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Február 5-én a Ferencvárosi 
Rendôrkapitányság ünnepélyes 
állománygyûlésén dr. Bácskai János 
polgármester jutalmakat adott át 
a kimagasló teljesítményt nyújtó 
kerületi rendôröknek.

A tavalyi pozitív tapasztalatokra 
építve újra megrendezték az egyházi 
kerekasztal gyûlését, amelynek 
célja a velünk élô egyházak és az 
önkormányzat tevékenységének 
összehangolása.

A mai gyermekek természettudomá-
nyos érdeklôdésének újjáélesztése 
nem lehet a hivatalos oktatáspolitika 
kizárólagos feladata. A sikerhez 
szükség van a civil kezdeményezé-
sekre is.

A Haller-falu megszépült
Január utolsó napján került sor a Hal-

ler-falunak nevezett, több utca által 
határolt bérházkomplexum – felújítást 
követô – mûszaki átadására. Az évek óta 
esedékes megújulást a lakók elszántsá-
ga és az önkormányzat támogatása tette 
lehetôvé. Az átadás kapcsán rögtönzött 
ünnepséghez kötôdô bejáráson részt vett 
dr. Bácskai János polgármester, Veres 
László képviselô és Szûcs Balázs kerületi 
fôépítész is.

Metzler Béla közös képviselô büszkén 
kalauzolta a vendégeket, s közben rövi-
den összefoglalta a tudnivalókat:

– A társasházunk (Haller utca 8–18., 
Dandár utca 5–7. és Vaskapu utca 22–29.) 
háromszázötvennégy „albetétbôl” áll, 
amibôl most kétszázharminckilenc la-
kásnak újult meg a külsô és belsô hom-
lokzata. A felújítás nemcsak esztétikai, 
de energetikai jellegû is, hiszen tíz cen-
timéter vastag szigetelôréteg került a fa-

lakra. Ezen túl megújult az ereszalja, az 
esôcsatorna és a lábazat is. A munkálatok 
összességében 160 millió forintnál is töb-
be kerültek, ami részben elôtakarékosság-
ból, részben önkormányzati támogatásból 
és hitelbôl áll össze. Azoknál a lakások-
nál, ahol nyílászárócsere is történt, az 
energiamegtakarítás elérheti az ötven szá-
zalékot is.

folytatás a 3. oldalon
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Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDnP): pol-
gármesteri fogadóóra minden hónap utolsó csütörtökjén, 
12–16 óra között. Helye: Polgármesteri Hivatal, I/24. Be-
jelentkezés: mindennap személyesen az ügyfélszolgálati 
irodában. József Attila-lakótelepi fogadóóra minden hó-
nap második csütörtökjén 17 órától 18.30-ig a József Atti-
la-lakótelep ügyfélszolgálati kirendeltségén (IX., Torony-
ház u. 3/b). Elôjegyzés, idôpontfoglalás nem szükséges. 
Képviselôi fogadóóra minden hónap utolsó csütörtökjén, 
16.30-tól. Bejelentkezés: a fogadóóra napján a helyszínen, 
a Fidesz-irodában (IX., Lónyay u. 48.).

Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDnP): alpol-
gármesteri fogadóóra minden hónap utolsó szerda, 12–16 
óra, helye: Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér 14. II. emelet 
38. Képviselôi fogadóóra: minden hónap elsô hétfô, 17–19 
óra, helye: a részönkormányzat irodája, Toronyház u. 3/b. 
Bejelentkezés az ügyfélszolgálati irodán (Bakáts tér 14.) 
személyesen, a hónap minden munkanapján, ügyfélfoga-
dási idôben. Érdeklôdni lehet telefonon: 215-1077/210-es 
mellék.

Kandolka László, 1. evk. (Fidesz–KDnP): minden páros 
hét kedd, 16–18 óra, IX., Lónyay u. 48., illetve elôzetes 
egyeztetés alapján bármikor. Telefon: 06-20 510-7425

Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz–KDnP): minden hónap 
második csütörtök, 16–18 óra, Bakáts téri általános iskola 
könyvtára, vagy sürgôs esetben a 06-20 926-5633-as te-
lefonon.

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDnP): elôzetes egyez-
tetés alapján bármikor. Telefon: 215-1077/537-es mellék

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDnP): minden hónap má-
sodik kedd, 16.30–18 óra, IX., Köztelek u. 2. fszt. 1. Elô-
zetes egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 969-8849

Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz–KDnP): minden hó-
nap második hétfô, 17–19 óra, Ferencvárosi Mûvelôdési 
Központ (IX., Haller u. 27.), illetve elôzetes egyeztetés 
alapján. Telefon: 06-30 276-3395

Veres László, 7. evk. (Fidesz–KDnP): minden hónap elsô 
hétfô, 16–17.30 óra, FEsZ-oktatási stúdió (IX., Mester 
u. 33–35., bejárat a Dandár utca felôl), vagy elôzetes be-
jelentkezés alapján bármikor. Telefon: 06-30 250-2249

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDnP): minden hónap 
elsô hétfô, 17–19 óra, Ferencvárosi Mûvelôdési Központ 
(IX., Haller u. 27.)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDnP): minden hónap elsô 
péntek, 16–18 óra, Aszódi úti önkormányzati iroda, vagy 
elôzetes bejelentkezés alapján: 06-20 975-8262

Hidasi Gyula, 10. evk. (MsZP): minden hónap elsô pén-
tek, 10–12 óra, részönkormányzat irodája (IX., Toronyház 
u. 3/a) Telefon: 280-7195; e-mail: hidasi.gyula@ferenc-
varos.hu.

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDnP): minden hónap 
második kedd, 15–17 óra, a részönkormányzat irodája 
(IX., Toronyház u. 3/a), illetve egyeztetés alapján. Tele-
fon: 06-20 513-0779

Dr. Vas Imre országgyûlési képviselô (Fidesz–KDnP): 
A József Attila-lakótelepi Közösségi Ház Fidesz-irodájá-
ban (IX., Toronyház u. 3/b) elôzetes bejelentkezés alapján. 
Telefon: 06-20 279-7025; e-mail: vas.imre@fidesz.hu

Csárdi Antal (LMP): legalább egy nappal korábbi elôzetes 
egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 365-0340

Hidasi Gábor (MsZP): minden hónap elsô péntek, 9–11 
óra, a részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 3/a). 
Telefon: 280-7195, e-mail: hidasigabor@freemail.hu.

Kassab Adonis István (független): elôzetes bejelentkezés 
alapján bármikor. Telefon: 06-70 379-9243

Pál Tibor (MsZP): minden hónap második péntek, 16–18 
óra, József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MsZP-iro-
dája (IX., Toronyház u. 3/b). Telefon: 348-0864; e-mail:  
ptibor9@gmail.com.

Tornai István (független): elôzetes bejelentkezés alapján 
bármikor. Telefon: 06-70 333-1713

Közös nemzetiségi ház nyílt Ferencvárosban
Minden nemzetiség számára nyitott

Az eredeti elképzelésnek megfelelve – ahogy arról 2012. 
október 4-én Ferencváros Képviselô-testülete döntött – va-

lamennyi, a kerületben mûködô nemzetiségi önkormányzat, a 
Roma nemzetiségi Önkormányzat kivételével, egy helyen, a 
Közraktár utca 34. sz. II. emeletén, a korábban oktatási iroda 
céljára szolgáló helyiségekben került elhelyezésre.

A Roma nemzetiségi Önkormányzat kívánsága volt, hogy 
továbbra is megtarthassák a Tûzoltó u. 33/A, fszt. VI. szám alatt 
található 70 négyzetméter alapterületû irodahelyiséget.

Az alapvetô cél az volt, hogy legyen egy „nemzetiségek 
háza”, ahol mindegyik nemzetiségi önkormányzat közös helyet 
kaphat. Ahol mindenkinek megvan a saját irodája, de közösségi 
terek – például egy közös tárgyaló – is szolgálják az együttes 
munkát. Részben a kialakult hagyományok, részben praktikus 
okok miatt azonban a kilenc nemzetiségbôl négyen nem kíván-
tak élni az új lehetôséggel. 

Hivatalos átadási ceremónia nem volt, megnyitóul rögtön 
egy munkaértekezlet, a nemzetiségi Kerekasztal szolgált január 
29-én, ahol Formanek Gyula alpolgármester köszöntötte a meg-
jelent roma, bolgár, görög, német, örmény, román, ruszin, szerb, 
szlovák és ukrán nemzetiségek képviselôit.

A találkozón a Jogi és Pályázati Iroda vezetôje, dr. Szabó Jó-
zsef ismertette és szemléltette a közigazgatás átalakításának mi-
kéntjét, annak okát és azt a tényt, hogy a nemzetiségek és az ön-
kormányzat kapcsolata változatlan, feladataikat a járási rendszer 
nem érinti, amint azt is, hogy a költségvetés nemzetiségekre vo-
natkozó része nem változott. Örömmel fogadták ezt a bejelentést 
a résztvevôk, és azt is, hogy az újonnan kialakított nemzetiségi 
Ház mûködési költségeit Ferencváros önkormányzata viseli. 

A további, részletekbe menô kérdések megvitatására – mint 
a különféle pályázatokon kapott támogatások elszámolására –, 
a lehetséges megoldások kimunkálására a Pénzügyi Iroda és a 
Jogi Iroda vezetôivel és munkatársaival a közeljövôben szervez-
nek munkamegbeszélést, a nemzetiségi önkormányzatok veze-
tôinek és érintett munkatársainak részvételével – ígérte az al-
polgármester. 

