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A folyó 891 centiméteren tetőzött 
június 9-én. Az árvízi védeke-
zésben országszerte több tízezer 
önkéntes is részt vett.

Több tucat névre szóló palántával 
gyarapodott a babák rózsakertje a 
József Attila-lakótelepen a környék 
újszülötteinek köszöntésére.

A „Ferencváros Pro Facultate” 
díjat idén Fuiszné Fehér Csilla 
óvodapedagógus és Tőkés Sándor 
iskolaigazgató kapta.

Nemzeti összetartozás
Határon túliak és anyaországiak együtt emlékeztek a trianoni békediktátum aláírására a Nemze-
ti Összetartozás Napja alkalmából a Bakáts téren. Testvérvárosainkból több tucat gyermek érkezett, akik közösen 
énekeltek a kerületi kisdiákokkal. Az esemény zárásaként a parlamenti kórus jótékonysági koncertet adott az Assisi 
Szent Ferenc-templomban.

Az I. világháborút lezáró békeszerződés 
Magyarország számára tragikus követ-
kezményekkel járt: hazánk területének 
mintegy kétharmadán idegen országok 
osztozkodtak, 13 millió magyar pedig a 
határokon kívül rekedt. A magyar kor-
mány 2010-ben nyilvánította június 4-ét, a 
diktátum aláírásának időpontját a Nemzeti 
Összetartozás Napjává.
A Bakáts téren ez alkalomból tartott ün-
nepi eseményen dr. Bácskai János emlé-

keztetett a jelenlegi kormány által hozott, 
kettős állampolgársággal kapcsolatos tör-
vényre, amit az anyaország nemzeti ösz-
szetartozás melletti legékesebb hitvallása-
ként nevezett meg. A polgármester örömét 
fejezte ki egyrészt azzal kapcsolatban, 
hogy a határokon túl eddig csaknem 400 
ezren vették fel a magyar állampolgársá-
got, másrészt, hogy Ferencvárosban is el-
hangzott már az ezredik állampolgársági 
eskü.

A kerület vezetője külön köszöntötte 
a rendezvényen megjelent határon túli 
testvérvárosok képviselőit – Beregszász 
(Kárpátalja), Királyhelmec (Felvidék), 
Magyarkanizsa (Délvidék) és Sepsiszent-
györgy (Erdély) küldöttségeit. 

A magyarkanizsaiak a történelmi Ma-
gyarországot ábrázoló, nyakba akasztható 
agyagérmet adtak ajándékba a megemlé-
kezés fellépőinek.

(Bővebben a 3. oldalon.)
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elismerések pedagógusoknak
Pedagógus nap alkalmából ünnepélyesen átadták a „Ferenc-
város Pro Facultate” díjat május 31-én, az FMK színházter-
mében. Az elismerésben idén Fuiszné Fehér Csilla óvodape-
dagógus és Tőkés Sándor iskolaigazgató részesült. 

A kerület kilenc önkormányzati fenntartá-
sú óvodájában 135 óvodapedagógus nevel 
1378 gyermeket. Ferencváros 11 iskolát 
működtet, ezekben 665 pedagógus oktat-
ja a diákokat, egészen pontosan 2825 ál-
talános és 1805 középiskolás tanulót. Dr. 
Bácskai János pedagógus napi köszöntő-
jében hangsúlyozta, minden pedagógusnak 
hálás odaadó munkájáért. Mint mondta, az 
ember lehet bármilyen idős is, kedves ne-
velőire, tanáraira mindig szeretettel gondol 
vissza, szinte családtagokként őrzi őket az 
emlékezetében. A Pro Facultate díj ezt a 
hálát hivatott kifejezni.

Fuiszné Fehér Csilla 1981 óta dolgozik 
a Csicsergő Óvodában, ahol aktívan, kre-
atívan vesz részt a szakmai és a közösségi 
munkában. Emberségességével, korrekt-
ségével, szerénységével nemcsak munka-
társai, de a szülők elismerését is kivívta. 
Méltatásában kiemelték, hogy szeretettel, 
egyéni bánásmóddal, kiemelkedő empáti-
ával neveli a gyerekeket. Tőkés Sándor 45 
éve végzi gyógypedagógiai munkáját nagy 
szakértelemmel, lelkesedéssel. Közel két 

évtizede a Ferencvá-
rosi Komplex Óvoda, 
Általános Iskola és 
Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani 
Intézmény igazgatója, 
vezetése alatt a „kise-
gítő iskolából” orszá-
gosan elismert fejlesz-
tő intézmény lett, ahol 
0–18 éves korig biz-
tosítanak széles körű, 
magas színvonalú 
ellátást a sajátos ne-
velési igényű gyerme-
keknek. Ferencváros 
nemcsak a felkészült, 
áldozatkész tantestü-
letre büszke, hanem arra az erős közössé-
gi szellemre is, amelynek köszönhetően a 
Komplex iskola diákjai nagy sikerrel ve-
hetnek részt a nemzetközi speciális gör-, 
gyors- és műkorcsolyaversenyeken.

Az eseményen az Ádám Jenő zeneisko-
la tanulói teremtettek különleges hangu-

latot dobszólójukkal, amelyet felkészítő 
tanárukkal, Donyec Istvánnal közösen ját-
szottak. A közönség ezt követően Kányádi 
Sándor versét hallgathatta meg, valamint a 
Turay Ida Színház vígjátékát, a Mici néni 
két életét nézhette meg.    

 (KM)

tiszteletbeli doktorokat 
avattak
Díszdoktori címmel 
tüntetett ki három jeles 
személyiséget a Káro-
li Gáspár Református 
Egyetem szenátusa. Az 
intézmény hittudományi 
karának dísztermében 
dr. Nikolaus Schneidert, 
a németországi Protes-
táns Egyház tanácsának 
elnökét, dr. August Stahl 
irodalom- és dr. Martyn 
Charles Rady történész-
professzort avatták tisz-
teletbeli doktorrá.

Az ünnepségen a hi-
vatalos laudációk után 
fogadalomtétel követke-
zett, majd dr. Balla Péter rektor átadta a doktori okleveleket. A ki-
tüntetetteket az egyetem vezetősége mellett dr. Bölcskei Gusztáv 
püspök köszöntötte, majd a megjelentek – a testvéregyházak kép-
viselői, közéleti személyiségek, professzorok, oktatók és családta-
gok – meghallgathatták dr. Nikolaus Schneider Állam és egyház: 
a kormányzók és kormányzottak felelőssége a barmeni hitvallás 
fényében című előadását.          (szencz)

több mint 50 éve  
diplomáztak

A hatvanöt, hatvan és ötven éve diplomázott egykori kerületi pe-
dagógusokat idén is köszöntötte Ferencváros Önkormányzata. 
Vas, gyémánt és arany oklevelet vehettek át a ma már nyugdíjas 
óvodapedagógusok és tanárok dr. Bácskai János polgármestertől, 
a Polgármesteri Hivatalban tartott ünnepségen. 

Vas oklevelet kapott a 65 éve diplomázott dr. Fodor Miklósné, 
aki 1948-ban szerezte meg az oklevelet a Budapesti Ranolder In-
tézet Tanítóképzőjén. Dr. Nyíri Jenőné Gecse Éva, Sashegyiné 
Miklós Mária és Ambrus Lászlóné gyémánt oklevélben részesült, 
ők 60 éve végeztek. 50 éve diplomázott, így arany oklevelet ka-
pott Erdei Józsefné. Mindannyian Ferencvárosban élnek, közülük 
többen tanítottak is a kerületben.            (Oláh Olívia)
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együtt az összetartozás napján
– Trianon a magyar történelem egyik legfájóbb 
eseménye, valóságos nemzeti tragédia okozója, 
máig nem teljesen feldolgozott trauma nemzetünk 
életében – fogalmazott a június 1-jei emléknapon 
dr. Bácskai János. A polgármester szerint létezik 
nemzeti összetartozás, és nem csupán szép sza-
vakban, művészeti alkotásokban, hanem a min-
dennapi élet gyakorlatában is: példaként említette 
a testvérvárosi programokat, iskolák, intézmények 
és egyházi közösségek táborait, kulturális támoga-
tásokat, sőt, az árvízi védekezésben való együtt-
működést is.

A rendezvényen az Ádám Jenő zeneiskolából és 
a testvérvárosokból érkező gyermekek közremű-
ködésével a közönség elénekelte a Himnuszt és a 
Székely himnuszt, valamint tíz, a történelmi Ma-
gyarország különböző vidékeiről származó nép-
dalt, a parlament kórusa, a Magyar Villamosművek 
Zrt. és a Szerencsejáték Zrt. által támogatott 
Szená-Torok pedig ünnepi jótékonysági koncertet 
adott az Assisi Szent Ferenc-templomban.   (SZD)

zenével  
a magyarságért

Jótékonysági koncertet adott Bogányi 
Gergely Kossuth-díjas zongoramű-
vész a Nemzeti Összetartozás Nap-
ján a Boldogasszony Iskolanővérek 
határon túli missziójának támogatása 
érdekében.

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaköz-
pontban tartott esten az esemény apropó-
jához kapcsolódóan a nővérek felidézték a 
múltat, és elmesélték, hogy a trianoni bé-
kediktátum következményeként közössé-
gük éppúgy átélte az elszakadás fájdalmát, 
mint az egész nemzet, az addig létesült 32 
rendházukból ugyanis 19 Romániához, 3 
pedig Jugoszláviához került. A rend mun-
kájában emiatt is cél a diákok magyarság-
tudatának ápolása és erősítése.

