül, csak kontinensünkön nagy-
jából 100 millió ember életét befolyásolja valamilyen ritka beteg-
ség. Ezen adatok alapján elmondható, hogy noha az egyes kórképek 
ritkák, a ritka betegséggel élők azonban sokan vannak, vagyis ritka 
rendellenességben szenvedni nem rendkívüli.

Az eddig azonosított, nagyjából 8000 féle ilyen megbetegedés 
gyakran életveszélyes vagy krónikus leépüléssel jár. Többségüket 
fogyatékosság, erős fájdalom és szenvedés kíséri. Az érintett csa-
ládok mindennapi élete gyökeresen megváltozik, a hosszú távú 
fizikai és lelki megterhelés sok esetben anyagi összeomláshoz, il-
letve a család széteséséhez vezet. A 80 százalékban genetikai ere-
detű, nagyrészt gyerekeket érintő megbetegedésekre alig létezik 
hatásos gyógymód, az orvosok legfeljebb tüneti kezelést képesek 
biztosítani. – A ritka kórral élők azért vannak hátrányban, mert 
kevés az információ, így nincs elég szakértő, kutatás, gyógyszer 
és terápia sem – számolt be a szomorú tényekről Pogány Gábor, 
a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövet-
ségének (RIROSZ) elnöke. 

A Williams-szindrómás kislányt nevelő apuka szerint a problé-
ma kezelése azért is sürgető, mert ezek a betegek – valódi kór-
megállapítás nélkül – évtizedekig keringenek az egészségügyi 
rendszerekben. Nem ritka, hogy 30 év telik el, mire valaki meg-
tudja, hogy pontosan mi a baja. Ezalatt viszont számos rossz di-
agnózist állítanak fel, ezáltal fals kezelésben részesülhetnek, ami 

felesleges szenvedést okoz nekik. – Ezért bármi, amit ennek meg-
állítására teszünk, óriási dolog – tette hozzá az elnök, aki azt is 
elárulta, Magyarországon igen sokan, 600–800 ezren szenvednek 
ritka betegségben.

A szervezet többéves küzdelme után végül a Norvég Civil Alap 
pályázatának köszönhetően valósulhatott meg a központ, mely-
nek két legfontosabb feladata az információátadás és -gyűjtés. 
A Mentőöv Információs Központ és Segélyvonal a megfelelő 
szakemberhez irányítja a diagnózisra várókat, összeköti a sors-
társakat, tapasztalatokat oszt meg, de segít oktatási vagy szoci-
ális intézményt, érdekképviseletet is keresni a rászorulóknak és 
hozzátartozóiknak. A központ segítségével a gyakran elszigetelten 
élő ritka rendellenességben szenvedőknek megnő az esélyük arra, 
hogy megfelelő ellátásban részesüljenek, javuljon életminőségük 
és közösségbe kerüljenek.

A segélyvonalat szakemberek is hívhatják: egy jó óvodapeda-
gógus vagy pszichológus ugyanis képes felismerni, hogy külön-
leges elváltozásról lehet szó, itt pedig informálódhat, hová küldje 
a csemetét. Pogány Gábor szerint mivel a döntéshozók számára 
az érintettek eddig láthatatlanok voltak – jelenleg a ritka betegek 
sehol sincsenek nyilvántartva – fontos feladatuk a hiteles adatok 
gyűjtése, amellyel támogatást szerezhetnek számukra. Mivel a vi-
lágon sehol nincs elég információ a ritka kórképek gyógyításához, 
a RIROSZ elnöke szerint kontinensszintű összefogásra van szük-
ség, amit az EU már jó ideje sürget: évek óta közös cselekvésre 
hívja fel a tagországokat. 

Web: mentoov.rirosz.hu              T. D.

Sikerrel zárult az első Élő Adás
1 760 000 forint gyűlt össze a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány első, Élő Adás elnevezésű közösségi adományozási estjén 
három IX. kerületi projekt javára. A RomaKép Műhely 525 ezer, a KÉK Kerthatár Közösségi Kert Program 515 ezer, a 
Zöld Kakas Inkubátorprogram pedig 720 ezer forintot kapott támogatásként a rendezvény több mint 70 vendégétől.

A Romakép Műhely egy rendhagyó tanulá-
si és oktatási forma, amely immár hatodik 
éve működik a Ráday utcai DocuArt Mozi-
ban. Az ELTE Média Tanszék kurzusaként 
és közösségi filmklubként diákok bevoná-
sára, aktív részvételére alapozza a műhely-

munkát. Egyfajta „kulturális ellenállás-
ként” szeretnék azt elérni, hogy a romákat 
érintő fontos társadalmi kérdések bemuta-
tásánál minél többen utasítsák el a túlzot-
tan leegyszerűsítő, stigmatizáló, sztereotip 
ábrázolásmódot, amellyel gyakran talál-

kozni a médiában. A 
felajánlott támogatás-
ból kommunikációs 
anyagokat készíte-
nek és kedvcsináló 
workshopokat tarta-
nak a know-how iránt 
érdeklődő intézmé-
nyekben.

A Kortárs Építészeti 
Központ célja, hogy 
a nagyközönség felé 
közvetítse az építé-
szet, a városfejlesztés 
és környezetalakítás 

kortárs kérdéseit és válaszait. A Közösségi 
Kert Program részeként ezúttal a közösségi 
tér fejlesztésének és a 2016 tavaszától kísér-
leti jelleggel kialakítandó, fenntartható és 
környezetkímélő városi módszereknek sze-
retnének teret adni. Első lépésként két kom-
poszt WC-re és egy, a biogáz felhasználását 
lehetővé tevő fejlesztésre gyűjtöttek. 

A Zöld Kakas Líceumba olyan diákok 
járnak, akik más középiskolákban nem ta-
lálták a helyüket, holott nincsenek híján a 
tehetségnek. Inkubációs programjuk célja a 
14 évesnél idősebb, „zűrös helyzetű” fiata-
lok számára olyan (esetenként vállalkozási) 
tevékenységek támogatása, melyek meg-
alapozhatják számukra egy sikeres karrier 
kezdetét. A javukra felajánlott összegből a 
mentorok munkájának díjazását és a prog-
ram anyag- és eszközigényének fedezete 
biztosítható 12–14 diák számára.

B. E. 
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Kiállítás Dalnoki Jenőről
Február elején lesz tíz éve, hogy elhunyt Dalnoki Jenő, 
a Ferencváros emblematikus labdarúgója. Az FTC-vel 
játékosként és edzőként is bajnoki címet nyert sportem-
ber a fradizmus megtestesítője volt: 1952-ben politikai 
nyomásra sem volt hajlandó átigazolni a biztos váloga-
tottságot ígérő Honvédba. Életéről, pályafutásáról nyílt 
kiállítás a Fradi Múzeumban.