Ugyan a lehetôséggel nem mindenki élt, azonban az iroda-
helyiséget, a tárgyalótermet valamennyi nemzetiségi önkor-
mányzat használhatja, ami a hely kínálta lehetôségen kívül egy-
úttal lehetôséget nyújt az együtt gondolkodásra, a problémák 
megvitatására, egymás erôsítésére is.

A Ferencváros Önkormányzata által felújított, közel 280 
négyzetméteres iroda – amelynek remek a beosztása, elhelyez-
kedése, pompás a kilátása – mindenki tetszését elnyerte.

kk

folytatás az elsô oldalról
Az önkormányzat városfejlesztési, 

városgazdálkodási és környezetvédelmi 
bizottsága által megszavazott 13 millió 
forintnyi vissza nem térítendô támogatás-
nál figyelembe vett szempontokat Veres 
László, a terület önkormányzati képvise-
lôje ismertette:

– Az önkormányzat társasház-felújí-
tási pályázatának keretében az épület-

komplexum tizenhárommillió forintos 
vissza nem térítendô támogatáshoz jutott, 
ami ebben a „mûfajban” szokatlanul nagy 
összeg. A bizottság tagjai elôször megle-
pôdtek a megpályázott összeg nagyságán, 
de végül a beruházás nagysága és komple-
xitása meggyôzött mindenkit arról, hogy 
jó célt szolgál az önkormányzat pénze a 
Haller-faluban. Az épület felújítása nem-
csak energetikai vagy esztétikai okok 

miatt volt elodázhatatlan, de azért is, mert 
némely utcafronti részen a vakolathullás 
már közvetlen balesetveszélyt okozott.

A ház megújulása kapcsán érdemes 
felfigyelni arra, hogy az utcafronton a 
homlokzat unalmas egysíkúságát enyhíti 
az ablakok körül futó színes festés, amitôl 
az egész épület és a környék is „mintha 
valahogy vidámabb lenne”.

Grozdits

Metzler Béla közös képviselô és dr. Bácskai János
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Elismerések a rend ôreinek
Ünnepélyes állománygyûlés

Február 5-én reggel nyolckor került sor a Ferencvárosi Rend-
ôrkapitányság ünnepélyes állománygyûlésére a Ferencváro-

si Mûvelôdési Központban. A gyûlés apropóját az adta, hogy 
Fuxreiter Róbert rendôrkapitány és dr. Bácskai János polgár-
mester jutalmat adott át azoknak a rendôröknek és a rendôrség 
keretei között dolgozó közalkalmazottaknak, akik az elmúlt év-
ben ezt munkájukkal kiérdemelték. Az elismerések átadása elôtt 
Ferencváros rendôrkapitánya az elmúlt év kihívásairól és a jövô 
lehetôségeirôl beszélt:

– 2012-ben is nagyon sokat köszönhettünk az önkormány-
zatnak és a polgármester úr támogatásának. számos olyan 
projekt tudott elindulni, amely a mindennapi életet és a mun-
kát könnyebbé teszik. Idetartozik például a szolgálati lakások 
biztosítása, ami azért is fontos, mert ezzel csökkenteni lehet az 
egyébként magas fluktuációt. sokan vannak az állományban, 
akik vidékrôl kerültek ide, és el kell ismerni, hogy nehéz a lak-

hatást megoldani. Az önkormányzat segítségével már hét lakást 
kaptak a ferencvárosi rendôrök. De ilyen elôremutató projekt 
a Börzsöny utcai ôrs kialakítása is, hiszen a lakosság részérôl 
is nagyon nagy igény volt arra, hogy legyen ott is ügyfélfoga-
dás. A mostani állománygyûlés fontos alkalom, amikor lehe-
tôségünk van arra, hogy elismerjük az önök munkáját. Közös 
munkánk elismerése az is, hogy engem február elsejével, másfél 
év után, kineveztek, így mostantól kinevezett rendôrkapitánya 
vagyok Ferencvárosnak. Azt gondolom, hogy ez nem ment vol-
na önök nélkül, és a kinevezés azt jelzi, hogy az irány, amerre 
elindultunk, jó irány.

A rendôrkapitány úr elismerô szavai után dr. Bácskai János 
gratulált Fuxreiter Róbert kinevezéséhez, köszönetét fejezte ki, 
és megerôsítette, hogy Ferencváros vezetése elkötelezett a köz-
biztonság és a szubjektív biztonságérzet javítása mellett. A most 
kiosztott jutalmak értéke kapcsán a kerület vezetôje példaként 

Rossz hír a „telefonbetyároknak”…
…de jó hír mindenki másnak, hogy február 5-én délután 
a Ferencvárosi Rendôrkapitányság munkatársai a cselek-
mény helyszínén elfogták azt a negyvenkét éves asszonyt, 
aki január és február folyamán összesen kilenc alkalom-
mal telefonált különbözô közintézményeknek (adóhivatal, 
mentôszolgálat, önkormányzatok), bombával fenyegetôzve. 
Tette „valótlan tény állításával elkövetett közveszéllyel fe-
nyegetés” bûntettének minôsül, és mint ilyen a köznyuga-
lom megzavarására alkalmas és a társadalomra veszélyes. 
A felderítést nehezítette, hogy az elkövetô nem – bemérhetô 
és beazonosítható – mobiltelefont használt, hanem nyilvá-
nos fülkékbôl telefonált.

A bûntettet elkövetô büntetlen elôéletû asszony – aki 
ellen korábban más ügybôl kifolyólag folyt nyomozás – a 
cselekményt elismerte, kihallgatása során együttmûködött.

Felhívás „Ferencváros Közbiztonságáért” kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Ki kapja a „Ferencváros Köz-
biztonságáért” díjat? Ha ismer 
erre érdemes személyt, tegyen 
ön is javaslatot.

A ferencvárosi kitüntetések alapítá-
sáról és adományozásuk rendjérôl 

szóló, 25/2012. (VII. 16.) önkormány-
zati rendelet 9. § (6) bekezdése alapján 
a „Ferencváros Közbiztonságáért díj” a 
rendôrség napja alkalmával (2013. ápri-
lis 24.) kerül átadásra.

A díj a kerület közbiztonságának, 
rendvédelmének területén, a közbizton-
ság fenntartásában, annak javítása ér-

dekében huzamosabb ideje kiemelkedô 
teljesítményt nyújtó vagy a rendvédelmi 
szervezetek állományában tartozó sze-
mély teljesítményének, munkájának el-
ismerésére adományozható.

A díj adományozására  
javaslatot tehet:
a) legalább 5 helyi önkormányzati 

képviselô;
b)  önkormányzati képviselôi frakció;
c)  legalább 100 ferencvárosi választó-

polgár;
d)  szakmailag illetékes rendvédelmi 

szervek vezetôi;
e)  a polgármester.

A javaslatokat a www.ferencvaros.
hu oldalról letöltött nyomtatvány (doc 
vagy pdf) kitöltésével és a 100 válasz-
tópolgár nevét, címét és aláírását tartal-
mazó aláírási ívek csatolásával kell be-
nyújtani 2013. február 25-e 16.00 óráig 
a Jogi és Pályázati Iroda (Budapest, Ba-
káts tér 14. II. em. 43.) részére.

Kérjük, hogy az aláírás gyûjtését 
kezdeményezô a nyomtatványt – ameny-
nyiben erre lehetôségük van – ponto-
san, minden adatot (különös tekintettel 
a kitüntetésre jelölt – elhunyt személy 
esetén hozzátartozója – elérhetôségére, 
illetve tevékenységének a bemutatására) 
kitöltve adja be.

azt hozta fel, hogy 2010 elôtt az önkormányzatnál az volt a szo-
kás, hogy a munkatársak – teljesítménytôl függetlenül – egyhavi 
munkabért kaptak jutalomként. Az új vezetésnek volt bátorsága 
szakítani ezzel az álságos hagyománnyal, és ezzel sikerült elérni 
azt, hogy az elismerés tényleg olyasmi legyen, ami motiválja 
a munkatársakat. „Azok, akik most, itt elismerésben részesül-
nek, nyilván sokat tettek azért, hogy tovább javuljon a helyzet 
Ferencvárosban.”

A jutalmazás valóban nem a véletlenen múlott, bár nyilván 
nem lehetett könnyû választani egy olyan kapitányságon, ahol 
az elmúlt évben 618 elfogás és kétezernél is több elôállítás zaj-
lott. Az elismerést átvevô rendôrök közé tartozik dr. Boros Edit 
ôrmester, akinek egy 30 rendbeli autófeltörés-sorozatot sikerült 

bizonyítania, s ezzel tulajdonképpen le is zárta a „mélygará-
zsos”-ként emlegetett ügyet. Csontos Csilla ôrmester pedig a 
Linde Gáz telephelyén elkövetett harmincmilliós lopássorozat 
felgöngyölítésében játszott komoly szerepével érdemelte ki az 
elismerést. Talán ezek a találomra kiemelt példák is jól mutat-
ják, hogy a jutalmak mögött elismerésre méltó, emberi teljesít-
mény áll.

A rendôrségi munka – elismerésekben is tükrözôdô – haté-
konysága több, mint egyszerû statisztikai adat! Mindennapjaink 
minôsége múlik azon, hogy a Ferencvárosban szolgálatot telje-
sítô rendôrök „csak” az elôírásoknak megfelelôen, vagy a leg-
jobb tudásuk szerint dolgoznak a közbiztonságért.

