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Elérték az építkezés legmaga-
sabb pontját a Gát utca 3–5. 
szám alatti felújítás alatt álló 
társasházban.

A Napfény utcában tartották a 
Föld napi rendezvényt, amely 
a környezet védelméről és az 
egészség megőrzéséről szólt.

115 évES az FtC
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A franzstadti ügyvéd, dr. Sprin-
ger Ferenc országgyűlési kép-
viselő elnökletével 1899. május 
3-án alakult meg az FTC.

kerületi díjak átadása
Három díjat osztottak ki négy kerületi kiválóságnak május 9-én a házasságkötő teremben. Bácskai János polgármes-
tertől és Formanek Gyula alpolgármestertől vehették át a kitüntetettek az elismeréseket: a kerület kulturális életének 
fejlesztéséért járó Ferencváros József Attila díját, a sportéletben játszott szerepért adható Ferencváros Sportjáért 
díjat, valamint a városrész közbiztonságáért kiemelkedő munkát végzőknek járó Ferencváros Közbiztonságáért díjat.

Az átadó ünnepséget Bácskai János Fe-
rencváros polgármestere nyitotta meg, aki 
arra emlékeztetett, ahhoz, hogy szűkebb 
közösségünk valóban otthon lehessen, 
meg kell állnunk, és körül kell tekinte-
nünk, kik azok, akik az elvárhatónál jóval 
többet tettek, akik egyes területeken ki-
emelkedő szakértelemmel bírnak, és azt a 
közösség javára fordítják. Ezeket a díjakat 
ilyen emberek kapják idén is – mondta. 
Mezey Katalin író-költő, a városrészben 

működő Széphalom Könyvműhely és Írók 
Alapítványának alapító vezetője kapta a 
kerület József Attila díját. Köszönőbeszé-
dében kiemelte, jó érzés, hogy Ferencvá-
ros örökbefogadta őt és a könyvműhelyt.

Formanek Gyula sportért is felelős al-
polgármester adta át a Ferencváros Sport-
jáért díjat Kiss Ádámnak, aki több mint 
ötven éve segíti a ferencvárosiak termé-
szetbe való visszatalálását, és ezen túrák 
során kultúrtörténeti ismereteket is átad.

Fuxreiter Róbert, Ferencváros rendőr-
kapitánya abbéli örömét fejezte ki, hogy 
idén – ahogy az előző években is – olyan 
kollégákat tudott felterjeszteni a Közbiz-
tonságért kitüntetésre, akik hosszú évek 
óta dolgoznak itt, így ezer szállal kötőd-
nek ide. Idén Csutka Klára rendőr főtörzs-
őrmester és Piróth László tűzoltó alezre-
des részesült az elismerésben.

Részletek a 4. oldalon.
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Bokrétaünnep józsef attila 
szülőházában
Elérték az építkezés legmagasabb 
pontját a Gát utca 3–5. szám alatti 
felújítás alatt álló társasházban, Jó-
zsef Attila szülőházában.

A József Attila-terv keretében megújuló 
épület rekonstrukciója fontos szakaszához 
érkezett: a tetőszerkezet munkáinak el-
kezdése alkalmából bejárást szervezett az 
önkormányzat, ahová Bácskai János pol-
gármester mellett Vas Imre országgyűlési 
képviselő és Szatmáry Kristóf, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium gazdaságszabá-
lyozásért felelős államtitkára is hivatalos 
volt.

Szatmáry Kristóf fejezte ki első-
ként örömét, hogy ilyen jól halad a 
tömbrehabilitációs program, és sorra újul-
nak meg Középső-Ferencváros épületei. 
József Attila szülőházára gondolva kiemel-
te, a kormány továbbra is kiáll a nemzet-
tudat erősítése és egyúttal a munkahelyte-
remtés mellett is.

A József Attila-emlékszoba látogatótere 
kibővül, tágasabb, jobban felszerelt épü-
letrész biztosítja az emlékhely működését, 
kulturális rendezvények megtartását az 

átépítés után. A korszerűsítés magába fog-
lalja a látogatók és a személyzet számára 
kialakítandó vizesblokkot, szociális helyi-
séget. Az épület akadálymentesített lesz. A 
restaurálási terv elkészítése során állandó 
volt a konzultáció a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal, a Petőfi Irodalmi Múzeum 
és a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjte-
mény szakértőivel.

Bácskai János polgármester emlékez-
tetett: 1992-ben kezdődött el a szociális 
városrehabilitáció, amelynél több száz 
milliárdos nagyságrendű tőkevonzó képes-
séget mértek, és amely díjakat is nyert – 
többek közt a Hild János-díjat, amelyet te-
lepülésrendezésért és -fejlesztésért ítélnek 
oda évente három önkormányzatnak. Idén 
is kilenc épületben folynak munkák, már 
csak 71 ház van hátra, hogy teljes legyen a 
rekonstrukció.

Az ünnepi beszédek után Szatmáry Kris-
tóf, Bácskai János, Vas Imre és Tomaschek 
Andrea, a Bástya Millennium Kft. képvise-
lője színes szalagokkal díszítette fel a kije-
lölt, FESZOFE által biztosított facsemetét, 
amit ezután a Gát utca 3. udvarán álló daru 
emelt fel az épület legmagasabb pontjára.

példamutató felújítás pályázati pénzből
Az eredeti kialakítást 
és anyagokat szem 
előtt tartva újult meg 
a Közraktár utca 12/B 
kapualja.

Jó állapotú homlokzat fo-
gadja a látogatót a Közrak-
tár utca elején álló társas-
házban, és ami a kapu után 
következik, igazán lenyű-
göző: minőségi, korban és 
stílusban passzoló anya-
gok, illetve kialakítás, igé-
nyes szín- és formavilág. 

„Mindent megpályázunk, 
amit csak lehet” – ez le-
hetne Bacsóné Mesterházy 
Ilona közös képviselő jelmondata. S valóban, az elmúlt évek so-
rán rendre megújult a tető, az ereszcsatorna, a lift, a homlokzat 
– melyekhez mind jól jött az önkormányzati támogatás. A villany-
szerelési munkákra például a ház félmillió forintot kapott Ferenc-
várostól.