Egykori kiváló labdarúgók sora jött el a legendás hátvédre emlé-
kező kiállítás megnyitójára az Üllői úti stadionban lévő Fradi Mú-
zeumba. A számos korabeli fénykép nagy pillanatokat idéz fel, mi-
ként a stoplis cipők, trófeák és kupák is. A tárlaton megtekinthető 
a klasszis futballista 1952-ben nyert olimpiai aranyérme, és termé-
szetesen nem maradhattak ki a bemutatott tárgyak közül az edző-
ként is maradandót alkotó Dalnoki Jenő pipái sem, amelyek oly’ 

jellemzőek voltak rá. A most bemutatott ereklyéket 
így, együtt még soha nem lehetett látni.

A megnyitó ünnepségen Nyíri Zoltán, az FTC 
operatív igazgatója arról beszélt, Dalnoki Jenő a 
klub megkerülhetetlen alakja, ezért emlékét min-
dig ápolni kell, hogy megmutassák a fiataloknak, 
mit jelentett egykor az a bizonyos Fradi-szív. Azt is 
megtudtuk, hogy film is készül a legendás ferencvá-
rosi sportemberről.

S hogy mit jelentett Dalnoki Jenőnek a zöld-fe-
hér klub? Büszke vagyok arra, hogy személyesen 
ismerhettem a mestert, akinek egy mondata örökre 
megragadt bennem. Egyszer arról folyt a szó, hogy 
vannak, akiket főként és elsősorban a pénz motivál 
az átigazolás során. Jenő bácsi annyit mondott erre: 
„nem kötelező a Ferencvárosban játszani – de nagy 
megtiszteltetés”.

A Dalnoki-kiállítás szeptember 1-jéig látogatható.

M. S.

Speciális érmek Ausztriából
A Speciális Olimpia Téli Világjátékokat 2017 márciusában rendezik meg Auszt-
riában. Ahogy az „igazi” olimpiáknál is lenni szokott, ennek az eseménynek 
szintén megtartották az előversenyét, amelyen ismét nagyszerűen szerepeltek a 
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola diákjai.

Január közepén 23 ország 1100 sportolója 
mellett 500 edző és játékvezető, valamint 
650 önkéntes vett részt a 2017-es Speciá-
lis Olimpia Téli Világjátékok előversenyén 
az ausztriai Grazban és Schaldmingban. A 
házigazdákon kívül Belgium, Csehország, 
Dánia, az Egyesült Arab Emirátusok, Finn-
ország, Hollandia, Horvátország, Izland, 
Japán, Jordánia, Katar, Kína, Lengyelor-
szág, Luxemburg, Nagy-Britannia, Német-
ország, Oroszország, Svájc, Svédország, 
Szlovénia, az Egyesült Államok, Üzbe-
gisztán és Magyarország sportolói álltak 
rajthoz a különböző versenyszámokban.

A magyar csapat színeiben tíz fiatal vett 
részt a küzdelmekben, köztük a Ferenc-
városi Komplex Óvoda, Általános Iskola 
tanulói, akik gyorskorcsolyában és műkor-
csolyában versenyeztek. A gyorskorcsolyá-
zók mindannyian nagyon magabiztosan sik-
lottak a jégen, és minden számban javítottak 
decemberben elért idejükön. Ennek ered-
ményeként a legjobb divízióban arany- és 
ezüstérmeket szereztek. A saját futamaikon 
kívül mindenki részt vehetett egy egyesített, 
bemutató jellegű váltóban is.

– Nagyon büszke vagyok gyorskorcso-
lyázóinkra, akik sportszerűek, kitartóak, 
lelkesek és nagyon gyorsak voltak – di-
csérte a gyerekeket Dombóvári Szilvia, az 
MSOSZ szakágvezetője, a Gát utcai iskola 
testnevelője. Hozzátette, felkészülésüket 
Tarcali Attila, az MTK rövidpályás gyors-
korcsolyázóinak edzője segítette, aki el-
ment velük Grazba is.

A ferencvárosi gyerekek a követke-
ző eredményeket érték el: Hocza Róbert 
technikásan, nagy iramban korcsolyázott, 
aminek három aranyérem (222, 333 és 500 
m) lett a jutalma. Az élete első nemzetközi 
versenyén induló Al Yassin Mustafa bizo-
nyította, hogy nagy jövő áll előtte: győzött 
111, 222 és 333 méteren. A mindig a ma-
ximumra törekvő Óvári Réka 111 és 333 
m-en ezüst-, 222 m-en aranyérmet szerzett.
A műkorcsolyázókat Kelemen Zsuzsanna 
szakágvezető és Bajor Anita edző kísérte 
el a teszversenyre. A 15 éves ferencvárosi 
Dani Dorka először vett részt nemzetközi 
viadalon, és a 2-es szinten az ő gyakorlata 
volt a legszebb és a legjobb. Szépen kidol-
gozott mozdulatokból és elemekből álló 

kűrje nagyon tetszett a közönségnek is. A 
14 éves Vendégh Hajnalka a 2-es szinten a 
kötelezők után az élen állt csoportjában, ám 
a szabadkorcsolyázásban voltak apróbb hi-
bái, így végül ezüstérmes lett.                 (M)
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Edzőtábor 
a tengerparton
Január második felében tíz napot töltött a tö-
rökországi Belekben a Ferencváros labdarú-
gócsapata. Az edzőtáborozás alatt Thomas 
Doll vezetőedző kemény foglalkozásokat 
vezényelt a játékosoknak. A zöld-fehérek 
három felkészülési mérkőzést vívtak a Föld-
közi-tenger partján fekvő üdülőhelyen.

Alighogy megérkezett Törökországba a 
csapat, jó híreket kapott otthonról. Aláírt a 
Fradihoz a 23 esztendős német támadó kö-
zéppályás, Florian Trinks. Hét évvel ezelőtt 
ő lőtte az U17-es Eb-döntőn a Németország 
győzelmét jelentő gólt. Még nem volt 19 
éves, amikor bemutatkozott a Bundesli-
gában, ahol 14 alkalommal lépett pályára. 
Szerepelt az összes utánpótlás-válogatott-
ban. A 185 cm magas futballista a szerző-
déskötést követően új gárdája után utazott.

Belekben nagy elszántsággal végezték a 
játékosok a Thomas Doll által előírt gya-
korlatokat. A sérüléséből lábadozó Böde 
Dániel külön dolgozott. Az első mérkőzé-
sen a német másodosztályú Paderborn volt 
a Fradi ellenfele, amelynek edzője a koráb-
bi sokszoros válogatott Stefan Effenberg, 
aki Doll csapatársa volt az 1992-es Eb-n. 
A meccset 1-0-ra a rivális nyerte meg, de 
vezetőedzőnk többnyire elégedett volt a lá-
tottakkal. A lengyel Wisla Krakkóval 2-2-re 
végeztek a zöld-fehérek, és Thomas Doll a 
pozitívumok mellett negatív jelenségekre is 
felhívta a figyelmet.