G. K.

Szívügyeinkrôl komolyan Beszélgetés a Pro Sanitate díj kitüntetettjével

Jóllehet, megbeszélt interjúra érkezem dr. Magyar Zoltán ren-
delésvezetô kardiológus fôorvoshoz a Ferencvárosi Egész-

ségügyi szolgáltató Mester utcai rendelôjébe, a fogadtatás még-
is arra emlékeztet, mintha a délutáni rendelés soros páciense 
lennék. Parancsoljon – invitál olyan barátságosan a rendelôbe, 
hogy az embernek egyszerre elszáll a szorongása, és úgy érzi, 

nyugodtan belefoghat panaszai részletezésébe. Akkor is, ha 
mint jómagam, elôször járok a rendelôben.

csakhogy ezúttal fordított a helyzet, mi szeretnénk faggatni 
a fôorvos urat munkájáról, körülményeirôl, közérzetérôl s mind-
arról, ami napi munkája során foglalkoztatja. Mégpedig annak 
az apropóján, hogy Ferencváros napján a kerület Pro sanitate 
kitüntetésében részesült. Azonban Magyar fôorvos úr ebben a 
szokatlan szerepben sem jön zavarba. szeretettel, örömmel me-
sél munkájáról.

– Közel tíz éve dolgozom itt a rendelôintézetben, elôtte hosz-
szabb ideig a Veszprém Megyei Kórház kardiológiai osztályán 
dolgoztam, majd miután visszajöttem a fôvárosba, az IMs-ben, 
a rendkívül korszerû mûszerezettséggel és informatikai háttér-
rel rendelkezô cégnél vállaltam munkát – fog bele a történetbe. 
– Az ott tapasztalt technikai háttér alapvetôen megalapozta az 
én technikai elvárásaimat. Ez volt az a döntô érv, ami miatt a 
késôbbi állásajánlatok közül a Mester utcai rendelôintézet mel-
lett döntöttem. A hívó szó egyértelmûen a technikai felszerelt-
ség volt. olyan technikai háttér fogadott itt, ami párját ritkította 
abban az idôben.

– Megmaradt a mai napig ez a technikai elôny? Vagy idô-
közben némiképp elavult már a felszereltség?
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Tovább élô hagyomány 
Ferencvárosi Népdalfesztivál

Január 30-án délelôtt a Molnár Ferenc általános Iskola 
könyvtárában rendezték meg a Ferencvárosi népdalfesztivál 

nevû versenyt, ahol értô zsûri elôtt mutathatták be népdalének-
lésben szerzett jártasságukat a kerületi általános iskolák tanulói.

A zsûri egyik tagja, Bodnár Ferenc, aki négy évtizeden ke-
resztül tanított Ferencvárosban – közben a történelem tanítása 
mellett énektanári képesítést is szerzett, s számtalan gyermeket 
tanított citerázni –, a hangulat oldásaként elôkapta citeráját, s 
megénekeltette a fesztivál résztvevôit és vendégeit. A bírálóbi-
zottság másik tagja Farkas Annamária népdalénekes volt, aki-
nek hangjával több lemezen is találkozhatnak azok, akik nyitott 
füllel kutatnak a népzenekincs után. Mindketten nyitottan for-
dultak a gyerekek felé, s még az olykor-olykor izgalomtól el-

csukló-elhaló énekhangokban is megtalálták azt, ami dicséretet 
és biztatást érdemel.

– A kerület minden iskolája részt vesz évrôl évre ezen a ver-
senyen – meséli Hajdú Zsófia, a kerület ének-zenei tantárgy-
gondozója, a mostani fesztivál szervezôje –, hiszen a magyar 
népdalkincs egy olyan kimeríthetetlen csoda, amivel már a leg-
kisebbek is megbarátkozhatnak, s egy életen át elkísérheti az 
embert. A népdaléneklés azért áll közel a gyerekekhez, mert a 
természetes hangra épít.

A kerületi általános iskolások népdalversenye – a múlt kö-
dében gyökerezô népi hagyományokhoz méltó módon – olyan 
hosszú múltra tekint vissza, hogy már senki nem tartja számon, 
hányadszor kerül megrendezésre. G. K.

Együttmûködô egyházi közösségek
Ferencvárosi egyházi kerekasztal

Január 29-én – a tavaly májusi pozitív tapasztalatokra ala-
pozva – újra megtartották az egyházi kerekasztal gyûlését, 

amelynek célja, hogy a kerületben mûködô egyházak és az ön-
kormányzat egymás segítve, tevékenységüket összehangolva te-
hessenek azért az élhetô Ferencvárosért, amit az „otthon, Város, 
Ferencváros” szlogen is sugall.

A Formanek Gyula ötlete alapján létrehozott egyeztetô fóru-
mot dr. Bácskai János polgármester vezette, és az összejövete-
len az egyházak képviselôi mellett részt vett több önkormány-
zati képviselô és azok az önkormányzati munkatársak, akiknek 
munkája kapcsolódik – vagy a jövôben kapcsolódhat – az egy-
házak közösségépítô, oktató-nevelô, karitatív és lélekápoló te-
vékenységéhez.

Dr. Bácskai János bevezetôjében összefoglalta a tavaly má-
jus óta eltelt idô történéseit, felhívta a figyelmet az idôközben 
elfogadott idôsügyi és ifjúsági koncepcióra, amelyek kiteljesí-
téséhez nagyban hozzájárulhatnak az egyházak is. Elmondta, 
hogy meglátása szerint az egyházakra nagyobb feladat hárul-
hatna a segélyezés kapcsán, hiszen ôk azok, akik találkozhatnak 
azokkal a rászorulókkal, akik valamilyen okból – lehet az egy-
szerû véletlen vagy akár büszkeség is – nem kerültek a segélyre 
jogosultak közé. Ferencváros polgármestere biztatta a megje-
lenteket, hogy az év folyamán kiírásra kerülô pályázatokat nagy 
figyelemmel tanulmányozzák, hiszen ezek között vannak olya-
nok, amelyekkel az egyházi közösségek is élhetnek.

A tanácskozás megindulását – az érdemi megbeszélésekhez 
szükséges oldott légkör kialakítását – nagyban segítette Zombo-

ry Miklós, aki ezúttal nem önkormányzati képviselôként, hanem 
mint evangélikus presbiter szólt hozzá a tanácskozáshoz. Rövid, 
lényegre törô összefoglalása példát mutatott az utána követke-
zôknek is, akik az együttmûködés lehetôségeit keresve beszél-
tek az általuk vezetett közösségek örömeirôl, problémáiról és 
terveirôl. A Tan Kapuja Buddhista Egyházról például kiderült, 
hogy fôiskolai menzájának szabad kapacitásával szívesen részt 
vállalna az kerületben élôk ellátásából. Páll László, a Kálvin téri 
református templom lelkésze arról beszélt, hogy nemcsak az je-
lenthet problémát, ha egy közösségnek nincsen helyisége, de az 
is, ha van: az általa felügyelt, szimbólumként is fontos épületet 
például többször „látogatták meg” színesfémtolvajok.

A megszólalások többsége bízó közösségeket és biztató 
szándékokat vázolt, hiszen arra is számtalan példa van, hogy 
az egyházak és felekezetek nem „csak” az önkormányzattal, de 
egymással is megtalálják a közös hangot, az együttmûködés út-
jait. Ezúttal például Kelemen Katalin rabbi, a szim salom Prog-
resszív Zsidó Hitközség és a Bartók Béláról elnevezett Unitárius 
Egyházközség közös advent-hanuka rendezvényérôl számolt be.

Az összejövetel tapasztalatait és tanulságait dr. Bácskai Já-
nos polgármester foglalta össze, aki sikeresnek és konstruktív-
nak nevezte a tanácskozást, kiemelve, hogy „a kerületben mû-
ködô egyházak nem kívánságaikat helyezik elôtérbe, hanem 
odaadással vesznek részt a kerület lakóinak szolgálatában”; zá-
rásként pedig javaslatot tett arra, hogy az ilyen jellegû tanácsko-
zásokra a jövôben negyedévente kerüljön sor.

Grozdits

Farsangi hangverseny
Február elsô vasárnapjának estéjén, mise után tartották a Ferenc-

városi Önkormányzat farsangi koncertjét a szent Kereszt-temp-
lomban. A Páva utcai központtal mûködô concerto Budapest mû-
vészei Franz schubert 1824 tavaszán írt csodálatos F-dúr oktettjét 
adták elô.

A koncert elôtt Kerényi Lajos atya köszöntötte a közönséget és a 
mûvészeket, örömének adott hangot, hogy az önkormányzat kezde-
ményezésére ilyen szép és tartalmas program jött létre.

A nagyszerû koncerten és az azt követô kötetlen beszélgetésen 
részt vett dr. Bácskai János polgármester és több önkormányzati 
képviselô, valamint Vas Imre országgyûlési képviselô is. G. fo
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– nehéz idôket élünk, és ez különösen kihat az egészség-
ügyre, már csak azért is, mert közvetlenül vagy közvetve, de 
az egészségügy mindenkit érint. Ennek ellenére azt kell mon-
danom, hogy az intézetünk technikai felszereltsége a mai napig 
kiválónak mondható. Lépést tudtunk tartani a technikai fejlôdés 
színvonalával, ami nagyon komoly dolog! Mindez nem lenne 
lehetséges, ha az intézetnek nem ilyen felkészült, az élet minden 
területén járatos vezetése lenne. szinte biztosak lehetünk benne, 
ha szakmailag megalapozottan alátámasztjuk kéréseinket, értô 
fülekre találunk, s ha csak egy mód van rá, megoldást is talál az 
intézet igazgatója, dr. Kovács József fôorvos úr, hogy a szüksé-
ges eszközöket beszerezze, és hogy az elengedhetetlen fejlesz-
tésekre pénzügyi forrásokat találjon.

