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140 érdeklődő vett részt azon a 
lakossági fórumon, amelyet az 
önkormányzat szervezett a József 
Attla Terv (JAT) I. üteméről. 

Gazdagon díszített homlokzat és 
Kinizsi Pál mellszobra gyönyör-
ködteti a Kinizsi utca 31. szám 
előtt elhaladók szemét.

Emléktáblát avattak a Mester 
utcában Bujtor István tisztele-
tére. A 2009-ben elhunyt művész 
harminc évig élt kerületünkben.

szentágothai tér kerületünkben
Két nagy tudós szobrát avatták fel a  
Vendel sétány és a Thaly Kálmán utca 
kereszteződésénél található, a SOTE 
új épületével szemben fekvő parkosí-
tott közterületen május 23-án, Bartos 
Mónika és Fejér Andor országgyűlési 
képviselők kezdeményezésére, amelyet 
Szentágothai Jánosról kereszteltek el. Az 
egyik a Kossuth-díjas magyar anatómust, 
Szentágothai Jánost, a másik a spanyol 
professzort, Santiago Ramón y Cajalt áb-
rázolja. Az alkotásokat Freud Éva szob-
rász készítette.

Bár ők ketten a valóságban nem találkoz-

hattak, Ferencváros új terén a művészet és 
a tudomány révén egymás mellett láthatja 
őket az utókor. A szoboravatáson Halász 
János kultúráért felelős államtitkár beszé-
dében úgy fogalmazott: „szobrot avatni 
mindig tisztesség, egyben eszmei kihívás, 
hiszen a szoborállítással jelet is hagyunk 
magunk után”. Enrique Pastor de Gana, 
Spanyolország budapesti nagykövete be-
szédében méltatta, hogy Magyarországon 
szobrot állítanak az idegtudomány két 
nagy személyiségének, kiemelve, ez a fő-
hajtás időtlen időkre szól. Szél Ágoston, a 
Semmelweis Egyetem rektora úgy vélte, 

amikor az orvostársadalomban válságje-
lek mutatkoznak, fontos, hogy az orvos-
tanhallgatók tanulmányaik idején hall-
hatnak két ilyen példaképről. Dr. Bácskai 
János, Ferencváros polgármestere rámu-
tatott: Szentágothai János nem az eredmé-
nyeire, hanem tanítványaira volt büszke. 
A két tudós mellszobra méltó helyre ke-
rült Ferencváros egyik rehabilitált részén, 
a Semmelweis Egyetem elméleti orvos-
tudományi tömbjének szomszédságában 
- zárta szavait.

Bővebben a 2. oldalon
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Bujtor istván 71 éves lenne
Emléktáblát avattak a Mester utcában Bujtor István Balázs Béla-díjas színész, rendező és 
színházigazgató tiszteletére. A 2009-ben elhunyt művész mintegy harminc évig élt kerületünk-
ben.

Az eseményt május 14-én tartották, a színész ugyanis ezen a na-
pon ünnepelte volna 71. születésnapját. A Mester utca 1. szám 
alatti épületen bátyja, Latinovits Zoltán színészlegenda táblája 
mellett kapott helyet az övé. Az avatáson felszólalt a művész má-
sik testvére, Frenreisz Károly, aki visszaemlékezett a közös gyer-
mekkorra. A zenész elmondta, bár már elköltözött Ferencváros-
ból, ha mégis itt akad dolga, mindig útba ejti a Mester utcai házat, 
saját és családja egykori lakhelyét.

Az ünnepségen dr. Bácskai János polgármester hangsúlyozta, 
reméli, hogy az új emléktábla arra ösztönzi majd a járókelőket, 
hogy megálljanak egy pillanatra, és visszaemlékezzenek Bujtor 

Istvánra, egy olyan színművészre, 
akinek számára a minőség egyenér-
tékű volt a szórakoztatással, és aki 
többek között Ötvös Csöpi szerepé-
vel beírta magát a filmtörténetbe.

A rendezvényen koszorút helyezett 
el dr. Bácskai János, dr. Vas Imre or-
szággyűlési képviselő, Veres László 
önkormányzati képviselő, valamint a 
társasház nevében dr. Melly Flávia és 
Csurgó Zoltánné.            (szd)

Példaképek a téren
A Ferencvárosban május 23-án felavatott tér névadójának, 
Szentágothai János professzornak előadásain annak idején 
állítólag nemcsak a padokban, de még a lépcsőkön sem 
akadt szabad hely a Tűzoltó utcai előadóteremben. Ferenc-
város Önkormányzata ezért is szerette volna, ha a SOTE 
impozáns épületével szemközti tér a tudós nevét viseli.

Szentágothai János 1912. október 31-én született. Oktatási 
pályájának kezdetén új technikákat dolgozott ki a degene-
ráció kutatásával kapcsolatban, ezzel a neuroanatómiában 
elismert szaktekintéllyé vált. Elsősorban a kisagy- és nagy-
agykéreg működésével foglalkozott, emellett kísérleti 
agykutatással, a gerincvelői és agytörzsi pályákkal, vala-
mint a reflexmechanizmusokkal. 1967-ben az MTA rendes 
tagjává választották. Leghíresebb tudományos munkája a  
Kiss Ferenccel készített Az ember anatómiájának atlasza 
című, általa rajzolt tankönyv, amelyet tizenhárom nyelvre 
fordítottak le, és száznál több kiadást ért meg. A professzor 
Budapesten halt meg 1994. szeptember 8-án.

A Szentágothai téren a magyar tudós mellett spanyol társának 
szobra is megtalálható.

Santiago Ramón y Cajal 1852. május 1-jén született. 1906-ban 
Camillo Golgival megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott, 

mert igazolta, hogy az idegsejt az idegrendszer alapegysége. 
Eredménye kulcsfontosságú volt a neuronok alapvető szerepének 
tisztázásában és az ingerület modern értelmezésében. Cajalt 1925-
ben a MTA tagjává választotta. 1934 októberében halt meg Mad-
ridban.               (TZA)

kerületi diák a legjobb szónok
A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 11. évfolyamos tanulója, Pirityi 
Soma Benedek nyerte az idei Eötvös József középiskolai szónokverseny országos döntőjét.

Zsinkó Klára igazgatóhelyettes ötödikes kora 
óta tanítja Somát. Már hetedikesként feltűnt, 
hogy szívesen tart referátumokat, és nagyon 
ügyelt arra, hogy előadásai még jobbak legye-
nek. A szónokverseny fordulóin a diákoknak 
egy-egy idézet mellett és ellen kellett érvelniük, 
30 percük volt felkészülni, az előadás alatt egy 
kis, kulcsszavakból álló vázlatot használhattak. 
Somának az országos megmérettetésen Lao Ce 
szavai jutottak: „Felelősek vagyunk a tetteinkért, 
és azért is, amit nem tettünk meg”.

– Soma rendszeresen indult szavalóversenye-
ken, most azt gondoltuk, induljon olyanon is, 
ahol komplexebb tudás kell – mesélte Zsinkó 
Klára. Soma a Szent-Györgyi Albert gimnázium 

első diákja, aki megmérettette magát a közép-
iskolai szónokversenyen. Tanára szerint a meg-
győző érvelés praktikus tudás, amelyből nem-
csak egyetemistaként, hanem munkavállalóként 
is profitálhat majd.

Soma sokat olvas, szeret beszélgetni, 
diákönkormányzati munkája révén tevékenyen 
vesz részt az iskola életében. A szereplésekkor 
nem szereti felvenni a közvetlen szemkontaktust 
a közönséggel, és akkor izgul a legkevésbé, ha 
számára kedves témáról beszélhet. Hogy merre 
fog továbbtanulni, egyelőre nem tudja, ahogy 
fogalmazott, „mérnök, író, vegyész stb.” is szí-
vesen lenne.             

                 (VB)
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FELHÍVÁSFőszerepben az egészség
Családi egészség- és sportnapot 
tartottak Ferencvárosban május 
11-én. Az érdeklődők sportve-
télkedőkön és -foglalkozásokon, 
valamint egészségügyi szűrővizs-
gálatokon vehettek részt.

Az FMK épületében nyitották meg 
a „Gyerekfejjel az egészségért” 
rajzkiállítást, melyen a legfiatalabb 
korosztály mutathatta meg, mit gon-
dol a sportról, környezetről, egészségről. 
Ugyanitt egész napos ingyenes egészség-
ügyi állapotfelmérést tartottak. Aki kérte, 
annak megmérték a vérnyomását, a vér-
cukor- és koleszterinszintjét, kiszámolták 
a testtömegindexét, megvizsgálták, hogy 
van-e csontritkulása, rendben van-e a látá-
sa és a hallása.
A gyerekek sportvetélkedőkön indulhat-
tak, illetve kézműves foglalkozásokon 
tehették próbára ügyességüket. A művelő-
dési ház kerthelyiségében pedig minden-
ki kipróbálhatott új sportágakat: az egyre 
népszerűbb nordic walkingot, egy egész 
testet megmozgató, bottal végzendő gya-
loglótechnikát, valamint a távgyaloglás 
mozgásformájára épülő új fitneszirányza-
tot, a fitwalkot is.

A színpadon különböző táncformációk 
követték egymást: mások mellett a Har-
mónia Balettiskola és a Rockin’ Board 
akrobatikus rock and roll csapat is tartott 
bemutatót. A Zoltán Erika Táncművészeti 
Iskola tagjai a fiatalabb korosztály képvi-
selőit mozgatták meg hiphop tánccal, de a 
nap folyamán a felnőtteknek is lehetősé-
gük volt aerobikozni és tornázni. 

