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Mozinyár Ferencvárosban

Negyedik, egyben utolsó alkalommal tartottak idén szabadtéri mozifilmvetítést a József Attila-lakótelepi Nagyjátszótéren. A népszerű sorozat zárásaként Keleti Márton 1963-ban bemutatott játékfilmjét, a Hattyúdalt láthatta a közönség,
Dudás Viktor filmszakértő pedig Bodrogi Gyulával, a mozi egyik főszereplőjével beszélgetett.
A Hyppolit, a lakály, a Csinibaba és a Kincsem után augusztus 21-én a Hattyúdal című
fekete-fehér magyar vígjátékot vetítették
a József Attila-lakótelep Nagyjátszótere
melletti réten, a meghívott vendég pedig
a film egyik főszereplője, Bodrogi Gyula
volt. A színművész élete során közel száznyolcvan televíziós produkcióban szerepelt, de elmondása szerint legtöbben ma is
a közkedvelt mesefigura, Süsü, a sárkány
hangjával azonosítják őt.
– A Charley nénjében volt egy reggelizőjelenet: ültünk az asztalnál, a kellékétel
néhány szelet párizsi volt. Bohóckodtam,
a villámat beleszúrtam az egyik karikába,
de ahogy kirántottam a többi közül, repülni
kezdett egészen a Págerig, aki megfogta,

visszadobta, én pedig elkaptam és megettem. Legalább két percig tapsolt a közönség,
azt hitték, ez is a darab része volt – idézte
fel karrierje egyik legvidámabb pillanatát a
művész, akit idén a Magyar Filmakadémia
életműdíjával tüntettek ki.
A zömében az akkoriban épülő József
Attila-lakótelepen forgatott Hattyúdallal
kapcsolatban elárulta, társaival eleinte nem
gondolták, hogy ekkora sikerük lesz, ma
már azonban nem csodálkoznak rajta, hogy
a színpadi adaptáció közel sem annyira népszerű, mint a játékfilm. Az eredeti változatot
ugyanis nehéz lett volna felülmúlni. Bodrogi Gyula karrierje egyik legkedvesebb
élményeként gondol vissza a forgatásra,
annak ellenére, hogy Keleti Márton nagyon

szigorú volt a rendezést illetően: bár hagyta,
hogy a színészek néha improvizáljanak, ha
valamelyik rögtönzött jelenet megtetszett
neki, már nem engedett változtatni rajta.
A Nemzet Színésze címet viselő, Kossuthés kétszeres Jászai Mari-díjas színművész
a jókedvű beszélgetés során a közönséget
is megénekeltette: a rögtönzött kórus előadásában a film egyik híressé vált betétdala,
a Villa Negra románca csendült fel.
– Ahogy a színház sem halt ki a mozi vagy
a tévé megjelenésével, úgy a kertmozi sem
fog, hiszen ezt az élményt nem lehet utánozni – mondta Bácskai János polgármester,
aki reményét fejezte ki, hogy jövőre is lesz
JÓeSTI MOZI Ferencvárosban.
SZ. D.

Már igényelhető a megemelt összegű Ferencvárosi Iskolakezdési Támogatás, melynek jogosultsági körét is kibővítették. Részletek a 7. oldalon.
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TISZTA JÁRDÁK

Kigyulladt és leégett egy társasház
tetőszerkezete a Soroksári úton.
Ferencváros lakói ismét példát
mutattak összefogásból.

Bátran állíthatjuk, hogy Gönczi
Ambrus mindent tud Ferencvárosról. A Helytörténeti Gyűjtemény
vezetőjével beszélgettünk.

Bácskai János és több
önkormányzati képviselő
közreműködésével járdatakarítási
programot indított a kerület.
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Régi templom új köntösben

Eredeti pompájában tündököl Ferencváros egyik fő nevezetessége, a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-plébániatemplom,
miután nemrégiben befejeződött az épület külsejének és kertjének rekonstrukciója. Hamarosan elkezdődhet a beruházás második üteme, mely során a templombelső is megújul.
Az Ybl Miklós tervezte Bakáts téri római katolikus templom évtizedek óta lesújtó látványt nyújtott, megfeketedett, málladozó falain még a háborúk nyomai is látszottak. Szerencsére elpusztítani
nem sikerült ezt az impozáns neoromán stílusú építményt, így
nemrégiben lehetőség nyílt arra, hogy eredeti állapotának megfelelően helyreállítsák. A főként az épület külsejét érintő munkálatok több mint egy éve, 2018. április 4-én indultak el, és nemrégiben fejeződtek be. Az eltelt időszakban felújították a homlokzat
téglás és kőburkolatos részeit, a tetőszerkezetet, a toronysisakot,
a templomkertet és az altemplom egy részét, ahol egy urnatemetőt
is kialakítottak.
– A szigetelést is elvégeztük, így a talajvíz már nem jelent veszélyt
többé. Egy speciális technikát alkalmaztunk, ezért szükségessé vált
az épület belső mozaikpadlójának cseréje. Az altemplomban a falakat is rendbe hoztuk, a mennyezeti freskók restaurálása azonban
csak a következő ütemben fog elkészülni – mondta el lapunknak
Kruppa Gábor építész, a projekt felelős tervezője.
Hozzátette: a Bakáts téri plébániatemplom az egyik olyan ékessége Budapestnek, ami épen maradt: kovácsoltvas és kőből készült
díszítőelemeit, valamint ablakdíszeit emiatt könnyen rekonstruálni
tudták. A legnagyobb kihívást a munkálatok során a toronysisak
rendbehozatala jelentette, mivel ahhoz az egész épületet fel kellett
állványozni.

a Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idejére fog teljesen megújulni.
A munkák első üteme közel egymilliárd forintból valósult meg,
melyhez a forrást Magyarország Kormánya biztosította. A felújítás
részeként – Ferencváros Önkormányzatának négymillió forintos
támogatásával – rendbehozták az évtizedek óta működésképtelen
toronyórát is.					
SZ. D.

Fő a pontosság

– Csak beállítom az új toronyórát, mert az enyémhez
képest másfél percet siet!

– Szerencsére ma már egész Budapesten gázzal fűtenek, ezért nem
kell attól tartani, hogy az épület hamar bekoszolódik. Ráadásul
a falakat egy műgyantát is tartalmazó vízlepergető anyaggal kentük le, így az időjárási viszonyok sem befolyásolják jelentősen
az állagukat – fogalmazott az építész. Ez különösen fontos az Assisi Szent Ferenc-plébániatemplom esetében, mivel annak falazata
a könnyen faragható sóskúti kőből készült, ami jóval érzékenyebb,
mint a süttői mészkő.
A templombelső megújulásához szükséges restaurátori kutatások
befejeződtek, hamarosan elindul a munkálatok második fázisának
tendereztetése. Ha az is megvan, kezdődhet a felújítás következő etapja, amely során helyreállítják a díszítőfestést, restaurálják
a Lotz-freskókat, a templom padjait, szobrait, kegytárgyait és
új világítótesteket helyeznek el. A Bakáts téri templom 2020-ra,
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Ferencváros ismét összefogott

Csupán szűk hét hónap telt el a Ráday Kollégiumban történt halálos áldozatot is követelő tűzeset óta, és ismét lángok
pusztítottak a IX. kerületben. Augusztus 19-én egy, a Soroksári út és Ipar utca sarkán álló lakóépület gyulladt ki, ám
a tragédiában ezúttal szerencsére senki nem sérült meg, a tűz keletkezésével kapcsolatban pedig kizárható az idegenkezűség.
Idén egy nem várt sajnálatos esemény előzte meg az
augusztus 20-i ünnepséget
Ferencvárosban, előző nap
ugyanis kigyulladt egy kerületi lakóépület legfelső szintje.
A lángok hamar továbbterjedtek, így a tűzoltók kiérkezésekor a hétemeletes társasház tetőszerkezete már teljes
terjedelmében égett. Mivel
a lakókat evakuálni kellett,
Ferencváros Önkormányzata
szükségszállást nyitott a Polgármesteri Hivatalban, ahol
nemcsak az érintettek lakhatásáról, hanem élelmezésükről
is gondoskodtak.
– Januárban, a kollégiumi
tragédia kapcsán az egész ország megmozdult, hogy segítsenek a hajlék nélkül maradt
diákokon és a katasztrófában
elhunyt áldozat családján. Példás összefogás bontakozott ki a kerületben is, ezrek
jelentkeztek, hogy valamilyen módon támogassák a rászorulókat. A helyzet most
is hasonló: alig néhány nap telt el a tűzeset
óta, de már több tucat felajánlás érkezett
hozzánk – mondta el lapunknak Bácskai
János polgármester.
Bár a lángokat viszonylag hamar sikerült
megfékezni, a károsultak élete fenekestül
felfordult, ezért a civilek segítő kezére igen
nagy szükség van. Eddig mintegy ötven különböző felajánlás érkezett az önkormányzathoz, köztük olyan nagyvonalúak is, mint
amit egy kerületi család tett: ők lakásuk
egyik szobáját kínálták fel az érintetteknek.