Az 1912-ben épült ingatlan kapualjának megújítása tervezett, 
gondosan kivitelezett munkafolyamat volt, először a villanysze-
relési munkákat végezték el, és bújtatták a kapcsolótáblákat, il-
letve más kiegészítőket az asztalos által méretre készített szek-

rénybe. Padlót és lépcsőt 
világító fényeket építettek 
be, energiatakarékos, moz-
gásérzékelős lámpákat te-
lepítettek, üvegezett, zárt, 
LED-világítású hirdető-
táblát alakítottak ki, 40 új 
postaládát szereztek be.

Belsőépítész tervezte 
meg a kapualj kialakítását, 
asztalossal újíttatták fel 
az eredeti ajtót, amelyre 
autentikus korlát került, 
a 20. század viszontagsá-
gai során a helyükről el-
került Zsolnay-csempék 
is visszakerültek – az új, 

de passzoló csempék közé. Zárt kukatárolót is leválasztottak, és 
innen, a nem látszó járólapokból, pótolták ki a bejárat hiányzó 
darabjait.

Könnyíti a társasház gazdálkodását, hogy a házmesteri lakást a 
mosókonyhával és a szárítóval egybenyitva negyven négyzetmé-
teres stúdiólakást hoztak létre a ‘90-es években, amely révén havi 
fix összeg folyik be a felújítási alapba. Bacsóné elmondta, több ki-
sebb munkát is télre ütemeztek, amikor a vállalkozóknak jellem-
zően kevesebb a megrendelésük, így jobb áron tudták elvégeztetni 
a feladatokat.                       (MK)
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tisztelgés a „tizenegyek bandája” előtt
Az FTC-t megalapító fiatalok részben a józsefvárosi Rezső téren tették meg az első lépéseket az új egyesület létrehozá-
sára. Lécekből összetákolt kapukra játszva kergették a fűzős labdát a Mester utca környékéről átérkezett ifjak. Rájuk 
emlékeztek május 4-én az Erkölcs, Erő, Egyetértés Mozgalom és az FTC Baráti Kör szervezésében a Magyarok Nagy-
asszonya templom előtt.

Hélisz József, az FTC Baráti 
Kör főtitkára idézte fel a kez-
deteket. A környéken a „Tizen-
egyek bandája” néven ismertté 
vált társaságban voltak olyanok 
is, akik később szerepeltek a 
klub első labdarúgócsapatában. 
A fiúk megkeresték a franzstadti 
ügyvédet, dr. Springer Ferenc 
országgyűlési képviselőt, akinek 
elnökletével alakult meg 1899. 
május 3-án az FTC. Hélisz József 
megemlékezett az első, Soroksári 
úti, majd az Üllői úton felépült 
pályáról, az 1974-es stadionról, 
valamint azokról a játékosokról, akik is-
mertté tették a Ferencvárost.

Kiemelte: az idők folyamán kialakult a 
fradizmus, amely egy különleges érzés. Ez 
a szó nincs benne az értelmező szótárban, 
mégis összefogja a magyarságot. Túlélte a 
történelem viharait, és ma is ugyanazt je-
lenti, mint évtizedekkel ezelőtt.

A 86 évesen is fiatalos dr. Springer Miklós 
nagyapjáról, valamint arról beszélt, hogy 
annak idején az Üllői út és a Viola utca sar-
kán lévő vendéglőben határozták el a nagy 
elődök a klubalapítást. Büszke az FTC-t 
21 évig vezető ősére, és kifejezte abbé-
li reményét, hogy az ő utódai is szolgálni 
fogják az egyesületet. Orosz Pál, az FTC 

Labdarúgó Zrt. vezérigazgató-
ja elmondta: fradistának lenni 
olyan életérzés, amely áthatja 
mindennapjainkat.

Két U8-as labdarúgó, Új-
helyi Zsombor és Kurucz Le-
vente leplezte le a Tizenegyek 
bandájának emléktábláját, 
majd a szervezők és a meg-
hívott sportvezetők, támo-
gatók, szurkolók jelképesen 
újraültették a már egy hónap-
ja földbe került juharfákat a 
templom előtti úton. A tizen-
egy fa Malaky Mihály, János 

és Koszta, a Békés, a Sturza és a Stobbe 
fivérek, Aczél István, Gabrovitz Kornél, 
Coray Ferenc, Kindling János és Weisz Ist-
ván dicsőségét hirdeti. Varga Péter plébá-
nos megáldotta őket, majd az U8-as csapat 
tagjai játszottak a léckapus réten – fűzős 
labdával – 2x10 perces mérkőzést.   

(M. S.)

ünnepség a Bakáts téren

A körúthoz közeli Bakáts tér 14-es számú épület már 115 eszten-
dővel ezelőtt is fontos szerepet töltött be Ferencváros életében. 
Ebben a házban volt a helyi polgári kör díszterme, és itt tartották 
1899. május 3-án a Ferencvárosi Torna Club alakuló közgyűlését.

Hagyomány, hogy a jelenleg a IX. kerületi Polgármesteri Hiva-
talnak otthont adó épület falán lévő emléktáblát megkoszorúzzák 
az évfordulón. A megjelenteket Hélisz József, az FTC Baráti Kör 
főtitkára köszöntötte, majd ünnepi beszédében felidézte a nagy 
elődök dicső tetteit. Ezt követően az emlékezés virágait helyezte 
el a tábla alatt az egyesület nevében Orosz Pál, az FTC Labdarúgó 
Zrt. vezérigazgatója, a Baráti Kör részéről Rudas Ferenc elnök és 
dr. Springer Miklós alelnök, az alapító klubvezető, a ferencvárosi 
ügyvéd dr. Springer Ferenc unokája, a Nagy Béla Hagyományőr-
ző Egyesület nevében Takács Tibor elnök, valamint Ferencváros 
Önkormányzata képviseletében Zombory Miklós, a képviselő-tes-
tület tagja.                  (m)

a krónikásra emlékeztek
Szinte hihetetlen, de sajnos igaz: nyolc esztendeje ment el Nagy 
Béla, a Ferencváros legendás krónikása, akinek munkássága nél-
kül ma sokkal kevesebbet tudnánk a legnépszerűbb magyar klub 
történelméről. A Fradi Futballmúzeum alapítója május 6-án lett 
volna 70 éves, és ebből az alkalomból tartottak megemlékezést 
sírjánál.