– Lakosainak életkori összetétele alapján Ferencváros az 
idôsebb kerületek közé tartozik. Meglátszik ez a kardiológiai 
kezelésre szorulók arányán is?

– Meglehetôsen magas a különbözô szívpanaszokkal hoz-
zánk érkezô betegek száma. Ezek súlyossága eltérô, hasonlóan 
a korukhoz, de fôleg a középkorúak és az idôs betegek a meg-
határozóak. Ambulanciánkon évente mintegy 15-16 ezer beteg 
jelenik meg. A betegek jelentôs többsége hipertóniában, ischae-
miás szívbetegségben szenved, gyakran cukorbetegség, magas 
koleszterinszint, kóros elhízás mellett. A súlyos koszorúér-be-
tegségek felismerése döntô fontosságú, hiszen ezzel a szívizom-
elhalás ún. invazív koszorúér-vizsgálatokkal (coronarographia) 

és az ezzel összefüggô beavatkozásokkal megelôzhetô vagy 
gyógyítható, kedvezô irányban befolyásolható. A mielôbbi be-
avatkozás lehetôsége az erre kijelölt kardiológiai intézetekben, 
„katéteres laboratóriumokban” a nap 24 órájában adott. A másik 
fontos terület a koszorúér-betegségeken kívül a mûbillentyûs és 
szívizombetegek, valamint a különféle ritmuszavarban szenve-
dôk gondozása. Erre a vértelen úton történô, nagy fontosságú 
vizsgálóeljárások, módszerek adottak, és ezek teszik ki minden-
napi munkánk nagy részét. (szívultrahang, speciális EKG- és 
vérnyomásvizsgálatok, terhelhetôség felmérése fôleg diagnosz-
tikus céllal, komplett labordiagnosztika…) nem gyôzzük hang-
súlyozni, milyen fontos, hogy a szívbetegségeket, rendellenes-
ségeket idôben felismerjük! senki se dohányozzon! Mozogjunk 
sokat, és ügyeljünk rá, hogy ne hízzunk el! Ez sokszor többet ér, 
mint bármiféle gyógyszer adása. 

– A Mester utcai rendelôintézetben hányan gondoskodnak 
szívügyeinkrôl?

– Jelenleg négy szakorvos és négy nagyon jól felkészült 
asszisztens felel a ferencvárosi „szívügyekért”. Külön hang-
súlyoznám az asszisztencia felkészültségét, ôk valamennyien 
intenzív osztályon dolgoztak korábban. Betegeink is nap mint 
nap tapasztalják rátermettségüket, segítôkészségüket. Ugyanez 
mondható el az intézetben található társszakmák képviselôirôl 
is, akikkel betegeink érdekében rendszeres kapcsolatban állunk.

kk
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Gyerekmûhely a tolerancia jegyében
Pirézül bárki könnyen megtanulhat

néhány évvel ezelôtt, amikor a Tárki Társadalomkutatási 
Intézet a nemzeti hovatartozásról, a toleranciáról, mások 

elfogadásáról készített egy felmérést, a kérdések között, hogy 
kiket fogadnának el a megkérdezettek szívesen szomszédnak, 
albérlôtársnak, vagy kiket alkalmaznának segítôként a háztar-
tásban, a több jelölt között a piréz etnikum is szerepelt. A fel-
mérés tanúsága szerint a pirézeket senki nem akarta, semmilyen 
szerepkörben a közelében tudni. Merthogy a pirézek – állító-
lag – rendetlenek, munkakerülôk, és egyáltalán, olyan semmi-
rekellôk, akiket a magyar megkérdezettek többsége kiutasítana 
az országból. A piréz szó így a magyarok idegenellenességének 
szinonimája lett. Aztán kiderült, hogy pirézek a valóságban nem 
is léteznek, egy kísérletre kitalált népcsoport csupán.

Kiderült persze egyúttal az is, hogy nem vagyunk híján az 
elôítéleteknek. A január utolsó hétvégéjén a Boráros tér tôszom-
szédságában, a Lechner Ödön sétány 2. szám alatt megnyílt Pi-
réz Gyerekmûhely éppen ezeknek az elôítéletnek a letörésére, a 
tolerancia és az elfogadás elsajátítására alakult.

A gyerekmûhely rendkívül szellemesen megalkotott honlap-
járól (www.pirezmuhely.hu) kiderül, hogy kik is ezek a valóság-
ban nem létezô pirézek. A pirézek a Duna pesti és budai oldalán 
élnek, anyanyelvük a piréz. A pirézek látogatók vagy helyiek, 
bevándorlók vagy ôslakosok, harmadik vagy negyedik ország-
beliek. Bôrszínük szerint fehérek, feketék, sárgák vagy rózsa-
színûek, mandula- vagy vágott szemûek, tömzsik és nyurgák, 
kerek vagy szögletes arcúak. A piréz végtelenül tehetséges, kí-
váncsi, sokoldalú és jó kedélyû nép.

A Piréz Gyerekmûhely pedig nem más, mint a magyar és 
migráns gyerekek integrációjára létrehozott, játékos foglalkozá-
sokra épülô gyerekközpont.

– A Piréz Gyerekmûhely a gyerekeknek szóló integrációs 
és szociális programokban járatos senzala Egyesület projektje, 
amelyet azért hoztunk létre, mert a többségi társadalomhoz tar-
tozó és a migráns gyerekek között alig van kapcsolatteremtési 
alkalom. Márpedig az integráció lehetôsége az ô kezükben van, 
a toleranciát gyermekkorban kell elsajátítani. A Piréz Gyerek-
mûhely célja a különbözô kultúrájú gyerekek összehozása, nyi-
tottá tétele egymás kultúrája, szokásai iránt, és a közösségben 
való gondolkodásuk elôsegítése az értékes együtt töltött idôn 
keresztül – avat be a részletekbe orosz sára, a projekt és a mû-

hely koordinátora, maga is két, alig másfél éves ikerlány édes-
anyja. – Hogy ki milyen nyelven beszél, az nálunk nem sokat 
számít, „gyereknyelven” mindnyájan értünk, a mozgás, a zene 
és tánc nyelve mindnyájunkban benne van, a mûhely a nem ver-
bális kommunikáción keresztül hozza közelebb egymáshoz a 
különbözô hátterû gyerekeket és sokszor szüleiket.

– Honnan jött az ötlet, és miért pont itt, a IX. kerületben 
találtak otthonra?

– Eredetileg egy szûkebb tevékenységgel, a capoeira meg-
honosításával indult a tevékenységünk. A capoeira a brazil népi 
kultúra egy szelete: egy táncos, zenés, akrobatikus és játékos 
elemekbôl felépülô sport. A capoeira ízig-vérig brazil tevé-
kenység, létforma, ami sokak számára szinte mindent jelent 
Brazíliában: sportot, szórakozást, kiszakadást, családot, esélyt 
és túlélést. A senzala Egyesület vezetôje, Francisco nascimen-
to de Lima élménypedagógus, capoeira- és zenetanár maga 
is Brazíliából érkezett évekkel ezelôtt, így hát pontosan tudta 
ezt. Kezdetben a Józsefvárosban indítottunk egy kisebb prog-
ramot, majd eljutottunk a bicskei gyerekotthonba, onnan pedig 
már csak egy ugrás volt a bicskei menekültotthon. Akkoriban 
kezdtünk együtt dolgozni a Menedék Egyesülettel, akkortájt 
akadtunk rá az Európai Integrációs Alap pályázatára, amelyet 
vélhetôen addigi többéves tapasztalatunknak és megalapozott 
elképzeléseinknek köszönhetôen elnyertünk. nekiláttunk egy 
alkalmas helyszín keresésének, amelyre végül is itt találtunk rá. 
Majd elválik, anyagi erônk meddig engedi, hogy bérelhessük 
ezt a remek adottságú helyiséget.

– Milyen korú gyerekeket várnak a gyerekmûhelybe és mi-
lyen foglalkozásokat szerveznek?

– A Piréz Gyerekmûhely játékos foglalkozásaira várunk 
minden, 3-10 éves korú gyereket függetlenül attól, hogy honnan 
jött, és milyen nyelven beszél, az órákat ugyanis gyereknyelven 
tartjuk. A Piréz Gyerekmûhely Gasztro Junior, capoeira, Utcai 
tánc, Mûvészmûhely, Brazil foci, Piréz cirkusz és Talpalávaló 
címû kurzusain azok is érteni fogják egymást, akiknek egyetlen 
szavuk sem egyezik. A honlapunkon megtalálható a heti óra-
rend, ott ki-ki szülei, tanárai, nevelôi segítségével kiválaszthatja 
a kedvére való foglalkozást. A capoeira junior például dina-
mikus és látványos, erôpróba helyett taktikus, izgalmas játék, 
táncos, miközben vagány, akrobatikus és laza, zenés és ritmi-
kus sport. Hosszú-és rövidlábúaknak, alacsony és magas terme-
tûeknek, hajlékony és merev testalkatúaknak, örökmozgóknak 
és merengôknek, fiúknak és lányoknak. sportjátszótér brazil 
módra, ahol az ügyetlen szót egy nyelven sem ismerjük. csa-
ládi capoeira-t gyerek-szülô párosoknak ajánljuk: játszós, ön-
feledt, kísérletezôs, együttmûködôs program. Egyúttal vidám, 
zajos-zenélôs, ugrálós-nevetôs. Brazil játszótér 3-5 éves gye-
rekeknek és szüleiknek. Itt nem fejlesztünk, hanem játszunk. 
Gasztro-foglalkozásainkon, melyeket naszádi sára, egyesüle-
tünk „motorja”, fôszervezôje vezet, isteni piréz sütik elkészí-
tésének fortélyait sajátíthatják el az érdeklôdôk. Tésztagyúrás, 
sütiformázás, csokiolvasztás, tortadíszítés, elôkóstolás, fôsza-
kácsválasztás, muffinverseny, karamellizált ötletek, habcsókfa-
latok – édes-színes alkotás meglepetés- mindez mesekötényben! 
szeretném kihangsúlyozni, hogy valamennyi foglalkozásunk, 
programunk ingyenesen látogatgatható.