Az együttes lapzártánk után játszotta le 
harmadik mérkőzését is, és tíz nap után ha-
zaérkezett Budapestre. Az előzetes tervek 
szerint február 4-én a Debrecennel csap ösz-
sze csapatunk a fővárosban.

(ms)

Triatlonos sikerek
A rákoskeresztúri Podmaniczky Rendez-
vénykastélyban tartották meg a Triatlon 
Évzáró Gálát. A díjazottak között ott volt 
a Ferencváros szakosztálya is, amely az 
amatőr egyesületi pontversenyben 86 klub 
között a második lett. A rangsorba beszá-
mították a felnőtt hosszú- és középtávú 
elitmezőny és a parasportolók eredményeit 
is. A Fradi triatlonistái huszonhét országos 
bajnoki érmet nyertek, míg nemzetközi 
versenyeken háromszor értek el dobogós 
helyezést. Az utánpótláskorúak (23 év alat-
tiak) között a Ferencváros a pontverseny 
15. helyén végzett.

A 2015-ös év legjobb hosszútávú női 
triatlonistájának az FTC színeiben ver-
senyző (és klubunkban edzőként is tevé-
kenykedő) Csomor Erikát választották.

Lindqvist marad
A tavaly nyáron szerződtetett svéd edző, 
Kjell Greg Lindqvist stílusosan hokizó, 
harcos csapatot faragott a Ferencvárosból, 
amely az első célt, a MOL-ligában a rá-
játszásba kerülést lényegében már január 
közepére elérte.

A szakosztályvezetés elégedett a szakem-
ber munkájával, így 1+1 éves időtartamra 
meghosszabbította a svéd mester szer-
ződését. Lindqvist elmondta, jó irányba 
indultak el a számára kezdetben teljesen 
ismeretlen együttessel, de bőven van még 
tennivaló. A trénernek nagyon tetszik az a 
légkör, amit a klubnál tapasztalt, valamint 
a szurkolók hozzáállása az olykor akadoz-
va játszó csapathoz. Úgy véli, ezekre ala-
pozva szép jövő állhat a Ferencváros előtt.
Néhány nappal később a Fradi leigazolta a 
rutinos védőt, Hüffner Adriánt. A Szeged-
ről érkezett bekk 30-szor szerepelt a nem-
zeti válogatottban, és eddigi ferencvárosi 
mérkőzésein igazolta, hogy jó döntés volt 
őt megszerezni.        (m)

Ketten a legjobbak 
között
A hagyományoknak megfelelően a 
Magyar Kézilabda Szövetség ezúttal 
is megválasztotta az előző év legjobb 
játékosait. A 2015-ös névsorban két 
ferencvárosi hölgyet is találunk.

A zöld-fehérek válogatott irányítója, 
Szucsánszki Zita (képünkön) 2011 után 
2015-ben ismét megkapta az év legjobb 
női kézilabdázója címet. A népszerű Zizi 
ezt hatalmas szakmai elismerésnek tartja 
mind saját, mind klubja szempontjából, és 
úgy véli, a siker nemcsak az övé, hanem 
az egész csapaté. 

Mivel 2012-ben az akkor a Fradiban játszó 
Tomori Zsuzsannát választották a legjobb-
nak, öt esztendőn belül harmadszor lett fe-
rencvárosi sportoló az év női kézilabdázója.

Még egy fradista kapott helyet a győzte-
sek névsorában: 2015 legjobb védőjátéko-
sa Szekeres Klára lett. A 28 éves váloga-
tott átlövő tavaly került a Népligetbe, ahol 
újabb lendületet vett pályafutása. Ő is a 
gárda egységét hangsúlyozta, és felidéz-
te, hogy nagyszerű elődöt követett, hiszen 
2014-ben klubtársa, a válogatott Mészáros 
Rea kapta meg a kitüntető címet.          (M)
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kortárs irodalom Skandináviából
A skandináv irodalom tudósát, Jávorszky Béla József Attila-díjas írót, műfordí-
tót, diplomatát látta vendégül Mezey Katalin a Boráros téri könyvtárban. „A tel-
jesség felé” idősügyi program Szó és ember című irodalmi beszélgetéssorozatának 
legutóbbi vendége északi nyelvrokonaink életéről, társadalmi berendezkedéséről, 
különleges nyelveiről és történelméről mesélt.

Jávorszky Béla a skandináv, 
elsősorban finn nyelvű iroda-
lom kutatója és műfordítója, 
tagja a Finn Irodalmi Társaság-
nak és a Finn Írószövetségnek. 
Karrierje során több skandináv 
irodalmi díjat zsebelt be, mint 
ahányat itthon kapott. Műfor-
dítói munkássága mellett a 
‘80-as évek végétől Helsinki-
ben, Tallinban és Vilniusban 
nagykövetként tévékenykedett. 
Diplomata évei során sokat tett 
a magyar–skandináv kulturális kapcsolatok 
erősítéséért és a magyar irodalom külhoni 
megismertetéséért. 

Mezey Katalin, az Írók Alapítványa – 
Széphalom Könyvműhely vezetője Ulla 
Lena-Lundberg két legújabb önéletrajzi ih-
letésű regénye kapcsán kérdezte a könyv 
fordítóját a finn irodalom sajátosságairól. A 
paleontológus-ornitológus szerző Marcipán-
katona című könyve egy finnországi svéd 
család két nemzedékének történetét regéli 
el, a Jég pedig egy pap tragédiával végző-
dő életét mutatja be. Az író szülőhelyéről, a 
6500 szigetből álló Aland-szigetek varázsla-
tos világáról is mesélt. 

Jávorszky Béla elmondta, Finnország  egy-
kor Svédország része volt, majd a Szovjet-
unió kebelezte be, végül 1918-ban vívta ki 
függetlenségét. Lakosságának 3 százalé-
ka svéd, ennek ellenére a svédek és finnek 
teljesen egyenrangúak. A főváros, Helsinki 
kétnyelvű: a törvényeket, rendeleteket is 
két nyelven adják ki, ezzel egyedülállóak 

Európában. – Az egész világ számára pél-
daként szolgálhatna, ahogyan a finnek a ki-
sebbségeket kezelik. Az ő hozzáállásukkal a 
határon túli magyaroknak sem kellett volna 
annyit szenvedniük – jegyezte meg Mezey 
Katalin. 

