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MI TÖRTÉNT OKTÓBER 13-ÁN?

2

A Political Capital szakértője 
választási értékelőjében az ellenzék 
felelősségére, és a jövő nagy  
lehetőségeire mutatott rá.

MERRE TOVÁBB? 

Új polgármester, új szemlélet: 
Baranyi Krisztina civilek és 
szakértők bevonásával hozna meg 
minden fontos döntést. 5

„Ki Mit Tud?”-dal, koncertekkel  
és sportválasztóval ünnepeltek  
az idősek, akik bebizonyították,  
az aktivitás tartja őket fiatalon.  

TELJESSÉG FESZT

9

Átvették megbízólevelüket  
Ferencváros új képviselői
Ünnepélyes keretek között adták át a polgármesteri és önkormányzati képviselői mandátumokat a Bakáts téri házas-
ságkötő teremben. Az október 13-i önkormányzati választások eredményeként 12 egyéni választókerületben megvá-
lasztott és 5 kompenzációs listán bejutott képviselő vette át megbízólevelét október 31-én. 

A mandátumátadási ünnepséget dr. Zsig-
mond György Csaba vezette le. A Helyi 
Választási Bizottság elnöke ismertette az 
önkormányzati választás IX. kerületi ered-
ményeit, majd elsőként Baranyi Kriszti-
nának adta át polgármesteri megbízását.  
Az egyéni választókerületekben mandátu-
mot szerzett a Momentum–DK–MSZP–
PM–LMP–Jobbik ellenzéki együttműködés 

11 képviselőjelöltje: dr. Mátyás Ferenc, 
Takács Krisztián, Reiner Roland, Árva  
Péter, Takács Zoltán, Torzsa Sándor,  
Szilágyi Zsolt Zoltán, Takács Máriusz, 
Hidasi Gyula, Csóti Zsombor és Jancsó 
Andrea Katalin. A Fidesz–KDNP színeiben 
egyedül Sajó Ákos szerzett egyéni képvi-
selői mandátumot. Kompenzációs listán 
kapott helyet a testületben a Fidesz–KDNP 

négy jelöltje: Kállay Gáborné és Zombory  
Miklós korábbi alpolgármesterek, dr. Bácskai  
János volt polgármester és Gyurákovics 
Andrea, valamint Deutsch László, a Fe-
rencvárosi Lokálpatrióta Egyesület jelöltje.  
A képviselő-testület alakuló ülését novem-
ber 14-én tartják meg, ahol sor kerül a kép-
viselői eskütételre is.
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Tiszta kezeket ígér Baranyi Krisztina
Az olvasottabb közönség évekig úgy ismerte, mint  
a képviselő, aki felderíti Ferencváros botrányos sztorijait, 
és szállítja azokat a vezető hírportáloknak. Aztán egyszer 
csak megnyerte a kerületi előválasztást, az önkormány-
zati voksoláson pedig majdnem 20 százalékkal győzte le 
Bácskai János fideszes polgármestert. A párt nélkül, erős 
ellenszélben dolgozó képviselőből a kerület vezetőjévé 
választott Baranyi Krisztina átláthatóságra épülő munka-
módszeréről, céljairól és a közszolgálat újraértelmezéséről 
beszélt lapunknak.

• Mi volt az első gondolata, amikor meglátta az eredménye-
ket? Meglepődött?

Boldogságot és igazolást éreztem a nagy különbség miatt, hogy 
volt értelme öt évig keményen dolgozni, hiszen a munka szavaza-
tokká konvertálódott. Azt éreztem, önkormányzati képviselőként 
is érdemes a közösség érdekében tevékenykedni. Akár egyedül, 
ellenséges környezetben, támadásoknak kitéve is. A választás nap-
ján aggódtam, ám néhány órával később már szinte biztos voltam 
benne, hogy nyerek, az arány viszont meglepett. A fővárosban a 
XIII. kerületi polgármester után a második legnagyobb arányú 
győzelmet tudhatom magaménak.
• Az elmúlt öt évben Ön volt a közellenség a testületben. Ho-

gyan hatott ez Önre? 
Az embereket általában visszalépésre, kompromisszumokra kész-
teti az őket érő támadás, és eltántorítja attól, hogy újabb frontokat 
nyissanak. Ez nálam másképp működik: alkatilag inspirál a küzde-
lem. Sosem futamodtam meg a konfliktusok elől, ha támadnak, az 
inkább megerősít. Épp ezért rossz taktikának bizonyult a fideszes 
képviselők és a polgármester állandó ostroma, mert minél jobban 
támadtak, annál eltökéltebb lettem. 
• A fölényes győzelem a hivatali visszaélések nyilvánosságra 

kerülésének köszönhető, vagy a kormánnyal szembeni álta-
lános protest hangulatnak? 

Mindkettőnek fontos szerepe volt ebben. Az, hogy a 12 egyéni vá-
lasztókerületből 11-et megnyertünk, és az egyetlen vesztes körzetben 
is csak 11 vokson múlt a győzelem, jelzi, hogy váltóhangulat volt 
a levegőben. A kerületben viszont jóval több szavazatot kaptam, 
mint Karácsony Gergely, ami arra utalhat, hogy az egyéni teljesít-
ményem is szerepet játszott az eredményben.
• A csontvázakat már a választások előtt kibányászta a szek-

rényből. Milyen ügyekben talált törvénytelenségeket? 
Két nagy ügynek lett országos visszhangja. Az egyik a ferencvárosi 
parkolás botrányos működése, illetve korrupciós szála. A másik az 
ingatlaneladásokkal és a lakásgazdálkodással kapcsolatos vissza-
élések: a kerület vezetői fideszes haveroknak, politikusoknak jut-
tattak bérlakásokat. Nagy sikernek tartom, hogy a parkolási ügyből 
fővárosi kampánytéma lett, hiszen Budapest-szerte 30 éve lopják 
a pénzt az üzemeltetésből jól behatárolható, politikához köthető 
vállalkozói körök. A befolyt, közcélra fordítható összeg jelentős 
része ugyanis magánzsebekbe és politikai körökhöz vándorolt. 
Most ez végre megváltozhat. Számos más kisebb ügyben is sikerült 
eredményeket elérnem. Ezek azért lényegesek, mert a lakóknak 
a saját környezetük problémája számít igazán. Ha nem mossák a 
kukákat a házuk előtt, ha prostitúció zajlik a zsákutcában, vagy ha 
kilakoltatnak egy családot.
• Ha már itt tartunk: több ellenzéki polgármester is felfüg-

gesztette a kilakoltatásokat. Ferencvárosban mire lehet szá-
mítani?

Nemrég kértem tájékoztatást a témában, és nagy örömömre ki-
derült, hogy nincs olyan önkormányzati bérlakás a kerületben, 

ahol kilakoltatást terveznek. Azt szeretném, hogy ne a moratórium 
legyen a megoldás az ilyen helyzetekben. El kell érnünk, hogy 
olyan adósságkezelő programunk és jelzőrendszerünk legyen, ami 
elejét veszi a súlyos eladósodásnak. Ha pár tízezres tartozásból 
többmilliós adósság halmozódik fel, az a hivatal hibája is. Ezen 
biztosan változtatni kell. 
• Kampányának fontos része volt az elszámoltatás. Sikerült 

bizonyítékokat feltárni az ügyekkel kapcsolatban? 
Mióta elkezdődött a megbízási, vállalkozói szerződések átvilágí-
tása, sorra kerülnek elő teljesítmény nélkül közpénzt szivattyúzó 
megbízások. Ezekben lépni fogunk, és minden szálat elvarrunk.  
A jogilag indokolt esetekben rendőrségi feljelentéseket is fogok 
tenni. Ez a 9 esztendő nem múlhat el következmények nélkül. Sze-
retném megmutatni, hogy sokkal hatékonyabban lehet gazdálkodni, 
és több bevételt lehet közcélokra felhasználni.
• A kerület korábbi parkolási szerződését felbontották.  

Mi lesz helyette? 
Szerettem volna olyan rendszert bevezetni Ferencvárosban, ami 
már fővárosi/állami szinten szabályozva van. Nekünk azonban 
január 1-jétől üzemeltetnünk kell a saját parkolásunkat, ezért nem 
várhatunk a fővárosra. Amint tisztázódik a fővárosi keretrendszer, 
és kiderül, lesz-e központi parkolási rend, okosparkolás, végleges 
parkolási rendszert építhetünk ki. Remélem, ez egy éven belül meg-
történik. Olyan rendszert képzelek el, amelyben nincsenek automa-
ták, de parkolóőrök sem, egyszerűen, érthetően, bankkártyával vagy 
mobillal lehet fizetni. Ez a megoldás az önkormányzatnál hagyja a 
bevételt, így pedig – mivel a költségeink nagyságrendekkel kiseb-
bek lehetnek – a változás akár díjcsökkenéssel is járhat . Elsőként 
a József Attila-lakótelepen szeretném megkezdeni a kiépítést.
• Ferencvárosban számos nagyberuházást terveznek, köztük 

stadionépítéseket is. Mi a véleménye ezekről, és mennyi bele-
szólása lehet ezekbe?