Délután a latin zene és tánc szerelme-
sei vehettek részt zumbaórán, a második 
emeleten pedig a testet megfiatalító Kaya 
Kalp jóga foglalkozást tartottak. A Molnár 
Ferenc Általános Iskola uszodájában a vízi 
aerobiké volt a főszerep. Összesen 29 csa-
pat vett részt a streetballbajnokságon, amit 
a Vendel utcai sportcsarnok épülete előtt 
tartottak.        (szd)

igazgatási szünet  
a hivatalban
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Buda-
pest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának képviselő-testülete 
2013. augusztus 5. napjától augusztus 
16. napjáig igazgatási szünetet rendelt 
el.

A Polgármesteri Hivatal az igazgatási 
szünet időtartama alatt zárva tart, azon-
ban a Közszolgáltatási Iroda, a Posta 
Shop és a Humánszolgáltatási Iroda 
ügyfélszolgálata nyitva tart, hogy ezen 
idő alatt is biztosítsuk ügyeik elintézé-
sének folyamatos ellátását.

Ezen irodák és kirendeltségek pon-
tos nyitva tartását megtalálják a www.
ferencvaros.hu honlapon. Tekintettel 
arra, hogy az ügyfélfogadás ezen szer-
vezeti egységeknél csökkentett létszám-
mal történik, az esetleges várakozásért 
Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét és 
megértését kérem.

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

lendületben a városrehabilitáció
Lakossági fórumot szervezett az önkormányzat a 
József Attila Terv (JAT) I. üteméről május 22-ére. 
Középső-Ferencvárosban öt házat újítanak fel teljesen 
EU-s forrásból, és további négy épület munkálatait is 
megkezdik az év során a kerület saját költségvetésé-
ből.

Az utóbbi 30 évben a ferencvárosi városrehabilitáció Magyar-
országon egyedülálló lendülettel, folyamatosan tart, azonban 
csak Középső-Ferencvárosban még mindig 40 olyan ház van, 
amely lebontásra vagy teljes renovációra szorul. Olyan háza-
kat is találni, ahol hasonló állapotok uralkodnak, mint József 
Attila idején.

Dr. Bácskai János polgármester megnyitójában hangsúlyozta, a 
JAT I. ütemében 134 lakást tudnak összkomfortossá tenni, jelentő-
sen növelik a zöld területek arányát, térfigyelő kamerákat szerel-
nek fel, felújítják az útburkolatot. Az EU-s pályázaton 2,8 milliárd 
forintot nyert a kerület, ebből 1,8 milliárd mehet a teljes műszaki 
renoválásra, a fennmaradó pénzt a környék fejlesztésére és szo-
ciális szolgáltatásokra kell fordítani, egyebek mellett a Munka-
erő-piaci Szolgáltatóra, a családmentori és romamentori irodára. 
A pályázat a Gát utca 3., 5. 20. és a Lenhossék utca 7., 9. teljes, 
valamint a Gát 25. földszintjének megújulását fedezi. A munkála-
tok augusztus közepén kezdődnek a Gát 3. és 5. szám alatt. Ezzel 
párhuzamosan az önkormányzat saját forrásból kezdi meg a Ba-
lázs Béla utca 23., 32/A-B és a Thaly Kálmán 19. felújítását is.

A fórumra mintegy 140 lakó ment el, a kérdések jelentős részben 
arra vonatkoztak, melyik ház mikor kerül sorra, és miért éppen 
ezeket választotta az önkormányzat. – Azokat a házakat újítjuk 

most, ahol a legnagyobb a probléma. Ha az I. ütem megvalósítása 
sikeres lesz, Ferencváros jó eséllyel indulhat a következő pályáza-
ton is másfél év múlva – válaszolta a polgármester.

Azok a lakók, akiknek várniuk kell, azt kérték, az önkormányzat 
biztosítson élhetőbb körülményeket a romos épületekben. Panasz 
volt a közbiztonságra (különösen az illegális területfoglalókra, a 
drogproblémákra), a lépcsőházakat lomtárnak, szeméttelepnek 
használó szomszédokra, az omló vakolatra. A polgármester ígé-
retet tett arra, hogy az önkormányzat a rendelkezésre álló eszkö-
zökkel mindent megtesz a bejelentett problémák megoldásáért. A 
fórumon Fuxreiter Róbert rendőrkapitány is részt vett, aki azt kér-
te, az ügyeket jelentsék akár névvel vagy név nélkül is a rendőrsé-
gen, illetve az önkormányzatban, mert csak így tudnak fellépni a 
rendbontók ellen. A Gát utca 15. szám alatt lévő körzeti megbízott 
iroda is erősíti a közbiztonságot, a rendőrök ott is várják a lakos-
sági bejelentéseket.               (VB)
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KÖZBIZTONSÁG

lakossági bejárás a józsef attila-lakótelepen
Ideje: június 10., hétfő 17.30 óra
Találkozó: Ügyfélszolgálati Kirendeltség, Toronyház utca 3/B

A lakossági bejárás célja a lakótelepen élők által jelzett problé-
más helyszínek felkeresése, a lakók javaslatainak megismerése, 
vélemény- és tapasztalatcsere.
A lakossági bejárás résztvevői:

Formanek Gyula alpolgármester, Görgényi Máté, a József Attila 
Városrészi Önkormányzat elnöke, Fuxreiter Róbert rendőrkapi-
tány, Rimovszki Tamás igazgató, Ferencvárosi Közterület-felügye-
let, Sebők Endre ügyvezető igazgató, FESZOFE Nonprofit Kft.

Jöjjön el, és mondja el véleményét, javaslatait személyesen, köz-
vetlenül a József Attila-lakótelep közbiztonságáról, a közterületek 
állapotáról és a helyi közösséget érintő kérdésekről!

kamerát akartak lopni
Vádemelési javaslattal küldte meg a rendőrség a kerületi 
ügyészségnek azt az ügyet, amely során két férfi leszakított 
egy budapesti bevásárlóközpont lépcsőházában elhelyezett 
kamerát, majd ezután megpróbálták azt értékesíteni. A bűn-
cselekménnyel okozott kár 120 ezer forint.

Vádat emelhetnek a rongáló ellen
Eljárást folytatott a rendőrség abban az ügyben, amely során 
V. Sándor egy kerületi útszakaszon történő szóváltást köve-
tően letörte egy Skoda Felicia típusú személygépkocsi jobb 
oldali visszapillantó tükrét, majd egy alkalommal ököllel 
arcon is ütött egy férfit. Az ügy vádemelési javaslattal az 
ügyészségen van.

Összefogás a bűnmegelőzésért
– A rendőrség csak akkor találkozik egy adott problémával, ami-
kor a szabálysértés vagy bűncselekmény már megvalósul, de 
minden ilyen eseménynek van előzménye, amely a társadalmi 
együttélési szabályok megszegésével indul, ezért a megelőzés ér-
dekében szükség van az összefogásra – mondta Fuxreiter Róbert, 
Ferencváros rendőrkapitánya a Járási Közbiztonsági Egyeztető 
Fórum május 15-i ülésén.

A közbiztonsági kérdéseket felvető fórumra a helyi közélet, az 
oktatási intézmények, a polgárőrség, valamint a társ- és civil 
szervezetek képviselői kaptak meghívást, akik a közvetlen 
környezetükben tapasztalt gondokat osztották meg dr. Bácskai 
János polgármesterrel és a rendőrkapitánnyal. 

Kokas Ferenc, az Ádám Jenő Zeneiskola igazgatója egy fek-
vőrendőr elhelyezésére tett javaslatot, hogy a gyerekek bizton-
ságosan közlekedhessenek az intézmény előtt. Illyés Miklós 
képviselő a Haller park veszélyességére hívta fel a figyelmet, 
ahol ismeretlenek bandáznak, és támadják meg az időseket. 
Ugyancsak a Haller parkban történő kétes események ellen 
emelt szót Müller György plébános is. Erre reagálva a rendőr-
kapitány elmondta, hogy a rövidesen kihelyezendő térfigyelő 

kamera nagyobb biztonságot fog nyújtani a park környékén élők-
nek. 

Gedeon Andor, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intéz-
mények Igazgatóságának igazgatója a hajléktalankérdést vetette 
fel, amelyre a polgármester válaszában megerősítette, hogy Fe-
rencvárosban kiemelt ügy a szociális terület, és az uniós követel-
ményeknek megfelelően kialakított Aszódi utcai hajléktalanszál-
lónak köszönhetően senki sem fagyott meg a köztereken.        (KE)

közgyűlésen járt a kapitány
Nem mindennapi közgyűlésre hívta össze az Ifjúmunkás utca 17. 
számú társasház lakóit Markovics József közös képviselő, ugyanis 
kérdéseiket ezúttal nem neki, hanem dr. Bácskai János polgár-
mesternek és Fuxreiter Róbert, Ferencváros rendőrkapitányának 
tehették fel a megjelentek.

A közös képviselő tanácsot és segítséget 
kért a polgármestertől és a rendőrkapitány-
tól, mert a lakók jelzései szerint az utóbbi 
pár hónapban az 54 lakásos társasházban 
egyre több otthonba törtek be, a környéken 
nagyon gyakori a gépkocsifeltörés, illetve 
a gépkocsilopás, ráadásul a Zöld Kakas 
Szakközépiskola diákjai sem könnyítik 
meg a békés együttélést, de felmerült tér-
figyelő kamera kihelyezésének, valamint a 
nehéz parkolási lehetőségek feloldásának 
kérdése is. 

A rendőrkapitány arra biztatta 
az embereket, hogy minden 
gyanús eseményt jelezzenek 
a körzeti megbízottak felé, hi-
szen csak így, az állampolgárok és a rend-
őrök közötti összefogással lehet megelőzni 
a bűncselekményeket.