– Hogyan szeretnének a környékbeli vagy akár a távolabb 
élô gyerekekhez eljutni, illetve ôket ideszoktatni?

– Tervezzük, hogy felkeressük a környékbeli óvodákat, ál-
talános iskolákat, ahol bemutató foglalkozásokat tartunk, íze-
lítôt adunk programjainkból. Reméljük, sokakat megragad az 
ötlet és elfogadják invitálásunkat. Ahol eddig jártunk, minde-
nütt szeretettel és nyitottsággal fogadtak. Hírlevelet is indítunk, 
ahol a tevékenységünk iránt érdeklôdôk folyamatosan tájékoz-
tatást kaphatnak az újdonságokról, az aktuális eseményekrôl, 

legfrissebb programokról. Mert ötletnek igazán nem vagyunk 
híján! Terveink között szerepel egy piréz fesztivál, egy nyári 
tábor megszervezése is. Azt reméljük, mire beköszönt a tavasz, 
és itt is minden a helyére kerül, olyan nyüzsgô élet alakul itt ki, 
amilyet megálmodtunk és amilyen a megnyitó ünnepségünkön 
volt.

A projekt az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának 
támogatásával valósul meg.

 (kômíves)
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Természettudományokról játékosan
Titkok Kamrája Varázstár

Az elmúlt évtizedekben érezhetôen csappant a gyermekek természettudományos érdeklôdése, pedig a mindennapi fizika ismere-
te nemcsak egyéni, de társadalmi érdek is. A hivatalos oktatáspolitika már felismerte a jelenség hosszú távú veszélyeit, biztató 
programok és elôremutató stratégiák készülnek, amelyek remélhetôleg néhány éven belül eredményt hoznak. Persze mindez 
nem lehetne elég, ha a „civil kurázsinak” köszönhetôen nem jönnének létre olyan helyek, mint az Titkok Kamrája Varázstár az 
Erkel utca 6.-ban. Zubonyainé Pelka Zsuzsanna, a Varázstár létrehozója mesélt a helyrôl és a fizika csodáiról:

– október végén, hosszú és gondos elôkészítés után nyitott 
meg a Titkok Kamrája Varázstár. Létrehozása több okból is jó 
ötletnek tûnt. Egyrészt azt tapasztaltam, hogy Belsô-Ferenc-
városban nem nagyon van olyan hely, ahol a gyerekek iskolán 
kívül összejöhetnek úgy, hogy hasznosan teljen a szabadidejük.

– Hogy jön ehhez a természettudomány?
– Az a cél, hogy az értelmes szabadidô-eltöltés összekapcso-

lódjon a természettudományok iránti érdeklôdés felkeltésével. 
Elôbbi azért fontos, mert a gyerekek egy része – a szülôi fel-
ügyelet hiánya miatt – az utcán csatangol, vagy a számítógép és 
a televízió elôtt tölti ideje jelentôs részét, és történik mindez egy 
olyan életkorban, amikor erôfeszítés nélkül, játékosan lehetne 
hasznos és fontos ismereteket „tölteni” a még mindenre nyitott 
gyerekek fejébe.

– Saját gyerekkoromból úgy emlékszem, hogy a természet-
tudományos oktatás olyasmi, amire mi tradicionálisan büsz-
kék lehetünk!

– A természettudományos oktatás régebben tényleg jól mû-
ködött, persze, akkoriban olyan személyiségek voltak elôtér-
ben, mint Öveges professzor, és olyan tanáregyéniségek, mint 
Vermes Miklós, akit sokan még ma is Muki bácsiként emle-
getnek. Mostanában – a megnövekedett tudásanyaghoz képest 
– kétségbeejtôen alacsony az óraszám, ezért az elhivatott taná-
roknak sem nagyon lehet idejük kísérletezésre. Márpedig ta-
pasztalatszerzés híján a fizikából is csak bebiflázandó, száraz 
tananyag lesz.

– Mit kell, mit lehet tenni?
– A természettudományos oktatás megújításának szüksé-

gességét felismerte az oktatáspolitika, de mire ez „leszivárog” 

a gyerekekhez, addigra esetleg felnô még egy generáció. Ha eh-
hez hozzávesszük, hogy a nagy tanáregyéniségek „utánpótlás” 
nélkül vonulnak nyugdíjba, akkor érthetôvé válik a mai helyzet 
kétségbeejtô volta. Az iskolákban, 7–8. osztályban „fordul ko-
molyra” a fizikaoktatás, akkor viszont már kôkemény elmélettel 
nyitnak. Ezért gondoltam azt, hogy a 6–7. osztályosokra kell 
odafigyelni, ôk – a még csak természetismeretet tanulók – a Va-
rázstár természettudományos foglalkozásainak „célközönsége”. 
Ebben az életkorban játszva megismerhetô, hogy a fizikának 
milyen rendkívül sok ága van, s ezek milyen szorosan kapcsoló-
nak a hétköznapokhoz.

– Iskola az iskola után?!
– Ez egy minden ízében iskolán kívüli – ha úgy tetszik: „is-

kolán túli” – elfoglaltság, a gyerek annyi tudást szív magába, 
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Ráadásul, a szerencsés véletlennek köszönhetôen, ugyaneb-
ben az idôszakban többük munkái láthatók a Ferencvárosi Pin-
cegalériában is, ahol Körösényi Tamás (1953–2010) Munkácsy 
Mihály-díjas szobrászmûvész alkotói módszereinek és tanítási 
elveinek szervezôrendszerét mutatják be.

A Körösényi-szisztéma egy olyan szobrászati és pedagógiai 
életmûre utal, amely tanítványok generációi felé közvetített és 
közvetít mintákat. A szisztéma a kortárs magyar szobrászatban 
és mûvészeti oktatásban jelen lévô és példaadó. A sorozat elsô 
kiállításán Körösényi Tamás szobrait láthattuk, a másodikon pe-
dig Körösényi tanítványai közül Elôd ágnes, Kovách Gergô, 
szabó ádám és szász György munkáit. A harmadik kiállításon 
Elôd ágnes és szabó ádám tanítványainak, a Magyar Képzô-
mûvészeti Egyetem hallgatóinak – Hardi ágnes, Hitter Magdol-
na, Mátrai Erik, szabó ottó, Takács szilvia, Tóth Márton Emil 
– munkáiból láthattunk válogatást. A negyedik kiállítás a Kö-
rösényi-szisztémát a középfokú mûvészeti oktatásban vizsgálja, 
ezért ezen Kovách Gergô, szabó ádám és szász György tanítvá-
nyainak kisképzôs (Képzô- és Iparmûvészeti szakközépiskola) 
munkáit mutatják be.

Kovách Gergô maga is a Kisképzôben kezdte mûvészeti ta-
nulmányait, majd a Képzômûvészeti Egyetemen Körösényi-ta-
nítvány volt. Három éve pedig oktatóként jár vissza a Török Pál 
utcai egykori iskolába. 

– Tanítványaim alkotásain kívül két szobrot választottunk 
még a könyvtári bemutatkozáshoz, egy drapériás nôalakot és 
egy klasszikus aktszobrot – mondja a fiatal mûvész-tanár. – 
Egyrészt azért, mert ezek kiemelkedô kvalitású, érett mûvek, 
másrészt mert ezzel jelezni szeretnénk, hogy nagy tiszteletben 
tartjuk a klasszikus hagyományokat, az elôdök munkáiból sokat 
tanulhatunk.

– Hogyan született a könyvtári kiállítás ötlete?
– Mivel gyerekkoromtól itt lakom a Lónyay utcában, gya-

korlatilag mindennap elmegyek a könyvtár mellett, és láttam 
párszor az ablakban lévô alkotásokat. Voltaképp ez és a könyv-
tár vezetôjével folytatott beszélgetés adta az ötletet, hogy szer-
vezzünk egy ilyen bemutatót. Látva a tanulók lelkesedését, a 
befogadó közönség érdeklôdését, fel is merült bennem, hogy 
esetleg szólni kéne a festô szakos tanároknak, diákoknak is, 
hogy éljenek ôk is a lehetôséggel!

– Engedjen meg egy személyes kérdést: a tanításon kívül – 
amit szemmel láthatóan nagy szenvedéllyel és szeretettel foly-
tat – milyen más bemutatkozási és megélhetési lehetôsége van 
manapság egy fiatal szobrásznak?