Ezekről már februárban azt mondtam, hogy ami a budapestiek 
hasznára válik, támogatni kell. Az atlétikai stadion pont nem ilyen. 
Nincs rá szükség. Egy világverseny pár napjára stadiont építeni ren-
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geteg közpénzből, amit aztán további közpénzből kell fenntartani, 
senkinek sem jó. Ha a Puskás Stadion horribilis, 140 milliárdos 
beruházásába terveztek volna egy futókört, nem kellene most at-
létikai stadionról beszélgetni. Ráadásul a beruházás ingyen venne 
el egy fontos ferencvárosi telket, de az állam legjobb adottságú 
telkeit is feláldoznák, melyeket a stadion megépítésével már senki 
nem használhatna. Viszont a Déli Városkapu-tervet a diákvárossal, 
evezőpályával, a Duna-part megújításával nagyon lényegesnek tar-
tom. Az ezzel létrejövő 12 ezer új kollégiumi férőhely a budapesti 
albérletárak mérsékléséhez vezetne. A méltatlan körülmények kö-
zött működő magyar kajak-kenu sport is megérdemli a profi edző 
helyszínt. Úgy gondolom, a kerületeknek is van ebben mozgástere, 
hiszen mi képviseljük az itt élők igényeit, a kormány pedig rájött, 
hogy az emberek feje fölött nem lehet dönteni. A Népligetnél ter-
vezett csarnokra azonban – ami nem kézilabdacsarnoknak épül, 
hanem egy multifunkciós rendezvényközpont lesz – már 10 éve 
szüksége van a fővárosnak. Adóbevételeket, illetve turizmust élén-
kítő hatása lesz. A nagyberuházásokból ugyanakkor jó sokat lehet 
lopni, erre már utalnak is jelek. A budapestiek zöme és a média 
képviselői azonban vélhetően rajta fogják tartani a szemüket a 
költségek alakulásán.
• Mit tart a polgármesteri programja sarokköveinek?
A civilek bevonása a döntéshozatalba, nem csak szavakban.  
Az önkormányzati területeket teameken keresztül, velük együtt  
irányítanánk. Célom, hogy ne csupán a képviselők, a polgármester 
és a hivatal döntse majd el, milyen legyen a kerület kulturális éle-
te, szociális rendszere, bérlakásprogramja, zöldítési terve, hanem 
bevonunk külső szakértőket, a témában tapasztalt civileket is, akik 
„kívülről jövő” látásmódjukkal sokat segíthetnek. A szakmai és civil 
hangok ugyanis – a korábbi merev politikai irányítás és rossz hiva-
tali működés miatt – eddig kimaradtak ebből. Fontos ígéretemet, 
a takarítógép-beszerzést már több városrészben nagyon várják, és 
már zajlik is három munkagép beszerzése. Kiderült, hogy a FE-
SZOFE-nek van takarítógépe, de valamiért nem használták. A tiszta 
utcák mellett a tiszta közélet is a jelmondatom. Teljes átláthatóságot 
kívánok megvalósítani: a testületi ülésekről élő közvetítést adunk 

és rögzítjük azokat, de kereshetővé tesszük a honlapon az összes 
szerződést is. A Zöld város jegyében felkészülünk a klímaváltozás 
kivédésére, és reagálunk a betondzsungelek okozta kihívásokra.  
A városrehabilitáció utolsó szakaszához közeledve a ciklus végéig 
komfortosítani szeretnénk az összes erre szoruló lakást. Azoknak, 
akik leromlott bérlakásban élnek, nem ígérgetjük évekig azt, hogy 
néhány év múlva a ház felújításával a lakásuk is megszépül, hanem 
támogatjuk az egyéni felújítást. Ezzel sokat javulhat az életminősé-
gük. A jó dolgokat persze nem kell megváltoztatni. Szociális ellá-
tások terén eddig is kiválóan teljesített Ferencváros, és az idősügyi 
programot is szeretném folytatni. Az ingatlanvagyon megőrzésére 
viszont ezután sokkal nagyobb figyelmet fordítunk.
• A frissen összeállt testületet mennyire látja ütőképesnek? 

Marad az együttműködés, vagy a pártérdekek kibontakozása 
keresztbe tehet ennek?

Ha ez bekövetkezik, az ellenzéki pártok keresztet vethetnek a 2022-
es parlamenti választási győzelemre. Erős felhatalmazást kapott  
a legtöbb kerület, ha ezzel nem tudnak élni, ha a marakodást, szét-
húzást, pozíciók hajhászását, egyéni és pártérdekeket helyezik 
előtérbe, a választók el fognak fordulni a szövetségtől. Mondván, 
ők sem jobbak, nem tudnak eredményt elérni. 
• A kormány sokat fenyegetőzött azzal, hogy rosszabbul jár-

hatnak a városok, kerületek, ha ellenzéki vezetőt választanak 
maguknak. Jelenthet ez valós hátrányt?

Nem számítok komoly hátrányra, de arra igen, hogy ellenségesek 
lesznek, hátráltatnak, nem állnak szóba velünk bizonyos ügyekben. 
De nem hiszem, hogy elmennek addig, hogy a szavazók ellenszenvét 
kivívják. Nem vallana politikusi gondolkodásra. Ez egy választási 
zsarolás volt, de nem fogják beváltani, erre Orbán Viktor is utalt. 
• Be fog ülni a Fradi elnökségébe?
Ha meghívnak, mint ahogy ez eddig gyakorlat volt, el fogok gon-
dolkodni rajta. Nem tudom, mivel jár az elnökségi tagság, de ha 
ezzel segítem az itt élőket, akkor vagy beülök, vagy delegálok 
magam helyett egy szurkolók által kijelölt ősfradistát, aki jobban 
képviselné őket.

T. D.
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Az ’56-os hősökre  
emlékezett a kerület
Ferencváros Önkormányzata október 22-én a Bakáts téri emlékműnél emlékezett az 1956-os forradalom és szabadság-
harc eseményeire. A kerület új vezetője a forradalom eszméit méltatta, amit szerinte a történelem során sokszor elferdí-
tettek. Az ünnepségen átadták a forradalmi hősöknek járó Bárány János-díjat is.

Baranyi Krisztina, Ferencváros megválasztott polgármestere örö-
mét fejezte ki, hogy első nyilvános beszédét az ’56-os forradalom 
és szabadságharc emlékünnepén mondhatja el, ahol „együtt tudunk 
venni egy nagy, szabad levegőt”. Majd azt mondta, ritkán fordul elő 
a történelemben, hogy egy hosszú, elnyomással, megfélemlítéssel, 
erőszakkal teli időszak végén az emberek a hatalom legnagyobb 
meglepetésére kimondják, hogy eddig, és ne tovább. Adjátok visz-
sza a szabadságunkat!

A polgármester arra emlékeztetett, 1848. március 15-én reggel 
senki sem gondolta, hogy a Márciusiak Ifjak megmozdulásából 
polgári jogegyenlőséget előkészítő forradalom lesz, amely független 
kormányt vív ki az országnak. 1956. október 23-án reggel is alig 
volt olyan, aki elhitte volna, hogy a szovjet mintájú kommunista 
diktatúra estére megremeg, és néhány napon belül darabokra hullik 
szét. Elmondta, a forradalom legdrámaibb összecsapásai a Bakáts 
téren, a Kálvin téren, a Ráday utcában, a Ferenc körúton és az Ül-
lői úton zajlottak, a szabadságharc első két hetének harci sikereit 
pedig szintén a VIII. és IX. kerületi civil harcosok vívták ki. Bara-
nyi Krisztina megemlékezett az 1956-os események ferencvárosi 
helyszíneiről és hőseiről: Angyal Istvánról, Bárány Jánosról és 
Wágner Istvánról. – Ők mindannyian tudták, nincs fontosabb, mint 
őszintén, félelem, elnyomás és hazugság nélkül élni. A kimondott 
igazságnál pedig nincs erősebb fegyver – tette hozzá. 

A polgármester szerint a rendszerváltás után ugyan mindenki 
’56 örökösének kiáltotta ki magát, de a politikai erők csak a saját 
pecsenyéjüket sütögették a forradalom parazsánál. A NER-nek ne-
vezett rendszer is elfordult attól, amit ’56-ban ünnepelni érdemes: 
a bátorságtól és a szabadságszeretettől. – Mi itt, Ferencvárosban 
büszkén mondhatjuk: bátrak vagyunk és szeretjük a szabadságot – 

zárta beszédét a kerületvezető, majd az eseményen részt vevő pártok 
és civil szervezetek képviselői koszorúzták meg az emlékművet. 

Az ünneplők ezután a Polgármesteri Hivatalba vonultak, ahol 
átadták Ferencváros Bárány János díját. Az elismerés azoknak 
adható, akik politikai, közéleti vagy fegyveres úton részt vettek 
az ’56-os forradalomban, és azóta is magas színvonalon ápolják, 
terjesztik annak eszméit. A posztumusz kitüntetést ezúttal a 2002-
ben elhunyt Szigetvári István Tűzoltó utcai forradalmárnak ítélték 
oda. Az 1940-es születésű István október 23-án este a kollégiumban 
pingpongozott barátaival, és napokig nem vettek tudomást arról, ami 
a városban történik. Október 26-án a Bokréta utca és Tűzoltó utca 
sarkán találkozott Angyal Istvánnal, aki mély benyomást tett rá, ezért 
csatlakozott a Berzenczey, majd a Tűzoltó utcai felkelőcsoporthoz. 
November 4-én reggel, a Bokréta utcai kollégiumban egy tucat fel-
kelőt toborzott tanulótársai közül. Többször is letartóztatták, majd 
Szirmai Ottó és társai perében 15 éves börtönbüntetésre ítélték, 
amelyből tizenkettőt letöltött. Öntudatos kiállása miatt a „börtön 
egyik legszemtelenebb embereként" tartották nyilván. 1969-ben 
hagyta el a Kozma utcai büntetésvégrehajtási intézményt, majd 
Eleken alapított családot, itt is hunyt el 2002-ben. Az elismerést a 
díjazott lánya, Szigetvári Ildikó vette át Baranyi Krisztinától.

Délután 16 órakor a Pinceszínház is ünnepi műsorral várta az 
emlékezőket. „1956 a rendszerváltozás tükrében” címmel Lázár 
Balázs, a Pinceszínház irodalmi referense beszélgetett Riba András 
Lászlóval, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 
vezetőjével. A történész részletesen ismertette az ’56-os események 
hivatalos megítélését gyökeresen megváltoztató rendszerváltás 
körüli esztendők politikai, szociológiai és kultúrtörténeti hátterét.

T. D.
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Kódolva volt az ellenzéki előretörés
A 2019-es önkormányzati választás eredménye mindkét politikai oldalt meglepte, néhány közvélemény-kutató cég is 
nagyot koppant. László Róberttel, a Political Capital választási szakértőjével az okokat és az új vezetők kihívásait  
elemeztük. 