Az előadótól azt is megtudhattuk, finnor-
szági svéd irodalomról az 1890-es évektől 
beszélhetünk, mivel a svéd kisebbség akkor 
kapott észbe: ha nem ápolják nyelvüket, 
utoléri őket a teljes asszimiláció. Érdekes-
ség, hogy a finnországi svédek beszélik 
legszebben nyelvüket, a Svédországban 
használatos „elharapó” kiejtéssel szemben. 
A finnekhez képest a svédek sokkal nyitot-
tabbak voltak a világra, befogadták az euró-
pai művészeti irányzatokat, így a századelő 
óta a modern nyugati lírát művelik. A skan-
dináv költészetnek azonban egyediséget ad 
a rímtelenség. Az északi nyelvek rugalmat-
lansága ugyanis szinte lehetetlenné teszi a 
rímfaragást. 

     T. D.

ajánlott  
énekek Mezey 
katalintól
A Pinceszínház irodalmi beszélge-
téssorozatának idei első rendezvé-
nyén Mezey Katalin Ajánlott éne-
kek című verseskötetét ismerhette 
meg a nagyszámú érdeklődő. 

Mezey Katalin a Széphalom Könyvmű-
hely vezetője, az Írószövetség elnök-
ségi, a Magyar Művészeti Akadémia 
rendes tagja, az Írók Szakszervezetének 
alapítója. Kossuth- és Prima díja mel-
lett több állami és szakmai kitüntetést, 
közte Ferencváros József Attila Díját is 
átvehette.

Az irodalmi esemény a vendég mél-
tatásával kezdődött, többek közt Weö-
res Sándort idézték, aki a művésznővel 
kapcsolatban az élet apró örömei iránti 
fogékonyságát emelte ki, amely szerinte 
a legnagyobb költők sajátja. A beszél-
getés előtt Mezey frissen megjelent 
gyűjteményes kötetéből olvasott fel az 
eseménynek otthont adó Pinceszínház 
irodalmi referense, a sorozat szerkesz-
tője, Lázár Balázs és Tallián Mariann 
színművész. 

Ajánlott énekek – Összegyűjtött és új 
versek a címe a nyomdából frissen érke-
zett vaskos kiadványnak, amely ötvenöt 
év lírai termését öleli fel. Lázár Balázs 
szerint a mű jól tükrözi a költő szemé-
lyiségét: halk, visszafogott, de hangjá-
ban van erő. 

A két IX. kerületi kiadó, a Magyar 
Napló és a Széphalom Könyvműhely 
közös irodalmi estjeit havi rendszeres-
séggel tartják a Török Pál utcai Pince-
színházban.              M. K.

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfej-
tőink között Ferencváros-ajándékcso-
magot sorsolunk ki.

1. Melyik utca szűnt meg 1999-ben?
A) Bajtárs utca
B) Likőr utca
C) Osztag köz

2. Ki kapta 2014-ben Ferencváros József 
Attila Díját? 

A) Csukás István
B) Dragomán György
C) Mezey Katalin

3. 1852-ben vette bérbe a mai Török Pál 

utca sarkán álló ferencvárosi öntödét 
Vidats István. Mi hozta meg gépgyára 
számára a legnagyobb sikert? 

A) Vidats-cséplő
B) Vidats-eke
C) Vidats-gőzgép

4. Mikor ért el Ferencvárosba a metró?
A) 1969
B) 1976
C) 1979

5. Ki rendezte a Tűzoltó utca 25. című, 
1973-as nagyjátékfilmet?

A) Jancsó Miklós
B) Makk Károly
C) Szabó István

6. Kiről vagy miről kapta nevét a Gubacsi 
út?

A) Az egykori Torna megyei, mára hatá-
ron túli Gubacs településéről
B) Gubacsi Elemérről, a terület birtoko-
sáról
C) Gubacsidűlő, illetve Gubacsipuszta 
városrészekről

Előző lapszámunk nyertese: Tóth Ró-
bert. Gratulálunk! Jutalma átvételével 
kapcsolatban e-mailben értesítjük.  
A helyes megfejtés: 1 – C, 2 – C, 3 – 
C, 4 – B, 5 – C, 6 – B.
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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
Mindentudás Akadémiája 

Szeminárium Németh Lajossal 
Meteorológiai alapismeretek 2.  
Hogyan készül az időjárás-jelentés? 
Február 8. (hétfő) 16.00 
Meteorológiai alapismeretek 3.  
Módosítható-e az időjárás? 
Február 15. (hétfő) 17.00
DocuArt (Erkel utca 15.)
Egyháztörténeti szeminárium:  
a katolikus egyház
Előadó: Kerényi Lajos, a Szent Kereszt  
Plébánia plébánosa
Február 15. (hétfő) 15.00
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)

„Szó és ember”
Égben maradt repülő – beszélgetés Xantus 
Barbara színművésznővel
Február 9. (kedd) 14.00
FSZEK Boráros téri Könyvtár (Boráros tér 2.)

Filmklub
Mese a 12 találatról című film vetítése
Február 18. (csütörtök) 15.00
Helytörténeti Gyűjtemény (Erkel utca 15.)

Tánctanfolyam 
Amerikai country tánc 1. és angolkeringő 
Február 10. (szerda) 14.00
Amerikai country tánc 2. és rumba 
Február 17. (szerda) 14.00
FMK (Haller utca 27.)

Népdalkör
Február 10. (szerda) 13.00
Platán Idősek Klubja (Toronyház utca 11.)

Festőklub
Február 9., 16. (kedd) 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss utca 5.)

Kézműves foglalkozás 
Február 17. (szerda) 10.00
Lenhossék utca 24–28. 1. emelet

Gyógytorna 
Február 3., 10., 17. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház utca 17/B)
FMK (Haller utca 27.)

Vízitorna
Február 5., 12., 19.  (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester utca 19.) 
Weöres Sándor Iskola uszodája (Lobogó utca 
1.)

3-1-2 meridiántorna
Február 3., 10., 17. (szerda) 15.00
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga időseknek 
Február 4., 11., 18. (csütörtök) 10.00
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

Nordic walking
Haladó csoport – Séta a Budai-hegységben
Február 11. (csütörtök) 10.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. épület 
földszintjén
A helyszínre való utazás tömegközlekedéssel 
történik, a program az időjárás függvényében 
változhat.
Kezdő csoport – ismerkedés a nordic 
walkinggal
Február 17. (szerda) 10.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. épület 
földszintjén

Természetjárás
Csillebércről Budaörsre
Február 6. (szombat) 10.00
Találkozó a 23-as busz Boráros téri végállomá-
sánál, a helyszínre utazás tömegközlekedéssel 
történik.
Ismerkedés a XX. kerülettel
Február 18. (csütörtök) 10.00
Találkozó a 212-es busz Boráros téri végállo-
másánál, a helyszínre utazás tömegközlekedés-
sel történik.