A barátok, tisztelők mellett számos egykori kiváló FTC-játékos 
is eljött a Farkasréti temetőbe. Jelen volt az immár 93 esztendős 
Rudas Ferenc, a VVK-t nyert csapatból Géczi István, Fenyvesi 
Máté és Horváth László, a későbbi korokból Kű Lajos, Mucha 
József és Vépi Péter. 

A Fradi történészének tevé-
kenységét, emberi tulajdon-
ságait Takács Tibor, a Nagy 
Béla Hagyományőrző Egye-
sület elnöke, dr. Springer 
Miklós, az FTC Baráti Kör 
alelnöke és Fenyvesi Máté 
idézte fel. Aki ismerte Nagy 
Bélát, annak biztos van leg-
alább egy vidám sztorija vele 
kapcsolatban.

Megható pillanat volt, ami-
kor a Fradi krónikásának 
felesége, Ica asszony meg-
köszönte az elismerő szava-
kat, és azt, hogy ilyen sokan 
eljöttek emlékezni a férjére.     

(m)
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HASZONKULCS

Csutka klára és piróth lászló kapták 
a Ferencváros közbiztonságáért díjat
A múlt évhez hasonlóan a rendőrség köreiből ismét egy 
hölgy, ezúttal Csutka Klára rendőr főtörzsőrmester kapta 
meg a Közbiztonságért díjat, amely kitüntetésben idén 
egy tűzoltó, Piróth László tűzoltó alezredes is részesült.

Csutka Klára lassan tizennégy 
éve dolgozik Ferencvárosban, 
kezdetben járőrként, majd körze-
ti megbízottként, jelenleg pedig 
baleseti helyszínelőként segíti a 
kerületi életet. A lakók az Iskola-
rendőr Program koordinátoraként, 
illetve bűnmegelőzési és más fel-
világosító témájú előadások ré-
vén ismerhetik: iskoláscsoportok 
mellett óvodásoknak is tartott már 
a rendőrség munkáját bemutató 
előadást.

Piróth László 1986 óta dolgozik 
a kerületben, 15 éve Ferencváros 
Tűzoltóparancsnokságának rang-
idős szolgálatparancsnoka, aki 
példamutató elhivatottságát már 
több esetben is V-ös, kiemelt ri-
asztásoknál tanúsította a kerületen 
belül és kívül is. 

mezey kataliné a kerületi józsef attila-díj
Az író-költő kapta meg Ferencváros 
József Attila-díját, amelyet a város-
rész kulturális életének kiemelkedő 
formálói érdemelnek ki.

A Ferencváros Sportjáért és a Ferencváros 
Közbiztonságáért díjakkal együtt adta át a 
kultúra területén végzett munkáért kapható 
József Attila-díjat Bácskai János polgár-
mester.

Mezey Katalin 1963 óta publikál, írt cik-
ket, verset, mesét, regényt, hangjátékot, 
színpadi művet. Az Írók Szakszerveze-
tének kezdeményezője, később főtitkára, 
az Írószövetség korábbi elnökségi tagja, 
a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi 
Tagozatának vezetője. 1989 óta a magyar 

kortárs irodalom, azon be-
lül is a fiatal szerzők kiadá-
sát célul kitűző Széphalom 
Könyvműhely alapító ve-
zetője. Megkapta a Magyar 
Érdemrend középkereszt 
polgári tagozata kitüntetést.

A kerületben aktív köz-
reműködője „A teljesség 
felé” idősügyi programnak, 
melynek keretében irodal-
mi előadásokat, beszélge-
téseket szervez, az ifjabb 
korosztály pedig rendhagyó 
irodalomórái révén ismer-
heti.

kiss Ádám kapta  
a Ferencváros Sportjáért díjat
A kerületi sportélet szervezéséért, fejlesztéséért ítéli oda az 
önkormányzat évente a Ferencváros Sportjáért díjat.

Formanek Gyula alpolgár-
mestertől vehette át a korát 
meghazudtolóan sportos, 
nyolcvanegy éves Kiss 
Ádám az elismerést 2014. 
május 9-én.

Tizenkilenc éven át ta-
nított Ferencvárosban, és 
emellett csatlakozott a Fe-
rencvárosi Természetbarát 
Szövetséghez, később meg-
alakította annak természet-
járó szakosztályát, majd 
saját egyesületét Ferencvá-
rosi Természetjáró Egye-
sület néven. Munkássága 
során számos gyalogos, 
kerékpáros és evezős túrát, 

természetjáró tábort, Petőfi-emléktúrát szervezett a kerületben és 
az országban egyaránt. Népszerűek a városrészünk helytörténeti 
érdekességeit, nevezetességeit bemutató sétái is, emellett elma-
radhatatlan szervezője „A teljesség felé” című idősügyi program 
természetjáró ágának.

Ferencvárosi vállalkozás sikere
Egészségipari high-tech vállalkozások vehettek át Budapest 
Márka díjat május 8-án.

Az elismerést Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyű-
lése 2013-ban alapította azzal a céllal, hogy összegyűjtsék azo-
kat az értékeket és értékteremtő tevékenységeket a fővárosban, 
amelyek Budapest jó hírnevét viszik az ország határain belül és 
túl. A kitüntetésben részesült jogosulttá válik a Budapest Márka 
embléma használatára.

Budapest Márka díjban hat – az orvostechnológia és az élet-

tudományok területén tevékenykedő – cég részesült, köztük a 
ferencvárosi székhelyű, Illatos úton tevékenykedő MEDICOR 
Elektronika Zrt. is.

A MEDICOR Elektronika Zrt. kiemelkedő eredményeket ért 
el az újszülött-gyógyászati technológiák területén. Újszülött-in-
kubátorai, -kezelőasztalai és -kékfénylámpái keresettek az egész 
világon. A cég két fő terméke, a BLF–2001 típusú újszülött-in-
kubátor és a BLR–2100 típusú újszülött reanimációs asztal, meg-
kapta a Magyar Termék Nagydíjat.
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tavaszünnep a Haller parkban

kulturális hagyomány középső-
Ferencvárosban
Vidám forgatag ünnepelte a tavasz beköszöntét Ferencvá-
rosban: a változatos produkciók és kézműves foglalkozások 
mellől nem hiányozhatott a minőségi vásárfia sem, este pedig 
koncert, látványos gálaműsor és tűzijáték szórakoztatta a 
közönséget.