• Tényleg kiszámíthatatlan volt ez a voksolás?
Ha megnézzük a 2018-as országgyűlési választás eredményét Buda-
pesten, azt látjuk, hogy a 18-ból 12 egyéni választókerületet elhozott 
az ellenzék jelöltje, tehát kvázi kétharmaddal nyertek. A 6 egyéni 
körzetben, ahol veszítettek, közös jelöltekkel szintén nyerhettek 
volna. A fővárosi erőviszonyok már akkor egyértelműen az ellenzék 
előnyét mutatták – mégsem volt senkinek sem olyan benyomása, 
hogy az ellenzék jól szerepelt volna, hiszen a Fidesz megszerezte  
a parlamenti helyek kétharmadát. Ehhez képest most, amikor szinte 
mindenhol egyetlen ellenzéki jelölt indult a fideszessel szemben, 
és a 23 kerületből „csak” 14-et nyertek meg, ellenzéki előretörést 
érzékelünk. Pedig azt is mondhatnánk, hogy a Fidesz megmentett 
9 kerületet a 2018-as állapothoz képest. Minden csak viszonyítás 
kérdése. Ha a 2014-es önkormányzati választáshoz viszonyítunk, 
a kormánypárt a fővárosi kerületek többségében több szavazatot 
szerzett idén; van, aki néhány százzal, de akad, aki 3000 szavazat-
tal szerzett többet most, mégis veszített. Ilyen Ughy Attila és Bús 
Balázs. A Fidesz erősödését tehát a legtöbb helyen kioltotta az 
ellenzéki kooperáció és a sok új szavazó behozása.
• Akkor nem az elégedetlenség nőtt meg, csupán most kínáltak 

értelmes alternatívát a választóknak?
A kormánnyal való elégedetlenség és ellenszenv már régóta erős  
a választók egy jelentős részében. A Borkai-botrány ezt bizonyosan 
felerősítette, de hatása nem mérhető. Ez az ügy inkább hosszú távon 
veszélyes a Fideszre: óriási a szakadék a kereszténységet hirdető 
szólamok és a videón látható képsorok között. Visszatérve az ered-
ményre, a Fidesz, bár megtartotta szavazóit, sőt, újakat szerzett, ve-
reségélménnyel zárta október 13-át: elveszítették a főpolgármesteri 
posztot, a mögötte álló közgyűlési többséget, a budapesti kerületek 
nagy részét és a megyei jogú városok közül tízet. A választás leg-
fontosabb hatása, hogy a szavazók (úgy a kormányoldalon, mint az 
ellenzékin) már elhiszik, hogy a Fidesz legyőzhető. Attól viszont 
még nagyon messze van az ellenzék, hogy egy parlamenti válasz-
táson is kihívóvá váljon; a kisebb településeken az emberek még 
életükben nem találkoztak hús-vér ellenzéki politikussal.
• Ferencvárosban hogyan sikerült váltani?
Ferencváros sosem volt igazán a Fideszé. Gegesy Ferenc 20 évig 
vezette a kerületet, és mind 2010-ben, mind 2014-ben újrázhatott 

volna, ha az ellenzék összezár mögötte. Ferencváros tehát pont 
nem számít meglepetéskerületnek. Az azonban, hogy minden egyes 
Bácskai Jánosra leadott szavazatra közel 1,5 Baranyi Krisztina-voks 
jut, már az ő hiteles személyiségének, munkájának köszönhető. 
Nem csak kampányidőszakban göngyölített fel ügyeket – például 
az Illatos úti vegyi szennyezést –, de nem őrlődött fel az ellenzéki 
adok-kapokban sem. Sőt, eleinte nem kapta meg a pártok támoga-
tását, ahhoz egy erőteljes választói nyomás kellett. Kiharcolták az 
előválasztást, és ott már világosan megmutatkozott, hogy messze 
ő volt a legtámogatottabb jelölt. 
• Az új polgármester a tiszta kezek politikáját hirdette meg.  

A tisztesség lesz az ellenzék hívószava? 
Számukra ez a legfontosabb hitelességi kérdés. A Fidesz korrupciós 
ügyei nem hatnak az ő törzsszavazóikra: vagy nem vesznek tudo-
mást ezekről, vagy úgy vannak vele, hogy ha már minden politikus 
korrupt, legalább a „mieink” lopjanak. A független sajtó rengeteg 
korrupciós ügyet tárt fel, ám ezek mégsem ingatták meg a Fidesz 
táborát. Számukra ez nem identitásformáló tényező, ellentétben pél-
dául a keresztényi erkölccsel – ezért veszélyes nekik a Borkai-ügy. 
Az ellenzéki oldalon fordított a helyzet. Egy szexbotrány – nem 
feledve, hogy Borkaié több annál – jóval kisebb hatású lenne az 
ellenzéki oldalon, mivel ők sosem szónokoltak keresztényi erkölcs-
ről. A korrupcióval viszont folyamatosan támadják a kormányt, sőt, 
annak a korábban elképzelhetetlen mennyiségi és minőségi ugrása 
és a hatalmi arrogancia az, ami az ellenzéki szavazókat a leginkább 
irritálja, mobilizálja. Éppen ezért könnyen elveszíthetik az ellenzé-
ki pártok a most megszerzett törékeny bizalmat, ha szavazóik azt 
látják, ők sem különbek fideszes ellenfeleiknél. 
• Mi az ellenzéki kerületek legnehezebb feladata?
Azt a dilemmát nehéz lesz feloldani, hogy a kormányzattal együtt 
kell működni rengeteg ügyben, például beruházásokban, miközben 
a kerületi vezetők arra is felhatalmazást kaptak, hogy „bontsák le az 
Orbán-rendszert”. Például erőteljes választói igény, hogy Ferenc-
városban göngyölítsék fel a parkolási ügyet, ehhez viszont szembe 
kell szállni a rezsimmel. Az ellenzéki pártok emellett valószínűleg 
rivalizálni fognak, ami lehet teremtő erejű, de lehet destruktív is. 
Van mihez felnőniük, hiszen a 2022-es parlamenti választásra jel-
legéből adódóan nehezebb lesz megteremteni az együttműködést.
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Rangos díjat kapott a Nehru Part 
Projekt
A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar 
Nemzeti Bizottság által alapított Köztérmegújítási Nívódí-
jat főtér kategóriában idén Ferencváros Önkormányzata 
érdemelte ki a 2016-ban átadott Nehru Part Projektért.  
A terület a játszótértől a kutyafuttatón át az extrém  
sportpályáig minden szabadidős igényt magas  
színvonalon szolgál ki.

A Gellért Szálló adott otthont november 6-án a 2019-es Országos 
Urbanisztikai Konferenciának. Az esemény végén ünnepélyesen 
átadták a neves nemzetközi zsűri által fémjelzett, 2009-ben ala-
pított Köztérmegújítási nívódíjat. A kitüntetést dr. Salamin Géza,  
a MUT elnöke nyújtotta át Baranyi Krisztina polgármesternek és 
a projektben részt vevő 12 szakembernek.

A rangos elismerés méltatásában hangsúlyozták az önkormányzat, 
a tervezők és a kivitelezők közti szoros együttműködést. A zsűri 
értékelése szerint a széles körű társadalmi egyeztetés eredménye-
ként létrejött átfogó felújítás sikere részben a terület adottságainak 
köszönhető, de a projekt gondos előkészítése, az eredményorientált 
célkitűzés is hozzájárult a kiváló végeredményhez. A funkcionális, 
ökológiai és esztétikai alapokra helyezett parkszerkezeti átalakítás 
és rehabilitáció az ítészek szerint nemcsak a környékbeliek számá-
ra, hanem budapesti viszonylatban is jövőbe mutató megoldásokat 
eredményezett.

– Ez a díj a kerület nagy büszkesége – fogalmazott a kitüntetés 
átvétele után Baranyi Krisztina polgármester. – A Nehru part talán 
az egyetlen olyan nagy kiterjedésű budapesti part, amely közvet-
len Duna-parti kapcsolatot teremt, ahol a víz közelségében lehet 
pihenni és játszani. A projekt során az önkormányzatnak rengeteg 
szereplő munkáját kellett összehangolni, emiatt az eredményt iga-
zán magunkénak érezhetjük. Szeretném elérni, hogy a Fővárosi 
Önkormányzattól átvehessük a park üzemeltetését, őrzését, gondo-
zását, állagfenntartását, így megtarthatjuk a Nehru parkot a mostani 
állapotában – zárta gondolatait a városvezető.

A Nehru parton biodiverz zöld 
felületet hoztak létre és válto-
zatos sportolási lehetősége-
ket teremtettek. Megszépült a 
Duna menti sétány, melynek 
burkolatai vízáteresztőek, így 
helyben tartják a csapadékot. 
Pihenőfelületek létesültek, kor-
szerűsítették a gyalogos utakat, 
átépítették a sportpályát és a 
játszóteret, de szabadtéri sakk-
tábla és kutyafuttató is helyet 
kapott a területen. A munkála-
tok során pihenőteraszt építet-

tek, amely a Bálnát és a parkot kapcsolja össze. A Duna „stílusá-
ban” kialakított növényzet és dizájnelemek mellett a közvilágítási 
rendszert is átalakították. A Nehru parton ezzel városi szinten is 
jelentős zöld felület és közösségi tér jött létre. A különböző funk-
ciójú parkrészek között található játszótér, sportpálya, fitneszpark, 
kerékpárút, futó- és extrém sportpálya.