– A legtöbb felajánlás a hétköznapi élet folytatásához elengedhetetlen dolgok biztosítására irányul: az adakozók főként a ruházkodásban, mosásban, szállításban, étkezésben
és gyermekfelügyeletben nyújtanak támogatást. Volt ugyanakkor olyan, aki raktározási lehetőséget, más kisállatgondozást vagy
pszichológiai segítséget ajánlott fel, hogy
aki szükségét érzi, nyíltan beszélhessen az
őt ért sokkról – közölte Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselő, az adományok
koordinálásának felelőse.
Hozzátette: felajánlottak rengeteg tisztítószert, konyhai eszközöket, ágyneműket,
kávéfőzőt, bögréket, törülközőket, rácsos
babaágyat, pelenkát, felfújható matracot,

RENDŐRSÉGI HÍREK
Huszonkét biciklit lopott el Ferencvárosból
A IX. kerületi rendőrkapitányság járőreit június 17-én értesítették, hogy egy Ernő utcai lakóház lépcsőházából elloptak
egy kerékpárt. A rendőrök a térfigyelő kamerák segítségével
azonosították a feltételezett tettest, akit augusztus 9-én délelőtt,
váci munkahelyén elfogtak. A nyomozás során kiderült, hogy
a 25 esztendős budapesti H. Attila ez év májusa és augusztusa
között összesen huszonkét biciklit kötött el Ferencvárosból.
Az elkövető gyerek-, női vázas, túra- és városi kerékpárt is
lopott, a bűncselekményekkel közel 900 ezer forint kárt okozott. A IX. kerületi rendőrkapitányság nyomozói lopás bűntett
megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást a férfi ellen. 

magánbölcsődék pedig a rászoruló kisgyerekek étkeztetését vagy teljes felügyeletét
vállalták a kritikus időszakban.
A legnagyobb közösségi oldalon önkéntesek egy speciális aloldalt is létrehoztak
(Károsultak segítésére Ipar u. 2., Soroksári
út 16.), ahol a tűzesettel kapcsolatos, lakókat
és adományozókat érintő friss információkat osztanak meg. További felajánlásokat
ugyanakkor Kulpinszky Eleonóra hivatalos
Facebook-oldalán vagy az iparutcatuzkar@
gmail.com e-mail címre várnak. Az akció
irányítói türelmet kérnek a jelentkezőktől,
azt ígérik, mindenkinek visszajeleznek,
ha úgy érzik, hogy a felajánlott segítséget
igénybe tudják venni a károsultak. SZ. D.

APRÓHIRDETÉS
Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat/házakat keres ügyfeleinek. Gyorsan vevőt
hozunk, jutalék 3%, ügyvéd
ingyenes. Ismerősének lakása
eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus Ingatlan. Tel.:
06/20/9600-600.
Kéménybélelés, kondenzációs
kazánok bekötése, szereltkémény-építés, szakvélemény ügyintézése. Tel.: 06/20/327-1888.
Kémények bélelése, átépítése,
belső marása teljes körű ügyinté-

zéssel. Szabó Balázs: 06/20/2647752.
Nyugdíjas magyar irodalom
tanárnőt keresünk korrepetálás
céljából. Érdeklődni a 06/30/9518226-os telefonszámon lehet.
Budapest, X. kerület, Balkán
utca 3/E szám alatti CBA üzletünkbe keresünk boltvezetőt,
eladót, árufeltöltőt. Vasárnap
nincs munkavégzés. Jelentkezni
önéletrajzzal a domsod2@invitel.hu e-mailen.
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Nem kell ásni,
hogy kincsekre bukkanjunk

Világháborús fegyverek, egy régi szenes vasaló, a nagypapa megsárgult fotója a május 1-jei felvonulásról, egy filmhíradó Gagarin budapesti látogatásáról. Mind olyan emlékek, amelyek kevésbé archeológiai vagy művészettörténeti
értékük miatt fontosak, inkább azért, mert személyes emléket őriznek múltunkról. Aki csupán a Ráday utca 18. szám
alatti Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény egyik aktuális kiállítását tekinti meg, nem is sejti, micsoda kincsek rejlenek a raktárban. Ezekről, és a muzeológusi gyűjtőmunka sokszor kalandokban gazdag gyakorlatáról kérdeztük Gönczi
Ambrus gyűjteményvezetőt.

Névjegy:

Gönczi Ambrus 1973-ban született Budapesten. Házas, két gyermek édesapja,
18 esztendeje él Ferencvárosban. Történészként, történeti muzeológusként
végzett az ELTE-n. 2014 óta Phd. fokozatú művelődéstörténész. A Helytörténeti Gyűjtemény az első munkahelye,
imád itt dolgozni. Nejét is hivatásának
köszönheti: az egykori Pipa utcai gyűjtemény képeslap-kiállításáról a Budapesti Nap művészettörténész végzettségű tudósítónője írt recenziót, ami
annyira megtetszett Ambrusnak, hogy
elvette őt feleségül.

•

Mikor és hogyan jött létre a gyűjtemény?
Az 1950-es évek végén a helyi tanács művelődési osztályán dolgozó Xantus Zoltán
és Kóbor István kezdték el gyűjteni a Ferencvárossal kapcsolatos írásos és tárgyi
emlékeket. Zoltán egyébként Xantus János,
a Fővárosi Állat- és Növénykert első igazgatójának leszármazottja, ahogy Xantus
Barbara színésznő is. Munkájuknak hála
1972–73-ban megszületett az első helytörténeti kiállítás a Ráday utcában. Miután
ezt két esztendő múltán bezárták, az anyag
különböző raktárakba vándorolt, és folyamatosan növekedett egészen 1997-ig, amikor
az önkormányzat a Pipa utca 4. szám alatti egyik irodáját gyűjteménnyé alakította.
A Helytörténeti Gyűjtemény 1998-ban kapta

meg a működési engedélyét és 2006-ban került át a Ráday utca 18. alá. Mivel raktározási határainkat elértük, az önkormányzat idén
a Liliom utcában biztosított számunkra egy
méretes helyiséget, amely reményeink szerint egyszer látványraktárként üzemel majd.
•
Miket gyűjtenek?
Mindent, ami régi, de nem régészeti lelet.
Ezt két határon belül tesszük. Az egyik az
idő. Nekünk nagyjából a 18. század vége
jelenti a határt, innentől kezdve lelhetők
fel használati és dísztárgyak, ruhák, épületdíszek, írásos dokumentumok, video- és
hangfelvételek. Az olyan leletek kezelése,
mint amilyeneket például a Csarnok téri
építkezés során tártak fel egy Árpád-kori falu idejéből, már a régészek hatásköre.
A másik keret a kerület közigazgatási határa.

•

Milyen úton kerülnek ezek a különleges tárgyak önökhöz? Hogyan „vadászik” egy muzeológus?
Van, hogy szinte házhoz jön a régiség. Köszönet jár annak a szép számú, történelemkedvelő ferencvárosi lakónak, aki szerint
nálunk van a legjobb helye a családi ereklyéknek, ezért behozzák, vagy hívnak, hogy
menjünk ki megnézni azokat. Nem kell attól
tartani, hogy valamiből már sok van a raktárban: ha valaki talál a padláson egy régi
szenes vasalót, nyugodtan szólhat, hiszen
külön vasalógyűjteményünk, sőt, „palacsintasütő-részlegünk” is van. A másik módszerünk a tudatos terepmunka, amikor konkrét
címekre megyünk ki, hivatalosan átvesszük
a régiségeket, vagy interjúkat készítünk,
amelyek szintén kordokumentummá válnak.