Törődjön többet egészségével!
Előadás a parajdi só jótékony hatásairól, 
felhasználásáról
Február 11. (csütörtök) 14.30
Parajdi Sópince (Vámház körút 11.)

Elsősegély-tanfolyam (2 napos)
Február 15. és 18. (hétfő és csütörtök) 
13.00–16.00
Magyar Vöröskereszt IX. kerületi Szervezete 
(Mester utca 38.)
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! In-
formáció és jelentkezés: 215-1077/392 vagy 
idosugy@ferencvaros.hu.

Sakk-klub 
Február 9., 16.  (kedd) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Macska- és állatbarátok klubja 
Február 10. (szerda) 17.00
FMK (Haller utca 27.)

Számítógép- és mobiltelefon-hasz-
nálati tanácsadás 

Február 8., 15. (hétfő) 14.30–15.30
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gim-
názium (Lónyay utca 4/C–8.)
Február 9., 16. (kedd) 15.00–16.00
Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium 
(Telepy utca 17.)
Február 4., 11., 18. (csütörtök) 15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
(Toronyház utca 21.)

A kezdő és haladó angolnyelv-tanfolyam, a 
német társalgási klub és a kezdő és haladó 
számítógép-kezelői tanfolyamok a regisztrált 
résztvevők számára a szokásos időpontokban 
és helyszíneken kerülnek megtartásra.

kiemelt rendezvények
Februárban is folytatódnak a Mindentu-
dás Akadémiájának szemináriumai. Né-
meth Lajos meteorológus február 8-án és 
15-én várja az időjárás iránt érdeklődőket, 
február 15-én pedig a katolikus egyházzal 
ismerkedhetnek meg a résztvevők az egy-
háztörténeti előadáson.

Közkívánatra 10 alkalmas tánctanfolyamot 
indítunk február 10-én. Szeretettel várjuk 
az egyedülállókat és a párokat is a vidám 
hangulatú foglalkozásokra, ahol elsajátít-
hatják a tánclépések alapjait.

Xantus Barbara lesz február 9-én a Szó és 
ember beszélgetéssorozat vendége, akit az 
Égben maradt repülő című, Edith Piaf éle-
téről szóló darab kapcsán kérdezünk élmé-
nyeiről, emlékeiről.

A sakk-klubba immár nem csak a sakkozni 
szerető érdeklődőket várjuk: a foglalkozá-
sokra ellátogatók malmozhatnak, kártyáz-
hatnak, és egyéb fejtörő, gondolkodásra 
serkentő játékokban is kipróbálhatják ma-
gukat keddenként 10 órától az FMK-ban.

Február 15-én és 18-án kétnapos elsőse-
gély-tanfolyamra invitáljuk az érdeklő-
dőket. Ha szeretné tudni, mi a teendő egy 
otthoni rosszullét, esés vagy csonttörés ese-
tén, hogyan kell újraéleszteni a sérültet és 
ellátni a beteget, várjuk óráinkra. Felhívjuk 
szíves figyelmüket, hogy a tanfolyamon a 
létszám korlátozott, és a részvétel előzetes 
regisztrációhoz kötött! Információ és je-
lentkezés: 215-1077/392 vagy idosugy@
ferencvaros.hu.
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Nonfiguratív képek a ráday utcában
Misztérium címmel nyílt kiállítás Sipos Endre műveiből a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben. A megjelenteket 
Gönczi Ambrus, a intézmény vezetője köszöntötte, majd az Ádám Jenő Zeneiskola fúvóstanszakának tanárai 
muzsikáltak. 

Sipos Endre filozófus, rajztanár, művészeti író ezúttal festőmű-
vészként mutatkozik be a IX. kerületi közönségnek. Az alkotó 
folyamatosan jelen van Ferencváros kulturális életében: tavaly ő 

volt a Költészet Napjára készült versillusztrációs pályázat zsűri-
jének elnöke, illetve évről évre ő nyitja meg a legjobb gyerekraj-
zokból megrendezett tárlatokat a MÜPA-ban. Tanfelügyelőként 
korábban a IX. kerület rajztanáraival is kapcsolatban állt, így a 
kollégák munkásságát is jól ismeri.

Nyitóbeszédében Gáborjáni Péter író, építészmérnök, grafikus 
mutatta be a művészt, aki az egri Tanárképző Főiskolán biológia-
rajz szakon végzett, majd az ELTE bölcsészkarán filozófia szakon 
szerzett diplomát. 25 évig rajz-szakfelügyelői, illetve vezető szak-
tanácsadói feladatkört látott el a fővárosban. Jelenleg az ELTE 
múzeumpedagógusi képzésében óraadó művészeti tanszékvezető. 

Gáborjáni Péter kiemelte, hogy Sipos Endre a Budapest Galéri-
ában kétévente kiállítást szervezett gyerekrajzokból, majd bemu-
tatta nonfiguratív festészetét a jelenlévőknek. A tárlat február 13-
áig tekinthető meg a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben.

V. H.

Zsoltárok mai köntösben
Az ószövetségi műfajt mai tartalommal megtöltve, más-
fél éves munkával alkotott zsoltáros kötetet Vörös István 
József Attila-díjas költő, író, műfordító. A szerző a modern 
ember világát, gondolatait, érzéseit és dilemmáit felvillan-
tó jelenkori dicsőítésekről beszélt az FMK-ban rendezett 
József Attila Irodalmi Szalonon.

A találkozón a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanító, szá-
mos irodalmi díjjal kitüntetett Vörös István mutatta be tavaly 
megjelent Százötven zsoltár című kötetét. – Az egész úgy kezdő-
dött, hogy egy szállodai szobában unatkozva kezembe vettem a 
hotel Bibliáját. Ettől kezdve másfél éven át csak zsoltárokat írtam 
– mesélte. 

Az Istent dicsőítő, verses imádság műfaja izgalmas választásnak 
bizonyult, hiszen a zsoltárok semmilyen értelemben sem nevezhe-
tők mai szövegeknek. – Az Ószövetség zsoltáraiban vad idegen-
gyűlölet, ókori hímsovinizmus és erős hierarchikus gondolkodás 
jelenik meg – magyarázta a szerző, aki a bibliai énekek stílusát és 
hangvételét megőrizve mutatja be a ma élő ember világát.

A 36. zsoltár például – az Istenhez fohászkodó ember mintájára 
– a számítógépek fohásza teremtőjükhöz, az emberhez. Dicsérik 
benne a programokat, hálát adnak a vírusirtóért és hitvitát foly-
tatnak, vajon egy ember létezik-e, vagy több. Továbblapozva a 
könyvben az olvasó az „Úr az én pásztorom” kezdetű zsoltárok le-
leményes továbbgondolásain szórakozhat: „Az úr az én orvosom, 
nem merek hálapénzt adni”, vagy „Az úr az én osztályvezetőm, 
ellát munkával” kezdetű zsoltárok a magyar valóságot képezik le, 
míg az „Az Úr az én villanypásztorom” című átirat elsősorban a 
nyelvi leleményekre épít. 