(Ferencváros újság)

KÖZÖSSÉG 

Felavatták  
az újjávarázsolt 
játszóteret 
A Zöldike program részeként 
az elmúlt időszakban több ját-
szóteret is felújítottak Ferenc-
városban, legutóbb a Mihálko-
vics utcai parkot varázsolták 
újjá a környéken élő gyerekek 
és családok nagy örömére. Az 
október 9-én átadott téren meg-
újultak a burkolatok, a járda, a 
lépcsők, a játékok, és új pado-
kat is elhelyeztek a területen. 
A játszótér modernizálása két 
ütemben valósult meg, a mun-
kálatokra 40 millió forintot 
fordított az önkormányzat a 
Zöldike programra szánt 300 
milliós keretből.   SZ. D. 
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Újabb bölcsődeudvar szépült meg 
Átadták a Fehérholló Bölcsőde és a Gyermekek Átmeneti Otthonának közös használatú, mintegy 40 millió forintból 
megújult játszóudvarát. A beruházást Ferencváros Önkormányzata saját forrásból fedezte. 

A gyerekek ezentúl a mai kor követelményei-
nek megfelelő környezetben tölthetik idejüket 
a szabadban. A munkálatok során kicserélték  
a terület burkolatát, új játékokat helyeztek el, 
homokozót, műfüves labdapályát és vizes ját-
szóhelyet alakítottak ki, valamint rendbe hoz-
ták a meglévő konyhakertet is.  

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intéz-
mények vezetője örömét fejezte ki, amiért a 
Pöttyös, illetve az Aprók Háza Bölcsőde után 
a Fehérholló utca két gyerekintézményének 
udvara is megújult. Árvainé Komornik Katalin 
hangsúlyozta, a beruházásnak azért is van nagy 
jelentősége, mert a bölcsődei nevelés egyik 
legfontosabb része a levegőn történő játék-
tevékenység.  
Vibling Géza, a FESZGYI igazgatóhelyettese 
szerint mérföldkő az életükben ez a változás. 
Mint mondta, négy évvel ezelőtt a játékok egy 
részét sikerült ugyan lecserélni, az udvar meg-
újítására azonban nem volt lehetőség akkori-
ban.         SZ. D. 

Családbarát kutyafuttatót 
és gyermekjátszóteret kapott Ferencváros 
Különleges játszóteret vehettek birtokba október 10-én a ferencvárosiak: a Tűzoltó–Liliom utca sarkán lévő Tűzliliom 
parkban egymás mellett kialakított gyermek-, illetve kutyajátszótér a kisgyermekes ebtulajdonosok számára jelenthet 
nagy segítséget a mindennapokban.

– A kivételes, családbarát kutyás játszótér 
bizonyára ugyanolyan ismert lesz ország-
szerte, mint a balatonmáriafürdői kutyás 
strand – mondta az átadáson Bácskai Já-
nos, aki szerint ezzel a kezdeményezéssel, 

valamint az előző esztendőkben kialakított 
új kutyafuttatókkal (Soroksári út, Balázs 
Béla uca, Boráros tér) kiérdemelték a leg-
kutyabarátabb városrész címet. Ferencváros 
korábbi polgármestere hangsúlyozta, az új 

park a közösségi tervezés nagyszerű példája 
is egyben.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra korábbi 
főpolgármester-helyettes kiemelte, hogy 
budapesti szinten is hiánypótló beruházás 
jött létre. Hozzátette: a főváros számára is 
fontos, ha egy előzőleg rossz állapotban lévő 
közterület tud oly módon megújulni, hogy 
annak az ott lakók is örülnek, és városképi-
leg is hozzáad Budapest arculatához. 

Kulpinszky Eleonóra ötletgazda, a körzet 
akkori önkormányzati képviselője arra hívta 
fel a figyelmet, hogy az európai színvona-
lú megvalósulás közös munka eredménye.  
A lakóktól beérkező javaslatokat figyelem-
be véve lett például kamerával őrzött a te-
rület, és alakították ki a kerítés „zsilipes” 
rendszerét, melynek köszönhetően bizton-
ságban, védetten játszhatnak a kisgyerekek 
és a négylábúak, de a kutyatulajdonosok 
igényeire reagálva kerültek a futtatóba  
a játékos eszközök, fejlesztők is. Az aka-
dálymentesített parkban hat új fát is telepí-
tettek. Az átadást ebbemutató kísérte, ahol  
a gazdik mellett a kedvenceket is finomsá-
gok várták.
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A Mephisto íróját ünnepelték
Szépirodalmi esten emlékeztek meg a Kossuth-díjas költő, író, filmrendező és forgatókönyvíró, Dobai Péter 75. születés-
napjáról. Az Oscar-díjas Mephisto forgatókönyvének megírásával széles körű elismerést szerzett irodalmár pályatársai 
egyedi és különleges stílusáról, tengerész múltjáról és a hitvallásának alapját képező emlékezés fontosságáról beszélget-
tek a Pinceszínházban.

A Hazám a városban című irodalmi estet szervező és moderáló Lázár 
Balázs bevezetőjében arra hívta fel a figyelmet – bár a Nemzet Mű-
vésze és Ferencváros Díszpolgára címet viselő művész Kossuth- és 
Balázs Béla-díjat, illetve lovagkeresztet kapott, valamint 1981-ben 
elhozta az Év Legjobb Forgatókönyvéért járó cannes-i nagydíjat 
is –, Dobai Péter nincs méltó 
helyen az irodalmi kánonban, 
a magyar szakos egyetemisták 
alig ismerik. A betegsége miatt 
az ünnepléstől távol maradó, ke-
rületben élő irodalmár életművé-
ről Szentmártoni János József 
Attila-díjas költő, író, a Magyar 
Írószövetség elnöke, Borbély 
László író, szerkesztő és Zsille 
Gábor József Attila-díjas költő, 
a Magyar Napló Kiadó és az Év 
Versei antológia szerkesztője be-
szélgettek.

– Dobai Péter egy lovas, aki az 
időben visszafelé léptet – fogalmazott Borbély László a költő Kilo-
vaglás egy őszi erődből című első kötetére utalva, amely kifejezi az 
emlékezés jelentőségét hirdető ars poeticáját. Dobai szerint a felejtés 
bűn, de nem a sérelmeket kell konzerválni, hanem a mosolyokra, 
találkozásokra, gondolatokra kell emlékeznünk. Borbély László 
mély tudású, sokoldalú, hihetetlen emberábrázoló képességgel 
bíró alkotónak írta le a művészt, aki filozófusként, nyelvészként is 

említésre méltó hagyatékkal rendelkezik. Kalandvágyó ember, aki 
a gimnázium után tengerésznek állt, és évekig hajókormányosként 
szelte a habokat. Szavai szerint csak azért szállt végérvényesen part-
ra, hogy megírhassa az őt szétfeszítő élményeket és gondolatokat.

Zsille Gábor szerint Dobai három, forgatókönyvíróként jegyzett 
világhírű filmje, az Oscar-díjas Mep-
histo, a Redl ezredes és a Hanussen 
mellett említésre méltó saját rendezé-
sű Archaikus torzó című produkció-
ja, amit Koltai Lajos nagyszerű képi 
világa tett emlékezetessé. A ’70-es 
években játszódó történet egy gyá-
ri segédmunkásról szól, aki szabad-
idejében testépítéssel foglalkozik és 
kívülről fújja a legkomolyabb filozó-
fiai értekezéseket. A filmet betiltották, 
mert a szocializmus hatalomképébe 
nem illet bele a művelt, autonóm 
gondolkodású munkásember. A kö-
zönség szerencsére egyre több mű-

vét olvashatja, legutóbb Magyar Kereszt című alkotása került a 
könyvesboltok polcaira. A manapság már csak költőként alkotó 
művész Bakáts tér című novelláját Lázár Balázs adta elő, amely-
ben Ferencváros hangulatát megkapó stílusban idézi meg. Zsille 
Gábor a magyar kortárs líra legkiemelkedőbb alakjának nevezte 
Dobai Pétert, akinek költeményei minden évben helyet kapnak a 
legjobb alkotásokat összegyűjtő Év Versei antológiában.      T. D.

Nárciszt ültettek a súlyos betegekért
Idősek, egészséges és fogyatékos gyerekek együtt ültettek nárciszokat a József Attila-lakótelepi Nyúldombon, hogy 
kifejezzék együttérzésüket a gyógyíthatatlan rákbetegek iránt. A Magyar Hospice Alapítvány Nárcisz programjához 
2012-ben csatlakozott Ferencváros, azóta a szervezet társadalmi szolidaritási akcióinak itt a legszélesebb a bázisa.

A Nárcisz program a kezdetek óta tömegeket mozgat meg, az idei 
jótékonysági akción is a József Attila-lakótelep több óvodája és 
iskolája képviseltette magát. Három idősklub és a tibeti jógakör 
is eljött az ültetésre, tagjaik szintén viselhették a sárga kitűzőt.  
A szemléletformáló esemény lényege, hogy ősszel idősek és gye-
rekek együtt ásnak földbe virághagymákat a nyúldombi futópálya 
mellett, mikor pedig a nárciszok 
tavasszal előbújnak és virágot 
bontanak, futással ünneplik meg 
az általa jelképezett reménységet 
és újjászületést. – Nem mindegy, 
hogyan beszélünk a gyerekeknek 
a halálról, de ha az élet körfor-
gását szimbolizáló nárciszokról 
mesélünk nekik – amelyek télen 
elbújnak a földben, tavasszal ki-
virágzanak, majd elpusztulnak 
– megértethetjük velük a család-
jukban is megtapasztalható elmú-
lást anélkül, hogy félelmetessé 
tennénk azt – mondta el a szoli-
daritási akción Korda Nikoletta. 

A gyógyíthatatlan betegséggel, elsősorban rákkal küzdők otthoni és 
intézményi ápolását végző Magyar Hospice Alapítvány program-
igazgatója elmondta, a pedagógusok és a szülők az ehhez hasonló 
jelképes történetekkel nemcsak az elmúlást magyarázhatják el a 
gyerekeknek, de elültethetik bennük az együttműködés, az együtt-
érzés és a társadalmi felelősségvállalás fogalmi csíráit is. – A Nárcisz 

program Óbudával és a Hegyvi-
dékkel együtt három kerületben 
zajlik, de az idősekkel és fogya-
tékosokkal is rendszeresen felvo-
nuló Ferencvárosban van jelen a 
legszélesebb körben – tette hozzá 
a programvezető. Az akcióban 
részt vevő apróságok a hagymák 
elültetése után mikrofonba mond-
hatták el az emberiségnek címzett 
jókívánságaikat, majd egyszer-
re eresztették szélnek az előző-
leg kiosztott 300 sárga, lebomló 
anyagból készült lufit.