– Ezt gyakorta megkérdezik maguk a tanítványok is. Köztéri 
megbízás a nehéz anyagi gondokkal terhelt idôkben rendsze-
rint valóban kevesebb van. Köztéri munkám nekem is összesen 
egy van, a Dunaújvárosi Fôiskola új épületében egy nagymé-
retû relief elkészítésében vettem részt többedmagammal. De a 
nagyméretû köztéri szobrok alkotásán kívül sok egyéb lehetô-
ség van; kisplasztikákat, kisebb, belsô terekbe szánt mûveket 
készítek. És mivel a szobrászok díszítôszobrászatot is tanulnak, 
sok olyan ismeretet szereznek, amelyeket a mûvészet más terü-
letein is fel tudnak használni: az építészetben, a díszletezésben, 
filmes hátterek elkészítésénél. A kortárs alkotásokat bemutató 
és értékesítô galériák is keresik a fiatal, tehetséges mûvészek 
alkotásait. Jómagam tizenkét éven keresztül mûködtem együtt a 
Dovin Galériával, most úgy éreztem, eljött a váltás ideje: ennek 
eredményeképpen február 21-én nyílik kiállításom az ugyan-
csak nagy múltú, immár tizenöt éve sikeresen mûködô Deák 
Erika Galériában.

 kk

Nyílt nap a József Attila-iskolában
A József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2013. március 13-án nyílt napot tart.

Foglalkozások
•	 8.00–8.45	„Játékosan	is	lehet”	–	angol-német	nyelvtanítás	/	4.	oszt.	3.	em.	46/44.
•	 9.00–9.45	Fejlesztô	torna	és	készségfejlesztô	játékok	a	nyújtott	tantervû	elsô	osztályban	/	1.	oszt.	3.	em.	43.
•	 10.00–10.45	Wesselényi	Miklós:	Az	árvízi	hajós	–	projektzárás	/	4.	oszt.	3.	em.	44.	
•	 11.00–11.45	Ritmus	és	mozgás	az	olvasásórán	/	2.	oszt.	3.	em.	45.	
szeretettel várjuk az érdeklôdô szülôket, óvónôket, pedagógusokat.

József Attila Általános Iskola és AMI
Alsós munkaközösség-vezetô: Radnai Eszter

Szobrok a könyvtárban
A Belsô-Ferencvárosban található számos galériák bármelyikében gyakorta lehet találkozni fiatal, kortárs mûvészek alkotásai-
val. Nemrégiben azonban egy viszonylag szokatlan környezetben, a Boráros téri Szabó Ervin Könyvtárban is kiállítottak néhá-
nyat a Képzô- és Iparmûvészeti Szakközépiskola szobrász- és díszítôszobrász-tanulóinak munkáiból.

– A könyvtár 2009-ben történt felújítása óta folyamatosan 
próbálkozunk egy „utcagaléria” vagy inkább „ablakgaléria” 
kialakításával – mondja Körmendiné Jakub ágnes, a könyv-
tár vezetôje. – A Lónyay utca felôli, viszonylag nagyméretû 
ablakokba helyezünk ki néhány képet, fotót, amelyet a járó-
kelôk az utcán jártukban megnézhetnek, és gyakorta meg is 
néznek. Ezúttal pedig úgy gondoltuk, hogy magába a könyvtári 
térbe hozzuk be az alkotásokat. nagyon érdekes megfigyelni, 
ahogy az ideérkezô könyvtárlátogatók rácsodálkoznak a mû-
vekre. Gyakorta meg is kérdezik, hogyan, miért kerülnek ezek 
ide. Mi természetesen készséggel elmondjuk, hogy a közel-
ben lévô mûvészeti iskola, a „Kisképzô” tehetséges diákjainak 

szeretnénk bemutatkozási lehetôséget kínálni, a mûvészetre 
fogékony olvasóknak pedig „házhoz hozni“ a mûvészeti alko-
tásokat. Az eltelt néhány nap alatt nagyon jó visszajelzéseket 
kaptunk látogatóinktól.

A könyvtárban Kovách Gergô szobrászmûvész tanítványai-
nak alkotásai láthatók. A kiállított mûvek alkotói – akik többsé-
gében gipsz és égetett agyagszobrokat mutatnak be – 16 éves, 
igen tehetséges diákok. nagyon örülnek a lehetôségnek, hogy 
a nyilvánosság elôtt is megjelenhetnek munkáikkal. A kiállított 
munkák közül három portrét és két kis aktot orr Lajosnak, a 
szobrászszakosztály vezetôjének a tanítványai készítettek, akik 
már negyed-, ötödévesek, tehát 18-20 évesek.

amennyire igénye van. Itt nincs számonkérés, nincsen olyan 
hangulat, mint a tanórákon, és nincs is rá szükség, hiszen a meg-
lévô természetes kíváncsiság pont elegendô.

– Kamatoztatható bárhol a Varázstárban felszedett tudás?
– A játékosan megszerzett fizikai ismeretek – távlatba he-

lyezve – arra is jók lehetnek, hogy kevesebb gyerekkel történ-
jen olyan „háztartási baleset”, mint az áramütés, a forrázás, a 
hallás- vagy látássérülés. sôt, abban is biztos vagyok, hogy a 
közlekedési balesetek egy része is elkerülhetô volna a megfelelô 
fizikai ismeretek birtokában.

– Van esetleg olyasmi a Varázstárban, ami kimondottan 
„csajos”?

– Ha minden a tervek szerint halad, akkor rövidesen indul a 
„Divatvarázs” címû szabadidôs programunk, amely elsôsorban 
lányoknak szól, és – a társadalomra erôltetett fogyasztói tren-
dekkel szembemenve – az újrahasznosítást helyezi elôtérbe. 
nagyon jó ékszereket és kiegészítôket lehet készíteni a minket 
körülvevô tárgyakból, és a megunt ruhák is átalakíthatók, át-
szabhatók úgy, hogy izgalmasabbak legyenek a bolti tucatru-
háknál.

– A Varázstár Facebook-oldalán olvastam, hogy óvodáso-
kat is fogad a varázstár…

– Az óvodásoknak sakkfoglalkozásokat tartunk – iskola-elô-
készítô gyanánt. sokan nem tudják, hogy szeptembertôl az is-
kolákban felmenô rendszerben választható lesz a sakk mint tan-
tárgy.

– Mit taníthat az ovisoknak a sakk?
– Azt hiszem, a játékszabályoknál sokkal többet! A gye-

rekek megtanulhatnak elôregondolkodni, stratégiát készíteni, 
odafigyelni a másikra, aki történetesen egy ilyen játékban el-
lenfél és játszótárs egyszerre. Mindezek mellett megtanulhatják 
feldolgozni a gyôzelmet ugyanúgy, mint a vereséget, s közben 
rájöhetnek arra, hogy a kudarcélménybôl is lehet elôremutató 
tapasztalatokat szerezni.

– A játéktár és játékbolt részben megtalálható stratégiai, 
logikai játékok mellett sok olyan érdekességet is láttam, amivel 
már nagyapáink is boldogan játszottak…

– nagyon sok érdekes dolog van, amivel a gyerekeink csak 
ritkán találkoznak! néha feltûnik, hogy az apukák is nagyon 
élvezik azokat a dolgokat, amelyeket maguknak kell megépí-

teniük. Itt minden megtalálható ahhoz, hogy 
alkatrészekbôl építsenek mûködô rádiót vagy 
éppen napelemet. Ami talán még ennél is iz-
galmasabb, az a kor követelményei szerint 
továbbfejlesztett régi játékok sora: van sá-
rospatakon egy játékkészítô, aki természetes 
anyagokból készíti játékait, amelyek egyrészt 
ébren tartják a népijáték-készítés hagyomá-
nyait, másrészt pedig jól szemléltetik a fizi-
kai törvényszerûségeket. A gyerekek például 
nagyon szeretik a krumplipuskát, amelyet 
eleink még a liba vezértollának vastagjából 
készítettek.

Mindezeken túl van még bôven kipróbál-
nivaló! Míg az apukák lelkesen próbálgatják 
a különbözô fa-, nád-, diójátékokat, addig a 
gyerekek ismeretek gyûjtenek a Titkok Kam-
rájában. Persze lehet, hogy ennek pont fordít-
va kell történni.

Grozdits
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Testvérmesék Kiállítás a Grimm testvérek emlékére

A Grimm testvéreket az elôször 1812-ben megjelent mese-
gyûjteményük, a Gyermek- és családi mesék tette híressé 

némethonban, majd szerte a nagyvilágban. A 200 évvel ezelôtti 
esemény alkalmából emlékezik a Ráday utca 47.-ben található 2 
B Galéria e különleges testvérpárra. 

„Viszontagságban, nélkülözésben és felkarolásban, számki-
vettetésben és befogadásban, sorsdöntô szellemi találkozások-
ban és tudományos elismerésekben bôvelkedô, korai elhalálo-
zások sorától beárnyékolt életút volt a Grimm-fivéreké – Jacob 
nemcsak	Wilhelmet	élte	túl,	de	másik	három	öccsét,	Carlt,	Fer-
dinandot	 és	 Ludwigot,	 meg	 húgukat,	 Charlottét	 is,	 Wilhelm	
négy gyermekébôl egy, charlotte hat gyermekébôl pedig kettô 
még csecsemôként meghalt; ám mindenestül páratlan volt ez a 
kettôs pálya a maga ikercsillag tündöklésében, mert nehéz vol-
na hamarjában, és nem csupán a német filológia területérôl, 
még egy olyan testvérpárt találnunk, akik élete és tudományos 
munkássága egyaránt ilyen szorosan összefonódott.” (Jakob és 
Wilhelm	 Grimm:	 Német mondák, Kalligram Kiadó, Pozsony 
2009. A fordítók – Adamik Lajos és Márton László – utószava 
a könyvhöz, 647. o.) 