INTERJÚ
•

Hogyan fedezik fel ezeket a lelőhelyeket, illetve az adományozókat?
21 esztendeje működünk, azóta széles kapcsolati hálónk alakult ki, a régiségekről
szóló hírek pedig szájról szájra terjednek.
Például felhív minket valaki azzal, hogy
a szomszéd Pista bácsinak, aki korábban
a malomban dolgozott, vannak régi dolgai.
Az is előfordult, hogy olyan személy került a látóterünkbe, aki már Svájcban él, ám
Ferencvároshoz köthető tárgyi anyaggal rendelkezik. De a városrehabilitáció is kincsekkel lát el minket. Önkormányzati irodákon
keresztül megtudjuk, mely épületek várnak
elbontásra, felújításra. A kiürítésük után végigfotózzuk az ingatlant, és szükség esetén
letárgyaljuk a bontó céggel, hogy egy-egy
épületdíszt úgy távolítsanak el, hogy épen
maradjon. Havi rendszerességgel végzünk
ilyen munkát, és gyűjtünk be gipszstukkókat, amelyeket konzerválunk és elhelyezünk
a Liliom utcai raktárban. Ezekből kiállítást
is szeretnénk rendezni.
•
Mi volt a legérdekesebb vagy legértékesebb történelmi emlék, ami önökhöz
került?
A Thaly Kálmán, Vendel, Tűzoltó és Lenhossék utca által határolt blokk területén
– ahol most a SOTE Elméleti Tömbje található – sok kisüzem, családi vállalkozás
működött a századfordulón és az ’50-es
években. A leamortizálódott épületek bontása során olyan, megközelítőleg 130 éves
nyomdagépekre leltünk, amelyek láttán még
a Budapesti Történeti Múzeumnak is „megcsillanna a szeme”. Csakhogy begyűjtésük
elég kalandosra sikeredett. Amikor a bontási
szakemberek és helytörténészek alkotta kis
csapatunk belépett az elvileg már kiürített,

roskadozó házba, igencsak meglepődtünk,
ugyanis illegális lakókkal találtuk szembe
magunkat. Látszott, hogy nem vártak vendégeket, ezt pedig szúró- és vágóeszközöket
lóbálva adták tudtunkra. Úgy kikergettek
bennünket, hogy az Üllői útig futottunk.
Később a biztonsági cég rövid tárgyalás
útján megoldotta a helyzetet, és el tudtuk
hozni a sajtógépeket. Az egykori 400 férőhelyes, József Attila-lakótelepi Pest-Buda
Mozi székeiből is megmentettünk jó párat,
ezeken lehet ma is ülni a mozitermünkben.
Az elhagyatott, világítás és fűtés nélküli
szellemházból szintén elég kalandos volt
összeszedni a székeket, pláne, hogy itt dühös lakásfoglalók helyett óriáspatkányok és
hajléktalanok fogadtak minket. A legmeglepőbb az volt, hogy a saját épületünk alatt
II. világháborús ereklyékre bukkantunk: az
1944–45-ös ostrom idején zajló harcokból
német egyenruha derékszíja, töltényhüvelyek és egy szurony került elő, pedig csak
takarítani indultunk a pincébe.
•
A gyűjtemény halad a korral, mobiltelefonos appokat is fejlesztettek. Miért?
A helytörténeti sétákra egyre nagyobb az
igény: az érdeklődők több mint 10 tematikus túra közül válogathatnak. Van irodalmi,
ipar- és sporttörténeti, középkori, zene- és
utcatörténeti sétánk, de József Attiláról és
a Pál utcai fiúk regényhelyszíneiről is szólnak programjaink. Utóbbira a hamarosan
megrendezendő Bakáts Feszt részeként
már 150-en jelentkeztek. Ekkora tömeggel
nem is tudunk felvonulni az utcán, ezért
több alkalmat szervezünk. Mivel az MTA
SZTAKI e-learning osztálya 2005 óta készít okostelefonra letölthető interaktív történeti sétákat, magától értetődő volt, hogy
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összedolgozzunk. Mi adjuk a tartalmi részt,
ők a technikait. A mobilalkalmazás előnye,
hogy nem kell másokhoz alkalmazkodni,
bármikor bármennyit sétálhatok, akár megszakítva, majd folytatva a túrát. Ráadásul az
ingyenesen letölthető, interaktív app olyan
plusz élményt ad, amelyre a személyesen
vezetett séta nem képes. Például videókat,
hangfelvételeket, zenei betéteket játszik le,
de archív fotókat is nézegethetünk audiokommentár kíséretében. Készült már telefonos applikáció József Attila életéről, az
‘56-os helyszínekről, Belső-Ferencváros
épített örökségéről és a Pál utcai fiúkról,
de várhatóan a többi sétát is átkonvertáljuk
majd mobilos alkalmazásra. Aki bármelyik
sétán részt vesz, rájön, mennyi érdekességet
rejt városrészünk. Az utcákon járva sokszor
elég csak felfelé nézni, hogy olyan csodákat
láthassunk, amit addig észre sem vettünk.
•
Mivel rukkol elő a gyűjtemény a közeljövőben?
A most lezáruló, ám októberben újranyitó Irodalmárok Ferencvárosban című kiállításból olyan kuriózumokat tudhatunk
meg, mint hogy hol kávéztak, merre laktak
legnagyobb íróink, költőink. Arany János,
Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula és Lázár Ervin ferencvárosi mindennapjain keresztül azoknak a házaknak
a történetét is bemutatjuk, ahol ők laktak.
A jövőben szeretnénk minél több olyan
kortárs képzőművészeti tárlatot is létrehozni, melyek valamilyen módon leképezik Ferencvárost. A Bakáts Feszt után az
örmény–magyar kapcsolatokról nyílik kiállítás, a kerület helytörténetét bemutató
állandó tárlatunk pedig jövő télre megújul
és többtermes lesz. 		
T. D.
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Nyári „kutatások” H52 módra

Örömmel jelentjük, hogy a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér felfedezte a rekkenő hőség tökéletes ellenszerét. Eredményünket két, egyhetes „kutatással” tudjuk alátámasztani, amelyen összesen ötvenöten vettek részt. Az első Horányban, a Duna-parton, a második Abádszalókon, a Tisza-tó partján zajlott. A tökéletes ellenszer pedig nem más, mint
a nyári tábor.
Az első „kutatás” július 1-jén vette kezdetét, amikor huszonnégyen
indultunk útnak Horányba, hiszen meghívást kaptunk a tündérkirálynőtől. Gyerektáborunk ideje alatt a Regatta Szabadidőközpont
igazi tündérkirálysággá változott. Hétfőn az ismerkedős játékok
után minden csoport elkészítette saját zászlaját, amit az esti tábortűz közben mutattak be egymásnak. Ekkor ismerhettük meg a „kolóniák” eredettörténetét is,
amelyek nem szűkölködtek
izgalmas kalandokban. A következő négy napon számos
program várt a táborlakókra:
a lovaglás, íjászat, sorverseny, éjszakai túra és kincskeresés mellett a strandolásé
volt a főszerep. A gyerekek
aranybabokat gyűjtöttek a
hét során, amelyekből értékes ajándékokat vásárolhattak az utolsó napi árverésen.
Az egyhetes „kutatás” kimutatta, hogy a rekkenő hőség ellen tökéletes módszer
a táborozás, hiszen bőven
akad lehetőség strandolásra és egyéb hűsítő programokra. Mi azonban nem

elégedtünk meg egy „felméréssel”, meg akartuk ismételni, hogy
eredményeink garantáltan megbízhatóak legyenek. Ezért július
21-én elindultunk Abádszalókra: családos táborunk idén hatnapos
volt és hat család részvételével zajlott. Az együtt töltött idő a nyári
kikapcsolódás jegyében telt, a közös játék mellett bőven jutott idő
biciklizésre, zenélésre, beszélgetésre és persze strandolásra. A tábor ideje alatt ellátogattunk
a poroszlói ökoparkba is,
ahol számos érdekes állatot
láthattunk és kipróbálhattuk
a játszóteret. Egyik este a
strandmozi élményében volt
részünk, míg az utolsó napot
cirkuszi és vidámparki mulatság tette színessé.
Mivel második „kutatásunk” tökéletes harmóniában volt az elsővel, így már
teljes bizonyossággal kijelenthetjük, hogy a rekkenő
hőség ellenszere nem más,
mint egy fantasztikus nyári
tábor. Kipróbáltuk, átéltük,
tanúsítjuk!
Bázsa-Mosó László