Megerősítette, hogy a Pöttyös utcai kör-
zeti megbízotti irodában minden csütörtök 
délután, a május elején átadott Börzsöny 
utcai őrsön pedig minden nap van ügyfél-
fogadás, a 06/1/455-4800-ás telefonszám 

a kapitányságon, míg a 06/1/280-6825-ös 
telefonszám közvetlenül az őrsön csöng, 
de e-mailen a 009kmb@gmail.com címre 
is megírhatják észrevételeiket. A polgár-
mester elmondta, a városvezetés igyekszik 
megoldást találni a felmerült kérdésekre, a 
parkolás ügye pedig júniusban kerül a tes-
tület napirendjére.     (KE)

MEGHÍVÓ
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hét ponton gyűjthető az olaj
Újabb olajgyűjtő konténereket 
adott át Ferencváros Önkor-
mányzata, ezúttal a Pöttyös 
utca–Üllői út találkozásánál, a 
Napfény utcai Mol üzemanyag-
töltő állomásnál, valamint a 
Liliom utcában. Utóbbinál a 
hivatalos átadó pillanatában már 
félig tele volt a konténer, ami azt 
mutatja, van rá igény.

Veres László önkormányzati képvise-
lő a Liliom utcai olajgyűjtő átadásán 
elmondta, Ferencváros példamutató 
módon, eddig egyedüli fővárosi ke-
rületként biztosítja ezt az ingyenes 
szolgáltatást a lakosság számára. A Liliom utca 3/A alatti helyszínt ő maga ajánlotta, 
mivel a környéken eddig nem volt ilyen tároló. 

A használt sütő zsiradék elhelyezése régóta problémát okoz a háziasszonyok és a sze-
métszállítók számára, zacskóban vagy üvegben a kukába dobva ugyanis könnyen kifo-
lyik, és szennyezi a környezetet. 

A kerületben a Liliom utca, a Pöttyös utca–Üllői út kereszteződése és az említett ben-
zinkút mellett négy helyszínen áll olajgyűjtő: a Napfény utcai szelektív hulladékgyűjtő-
nél, a Füleki utcában a rendelőintézettel szemben, a Nagyvárad térnél a Profi közelében 
és a Tűzoltó utca 92. számnál.        (TZA)

a szemét érték
A szelektív hulladékgyűjtés, vagyis az anyagok szerinti 
szortírozás egyre elterjedtebb hazánkban, Ferencváros 
pedig élen jár ebben a budapesti kerületek között. 

A városrész számos pontján található szelektív 
gyűjtőtartálysziget, egyre több az olajgyűjtő konténer, és ápri-
lisban elkezdődött az úgynevezett házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtés is, mely során a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
minden társas- és kertes háznak saját szelektív hulladékgyűjtő 
kukákat biztosít – ezzel ösztönözve és segítve azt, hogy az in-

gatlantulajdonosok saját otthonukban is szortírozzák a szemetet. 
A városban járva arról kérdeztük a kerületi lakókat, igénybe ve-

szik-e az említett ingyenes szolgáltatásokat. A válaszok alapján 
úgy tűnik, a ferencvárosiak is aktívan közreműködnek környeze-
tük védelmében. Patonay Anita például elmesélte, családjával a 
műanyag flakonokat már nagyon régóta gyűjtik, a papírt pedig kö-
rülbelül egy éve. Az 
anyuka azt mond-
ja, nagyon örültek 
a házhoz szállított 
kukáknak, mert így 
nem kell keresniük, 
hol van a környékü-
kön szelektív sziget. 
Hozzátette, az olajat 
is évek óta gyűjtik, 

habár ennek tárolására nincs megfelelő alkalmatosság lakókörnyezetükben, csak időkö-
zönként szállítják el a felhalmozódott sütő zsíradékot. Patonay Anita lánya, Virág is segít 
a szelektív hulladékgyűjtésben. A szülők gyermeküket tudatosan is tanítják a környezet-
tudatosságra: a tárolókhoz együtt viszik ki a szemetet, amit aztán szortírozva dobnak be a 
színes kukákba.               (szd)

 
gonosz vej

– Szerintem az odaégett rizseshúst a különösen veszé-
lyes hulladékokhoz tegye, Anyuka!

adja le a veszélyes 
hulladékot!
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferenc-
város Önkormányzata Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédel-
mi Bizottsága díjmentes veszélyeshul-
ladék-gyűjtési akciót hirdet 2013. jú-
nius 15-én, szombaton 9.00–13.00 óra 
között.
Helyszínek: 
• Napfény utcában (ABC előtt)
• Bakáts téren (Polgármesteri Hiva-

tal épülete előtt) 
• Lenhossék utcai parkban (a park 

Márton utcai oldalán)
A háztartásban feleslegessé váló aláb-

bi hulladékokat gyűjtik: 
Elem, akkumulátor, elektronikai hulla-

dék, festékpatronok és -kazetták, fény-
cső, villanykörte, lejárt szavatosságú 
gyógyszer, növényvédő szer, festékes, 
hígítós doboz, rongy, fáradt olaj, hasz-
nált étolaj, tisztítószerek, dezodoros fla-
konok, oldószerek, ragasztómaradékok, 
levegőszűrő, olajszűrő, savak, lúgok, 
vegyes laborvegyszerek.

A gyűjtést az A.S.A. Magyarország 
Kft. szakemberei végzik. Ha ezen anya-
gok a háztartási hulladékokkal együtt 
kerülnek a szeméttelepre, komoly kör-
nyezeti gondokat okozhatnak. Kör-
nyezetünk védelme érdekében kérjük, 
akciónkat minél nagyobb számban szí-
veskedjenek igénybe venni.

Az akció kizárólag ferencvárosi lako-
sok számára, háztartási mennyiség átvé-
telére vonatkozik.
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kölcsönös segítség
Játszótéri eszközöket ajándékozott Ferencváros Önkormányzata 
a március 15-ei hétvégén a hó fogságába került kerületi diákokat 
befogadó Nagyszentjánosnak. Az ünnepélyes átadást május 11-én 
rendezték.

Mint arról már korábban beszámoltunk, a Weöres Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium tanulói március 15-én – sítáborból hazafelé tartva – elakadtak a 
rendkívüli hóesésben. A Győr-Moson-Sopron megyei település, Nagyszent-
jános fogadta be őket, élelemmel, szállással ellátva a csoportot. Ferencváros 
Önkormányzata köszönete jeléül játszótéri eszközöket ajándékozott a köz-
ségnek.

Nagyszentjánoson május 11-én fogathajtó emlékversenyt tartottak. A ren-
dezvényre ellátogatott dr. Nagy Hajnalka, Ferencváros jegyzője, dr. Bácskai 
János polgármester, Sebők Endre, a FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója, 
valamint a Weöres Sándor iskola tanárai és diákjai, akik márciusban már 
élvezhették a helyiek vendégszeretetét.

– A gyerekek étellel-itallal és szállással történő ellátásán túl barátságok szü-
lettek, a diákok megismerhették ezt a települést, a vidéki ízeket, illatokat, 
étkeket – emelte ki beszédében dr. Bácskai János.

Az épülő játszótéren Friderics Cecília, Nagyszentjános polgármestere 
mondott köszönetet a játékokért. Külön köszönet illeti a Mátrapark Kft.-t, 
amely jelentős kedvezményt biztosított a játszótéri eszközök megvásárlásá-
hoz, továbbá ingyen végezték a helyszíni szerelést. A FESZOFE Kft. pedig 
az eszközök helyszínre szállításában működött közre. Az ünnepélyes átadás 
közös faültetéssel zárult.             (Forrás: ferencvaros.hu)

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkor-
mányzata a „Szociális városrehabilitáció Ferencvá-
rosban, József Attila Terv I. ütem” című európai uniós 
projekt keretében „miniprojektek” támogatására pá-
lyázatot hirdet az alábbi négy témában:

• A) a lakosság egészségvédelmét célzó „Egész-
ségfejlesztés és drogprevenciós pályázati prog-
ram”

• B) a tanórán kívüli iskolai idő hasznos eltöltését 
célzó „Tanórán kívüli iskolai programok”

• C) a szabadidő hasznos eltöltését célzó „Sza-
badidős és sportprogramok, táborok”, valamint

• D) a közösségfejlesztést és környezeti nevelést 
célzó „Közösségfejlesztő civil és egyházi prog-
ramok”

A pályázatok benyújtási határideje: 
2013. június 12.

Pályázhatnak helyi, a kerületben bejegyzett székhely-
lyel/telephellyel rendelkező nonprofit  szervezetek, 
amelyek kapcsolatban vannak a település lakosságá-
val vagy a korábbiakban már végrehajtottak konkrét 
akciókat a kerületben.

A részletes pályázati útmutató és dokumentáció el-
érhető a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata www.ferencvaros.hu honlapján.

„A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.”

szorosabb kapcsolatban
Zombory Miklós, a 2. számú egyéni választókörzet önkormányzati kép-
viselője május 12-én teadélutánra invitálta a lakókat, azzal a céllal, hogy 
még szorosabbra fűzze kapcsolatát választóival.

– Lehet azt mondani, hogy lakossági fórum, de lehet azt is mondani, 
hogy továbbképzés. Dr. Kovács József, a Ferencvárosi Egészségügyi Szol-

gálat igazgató főorvosa elmondta, hogy 50 év felett hogyan óvhatjuk meg 
egészségünket. Berner József, az adóiroda vezetője pedig arról tájékozta-
tott, mit és miért kell adózni – mondta a képviselő.

A jó hangulatot Kecskeméti Róbert énekes, Ruzicska László színész és 
Farkas Sándor harmonikaművész alapozta meg.         (K. E.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

elhunyt az aszódi telep gizi nénije
Özvegy Szalay Györgyné Fodor Gizella, az Aszódi te-
lep közismert Gizi nénije pünkösdvasárnapján életének 
89. évében távozott közülünk.