A jótékonysági estet – amelyen Chopin- 
és Liszt-művek hangzottak el – megtisz-
telte jelenlétével Hölvényi György egy-
házügyi államtitkár, valamint az I. kerület 
polgármestere, Nagy Gábor Tamás is.

Felkészült csapat védte kerületünket
Lapzártánkkor 
még víz borította 
a rakpartokat, 
de már nagyrészt 
elmúlt az árvíz-
veszély a kerü-
letben. A Duna 
891 centiméteren 
tetőzött június 
9-én éjszaka, ezzel 
31 centiméterrel 
haladta meg a va-
laha mért legna-
gyobb vízállást.

A tetőzés előtt néhány órával a Helyi Védelmi Bizottság Polgármesteri Hivatalban lévő 
Vezetési Pontjáról indult az a bejárás, amelyen a IX. kerületi árvízi védműveket ellen-
őrizte Ferencváros polgármestere katasztrófavédelmi szakemberek kíséretében. A helyi 
sajtó jelenlétében zajló egyeztetésen dr. Bácskai János polgármestert és dr. Vas Imre or-
szággyűlési képviselőt tájékoztatták a szakemberek a dunai áradásról, illetve a védelmi 
munkálatokról.

A Duna ferencvárosi szakaszának árvízvédelmi szemléjén a Helyi Védelmi Bizottság 
vezetője, dr. Ördögh Brigitta és Karas János tűzoltó őrnagy elmondta, a kerületben el-
sősorban a Vásárcsarnok hulladékszállítási folyosóját záró kapu és a Hajóállomás utca 
végén lévő árvízvédelmi kapu a veszélyeztetett, ezekre kell a legnagyobb figyelmet szen-
telni. A víz betört a hajóállomás volt épületébe, így onnan két hajléktalant kellett kitele-
píteni, mivel az épületben életveszélyes lett volna maradniuk. Az árvízvédelmi bejárás 
a Kvassay-zsilipnél fejeződött be, ahol jól érzékelhető volt a megáradt Duna ereje. A 
tetőzés és az azt követő apadás idején folyamatosan figyelték a kerületi védműveket.

– Az ár levonulása után megnő a fertőzésveszély, hisz az áradás során a víz emésztőkbe, 
temetőkbe is bejuthatott, így minden épületet, utcát fertőtleníteni kell, amely érintkezhe-
tett a vízzel – mondta el Karas János kerületi katasztrófavédelmi vezető lapunknak, hoz-
zátette: – a fővárosban az ivóvízellátásban nem lehet probléma, a Vízművek fokozottan 
figyeli a víz minőségét.

Az árvízi védekezésben országszerte a katasztrófavédelem, a rendőrség, a katonaság 
és más állami szervek mellett karitatív szervezetek és több tízezer önkéntes is részt vett. 

A jótékonysági koncerten a közönség felajánlásokat tehetett a Gát utcai Fe-
rencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI javára. Az összegyűlt 
adományt – 93 ezer forintot – Kristyánné Aknai Erzsébet, a Szená-Torok kórus 
elnökségi tagja, Somogyi Ágnes, a kórus szervezője és dr. Bácskai János, Fe-
rencváros polgármestere adta át Tőkés Sándornak, az intézmény igazgatójának 
június 12-én.



FeReNcvÁRos4 közbiztoNsÁg

gyors büntetés a tolvajnak
A IX. kerületi ügyészség gyorsított eljárásban állított bíróság 
elé egy férfit, aki május 21-én, a Balázs Béla utcai villamos-
megállóban letépte egy villamosra várakozó nő nyakából az 
arany nyakláncát, majd a helyszínről elmenekült. A sértett 
segítségért kiabálva az elkövető után futott, amit a járókelők 
észleltek, és a segítségére siettek. A férfit végül egy szolgálaton 
kívüli rendőr és két biciklis fogta el a helyszín közelében, a 
járőrök kiérkezéséig pedig visszatartották.

A bíróság elé állítás eredményes volt, a terheltet a Pesti Köz-
ponti Kerületi Bíróság 300 óra közérdekű munkára ítélte. A bí-
róság elé állítás intézményének az a célja, hogy lehetővé tegye 
az eset gyors elbírálását olyan egyszerűbb megítélésű ügyek 
esetén, amelyeknél a nyomós közérdek megkívánja, hogy a 
bűncselekmény elkövetését a lehető legrövidebb időn belül a 
büntetőjogi felelősségre vonás kövesse.

KÖZBIZTONSÁG

védelem a lakótelepen
A hirtelen jött vihar ellenére is nagyon sok 
érdeklődő jelent meg a József Attila-lakóte-
lep közbiztonságával, a közterületek állapo-
tával kapcsolatos lakossági bejáráson június 
10-én. A rossz időjárás miatt azonban nem 
volt lehetőség körbejárni a telepet, ezért a 
közösségi házban hallgatták meg a lakók 
észrevételeit, felvetéseit.

A panaszokra reagálva Fuxreiter Róbert 
rendőrkapitány elmondta, a legfontosabb, 
hogy közös erővel kell megvédeni magun-
kat, hiszen közösek az érdekeink. A lakos-
ság és a rendőrség összefogására hívta fel a 
figyelmet. Hangsúlyozta, a lakótelep körzeti 
megbízottjai is azért vannak, hogy az ott élők 
nagyobb biztonságban érezhessék magukat. 
Kovács Krisztián rendőr főtörzszászlós és 
Babocsák Zoltán rendőr törzsőrmester a Pöttyös utca 6. szám alatt 
működő Körzeti Megbízotti Irodában tart fogadóórát minden csü-
törtökön 17 és 19 óra között. Május elejétől pedig a felújított Bör-
zsöny utcai rendőrőrsön is működik ügyfélfogadás, a napközbeni 
panaszfelvétel mellett éjszakai ügyelet is van az őrsön.

A közterületek állapotával, többek között a társasházi öntöző-
rendszerek és a szelektív hulladéktárolók helyzetével, a metró-
aluljáró rendezetlenségével, valamint a parkolási gondokkal kap-
csolatban is érkeztek panaszok. Formanek Gyula alpolgármester 
és Görgényi Máté, a József Attila Városrészi Önkormányzat elnö-
ke összegyűjtötték a felmerült problémákat, és továbbították azo-

kat a Polgármesteri Hivatal 
illetékes irodái felé. Az egyez-
tetésen Rimovszki Tamás, a 
Ferencvárosi Közterület-fel-
ügyelet igazgatója és Sebők 
Endre, a FESZOFE Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója is 
részt vett.

A lakótelep tényleges bejá-
rását egy később időpontban 
pótolják.               (forrás: 9.tv)

Ügyfélfogadási idő  
a Börzsöny utcai rendőrőrsön:

Hétfő: 8.00–14.00
Kedd: 10.00–16.00

Szerda: 10.00–16.00
Csütörtök: 14.00–20.00

Péntek: 9.00–13.00
Az ügyfélfogadási időn kívül 
ügyelet is működik az őrsön.
Cím: IX. kerület, Börzsöny 

utca 13. Tel.: 455-4800

 
Nyári üldözés

– Lassabban meneküljön, Mackós Frici, még leesik  
a vaníliám!!!

Ne váljon áldozattá!
Bűnmegelőzésről, közbiztonságról tar-
tottak előadást időseknek május végén 
az Ferencvárosi Művelődési Központ-
ban (FMK). A Nemzetvédelmi Egyetem 
docense, kommunikációs szakember, dr. 
Molnár Katalin elmondta, mit tehetnek 
a szépkorúak, hogy a lehető legnagyobb 

biztonságban éljenek. Ismeretterjesztő elő-
adásában beszélt arról, hogyan ismerhetik 
fel a számukra veszélyt rejtő helyzeteket, 
miként lehet megelőzni, hogy bűncselek-
mény áldozatává váljanak. 

Felhívta az idősek figyelmét, hogy ha 
otthon egyedül vannak, csakis olyan em-

bernek nyissanak ajtót, akit ismernek. Az 
utcán lehetőleg ne egyedül sétáljanak, ha 
pedig leszólítja őket valaki, ne bízzanak 
meg benne feltétel nélkül, ne engedjék ma-
gukhoz túl közel az ismeretlen, gyanús kül-
sejű embereket, mert azok kihasználhatják 
a helyzetet, és könnyen meglophatják őket.



FeReNcvÁRos 5zöLd

FELHÍVÁS

zöldségcsírás szendvics az ovisoknak
A tradíciókhoz híven idén is Zöldpont vetélkedőt tartottak 
a Kerekerdő Óvodában június 4-én. A rendezvényen – 
amely a gyerekek egészséges életmódra neveléséről szólt – 
több tucat kerületi ovis vett részt.

A kicsiket Formanek Gyula köszöntötte, 
aki hangsúlyozta, ahhoz hogy egészsége-
sek legyünk, a rendszeres mozgás mellett 
a helyes táplálkozás is elengedhetetlen. 
Az alpolgármester arra kérte az óvodáso-
kat, fogyasszanak minden nap zöldséget és 
gyümölcsöt, és sportoljanak minél többet, 
mert ha fizikailag egészséges az ember, ak-
kor lelkileg is azzá válik.