Munka és kikapcsolódás a Balaton partján
Idén több mint 70 kerületi roma és nem roma gyermek táborozott együtt egy hétig Balatonlellén. Az utolsó előtti napon,
augusztus 19-én a szülők mellett lapunk is meghívást kapott az önkormányzat ifjúsági üdülőjébe, ahol megtekinthettük
a gondos munkával összeállított gálaműsort.
– Évek óta tradicionális program a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat szervezte hagyományőrző és tehetséggondozó tábor
a kerület balatonlellei üdülőjében. Ennek költségét teljes egészében a
Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság, valamint a díjnyertes
Roma Koncepció pályázati alapjából finanszírozzuk, így a szülőknek
ez semmiféle anyagi megterhelést nem jelent – mondta el a helyszínen Tar József, a roma önkormányzat és a gyerektábor vezetője.
A táborban drámapedagógiai, zenei és táncos csoportokba osztották
magukat a gyerekek, ahol az adott területek kiválóságai foglalkoztak
velük. Az együtt töltött egy hét alatt napi kétórás foglalkozásokon
állították össze azt a megkoreografált műsort, amelyet a nyaralás
végén a szülőknek is előadtak. Az utolsó előtti nap ugyanis a gyerekek szüleit is várta a tábor egy közös délutánra, az előadások megtekintésére, fürdőzésre, esti tábortűzre, szalonnasütésre. A táborozók
Lellén – a teljes ellátáson túl – a közös strandolások során kaptak
nyalánkságokat, sőt, a tábor végén ajándékokat is választhattak.
Emellett utazhattak városnéző kisvonattal, de vidámparkban és
nyári bobpályán is jártak.
Az előadás délutánján a helyszínre lépve szinte érezni lehetett azt
az izgatottságot, amit a szorgos munkával összeállított produkciók
bemutatója előtt a gyerekek átéltek. Ugyanis szüleik, barátaik,
tanáraik, mi több, a szomszédos kerületek roma nemzetiségi ön-

kormányzati vezetői és a Dikh TV stábja előtt álltak színpadra,
hogy megmutassák, mit tanultak a balatoni napok során, és megcsillogtassák énekes, táncos, illetve színészi tehetségüket. Az utolsó
pillanatok jelmezes próbái, szaladgálása után egyszerre minden és
mindenki a helyére került, majd elkezdődött a várva várt bemutató, ahol a diákok hagyományőrző táncokat, modern, humorral
fűszerezett előadásokat, zenés produkciókat mutattak be a szülők
és a tanárok büszkeségére. A kitartó munka jutalma a megérdemelt
taps, az ajándékok és az önfeledt fürdőzés, valamint a másnapi
városnézés volt.
M. K.

Megújul a gyermektábor

Ferencváros Önkormányzata a balatonlellei mellett Kincsesbányán is fenntart egy diáküdülőt, amely nyáron gyermektáborként,
az esztendő többi részében pedig erdei iskolaként működik.
Bácskai János polgármester júliusban ellátogatott a Fejér megyei
településen lévő, csodálatos erdei környezetben fekvő üdülőbe,
ahol bejelentette: hamarosan megkezdődik az egész éven át
üzemelő tábor épületeinek nyílászáró-cseréje, és további fejlesztéseket (például kalandpark és focipálya kialakítása, új hinták
telepítése) is terveznek.
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Tájékoztató a Ferencvárosi Iskolakezdési és Oktatási Támogatásról
A képviselő-testület 2019 májusában döntött arról, hogy
kibővíti a Ferencvárosi Iskolakezdési Támogatásra
jogosultak körét, 2019. júniusi ülésén pedig megemelte
a támogatás összegét. Ennek eredményeként már a két
gyermeket nevelő családok is jogosultak a támogatásra,
melynek összege gyermekenként 6000-ről 12 000 forintra
emelkedett.
Ferencváros Önkormányzata a törvényes képviselő kérelmére
évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatást nyújt:
• a gyermekét egyedül nevelő szülő,
• a két- vagy többgyermekes, illetve
• a tartósan beteg gyermeket nevelő családok
nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolák) IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó
tanulói részére.
A kérelemhez csatolni kell az igénylő és a tanuló lakcímét igazoló
hatósági igazolvány másolatát, valamint az oktatási intézmény által
kiállított tanulói jogviszony igazolást a 2019/2020-as tanévről.
A kérelem tárgyév augusztus 15. napjától október 31. napjáig nyújtható be!
Ferencváros Önkormányzata továbbra is változatlan mértékben
biztosítja a Ferencvárosi Oktatási Támogatást (tankönyvtámogatás), melyet a jövőben egységes eljárásrend szerint a szülőnek,
törvényes képviselőnek vagy a támogatásra jogosultnak kell igényelnie. Tankönyvtámogatást igényelni – az előző évektől eltérően
– a 2019/2020-as tanévtől az egyházi és alapítványi fenntartású
iskolában tanulók esetén is kérelem benyújtásával lehet.
A támogatást azon IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, nappali
tagozatos tanulók igényelhetik, akik a Belső-Pesti Tankerületi
Központ által a IX. kerületben működtetett, valamint Ferencvárosban működő egyházi és alapítványi fenntartású köznevelési
intézményben folytatják tanulmányaikat 10–12. évfolyamokon.
A támogatás megállapításához az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
• a tanuló törvényes képviselője, illetve a támogatásra jogosult
által kitöltött kérelemnyomtatvány

•

tankönyvek ellenértékének igazolásaként a tankönyvcsomagról kiállított számla másolata
• tankönyvek ellenértékének kiegyenlítéséről szóló bizonylat
másolata (készpénzes befizetés feladóvevénye, átutalással
teljesített kiadás esetén a teljesítés igazolására vonatkozó
bankszámlakivonat)
• a támogatásra jogosult gyermek lakcímet igazoló hatósági
igazolványának másolata
A támogatás mértéke a benyújtott kérelem mellékletét képező
számlában foglalt összeg, de legfeljebb a 8/2015. (II.24.) számú
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló
önkormányzati rendelet 1. számú melléklet szerint meghatározott
maximális összeg:
évfolyam
10. évfolyamon
11. évfolyamon
12. évfolyamon

Ft/fő
25 700
24 000
18 800

A kérelem benyújtásának határideje: 2019. október 31!
A támogatási kérelmek benyújthatók:
• Humánszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálat:
Lenhossék u. 24–28.
• Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Csoport:
Bakáts tér 14.
• Ügyfélszolgálati Kirendeltség: Toronyház u. 3/B,
Ecseri u. 19.
A támogatásokhoz tartozó formanyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain, valamint elérhető a www.
ferencvaros.hu honlapon.
További információ kérhető:
• Személyesen a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u.
24–28.) Ügyfélfogadás: hétfő: 08.00–17.30, kedd, szerda,
csütörtök: 08.00–16.00, péntek 08.00–13.00,
• a 06/1/215-1077/459-es és 465-ös telefonszámon,
• a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen
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Tájékoztató a Ferencvárosi Karácsonyi Támogatásról
A képviselő-testület 2019 júniusában döntött arról, hogy a kibővíti a Ferencvárosi Karácsonyi Támogatásra jogosultak körét. Ennek eredményeként már a két gyermeket nevelő családok is jogosultak a támogatásra.
Ferencváros Önkormányzata kérelemre
idén is karácsonyi támogatást nyújt a IX.
kerületben lakóhellyel rendelkező és ott
életvitelszerűen tartózkodó személy részére, amennyiben családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a 85 500
forintot, valamint:
• nyugellátásban, rendszeres nyugdíjszerű
ellátásban részesül, vagy
• tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket
nevel, vagy
• két vagy több gyermeket nevelnek a
családban, vagy
• időskorúak járadékában részesül, vagy