Az esten a 2004-ben megjelent Hét évszázad haikui című kötet-
ről is szó esett. Vörös István a japán költészet alapvető versformá-
ját, a háromsoros, 5, 7, 5 szótagú rövid haikut használta arra, hogy 
nagy közismert magyar verseket zanzásítson. József Attila Altató-
ja például így szól haikuban: „Balázs elaludt, de a villamos még 
jár, vedd a kabátod!”. Ennek kapcsán elmondta, annyira belejött 

az átiratírásba, hogy barátjával, Lackfi János költővel klasszikus 
magyar gyerekverseket is átdolgoztak: ebből született az Apám 
kakasa című kiadvány. A költő olyan dalszövegekről is készített 
átiratokat, mint a Most múlik pontosan vagy a Hamvadó cigaret-
tavég. 

                       T. D.
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A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAjÁNLójA

Válogatás tavaszy 
Noémi képeiből
Tavaszy Noémi festő-grafikusművész, Ferencváros díszpolgára 
képeiből nyílt kiállítás az FMK-ban január 20-án. A rendezvény 
a Ferencvárosi Művelődési Központ Női Karának műsorával kez-
dődött, majd Kállay Gáborné köszöntötte a megjelenteket. Beszé-
dében kiemelte, hogy a Magyar Kultúra Napja kezdőprogramja-
ként megnyílt tárlaton a művésznőnek több János vitéz-ábrázolása 
is fellelhető – a programsorozat főeseményén pedig éppen a János 
vitézt adják elő ferencvárosi iskolások az FMK nagyszínpadán. A 
kultúráért is felelős alpolgármester elmesélte, mindkettejük életé-
ben nagy szerepet játszik a zene, az irodalom és az utazás, illet-
ve mágnesként kapcsolja őket össze Ferencváros és József Attila 
szeretete. Hozzátette, ugyanabban a kórusban énekeltek, és mind-
ketten elszenvedői voltak az ’50-es évek kitelepítéseinek, továbbá 
mind a ketten jól tudják, mit jelent egy művészember mellett élni. 
Egyvalami mégis elválasztja őket, jelentette ki Kállay Gáborné, 
hogy Tavaszy Noémi maga is művész. 

Simon László, a Somogyiak 
Baráti Körének elnöke fel-
szólalásában a művészt, az 
embert méltatta, egyúttal fel-
idézte Tavaszy Noémi somo-
gyi és ferencvárosi kötődését. 
A Ferencvárosi Herz Férfi-
kar műsora után a művésznő 
mesélt életéről, fiatalságáról, 
majd elszavalta férje, Tavaszy 
Sándor néhány versét. 

A kiállítás március 2-áig te-
kinthető meg a Ferencvárosi 
Művelődési Központ Folyo-
sógalériáján.  

Álarcosbál kortalanul
Február 11. 15.00
Zene, tánc, jelmezverseny
Sztárvendég: Soltész Rezső
Zenél: Tarnai Ágnes
A belépés díjtalan! A férőhelyek korláto-
zott száma miatt kérjük, február 1-jétől a 
216-1300-ás telefonszámon regisztrálni 
szíveskedjenek! 

Roma táncház
Február 12. 18.00
A belépés díjtalan!

Cimbora játszóház verssel, dallal
Február 13. 10.00–13.00
Háziasszony: Érdi Szabó Márta 
10.00–13.00 Cimbora játszóház – kalóz-
farsang 
Telet idéző ügyességi játékok, hóember-

építő, hóemberkrikett, jeges-tengeres
– koordinációs táblás játék, kézműves 
foglalkozás – kalózkalap-, kampókéz-, 
papagáj- és patkánykészítés
11.00 Legyél a Cimborám! Interaktív 
verskoncert a Cimbora-Trióval. 
A belépés díjtalan!
A rendezvény fővédnöke: Bácskai János 
polgármester

Operett mint hungarikum
Február 13. 15.00 
Zátrok Vivien operettműsora
Felcsendülnek a műfaj meghatározó dalai, 
részletek a Csárdáskirálynőből, a Marica 
grófnőből, a Csókos asszonyból és még 
sok más operettből.
Közreműködik Horváth Balázs énekes és 
Kirchner Kitti tánccsoportja
Belépő: 600 Ft

Síbörze
Február 14. 9.00
Sí- és snowboardfelszerelések nagy 
választékával, védőfelszerelésekkel, 
kiegészítőkkel
További információ: siborze@gmail.com 
A belépés díjtalan!

Retró táncdélután
Február 15. 14.00 
Belépő: 700 Ft

József Attila Irodalmi Szalon 
Február 18. 18.00 
Ketten a versben – Versszínházi előadás
Közreműködik: Tallián Mariann és Lázár 
Balázs
A belépés díjtalan!

a Pinceszínház  
februári műsora
3., szerda 18.30 Benkó Dixieland-klub
6., szombat 19.00 Herczeg Ferenc: Kék róka
7., vasárnap 11.00  Lázár Ervin: Négyszögletű  
   Kerek Erdő
  15.00 Lázár Ervin: Négyszögletű  
   Kerek Erdő
8., hétfő  19.00 Nils Peter Juel Larsen: Blixen 
   bárónő szerelmei
10., szerda 18.30 Benkó Dixieland-klub
11., csütörtök 19.00 Alexander Breffort – Marguerite  
   Monnot: Irma, te édes
12., péntek 18.00 Magyar Napló / Széphalom estek
13., szombat 19.00 Székely Csaba: Bányavirág
14., vasárnap 19.00 Tasnádi István: Finito
15., hétfő 19.00 Márai Sándor: Az igazi
17., szerda 18.30 Benkó Dixieland-klub
22., hétfő 19.00 Alexander Breffort – Marguerite  
   Monnot: Irma, te édes
23., kedd 19.00 Molière: Tartuffe
24., szerda 18.30 Benkó Dixieland-klub
25., csütörtök 19.00 William Gibson: Libikóka
26., péntek 19.00 Herczeg Ferenc: Kék róka
27., szombat 15.00 Két egyfelvonásos előadás ugyan 
   arról a témáról, szünettel:
• Vajda István: Pedig én jó anya voltam
• Nagy Klára Katalin: Süket halál, avagy matt az életnek   

(A szereplők a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási     
Intézetének elítéltjei)

Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával 20 száza-
lékos kedvezményt kapnak a jegyek árából, a 60 év felettiek 
pedig további 10 százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá a 
belépőkhöz.
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Versillusztrációs pályázat 2016
A Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület a Magyar Költészet Napja alkalmá-
ból meghirdeti 2016. évi versillusztrációs pályázatát budapesti 1–12. osztályos 
tanulóknak.