A nap közös tornával indult, majd a 
gyerekek – saját óvodájukat képviselve – 
csoportokban haladtak végig a különböző 
állomásokon. Míg az egyik asztalnál ter-
mészetfotókat rakhattak ki, addig a másik-
nál zöldségcsírás szendvicset kóstolhattak, 
de megtanulhatták a fogmosás alapvető 
szabályait, és a rendezvény tematikájához 

illeszkedő kézmű-
ves foglalkozáson, 
valamint jógaórán is 
részt vehettek. A bát-
rabbak kipróbálhat-
ták a szlalompályát 
is, amit gördeszkán 
hasalva kellett teljesíteni, akinek pedig 
barkácsolni támadt kedve, műanyag pa-
lackból készíthetett ügyességi játékot.

a mi óvodánk
Ez volt a témája az ez évi Kerekerdei Vi-
gasságoknak, amit május végén tartottak 
a Vágóhíd utcai óvodában. A szervezők 
úgy válogatták össze a programokat, hogy 
azokból a szülők számára kiderüljön, gyer-

mekeikkel az év során milyen elvek alap-
ján foglalkoztak. 2013-ban a négy évszak, 
a magyar néphagyományok, a nemzeti és 
keresztény ünnepek, valamint a zöldna-
pok kerültek a rendezvény középpontjába. 
A vidám vetélkedők, kézműves foglal-
kozások közben a gyerekek néptáncot is 
tanulhattak, a kemencében sült lepény el-
fogyasztása után pedig a Kaláka együttes 
koncertjét hallgathatták végig.       (szencz)

virágot a babáknak
Több tucat palántával gyarapodott a babák rózsakertje a József Attila-lakótelepen. A vá-
rosrészi önkormányzat és az Írisz Családi Kör idén is névre szóló csemetével köszöntötte a 
környék újszülötteit, sőt, néhány idősebb testvér is saját rózsatövet kapott.

A május végi ünnepségen megjelenteket Görgényi Máté köszön-
tötte, aki elmondta, tavaly még csak a József Attila Városrészi 
Önkormányzat elnökeként vett részt a rendezvényen, most azon-
ban újdonsült apukaként is egyben, hisz nemrégiben született meg 
Sára nevű lánya, akinek szintén saját palántát ültettek a babák ró-
zsakertjében. 

A csecsemők szülei ajándékcsomagot vehettek át a képviselőtől, 
amely egyebek mellett tartalmazta azt a névtáblát is, amit később 
gyermekeik saját rózsatöve mellé szúrhattak. Az idei, mintegy 
hatvan rózsatulajdonos nevét és születési dátumát most is dísztáb-
lán rögzítették, és az előző években kifüggesztett névsorok mellett 
kapott helyet a parkban. Velenczei Ágnes, az Írisz Családi Kör ön-
kéntes szervezője köszönetet mondott Ferencváros Önkormány-

zatának azért, hogy hetedik éve 
támogatja a rózsaparkprogram 
megvalósulását. A hivatal részé-
ről Formanek Gyula alpolgár-
mester jelent meg az eseményen, 
aki bejelentette, a helyi képvise-
lő-testület döntése értelmében a 
jövőben minden kerületi kisgyer-
mekes család újszülött-támoga-
tásban részesülhet. Értéke fejenként 40 ezer forint, amiből 10 ezer 
forintot azonnal fel lehet venni, 30 ezer forint pedig a szülők által 
nyitott úgynevezett Start-számlára kerül, és évről évre gyarapo-
dik.                   (szd)

Megelőzhetők a halálesetek
Tíz darab szén-monoxid-érzékelő berendezést osztott ki az 
önkormányzat olyan kerületi közintézményeknek, amelyek-
ben nyitott égésterű gázkészüléket üzemeltetnek.

Az eszközöket az Országos Tűz-
megelőzési Bizottság, valamint 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság bocsátotta rendel-
kezésre az esetleges balesetek 
megelőzése érdekében, ugyanis 
az elmúlt évben is sokan vesztet-
ték életüket gázmérgezés követ-
keztében.

Karas János tűzoltó őrnagy 
hangsúlyozta, a szén-monoxid 
egy alattomos gáz, jelenlétét ne-
héz érzékelni, mivel színtelen, 

szagtalan. A jelzőszerkezeteket 
dr. Bácskai János polgármester 
adta át a Lónyai utcai Reformá-
tus Gimnázium, a Kicsi Bocs 
Óvoda, a Csicsergő Óvoda, a 
Komplex Óvoda, a Telepy Ká-
roly iskola, az SE Anatómia 
Tömb Szövettani és Fejlődés-
tani Intézet, a SE II. sz. Gyer-
mekgyógyászati Klinika, a SE 
Gyógyszerésztudományi Kara, a 
Szent-Györgyi Albert és a Kőrö-
si Csoma iskola képviselőinek. 

ebösszeírás június 30-áig!
Tisztelt Ebtulajdonosok!
Felhívjuk a kerületi kutyatartók figyelmét, hogy az ebösszeírás határidejét 
meghosszabbítottuk. Kérjük mindazokat, akik adatszolgáltatási kötelezettsé-
güknek még nem tettek eleget, hogy legkésőbb 2013. június 30-áig jelentsék 
be az összeíráshoz szükséges adatokat a hivatalnál. Az adatlap átvehető a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (1092 Budapest, Bakáts tér 14.), illetve 
ügyfélszolgálati kirendeltségein (1098 Budapest, Toronyház u. 3/B és 1097 Bu-
dapest, Ecseri út 19.), a kerületi állatorvosi rendelőkben, továbbá letölthető az 
hivatal internetes portáljáról (www.ferencvaros.hu) is.

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy aki a kötelezően előírt adatszolgál-
tatást, adatregisztrációt a meghosszabbított határidőben sem, vagy nem a 
jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, azzal szemben állatvédelmi 
bírság szabható ki!             Dr. Nagy Hajnalka jegyző sk.

Bogoly Kende
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KÖZLEMÉNYEK
Felújítják a rendelőt
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Ferenc tér 1. szám 
alatti felnőtt háziorvosi rendelő felújítás miatt zárva 
tart 2013. június 13. napjától előreláthatólag augusz-
tus közepéig.

A Ferenc tér 1. szám alatt rendelő felnőtt háziorvosai, 
dr. Eörsi Dániel, dr. Kamondi Zsuzsanna és dr. Hilgert 
Géza június 17-étől fogadják önöket változatlan rende-
lési időben a IX., Mester u. 45. szám alatti szakorvosi 
rendelőben a II. emeleten, a 215. és 216. vizsgálóban.
A Ferenc tér 1. háziorvosi rendelő ezen időszak alatti 
telefonszáma: 455-4500/134 és 141 mellék.

Július 1-jén zárva tartanak!
– Július 1-jén (hétfőn), a Közszolgálati Tisztviselők 
Napján a kerületi kormányhivatal valamennyi szerve-
zeti egysége zárva tart – tájékoztatta szerkesztősé-
günket dr. Ördögh Brigitta, a BFKH IX. Kerületi Hivatal 
vezetője.

Ugyancsak július 1-jén, a Semmelweis-napon a felnőtt 
és gyermek háziorvosi rendelések, fogorvosi és szakor-
vosi rendelések is szünetelnek. Halaszthatatlan, sürgős 
esetben a felnőtt orvosi ügyelethez fordulhatnak, a 
1096 Budapest, Haller u. 29/A szám alatt (telefon: 215-
1644, 215-6983), vagy gyermek esetében a gyermek-
orvosi ügyelethez, 1096 Budapest, Tűzoltó u. 71–75. 
szám alatt (telefon: 783-1037).

Igazgatási szünet  
a Polgármesteri Hivatalban
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Budapest Főváros IX. Ke-
rület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete 2013. augusztus 5. napjától augusztus 16. napjáig 
igazgatási szünetet rendelt el.

A Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet időtar-
tama alatt zárva tart, azonban a Közszolgáltatási Iroda, 
a Posta Shop és a Humánszolgáltatási Iroda ügyfélszol-

gálata nyitva tart, hogy ezen idő alatt is biztosítsuk 
ügyeik elintézésének folyamatos ellátását.

Ezen irodák és kirendeltségek pontos nyitva tartását 
megtalálják a www.ferencvaros.hu honlapon. Tekin-
tettel arra, hogy az ügyfélfogadás ezen szervezeti egy-
ségeknél csökkentett létszámmal történik, az esetle-
ges várakozásért Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét és 
megértését kérem.

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

Helyesbítés
A Lendületben a városrehabilitáció című, előző lapszá-
munkban megjelent cikkünkben a saját forrásból fel-
újítandó épületeket pontatlanul soroltuk fel.

A pontos információ: „...az önkormányzat saját for-
rásból megkezdi a Viola u. 37/C, Balázs B. u. 32/A–B és 
a Thaly Kálmán u. 19. felújítását is.” A pontatlanságért 
elnézésüket kérjük.

teret az ötleteknek!
Együttműködés és finanszírozás az innovációban címmel tartott 
konferenciát az Innovatív Találmányokért Egyesület (INTALE) a 
kerületben június 6-án.

A nonprofit egyesület legfőbb célja, hogy 
a mikro-, kis- és középvállalkozások ötle-
teinek megvalósulását segítse. Ha egy kis 
cég újszerű módszert talál ki vagy nagy-
szerű terméket talál fel, akkor a főleg köz-
gazdászokból, jogászokból álló egyesület 
először felméri, hogy az ötlet mennyire 
piacképes, és mennyire válhat hasznossá a 
társadalom számára. 