A Ferencvárosi Művelődési Központ szervezésében a Haller és 
Mester utca kereszteződése melletti parkban rendezték meg a Fe-
rencvárosi Tavaszünnepet. Az április 26-ai esemény fővédnöke 
Bácskai János polgármester volt, aki este köszöntőt is mondott.

A programok 10 órakor fúvószenekari ébresztővel kezdődtek, 
majd a kisgyerekes családoké volt a terep gyerekműsorral, bohóc-
parádéval. A népzenét, írtáncot vagy az afrikai zenét kedvelők is 
megtalálták számításukat, ha kilátogattak. Délután az Artistakép-
ző növendékei, az FMK művészeti csoportjai és Közép-Európa 
egyetlen vakokból álló színitársulata mutatkozott be. Ha valaki 
a nagyszínpadon kívül kalandozott, akkor gyerekricsajtól hangos 
ugrálóvárat, játszóházat, vagy épp póniprüszköléstől zajos lovag-
lókört talált, illetve árusok is voltak kézművestermékekkel, vatta-
cukorral, kürtőskaláccsal.

Este fél hétkor a Finucci Bros Quartet adott élő koncertet Bebével 
(a Back II Black együttesből), Oláh Gergővel, Danics Dórával és 
a kubai Lucio Dominguezzel. Az esti főműsor előtt Tóth Betty, a 
Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatója köszöntötte a Haller 
park közönségét. Beszédében az igazgatónő az időjárásra utalva 
elmondta, bár reggel esett, szerencsére kora délutántól derűsre 
váltott az idő, így egész nap sokan látogattak el a Haller park-
ba. Bácskai János a közönség üdvözlése után külön üdvözölte 

Vas Imre országgyűlési képviselőt, aki a következő négy évben 
Középső-Ferencvárost is képviselni fogja az Országgyűlésben. 
Örömét fejezte ki, hogy a Haller parkban ilyen sokan összejöttek, 
és elmondta, ezentúl minden évben ezen a helyszínen tartják a 
Tavaszköszöntő Fesztivált.

A köszöntőket követően Tavaszi álomképek címmel zenés-tán-
cos gálaműsort tartottak, amelyen a fellépők szíves karneváli 
hangulatot idéztek: voltak jelmezesek, akrobatikus mutatványok, 
tűzzsonglőrök, hastáncosok és páncélos lovagok is kardoztak a 
színpadon.

Az előadás végén ünnepi máglyát raktak, amely körül a fellépők 
és a közönség együtt táncolt. Az estet tűzijáték zárta.  (MK-TZA)

ismét a gyalogosoké volt a napfény utca
A többéves hagyományra visszatekintő Föld napi rendezvényen az eső ellenére sokan vettek részt április 26-án a József 
Attila-lakótelepen. A gépjárműforgalom elől lezárt Napfény utcában a program a veszélyeshulladék-gyűjtés mellett a 
környezet védelméről, az egészség megőrzéséről szólt.

A Népszigeti Bemutatócsoport kutyashow-
ja mosolyt csalt az érdeklődők arcára: el-
sőként az úgynevezett „tükör módszer” 
segítségével betanított négylábúak mutat-
ták be tudományukat. Szeredy Krisztina 
szoprán operaénekes csodálatos hangjával 
és kedves személyiségével varázsolta el a 
kicsiket: ezúttal Micimackó legkedvesebb 
dalaiból adott ízelítőt a gyerekeknek.

A ZumParadise produkciójában a zumba, 
a latin táncok, a gimnasztika és az aerobik 
elemeiből összegyúrt temperamentumos 
bemutatót láthatták az érdeklődők, majd 
a jelenlévőket is megmozgató közös tánc-
ba torkollt a műsor. Az Erin táncegyüt-
tes látványos ír sztepptáncot adott elő, 
majd a Bateria Girassol fergeteges brazil 
dobkavalkáddal járta végig a területet.

Bácskai János 
beszédében örö-
mének adott han-
got, amiért ilyen 
népszerű a ren-
dezvény, és so-
kan kihasználják, 
hogy egy napra 
sétálóutcává vá-
lik a Napfény 
utca. A polgár-
mester bejelen-

tette: a hatalmas sikernek örvendő bolha-
piacot ezentúl kéthetente vasárnaponként 
megrendezi az önkormányzat a lakótelepi 
termelői piacon.

A Föld napi programot a Máté Péter-em-
lékkoncert zárta, melyet a Főnix együttes, 
a legendás énekes eredeti zenekara adott 
elő magával ragadó szenvedéllyel, igazi 
örömzenét varázsolva a színpadra.

A nap folyamán számos kísérő prog-
ram várta az érdeklődőket: fogápolási 
tanácsadás, egyházi sátor, veszélyeshul-
ladék-gyűjtés, bolhapiac, közbiztonsági 
tanácsadás, fabiciklizés kicsiknek. In-
gyenesen állt rendelkezésre az ugrálóvár, 
a mászófal, a Vöröskereszt sátrában az 
arcfestés, a Nagycsaládosok Ludotéka 
Ferencvárosi Csoportja pedig ismét 
ökokézműveskedéssel vonzotta a kreatív 
gyerekeket.

(forrás: ferencváros.hu)
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Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP) Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDNP) 

Csárdi Antal (LMP)

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP) 

Hidasi Gábor (MSZP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)

Kandolka László, 1. evk. (Fidesz–KDNP)

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)

Kassab Adonis István (független)

Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz–KDNP)

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDNP)

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)

Pál Tibor (MSZP)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)

Tornai István (független)

Veres László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)

Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz–KDNP)

    KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Polgármesterként a Polgármesteri Hivatalban (I. em. 
24.) minden hónap utolsó csütörtökén 12–16 óráig, 
bejelentkezés személyesen az Ügyfélszolgálati Irodá-
ban, nyitvatartási időben. A József Attila-lakótelepen 
(Toronyház u. 3/B – Ügyfélszolgálati Kirendeltség) 

minden hónap második csütörtökén 17–18 óráig.

Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap 
utolsó szerda, 12–16 óra, Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14., II. emelet 38. Képvi-
selői fogadóóra: minden hónap első hétfő, 
17–19 óra, a részönkormányzat irodája, 

Toronyház u. 3/B. Bejelentkezés az ügyfélszolgálati irodákon 
(Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 3/B). Érdeklődni lehet 
telefonon: 215-1077/210-es mellék. 