Az évfordulóra Nagy Márta, a Goethe Intézet programve-
zetôje hívta fel a 2B Galéria vezetôjének, Böröcz Lászlónak és 
testvérének, Böröcz Andrásnak a figyelmét, s ez adta a kiállí-
tás ötletét. A 2 B Galéria eredetileg egy óbudai lakásban kezdte 
meg mûködését, és 2006-ban költözött át az IX. kerületi önkor-
mányzat által kulturális tevékenység céljára igen kedvezô áron 
meghirdetett Ráday utcai üzlethelyiségbe.

A Grimm testvéreknek világhírû mese- és mondagyûjte-
ményük mellett a Német szótár lett legnagyobb, halálukon is 
messze túlmutató közös kezdeményezésük: a fivérek eredetileg 
hétkötetesre tervezték, de csak 1961-ben zárult le a nagyszabású 
munka a 33. kötettel. Jacob emellett megírja a Német nyelvtant, 
amely a germán nyelvek történeti grammatikája és az indoeu-
rópai nyelvek összehasonlító tanulmányozásának alapmûve, 
Wilhelm	pedig	a	Német hôsi mondák átfogó monográfiáját. Az 
indoeurópai nyelvcsalád rokoni viszonyait kutatva kelta, latin, 
szláv és balti tanulmányokat folytatnak. Jacob 1848-ban képvi-
selôként vesz részt az elsô szabadon választott német parlament 
munkájában. Az alapvetô jogokhoz fûzött kiegészítése a két fi-
vér politikai-szellemi hitvallásának tömör foglalata: „A német 
nép szabad emberek népe, és a német föld nem tûr meg szolga-
ságot. A leigázott idegeneket, akik rajta idôznek, felszabadítja.” 

„Wilhelm	úgy	vallott,	hogy	»elmeél	és	 tudományosság	 te-
kintetében mindenkor, mindig maga fölé helyezte« fivérét, Ja-
cob	pedig	arról	emlékezett	meg,	hogy	Wilhelm	»minden	hozzá-
járulását pontosan körülhatárolta és kifejtette«, s valahányszor 
közösen	végeztek	valamit,	öccse	a	»szelíd,	tetszetôs	ábrázolás«	
dolgában mindannyiszor legyôzte. Öt évtizednyi munkásságuk 
alapján ma a német ókortudomány, a germán nyelvtudomány 
és a német filológia alapítóiként tartjuk számon a Grimm-test-
véreket.” 

A 2 B Galéria kiállításán a Grimm fivérek munkássága elôtt 
tisztelegve, a testvéri szeretet jegyében mûvésztestvérek vesz-
nek részt. Mûfaji megkötés nem volt, tartalmi is csupán annyi, 

Felhívás „Ferencváros Sportjáért” kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Ki kapja a „Ferencváros 
Sportjáért” díjat? Ha ismer 
erre érdemes személyt, tegyen 
ön is javaslatot.

A ferencvárosi kitüntetések alapítá-
sáról és adományozásuk rendjérôl 

szóló, 25/2012. (VII. 16.) önkormány-
zati rendelet 10. § (6) bekezdése alapján 
a „Ferencváros sportjáért díj” a magyar 
sport napja (2013. május 6.) alkalmával 
kerül átadásra.

A díj azon személy vagy csapat, a 
csapatot mûködtetô, fenntartó szerve-
zet, nonprofit társaság részére adomá-

nyozható, aki kiemelkedô teljesítményt 
ért el a sportban, és eredményével 
hozzájárult Ferencváros hírnevének 
öregbítéséhez, továbbá munkájával, 
kiemelkedô tevékenységével segítette a 
kerület sportéletének fejlôdését.

A díj adományozására javaslatot 
tehet:
a) ferencvárosi sportegyesületek 

vezetôi;
b)  polgármester;
c)  legalább 100 ferencvárosi választó-

polgár;
d)  önkormányzati képviselôi frakció.

A javaslatokat a www.ferencvaros.
hu oldalról letöltött nyomtatvány kitöl-
tésével és a 100 választópolgár nevét, 
címét és aláírását tartalmazó aláírási 
ívek csatolásával kell benyújtani 2013. 
március 6-a 16.00 óráig a Jogi és Pályá-
zati Iroda (Budapest, Bakáts tér 14. II. 
em. 43.) részére. 

Kérem, hogy az aláírás gyûjté-
sét kezdeményezô a nyomtatványt 
– amennyiben erre lehetôségük van – 
pontosan, minden adatot (különös te-
kintettel a kitüntetésre jelölt – elhunyt 
személy esetén hozzátartozója – elérhe-
tôségére, illetve tevékenységének a be-
mutatására) kitöltve adja be.

Kezdôdik a stadionbontás
Ahogy arról már beszámoltunk, 2013-ban lebontják a Fe-

rencváros labdarúgócsapatának pályáját, az Albert Flórián 
stadiont, és a helyén egy korszerû sportlétesítmény épül. Fürjes 
Balázs, a stadionépítésért felelôs kormánybiztos az egyik tévé-
mûsorban elmondta, hogy március 14-én megkezdôdik a munka 
az Üllôi úton.

Az utolsó bajnoki mérkôzés az Újpest elleni rangadó lesz 
március 10-én, majd három nappal késôbb egy neves, szintén 
zöld-fehér együttes, a bécsi Rapid lesz az utolsó vendég az 
1973-ban épült stadionban. A búcsúmeccs másnapján pedig 
hozzálátnak a bontáshoz. Az idei munkákra 6,9 milliárdos keret 
van a büdzsében, ami nagy valószínûséggel még az idén meg-
térülhet az új sportlétesítmény melletti saroktelek eladásával. A 
kivitelezésrôl február végéig dönt a Magyar nemzeti Vagyon-
kezelô Zrt., még több pályázó van versenyben.

A régi pálya elbontása és az új stadion felépítése a tervek 
szerint 14 milliárd forintba kerül, a szükséges pénz másik felét a 
2014-es költségvetés tartalmazza majd. A 22 ezres arénában évi 

30–50 közötti mérkôzéssel számolnak, átlagosan hétezer nézô-
vel, így rentábilis lehet az új Albert-stadion mûködtetése, de a 
meccseken kívüli bevételekre is számítanak.

(m)
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hogy a Grimm-mesék közül olyat kellett készülô munká-
jukhoz felhasználni, amelyek testvérekrôl szólnak. 

A feldolgozott mesék: Hat hattyú, széttáncolt cipel-
lôk, Jánoska és Margitka, Tizenkét fivér, A négy nagy tu-
dományú fivér, Három fivér, Egyszemke, Kétszemke és 
Háromszemke. 

A mesék ihlette mûvész testvérpárok: csató Kata–
csató Máté, Egyed Anna–Egyed Péter, christine Hohen-
büchler–Irene Hohenbüchler, Kállai András–Kállai Hen-
rik, Dunja Lazin–Igor Lazin, Molnár Ferenc–Rácmolnár 
Sándor,	Roskó	Bea–Roskó	Gábor,	Wëchter	Ákos–Wäch-
ter Dénes.

A kiállítás március 14-ig látogatható – február 11–15. 
között zárva lesz.

k.
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Helytálltak fiatal atlétáink 
A syma-csarnokban öt korosztály-

ban rendezték meg a 2013-as fedett 
pályás atlétikai Budapest-bajnokságot. 
A versenyen elindultak a Ferencváros 
sportolói is, és néhányan szép eredmé-
nyeket értek el.

A felkészülési idôszakban lebonyolí-
tott viadalon a még juniorkorú, de már a 
felnôttek között induló Galambos Tibor 
hármasugrásban csupán három centimé-
terrel szorult a második helyre, 15,45 mé-

teres eredménye reménykeltô, ha így foly-
tatja, kijuthat a nyári Európa-bajnokságra. 

szintén a felnôttek között verseny-
zett a 14 éves, serdülôkorú Renner Luca, 
aki távolugrásban lett 556 cm-rel harma-
dik, a nála tíz esztendôvel idôsebb gyôz-
tes mindössze tizennyolc centivel elôzte 
meg. Ô jó eséllyel pályázik a részvételre 
a nyári Európai Ifjúsági olimpiai Fesz-
tiválon, amely az utánpótlás legnagyobb 
nemzetközi megmérettetése.

A két érmen kívül egy negyedik, há-
rom-három ötödik és hatodik helyezést 
szereztek a Fradi fiatal atlétái, akik ná-
luk idôsebbekkel küzdöttek. Különösen 
figyelemreméltó az 1994-es születésû 
Kiss Anna eredménye magasugrásban, 
aki a másodikkal azonos ugrással lett ne-
gyedik.

Valamennyiük teljesítménye rendkí-
vül biztató a jövôre nézve.

Margay Sándor

Grosics Gyula 87. születésnapjára
A magyar labdarúgás története leg-

jobb és legeredményesebb váloga-
tottjának összeállítása az ô nevével kez-
dôdött. Tizenöt éven keresztül, 1947 és 
1962 között többnyire ô védte a nemzeti 
együttes kapuját, összesen 86 alkalommal 
húzta fel a címeres mezt. Pályafutása so-
rán 394 bajnoki mérkôzésen négy klub-
ban szerepelt, az ötödikben viszont már 
nem játszhatott – 1964-ben nem enged-
ték, hogy a 36 éves veterán a Ferencvá-
roshoz igazoljon. 

Grosics Gyula ekkor úgy döntött, 
visszavonul.