Görgényi Máté, az egyesület elnöke la-
punknak elmondta, tapasztalatuk szerint 
ma rengeteg kiváló ötlet sikkad el, és csak 
kevés jut el a megvalósításig. Szerinte ezt 
az is igazolja, hogy a Nemzeti Kutatás-
fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 
is többek között a vállalkozásfejlesztésre 
szánt uniós források hatékonyabb felhasz-
nálását tűzte ki célul. Az eddigi felhaszná-
lási nehézségek fő okát abban látja, hogy a 

hazánkban működő mikro-, 
kis és középvállalkozások 
nagy része nem is szerez 
tudomást az ilyen pályáza-
tokról. 

A regionális fejlesztési 
ügynökségek jelenleg is aktívan hirdetik 
a lehetőségeket, az INTALE célja, hogy 
segítve az állami szereplőket ezekre még 
hatékonyabban felhívják a vállalkozások 
figyelmét. Emellett jogi, gazdasági támaszt 
is igyekeznek nyújtani az ötletgazdáknak.

Az egyesület által szervezett Együttmű-
ködés és finanszírozás az innovációban 
című konferencián többek között dr. Deák 
Csaba, a Nemzeti Innovációs Hivatal el-
nökhelyettese tartott előadást. Dr. Bácskai 
János polgármester köszöntötte a konfe-
rencia résztvevőit, és az eseményre olyan 

termékeket gyűjtött egy kosárba, amelyek 
piacra kerülését és sikerét hosszú innová-
ciós folyamat előzte meg. Köszöntőt mon-
dott továbbá dr. Kiss Zoltán, a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara általános alel-
nöke. A rendezvény fővédnöke Szatmáry-
Jähl Angéla, a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara Kereskedelmi Tagozat elnöke 
volt.

Az Innovatív Találmányokért Egyesület 
weboldala: www.intale.hu, e-mailcíme: 
info@intale.hu

    (TZA)

a tehetséget díjazták
A taneszköz-támogatásban részesült diákok emléklapját 
és a nyolcadikos végzős fiatalok emlékérmét adta át a 
„deák” Közalapítvány június 7-én.

A „deák” Közalapítvány célja a Ferenc-
városban élő tehetséges, ám nehéz anyagi 
körülmények között élő, szociálisan hátrá-
nyos helyzetű fiatalok tanulmányainak tá-
mogatása, esélyegyenlőségük biztosítása. 
A „deák” emlékéremmel a kuratórium azo-
kat a ferencvárosi végzős általános iskolás 
tanulókat jutalmazza, akik tanulmányaikat 
kiemelkedő eredménnyel végezték el, il-

letve aktívan részt 
vettek az iskola 
közösségi életé-
ben.

Idén 121 gyer-
mek kapott emléklapot és anyagi támoga-
tást taneszköz vásárlásához. Kilencen kap-
ták meg a „deák” emlékérmet az anyagi 
támogatás mellé.

A díjakat Klujber Róbertné kuratóriumi 
elnök és Formanek Gyula alpolgármester 
adta át a diákoknak. A díjátadón részt vett 
Zombory Miklós képviselő is.
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összefoglaló a képviselő-testület júniusi üléséről

Megújulhat a bakáts tér és a Nehru part
Felkészültek az árvízi védekezésre
A dunai árvíz miatt kihirdetett veszélyhelyzet is-
mertetésével kezdte ülését a Képviselő-testület 
június 6-án. Karas János őrnagy, a Helyi Védel-
mi Bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettese 
elmondta, olyan magas vízállásra kell számítani, 
amilyet eddig még sohasem mértek. Az ülés nap-
ján még úgy tűnt, 885 centiméteren tetőzik a Duna, 
utóbb kiderült, hogy a legmagasabb vízállás 891 
centiméter volt, ezt június 9-én, vasárnap éjszaka 
mérték a fővárosban. A katasztrófavédelem szak-
embere úgy vélte, a kiépített védvonal meg tudja 
majd óvni a IX. kerületet az árvíztől. (Az árvízi vé-
dekezésről szóló írásunkat a 3. oldalon találja.)

Rendőrőrs a lakótelepen
Az árvíz mellett a közbiztonság is napirendre került. Fuxreiter 
Róbert, a IX. kerület rendőrkapitánya beszámolójában kiemelte 
a Börzsöny utcai rendőrőrs megnyitását. Elmondta, hogy a József 
Attila-lakótelepen élőknek ezentúl nem kell bemenniük a Haller 
utcába, helyben tudják intézni ügyeiket. (A Börzsöny utcai rend-
őrőrs ügyfélfogadási rendjéről szóló tájékoztatónkat a 4. oldalon 
találja.)

Nyereséges a FeszoFe
A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. 
a tavalyi nyereségéből 60 millió forintot fordíthat eszközbeszer-
zésre.

Megújuló terek
A főváros a lakóházak renoválása helyett ezentúl olyan közössé-
gi tereket kíván felújítani, amelyeket a budapestiek előszeretettel 
használnak. Ferencváros ezért idén a fővárosi városrehabilitációs 
pályázatra a Bakáts utca és Bakáts tér, valamint a Nehru part fel-
újításának terveivel pályázik.

további döntések
Összesen 150 millió forint támogatást nyújtott ez évben is Ferenc-
város Önkormányzata társasházak felújítására, 10 millió forinttal 
támogatta templomok renoválását, és 11 millió forinttal segítik a 
tehetséges, ám szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokat a „deák” 
Közalapítványon keresztül.

Augusztustól a Ferencvárosi Közterület-felügyelet látja el a ke-
rület tulajdonában lévő ingatlanok és a Polgármesteri Hivatal biz-
tonsági őrzését. Előzőleg ezt a feladatot egy magáncég végezte, a 
döntéssel közel 50% megtakarítás érhető el. 

Három óvodavezetői pályázatról is döntött a Képviselő-testület. 
Eszerint a Méhecske Óvodát Némethné Faragó Ibolya, a Nap-
fény Óvodát Sztudva Mónika, az Ugrifüles Óvodát pedig Kékesi 
Györgyné irányítja augusztustól.

A képviselők megalapították a „magyar nyelvért” emlékdíjakat, 
amelyeket testvértelepüléseinken (Magyarkanizsa, Királyhelmec, 
Beregszász és Sepsiszentgyörgy) évente egyszer adományoznak 
azoknak az általános iskolai végzős diákoknak, akik kimagasló 
teljesítményt nyújtottak a magyar nyelv ápolásában.            (TZA)

Értékőrzés nemzetiségiekkel
Hetedik alkalommal tartottak nemzetiségi kavalkádot a Ferenc-
városi Művelődési Központban (FMK). A színpadon bolgár, 
görög, német, roma, román, ruszin, szerb és szlovák formációk 
előadásai követték egymást, majd a produkciók után gasztro-
nómiai kalandozás következett: a résztvevők megismerked-
hettek a jelenlévő kisebbségek nemzeti ételeivel, többek közt 
a szlovák sztrapacskával, az igazi görög fetasajttal, pitával és 
olajbogyóval, vagy a román grillspecialitással, a miccsel.

vérüket  
adták
Véradást szervezett 
Ferencváros Önkor-
mányzata és a Vöröske-
reszt helyi szervezete a 
Polgármesteri Hivatal 
épületében. Az intéz-
mény dolgozói közül 
többen is vállalkoztak 
erre a feladatra, köztük 
dr. Bácskai János pol-
gármester is. Buncsik 
Ildikó, a Magyar Vörös-
kereszt Fővárosi Szer-
vezetének igazgatója a 
helyszínen hangsúlyoz-
ta, egy ember levett vé-
rével akár másik három 
rászoruló életét is meg 
lehet menteni.
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Helyére került az első pillér a stadionban
A ferencvárosiak számára a legfontosabb hír az új Üllői 
úti Albert-stadionnal kapcsolatban, hogy az építkezés a 
legnagyobb rendben halad.

Korábban az államháztartási hiány 3% alatt tartása kapcsán felme-
rült, hogy esetleg csúszhat a FTC-stadion építése. Fürjes Balázs, a 
beruházásért felelős kormánybiztos az egyik tévécsatornán azon-
ban elmondta, a sporttelep kedvező elhelyezkedésének köszönhe-
tően el tudnak adni egy harmincezer négyzetméteres telket nyílt 
pályázaton, ami az építkezés költségeinek nagy részét fedezi, azaz 
biztosan elkészül az Albert-stadion 2014 őszére.

A közelmúltban ünnepélyesen elhelyezték a leendő vendéglelátó 
első vasbeton pillérét. A stadionban 180 hasonló tartópillér lesz 
majd, és összesen 3400 vasbeton elemet építenek be. A kivitelezés 
kéthetes előnyben van a tervezetthez képest. A régi stadion utolsó 
elemei júliusra tűnnek el teljesen.                (m)

tekéseink a világ tetején
Zalaegerszegen rendezték meg a 2013-as tekecsapat-világbajnokságot. A magyar női válogatottban 
két ferencvárosi versenyző is szerepelt: Fegyveres Petra és Sáfrány Anita képviselte a zöld-fehéreket.

A csoportkörben Sáfrány Anita Dánia ellen 576 fát ért el, míg 
Bosznia-Hercegovinával szemben 611 fát ütött. Utóbbi mérkőzé-
sen Fegyveres Petra is játszott, 589 fával tette le a névjegyét. A 
szlovákokkal vívott meccsen Anita 567, míg Petra remek telje-
sítménnyel 633 fát ért el. A csoportgyőztes magyar válogatott a 
negyeddöntőben a németekkel csapott össze. Ezen a találkozón 
Anita 620 fát ütött, Petra pedig a 640 fát elérő vetélytársát három 
fával megelőzve nyert – a nemzetközi szövetség ezt a csatát vá-
lasztotta a negyeddöntő legjobb párharcának.