Legalább egy nappal korábbi előzetes  
egyeztetés alapján.  
Telefon: 06/20/365-0340

Minden hónap második kedd, 13–15 óra, a 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A), illetve egyeztetés alapján. Telefonon: 
06/20/513-0779

Minden hónap első péntek, 9–11 óra, a 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A). Telefon: 280-7195,  
e-mail: hidasigabor@freemail.hu.

Minden hónap első péntek, 10–12 óra, 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A) Telefon: 280-7195,  
e-mail: hidasi.gyula@ferencvaros.hu

Minden hónap első hétfő, 17–19 óra, Ferenc-
városi Művelődési Központ (IX., Haller u. 27.)

Minden páros hét kedd, 16–18 óra, IX., 
Lónyay u. 48., illetve előzetes egyeztetés 
alapján bármikor. Telefon: 06/20/510-7425

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor. 
Telefon: 06/70/379-9243

Minden hónap második hétfő, 17–19 óra, 
Ferencvárosi Művelődési Központ (IX., Haller 
u. 27.), illetve előzetes egyeztetés alapján. 
Telefon: 06/30/276-3395

Előzetes egyeztetés alapján bármikor. 
Telefon: 215-1077/537 mellék, e-mail: 
danielmartos20@gmail.com

Minden hónap második kedd 16.30–18 óra, 
Köztelek u. 2. fszt. 1. Előzetes egyeztetés 
alapján. Telefon: 06/20/969-8849

Minden hónap második péntek, 16–18 óra, 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP 
irodája (IX., Toronyház u. 3/B). Telefon: 348-
0864, e-mail: ptibor9@gmail.com

Minden hónap első péntek, 16–18 óra, 
Aszódi úti önkor mányzati iroda, vagy előze-
tes bejelentkezés alapján: 06/20/975-8262

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor. 
Telefon: 06/70/333-1713

Minden hónap első hétfő, 16–17.30 óra, 
FESZ-Oktatási Stúdió (Mester u. 33–35., 
bejárat a Dandár utca felől), vagy  előzetes 
bejelentkezés alapján bármikor. Telefon: 
06/30/250-2249

Minden hónap második csütörtök, 16–18 
óra, Bakáts téri általános iskola könyvtára, 
vagy sürgős esetben a 06/20/926-5633-as 
telefonon.

Előzetes bejelentkezés alapján 
bármikor. Telefon: 06/20/279-
7025, vas.imre@fidesz.hu

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) 

lakossági bejárás a józsef attila-lakótelepen
Ideje: 2014. május 19., hétfő 17.00 óra
Találkozó: Ügyfélszolgálati Kirendeltség, Toronyház utca 3/B
Ígéretünkhöz híven folytatjuk a lakossági bejárásokat a József 
Attila-lakótelepen. Célunk az itt élők által jelzett problémás 
helyszínek felkeresése, a lakók javaslatainak megismerése, vé-
lemény- és tapasztalatcsere. Ha van javaslata, milyen konkrét 
helyszínt keressünk fel a bejárás során, jelezze a lakotelep@
ferencvaros.hu címen.

A lakossági bejárás részt vevői: dr. Bácskai János polgármes-
ter, Formanek Gyula alpolgármester, Görgényi Máté elnök, 
József Attila Városrészi Önkormányzat, Fuxreiter Róbert rend-
őrkapitány, Rimovszki Tamás igazgató, Ferencvárosi Közterü-
let-felügyelet, Sebők Endre igazgató, FESZOFE Nonprofit Kft.

Jöjjön el, és mondja el véleményét, javaslatait a helyi közös-
séget érintő aktuális kérdésekről, a közterületek állapotáról és a 
lakótelep közbiztonságáról!

Formanek Gyula alpolgármester,
Görgényi Máté részönkormányzati elnök

Házfelügyelői munkakör betöltésére
A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 
pályázatot hirdet házfelügyelői állás betöltésére Budapest IX. 
kerület területén. A házfelügyelői feladatokat kizárólag főállás-
ban az erre a célra biztosított szolgálati lakásból lehet ellátni. 
Pályázni a pályázati dokumentációban megjelölt önkormány-
zati lakóépület házfelügyelői állására lehet, a pályázati anyag-
ban meghatározott feltételek szerint. A nyertes pályázóval a 
FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 
munkaszerződést köt, a szolgálati lakást a nyertes használati 
szerződés alapján használhatja.

A pályázati kiírás részletes feltételeit (ingyenes dokumentáci-
óját) az érdeklődők a FEV IX. irodáján, 1096 Budapest, Haller 
u. 54. szám alatti székhelyén vehetik át, munkanapokon 9-től 
13 óráig, illetve letölthetők a www.ferencvaros.hu honlapjáról  
2014. május 15. napjától 2014. május 30. napjáig.

A pályázatról érdeklődni a 216-1434-es telefonszámon lehet.
FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

Vörös Attila elnök-vezérigazgató

PÁLyÁZAtI FELHíVÁSMEGHíVÓ
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GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

Gyerekprogramok önkormányzati támogatása

Ha újra itt a nyár…
Ferencváros Önkormányzata nyáron sem feledkezik meg az óvo-
dás és iskolás korosztályról. Önkormányzatunk tartalmas progra-
mokat biztosít a gyerekeknek, így a szülők nyáron is jó helyen 
tudhatják csemetéiket, amíg ők dolgoznak vagy ügyeket intéznek.

Az óvodák nyári szünete úgy lett összehangolva, hogy amíg az 
egyik intézmény zárva tart, addig a hozzá legközelebb eső óvoda 
tudja fogadni a kicsiket. Önkormányzati fenntartású óvodáink a 
nyári hónapokban színes programokat szerveznek. Az ovisok így 
különböző kirándulásokon vehetnek részt, illetve bekapcsolód-
hatnak a július-augusztus hónapokban hétről hétre megrendezésre 
kerülő Játszószerda, illetve Játszócsütörtök népszerű programja-
iba.