• egészségkárosodására tekintettel aktív
korúak ellátásban részesül.
A kérelem tárgyév szeptember 15. napjától november 30. napjáig nyújtható
be!
A támogatási kérelmek benyújthatók:
• Humánszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálat: Lenhossék u. 24–28.
• Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Csoport: Bakáts tér 14.
• Ügyfélszolgálati Kirendeltség: Toronyház u. 3/B, Ecseri u. 19.
A támogatásokhoz tartozó formanyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal ügy-

félszolgálatain, valamint elérhető a www.
ferencvaros.hu honlapon.
További információ kérhető:
• Személyesen a Humánszolgáltatási
Irodán (Lenhossék u. 24–28.) Ügyfélfogadás: hétfő: 08.00–17.30, kedd,
szerda, csütörtök: 08.00–16.00, péntek
08.00–13.00,
• a 06/1/215-1077/459-es és 465-ös telefonszámon,
• a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail
címen
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Itthon dől el a továbbjutás

A Ferencváros labdarúgócsapata gól nélküli döntetlent ért el Litvániában az FK Sūduva ellen az Európa-liga rájátszásának első mérkőzésén. A Fradi ugyan fölényben játszott, ám igazán nagy helyzetet nem tudott kidolgozni
a jó részt kontrákra építő hazaiak kapuja előtt, a kínálkozó lehetőségeket pedig nem használta ki.
A Litvánia déli részén, a lengyel határ
közelében fekvő Marijampole 36 ezer lakosú kisváros. A település csapata az FK
Sūduva, amely megnyerte a legutóbbi két
bajnokságot. A BL első selejtezőkörében
a hazai 0-0 után idegenben 2-1-re kaptak
ki a piros-fehérek a szerb Crvena Zvezdától, majd az Európa-ligában két
5-0-val léptek túl a San Marinó-i
Tre Penne gárdáján. Legutóbb
nagy meglepetésre kettős győzelemmel (2-1, 2-1) verték ki
az esélyesebb izraeli Maccabi
Tel-Aviv együttesét.
A BL-től a Dinamo Zagrebtől
elszenvedett Üllői úti 0-4-gyel
búcsúzó Ferencváros az Európa-liga csoportköréért először
Marijampole családias hangulatú stadionjában csapott össze
a Sūduvával. A közel hétezer
néző között ott volt mintegy ötven Fradi-szurkoló is. Mindkét együttesben
három-három „hazai” játékos szerepelt:
a litván bajnok elsősorban délszláv futballistákra épült, míg az FTC-ben a sérült
Szihnyevics helyett a nemrég igazolt norvég
gólkirály, az elefántcsontparti Franck Boli,
az eltiltott Civic posztján pedig Heister kapott szerepet.
Lendületesen kezdett a Sūduva, tíz perc
alatt két helyzetük is volt a hazaiaknak. Ez-

után átadta a területet a litván bajnok, és a
Maccabi ellen bevált kontratámadásokban
bíztak. Átvette az irányítást a Ferencváros,
de lassan, sok hátrapasszal szövögette akcióit. Előbb Sigér középre tartó lövését védte Kardum, a Sūduva horvát kapusa, majd
Zubkov távoli bombája nem sokkal kerülte

el a jobb sarkot. A folytatásban Tokmac egy
védőn lelassuló és Skvarka gyenge lövése
érdemelt említést.
A szünet után sem változott a játék képe:
a Fradi sok oldalra és hátra irányuló átadással próbált építkezni, riválisa pedig a megszerzett labdákkal igyekezett meglódulni.
A második játékrész elején Heister tört előre, éles szögből küldött löketét szögletre
ütötte a kapus, majd Tokmac tüzelt a léc

fölé. Szerhij Rebrov vezetőedző szerette
volna veszélyesebbé tenni az FTC támadójátékát, ezért a félidő közepén Priskin
váltotta az észrevehetetlen Bolit, majd az
utolsó negyedóra kezdetén a szintén haloványan futballozó Skvarka helyett Varga
Roland folytatta. A korábbi kupameccseken
eredményes Tokmac beadása
egy elcsúszó védő kezéről pattant le, de nem fújt az osztrák
játékvezető. A norvég szélső
kétszer is kísérletezett, lövései
azonban ezúttal kevéssel célt
tévesztettek, az egyik alkalommal Kardum közreműködésével.
A 89. percben még közelebb állt
a Fradi a gólhoz, Varga szögletét
az előrehúzódó Dvali az ötösről
csúsztatta a kapu felé, de a hazai
hálóőr résen volt.
Rebrov elégedett volt az
eredménnyel, de jobban örült
volna, ha gólt szerez gárdája. Úgy vélte,
a budapesti mérkőzés teljesen más lesz,
a Fradinak sokkal jobban kell koncentrálnia, elsősorban a helyzetek kihasználását
illetően. Hozzátette: sokat jelenthet majd
a szurkolók támogatása.
A visszavágó augusztus 29-én, csütörtökön 20 órakor kezdődik a Groupama Arénában.		
(MS)

BL-búcsú – veretlenül
Negyedóra hiányzott csupán ahhoz, hogy a Ferencváros női labdarúgócsapata kiharcolja a főtáblára jutást a Bajnokok
Ligájában. A zöld-fehérek kétszer is vezettek a Spartak Zlatibor Voda ellen, de a szabadkaiak mindkétszer egyenlítettek, és ők kerültek a legjobb 32 közé.
A 2019/20-as női Bajnokok Ligája selejtező
5. csoportjának mérkőzéseit Pozsonyban játszották le. Ahogy arról már beszámoltunk, a
Ferencváros első találkozóján 3-1-re legyőzte a házigazda Slovan Bratislavát, a szerbiai
Spartak Zlatibor Voda pedig 12-0-ra kiütötte
a moldáv Agarista-SS Anenii Noi gárdáját.
A zöld-fehérek második meccsükön a moldáv bajnokkal csaptak össze. Akárcsak a
nyitányon, ezúttal is nagy fölényben játszott
a Fradi, amelynek összeállítása nyolc helyen
változott az előzőhöz képest, a kapus a legelső felnőtt tétmérkőzésén szereplő 16 éves
Böröcz Bettina volt. Az első húsz percben
Diószegi Fanni kapufájánál hiányzott a legkevesebb a gólhoz, majd nem sokkal később
Fogl Katalin tört be balról a 16-oson belülre,

élesen középre lőtt, és a labda az egyik menteni akaró védőről került a kapuba. Pár perc
múlva Czellér Dorottya közelről a bal kapufát találta el. Több kimaradt helyzet után a
hajrában Fogl növelte a ferencvárosi előnyt.
A folytatásban újabb gól már nem esett.
Mivel a Spartak lelépte a Slovant is (7-0),
csak győzelem esetén juthatott volna tovább az FTC. Dörnyei Balázs vezetőedző
a legerősebb kezdőcsapatot küldte pályára,
az első percekben mégis inkább a szabadkaiak veszélyeztettek. A 10. percben Fenyvesi Evelin lövését a léc alól ütötte szögletre
a Spartak kapusa. Átvette az irányítást a
Fradi, amely a 20. minutumban Vágó Fanny
nagyszerű emelésével szerezte meg a vezetést. A szünet után tíz perccel egyenlített

a szerbiai gárda, majd visszahúzódott, és
kontrákkal próbált zavart kelteni. Néhány
Spartak-lehetőség után a 77. percben Vágó
a 16-osról szépségdíjas gólt ragasztott a felső sarokba. Ám szinte nem is örülhettünk,
olyan gyorsan egyenlített a szabadkai együttes. A hosszabbítással együtt tizenöt perce
maradt a nagyot küzdő Ferencvárosnak, ám
hiába voltak helyzetei, nem tudta begyömöszölni a főtáblát érő harmadik gólt, így
veretlenül búcsúzott a BL-től.
Dörnyei Balázs elmondta, büszke a lányokra, és meg kell teremteni újra a lehetőséget
arra, hogy ismét a BL-főtábláért játszhasson
a Fradi.
M. S.
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Öt kajakos érem Sukoróról