Az elődöntőben a horvátok következtek, Petra 622, Anita 616 
fát ütött. A fináléban a románokkal csapott össze a válogatott, csa-

patunk 7–1-re győzött, és világbajnok lett! 
Fegyveres Petra az utolsó szettre becserélt 
Katona Beátával 550, Sáfrány Anita pedig 
593 fát ért el. Anita világbajnoki címét nem-
rég elhunyt édesanyjának ajánlotta.

A felnőtt-vb előtt rendezték meg a serdülő-
világbajnokságot. Ezen a lányoknál a ferenc-
városi Tóth Katalin egyéniben és egyéni összetettben aranyérmes 
lett. A fiúknál pedig Brancsek János az összetettben a harmadik 
helyen végzett, csakúgy, mint Nagy Gergő a sprintversenyben, és 
mindketten tagjai voltak az ezüstérmes gárdának.          (M. S.)

a hónap műhelye
Az utánpótlás-neve-
lésben rangos elisme-
résnek számít „A hó-
nap műhelye” díj. Ez 
az utanpotlassport.hu 
szakmai portál szer-
kesztősége, a Magyar 
Olimpiai Bizottság és 
a Decathlon Magyar-
ország közös díja, 
amelyet a háromfős 
kuratórium voksai, 
valamint a közönség 
szavazatai alapján 
ítélnek oda minden hónapban. A kuratóri-
um első körben öt szakosztályt jelöl, mindig 
az alábbi szempontok szerint: kiemelkedően 
eredményesen szerepelt sportág a legjelentő-
sebb nemzetközi vagy hazai sporteseménye-
ken, illetve lehetőségeihez, körülményeihez 
képest jelentősen felülmúlta a várakozásokat.
Az áprilisi teljesítmények alapján a Ferenc-

város kézilabda-szakosztálya érdemelte ki „A 
hónap műhelye” díjat, méghozzá úgy, hogy a 
kuratórium mindhárom tagja mellett a közön-
ség is a Fradira szavazott! A kitüntetést a Nagy 
Sportágválasztó Napon vehették át a zöld-fe-
hérek képviselői. A ferencvárosi szakosztály 
500 000 forint értékű sportszervásárlási utal-
ványt kapott a díj szponzora jóvoltából.  (M.S.)

eb-bronz  
a szorítóból
A fehéroroszországi Minszkben 
rendezték az ökölvívó Európa-
bajnokságot, amelyen indult a 
Ferencvárosban lakó Harcsa Zol-
tán is. A 75 kg-os bokszoló első 
meccsén nagy küzdelmet vívott 
az örmény Armen Hovikjannal, és 
megosztott pontozással győzött.

A negyeddöntőben egyhangú 
pontozással verte meg a szerb 
Alekszandar Drenovakot. Ezen a 
mérkőzésen megsérült a bal keze, 
bedagadt a csuklója, és ez jelentő-
sen megnehezítette az öklözését az 
elődöntőben. A vb-bronzérmes ro-
mán Juratoni ellen az első menet 
nagy részében jobb volt, de a má-
sodik menetben feladta a küzdel-
met. Harcsa így élete első felnőtt 
világversenyén érmet, egy bronzot 
vehetett át a díjkiosztón.

Sáfrány Anita

Forrás: fradi.hu
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MOZDULJ VELÜNK!

Helyére került az első pillér a stadionban Harmadszor is győztek!
Húsz csapat részvételével Fonyódligeten rendezték meg a lányok országos 
kispályás labdarúgó-diákolimpiájának döntőjét. A torna nagy esélyese a Szent-
Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium csapata volt, amely – változó 
összetételben – megnyerte az előző két viadalt.

A Lónyai utcaiak együttesét azok a lányok alkották a Balaton-parti fináléban, akik a kö-
zelmúltban tagjai voltak a Bordeaux-ban, a nagypályás középiskolás-világbajnokságon 
bronzérmet szerzett csapatnak. A Kiss Gabriella Krisztina, Kocsán Petra, Krascsenics 
Csilla, Krascsenics Petra, Rozmis Gabriella, Vancsik Viktória Fanni, Zoltán Bettina ösz-
szetételű gárda sorozatban harmadszor szállította a diákolimpia aranyérmét az iskolának. 
A csapatvezető, Ömböly Attila testnevelő tanár a végső győzelem mellett annak is örül-
hetett, hogy a gólkirálynő Krascsenics Petra lett, míg testvérét, Csillát választották meg a 
fonyódligeti döntő legjobb játékosának.                         (m)

Lányok, gyertek focizni a Fradiba!
A Ferencváros női labdarúgói egyre több figyelemre méltó eredményt érnek 
el, ami annak is köszönhető, hogy évről évre bővül az utánpótlás. A Fe-
rencváros Női Labdarúgó Akadémia toborzót hirdet az 1995 és 2002 között 
született lányok számára  korosztályos csapataiba. 

A legfiatalabbakat is tárt karokkal várják a zöld-fehéreknél, a 2003 és 2006 
között született gyerekek az előkészítő csoportban ismerkedhetnek a futball 
alapjaival.

Dörnyei Balázs, a Barcelonát nemrég legyőző U18-as ferencvárosi csapat 
irányítója és edzőtársai a focizni akaró ifjú hölgyeket és szüleiket június 22-
én, szombaton 11 órakor várják a Spartacus-pályára (X., Kőér utca 1–3., a 
Határ úti metróállomásnál).

bajnokcsapat  
a Népligetben
Több mint tíz év után ismét bajnok lett a 
Ferencváros öregfiúk labdarúgócsapata. 
A zöld-fehérek hétfőnként a Népligetben 
játsszák mérkőzéseiket, rendre több száz 
néző előtt. A Fradiban olyan egykori kivá-
lóságok lépnek pályára hétről hétre, mint 
Lipcsei Péter, ifj. Albert Flórián, Szenes 
Sándor, Wukovics László, Dragóner Atti-
la, Szűcs Mihály, Zoran Kuntics és Adem 
Kapic.

Ebedli Zoltán gárdája az első osztályban 
már az őszi idény után az élen állt, és az 
utolsó előtti fordulóig valamennyi tavaszi 
mérkőzését megnyerte. Már ekkor elérte az 
együttes a száz rúgott gólt. A legeredmé-
nyesebb játékos Lipcsei Péter, aki a Fradi 
találatainak több mint húsz százalékát sze-
rezte.                   (M.S.)

tornászsikerek minden szinten

Az utóbbi időben számos szép sikert értek 
el a Ferencváros férfi tornászai a külön-
böző versenyeken. Először a gyermekek 
tavaszi bajnokságáról számolhatunk be, 
amelyen a kezdő és haladó korcsoport csa-
patbajnoki címét a Fradi I. gárdája nyerte a 
II. együttes előtt. Az egyéni összetett via-
dalban Balázs Krisztián győzött.

Július közepén Kazanyban rendezik meg 
az Universiadét. A tornászok első válogató 
versenyén Vecsernyés Dávid és a műtétje 

után visszatérő Babos Ádám olyan ered-
ményt ért el, amellyel biztosította helyét az 
utazó csapatban. A felnőtt Európa-bajnok-
ságon sérülten tornázó Rácz Attilát meg-
operálták, egyelőre otthon lábadozik.

Az utánpótlás-csapatbajnokságon a Du-
dás Norbert, Bilics Bence, Vajda Péter, 
Kiss Balázs, Tomcsányi Bendek összetételű 
Ferencváros nagy fölénnyel végzett az első 
helyen a KSI előtt. 

                  (M. S.)

kosaras tábor gyerekeknek
Az FTC kosárlabda-szakosztálya nyári napközis 
sporttáborokat szervez, a következő időpontok-
ban: június 24–29., július 1–5., július 29-étől au-
gusztus 3-áig és augusztus 5–9 között.

A táborba 8–14 éves korú, 2000 és 2005 között 
született gyermekek jelentkezését várják. Egy tur-
nusban maximum 30 gyermeknek tudnak helyet 
biztosítani. A tábor költsége 15 000 forint/hét.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: Mé-
száros Dániel 20/455-5563, info@fradikosar.hu.

Vecsernyés Dávid
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helytörténeti kvíz
Az alábbi kérdések a kerületben működő intézményekhez, épített emlékekhez, Ferencváros történetéhez kapcsolódnak. 
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre elküldő megfejtőink között értékes könyvajándékot sorso-
lunk ki.