Négy gyermek édesanyjaként rengeteget dolgozott, a 
leghosszabb időt az akkor még Köztisztasági Hivatal-
ban töltötte. Nyugdíjba vonulását követően a Merényi 
kórház raktárában, majd pár évvel később az SZTK-ban 
dolgozott.

Ő az az ember volt, aki egész életét az Aszódi utcai 
lakótelepen élte le. Szerette és ragaszkodott hozzá.
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Beszámoló a képviselő-testület májusi üléséről

gyógyszertámogatás igényelhető
A Képviselő-testület módosította a pénzbeli és 
természetbeni támogatásokról szóló rendeletét. 
Eszerint a méltányossági közgyógyellátás ki-
alakult rendszerét az önkormányzat továbbra is 
biztosítja, azonban ezt kiegészítette egyéb jut-
tatásokkal. A 70. életévüket betöltött, rászoruló 
időskorúak részére évente két alkalommal 5000 
forint, illetve a közgyógyellátásban részesülők 
számára évente egy alkalommal 5000 forint 
gyógyszertámogatást állapítanak meg. A támo-
gatást a jövedelmi viszonyok figyelembevételé-
vel lehet igényelni a Polgármesteri Hivatalban 
augusztus 31-éig. Ennek várható költsége 2013-
ban közel 25 millió forint lesz.

A HPV elleni védőoltás alanyi jogon, a 13. 
életévükben lévő gyermekeknek jár, ugyanak-
kor a vakcina méltányossági alapon, külön kérelemre a 14., 15., 
16. évüket betöltött gyermekek számára is igényelhetik a szülők, 
illetve törvényes képviselők a tárgyévi HPV oltóanyag fel nem 
használt keretének terhére.

A Képviselő-testület megszavazta a születési és életkezdési tá-
mogatást is, így kérelemre gyermek születésekor egyszeri, 40 ezer 
forintos támogatást nyújt az önkormányzat a IX. kerületi lakóhe-
lyen élők részére. Emellett határoztak a gyermekétkeztetési támo-

gatásról is, eszerint a Ferencvárosban élő rászoruló gyermekek 
étkezését is támogatja az önkormányzat.

Elfogadták az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
beszámolóját is. A FESZOFE Kft. közel 83 millió forint nyere-
séget ért el tavaly, a többletet elsősorban bérfejlesztésre és esz-
közbeszerzésre kívánják fordítani. Sikeres volt a FEV IX. Kft. 
átalakítása is, erről bővebben – terveink szerint – következő szá-
munkban olvashatnak majd.              (BU)

kedvezményes hitelek 
vállalkozásoknak
A Magyar Nemzeti Bank 2013. június 
1-jén elindítja a Növekedési Hitelprog-
ramját.

Ennek keretében kedvezményes ka-
matozású refinanszírozási hitelt nyújt 
a hitelintézeteknek, amit a bankok 
egy általuk vállalt, felülről korlátozott 
kamatmarzs mellett továbbhiteleznek a 
vállalkozásoknak. Így a mikro-, kis- és 
középvállalatok 250 milliárd forintnyi 
kedvezményes hitelhez juthatnak.

A program a cégek devizaalapú hite-
leinek arányát is csökkenteni kívánja. A 
devizahitellel rendelkező kis- és közép-
vállalkozások jelentős árfolyamkocká-
zatnak vannak kitéve. A devizahitelek 
forintra váltása javítja az érintett vál-
lalkozások hitelképességét, és kiszá-
mítható gazdálkodást tesz lehetővé 
számukra. 250 milliárd forint áll ren-
delkezésre arra, hogy a kkv-k deviza-
hiteleiket kedvezményes kamatozású 
forinthitelre váltsák.

A programról a www.mnb.hu honla-
pon lehet érdeklődni.            (TZA)

tisztelt ebtulajdonosok!
Felhívjuk a kerületi kutyatartók figyelmét, hogy az ebösszeírás határidejét meghosz-
szabbítottuk. Kérjük mindazon érintetteket, akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek 
még nem tettek eleget, hogy legkésőbb 2013. június 30-áig jelentsék be az összeírás-
hoz szükséges adatokat a hivatalnál.  

Az adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (1092 Budapest, 
Bakáts tér 14.), illetve ügyfélszolgálati kirendeltségein (1098 Budapest, Toronyház 
u. 3/B és 1097 Budapest, Ecseri út 19.), a kerületi állatorvosi rendelőkben, továbbá 
letölthető az önkormányzat internetes portáljáról (www.ferencvaros.hu) is. A kitöltött 
nyomtatványok eljuttatása történhet: levélben az ebnyilvántartást végző Ipari, Keres-
kedelmi és Környezetvédelmi Csoport címére (1096 Budapest, Lenhossék u. 24–28. 
IV. em.), valamint személyesen ugyanezen a címen (ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00–
17.30, szerda: 8.00–12.00 és 12.30–16.00, péntek: 8.00–12.00 óráig), faxon (száma: 
210-7254), e-mailben (e-mail cím: hatosagiiroda@ferencvaros.hu), a Budapest IX., 
Bakáts tér 14. sz. alatti ügyfélszolgálaton történő leadással (ügyfélfogadási idő: hét-
fő: 8.00–18.00, kedd: 8.00–16.00, szerda: 8.00–18.00, csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 
8.00–14.00 óráig), a Budapest IX., Toronyház u. 3/B sz. alatti ügyfélszolgálati kiren-
deltségen történő leadással (ügyfélfogadási idő: hétfő 8.00–18.00, kedd: 8.00–16.00, 
szerda: 8.00–18.00, csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 8.00–14.00 óráig), a Budapest IX., 
Ecseri út 19. sz. alatti ügyfélszolgálati kirendeltségen történő leadással (ügyfélfogadá-
si idő: kedd: 8.00–16.00 és csütörtök: 8.00–16.00 óráig).

Tájékoztatjuk az ebtulajdonosokat és -tartókat, hogy az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján kötelesek az ebösszeíráskor a szüksé-
ges adatokat megadni.

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy aki a kötelezően előírt adatszolgáltatást, adat-
regisztrációt a meghosszabbított határidőben sem vagy nem a jogszabályban előírtak-
nak megfelelően teljesíti, azzal szemben állatvédelmi bírság szabható ki!

Dr. Nagy Hajnalka jegyző sk.
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A Ferencváros népligeti sportközpontjában rendez-
ték meg a Telekom Labdarúgó Diákolimpia budapesti 
döntőit. A lányok III-IV. korcsoportjában a IX. kerületi 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 
csapata győzött, és így bejutott az országos fináléba.

A fiúk és a lányok is öt korcsoportban mérték össze tudásukat a 
Telekom Labdarúgó Diákolimpia fővárosi döntőjében, az FTC 
népligeti sportközpontjában. A kerületi tornák győztes csapatai-
ban mintegy 750 fiatal kergette a labdát.

A legjobb eredményt a lányok III-IV. korcsoportjában szereplő 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium gárdája 
érte el. A Csiki Anna Júlia, Kiss Gabriella Krisztina, Kocsán 
Petra, Krascsenics Csilla, Rozmis Gabriella, Zoltán Bettina 
összeállítású együttes csere nélkül játszotta végig a viadalt, és 
magabiztosan végzett az első helyen. Ömböly Attila testnevelő 
tanár, a csapat edzője bízott a lányok sikerében, hiszen Csiki ki-
vételével valamennyien tagjai voltak a nagypályás középiskolás 
világbajnokságon nemrég bronzérmet nyert magyar válogatott-
nak.

Rajtuk kívül még három IX. kerületi együttes lépett pályára a 
Népligetben. A fiúk III. korcsoportjában a Kosztolányi Dezső 
Általános Iskola gárdája a 11. lett, míg a fiúk V-VI. és a lányok 
III-IV. korcsoportjában a Közgazdasági Politechnikum Gimná-
zium és Szakközépiskola csapata az 5. helyen végzett.

A lányok országos döntőjét lapzártánk után rendezték meg 
Fonyódligeten.             (MS)

Önkormányzatok  
a focipályán

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának válogatottja nyerte a 
Budapesti Kerületek Focitornáját. Az angyalföldi Vasas Sport-
klubban megrendezett eseményen összesen húsz csapat indult. 
A ferencvárosiak sajnos az első fordulóban elvéreztek, győzelem 
nélkül fejezték be a tornát, ám az együttes tagjai nem szomorod-
tak el, örültek a részvételnek is. A bajnokság második helyezettje 
a XV. kerület, míg bronzérmese Budafok-Tétény lett.            (szd)

Öt érem a szőnyegről
A pestszentimrei sportcsarnokban rendezték meg a birkózó 
lányok diák- és serdülő bajnokságát. A versenyen jól szere-
peltek a Ferencváros ifjú sportolói, hét indulóból öten dobo-
gós helyen végeztek.

Kiss Sándor és Fodor Zoltán edzők tanítványai közül a 
legfényesebb érmet a 43 kg-osok között birkózó Szabados 
Noémi nyakába akasztották az eredményhirdetésen, aki a ta-
valyi sikere után ismét megnyerte a súlycsoportját. Az 52 
kg-os Teszák Estilla és a 65 kg-os Fülep Zsuzsanna ezüst-
érmes lett, míg a 43 kg-osok között Ferentzi Emília, az 52 
kg-os mezőnyben pedig Lévai Nikolett a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel.

Budapesti bajnokok lettek!

zöld-fehérek egymást közt
Május közepén marokkói vendégei voltak a Ferencvárosi TC-
nek. Az észak-afrikai ország legnépszerűbb és hazáján kívül 
legismertebb klubjának, a Raja Casablancának a ‘70-es évek-
ben már volt fradista kapcsolata, akkor a VVK-győztes Orosz 
Pál irányította a szintén zöld-fehér színeket viselő csapatot.