T. D.
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Időseknek rendezett fesztivált  
Ferencváros
Máté Péter-emlékkoncerttel, „Ki Mit 
Tud?” vetélkedővel és sportválasztóval 
ünnepelték Ferencváros időseit az első 
Teljesség Fesztiválon október 4-én. 
Az önkormányzat idősügyi koncepci-
ójának hét esztendejét értékelő egész 
napos esemény azt bizonyította, a 
szépkorúakat a közös tanulás, sporto-
lás és szórakozás tartja fiatalon.

Az Idősek és a Zene Világnapja alkal-
mából hagyományteremtő céllal szerve-
zett fesztivált az FMK színháztermében 
a Csudafa Óvoda zeneóvodásainak mű-
sora nyitotta meg. – Építsünk hidat a ge-
nerációk között! Ez volt a vezérelvünk a 
programok tervezésekor, amelyekből mára 
több mint 1200 közül válogathatnak a ke-
rület idősei – nyitotta meg a rendezvényt 
a tánc után Bácskai János korábbi polgár-
mester, és mindjárt köszönetet is mondott  
a programszervezőknek elkötelezett mun-
kájukért, az időseknek pedig azért, hogy 
tartalommal töltötték meg a stratégiát.  
A megnyitón elhangzott, Ferencváros két-
szer is elnyerte az Idősbarát Önkormányzat 
címet, de még így is akad tennivaló, például 
a férfiak motiválásában, ők ugyanis ritkán 
járnak el az eseményekre.

A jeles napon polgármesteri elismerő ok-
levelet kapott Horváth Edit, aki „A teljes-
ség felé” angoltanáraként és a Mindentudás 
Akadémiája előadójaként tett szert komoly 
rajongótáborra. Az angol-történelem-föld-
rajz szakos pedagógus iz-
galmas történelmi, gaszt-
ronómiai érdekességekről, 
királyi családokról szóló 
előadásaival vált népszerűvé 
az idősek körében. Okleve-
let kapott Köfler Lajosné, a 
Kőrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola egykori an-
golt-biológia tanára is, aki 
12 évig vezette igazgatóként 
az intézményt. A nyugdíjas 
pedagógust sokéves angol-
tanári munkájáért ismerték 
el, amit a József Attila-lakó-
telepi szépkorúak körében 
végzett.

Az eseményen a kerület összes idősklubja 
képviselte magát, így hatalmas tapsvihar 
fogadta már az első fellépőt is Kurkó József 
színművész személyében, aki a Republic 
együttes Erdő közepében járok című dalát 
énekelte el. A színészt egy élő zenés Máté 
Péter-emlékkoncert követte: Molnár György 
harmonikaművészt és zenekarát Gallusz Niki 
és Kocsis Tibi egészítette ki, aki méltó mó-
don reprezentálta a slágergyáros legendás 
dalait.

Délben az idős hobbifestőművészeket tö-
mörítő Paletta Festőkör kiállítását nyitották 

meg a sakkteremben, majd bográcsos ebédre 
hívták meg a jelenlévőket az FMK kertjébe. 
A tornateremben eközben bárki kipróbál-
hatta magát a sportválasztó rendezvényen, 
ahol csikung, 60+ fitnesz, jóga, gyógytorna, 
vízitorna, darts, petanque és hastánc várta  
a vállalkozó szellemű nyugdíjasokat. – Ezek 
a sportok fájdalommentesen űzhetők, és hoz-
zájárulnak az idősek testi-lelki egészségé-
hez. Ha pedig megtetszik nekik valamelyik, 
azonnal csatlakozhatnak is egy, kerületben 
működő aktív sportközösséghez – magya-
rázta el az ötlet lényegét Csordás Mihály,  

a lebonyolításban részt 
vevő Európa 2024 IKSE 
Egyesület elnöke. Az 
időskori depressziót is 
kiválóan oldó közösségi 
és sportprogramokra az 
egyesületi vezető szerint 
óriási az érdeklődés a ke-
rületben, amit első osztályú 
oktatókkal hálálnak meg.  
A Teljesség Feszt dél-
utánja az Idősek „Ki Mit 
Tud?” vetélkedőjével telt, 
ahol rengeteg bátor előadó 
lépett fel zenés, táncos, ver-
ses, humoros vagy színházi 
műsorszámmal.          T. D.
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Remekeltek a jövő tornászai
Az elmúlt hetek jelentős versenyein parádés teljesítményt 
nyújtottak a Ferencváros fiatal tornászai. 

A serdülő fiúk kezdő és haladó csapatbajnokságának 3. fordulója 
hasonló eredményt hozott, mint a tavaszi kettő. Mindkét kate-
góriában harmadszor is a zöld-fehérek kapták a legtöbb pontot  
a zsűritől, így az éves összesítésben természetesen az első helyen 
végeztek. A kezdőknél Németh Benedek, Girus Kornél, Szabó 
Bátor, Sándor Aurél, Dócs Balázs, Ruck-Makay Bence és Buzási 
Bertalan, míg a haladóknál Lázár Bence, Nagy Márk, Ujvári Be-
nedek, Zámbori Zala és Varga Botond alkotta a bajnokcsapatot. 
Az egyéni összetettben Sándor Aurél és Lázár ezüst-, Ruck-Makay 
pedig bronzérmes lett.

A gyermek kezdő csapatbajnokságán két FTC-együttes is do-
bogós helyen végzett. A C csapat első, az A csapat pedig har-
madik lett, míg az összesítésben az ezüst- és a bronzérem jutott  
a srácoknak. Az egyéni összetettben két korcsoportban is avattak 
bajnokot. A 2010–11-es mezőnyben Ludányi Levente 152 ifjú 
tornász közül bizonyult a legjobbnak, a 2012-esek és fiatalabbak 
között kettős Fradi-győzelem született, Raduly Sándor mögött 
Nnorom Alex lett a második. A haladóknál ezüstérmet szerzett 
az FTC csapata, az egyéniben viszont bajnokságot nyert Hegyi 
Zsigmond. A lányoknál a gyermek kezdő korcsoportban ezúttal 
is a Ferencváros együttese volt a legjobb, így Lukács Viktória, 
Hosnyánszki Petra, Hürkecz Míra, Sándor Natália és Szlifka Li-
lien bajnoki címet ünnepelhetett. Az egyéni összetettben Sándor 
Natália bronzérmet nyert.

És még nem volt vége! A győri mesterfokú bajnokságon a felnőtt 
férfiak mellett – négy érmet vihettek haza – kitettek magukért az 

utánpótláskorúak is. A Kismester bajnokságon számos döntőse 
volt a Fradinak, közülük a gyermek kezdőknél Ludányi Levente 
második, Ujvári Boldizsár harmadik lett, a haladóknál Lukács Ákos 
bronzérmesként zárt. A serdülő kezdő mezőnyben Buzási Bertalan 
a dobogó második, Sándor Aurél a harmadik fokára állhatott fel.

(m)

Aranyak a diákolimpiáról
A birkózó-utánpótlás egyik legrangosabb hazai versenye a diákolimpia, amelyen az egyesületekben sportoló gyerekek 
iskoláik képviseletében vesznek részt. A fővárosban a diák I-es és II-es korosztály szabadfogású területi selejtezőjét  
a BVSC csarnokában rendezték meg, és jó néhányan szőnyegre léptek a Ferencvárosban birkózó fiatalok közül.  
Az I-es korcsoportban a 2006–2007-ben, a II-esben a 2008–2009-ben születettek indulhattak.

Az idősebbek között hat érmet nyertek a ferencvárosiak. Az 54 kg-os 
súlycsoportban Toplak Zalán, a 85 kg-osban Révész Dániel, a +85 
kg-osoknál pedig Varga Ágoston győzött. Az 50 kg-osok mezőnyé-
ben Scheuring Vilmos ezüst-, a 38 kg-osoknál Mizsei Bátor, az 50 
kg-osok között Bojti Bence bronzérmet vehetett át a díjkiosztón.  

A fiatalabbaknál Toplak Barna a 42 kg-os súlycsoportban, Laza Máté 
a 46 kg-osban bizonyult a legjobbnak, Kórodi Zsombor utóbbiban 
második lett, míg az 54 kg-os Zavaczky Zalán a dobogó harmadik 
fokára léphetett fel. Az országos döntőket lapzártánk után rendezik 
meg vidéki helyszíneken.

Dupláztak a pólósok
A vízilabdában 1976 óta küzd meg a Bajnokok Ligája (korábban 
BEK, Euroliga) és az Euro-kupa (KEK, LEN-kupa) győztese az 
Európai Szuperkupáért. A Ferencváros 1978-ban nyerte meg elő-
ször a serleget, aztán 1980-ban, majd hosszú szünet után tavaly.  
A Fradi első csapatként sorozatban harmadszor játszhatott a trófeáért 
az idén, és a harmadik lehetett, amelyik duplázik, azaz megvédi  
az előző évben megszerzett címét.

Idegenben, az Euro-kupa-győztes Marseille otthonában zajlott le a 
mérkőzés. A találkozó első fele nem sikerült jól Varga Zsolt együtte-
se számára, a nagyszünetben 8-4-re vezetett a francia gárda. Ezután 
azonban azt játszotta a Fradi, amit tud, agresszívebben védekezett 
és gyorsabban támadott, így az utolsó negyedet már csak egygólos 
hátrányban kezdte. A záró nyolc percet 6-2-re nyerték Varga Dé-
nesék, a meccset pedig 14-11-re. A díjkiosztón így a zöld-fehérek 
kezein járt körbe az Európai Szuperkupa – immár negyedszer. Már 
csak az olasz Pro Recco előzi meg az FTC-t, hat győzelemmel.