1. Idén 100 éves a Fegyver- és Gépgyár 
üzemi csarnoképülete. Melyik címen talál-
ható ma?
A) Soroksári út 160. B) Határ út 49. C) 
Fegyvergyár utca 10.
2. Az I. világháború előtt a fegyvergyár 
komoly fejlődésnek indult, mit nem készí-
tettek itt?
A) ismétlőfegyvereket B) dízelmotorokat 
C) csavarkompresszorokat
3. Már 1870 körül Budapest volt a világ 
legnagyobb malomvárosa, ebben az idő-
szakban az iparosodás másik vezető ága-
zata a gépipar volt. Ezekhez járult hozzá 
az 1880-as évektől egy újabb ág, amelyben 
Németország mellett Budapest 20 éven át 

vezető szerepet töltött be Európában. Me-
lyik ágazat ez?
A) a ruházati B) a nyomdaipari C) az elekt-
rotechnikai
4. Az 1880-as években a budapesti iparban 
dolgozóknak csak az 52%-a volt magyar 
anyanyelvű, 1890-re már 66%-uk. Milyen 
arányban vallották magukat magyarnak a 
főváros ipari munkásai 1910-ben?
A) 72%-ban B) 83%-ban C) 91%-ban
5. A fentiekből is látszik, hogy Bécs után 
Budapest vált Kelet-Közép-Európa má-
sodik meghatározó ipari középpontjává a 
20. század elejére. Ekkorra érett be a ki-
egyezés utáni törekvés arra, hogy „Pest 
mielőbb Közép- és Kelet-Európa egyik 

metropoliszává, a civilizáció és kultúra 
egyik empóriumává váljék”. Az idézet egy 
neves, nemzetközi szinten is megbecsült 
közgazdásztól származik. Ő terjesztette 
az Országgyűlés elé az első alkotmányos 
költségvetést. 1893-tól 1900-ig a jegybank 
főkormányzója volt, elnöksége idején 
megvalósította a monarchia valutarende-
zését, hozzá kötődik a magyar szöveg és 
címer alkalmazása a bankjegyeken. Ki ő?
A) Reitter Ferenc B) Csengery Antal C) 
Kautz Gyula
Előző lapszámunk nyertese: Szilágyi 
Kata. Gratulálunk! A helyes megfejtés: 1 – 
C; 2 – A; 3 – B; 4 – A; 5 – C

Jó tettek helyére, jótevők emléke 
nyomában
Ferencvárosi sétákat tartottak június elsején a helytörténeti nap alkalmából. A 
jelentkezők az útvonalak tematikájához kapcsolódóan vetélkedőn is részt vet-
tek, a díjazottak ajándékot kaptak.

A Ferenc térről induló első séta során Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűj-
temény vezetője Középső- és Belső-Ferencváros egy olyan városrészét mutatta be az ér-
deklődőknek, amely nagyrészt adományokból épült fel. A résztvevők megismerkedhettek 
többek között a Vendel sétány, a nemrégiben felavatott Szentágothai tér, a Salkaházi Sára 
park, az Örökimádás templom, a Fehér Kereszt Gyermekkórház vagy a Bakáts téri temp-
lom történetével. A délután folyamán irodalmi sétát tartottak a szervezők. 

A Ferencvárosi Helytörténeti 
Egyesület elnöke, Lukács Emília 
olyan épületekhez vezette el a me-
netelőket, amelyekhez a magyar 
kultúra, azon belül az irodalom 
kiemelkedő személyiségei vala-
milyen formában kötődtek. A túra 
egyik szakaszán az Üllői út híres 
lakóiról, így Móricz Zsigmondról, 
Táncsics Mihályról, Kosztolányi 
Dezsőről és Arany Jánosról tar-
tott előadást az idegenvezető, de 
a közönség hallhatott mások mel-
lett Gárdonyi Gézáról és Mikszáth 
Kálmánról is.

Ferencvárossal egyébként nem 
csupán a séták alkalmával ismer-
kedhettek meg az érdeklődők, a 
helytörténeti nap folyamán ugyan-
is filmvetítést is tartottak, a nézők 
a kerületről szóló korabeli film-
híradókat, dokumentumfilmeket 
tekinthettek meg a helytörténeti 
gyűjtemény épületében. 

(szencz)

Kálvin téri pillanatok
Nemrég múlt két éve annak, hogy felke-
restem dr. Bácskai János polgármester 
urat azzal, hogy létrehoznék egy sza-
badtéri kiállítást, amely felelevenítené 
a Kálvin tér múltját a régmúlttól napja-
inkig, a bemutatótér pedig a 4-es metró 
építési területét övező palánksor lenne. 
Elképzeléseink találkoztak, és idén már-
cius 5-éig ezek a tablók takarták el az 
építkezés nyomasztó látványát a Ráday 
utcai vendéglősök, valamint az itt lakók, 
ide látogatók elől.

A képek zömét Zalatnay Mária ter-
vezőgrafikussal a Kiscelli Múzeum 
fotótárából, Budapest Főváros Levéltá-
rából, a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Budapest  Gyűjteményéből és a Fe-
rencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
archívumából válogattuk ki. A 140 évet 
átölelő képek 592 napig szolgáltattak is-
meretanyagot, esztétikai élményt a több 
ezer érdeklődőnek, járókelőnek. A tárlat 
Ferencváros Önkormányzata, az Aegon 
Magyarország Általános Biztosító Zrt. 
jelentős segítségével és több Ráday ut-
cai vállalkozás támogatásával valósult 
meg. 

Örömmel mondhatom, hogy a kisebb 
graffitipróbálkozások ellenére békén 
hagyták a falakat, képeket. Érdemi ron-
gálás nem történt a majd’ húsz hónap 
alatt. Azóta egyre nagyobb területet 
vettek birtokba a gyalogosok, lassan 
kibontakozik a tér végleges arculata, a 
munkálatokkal járó sok kellemetlenség 
már csak rossz emlék marad.

(Bakos László, a kiállítás szerkesztője)
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Idősügyi programajánló
Séta a Népligetből 
a Naprendszerbe

Június 20. 09.00
Találkozás: a 103-as 
busz népligeti végál-
lomásán
Útvonal: busszal a Rá-
kóczi híd budai hídfő-
jéig – séta a Kopaszi-
gáton, látogatás az 
ELTE Digitális Plane-
táriumába és a Magyar 
Szentek templomába.

Vízitorna
Június 21. 16.00
Weöres Sándor Álta-
lános Iskola (Lobogó 
u. 1.) tanuszoda

Gyógytorna
Június 26. 11.00
Dési Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B, 
József Attila-lakóte-
lep)

Egészségügyi 
előadás az időskori 
mozgásszervi 
betegségekről

Június 27. 14.00
Dandár u. 28.

Vízitorna
Július 2. 15.00
Molnár Ferenc Általá-
nos Iskola (Mester u. 
19.) tanuszoda

Természetjáró túra 
– Séta a Normafától 
a János-hegyig

Július 6. 9.00
Találkozás: Boráros 
tér, 212 busz végállo-
másánál

Egészségügyi 
előadás a cukor-
betegségről

Július 9. 14.30
Dandár u. 28.

családban élni hivatás
Jókai Anna Kossuth-díjas írót hívták meg a József Attila-lakótelep legutóbbi író-olvasó találkozójára június 11-én. Az 
írónő arra figyelmeztetett: türelemmel, megértéssel kell lennünk egymás iránt, ezzel óvhatjuk lelkünket.

A Toronyház utcai közösségi házban szép 
számmal gyülekezett a közönség: gyere-
kek és idősek vegyesen várták az írónőt. A 
vendéget dr. Bácskai János polgármester 

köszöntötte, a megnyitóból kiderült, Jó-
kai Anna először meglepődött azon, hogy 
lakótelepi közegbe hívják, a polgármes-
ter szerint Ferencváros büszke lehet arra, 
hogy a József Attilán ilyen gazdag és szí-
nes kulturális élet zajlik. Dr. Bácskai János 
kitért arra is, hogy a szép megéléséhez mű-
velődni, olvasni kell, és hogy az irodalom 
az egyik erős kapocs, amely összeköti a 
különböző generációkat.

Jókai Anna rendhagyó találkozót tartott: 
nem a könyveiről mesélt, inkább gondo-
latait, tapasztalatait osztotta meg a közön-
séggel, mint mondta, ennél jobban amúgy 
sem jellemezhetné írásait. Külön köszön-
tötte a fiatalokat, arra figyelmeztette a min-
den korosztályt képviselő hallgatóságot, 
hogy nem kell mesterséges árkokat ásni 
sem a nemzedékek, sem a nemek között. 
Jókai Anna végig őszintén, nyersen fogal-
mazott, szavai mögött azonban mindvégig 
érezhető volt az a fajta odafordulás, ame-
lyet a másik iránti érdeklődés, féltés táplál. 

Mint hangsúlyozta, nem nyitogathatjuk 
folyton lelkünket, nem engedhetjük, hogy 
az érdemtelenek sáros csizmával trappol-
janak belénk, ugyanakkor törekedni kell a 
jóra való nyitottságra, hogy valami olyant 
hagyjuk magunk után, amely élhetővé te-
szi a világot gyermekeinknek. 

Az írónő szerint nem szabad sziruppal le-
önteni a tényeket: a közösségi, családi élet 
alkalmazkodást követel, családban élni 
nehéz munka. – Ugyanakkor – tette hozzá 
– érdemes is, hiszen olyan biztonságos kö-
zeget teremthet, melyben az emberek egy-
más lelkét ápolják, és ha vannak is konf-
liktusok, ez az erős egység segít, összefog, 
megvéd. Mindenkinek lehetnek mélypont-
jai, rossz napjai, de tudni kell túllendülni, 
megbocsátani, meglátni a szépet újra és 
újra, hogy ne magányosodjon el az ember 
– mondta. Jókai Anna ehhez kapcsolódó 
részleteket olvasott fel Az együttlét című 
könyvéből.

(KM)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Ferencvárosi életutak” 
határidő módosítása
Ferencváros Önkormányzata és az Írók Ala-
pítványa „A teljesség felé” idősügyi koncep-
ció keretében a IX. kerület közelmúltjának 
személyes sorsokban tükröződő megírására 
kiírt önéletírói pályázat beadási határidejét 
augusztus 15-éig meghosszabbította. 

A pályázat részletei megtekinthetők: www.
ferencvaros.hu honlapon, illetve a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin. 