Az iskolás korosztály számára két iskolában biztosít napközis 
programokat önkormányzatunk: a belső- és középső-ferencváro-
si diákoknak a Molnár Ferenc Általános Iskolában, a lakótelepi 
diákoknak pedig a József Attila-lakótelepi Weöres Sándor Álta-
lános Iskola és Gimnáziumban. A tavalyi évben 9 héten keresztül 
hetente átlagosan 168 tanuló vett részt a két napközis táborban, 
idén ugyanilyen létszám várható. A napközis táborok összköltsége 
2013-ban majdnem 10 millió forint volt. Az önkormányzati támo-
gatás fedezte a különböző belépőket és táborban használt eszközö-
ket, a rezsiköltséget, az étkezési térítési díjakat és a pedagógusok 
megbízási díját. A Molnár Ferenc iskola nyári napközis táborában 
megtörtént a külső udvar füvesítése, gumitégla burkolatot kapott 
a belső udvar és megújult a homokozó. Az intézmény hátsó ud-
varának megújuló zöld környezetében a gyerekek szívesen vettek 
részt a különböző sportprogramokon és kézműves foglalkozáso-
kon, de a nyári melegben strandolni és napozni is volt lehetősé-
gük. A palánkok és kapuk hálóinak felújítása után a ferencvárosi 
gyerekek nagy örömmel vették birtokba a pályákat. A belső udvar 
korszerűsítésének köszönhetően az előző évekhez képest jelentő-
sen csökkent a diákok apróbb sérüléseinek száma. A Ferencvárosi 
Intézmény Üzemeltetési Központ (FIÜK) új fejlesztőjátékokat 
szerzett be, melyeket a gyerekek nagy lelkesedéssel használtak. 
Bővült az iskola uszodájának eszközparkja is, így a medence is az 
önfeledt kikapcsolódás helyszíne lett.

A nyár természetesen nem telhet el táborok nélkül. Az önkor-
mányzat balatonlellei és kincsesbányai táborában a tanév végétől 
az új tanév elejéig folyamatosan váltják egymást a ferencvárosi 
iskolák táborozó tanulói, de megfordulnak itt Ferencváros test-
vérvárosaiból érkező gyerekek és a nemzetiségi önkormányzatok 
csoportjai is. A táborokban szintén fontos fejlesztések valósultak 
meg. A FIÜK munkájának hála tetőszerkezet-felújítás, régóta ese-
dékes festés-mázolás, külső táborterületek rendezése és új játé-
kok beszerzése történt. A fejlesztések 2014-ben is folytatódnak: a 
szükséges karbantartási, javítási munkákon túl parkrendezés, szo-
bák festése és étkezőasztalok cseréje történik. Az elhasználódott 
régi játékok helyére új, korszerű játékok kerülnek, valamint új ok-
tatási segédeszközök beszerzésére is sor kerül. A nyári táborokban 
2013-ban több mint 900 gyerek vett részt, a táborok működtetése 
szintén 10 millió forint körüli összegbe került. Önkormányzatunk 
jó szívvel biztosítja ezt az összeget. Ferencváros vezetése azt sze-
retné, ha a nyár minden ferencvárosi diák számára tartalmas prog-
ramokkal és igazi kikapcsolódással telne.

raJtad múlik!
te Választod meg eUrópa döntéshozóit.

Jens és sedsel, dizáJnerek

trish, Vállalkozó ricardo, nyUgdíJas

aliki, diák

rUdi és Wegene, fiatal pár

dina, Vadimis, matVeJs és kseniJa, család

tom, gazda

magdaléna, gyári mUnkás

Sport alap 2014–2017.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkor-
mányzata nyilvános pályázatot hirdet önálló jogi 
személyiséggel rendelkező sportszervezetek (egyesü-
letek, alapítványok) Ferencvárosban végzett után-
pótlás-nevelő munka támogatására.

A pályázat tárgya: Sportfejlesztési Koncepció keretein belül 
a kerületi utánpótlás-nevelés támogatása 4 éven keresztül 
évente 20 millió forint összegű Sport Alap keretösszeggel.

Pályázatot bármely önálló jogi személyiséggel rendelkező 
sportszervezet benyújthat.

A pályázat beérkezésének határideje:
2014. május 23., péntek 12 óra

A pályázattal kapcsola-
tos bővebb információ 
a www.ferencvaros.
hu honlapon találha-
tó, valamint az alábbi 
személyektől kapha-
tó: Halmai András cso-
portvezető 215-1077/318-as 
mellék, Szi-lágyi Imre irodave-
zető-helyettes 215-1077/383-as 
mellék.

PÁLyÁZAtI FELHíVÁS
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Átadás előtt Európa legmodernebb stadionja
Május végére elkészül az új FTC-stadion, majd a műsza-
ki átadást követően birtokukba vehetik a labdarúgók. 
Kubatov Gábor, a klub elnöke és Fürjes Balázs, a beruhá-
zásért felelős kormánybiztos tájékoztatóval egybekötött 
sajtóbejárást tartott a létesítményben.

Jogos büszkeséggel jelentette be a Ferencváros elnöke, hogy Eu-
rópa legmodernebb és leggyorsabban felépülő stadionja nyílik 
meg augusztus elején. A Fradi otthona a bontás megkezdésétől 
számítva 14 hónap alatt készül el úgy, hogy a régi stadion nagy 
részét beépítették az újba. Kubatov Gábor hangsúlyozta: a lab-
darúgás jó üzlet, és szeretnék bebizonyítani, Magyarországon is 
lehet egy klubot jövedelmezően működtetni.

A beruházás költségeinek 38%-a már az építkezés során és az 
átadást követő egy éven belül visszakerül a költségvetésbe adók, 
illetve járulékok formájában. Fürjes Balázs kormánybiztos el-
mondta, hogy a világ egyik nagy médiakonszernjéhez tartozó 
Lagardere USS Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés tíz évre sta-
bilizálja az FTC gazdálkodását. Az évi 40–50 mérkőzésen kívül 
mintegy 120 egyéb eseményt tervez a cég. Az Üllői út és a Köny-
ves Kálmán körút sarkán lévő telekrészt hamarosan értékesítik, 
így újabb jelentős összeg kerül vissza az államkasszába.

A klub irodái nem költöznek vissza a Népligetből az új stadion-
ba. A főépület hat felszíni és három földalatti szintből áll, utóbbiak 
parkolók lesznek. A szurkolók a stadion melletti szabadtéri parko-
lóban is hagyhatják gépjárműveiket. A fedett nézőtéren különböző 
árnyalatú zöld székek vannak, a színkombináció pedig akkor is 
telt ház hatását kelti, ha foghíjasak a szektorok. A mozgássérültek 
szintkülönbség leküzdése nélkül juthatnak el a számukra kialakí-
tott lelátórészre.