A Velencei-tavon, a Sukoró előtti vízfelületen rendezték meg augusztus közepén az idei kajak-kenu serdülő, ifjúsági és
U23-as magyar bajnokságot. A Ferencváros fiataljai jól szerepeltek a viadalon: egy arany- és négy bronzérmet szereztek.
Dobogós reményekkel vettek részt
az FTC kajakosai a sukorói korosztályos bajnokságon. A zöldfehérek az első napon háromszor
is érdekeltek voltak az eredményhirdetésen. A két éve, a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon
aranyérmes Keresztes Kristóf az
ifjúságiak mezőnyében a 200 méteres versenyben harmadikként ért
célba, a párosok ugyanilyen távú
futamában viszont Orosz Ákossal
verhetetlennek bizonyultak, a fradi
kettőse lett a bajnok. Remek teljesítményének köszönhetően Kristóf
200 méteren egyesben, párosban
és négyesben is kijutott az Olim-

piai Reménységek Versenyére.
A sprint jól ment az U23-asok között induló Kirkov Valentinnek is,
200 m-en bronzérmet szerzett, és
bekerült a korosztályos válogatottba.
A folytatásban a lányok is megmutatták, hogy lehet rájuk számítani.
A 4000 méteres távon a Takács Tímea, Hegedűs Dóra, Torda Csenge,
Pichler Anna összetételű ferencvárosi kvartett a harmadik helyen
végzett. Szintén bronzérmes lett a
3x200 m-es váltóban a Takács Tímea, Pichler Anna és Hegedűs Dóra
alkotta trió.
(ms)

Keresztes Kristóf

Jó eredmény Luxemburgban
Rangos nemzetközi atlétikai versenyen állt rajthoz Huszák János, a Ferencváros diszkoszvetője, aki a luxemburgi
CAS Meeting International elnevezésű viadal erős mezőnyében a negyedik helyen zárt. A fiatalok a Budapest
Nyílt Junior és Ifjúsági Bajnokságon szerepeltek, és tizenkét érmet szereztek.

Huszák János

A Luxemburg déli részén, a francia határ közelében fekvő Schifflange városában rendezték meg a hagyományos
CAS Meeting International nevű atlétikai versenyt. A férfi
diszkoszvetők döntőjében dobóállásba lépett Huszák János,
az FTC 27 éves sportolója is. Elsőre 62,56 méterre repítette a 2 kg-os diszkoszt, ezzel a harmadik helyen várhatta a
folytatást. A következő sorozatban a későbbi ezüstérmes
versenyző is elé került. A későbbiekben már nem változott
a sorrend, így Huszák János egy-egy jamaicai, román és
német diszkoszvető mögött negyedikként végzett.
A Budapest Nyílt Junior és Ifjúsági Bajnokságot a XVI.
kerületi Ikarus Atlétikai Pályán bonyolították le. A Fradi
fiataljai közül aranyérmes lett a magasugró Karkiss Léna,
200 méteren Haufe Rajmund, a 100 méteres gátfutásban
és távolugrásban Gödény Pálma, 400 méteren Pozsgai
Dániel. A zöld-fehérek atlétái ezen felül még hat ezüst- és
egy bronzérmet vihettek haza.
(m)

Nyílt vízi ezüstök
Két rangos versenyen is nagyszerű eredményt ért el Székelyi Dániel, a Ferencváros úszója. Előbb a 2020-as úszó Európa-bajnokság nyílt vízi tesztversenyén, majd az ohridi Európa-kupa-futamon szerzett ezüstérmet.
A következő esztendőben Budapesten és Balatonfüreden rendezik meg az úszó Európa-bajnokságot. A kontinensviadal nyílt vízi
tesztversenyét a fővároshoz közel, a budakalászi Lupa-tavon bonyolították le. Az 5 km-es távot három körrel teljesítette a mezőny.
A világ- és Európa-bajnok Rasovszky Kristófot hatalmas küzdelemre késztették a Ferencváros úszói, Székelyi Dániel és Gálicz Péter.
A befutó rendkívül szoros volt, végül Rasovszky három századmásodperccel (!) Székelyi előtt csapott a célba. Gálicz Péter harmadik
lett, míg testvére László az ötödik helyen végzett.

A LEN nyílt vízi Európa-kupa legutóbbi futamára az észak-macedóniai Ohridban, a városról elnevezett tavon került sor. A 10 km-es
versenyen Székelyi Dániel képviselte Magyarországot. A dobogós
helyekért nagy csatát vívott három versenyző, köztük a Fradi sportolója. Az Ek-futamot végül egy görög úszó nyerte meg, Székelyi
3,8 másodperccel mögötte végzett, és nyolc tizeddel előzte meg
izraeli vetélytársát.
M. S
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Budapest-kvíz V.
A nyár az utazások, a kikapcsolódás
évszaka. Ennek megfelelően kvízünk is
„kirándul”. No, nem messze, csak
a fővároson belül. A helyes válaszokat
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre
elküldő megfejtőink között Ferencváros-ajándékcsomagot és egy párosbelépőt sorsolunk ki a Budapest Parkban
szeptember 21-én megrendezendő
Honeybeast-koncertre.

ÖSSZETARTOZÁS

Sepsiszentgyörgyi
nyugdíjasok látogattak a Platánba
Testvérvárosunk, Sepsiszentgyörgy Sugás Nyugdíjas Egyesületének tagjai
látogattak el augusztus 21-én a Toronyház utcai Platán Idősek Klubjába.
A vendégeket – Ferencváros Önkormányzata részéről – Bodonyiné Molnár
Margit, Gedeon Andor, Berecz Dénes, Ladányi Erika és Teszár Hedvig
fogadta.

1. Budapest XX. kerülete több névváltoztatáson esett át az idők során: volt Erzsébetfalva, Pesterzsébet és Pestszenterzsébet. Ki
a névadó?
A) Árpádházi Szent Erzsébet
B) Erzsébet királyné (Sisi)
C) Zichy Erzsébet, a terület egykori birtokosának felesége
2. A Csepel Művek az Osztrák–Magyar
Monarchia második legnagyobb hadiüzeme
volt. Ki alapította?
A) Sina Simon
B) Richter Gedeon
C) Weiss Manfréd
3. Idén adtak át Csepelen, a Rákóczi-kertben egy új, különleges játszóteret.
Mi a központi eleme?
A) Csúszdapark
B) Földalatti labirintus
C) Többemeletes favár
4. A 7-es út mellett, Budafokon található
a Memento Park. Mit látni benne?
A) Budapestről eltávolított szocialista köztéri szobrokat
B) Nemzetünk nagyjainak síremlékeit
C) Magyarország összegyűjtött Leninszobrait
5. Budatétény dombján magasodik hazánk
egyik legnagyobb sírépítménye, a pezsgőgyáros Törley József mauzóleuma.
Milyen stílusban épült?
A) Bauhaus
B) Bizánci mór
C) Szecessziós-neobizánci
6. Soroksárhoz tartozik a Molnár-sziget.
Honnan kapta nevét?
A) A területen nagy számban előforduló
molnárka rovarról
B) Az itteni rozstermést megőrlő félszáz
vízimalomról
C) Molnár (Müller) János egykori földbirtokosról
Előző lapszámunk nyertese: Kocsis Brigitta.
Gratulálunk! Jutalma átvételével kapcsolatban
e-mailben értesítjük. A helyes megfejtés:
1 – C, 2 – B, 3 – C, 4 – A, 5 – B, 6 – C.