A Fekete Párduc arról volt híres, hogy 
kapusként irányította a védelmet, gyak-
ran szinte negyedik hátvédként szerelte 
az ellenfeleket. Részese volt a legendás 

6:3-as londoni gyôzelemnek 1953-ban, és 
a világbajnoki ezüstéremnek 1954-ben. 
olimpiai bajnoki címet nyert 1952-ben, 
a Bp. Honvéd színeiben háromszor volt 
tagja magyar bajnokcsapatnak.

nagy vágya volt, hogy a Ferencváros 
játékosaként léphessen pályára az Üllôi 
úton. Erre 2008-ban került sor. nyolcvan-
kettedik születésnapján a szabályoknak 
megfelelôen leigazolta kedvenc klubja, 
majd március 25-én hivatalos mérkôzé-
sen is felölthette a Fradi-mezt. A zöld-fe-
hérek az angol sheffield United ellen ját-
szottak felkészülési meccset, és Grosics 
az FTc kezdôcsapatában kapott helyet. 
A tábor hatalmas „Köszöntünk a csapa-
tunkban, Fekete Párduc!” felirattal kö-
szöntötte. Amikor a középkezdést köve-

tôen egy hazaadás után visszapasszolta a 
labdát a védôknek, majd néhány másod-
perccel késôbb elhagyta a pályát, óriási 
ünneplésben részesítette a közönség.

A magyar futball élô legendája feb-
ruár 4-én volt 87 esztendôs. Reméljük, 
Grosics Gyulát még sokszor köszönthet-
jük születésnapján. M.S. 

Kárpát-medencei kézis randevú
Tizedik alkalommal ren-

dezték meg február elsô 
hétvégéjén a Kárpát-Me-
ditop-kupa nemzetközi nôi 
kézilabdatornát. A mérkô-
zésekre Dabason, az oBo 
Arénában, a Kossuth Zsu-
zsanna szakközépiskolában 
és a népligeti Elek Gyula 
Arénában került sor. A Fe-
rencváros II. csapata úgy lett 
ötödik a tizenkét együttest felvonultató viadalon, hogy csu-
pán a késôbbi gyôztestôl szenvedett vereséget.

A zöld-fehérek második csapata „menetbôl” érkezett a X. 
Kárpát-Meditop-kupára: szerdán bajnoki mérkôzést játszot-
tak a lányok az nB I/B nyugati csoportjában, csütörtökön az 
országos Junior Kupán szerepeltek, pénteken pedig követ-
kezett a nemzetközi torna. Kende Péter együttese az A cso-
portban délelôtt a vajdasági Ada ellen lépett elôször pályára, 
és könnyedén gyôzött 29-20-ra. néhány óra múlva a bajno-
ki csoporttárs, a listavezetô szekszárdi FGKc már túl nagy 
falatnak bizonyult a Fradinak, a zöldek a második félidôben 

már nem bírták a tempót, és a Tolna megyeiek 35-29-re nyer-
tek. Ezzel az is eldôlt, hogy a népligetiek nem ismételhetik 
meg tavalyi eredményüket (sepsiszentgyörgyön második lett 
az FTc II.).

Másnap a kárpátaljai Beregszász volt a Ferencváros elsô 
riválisa, és a mieink 41-31-es, magabiztos gyôzelmet arat-
tak. Az ötödik helyért a felvidéki naszvaddal csapott össze a 
zöld-fehér gárda, és bár a szünetben még csak négy góllal ve-
zetett, végül 37-26-ra nyert. A döntôben a szekszárdiak tizen-
két góllal verték meg az erdélyi sepsiszentgyörgy csapatát.

M.S.

Remek rajt a BL-középdöntôben
A nôi kézilabda Bajnokok Ligájának középdöntôjében a Ferencváros a román Oltchim Vâlcea vendégeként kezdte meg szereplé-
sét. A zöld-fehérek a mérkôzés nagy részében nagyszerûen védekeztek, és ennek köszönhetôen az izgalmas végjátékban 23-22-re 
legyôzték ellenfelüket.

A Bajnokok Ligájában a legjobb nyolc 
között már minden mérkôzés beillik 

egy döntônek – ennek szellemében ké-
szültek a ferencvárosi lányok a romániai 
összecsapásra. Az olt partján fekvô, több 
mint százezer lakosú Râmnicu Vâlcea 
csapata elleni meccsre mintegy kétszáz 
Fradi-szurkoló kísérte el a zöld-fehéreket. 
Két lengyel bíró vezette a találkozót.

A sztárjátékosokat foglalkoztató ha-
zai együttes – amely a hírek szerint egyre 
komolyabb anyagi gondokkal küzd – az 
elôzô körben valamennyi mérkôzést meg-
nyerte, így joggal tartottak tôle a vendég-
drukkerek. Aztán hamar kiderült, hogy 
egyáltalán nem olyan félelmetes csapat 
a Vâlcea, ugyanis az elsô félidôben csak 
kétszer vezettek a románok, 4-4 után vé-
gig a Ferencvárosnál volt az elôny. A fe-
hér mezes FTc 8-5-re elhúzott, s bár a 
hajrában egyenlítettek a hazaiak, az utol-
só szó az mieinké volt, így 10-9-es Fra-
di-vezetéssel térhettek pihenôre a felek. 
Védekezésben kiválót nyújtottak Tomo-

riék, a kapuban Abramovics kimagasló 
teljesítményt nyújtott, így a sikerült meg-
akadályozni, hogy a Vâlcea nagy lövôi 
(Bulatović, Pineau, Barbosa) megszórják 
magukat.

A fordulást követôen úgy tûnt, a 
Ferencváros eldönti a két pont sorsát, 
ugyanis tíz perc elteltével 14-10-re elhú-
zott a továbbra is remekül védekezô ma-
gyar együttes. Már negyedóra sem volt 
hátra, amikor 19-12-es állást mutatott a 
Traian-csarnok eredményjelzô táblája.

Ekkor azonban mintha valami megtört 
volna a zöld-fehérek játékában, a támadá-
sokban kevés ötlet volt, a lövések pon-
tatlannak bizonyultak, hátul pedig egyre 
többször megtalálták a rést a házigazdák. 
négygólos elônynél Elek Gábor idôké-
réssel próbálta megállítani a kedvezôtlen 
folyamatot, és ez ideiglenesen sikerült is, 
öt perccel a lefújás elôtt 22-17-re vezettek 
Szucsánszkiék. A hajrá ismét a Vâlceáé 
volt, az 59. minutum közepén egy gólra 
feljöttek a románok. Elek Gábor újabb 

idôkérése is sikeres volt, hetest harcolt ki 
a Fradi, amit a spanyol légiós, a meccsen 
tíz találatig jutó Pena értékesített. 

Izgalmasan alakult az utolsó perc. 
A hazaiak büntetôbôl ismét egy gólra 
zárkóztak fel, de még egy találatra már 
nem volt lehetôségük, így 23-22-re nyert 
az FTc. Érdekesség, hogy míg a BL-ben 
eddig elsôsorban a nagy rohanás hozta 
meg a sikert a Fradinak, most jórészt a 
kimagasló védômunkának köszönhette a 
gyôzelmet. A szurkolók óriási ünneplés-
ben részesítették a csapatot, amely még 
soha nem tudott két pontot szerezni Râm-
nicu Vâlceában; utoljára magyar együttes 
– a Dunaferr – tizenöt éve diadalmasko-
dott itt.

A csoport másik mérkôzésén a szlovén 
RK Krim Mercator Ljubljana 29-24-re 
nyert a Zvezda Zvenyigorod otthonában. 
A következô fordulóban a Ferencváros – 
lapzártánk után – az orosz csapatot fogad-
ta a dabasi sportcsarnokban.

M.S.

Tornászbál az FMK-ban
Akárcsak az elmúlt évben, az idén is várják a tornát és a 

Fradit kedvelôket az FTc Tornasportért Alapítvány és 
az FTc-Ybl Tervezô tornaszakosztály jótékonysági báljá-

ra. A Ferencvárosi Mûvelôdé-
si Központban március 2-án, 
szombaton 18 órakor kezdôdik 
a 2013-as tornászbál, amely-
nek fôvédnöke dr. Bácskai Já-
nos, a IX. kerület polgármes-
tere. Az esemény díszvendége 
Kubatov Gábor, a Ferencváros 
elnöke lesz.

neves sportolókkal, sport-
vezetôkkel is találkozhatnak a 
résztvevôk. Az egyik védnök 
Magyar Zoltán olimpiai baj-

nok tornász, az est vendége pedig Berki Krisztián, a 2012-es 
londoni ötkarikás játékok aranyérmese, valamint edzôje, Ko-
vács István. Több egykori olimpiai bajnok tornászt is várnak a 
szervezôk, így a meghívottak között van Tass Olga és Köteles 
Erzsébet is. Eljön a rendezvényre Rudas Ferenc, az egykori 
válogatott labdarúgó, az FTc Baráti Kör elnöke és dr. Sprin-
ger Miklós, a klubalapító unokája.

A jótékonysági bálon a normál belépôk mellett lehetôség 
lesz támogatói jegy vásárlására is. Az ebbôl, valamint a tom-
bolasorsolásból és a különbözô, a zöld-fehér klubhoz, illetve 
a tornasporthoz köthetô ereklyék árverésébôl befolyt összeg 
az FTc Tornasportért Alapítványhoz kerül, és az utánpót-
lás-nevelést szolgálja.

Természetesen lesz „igazi” bál is, zenekar és egy ismert 
elôadómûvész szórakoztatja majd a Haller utcába ellátogató-
kat. Margay