SPORT
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Gyorskorcsolyában is aratott a Fradi
Hazánkba a ’80-as évek második felében érkezett meg a külföl-
dön viharos tempóban népszerűvé vált short track, magyar nevén 
rövidpályás gyorskorcsolya. Sokat tett a sportág meghonosításért 
Csizmadia Ferenc, akinek tiszteletére halála esztendejétől, 1994-
től megrendezik a Csizmadia Memorial Trophyt. Lánya, Ildikó 
kétszer nyerte meg az összetett elsőségért járó kupát, jelenleg az 
FTC szakosztályában dolgozik edzőként.

Idén immár 26. alkalommal rendezték meg a nemzetközi emlékver-
senyt. Debrecenben 155 fiatal lépett jégre, köztük sok ferencvárosi 
short trackes is. A fiúknál Csizmadia Márk emelhette magasba az 
összetettben elért győzelmének jutalmát, a Csizmadia-kupát. A név 
nem véletlen: 14 éves koris a sportágalapító unokája, edzője pedig 
a már említett édesanyja.

Fényes érmek a páston
A FTC fiatal tőrvívói nagyszerűen szerepeltek a közelmúltban több rangos versenyen is. Itthon és külföldön egyaránt 
megmutatták, hogy kiváló utánpótlás-nevelés zajlik a Népligetben.

A kadetkorosztály (U17) Európai Kör-
versenyének görögországi viadalát 
Szalonikiben rendezték. A fiúknál a 
133 induló között ott volt két ferencvá-
rosi tehetség, Horváth Soma és Skorka 
Csongor is. Először a csoportküzdel-
mek zajlottak le, a zöld-fehérek min-
den asszójukat fölényesen megnyerték, 
így a főtáblán a mezőny elejére rang-
sorolták őket, és csak a második for-
dulóban kellett pástra lépniük. Horváth 
belga, szlovákiai és hongkongi riváli-
son túllépve jutott a nyolcas döntőbe, 
míg Skorka három holland tőrözőt vert meg. A négy közé kerülésért 
Soma egy dán, Csongor pedig egy másik magyar versenyzőtől ka-
pott ki nagy csatában, kis különbséggel, így az ötödik és a hatodik 
helyen zárták a viadalt.

Néhány nappal később a kadet és ju-
nior tőrözők Magyar Kupa-sorozatá-
nak második fordulóján szerepeltek az 
FTC fiataljai. A kadet fiúknál Horváth 
Soma és Szemes Gergő jutott a finálé-
ba, ahol utóbbi látványos asszóban két 
tussal győzött. Zsoldosi Emília a nyolc 
között, Kovács Aletta pedig az elődön-
tőben maradt alul a később győztessel 
szemben, így a fradisták az ötödik és 
a harmadik helyen végeztek.

A juniorok közt Szemes ismét a dön-
tőig menetelt, ott azonban nem bírt 

riválisával, és ezüstérmet szerzett. A hölgyek mezőnyében Zsoldosi 
Karolina és Fekete Hanga jutott el legjobb nyolc közé, utóbbi végül 
hetedik helyen végzett, legyőzőjét a fináléban Karolina magabiztos 
vívással múlta felül, és aranyérmes lett.               MS

A sportban is helytállnak
A Leövey Klára Gimnázium diákjai nemcsak a tanulmányi versenyeken jeleskednek, de a különböző sporteseményeken 
is rendre jó eredményeket érnek el. Az elmúlt hetekben több viadalon is diadalmaskodtak.

A tatabányai kadet női birkózóbajnokságon 
a lányok 69 kg-os súlycsoportjában kör-
mérkőzéses tornán döntötték el a sorrendet. 
Popelka Lili végzett az első helyen, a 10. 
D osztályba járó ifjú hölgy a Kőbánya SC 
sportolója.

A budapesti középiskolai asztalitenisz-csa-
patbajnokságot a Marczibányi téri Ormai 
László Csarnokban rendezték meg. A 11. 
D-s László András és Tóth Bendegúz vé-

gig jó teljesítményt nyújtott, és a Leövey 
képviseletében ők nyerték meg a versenyt.  
A fiúkat Lestár László készítette fel.

Az országos kézilabda-diákolimpia buda-
pesti tornáján a második helyet szerezte meg 
a gimnázium csapata. Így a Nyeső Soma, 
Varga Ádám, Zsigmond Attila (9. D), Ur-
bán Barna, Bárány István (9. NY), Szász 
Imre (10. A), Molnár Balázs (10. E), Beke 
Zsombor, Fekete Ádám, Fodor Martin, Mor-

vai Tamás (10. D), Habling Márk (10. E), 
Csík Márton (11. A), Lővei Balázs (11. C), 
Daróczi Balázs (11. B), Csordás Máté (11. 
D), Dér Kadocsa (12. A) összetételű együt-
tes a versenykiírás értelmében az országos 
selejtezőben folytathatja, ahol kiharcolhatja 
az elődöntőbe jutást, onnan pedig a csoport-
győztesek kvalifikálják magukat az országos 
döntőbe. A fiúk Iván László irányításával 
készülnek az újabb megmérettetésre.

Világkupa-ezüst jégen, rekorddal
A rövidpályás gyorskorcsolyázók Világkupa-sorozatának első versenyét az 
egyesült államokbeli Salt Lake Cityben rendezték, amelyen hat ferencvárosi 
sportoló is rajthoz állt. 

Az első nap jól alakult a zöld-fehérek számára, mindannyian továbbjutottak egyéniben és 
csapatban egyaránt. Másnap a fradisták közül Liu Shaoang érte el a döntőt, az 500 méte-
res távon nagyon erős mezőnyben lépett jégre. Olimpiai bajnokunk mindent beleadott, és 
óriási csatában a harmadik helyet szerezte meg egy-egy dél-koreai és orosz klasszis mögött.
A vk-viadal záró napján rendezett újabb 500 méteres versenyen bátyja, Liu Shaolin Sán-
dor kétszer is megjavította egyéni legjobbját, és pályafutása során először teljesítette 40 
másodpercen belül a távot. A második eredményével ezüstérmes lett a fináléban a szám 
kínai világcsúcstartója mögött, csupán 3 századdal elmaradva tőle.

SPORT
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Helytörténeti 
kvíz
A helyes válaszokat a szer-
kesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink 
között Ferencváros-ajándék-
csomagot sorsolunk ki.

1. Miben módosult a Kálvin téri 
templom ma látható formája  
az eredeti tervekhez képest?

A) Két tornyot terveztek rá 
B) Nem kerültek rá a tervezett  
sgraffitók 
C) Torony nélkül, külön harang-
lábbal épült volna

2. Melyik virágról neveztek el 
parkot a kerületben?

A) Hóvirág 
B) Kardvirág 
C) Tűzliliom

3. Összesen hány alak áll  
az egykori Hangya Szövetkezet 
Közraktár utcai székházának 
homlokzati domborművein? 
(ifjabb Mátrai Lajos és Ohmann 
Béla alkotásai)

A) 16 
B) 18 
C) 22

4. Eredetileg milyen célra épült 
1927-ben a 2006-ban irodaházzá 
alakított, kibővített és helyreállí-
tott Máriássy-ház?

A) Borjúvásárcsarnok 
B) Szárnyasvágóhíd 
C) Trafóház

5. Mi a Gát utcai József Attila 
Emlékhely 2015-ben Év Kiállítása 
címet nyert tárlatának címe?

A) Eszmélet 
B) Rejtelmek 
C) Szépség koldusa

Nagyszülők és diákok 
együtt versenyeztek
Kerületi általános iskolások és nyugdíjasok együtt küzdöttek a győzelemért  
október 16-án, a már hagyományos ferencvárosi helytörténeti vetélkedőn.  
„A teljesség felé” elnevezésű idősügyi program eseménye a generációk  
kapcsolódását tűzte ki célul.

Mintegy 80 idős és gyerek mérette meg magát a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 
őszi vetélkedőjén. Hogy a korcsoportok közelebb kerüljenek egymáshoz, a kvízjátékon 
idén is vegyes csapatok indultak. 

– Minden pedagógus egyik legfontosabb feladata, hogy felkeltse az érdeklődést tantárgya 
iránt. A helytörténeti vetélkedők is ilyenek egy kicsit: azt az érzést, azt a lokálpatriotizmust 
próbálják elősegíteni, ami által egy kerület élővé válik – mondta köszöntőjében Gábriel 
Tibor történész, művelődésszervező, városkutató. 

A tudáspróba feladatai közt – amelyeket ez alkalommal is személyekhez, épületekhez 
és eseményekhez kötődő évfordulók alapján állították össze – szerepelt képfelismerő já-
ték, utca-személy, illetve név-fogalom párosítás, helytörténeti keresztrejtvény, kvíz, totó, 
valamint fokozatosan nehezedő gyorskérdés-sor. A versenyen összesen 13 csapat mérte 
össze tudását, végül a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium hatodikos 
tanulói győzedelmeskedtek. Az idei vetélkedőn különleges helyzet állt elő, a dobogó har-
madik fokára ugyanis három csapat is felállhatott, miután mindannyian ugyanannyi pontot 
gyűjtöttek. A résztvevők oklevelet, helytörténeti csokit és apró meglepetést kaptak, az első 
három helyezett pedig könyvjutalomban részesült. 

A vetélkedőn Ferencváros történeti múltjának ápolásáért a Budapesti Honismereti Társaság 
kitüntetést adott át Lukács Emíliának, a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület elnökének, 
a rendezvény főszervezőjének.          SZ. D. 

Az előző kvíz helyes 
megfejtése:

1–B, 2–A, 3 – C, 
4 – C, 5 – C, 6 –B
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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.