További információk: az Írók Alapítványától 
(IX., Lónyay u. 43. fszt. 1., telefon: 06/1/351-
0593), illetve az idosügy@ferencvaros.hu 
e-mail címen.

Virágcsokorral és egy, a 
miniszterelnök kézjegyé-
vel ellátott oklevéllel kö-
szöntötte Formanek Gyula 
és néhány önkormányzati 
képviselő a József Attila-
lakótelep lakóját, Rozália 
nénit, aki május 31-én töl-
tötte be 90. életévét.

Derűre hajló időskor

előzzük meg 
a diabéteszt!
Cukorbetegségről szóló 
előadásokat tartanak rend-
szeresen a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató 
Kft. Dandár utcai oktató-
termében. Az előadásokon 
a cukorbetegség kialaku-
lásától a súlyos szövőd-
ményekig hallhatnak 
hasznos tudnivalókat, sőt, 
tanácsokat is adnak diete-
tikus közreműködésével.

A legközelebbi esemény 
július 9-én 14.30-kor lesz 
a Dandár u. 28. alatt.
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rózsás hangulat a kerület szívében
A változó időjárás ellenére több száz érdeklődő látogatott ki az első ferencvárosi Rózsafesztiválra, ami a sikerre való 
tekintettel minden bizonnyal beírta magát a kerület hagyományos rendezvényei közé.

Futórózsák a Duna-parton
A délelőtt sporteseménnyel kezdődött: 
a korán kelő futók a Boráros tér melletti 
Nehru parton mérették meg magukat. A je-
lentkezőknek három és fél kört kellett tel-
jesíteniük a helyszínen kialakított pályán. 
Az indulók között volt dr. Bácskai János 
polgármester is, aki ugyan nem elsőként 
ért célba, de elnyerte a legidősebb kate-
gória különdíját, a szódavízkészítő Deák 

manufaktúra fröccs-
pakkját, valamint egy 
Nándori cukrászdá-
ból való rózsatortát. 
A futóverseny legsi-
keresebbje vitathatat-
lanul a Molnár család 
lett: az édesapa a fel-
nőtt férfi mezőnyben 
győzedelmeskedett, 
gyermekei, Krisztina 
és Tibor pedig a „leg-
ifjabbak” kategória 
második és harmadik 
helyezettje lett.

Rózsanapi köszöntés
Az esemény a Rózsák felvonulásával 
folytatódott. A maskarába öltözött fiata-
lok díszzenekarral az élükön tettek sétát 
Belső-Ferencvárosban, így ösztönözve a 
városrész lakóit: vegyenek részt a fesztivá-
lon! A Bakáts térre érkezve a menetelőket 
már komoly tömeg fogadta. A megjelente-
ket dr. Bácskai János köszöntötte.

– Mindig lehet apropót találni arra, hogy 
együtt legyünk, most a rózsa az, ami ösz-
szehozott minket. Ez a virág minden mű-
vészetben megjelenik, hiszen sok mindent 
ki lehet fejezni vele – fogalmazott a pol-
gármester, majd hozzátette, reméli, jövőre 
nőni fog a rózsanapra látogatók száma.

Estig tartó programkavalkád
A nap folyamán minden a rózsáról szólt: 
a délután során fellépett a bolgár Jantra 
Táncegyüttes, Bura Sándor és cigányze-
nekara, Molnár György harmonikaművész 
és triója, a kicsik pedig megtekinthették a 
Turay Ida Színház művészei által előadott 
Csipkerózsikát. A rendezvényen kihirdet-
ték a „Jelenítsd meg a rózsát!” gyermek-
rajzpályázat eredményét is. A kategóriák 
helyezettjei nyereményeket kaptak, alkotá-
saikat pedig a Folyosó Galériában állítot-
ták ki. Estefelé Csipkerózsika-választás is 
volt. A vándorkoronát Esztrenga-Horváth 
Krisztina nyerte el, aki egy évig birtokol-
hatja a címet. A nap a Benkó Dixieland 
Band koncertjével zárult.                   (SZD)

Kortárs művészetek fesztiválja
Budapest „kultuccáján”, a Ráday utcában rendezték meg 
május utolsó hétvégéjén a 15. Plein Art Kortárs Művé-
szetek Fesztiválját, amelynek az Erlin Galéria volt a há-
zigazdája. A találkozón képkiállítást, zenei és irodalmi 
performanszokat, videoinstallációkat, szobrokat lehetett 
megtekinteni. A hétvége eseményeit végigkísérte a kortárs 
művészetek iránt érdeklődőket összehívó rézfúvós gondo-
latébresztő is.

A fesztivál vendége ezúttal Albánia volt. A Balkán gaz-
dag kultúrájú térsége, az albán kortárs képzőművészet egy 

szelete mutatkozott be, és vonult ki 
a galériák belső tereiből a szabadba 
Majlinda Kelmendi, Zeni Ballazhi és 
Ilir Kaso képzőművészek által.

– Sok olyan gondolat ébred 
az emberben, amit magunk 
sem mondunk ki, nem is 
tudatosul bennünk. Azok 
a kérdések, amelyek a 
21. század emberében 
kimondatlanul kava-
rognak, itt egy 
látható formá-
ban valósulnak 
meg – össze-
gezte a Plain Art 
fesztivál lényegét la-
punknak Marschall Norbert kommuni-
kációs partner, a fesztivál társszer-
vezője. A rendezvény megnyitóján 
Formanek Gyula alpolgármester 
köszöntötte a résztvevőket.          (KE)
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Beszélgetőkör babára vágyó 
és babát váró családoknak

Június 17. 18.00
Az Írisz Családi Kör szervezésében
Dési Huber István Művelődési Ház 
(Toronyház utca 17/B)

Ferencvárosban élek című kiállítás-
megnyitó a FESZGYI szervezésében

Június 20. 14.00
Lenhossék u. 24–28.

22 év Ferencvárosban
Június 21. 17.00
dokumentumfilm-összeállítás 
Előzetes bejelentkezés szükséges 
(tel.: 218-7420)
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

Nyugdíjasklub évzáró
Június 23. 15.00
FMK (Haller utca 27.)

X. Roma Kulturális Fesztivál
Június 29.
Egész napos családi rendezvény a roma 
kultúra jegyében. A 10 éves jubileumát ün-
neplő kerületi roma fesztivál koncertekkel, 
táncházzal, játékokkal, kézműves foglal-
kozással és roma ételekkel várja a kerület 
lakosait. FMK (Haller utca 27.)

Tükröződések
Július 11. 20.00
Mozart: c-moll szerenád K.
Mozart: Esz-dúr quintet K.452
Poulenc: Sextet
Közreműködik: Csalog Gábor
Concerto Budapest (Páva u. 10–12.)

Játszó szerda
Nyári ingyenes gyerekprogram-sorozat
A József Attila-lakótelepi nagy játszóté-
ren és a Csigaparkban a nyári szünet ideje 
alatt,  június 26. és augusztus 14. között 
szerda délelőttönként 10.00 órától várjuk 
a kicsiket és nagyobbakat népszerű gyer-
mekszínházi előadásokkal, kézműves fog-
lalkozásokkal.
Június 26. 10.00 
Formiusz Színházi Egyesület: „Jófonó 
Zsuzsika” – zenés mesejáték
Július 3. 10.00 
Kézműveskedés Borbényi Évával
Július 10. 10.00 Piroska és a farkas – ze-
nés mesejáték

Az FMK július 1-jétől augusztus 9-éig zár-
va tart!

református 
Zenei Fesztivál 
Nem véletlen, hogy idén Böszörményi 
Gergely, a Református Zenei Fesz-
tivál szervezője kapta Ferencváros 
József Attila-díját, hiszen immár tíz 
éve nagy sikerrel rendezi meg kerü-
letünkben a háromnapos eseményt. 
Ezúttal május 24. és 26. között.

Zenés megnyitó áhítattal kezdődött a re-
formátus és nem református körökben egy-
aránt népszerű fesztivál. Dr. Bácskai János 
polgármester köszöntője után Steinbach 
József református püspök mondta el az 
igét. A Bakáts tér mellett a fesztivál másik 
központi helyszíne a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Hittudományi Kara volt, 
amely a kerekasztal-beszélgetések hely-
színét is adta. Szintén a hittudományi kar 
dísztermében gondolkodtatott el és mula-
tatott minket idén is Berecz András mese-
mondó.

A fesztivál egyik legszebb része, amikor 
több száz ember vonul végig fáklyával a 
kezében a Ráday utcán, zsoltárokat énekel-
ve. A reformátusok és katolikusok együtt-
működését jól példázta, hogy a Kálvin téri 
templom felújítása miatt ez alkalommal a 
felvonulást követő késő esti áhítat a Bakáts 
téri templomban volt. Hasonlóan nagy él-
ményt okozva a szépszámú közönségnek 
– a tavaly elkezdett hagyományt folytatva 
– 500 fős fesztiválkórus lépett fel szombat 
délután a Nemzeti Múzeum lépcsőjén.

Komolyzene, népzene, világzene, rock-
zene – idén is az igényes műfajú muzsikák 
szóltak három napon át a Bakáts téren.

(Oláh Olívia)

Idősek találkája
Nyugdíjas majálist tartottak a Friss utcá-
ban május 23-án. A már hagyománynak 
számító eseményen a kerületi idősottho-
nok lakói vettek részt, akiket Geier Róbert, 
a Szociális Szolgáltató Központ vezető-
je köszöntött, az idősügyi program éves 
tervezetéről pedig T. Zuggó Tünde alpol-
gármesteri tanácsadó adott tájékoztatást. 
A rendezvényen bemutatkoztak egy-egy 
saját költésű verssel a nyugdíjasklubok is, 
majd néhányan májusfát díszítettek, és a 
bográcsban is rotyogott étel.