A hazai B-közép, az „átlagos” és a VIP-szurkolók, valamint a 
vendégcsapatok ultrái külön-külön bejáraton érhetik el a helyüket. 
A 105x68 m-es játéktér körül nem lesz kerítés, csupán a Fradi-
tábor lelátórésze előtt húznak fel egy átlátszó függönyt. Ezen a 
területen csak a nemzetközi kupameccseken lesznek székek.

A jövőben is kizárólag szurkolói kártyával vehetnek jegyet, bér-
letet a drukkerek, de az új kártyákra pénzt lehet majd „feltölteni”, 
és a büfékben ezzel fizethetnek, készpénzforgalom ugyanis nem 
lesz. Itt LCD-tévéken figyelhetik a pályán történteket a szurkolók, 
míg bent két hatalmas kivetítőn. Világszínvonalú wifirendszer 
biztosít tökéletes internethasználatot, és egy új okostelefon-alkal-
mazás révén a meccs közben bármikor visszanézhetők lesznek az 
események. A pálya füvesítéséről legutóbb már beszámoltunk. A 
felszín alatti vízelvezető-rendszer jóvoltából az eső, a talajvíz nem 

okoz problémát, 
és mivel fűthető 
a pálya, télen sem 
borítja majd  jég a 
gyepet.

Az új stadion 
főbejárata felő-
li oldalán lesz 
kávézó, bisztró, 
itt alakítják ki a 
Fradi-múzeumot 
és a Fradi-sho-
pot. Visszakerül a 
Springer-szobor, 
és a megnyitón 
már a helyén áll a 
3,5 méter magas, 
bronzból készült 
Albert Flórián-
szobor is. Az FTC 
mellett a Puskás 
Stadion felújításáig a magyar válogatottat is láthatjuk, amely mér-
kőzéseinek többségét itt játssza majd.

            (M.S.)

zöld-fehérek a dobogón
Ha tornászbajnokság, akkor Fradi-érmek – korosztálytól függetlenül ebben 
biztosak lehetünk. A közelmúltban rendezett ifjúsági és kadet Budapest-bajnok-
ságon is ferencvárosi dobogósokat ünnepeltek az eredményhirdetéseken.

Az ifjúságiak mezőnyében Dudás Norbert 
bizonyult a legjobbnak, Boncsér Krisz-
tián ezüstérmes lett, míg Fehér Márk a 
negyedik helyen zárta a versenyt. A kadet 
korosztályban teljes zöld-fehér siker szüle-
tett, Nagy Zoltán tanítványai remekeltek. 
Tomcsányi Benedek mögött Vajda Péter és 
Balázs Krisztián végzett a dobogós helye-
ken, Gödény Ákos ötödik lett.

A szófiai Európa-bajnokságra utazó ma-
gyar ifjúsági válogatottba három fradista 
került be, Dudás, Boncsér és Fehér a konti-
nensviadalon is bizonyíthatja tehetségét. A 
srácokat Kerekes Zsombor és Deák Zoltán 
edző készítette fel. A május második felé-
ben sorra kerülő viadal egyben kvalifiká-
ciós verseny a Nyári Ifjúsági Olimpiára, 
amelyen országonként csak egy tornász 

állhat rajthoz. A ferencvárosiak közül Bon-
csér Krisztián érdekelt a kínai Nankingban 
rendezendő játékokat illetően.
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Átadás előtt Európa legmodernebb stadionja

ismét remekeltek a Gát utcaiak
Országos gyorsaságigörkorcsolya-versenyt rendezett Jászberényben a 
Magyar Speciális Olimpia Szövetség, amelyen nagyszerűen szerepel-
tek a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola diákjai. A viadal 
válogató volt a 2015-ös nyári világjátékokra.

Az értelmileg sérült fiatalok sportolását 
szervező Magyar Speciális Olimpia Szö-
vetség évente két viadalt rendez ebben a 
sportágban, a tavaszit Jászberényben, az 
őszit pedig a IX. kerületben. A Gát utcai 
intézményt 10 fiatal képviselte a 80 fős 
mezőnyben. Bár egész nap esett az eső, 
jó hangulatú versenyt vívtak egymással a 
résztvevők (100 m, 300 m, 500 m, 1000 m, 
2x100 m-es és 2x200 m-es váltó). Minden-
ki két egyéni, egy váltó versenyszámban 
állt rajthoz.

A délelőtti kvalifikációban futott idők 
alapján a közel azonos eredményt elért 

versenyzőket 4–8 fős csoportok-
ba (divíziók) osztották. A dél-
utáni döntőkben már ezek a kis 
csoportok korcsolyáztak együtt, 
és az itt elért helyezésük alapján 
kapták meg az indulók a nekik 
járó érmet vagy szalagot (a 4. helytől).

A gyerekeket Dombóvári Szilvia testneve-
lő tanár készítette fel, aki a szövetség gör-
korcsolya szakágvezető-helyettese. A Gát 
utcaiak – Al-Yassin Musztafa, Balogh Ká-
roly, Dani Dorka, Hocza Róbert, Tóth Szil-
via, Vendégh Hajnalka, Kelemen Zsombor, 
Marosi Viktória, Óvári Réka és Petrányi 

Péter – valamennyien felállhattak a dobo-
góra, többségük a legfelső fokára is.  

Eredményeiknek köszönhetően többen 
is jó eséllyel pályáznak arra, hogy beke-
rüljenek a 2015-ös, Los Angelesben meg-
rendezendő Speciális Nyári Világjátékokra 
utazó magyar válogatott keretbe.

(ms)

érmes akciók a szőnyegen
Remekeltek a Ferencváros sportolói a Vasas 
csarnokban rendezett kötöttfogású birkózó 
országos bajnokságon. A zöld-fehéreket öten 
képviselték, és mindannyian éremmel térhettek 
haza: Bácsi Péter és dr. Kun Renátó bajnok lett, 
Krasznai Máté a dobogó második, Fekete Tibor 
és Németh Iván pedig a harmadik fokára állha-
tott fel, és ezzel az FTC végzett az éremtáblázat 
élén.