A delegációt Gedeon Andor, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
(FESZGYI) igazgatója köszöntötte. Örömének adott hangot, hogy a nyugdíjasok
kapcsolatfelvételével erősödnek a testvérvárosi kapcsolatok, és reményét fejezte ki,
hogy a látogatást követően hosszú távú együttműködés alakul majd ki.
Ladányi Erika, Ferencváros Önkormányzatának idősügyi koordinátora is üdvözölte az eseményen jelen lévő, az idősügyi programokon is aktívan részt vevő ferencvárosiakat, valamint a sepsiszentgyörgyi vendégeket. Teszár Hedvig testvérvárosi
kapcsolattartó átadta Ferencváros polgármesterének üdvözletét, valamint átnyújtott
egy ajándékcsomagot.
Szabó Zoltán Ferenc felszólalásában hangsúlyozta: a határon túli magyarságnak
olyan szüksége van az anyaországbeliekkel való kapcsolatra, mint kisgyermeknek az
anyatejre. A sepsiszentgyörgyi Sugás Nyugdíjas Egyesület elnöke arra biztatott minden
ferencvárosit, hogy tegyen látogatást Székelyföldön, ismerje meg a gyönyörű Erdélyt.
Beszédét pedig így zárta: „Hajrá, Fradi!”
Bodonyiné Molnár Margit, a FESZGYI igazgatóhelyettese megvendégelte a csoportot,
közben bemutatta Ferencváros idősellátását, a színes klubéletet, és szólt a nyugdíjasok
számára biztosított programokról is.
A jóízű találkozó végén a ferencvárosi idősek saját kézzel készített ajándékokkal lepték meg a látogatókat, amit telefonszámcsere követett. Ezután következett az erdélyi
egyesület elnökének bejelentése, melyben szándékát fejezte ki, hogy a FESZGYI és
a Sugás Nyugdíjas Egyesület között hivatalos formában is létrejöhessen a kooperáció.
(forrás: ferencvaros.hu)
A Budapest Park felajánlásának köszönhetően kvízünk nyertese –
a szokásos Ferencváros-ajándékcsomag mellett – ez alkalommal
két jegyet is nyer a Budapest Parkban, 2019. szeptember 21-én
tartandó Honeybeast-koncertre!

IDŐSÜGY
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Idősügyi programajánló
Gyógytorna (Ferencvárosi
Művelődési Központ) – kérjük, telefonon vagy e-mailben
jelezze, melyik csoportfoglalkozáson kíván részt venni:
1. csoport: hétfőnként 11.00
óra (szeptember 2., 9., 16.,
23., 30.)
2. csoport: szerdánként 11.00
óra (szeptember 4., 11., 18.,
25.)
Gyógytorna (Dési Művelődési Ház): szerdánként 11.00
óra (szeptember 4., 11., 18.,
25.)
Nordic walking
egészségügyi séta
haladóknak
Késő nyári túra
Szeptember 3. (kedd)
10.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24–28.
Belső értékeink nyomában
Szeptember 4. (szerda)
14.00 óra
Dési Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)
Táncklub
Én táncolnék veled…
Szeptember 4., 11., 18., 25.
(szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
3-1-2 meridiántorna
Szeptember 11., 18., 25.
(szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)
Vízitorna
Szeptember 6., 13., 20., 27.
(péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda
(Lobogó u. 1.)
Molnár Ferenc iskola uszoda
(Mester u. 19.)
Európa 2014
„Egészséges Élmény”
természetjáró gyalogló
program
Kirándulás az ország egyik legszebb településére, Zebegénybe
Szeptember 7. (szombat)
9.40 óra

Találkozó: Nyugati pályaudvar,
jegypénztár. A programon való
részvételhez előzetes regisztráció szükséges:
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 06/1/200-2284
Mindentudás
Akadémiája
Ókori szeminárium:
A Rosette-i kő titka –
út a hieroglifák megfejtéséhez
Szeptember 10. (kedd)
14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény
(Ráday u. 18.)
Helytörténeti séta
Séta Ferencváros egykori
főutcáján
Szeptember 11. (szerda)
10.00 óra
Találkozó: Bakáts tér–
Knézich utca sarok
Macska- és
állatbarátok klubja
Szeptember 11. (szerda)
17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Fiatalító tibeti
és kínai energiajóga
Szeptember 12., 19., 26.
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)
Orvosi előadás
Alvási algoritmus –
Ébredjünk kipihenten
Szeptember 12. (csütörtök)
14.30 óra
Előadó: Angyalffy Éva
alvásszakértő
Parajdi Sópince
(Vámház körút 11.)
Board Game Café
– Szenior társasjátékklub
Szeptember 17. (kedd)
15.00 óra
Ferenc krt. 17., alagsor
Filmklub
A Menaságra repülj…
(2017), dokumentumfilm

Szeptember 19. (csütörtök)
15.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény
(Ráday u. 18.)
Autómentes napi
gyalogló túra
Ferencvárosban
Szeptember 21. (szombat)
14.30 óra
Találkozó: Duna-part, Bálna
Terasz (Fővám tér 11–12.)
Érkezés: Autómentes napi
rendezvény a Napfény utcában
A programon való részvételhez
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail:
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 06/1/200-2284
Parádés Főzés
Bartal Sándor séffel
Szeptember 23. (hétfő)
10.00 óra
Menü: Illatos tárkonyos csirkeraguleves, grillezett szűzérmék
almapálinkás mártásban,
burgonyakörettel
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)
Cukorbetegklub
Szeptember 24. (kedd)
14.30 óra
FESZ (Dandár u. 28.)
Helytörténeti séta
Végig a Ráday utcán
Szeptember 25. (szerda)
10.00 óra
Találkozó: Kálvin tér–
Ráday utca sarok
Előzetes regisztrációhoz
kötött képzések,
tanfolyamok
Középhaladó angolnyelv-tanfolyam (József Attila-lakótelepi Közösségi Ház): hétfőnként
11.00 óra (szeptember 9., 16.,
23., 30.)
Haladó angolnyelv-tanfolyam
(József Attila-lakótelepi Közösségi Ház):
csütörtökönként 11.00 óra
(szeptember 12., 19., 26.)
Kezdő angolnyelv-tanfolyam

(Borostyán Idősek Klubja):
hétfőnként 14.00 óra
(szeptember 2., 9., 16., 23., 30.)
Középhaladó angolnyelv-tanfolyam (Borostyán Idősek Klubja):
keddenként 10.00 óra
(szeptember 3., 10., 17., 24.)
Haladó angolnyelv-tanfolyam
(Borostyán Idősek Klubja):
szerdánként 10.00 óra
(szeptember 4., 11., 18., 25.)
Középhaladó németnyelv-tanfolyam (FMK): keddenként 8.30
óra (szeptember 10., 17., 24.)
Regisztrációhoz
nem kötött
klubfoglalkozások
Festőklub (Szerető Kezek
Idősek Klubja):
keddenként 14.00 óra
Sakk-klub (FMK):
keddenként 10.00 óra
Német társalgási klub (FMK):
keddenként 10.00 óra
Chikung (Lenhossék u 24–
28.): keddenként 11.00 óra
Fitnesz 60+ (Lenhossék u.
24–28., tornaterem):
hétfőnként 10.00 óra
Kreatív Műhely kézműves
foglalkozás (Dési MH): minden második kedden
(szeptember 17.)
10.00 óra: I. csoport
11.00 óra: II. csoport
ÉRTESÍTÉS:
2019. október 17-én
(csütörtök) 10.30 óra
A Turay Ida Színház
kamara-előadására:
Topolcsányi Laura: ZITA
„MAGYAR KIRÁLYNÉK”
sorozat, a Katona József pályázat nyertes történelmi játéka 80 percben.
Az előadásra augusztus 19étől kezdődően van lehetőség
regisztrálni a helyek betöltéséig, de legkésőbb október
15-éig az alábbi elérhetőségeken:
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 06/1/200-2284

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra! Észrevételeivel, javaslataival, kérdéseivel, ötleteivel keresse
idősügyi munkatársainkat a +36/1/200-1223-as vagy 200-2284-es telefonszámon, illetve az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen.
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KÖZÉLET