Idősügyi programok 
A sport, ami teljessé 
tesz – Így lettem én…

Kopeczky Lajos beszélget Fried-
manszky Zoltánnal magyar lab-
darúgóval, edzővel.
November 11. (hétfő) 16.00 óra
Helyszín: PRIZMA Event (Gön-
czy Pál u. 6. – pincehelyiség) 
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:
e-mail: idosugy@ferencvaros.hu
telefon:  +36/1/200-2284

Helytörténeti séta
Séta a Ráday utcán
November 13. (szerda) 
10.00 óra
Találkozó: Ráday u. 47. számú 
ház előtt

Macska-  
és állatbarátok klubja

November 13. (szerda) 
17.00 óra
Helyszín: Ferencvárosi Műve-
lődési Központ (Haller u. 27.)

Board Game Café – 
szeniortársasjáték-klub

November 19. (kedd) 15.00 óra
Helyszín: 
Ferenc krt. 17., alagsor

Előzetes regisztrációhoz 
kötött képzések,  
tanfolyamok

Nyelvtanfolyamok:
Angol középhaladó nyelvtanfo-
lyam (József Attila-lakótelepi 
Közösségi Ház): hétfőnként 
11.00 óra 
Angol haladó nyelvtanfolyam 
(József Attila-lakótelepi Kö-
zösségi Ház): csütörtökönként 
11.00 óra 
Angol kezdő nyelvtanfolyam 
(Borostyán Idősek Klubja): 
hétfőnként 14.00 óra 
Angol középhaladó nyelvtan-
folyam (Borostyán Idősek  
Klubja): keddenként 10.00 óra 
Angol haladó nyelvtanfolyam 
(Borostyán Idősek Klubja): 
szerdánként 10.00 óra 
Német középhaladó nyelvtan-
folyam (FMK): keddenként 
8.30 óra 
Gyógytorna Ferencvárosi Mű-
velődési Központ  
(Haller u. 27.)
hétfőnként 11.00 óra – 1. csoport 
szerdánként 11 óra – 2. csoport 

Gyógytorna Dési Művelődési 
Ház (Toronyház u. 17/B)  
szerdánként 11 óra 
Számítógép-kezelői 
tanfolyamok:
Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola és Gimnázium (Lónyay 
u. 4/C–8.)
Általános számítógép-kezelői 
és laptoptanfolyam  
keddenként 13.50 óra
Mobileszköz-használati tan-
folyam (október első hetétől), 
keddenként 14.45 óra
Ericsson számítógép-kezelői 
haladó tanfolyam (október 
első hetétől), péntekenként 
15.00 óra
Weöres Sándor Iskola 
(Toronyház u. 21.)
Általános számítógép-kezelői 
tanfolyam, keddenként  
10.00 óra
Mobileszköz-használati tan-
folyam, keddenként 14.00 óra
Ferencvárosi Sport Iskola 
(Telepy u. 17., bejárat a Tűzoltó 
utca felől) 
Számítógép-kezelői kezdő tan-
folyam, keddenként 8.30 óra

Számítógép-kezelői haladó 
tanfolyam, keddenként 10.00 
óra 

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): 
November 12. (kedd): 
Álomcsapda 2. haladó

• 10.00 óra: I. csoport
• 11.00 óra: II. csoport 

Helyszín: Dési Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Új helyre költözött az Aszódi idősklub
Az Aszódi lakótelepen működő Árvácska Idősek Klubja új klub-
helyiségét avatták fel október 9-én az Osztag utca 17. szám alatt. 
A tagok korábban az Ecseri út 19.-ben találkoztak, ám az épület 
nélkül maradt postakirendeltségnek és háziorvosi rendelőnek kel-
lett a hely, így költözni kényszerültek. Cserébe mostantól nagyobb 
társalgóban, de két külön ingatlanban élhetnek közösségi életet.

– Köszönet a klub tagjainak, mert elfogadták, hogy kisebb alap-
területre költöztettük őket, de a szolgáltatásokat, az egyéni ellátást 
és az étkeztetést ugyanúgy megkapják, csak igényesebb környe-
zetben – szólt az idősekhez Bácskai János korábbi polgármester 
az átadóünnepségen. Mostantól egy helyett két címen működik a 
klub, hiszen az Osztag utca 15.-ben egy, a korábbinál jóval nagyobb 
társalgót alakítottak ki, amely 30 fős rendezvények megtartására 
is alkalmas lesz.

A 17. szám alatti régi lakóházban konyhát és ételkiadót alakítottak 
ki a szociális étkeztetés lebonyolításához, de étkezésre is alkalmas 
közösségi tér, mozgássérült vizesblokk, iroda és öltöző is helyet 
kapott a klubban. A 16 millió forintból megvalósult beruházás 

során a helyiség teljes épületgépészeti (víz, szennyvíz, fűtés, gáz) 
és elektromos hálózati rekonstrukción esett át, de elvégezték a 
burkolatok, nyílászárók teljes cseréjét, az épület kifestését, vala-
mint a külső homlokzat rendbehozatalát is. A munkálatok során 
kicserélték a tető- és ereszdeszkázat sérült részeit, kertet építettek, 
és akadálymentes bejutást biztosító közlekedő utat alakítottak ki a 
mozgássérült vendégek számára.                    T. D.
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Ferencváros retró: a grundharc,  
a mulatás és az irodalom mekkája
Amikor napi ügyeinket intézve, telefonunkat bámulva buszon, metrón vagy villamoson utazunk a kerületben, nehéz el-
képzelni, hogy itt egykor hintókat, konflisokat húzó lovak patája koptatta a poros utcákat. Ferencváros története 1792-
es születése után szinte azonnal egybefonódott az irodalommal. Mecénások, írók, költők laktak, mulattak a rohamosan 
fejlődő kerület falai között, amiről számos történet tanúskodik.

A kerület kiváló, belvároshoz közeli elhelyezkedésének, vendéglá-
tóhelyeinek és olcsó lakhatásának köszönhetően már a 19. század-
ban is számos fontos író, költő választotta otthonául Ferencvárost 
rövidebb-hosszabb időre.

Már a II. világháború előtt is komoly irodalmi élet folyt a kerü-
letben, ez Krúdy Gyula írásaiból is tudható. Krúdy köztudottan 
nagyra tartotta a kulináris élvezeteket, a főváros gyomrának is ne-
vezett Ferencváros pedig bővében volt kávéházaknak, éttermeknek, 
kifőzdéknek, fogadóknak. A Szindbád szerzője egyenesen úgy 
vélekedett, annyi kis kocsma, mint Ferencvárosban, sehol sincs. 
Lakott a Tompa utca és a Ferenc körút sarkán, kedvelt helye volt 
az apósa révén megismert a Fogadó az Arabs Szürkéhez, számos 
figurája származik innen, a kórboncnokok, hullamosók és lókupecek 
törzshelyéről.

Belső-Ferencváros 19. századi irodalmi életének kulcsfigurája, 
Bártfay László a mecénás Károlyi György titkára volt, aki az irodal-
mi almanachot kiadó Auróra kört szervezte meg, majd alapítója volt 
a kör utódjának, a Kisfaludy Társaságnak is. A hazai szépirodalmat 
összefogó, támogató, az irodalmi ízlést fejlesztő Kisfaludy Társaság 
tagjai között találjuk Kölcsey Ferencet és Vörösmarty Mihályt, a 
Társaság pályadíját nyerte el Arany János a Toldival. Az Aurora 
Kör a Három Pipa – ma Erkel – utca 16-os számú Károlyi-házban 
működött.

Molnár Ferenc és a Pál utcai fiúk története pedig egyenesen le-
gendássá tette Ferencváros egyes helyszíneit. Az író Szent-Györgyi 
Alberttel és más történelmi személyiséggel egyetemben a Lónyay 
utcai, akkori nevén Református Főgimnáziumba járt, így részben 
saját históriáit írta meg regényében. A történet szerint a srácok suli 
után kisereglettek a Mária utca és a Pál utca sarkán lévő grundra 
játszani, amit saját birodalmuknak tekintettek. A srácok a Köztelek 
utcai dohánygyár ablakaiból gyűjtötték össze a dohányt és a gittet, 
előbbit azért, hogy végigtüsszentsék az Üllői utat, utóbbit, hogy 

legyen mit rágni a gittegyletben. Nemecsek is a kerületben, a mai 
Hőgyes Endre utcában lakott. Érdekesség, hogy a Hőgyes Endre – 
akkori nevén Rákos – utcában több Nemecsek, Nemetschek vagy 
Nemeczek vezetéknevű család élt, ám Nemecsek Ernő regénybeli 
házában, a 3-as szám alatt a nyilvántartások szerint egy sem.

József Attila hányattatott ferencvárosi életéről a 2015-ös Év Ki-
állítása díjjal jutalmazott tárlat mesél érzékletesen. Az a 19 helyszín, 
ahol fiatalkorát töltötte, voltaképp állandó költözködést, bizonytalan-
ságot, otthontalanságot jelentett a család számára. A szülőházában 
is csupán két hónapig lakott a család. Attila a nyomorúságos, kom-
fort nélküli szoba-konyhás cselédlakásokból járt a Mester utca 67. 
szám alatti, ma az ő nevét viselő általános iskola 2–3. osztályába, 
az első, negyedik és ötödik osztályt pedig az Ipar utcai iskolában 
végezte. Délutánonként rótta a kerület utcáit, tűzifáért, zsírért, éle-
lemért állt sorba, próbált legális vagy illegális úton egy kis pénzhez 
jutni. Ritkán volt lehetősége játszani, a kikapcsolódást a Ferenc téri 
golyózás jelentette.

A Kossuth-díjas meseíró, Lázár Ervin haláláig, 2006-ig élt a 
kerületben, az ő emlékét örökíti meg a városrehabilitáció része-
ként 2002-ben lebontott tömb helyén kialakított – természetesen 
négyszögletű – Kerekerdő park. A játszótér mellett 2017 óta álló 
Mesélő szobra emlékeztet az íróra, aki kikötötte, nem készülhet 
róla köztéri szobor – többek között ezért nem Lázár Ervin-szobor 
látható a parkban.