A Raja elnöke tanácsadójával járt Budapesten. Ellátogattak a 
népligeti sportközpontba, valamint megnézték az Üllői úti sta-
dionban folyó munkálatokat. A meghívottak vendéglátójukkal, 
ifj. Orosz Pállal, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatójával 
jártak a telki edzőközpontban is, ahol a két klub vezetői tár-
gyaltak a Fradi marokkói és a Casablanca magyarországi edző-
táborozási lehetőségeiről.

RÖVIDEN
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MOZDULJ VELÜNK!

Új helyen a springer-szobor
A Ferencvárosi TC egyik szim-
bóluma az a szobor, amelyet az 
egyesület alapító elnöke, Springer 
Ferenc tiszteletére állítottak 1922. 
szeptember 24-én, az Üllői úti sta-
dionban. Mátrai Lajos alkotása sok 
viszontagságon esett át, 1950-ben 
például az akkori rendszer el akarta 
tüntetni, és Dalnoki Jenőnek kö-
szönhetjük, hogy ma is megvan, 
ugyanis az akkor ifjú futballista 
eldugta a birkózóteremben. A mű 
nemrég újabb kalandos útra indult.

A Springer-szobor az 1974-ben 
épült új FTC-stadionban, a Könyves Kálmán felőli kapu mögött, a klubház előtt állt egészen 
ez év május 3-áig. A közel négy évtizedes stadion lebontása során, a klub 114. születésnap-
ján szállították át a népligeti sportközpontba, ahol ünnepélyesen ismét felavatták.

Kilencvenegy éve a Himnusz, most a Fradi-induló csendült fel az eseményen. Először 
Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója mondott beszédet, melyben hangsúlyoz-
ta, hogy az alapító elnök manapság örömmel tekintene az egyesületre, a „Fradi-családra”. 
Biztosította a zöld-fehérek híveit, hogy az új stadion elkészülte után a szobor visszakerül a 
pálya mellé.

Takács Tibor, a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület elnöke arról szólt, hogy a Fradi 
legnagyobb értéke a múltja, amelyet többek között olyan szimbólumok jelképeznek, mint 
a Springer-szobor, és ez az alkotás a folytonosságot is jelenti. Springer Miklós, az alapító 
unokája felidézte, hogy nagyapját 1899-től 1920-ig minden esztendőben újraválasztották, és 
halála után az iránta való tiszteletből három évig nem töltötték be a tisztséget.

Az ünnepség a szobor megkoszorúzásával zárult.             (MS)

megverték a Barcelonát is
Pünkösd Torna néven rangos nemzetközi utánpótlás-lab-
darúgótornát rendezett a Ferencváros Telkiben. Az U18-
as női mezőnyben a zöld-fehérek első csoportmérkőzésü-
kön szép gólokat szereztek, így 5–1-re győzték le a horvát 
ZNK Agram csapatát. A második fordulóban a norvég 
Amasone volt Dörnyei Balázs együttesének ellenfele, a 
lányok pedig nagyszerű és eredményes játékkal 7–0-ra 
ütötték ki az északiakat. A másik csoportból a Barcelona 
jutott a döntőbe, szintén két győzelemmel.

Az U18-as torna fináléjában a Fradi nekirontott a kata-
lánoknak, és Kaján Zsanett találataival már a 22. percben 
kétgólos előnyre tett szert. A ferencvárosiak több helyze-
tet is kihagytak, és mivel a hajrában a Barcelona szépített, 
izgalmasan teltek az utolsó percek. A meccsen remekül 
védő Samu Anna azonban ekkor is állta a rohamokat, és 
az FTC megnyerte a tornát!

Nem sikerült a bravúr a fiúknak az U16-os korosztályban, ők 
hatodik helyen zárták a Pünkösdi Tornát. A bronzmeccsen az SC 
Braga szerezte meg a harmadik helyet, míg a negyedik a cseh 

Slavia Praha lett. A döntőben a Nürnberg és a Club Brugge csapott 
össze, és előbbi 4–1-es győzelmével ért véget a találkozó, a II. 
Pünkösdi Torna U16-os fiú mezőnyét tehát a német csapat nyert 
meg.                 (MS)

Balaton-átúszás
Aki valódi erőpróbára vágyik, jelentkezhet a Balaton-átúszásra, 
amelyet ha az időjárás engedi, idén július 6-án rendeznek meg. 
A Révfülöpről induló 5200 méteres táv során 20–30 méterenként 
álló hajók, motorcsónakok biztosítják az útvonalat, és segítenek 
a megfáradt úszóknak.

Nevezni Révfülöpön, a kikötőhöz közeli labdarúgópályán lehet 
7.00 órától 13.30-ig. Nevezési díj 5000 Ft/fő, az ár magába fog-
lalja az általános orvosi vizsgálatot, a verseny egyedi pólóját és 
a Balatonboglár Révfülöp közötti hajóutat, amelyet oda- vagy 
visszafelé lehet igénybe venni.           (TZA)
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115 éves a kinizsi 31.
Gazdagon díszített homlokzat és Kinizsi Pál mellszobra gyönyör-
ködteti a Kinizsi utca 31. szám előtt elhaladók szemét. Az építés 
évében, 1898-ban még y-nal írták Kinizsi (és így az utca) nevét 
is – meséli a falba vájt emléktábla.

A ház építésze, Szeleczky E. Lajos saját otthonának szánta az 
épületet. 1899-re húzták fel a közepes méretű bérházat, 23 lakás-
sal – érdekesség, hogy akkor még a házszám is a 23-as volt, mi-
vel a Millennium idején a „Kinizsy utca” csak a Lónyayig futott, 
Szeleczky remeke 1941-ben kapta meg a 31. számot.

A Szeleczky család mellett itt élt 1903-tól Kárpáti Béla, a „Fe-
rencvárosi Torna-Club football csapatának” vezetője. 1918-ban a 
házat megvásárolta, és a földszinti lakásba feleségével beköltözött 
Magyarország első atlétikai olimpiai bajnoka, Bauer Rudolf disz-
koszvető. Bauer a szőlőjéből készült borát az épület pincéjéből 
értékesítette (igaz, veszteségesen, ezért csak rövid ideig).

Az épület a mai napig őrzi díszei javát, de a 20. század trau-
mái nem kímélték: a II. világháború bezúzta például a kapubejárat 
feletti, félköríves színes ólomüveg ablakot, amelyen sárkányölő 
Szent György volt látható. 1951-ben még az ostromban elszenve-
dett károk javítása zajlott, és a munkákon alig lettek túl, 1952-ben 
államosították a házat. Bauer Rudolf özvegyét először ki akarták 
telepíteni, de a kérvények sorának köszönhetően, férje sport-
eredményeire való tekintettel, végül maradhatott. Rákosi alatt 
eltűnt a lépcsőház udvari faláról a kagylós kút és a szenteltvíz-
tartó. 1980-ban pedig a függőfolyosók díszes vasrácsát vitték el. 
A ‘80-as években restaurálták a márványtáblákat, a freskókat és 

domborműveket, az árvízmagasság-
jelző Wasserhöhe-táblát, a Patrona 
Hungariae és a Szent Flórián-
szobrot. 2000-ben megszé-
pült a kert, Bauer olim-
piai aranyának 100. 
évfordulójára pe-
dig emléktáblát 
helyeztek el. 

(VB)

Helytörténeti kvíz
Az alábbi kérdések a kerületben működő intézményekhez, épített emlékekhez, Ferencváros történetéhez kapcsolódnak. 
A helyes válaszokat június 5-éig a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre elküldő megfejtőink között értékes könyvaján-
dékot sorsolunk ki.

1. A kórház alapkőletételekor Ferenc József is jelen volt. Ki ter-
vezte a Tűzoltó utcai Gyermekklinika épületét?
A) Adler Károly B) Ybl Miklós C) Hauszmann Alajos
2. Milyen kezelések centruma ma a Tűzoltó utcai Gyermekklini-
ka?
A) a gyermekkori daganatos és leukémiás megbetegedéseké B) 
szemészeti C) fertőző betegségeké
3. Melyik kerületi helyszín nem szerepel A Pál utcai fiúk című re-
gényben? Az utcák a mai nevükön szerepelnek a válaszok között!
A) Lónyay utca 4–6. B) Friss utca C) Hőgyes Endre utca

4. Ki ő? Professor emeritus. 1929-ben született 
Budapesten. Latin-görög szakos tanár-

ként az ELTE Bölcsészet-
tudományi Karán 

végzett , 

1952-től tanársegédként dolgozott a Görög Nyelvi és Irodalmi 
Tanszéken. 1986-tól a Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszéken volt 
egyetemi tanár. 1987 és 1993 között ugyanitt tanszékvezető, innen 
vonult nyugállományba 1999-ben. Ösztöndíjasként Oxfordban, a 
Magdalen Collegiumban kutatott (1982), vendégtanár volt a grazi 
(1991) és a heidelbergi (2000) egyetemeken. Közben folyamato-
san jelentek meg publikációi a görög-latin költészet, a görög esz-
tétikai gondolkodás és a magyar klasszika-filológia történetének 
témáiban. Az utóbbi években egyebek közt írt a szóbeliség és az 
írásbeliség átmenetének görög tanulságairól, Horatiusról, a ma-
gyar Homérosz-fordításokról, Platón A lakoma című művéről és 
Euripidészről, a görög művelődéstörténetről. 1993-tól az MTA 
rendes tagja, hazai és külföldi egyetemek díszdoktora. Szent-
Györgyi Albert-, Széchenyi- és Bolyai János Alkotói Díjjal is ki-
tüntették. 2000-ben Ferencváros díszpolgárának választották. 
A) Ritoók Zsigmond B) dr. Kis Gyula C) Parádi Gyula
5. A Vámház körút 15. szám alatt (a Lónyai utca sarkán) Ybl Mik-
lós tervezésében 1863–64-ben épült Dlauchy Károly műlakatos 
bérháza. Az épületről készült fotó (balra) annak a fényképésznek 
a munkája, akit a magyarországi városfotózás úttörőjeként tartunk 
számon, és akinek képeiből március közepétől mozgó kiállítást 
láthattunk az M2-es és M3-as metróvonalak szerelvényeiben. Ki 
ő?
A) André Kertész B) Moholy-Nagy László C) Klösz György
Előző lapszámunk nyertese: Földesi László. Gratulálunk! A he-
lyes megfejtés: 1 – A; 2 – A; 3 – B;. 4 – C; 5 – B.
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idősügyi 
programajánló
Író-olvasó találkozó

Május 28. 16.00
Helyszín: FSZEK Boráros téri fiók-
könyvtár (Boráros tér 2.)
A Széphalom Könyvműhely mutatja 
be az ünnepi könyvhéten megjelenő 
köteteit. Az esten közreműködnek: 
Mezey Katalin kiadóvezető, Báger 
Gusztáv József Attila-díjas költő, Pósa 
Zoltán József Attila-díjas költő, Kósa 
Sándor prózaíró.