Előválasztáson döntöttek az ellenzék
polgármesterjelöltjéről
Az eredetileg meghatározott időpontnál egy
héttel később, augusztus 14-15-16-án rendezték meg az előválasztást, amelyen eldőlt, ki lesz az ellenzéki polgármesterjelölt
Ferencvárosban. A megmérettetésen ketten
indultak: Jancsó Andreát, a Momentum jelöltjét a Jobbik és az MSZP, Baranyi Krisztina független (korábban Együtt) jelöltet
pedig az LMP és a Magyar Kétfarkú Kutya
Párt támogatta. Érdekesség, hogy a szavazólapon a Párbeszéd logója mindkét jelölt
neve mellett szerepelt, míg a Demokratikus
Koalíció közölte, ők a majdani győztes mellé állnak. A három napon át tartó voksoláson
2030 polgár vett részt, ami a ferencvárosi
választók 4,5 százalékát jelenti. A győzelmet – a szavazatok 72 százalékával – Baranyi Krisztina szerezte meg, így várhatóan
ő lesz Bácskai János kihívója október 13án. Lapunk felkérésére Párkányi Eszter, az
Alapjogokért Központ Ferencvárosban élő
elemzője értékelte az előválasztást.
A maga „műfajában” országos és helyi
szinten is egyedülálló a IX. kerületi előválasztás, amit a megosztott ellenzék itt Ferencvárosban rendezett augusztus közepén,
hiszen erre csupán a főpolgármester-jelölt
kiválasztásánál volt szükség, a kerületekben
megállapodtak a pártok. Nem úgy vidéken,
ahol a legtöbb helyen nemhogy megállapodni nem sikerült, hanem egymás ellen indítanak jelölteket. Az előválasztás kiírásának

Baranyi Krisztina

oka az volt, hogy az
ellenzéki pártok képtelenek voltak megegyezni a kerületi
polgármesterjelölt
személyében – ezt
még Karácsony Gergely is szerencsétlenkedésnek nevezte.
Nem elég ugyanis,
hogy nem találtak
közös jelöltet, de
az előválasztási folyamatról és annak
megszervezéséről is
hetekig egyeztettek.
A szavazást el is
kellett halasztani,
ugyanis a szervezés
konfliktusokkal teli
volt, az ajánlásgyűjtést pedig vádaskodás
Párkányi Eszter
kísérte.
„Nagyobb a füstje, mint a lángja” – tartja a közmondás,
amely jelen esetben is kifejező. A hetekig tartó viták és egyeztetések után
ugyanis három nap alatt mindössze
a kerületben élő, szavazásra jogosultak alig
4,5 százaléka vett részt az előválasztáson,
ez az arány pedig nagyjából megfelel a főpolgármester-jelölti előválasztáson tapasztalt érdeklődésnek,
pontosabban az érdeklődés hiányának.
A megállapodás értelmében nem volt
részvételi küszöb, a
jelöltek pedig előre
bejelentették, hogy
nagyjából ezerfős
részvétellel elégedettek lennének,
így a kétezer voksolónak már örülhettek.
Az előválasztást a
függetlenként induló, ám az LMP és
a Magyar Kétfarkú
Kutya Párt támo-

gatását élvező Baranyi Krisztina nyerte,
aki sikerként könyvelte el a „kiemelkedő
részvételt”. Így értékelte ugyanis a 2030
leadott szavazatot, amelynek 72 százalékát
ő kapta. A kerület lakosságszámát figyelembe véve Baranyi kijelentése finoman szólva
túlzó, különösen akkor, ha megnézzük a tavalyi országgyűlési választás eredményét.
A kerületben 45 ezer szavazásra jogosult
polgár él, ehhez képest az újdonsült ellenzéki polgármesterjelölt 2018-ban, országgyűlési képviselőjelöltként alig több mint
1400 voksot kapott – nagyjából annyit, mint
most az előválasztáson.
A ferencvárosi ellenzék feszült időszakon
van túl, a megállapodásképtelenség, az elhúzódó egyeztetések és a vádaskodással
terhelt előválasztás után azonban megvan
a jelöltjük. A kérdés most az, megérte-e a
huzakodás, vagy a „sok hűhó semmiért”
esete áll majd elő? Nem lenne ugyanis példa nélküli, hogy az előválasztást követően
felbukkannak új jelöltek, vagy valamelyik
részt vevő párt rúgja fel az egyezséget, saját jelöltet állítva. Október 13-áig még sok
minden történhet.
(Ferencváros)
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Járdatakarítási programot indított a kerület

Bácskai János polgármester és több önkormányzati képviselő is slagot és seprűt ragadott augusztus 9-én, így elindítva
a Tiszta járdák, tiszta Ferencváros programot. Az önkormányzat mostantól a saját tulajdonában lévő, valamint a cége
által üzemeltetett lakóházak előtt egy héten kétszer letakaríttatja a járdákat.
A Pipa utca 2/B egyike annak a 150 épületnek, amely előtt mostantól minden kedden
és pénteken letakarítják a járdát. A projektben jelenleg 50 önkormányzati bérház, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő
Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft.
által kezelt 100 társasház vesz részt. A kerületben azonban több
mint 1000 lakóépület
található, ezért a városvezető reméli, hogy a
jó példa átragad a másik 850 társasház fenntartóira is. – Az önkormányzat felhívásával a
ferencvárosiak egy régi
kívánsága valósul meg,
melynek jelmondata:
Tiszta járdák, tiszta Ferencváros – mondta el a
helyszínen Bácskai János. Hozzátette: amely
ingatlan csatlakozik a
„Tartsuk tisztán járdán-

kat” mozgalomhoz, és ezzel népszerűsíti
a programot, az 100 ezer forint bónusszal
indulhat el a jövő évi társasház-felújítási
pályázaton. A polgármester mindenkit megnyugtatott: azok a házak sem maradnak ki

3 nap, 10 helyszín, közel 60 program
Újra a Bakáts téren a Bakáts Feszt
Ferencváros legnagyobb kulturális eseményét, a Bakáts Fesztet – amely
az évek során Budapest egyik kiemelkedő összművészeti fesztiváljává nőtte
ki magát – idén augusztus 30. és szeptember 1. között rendezik meg. Külön
öröm, hogy az Assisi Szent Ferenc-templom felújítását követően a rendezvény
visszaköltözhet eredeti, impozáns helyszínére, a Bakáts térre, ahol ingyenes
programokkal várják a vendégeket.
Délelőttönként és kora délutánonként izgalmas gyerekprogramok: előadások, koncertek, kézműves foglalkozások; délutánonként pedig felnőtteknek
szóló koncertek, színházi előadások, Fradi-közönségtalálkozók, helytörténeti
séták, filmvetítések, kreatív foglalkozások és kiállítások várják – 10 helyszínen – az érdeklődőket.
A rendezvénysorozat fontos eleme a Borutca, melynek idén újra a hangulatos Bakáts utca nyújt helyszínt. A Borutcán végigsétálva különleges
gasztronómiai élményekben lehet részünk.
A fesztivál kiemelt motívuma a Lechner József órásmester által készített
toronyóra lesz, amely Ferencváros Önkormányzatának köszönhetően ez év
tavaszától újra működik. Ebben az esztendőben először a szervezők esténként
látványos fényjátékkal is készülnek, melynek legfontosabb eleme szintén
a Bakáts téri templom toronyórája lesz.
Ferencváros idén még nagyobb figyelmet szentel a rendezvény környezetünkre gyakorolt hatásaira, ezért megannyi környezettudatosságról és
környezetvédelemről szóló program várja majd a fesztiválra látogatókat.
Az önkormányzat nemcsak csatlakozott a műanyagmentes júliushoz, hanem
célkitűzése, hogy ezt a szellemiséget egész évben továbbvigye, így a Bakáts
Feszt szervezésénél is ez volt az egyik legfontosabb szempont.

a támogatásból, amelyek nem vesznek részt
a pályázaton, ugyanis a takarítási feladatok
járdákra való kiterjesztésének költségét a
kerület valamennyi csatlakozó számára biztosítani fogja.
A programindító napon a képviselőkből
álló takarítóbrigád a
Pipa utcából átvonult
a Thaly Kálmán utca
50., valamint a Dési
Huber utca 24. számú
ház elé, ahol Gyurákovics Andrea, Zombory
Miklós, Mezey István,
Sajó Ákos és Intzoglu
István képviselő takarította a járdákat.
Az önkormányzat
várja a társasházak
jelentkezését, hiszen
az akcióból reményeik szerint társadalmi
mozgalom alakulhat
egy tisztább Ferencvárosért.
T. D.
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