A legjobb alkotásokat időszaki kiállításon 
mutatjuk be a Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyűjteményben, a díjazott művekből válo-
gatás jelenik meg a 2017. évi versillusztrá-
ciós naptárban.

A pályázók köre: budapesti 1–12. osztá-
lyos tanulók.
• Pályázhatnak bármelyik budapesti is-

kolából vagy alkotócsoportból.
• Iskolánként/alkotócsoportonként maxi-

mum 20 mű benevezését fogadjuk el.
• A pályázaton egy diák csak egy alko-

tással nevezhet.
A pályamű témája: 

A magyar irodalomból vagy a világiroda-
lomból választott vershez készített illuszt-
ráció.
Formai követelmény, technikák:

A pályamunkát A3-as méretben (297 x 
420 mm), paszpartu nélküli rajzlapon kell 
benyújtani.

A pályázó a rajz, a festészet, a grafika, a 
kollázs bármelyik technikájával megjele-
nítheti a versillusztrációt.
A pályázatok beérkezésének határideje: 
2016. március 1.
Levélcím: Ferencvárosi Helytörténeti 

Egyesület, 1092 Bp., Ráday u. 18. A pá-
lyázatok személyesen is leadhatók hétfőn 
9.00–16.00, keddtől péntekig 9.00–18.00 
óráig a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesü-
let székhelyén (bejárat az Erkel u. 15.-ből).

A beérkezett pályamunkákat a zsűri kor-
csoportonként értékeli:

I. kategória: 1–2., II. kategória: 3–4., III. 
kategória: 5–6., IV. kategória: 7–8. osztá-
lyos, V. kategória: középiskolás tanulók.

A kiállításra kiválasztott munkákat a zsű-
ri részletesen is értékeli.

Az eredménylistát 2016. március 25-én 
tesszük közzé a www.jaemlekhely.hu és a 
www.ferencvaros.hu honlapon, illetve to-
vábbítjuk a benyújtott pályamű hátoldalára 
felírt e-mail címre.

Díjkiosztás és tárlatmegnyitó: 2016. ápri-
lis 11. 15.00 óra a Ferencvárosi Helytörté-
neti Gyűjteményben.

A díjazottak oklevelet és könyvjutalmat 
kapnak, valamennyi kiállításra kerülő al-
kotás készítője megkapja a Ferencvárosi 
Helytörténeti Egyesület egyedi ajándékát 
is. A tárlat 2016. április 11. és május 14. 
között lesz látható. 

A pályázattal kapcsolatos további informá-
ciók kérhetők a ferencvaros.fhe@gmail.
com e-mail címen, illetve a 06/20/475-
7053-as telefonszámon.

Valamennyi pályázónak sikeres szereplést 
kívánunk: a Pályázati Bizottság

Irodalmi pályázat középiskolások számára 
Az Írók Alapítványa, az Írók Szakszervezete, a sárvári Tinódi Gimnázium és Sárvár város Önkormányzata meghirdeti 
a 39. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatot, illetve a 2016. március 22. és március 25. között Sárvár város-
ában megrendezendő irodalmi pályázati táborát.

Pályázni vers, próza és tanulmány kategóriában lehet. Várjuk min-
den 14–18 év közötti középiskolás diák magyar nyelven írt pá-
lyaművét. Egy-egy pályázat maximális terjedelme műfajonként 
15 kéziratoldal lehet, számítógéppel – 14 pontos betűnagysággal 
írva. Ugyanilyen terjedelmű, kézzel írt, jól olvasható írásokat is 
elfogadunk.
A pályázat benyújtási határideje: 2016. február 22.

A pályázatok beküldhetők: e-mailben, csatolt mellékletként 
(Word-dokumentum vagy PDF-fájlformátumban) az iroszak@ 
t-online.hu címre. Kérjük, hogy az e-mail tartalmazza a pályázó 
nevét, címét, telefonszámát, valamint iskolájának nevét, címét és 
e-mail címét is. Fontos: ha valaki két kategóriában pályázik, két 
külön e-mail mellékletben küldje el írásait (külön mellékletben a 
verseket és különben a prózákat). A melléklet elnevezése ennek 
megfelelő legyen: pl.: „XY versei”. Ne legyen minden vers vagy 
novella külön fájl! Kérjük, hogy egy mellékleten belül is minden 
írás fölött szerepeljen az író neve!

Postai úton, egy példányban. A borítékra a feladó kívülről írja rá, 
hogy melyik kategóriában pályázik ( „Verspályázat”, „Prózapá-
lyázat” stb.). Aki két kategóriában indul, kérjük, hogy két külön 
borítékban küldje el írásait. A postán érkező pályázat belső cím-
oldalán kérjük feltüntetni a pályázó nevét, címét, e-mail címét, 
telefonszámát, valamint iskolája nevét, címét, e-mail címét, tele-
fonszámát. A következő címre várjuk a pályázatokat: Írók Alapít-
ványa, 1093 Budapest, Lónyay u. 43. fszt. 1.

A pályázat nem jeligés. A pályázatok visszaküldését nem tudjuk 
vállalni.

Az ötven legjobb pályázat szerzőinek 2016. március 10-éig meg-
hívót küldünk az idei sárvári irodalmi táborba, ahol a műhelymun-
ka során neves írókból, költőkből álló zsűri értékeli a pályamű-
veket, és megtartják a díjkiosztó ünnepséget is. A meghívottak 
számára a sárvári irodalmi tábor díjmentes, szükség esetén úti-
költség-térítést biztosítunk részükre.
A rendezők nevében minden érdekeltnek jó munkát kíván:

Mezey Katalin szervező, Írók Szakszervezete, Írók Alapítványa

alkotói pályázat
A Pinceszínház pályázatot hirdetett  a 
Négyszögletű Kerek Erdő című darabot 
megtekintő gyerekek részére. 

Benyújtható rajz (minimum A/4-es, 
maximum A/3-as méretben), amely bár-
milyen technikával készülhet, illetve 
szobor, kisplasztika, valamint makett 
(maximum 40 x 40 x 40 centiméteres 
méretben) formájában. 

Minden alkotás mellé csatolni kell a 
színházjegyet! 

A pályázat mindaddig érvényben van, 
amíg a színház az előadást játssza.

Pályázni 5–7, 8–10, illetve 11–13 éves 
korosztályban lehet, minden kategóriá-
ban egy-egy nyertest hirdetnek.

A díjakat májusban, gyereknap alkal-
mából adják át a darabban játszó színé-
szek.

A pályaműveket a Pinceszínházban 
(1093 Budapest, Török Pál u. 3.) várják 
személyesen vagy postai úton. 