Nem csupán egyes írók, költők éltek itt, de a leghíresebb irodalmi 
folyóirat, a Nyugat szerkesztősége is Ferencvárosban székelt 1912 
és 1916 között a Lónyay utca 18/B épületében. A folyóirat a háborús 
években az emberiesség mellett foglalt állás, és ez az időszak volt 
az, amikor alkotói egységes közösséggé váltak. Kosztolányi Dezső 
Üllői úti fák című ikonikus műve is Ferencvárost idézi, melyet a 
költő 1905-ben lakóhelyén, az Üllői út 21.-ben írt. 

MK

A kép 1890 körül készült. A Danubius kút hátterében a református templom. Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.07.120
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Átadták a Leövey gimnázium okostantermét
Újabb digitális tanteremben kezdődhet meg a tanítás Ferencvárosban. Az önkormányzat 39 millió forintos hozzájárulá-
sával a kerület három oktatási intézményét szerelték fel 21. századi technikával: korábban a Kosztolányi Dezső,  
valamint a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában, október elején pedig a Leövey Klára Gimnáziumban  
építettek ki okostantermet.

A bemutató órával összekapcsolt át-
adóünnepségen Sebőkné Orosz Katalin 
iskolaigazgató arról beszélt, az új digi-
tális eszközök használatát nemcsak a 
diákoknak, hanem a pedagógusoknak 
is meg kell tanulniuk, ezért az oktatói 
gárda egy része intenzív „táblahasz-
nálati képzésben” részesül. Kállay 
Gáborné korábbi alpolgármester el-
mondta, két héten belül ez a harmadik 
okostanterem, amit átadnak Ferencvá-
rosban, és reméli, tovább bővül majd 
a kör.

Világmérnök, digitális kultúrdíler, kreatív adatbányász, energia-
raktáros, szabadúszó biohecker – 2025 táján már ilyen munkakö-
röket is be fognak tölteni a most iskolába járó fiatalok - készített 

fel a jövő kihívásaira Dán Katalin, a 
Vodafone Magyarország Zrt. „Okos 
megoldások” ágazatszakértője, rávilá-
gítva, miért olyan fontos a mai diákok 
digitális kompetenciáinak fejlesztése. 
A szakember elmondta, a most átadott 
nagyméretű digitális tábla, valamint a 
30 tanulói tablet, a tanári notebook, és 
a saját wifihálózat a jelenlegi legmo-
dernebb, legfejlettebb tantermi meg-
oldás. A bemutató órán a gimnazisták 
többek között részletet hallgattak meg 
egy Babits Mihállyal készült eredeti 

rádióinterjúból, valamint a poéta Esti kérdés című versét Latinovits 
Zoltán előadásában, majd egy tesztsor kitöltésével számot adtak az 
elhangzottakról.

AKTUÁLIS

Aranycsapat és a jogi pálya
Kopeczky Lajos egykori sportújságíró időseknek szóló beszélgetéssorozata ezúttal új helyszínen, a Gönczy Pál utcai 
Prizma Event rendezvényteremben várta vendégeit. A Sport, ami teljessé tesz című programsorozat legutóbbi vendége  
a Legfelsőbb Bíróság egykori elnöke, idősebb Lomnici Zoltán volt.

Lomnici Zoltán 2002 és 2009 között volt a Kúria elődjének számító 
Legfelsőbb Bíróság elnöke, ma is számos területen aktív, az Emberi 
Méltóság Tanácsa alapítója, emellett pedig az Aranycsapat Testület 
elnöke, emlékévek kezdeményezője.

A pestszentimrei jogász családból származó egykori főbíró el-
mondta, életének két legmeghatározóbb eleme a határon túli ma-
gyarok ügyének képviselete és a hit. Édesapja Kárpátalja 1938-as 
visszatérésének adminisztrációjában vett részt, édesanyja Újvidékre 
járt tanulni annak visszatérte idején. Vallásos neveltetésben ré-
szesült, Varjú Imre pestszentlőrinci plébánoshoz járt évtizedekig 
szentmisére, mikor kiderült: a pap 7 évet ült Márianosztrán azért, 
mert az 1956-os forradalom alatt a Bakáts téri Schöpf-Mérei Kór-
házban segítette a sérülteket. Imre atya tanácsára akkor sem lépett 
be a pártba, amikor az a bírói előmenetelét segítette volna. A rend-

szerváltás idején ezért kerülhetett fiatalon a Legfelsőbb Bíróságra.
A kötetlen beszélgetésen Lomnici betekintést engedett a ’80-as 

évek egyes kiemelt ügyeinél tapasztalt nem éppen makulátlan bírói 
gyakorlatára – amikor például a terepjáróból géppisztollyal vadászó 
Czinege Lajos kommunista vezető az egyik hajtó halálát okozta, 
majd ezt munkahelyi balesetnek minősítették. 

Az Aranycsapat múltjáról is személyes történeteket megosztó 
egykori elnök arról mesélt, 64 évesen napjait a társadalmi munká-
ban végzett feladatai töltik ki. Vezeti az Emberi Méltóság Tanácsát, 
jogsegélyt nyújt, emellett az Aranycsapat Testület tagjaként gyakran 
utazik emlékőrző eseményekre határon túlra is. Lomnici emellett az 
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszervezetének tiszteletbeli 
elnöke. Ő volt az, aki elnézést kért a Legfelsőbb Bíróság nevében 
az 1956-ban jogtalanul elítéltektől.             (M. K.)

Új gép segíti a FESZOFE munkáját
Tűzifakészítő gépet adtak át a FESZOFE Nonprofit Kft. Gubacsi úti telephelyén az Országos Hajléktalan  
Közfoglalkoztatási Mintaprogram VII. ütemének részeként.

– A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó (FESZOFE) Kft. 
élen jár a hajléktalan emberek közfoglalkoztatásában, a cég Magyaror-
szágon elsőként vállalta a tevékenységet nem kötelező önkormányzati 
feladatként – hangzott el az ünnepségen, amelyen átadták Ferencváros 
első tűzifakészítő gépét. Bácskai János korábbi polgármester kiemelte, 
az elmúlt években az önkormányzat több mint félmilliárd forinttal 
járult hozzá a hajléktalanok integrálásához azzal, hogy a szociális 
foglalkoztatón keresztül biztosított munkát számukra.. 

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára 
közölte, 2010 óta a kormány kiemelt célja, hogy minél több embert 
bevonjon a munka világába. Az e célból létrehozott program ered-
ményeként mára jelentősen csökkent a közfoglalkoztatottak száma: 
a munkavállalók közül ugyanis sokan már az elsődleges munkaerő-
piacon dolgoznak. 

A Belügyminisztérium közfoglalkoztatási államtitkárságának főosz-
tályvezetője, Réthy Pál tájékoztatása szerint az elmúlt esztendőkben 
több mint 3800 hajléktalant sikerült felkarolniuk a kezdeménye-
zéssel, amiben idén 15 megye 39 közfoglalkoztatója vesz részt. 

– Az Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Mintaprogram előző 
ütemeinek köszönhetően van már növényházunk, brikettüzemünk, 
tárolónk, komposztmérlegünk és komposztrostánk, és számos új 
eszközünk – fogalmazott Sebők Endre, a FESZOFE ügyvezető 
igazgatója. Mint mondta, a most átadott tűzifakészítővel a park-
gondozás során kivágott, vagy viharban kidőlt fákat aprítják fel, 
majd az önkormányzat szétosztja a rászorulók, például az Aszódi 
lakótelepen ma is fával tüzelő, családok között.                 

Sz.D.
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Kedves Olvasóink! Várjuk a tizenkét hónaposnál fiatalabb  
kerületi babák fotóit a szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre  

Gólyahír jeligével!

Ott Panni 
(2019. június 2.)

Ferencváros Önkormányzata  
és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet által közösen 

üzemeltetett, egyszerűsített panaszbejelentés  
és lakossági kapcsolattartás céljából létrehozott,  

0–24 óráig ingyenesen hívható zöldszám: 

06/80/399-999

Laurent Johann  
(2019. március 16.)

KÖZÖSSÉG

Időpont: 2019. november 20. (szerda), 9.00 órától
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ (Haller u. 27.)

EGÉSZSÉGNAPEGÉSZSÉGNAP
a Ferencvárosban élő 60 év feletti lakosok részére

A teljes 
program 
ingyenes!

Az Egészségnap 2019. rendezvény keretében 
továbbá kiállítások, tanácsadások, bemutatók és 

foglalkozások várják a résztvevőket.

SAKKTEREM:

09.00–13.00

Ingyenes szűrések és tanácsadások:
11.00
14.00
15.30 3-1-2 meridiántorna

Gyógytorna
Én táncolnék veled…

Rendhagyó idősügyi programok:

FÓKUSZBAN AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS

FÓKUSZBAN AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS

a program Ferencváros Önkormányzatának  „A teljesség felé” Idősügyi Koncepciója keretében 
kerül megrendezésre a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével 

09.30 Köszöntőt mond: Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere

Táplálkozás – Környezet – Egészségügy – Prevenció
Prof. Dr. Bardócz Zsuzsanna előadása

10.15   Az evés lélektana
Dr. Forgács Attila gasztropszichológus, szociálpszichológus, klinikai szakpszichológus előadása

11.00  Főzzünk együtt: Hagyományos és „mentes” ételek készítése
Bartal Sándor séf és Tanács Attila az Ételszobrász suli tulajdonosának közreműködésével 

Ÿ íriszdiagnosztika 

Ÿ vércukor-, koleszterinszint-, vérnyomás-, 
testsúlymérés, csontsűrűség vizsgálat

Ÿ melanóma szűrés
Ÿ hallásvizsgálat
Ÿ táplálkozási-, dietetikai- és életmód tanácsadás

Ÿ gyógymasszázs

Ÿ emlővizsgálat 
Ÿ állapotfelmérés és táplálékallergia szűrés