Gyereknap az FMK-ban
Hagyományteremtő szándékkal rendezett első alkalommal ingyenes gyereknapi műsort 
az FMK május 25-én. A szervezők örömére nagy volt a környékbeli kisgyermekes szü-
lők érdeklődése a programok iránt, ahol a kicsik kedvükre válogathattak az ugrálóvár, 
a pónilovaglás, a várostrom, a különféle kirakós és ügyességi játékok között, de volt 
arcfestés, lufihajtogatás, gyerekkoncert, interaktív bohócműsor és táncház is.             (KE)
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nemzetközi tanulmányok
Két Comenius-projekt indult az idei tanévben a Szent-Györgyi Albert iskolá-
ban: az angol nyelvű témája a nép- és popzene, míg a francia nyelvűé a diák-
újságírás. Mindkettő népszerű és sikeres a tanulók körében, az éves munkáról 
pedig május 29-én a diákok és a tanárok tartottak közös beszámolót.

A Comenius iskolai együttműködések 
komplex tanulási lehetőségeket biztosíta-
nak. A pályázaton nyert intézmények tanu-
lói elutaznak egymás országaiba, különbö-
ző kultúrákat ismernek meg, a nyelvet is 
gyakorolják és a tervezéstől a kivitelezésig 
részt vesznek a folyamatokban.

A Szent-Györgyi iskola projektje jelen-
leg a félidőnél tart. Októberben a franci-
ás csapat Spanyolországban, márciusban 
Lombardiában járt, most érkezett haza 
Norvégiából, és már készül a szeptemberi 
svédországi útra. 
Az angolosok 
olasz-, törökor-
szági, romániai 
úton jártak. A 
gyerekek külön-
böző fórumo-
kon, például egy 
zárt Facebook-
csoporton ke-
resztül tartják az 
állandó kapcso-
latot. Beleznay 
Tamás igazgató 
szerint a cseredi-

ák-kapcsolatok szükségesek a színvonalas 
oktatáshoz. A projektben részt vevő taná-
rok szerint a Comenius-program egyfajta 
mérés is: a diákoknak nemzetközi környe-
zetben kell kommunikálniuk, közösen dol-
gozniuk. A magyar gyerekek jól veszik az 
akadályokat: talpraesettek, bátrak és ügye-
sen beszélnek angolul, franciául.

Dr. Tolnai Mariann tankerületi igazgató 
is dicsérte a programot, amely a következő 
tanév végén zárul.

(KM)

a biztonságos bulizásról
300 közép- és általános iskolást hívtak az első alkalommal megrendezett Feri Fesztre, amelyen diákok és tanárok a dro-
gok veszélyeiről és a biztonságos bulizásról tanulhattak szórakoztató programokon keresztül.

Bár a kábítószer-ellenes világ-
napot június 26-án tartják, Fe-
rencváros Önkormányzata még 
a vakáció kitörése előtt, június 
7-ére szervezett a világnaphoz 
(és a nyári élményekhez) szo-
rosan kapcsolódó ismeretter-
jesztő fesztivált. Az FMK park-
jában a Kék Pont Alapítvány 
együttműködésével megvaló-
suló Feri Feszten divatbemuta-
tóval, kerekasztal-beszélgeté-
sekkel, színpadi produkciókkal, 
tombolával várták a diákokat, akik szintén 
aktívan alakíthatták a programot, megmu-
tathatták, hogyan rappelnek, táncolnak, 
megoszthatták tapasztalataikat, feltehették 

kérdéseiket a szakértőknek. A tanárok szá-
mára dr. Rácz József és Barna Erika tartott 
előadást a biztonságosabb szórakozásról. 
– Számítunk a pedagógusokra, hiszen az 

iskola a legjobb jelzője annak, 
milyen gyakran, milyen típusú 
szerekkel találkoznak a gyere-
kek, így a tanárok tapasztalata 
alapján alakíthatjuk a program-
sorozatot – emelte ki Formanek 
Gyula alpolgármester.

A Feri Feszt társrendezvé-
nye volt Klobusitzky György, 
a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem  mestertanárának interaktív 
előadása június 12-én. Az FMK 
színháztermében a közönség a 

K+K+K+K, vagyis a Közlekedés, Környe-
zet, Kábítószerek, Korosztályos veszélyei 
témában szerezhetett hasznos ismereteket.

(KM)

Az Erdei Zsolt Sportegyesület célja a 
fiatalokat megmozgatni, ezzel pedig 
feléleszteni, megerősíteni bennük az 
igényt az egészséges életmód iránt. 
Az egyesület országos road show-ra 
indult, az első állomás a kerületi Gun-
del Károly Vendéglátóipari és Idegen-
forgalmi Szakképző Iskola volt. Er-
dei Zsolt kétszeres világbajnok, profi 
ökölvivó összevont testnevelésórát 
tartott 200 diáknak: együtt futottak, 
gimnasztikáztak, és megismerhették 
az ökölvivás alapjait is.

erdei Zsolt tesiórája
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Olvassa be 
telefonjával 
a QR-kódot, 

és nézze 
meg a 

műsort:

Pest-budai Látkép

Az összefogás lapja 
a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.hetivalasz.hu

Keresse a június 20-i 
 számban!

9x55.5_pest-budai.indd   1 2013.05.22.   9:39

Kreatív újrahasznosítás
A United Future tárlat bemutatja, milyen utóélete lehet a 
kidobásra szánt tárgyainknak, a felhalmozódott hulladé-
koknak, hogyan lesz az elhasználtból érték. Az installáció 
bázisát kopott, leselejtezett földmérő állványok alkotják, 
amelyek a rájuk helyezett világító hengereknek köszön-
hetően mint óriási, totemszerű állólámpák jelennek meg 
a térben.

Ferencvárosi séták – emberek, 
épületek, történetek

2013 máju-
sától a 9.tv 
új köntösben 
j e l e n t k e z i k 
helytörténeti 
műsorral. Sé-
ták segítségé-
vel mutatjuk 
be azokat a ki-
emelkedő sze-
mélyiségeket, 

akik nagy szerepet játszottak kerületünk mindennapi életében, 
vagy egy-egy sorsfordító eseményében. Akad köztük világhírű 
dráma- és regényíró (Molnár Ferenc), a 18–19. század legismer-
tebb cigányprímása (Bihari János), szabadságharcos (Noszlopy 
Gáspár) vagy a magyar likőripar világhírű képviselője (Zwack 
József). Sétáink során szeretnénk bejárni Ferencváros belső, 
középső és külső részét, mindazokat az izgalmas helyeket, ahol 
hírességeink éltek, alkottak, vagy csak egyszerűen tették, amit 
megkövetelt tőlük a sors. A műsor készítői remélik, a sétákon 
minél többen részt vesznek majd, még ha „csak” virtuálisan is. 

Műsorainkat 
megtekinthetik:
∙ a UPC, a Digi TV és a Bakáts Parabola analóg 
hálózatában
∙ a facebook.com/kilenc.tv
∙ a youtube.com/kilencponttv

Elérhetőségeink:
Tel.: 218-2121
E-mail: info@kilenc.tv

Igényeljen Ferencváros Kártyát!
Tisztelt Ferencvárosiak!
Értesítjük Önöket, hogy az ingyenes városkártya-keret ki-
merült. A teljes árú kártyák díja 1980 Ft, a diák- és nyugdíjas 
kártyák díja 980 Ft. Azonban ezt az összeget – pont formá-
jában – több mint 100%-ban jóváírjuk a városkártya egyen-
legekre. Így a teljes árú kártyákra 2000 pontot, míg a diák 
és nyugdíjas kártyákra 1000 pontot töltünk fel. A pontokat 
azonnal beválthatják ajándékkataló-
gusunkból, melyet megtalálhatnak 
honlapunkon (http://www.fvkartya.
hu), vagy tovább gyarapíthatják 
azokat, amennyiben a szerződött 
partnereinknél vásárolnak, vagy ve-
szik igénybe szolgáltatásaikat.

Városkártyát ügyfélszolgálati iro-
dánkban igényelhetnek, a Belépési 
Nyilatkozat kitöltésével.

Várjuk további partnerek jelentkezését is. A Ferencváros 
Kártya egy páratlan lehetőség a helyi vállalkozások szá-
mára, hogy stabil és hűséges vásárlói kört alakítsanak ki, 
eredményesebb működést és több bevételt elérve ezzel. A 
csatlakozás még ingyenes!

Ügyfélszolgálat:
1093 Budapest, Lónyay utca 13/A
(Lónyay u. és Erkel u. sarok)
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 9-17 óráig.
Szerda: 9-18 óráig.
Péntek: 9-16 óráig.
Ebédidő: 12-12.30 óráig.
Tel.: 06-21-202-8003
Web: fvkartya.hu
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REjTVÉnY

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

KöZösséG

FEREncVÁROSI GóLYAHÍR

Árvízvédelmi kapu a Hajóál-
lomás utcában. (Árkos Ferenc) 
Ha szeretné lapunkban lát-
ni saját fotóját, küldje el a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre!

Rigó Levente (Levi) Ernő  2012. 
július 4-én született, a fénykép 
idén áprilisban készült.

Májusban az Óbester utcai játszótéren 
fotózta édesanyja Bikov Eliánát, aki 
2012. április 15-én született.
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