Gyógytorna
Május 29. 11.00
Helyszín: Dési Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)
Mozgásszervi betegségek megelőzésé-
re gyógytornász által tartott foglalko-
zás.

Egészségügyi előadás az időskori 
mozgásszervi betegségekről

Május 30. 14.00
Helyszín: Dandár u. 28.

Körtúra a Törökbálint feletti 
Nagyerdőben

Június 1.
Találkozás: 9 órakor, XI., Kosztolányi 
Dezső tér, 272-es busz végállomásánál
Program: táv: 6 km, szintkülönbség: 
80 m
Költség: a ferencvárosi lakosoknak 60 
év felett díjmentes

Vízitorna
Június 4. 15.00
Helyszín: Molnár Ferenc Általános Is-

kola (Mester u. 19.) tanuszoda
Idősek számára ajánlott ízületkímélő 
mozgásforma, mely jó hatással van a 
keringésre és a légző rendszerre.

Filmklub
Június 06. 10.00
Helyszín: Docu Art Mozi (Ráday u. 
18., bejárat az Erkel utca felől)
Láthatatlan húrok – A tehetséges 
Pusker nővérek (magyar dokumen-
tumfilm, rendezte: Sós Ágnes)
Lírai portré egy kecskeméti testvér-
párról, mindketten csodálatosan he-
gedülnek, tehetségüket több hazai és 
nemzetközi versenyen való sikeres 
szereplés bizonyítja. A filmnek kö-
szönhetően nemcsak lenyűgöző zenei 
élményben lehet részünk, de bete-
kinthetünk a Pusker lányok világába, 
amelyben a zene és egy családi titok 
mellett a különleges testvéri kapcsolat 
játssza a főszerepet. A filmvetítés után 
kötetlen beszélgetésre várjuk az érdek-
lődőket.

Egészségügyi előadás 
a cukorbetegségről

Június 11. 14.30. 
Helyszín: Dandár u. 28.

Gyógytorna
Június 12. 11. 00. 
Ferencvárosi Művelődési Központ  
(Haller u. 27.)
Mozgásszervi betegségek megelőzésé-
re gyógytornász által tartott foglalko-
zás.

műsorAJÁNLÓ

Olvassa be 
telefonjával 
a QR-kódot, 

és nézze 
meg a 

műsort:

Író-olvasó találkozó
Vendég: Jókai Anna
Június 11. 17.30
Közösségi Ház (1098 Budapest, 
Toronyház u. 3/B)
„Vannak kapuk a nemzedékek között, 
amelyeken át az élet áramlik, abban 
azonban mindkét generáció hibás, ha 
ezek a kapuk időnként szorosabban zár-
nak…” 

(Jókai Anna: Mi ez az álom?)
Közvetlen, kötetlen, izgalmas beszélge-
tésre hívunk mindenkit: fiatalt és időst 
egyaránt, hiszen Jókai Anna, a Kossuth-
díjas írónő példakép lehet minden nem-
zedék számára. Könyvelő, népművelő, 
általános iskolai, gimnáziumi tanár és 
sok más szerep, amelyből szemlélte az 

életet, melynek lenyomata megjelenik 
regényeiben, írásaiban. Állandóan meg-
újuló, lebilincselő egyéniség, őszintén 
és érzékletesen szól mindennapjairól, 
örömeiről, bánatáról, műveiről, ez alka-
lommal elsősorban utolsó regényéről, 
az Éhes életről, melyről a következőket 
nyilatkozta:

 „…a regény arról is szól, hogy [az 
emberek] valóban a jóra legyenek éhe-
sek, arra, hogy minél többet tudjanak 
segíteni, és megtalálják azt az isteni 
valóságot, amelyet valójában mindany-
nyian éhesen keresünk az életünkben. A 
regényeknek lelki szolgálatot is el kell 
látniuk, amelyre nagyon nagy éhség 
van a világban”.

Főzz együtt a nagyival! – 
a 9.tv műsorán

A Ferencváros Önkormányzatának „A teljes-
ség felé” elnevezésű idősügyi koncepciójához 
kapcsolódva, azonos című, új, kéthetente je-
lentkező műsort indított a 9.tv. 

Természetesen idősebb korban az egyik leg-
fontosabb kérdés az egészség. Éppen ezért 
rendszeres vendégei vagyunk a Mester utcai 
szakrendelőnek, bemutatjuk a szakorvosi el-
látásokat, és prevenciós céllal is beszélgetünk 
az időseket érintő betegségekről. Az egész-
ségmegőrzés része a rendszeres testmozgás és 
a közösségerősítő szabadidős sporttevékeny-
ségek. 

Nagy sikere van kerületünkben a Ferencvá-
rosi Természetbarát Egyesület által szervezett 
természetjáró túráknak. Legutóbb stábunk 
is elkísérte a lelkes és mozgékony kiránduló 
csoportot a csepeli Tamariska-dombra. Ellá-
togattunk továbbá a szintén önkormányzati 
szervezésű vízitornára és gyógytornára is. 
Reméljük, mindezekkel sokak kedvét sikerült 
meghoznunk a mozgáshoz.

Fontos, hogy szellemileg is aktívak és kre-
atívak maradjunk. E célból mutattuk be a Jó-
zsef Attila-lakótelepen működő nyugdíjasok-
ból álló Paletta Festőszakkört, amelyhez bárki 
csatlakozhat.

A szépkorú ember egyik legnagyobb kincse 
az élettapasztalata és bölcsessége, amit érde-
mes továbbadni a fiatalabb generációknak. 
Nagymamák tanították az ifjú hölgyeket erre 
a mesterségre a Molnár Ferenc Általános Is-
kola tankonyhájában megrendezett főzőver-
senyen. Erről szólt legutóbbi 
műsorunk.

A 9.tv elérhetőségei:
Tel.: 218-2121
E-mail: info@kilenc.tv
www.kilenc.tv
w w w . y o u t u b e . c o m /
kilencponttv
www.facebook.com/kilenc.tv
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Bölcsődei beiratkozás
Kerületünkben a Ferencvárosi Egyesített 
Bölcsődei Intézmények húszhetes kortól 
hároméves korig fogadják a gyermeke-
ket.

A kerületi önkormányzat teljes körű 
bölcsődei ellátást azoknak a gyerekek-
nek tud biztosítani, akiknek a szülei 
dolgoznak, ezért kérik a gondozás bizto-
sítását. Bölcsődébe egész évben lehet je-
lentkezni, a következő dokumentumokra 
van szükség: „Bölcsődei felvételi kére-
lem” (a jelentkezéskor is kitölthető), a 
szülők munkáltatói igazolása, a gyermek 
és a szülők lakcímkártyája, valamint a 
gyermek tajkártyája. A bölcsődei ellátá-
sért gondozási díjat a szülőknek nem kell 
fizetniük. A felvételről a bölcsődei rész-
legvezetőkből és az egyesített bölcsőde-
vezetőből álló bizottság dönt, figyelem-
be véve a törvényi előírásokat, illetve a 

védőnők javaslatát. A felvételről, illetve 
helyhiány miatt történt elutasítás esetén 
az előjegyzési sorszámról a szülőt írás-
ban értesítik.

Az önkormányzat bölcsődéi ezen felül 
gyermekfelügyeletet, úgynevezett idő-
szakos ellátást is biztosítanak, térítési díj 
ellenében, amely szolgáltatás azoknak a 
szülőknek kíván segíteni, akik nem ál-
landó vagy nem egész napos bölcsődei 
alapellátást kívánnak igénybe venni. Az 
időszakos ellátás igénybevételéről, illet-
ve a szolgáltatás díjairól a bölcsődékben 
lehet érdeklődni.

Az óvodai, bölcsődei beiratkozások a 
vonatkozó jogszabályok alapján történ-
nek. Önkormányzatunk mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a kerületünkben 
lakó gyermekek napközbeni ellátását 
magas színvonalon biztosítsa.

Fröccsöntött mű-
anyag motorral érkez-
tek a gyerekek arra 
a találkozóra, amit a 
Ferencvárosi Közös-
ségi Alapítvány szer-
vezett május 12-én. A 
Csarnok téri esemény 
a TANKOLJ FEL! – 
tavaszi kampány ré-
sze volt.?

Hol és hogyan töltötték 
az idei gyereknapot?

szelíd motorosok találkozója

a megelőzésről 
egyeztettek
Több alkoholt fogyasztanak a kerületi fiatalok, mint az átlag, ezért is kiemelt fel-
adat helyben a prevenció – hangzott el a Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum (KEF) szakmai napján.