Beadási/beküldési határidő:  
2016. május 20.
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Tisztelt Ügyfeleink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy inter-
neten elérhető, új kényelmi szolgáltatást ve-
zettünk be.

2016. január 20-ától lehetőségük van idő-
pontot foglalni ügyfélszolgálati irodánkba 
– az éves parkolási engedélyük személyes 
ügyintézésére – az alábbi elérhetőségen:
http://ugyfelablak.ferencvarosiparkolas.hu

Rövid regisztrációt követően kiválaszthat-
ják a legmegfelelőbb időpontot, melyről a 

megadott e-mail címre visszaigazolást kül-
dünk, az ügyintézéshez szükséges tudniva-
lókkal együtt.

A kiválasztott időpontban ügyfélszolgálati 
munkatársunk soron kívül fogadja Önöket, a 
regisztrációkor megadott rendszám alapján.

Bízunk benne, hogy új szolgáltatásunk el-
nyeri tetszésüket!

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és 
Városfejlesztő Zrt. Parkolási Divízió

köZHaSZNú

INTERNETEN KERESZTüLI IDŐPONTFOGLALÁS

tájékoztató az élelmiszer-támogatással kapcsolatban
Ferencváros Önkormányzata húsvéti élelmiszer-támogatásban 
részesíti azt a Budapest IX. kerületben állandó bejelentett lakó-
hellyel rendelkező és életvitelszerűen Ferencvárosban tartózko-
dó lakost, aki már betöltötte, illetve az idén tölti be 70. életévét, 
valamint azt a családot, ahol négy vagy több gyermeket nevel-
nek. 

A kérelmeket 2016. március 31-éig lehet benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatainál (Bakáts tér 14., Lenhossék 
u. 24–28., Toronyház u. 3/B, Ecseri út 19.), ahol a szükséges 
formanyomtatványok is elérhetők.

A támogatás iránti kérelem formanyomtatványa letölthető Fe-
rencváros honlapjáról is.

A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve 
egy nyilatkozatot arról, hogy életvitelszerűen a IX. kerületben 
lakik, valamint arról, hogy gyermekeit saját háztartásában ne-
veli.

A támogatás összege személyenként illetve gyermekenként 
egységesen 5000 forint, ami igény szerint folyószámlára történő 
utalással vagy postai úton kerül kifizetésre.

tisztelt Ügyfelek!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Adóiro-
dája tájékoztatja Önöket, hogy 2016. február 1-jétől az önkormányzat hivatalos számlavezető 
bankja a K&H Bank Zrt.

Ezzel együtt – a jelzett időponttól – az adóbefizetési számlák is módosultak az alábbiak sze-
rint:

Építményadó beszedési alszámla 10401196-00028993-00000003
Telekadó beszedési alszámla 10401196-00028994-00000002
Idegenforgalmi adó beszedési alszámla 10401196-00029062-00000007
Gépjárműadó beszedési számla 10401196-00028998-00000008
Késedelmi pótlék beszedési alszámla 10401196-00028996-00000000
Bírság beszedési alszámla 10401196-00028995-00000001
Egyéb beszedési alszámla 10401196-00029063-00000006
Idegen beszedési számla 10401196-00028999-00000007
Helyi jövedéki adó beszedési alszámla 10401196-00029064-00000005
Illeték beszedési számla 10401196-00028997-00000009

Az eddig megszokott befizetési számlák 2016. január 31-éig éltek, a régi számlaszámokra utalt 
összegek nem teljesülnek, azok visszautalásra kerülnek a feladó bankszámlájára. A csekken 
történő befizetéseket az önkormányzat korábbi bankja nyilvántartja, és arról adatot szolgáltat 
részünkre.

Mindazonáltal kérjük Önöket, hogy a január folyamán, illetve korábban az adóiroda által az 
Önök részére megküldött csekkeken befizetést ne teljesítsenek. 2016. február 1-jétől az új bank-
számlaszámokra banki átutalással, illetve banki készpénzbefizetéssel teljesíthetik adófizetési 
kötelezettségeiket. A szokásos, minden évben (február végén, március elején) kiküldésre ke-
rülő számlaegyenleg már az új számlaszámokat, valamint az azokhoz tartozó csekkeket fogja 
tartalmazni. Az új csekkek gyártása folyamatban van, azonban – mivel ez időigényes eljárás 
– az adóirodán sem áll módunkban az új bankszámlaszámokhoz tartozó csekkeket ügyfeleink 
részére biztosítani. Erre egy későbbi időpontban lesz lehetőség.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Dr. Szabó József Zoltán jegyző megbízásából, Berner József irodavezető

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata a 
Városfejlesztési, Városgazdál-
kodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 337/2015. (IX. 09.) 
határozata alapján megkezdte a 
Budapest, IX. ker. Belső-Ferenc-
város (Közraktár utca–Vámház 
körút–Kálvin tér–Üllői út–Fe-
renc körút–Boráros tér által 
határolt terület) kerületi építési 
szabályzatának (KÉSZ) kidolgo-
zását.

Az önkormányzat a település-
fejlesztéssel összefüggő part-
nerségi egyeztetés szabályainak 
megfelelően az önkormányzat 
hivatalos honlapján tárhelyet 
biztosított a dokumentumok ré-
szére, ezek a www.ferencvaros.
hu honlapon, a „Partnerségi 
egyeztetés” felületre kattintva 
érhetők el. 

Partner: a kerület teljes lakos-
sága; valamennyi kerületi érdek-
képviseleti szervezet és kerületi 
székhellyel rendelkező gazdál-
kodó szervezet; kerületi szék-
hellyel rendelkező, kerületi mű-
ködési területű civil szervezet; 
valamennyi, a kerületben műkö-
dő elismert egyház; a település-
rendezési eljárásba (az 1995. évi 
LIII. törvény 98. § (2) a) pontja 
alapján) bejelentkező szervezet.

A partnerek véleményüket, 
észrevételeiket 2016. február 19-
éig  küldhetik el a foepitesz@
ferencvaros.hu e-mail címre, il-
letve személyesen is leadhatják a 
Bakáts tér 14. szám alatti Ügy-
félszolgálati Irodán.

Dr. Bácskai János 
polgármester

GONDOSKODó FERENCVÁROS

FELhíVÁS
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REjTVÉNYFERENCVÁROSI GóLYAhíR

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

Bitter Vince Vitalij  
(2015. június 18.)

Czibula Olivér  
(2015. október 30.)

Bokros Sarolta  
(2015. szeptember 30.)

Barathi Ádám  
(2015. július 12.)

Hógolyócsata a Bakáts téren címmel küldött fotót szerkesztőségünknek Almási László nevű olvasónk. Köszönjük! 

ALBUM