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium adott otthont a fórumnak, me-
lyet Formanek Gyula alpolgármester, a KEF 
elnöke nyitott meg. A köszöntőt követően 
dr. Elekes Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus 
Egyetem docense, kutatásvezető ismertette 
a ferencvárosi drogfogyasztási szokásokat 
felmérő kutatás (ESPAD) eredményeit, ada-
tokkal segítve a kerületi drogstratégia meg-
újítását. Az eredményekből kiderül, hogy a 
ferencvárosi hetedik, nyolcadik és tizedig 
osztályos diákok körében a dohányzók aránya 
a magyarországi átlaghoz hasonló. Különbség 
az alkohol- és drogfogyasztás terén mutatko-

zik, a kerületi fiatalok ugyanis gyakrabban 
élnek különböző „tudatmódosító” szerek-
kel, elsősorban tömény italokkal és gyógy-
szerekkel. A kutatás másik elgondolkodtató 
eredménye, hogy a ferencvárosi tizedikes 
lányok körében nagyobb az öngyilkossági 
kísérletek száma, mint más kerületek ha-
sonló korú diákjainál. 

A szakmai nap második felében a KEF-
ben részt vevő civil szervezetek ismertet-
ték prevenciós programjaikat. Ferencváros 
Önkormányzata a szakemberekkel, civil 
munkatársakkal együtt keresi a megoldást a 
fiatalok problémáira.                          (Oláh)

Veres Imre:
– Minden évben egész napos 
programot szervezünk. Az 
idei különleges alkalom volt, 
ugyanis Győrbe utaztunk egy 
gyereknapi rendezvényre, így 
május utolsó hétvégéjét az 
egész család vidéken töltötte.

Óvári Tiborné:
– Szombaton a Ferencvárosi 
Művelődési Központ prog-
ramjain vettünk részt, vasár-
nap pedig kilátogattunk egy 
budatétényi bevásárlóközpont 
rendezvényére, ahol a gyere-
kek kedvenc mesefigurái ele-
venedtek meg.

Kovács Brigitta:
– A Városligetben és az FMK-
ban töltöttük a gyereknapot. Ez 
utóbbiról az óvodában értesül-
tünk. A gyerkőcök nagyon jól 
érezték magukat: egész nap 
hancúroztak az ugrálóvárban, 
kaptak kifestőt és lufit is.

Patonay Anita:
– Meglepetést nem vettünk 
a kicsiknek, hiszen az igazi 
ajándék az, hogy ezen a napon 
az egész család együtt lehet. 
Szoktunk ilyenkor színházba 
is menni, de idén kirándultunk, 
és részt vettünk az Eszterlánc 
zenekar koncertjén.
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ProGrAmAJÁNLÓ
Marokkói Kézművesvásár

Magyarországon elsőként nálunk!
május 27.–június 2.
Bakáts utca

Kortárs Művészetek Fesztiválja
május 31.–június 2.
XV. Plein Art 
Vendégország: Albánia
Képzőművészeti kiállítások, video- és 
zenei performanszok, koncertek, irodalmi 
programok, kézműves foglalkozások
Megnyitó: május 31. 17.00 (Szabadtéri 
színpad, Ráday u. 49.)
Ráday utca

Babák Rózsaparkja
május 30. 17.00
Közös piknik a József Attila-lakótelepi 
és az Aszódi telepi régi és új rózsás csa-
ládoknak
Pöttyös utcai Bölcsőde előtt (Pöttyös u. 8/A)

Filmklub
május 28. 18.00
Útkeresők Német Dokumentumfilm 
Klub: Wadan világa (Wadans Welt)
Rendező: Dieter Schumann, színes, német 
dokumentumfilm, 100 perc, 2010
DocuArt

Színház
május 29. 19.00 
Márai Sándor: Kaland
Szerelmi történet egy részben
Pinceszínház (Török Pál u. 3.)

Konferencia
Június 6. 9.00
Együttműködés és finanszírozás 
az innovációban
Ferencvárosi Házasságkötő Terem 
(Bakáts tér 1.)
regisztráció: konferencia.intale.hu

Going magyar
„Going magyar” címmel holland képzőművészeti kiállítás 
nyílt a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény épületé-
ben az Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesületének 
közreműködésével. A tárlaton hat külföldi kortárs művész 
alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők.

Kiss Zoltán egyesületi képvise-
lő közös és egyéni kiállítások 
szervezésével támogatja a ki-
emelkedő alkotói tevékenységet 
folytató képzőművészek mun-
káját. Az eseményen elmondta, 
nem ez az első alkalom, hogy 
holland alkotók műveit teszik 
közszemlére  Ferencvárosban. 
Tavaly is nyílt egy tárlat, így a 
mostani vendégek közül többek 
számára már nem ismeretlen 
Magyarország és a IX. kerület.

A művészek közül néhányan 
rendszeres látogatói a Pécsba-
gotai művésztelepnek, sőt,  la-
kásuk is van annak közelében. 

Kiss Zoltán hozzátette, a mos-
tani tárlat helyszíne nem vélet-
len, kevés ilyen jó adottságú 
kiállítóterem található a fővá-
rosban. 

A kiállításon június 1-jéig 
tekinthetők meg Alphons ter 
Avest, Desiree de Baar, Anke 
Land, Pier Pennings, Pietertje 
van Splunter és Elisabeth de 
Vaal alkotásai.

A múzeum hétfőtől péntekig 
12–18 óra között, szombaton 
pedig délelőtt 10 órától délután 
14 óráig tart nyitva a Ráday 
utca 18. szám alatt.

(szd)

HELYTÖrTÉNET

Ferencvárosi séták 
Június 1.

1. séta 9.00–11.00 
Jó tett helyére... Hogyan épülhet fel 
egy városrész adományokból?
Találkozó a Ferenc téren 8.45-kor.
2. séta 12.30–14.00
Jótevők emléke nyomában – Irodalmi 
séta Belső-Ferencvárosban
Találkozó a Ferencvárosi Helytörténe-
ti Gyűjtemény és Egyesület épületének 
udvarában (Erkel utca 15.) 12.15-kor.
A séták után helytörténeti vetélkedők-
re nevezhetnek be az érdeklődők. 
A programról a ferencvarosiseta@
gmail.com és a 06/20/913-6717-es, 
06/20/475-7053-as telefonszámon ér-
deklődhetnek. A sétákra előzetesen re-
gisztrálni kell!

Ferencvárosi rózsafesztivál
június 1.
Bakáts tér és környéke
Rózsanap
8.00 „Futórózsák” futóverseny – a Nehru parton, a Boráros tér 
mellett
9.30 Rózsák felvonulása
10.30 Megnyitó – a Bakáts téri szabadtéri színpadon – dr. Bács-
kai János polgármester köszöntője
11.00 Jantra Táncegyüttes – bolgár hagyományok Ferencváros-
ban
12.00 Bura Sándor és cigányzenekara – „Jó ebédhez szól a ró-
zsa”
13.00 Stand-up comedy – Redenczki Marika rózsás humorával
14.00 Csipkerózsika – a Turay Ida Színház gyermekelőadása
15.00 Molnár György harmonikaművész és triója
17.30 Csipkerózsika-választás
18.00 „Jelenítsd meg a rózsát!” gyermekrajzpályázat és a virág-
kötő verseny eredményhirdetése
18.30 Görög rózsák – a ferencvárosi görögök hagyományőrző 
műsora
19.00 Violet love storyja – romantikus dallamok zongorára
19.30 Rózsanapi Benkó Dixieland Band-koncert
Nemzeti Összetartozás napja
15.30 Dr. Bácskai János polgármester köszöntője
Közreműködik az Ádám Jenő Zeneiskola fúvószenekara, Fe-
rencváros iskolásai és a Muzsikás Együttes
16.45 Szená-Torok – a parlamenti kórus jó-
tékony célú koncertje az Assisi Szent Fe-
renc-plébániatemplomban
Kísérőprogramok
Egész nap gyermek- és családi progra-
mok, kézműves foglalkozás, kirakodóvásár, 
rózsapontok tánccal és zenével a Ráday utcá-
ban és a Ferenc téren. Filmvetítés egész nap 
a Helytörténeti Gyűjteményben Ferencvá-
ros dokumentumfilmeken címmel.
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az ülőmunka veszélyei
Az ülőmunka nemcsak a mozgásszervekre veszélyes, hanem a belső szervekre is rossz hatással van. A gerinc fájdalmas 
betegségei mellett az agyvérzés, szívinfarktus, szívnagyobbodás és vesebaj rizikófaktorát is növelheti az ülő életmód. 
A kockázatokra dr. Darabosné Tim Irma, a Semmelweis Egyetem ETK Fizioterápiai Tanszék oktatója és dr. Werling 
Klára belgyógyász figyelmeztet.

A gyógytornász tapasztalata szerint az emberek többségének nincs 
kellő információja a helyes ülésről. Aki naponta több órán át ül, jó 
ha tudja: ez jobban megterheli a gerincet, mint az állás, ezt mutatja 
szemléletesen a Nachemson-ábra (jobbra, lent).

Helytelen üléskor majdnem kétszeresen terhelődnek a porcko-
rongok az álláshoz képest. Ha mindez állandóan féloldalasan és 
egyenetlenül jelentkezik, kialakulnak a mozgásszervi betegségek, 
például a porckorongsérv vagy a meszesedés.

A szakemberek azt is hangsúlyozzák, a rossz tartás nemcsak a 
vázrendszerre, hanem az izmokra és a szalagokra is negatív ha-
tással van, ami szintén fájdalmat okozhat. A túlterhelés miatt a 
szövetek keringése és anyagcseréje is romlik, ami elváltozások-
hoz vezet, mindez pedig veszélyezteti a csonthártya, az ízületi 
szalagok, a porcfelszínek épségét, és kialakulnak a degeneratív 
elváltozások.

Mindezek elkerülésére a célzott aktív testedzés a megoldás. A 
mozgással jó vérellátást biztosítunk az izmokban, és a szív és a 
tüdő egészségének megőrzéséhez is hozzájárul. A testmozgás azt 
is elősegíti, hogy a csontállomány ne épüljön le, a mozgás hiánya 
pedig számos belgyógyászati problémát okozhat.

A mozgásszegény, ülő életmód 26%-kal növeli az úgynevezett 
metabolikus szindróma esélyét. Dr. Werling Klára belgyógyász 
elmondta, a szindróma jellegzetessége a magas vércukor- és ko-
leszterinszint, a magas vérnyomás, illetve ezek szövődményei, a 
szív- és érrendszeri betegségek. Az előbbiekkel járó magas vérzsír 

azért különösen rizikós, mert érkárosodást okoz az agyban, a szív-
ben, a vesében, így agyvérzést, szívinfarktust, szívnagyobbodást 
és vesebetegséget idézhet elő.

Ahhoz, hogy a bélrendszer normálisan működjön, szintén sok 
mozgás, folyadék és rost szükséges. Bármelyik hiánya esetén, 
emésztési gondok alakulhatnak ki (például haspuffadást), és a 
bélműködés renyhévé válik. Az ülőmunkát végzőknek arra is 
oda kell figyelniük, ha dagad a lábuk, mivel ez a visszér vagy 
szívelégtelenség tünete lehet. A mozgáshiány a daganatok 
kockázatát is növeli (ezt a bélrák és az emlőrák esetében 
mutatták ki). Mindezekből egyértelmű-
en kiderül, hogy az embernek meg-
határozó mennyiségű mozgásra van 
szüksége, hogy egészséges 
maradjon. A sportolás a leg-
jobb stresszoldó, és 
mivel endorfint sza-
badít fel, még öröm-
forrás is.           (VB)

FELHÍVÁs

sánta kutya nyílt nap
A kerületben működő Sánta Kutya állatren-
delő nyílt napot tart június 1-jén a Grundon 
(VIII., Nagytemplom utca 30.)
Programok:
15.00 Ebtréning: kutyás bemutató és nevelési 
tanácsok
16.00 Állatorvosi vizit: játékos bemutató gye-
rekeknek
16.45 B shop Blues koncert
14.30-tól folyamatosan:
• kutyasimogató a Futrinka Egyesület gazdi-

ra váró kutyusaival
• állatorvosi kvíz értékes nyereményekkel
• kutyafizioterápia bemutatása
• kötetlen beszélgetés állatorvosainkkal
A gazdikat kivételesen arra kérik, a rendez-
vényen fellépő nagyszámú négylábúra való 
tekintettel saját kedvenceiket hagyják otthon.

a baj megelőzhető
Tematikus egészségügyi szűrővizsgála-
tokat szerveznek Ferencvárosban a la-
kosság részére. Az első két alkalommal, 
május 15-én és 22-én bőrrákvizsgálaton 
vehettek részt a kerületiek, és május 
29-én is tartanak egyet. Idén négy-
féle kivizsgálás történik: májusban 

melanóma-, azaz bőrrák-, szeptember-
ben szív- és érrendszeri, októberben 
prosztatadaganat-, novemberben pedig 
glaukóma-, vagyis zöldhályogszűrést 
végeznek. Az ingyenes szűrővizsgála-
tokhoz előzetes bejelentkezés szüksé-
ges. A májusi melanómaszűrések mind-

egyikén beteltek 
a rendelkezésre 
álló helyek, de 
Kovács József, 
a szakrendelő 
igazgatója hang-
súlyozta, aki le-
maradt e három 
lehetőségről, az a 
szokásos rendelé-
si időben ugyan-
úgy részesülhet 
az ellátásban.

(szd)
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Hit és boldogság
A ferencvárosi zarándokokat is külön köszöntötték Csíksomlyón, ahol idén a 446. búcsút tartották a Szentlélek kiáradá-
sára emlékezve. A pünkösdi ünnepségre több száz ezren érkeztek az anyaországból és a határon túlról egyaránt.

Az erdélyi Mária-kegyhelyen 1567 óta 
gyűlnek össze minden évben a hívek. 
Eredetileg csak székelyek és csángók, 
ma viszont már szinte a világ minden tá-
járól érkeznek magyarok a búcsúba. Ez-
zel a hegynyereg nem csupán egy vallási 
szertartás helyszíne, hanem a magyarság 
legnagyobb találkozóhelye is egyben. Az 
eseményre nemcsak autóval, buszokkal és 
vonatokkal érkeztek, hanem motoron, bi-
ciklin, sőt, gyalog is, sokan székely vagy 
csángó népviseletben. 

Az udvarhelyiek egy csoportja példá-
ul több nappal a búcsú előtt indult el ott-
honról, az éjszakákat pajtákban töltötték, 
és mintegy hatvan kilométert tettek meg, 
amíg Csíkszeredába értek. A már hagyo-
mánynak számító pünkösdi záporeső idén 
elmaradt, így az ötszázezres magyar és 
székely zászlókkal tarkított tömeg verő-
fényes napsütésben hallgathatta végig a 
misét, amit Ternyák Csaba egri érsek, a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
alelnöke tartott. 

Szentbeszédében az érsek azt mondta, Is-
ten a pogányok előtt is kitárta a hit kapuját, 
amely azóta minden ember számára nyitva 

áll, ezért a pap a gyakorló keresztényeket 
arra kérte, segítsék a „keresőket”, hogy 
beléphessenek azon. Az atya szerint a bol-
dogság a hit következménye, ezért is lett 
az idei búcsú jelmondata Szent Erzsébet 
szűz Máriához intézett gondolata: „Boldog 
vagy, mert hittél”.

A 2013-as búcsú különlegessége volt az 
is, hogy az eseményen felszólalt Majevszki 
Roman lengyel atya, mégpedig annak kap-

csán, hogy az erdélyi ferences szerzetesek 
Lengyelországnak ajándékoztak egy, a 
csíksomlyói Mária-szoborról készült má-
solatot a czestochowai zarándokhelyről 
tavaly küldött ikon hálájául. A fafaragást 
a Boldogasszony zarándokvonattal vitték 
Budapestre, ahonnan június elején szál-
lítják a lengyelországi pálos rend Jasna 
Góra-i kolostorába.

(szencz)

Íme, itt vagyok, engem küldj! 
Boldog Salkaházi Sára szociális testvér közbenjárását kérő ima-
estet tartott május 10-én az Örökimádás templomban a Szoci-
ális Testvérek Társasága, a Nyolc Boldogság Közösség és az 
Emmánuel Közösség. Az imaestet megelőző szentmisét Mohos 
Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára celebrál-
ta, aki szentbeszédében kiemelte Sára testvér önfeláldozó szere-
tetét, amellyel a rábízottakat védelmezte, amikor 1944. december 
27-én a nyilasok körülzárták a vezetése alatt álló Bokréta utcai 
munkásnőotthont. Mint az otthon felelős vezetőjét, őt is elhurcol-
ták, és egy szemtanú sze-
rint még aznap este mind 
a hatukat (négy gya-
nús személyt, valamint 
Bernovits Vilma hitok-
tatónőt) mezítelenre vet-
kőztetve a jeges Dunába 
lőtték. 

XVI. Benedek pápa 
Salkaházi Sára 2006-ban 
történt boldoggá avatásá-
ra írta: „Senkinek sincs 
nagyobb szeretete annál, 
mint aki életét adja bará-
taiért. Sára testvér meg-
szívlelte Jézusnak ezt az 
üzenetét, és egész életét a 
szegények, a szenvedők, 

a kirekesztettek és az üldözöttek megsegítésére áldozta, és meg-
koronázta azt a vértanúság áldozatával. Modern és lelkes ember 
volt, aki hosszú belső küzdelem után jutott el addig a pontig, hogy 
egész életét Krisztusnak áldozza.”

Mohos Gábor prédikációjában hangsúlyozta: – Írásait olvasva 
jobban megismerjük Salkaházi Sára gondolatait, ekkor egy olyan 
személyiség bontakozik ki előttünk, aki nagyon közel áll hozzánk, 
aki egy közülünk. Nemcsak azért, mert a Föld ezen fertályán élt, 
magyarul gondolkodott és írt; nemcsak azért, mert ezeken az ut-

cákon járt, e városnak a 
hangulatát szívta magá-
ba, és itt élt élete utol-
só szakaszában, hanem 
azért is, mert nagyon 
hasonlóan látta a világot 
ahhoz, ahogyan mi is lát-
juk.

A Schlachta Margit 
által alapított Szociá-
lis Testvérek Társasá-
ga, amelynek Salkaházi 
Sára is tagja volt idén 
pünkösdkor ünnepelte 
fennállásának 90. évfor-
dulóját.

(Kulpinszky)
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ALBUm

rEJTVÉNY

Továbbra is várjuk a kerületi babákról készült fotóikat.  
Címünk: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

kÖZÖssÉG

GYErEkrAJZ

Dorottya 2012. augusztus 31-én született, a kép idén má-
jus 5-én készült a Kosárka sétányon lévő játszótéren.

Bodor Zsolt Ákos 2012. július 19-én szüle-
tett, a fotón 10 hónapos.

Vihar előtt készítettem ezt a képet, a fények mindig lenyűgöznek. (Gödrös Pali) 
Ha szeretné lapunkban látni saját fotóját, küldje el a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre!

FErENcVÁrosI GÓLYAHÍr

A Kerekerdő Óvoda Hangya csoportjának vidám 
tavaszi rajzaiból válogattunk. 
Ha szeretné lapunkban látni csemetéje alkotását, 
küldje el a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre!
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