A 75 kg-os súlycsoportban a 28 esztendős, jogász vég-
zettségű dr. Kun Renátó az aranyéremért vívott mérkő-
zésen rutinos birkózással győzte le az Eb ötödik Szabó 
Lászlót, és negyedik felnőtt bajnoki címével örven-
deztette meg a Fradi szakosztályvezetőjét, az olimpiai 
bajnok Sike Andrást. Különösen annak fényében nagy-
szerű eredmény Kun győzelme, hogy hét kilót kellett 
leadnia a verseny előtti időszakban.

Egy kategóriával feljebb, 80 kg-ban az immár kétszeres Európa-bajnok Bácsi Péter ma-
gabiztos birkózással nyert, megszerezve ezzel harmadik országos elsőségét. A 66 kg-osok 
mezőnyében a fiatal Krasznai Máté döntőbe jutott, ahol kikapott a címvédőtől. A 71 kg-os 
súlycsoportban Fekete Tibor a harmadik helyen végzett, csakúgy, mint a 98 kg-os Németh 

Iván, aki a későbbi győztes elleni elődöntőben kis szerencsével – és Sike András szerint igazságosabb bíráskodással – nyerhetett volna, 
akkor pedig az aranyért léphetett volna szőnyegre.

Jól szerepeltek a diák korosztályú ferencvárosi birkózók is. A csömöri országos bajnokságon Gombos Alex és Adamecz Tibor győzött 
súlycsoportjában, Máté Kevin, Seregi Balázs és Szlovicsák Róbert ezüst-, Teszák Nándor és Sokacz Iván bronzérmes lett.

(ms)

Úszótáborok a népligetben
Az FTC egész nyáron várja a gyerekeket a népligeti sportkomp-
lexumban. A klub úszó-triatlon és úszó-vízilabda tábort szervez 
a fiataloknak június 16-ától július végéig. A turnusokban az 
ügyességi játékok mellett naponta két választható edzésen ve-
hetnek részt a diákok, szakképzett oktatók irányítása mellett, és 
háromszor étkezhetnek. Azok is jöhetnek, akik még nem tudnak 

úszni. A táborok végén a Fradi szakedzői kiválasztást tartanak, 
és a tehetséges gyerekek a jövőben versenyszerűen sportolhat-
nak a Ferencvárosban.

Az érdeklődők további részleteket a népligeti FTC-uszodában 
tudhatnak meg az edzőktől, és náluk lehet jelentkezni az egyes 
turnusokra is.
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„Budapest100” a kerületben
Ferencvárosból idén öt épület csatlakozott a százéves házak ünnepéhez, hogy megnyissa kapuit a nagyközönség előtt. 
Szerkesztőségünk többek közt a Mester utca 22. alatt járt.

Évről évre népszerűbb a „Budapest100”, azaz a százéves házak 
hétvégéje, amely alkalmával egyébként nem látogatha-
tó közintézményeket vagy egyszerű lakóházakat 
lehet belülről is megtekinteni, vezetés-
sel, pluszinformációkkal, tablókkal, kis 
kiállításokkal, más rendezvényekkel 
kiegészítve.

Április 26-án és 27-én a Ráday utca 
29., a Tompa utca 15/A, a Mester utca 
22., a Haller utca 20., valamint a pesti 
oldal legdélebbi százéves épületében, a 
Soroksári út 158. alatt várták a látoga-
tókat. Utóbbi létesítmény a Timót utcai 
HÉV-megállónál álló volt FÉG fegy-
vergyár, ahol fésűsfonó és szövőgyár is 
működött.

A Liliom és Mester utca sarkán álló, 
vöröstégla homlokzatú Mester utca 22. 
számú ház tervezője a Málnai-Haas 
tervezőiroda, amely több fővárosi lakó-
épületet tervezett, és minden bizonnyal 
ez a tagok utolsó közös munkája. A 
Lajta Béla-féle premodern, kísérletező 

építészeti irányokat követő iroda munkáira a letisztultság, egysze-
rűség jellemző – ez azonban nem jelent teljes díszítetlenséget. Új 

anyagok használatával, új stílus kialakításával próbál-
koztak, amely az uralkodó szecessziós, neobarokk, 

neoreneszánsz épületeknek igyekezett ellenpon-
tot állítani. A tervezésbe később Wellisch 

Hugó is bekapcsolódott, akinek a nevéhez 
többek közt a János-hegyi Erzsébet-kilá-
tó tervezése és kivitelezése is kapcsoló-
dik.

Cukorkaüzem, hentesüzlet, szén- és 
bronzkefe-, valamint kollektorüzem is 
működött a ház földszintjén. A lakások-
ban központi porszívó-berendezés csat-
lakozásai voltak kiépítve, és a kapualj-
ban még látszik az eredeti csengőtábla és 
a Zsolnay-csempék.

Az udvaron a BME Építész Klub mun-
kája nyomán épületszerkezeti tablók mu-
tatták be a ház felépítését, de Budapest, 
Ferencváros és a Mester utca helytörté-
netét is hirdette egy-egy plakát.

(MK)

Helytörténeti séta a középső-Ferencvárosban
A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény is csatlakozott a Budapest100 rendezvénysorozathoz, így vezetőjének 
kalauzolásával érdekességeket lehetett megtudni a Mester utca környékének évszázados házairól április 26-án.

Gönczi Ambrus gyűjteményvezető sétált a 
mintegy kéttucatnyi érdeklődővel a Tompa 
utcától a Haller parkig, útközben is érde-
kességeket osztva meg a csoporttal, illetve 
olyan apróságokra  felhívva a figyelmet, 
amelyeket a nap mint nap arra járók sem 
feltétlenül vesznek észre.

Kiderült, hogy a Tompa utca helyén 
Szvetenay Márton szőlői voltak a 19. szá-
zadban, nevét a Szvetenay (ma Lenhossék) 
és a Márton utcák őrzik. A Tompa utcát 
korábban Fő utcának hívták, a belső része 
– a Knézich utcát is magába foglalva – Kis 
Fő utca volt, a Thaly Kálmán utcáig futott 
a Nagy Fő utca. A költő nevét 1874-ben 
vette fel, igaz, kapcsolódást nem sikerült 
kimutatni a névadó és a közterület között.

A Tompa utca 10. érdekessége, hogy 
Payer János kefekötő mester építtette, a 
14-es számú ház pedig szabadkőművesek 
jeleit (körző és vonalzó) viseli magán.

Az első belülről is megtekintett ház a 
Tompa utca 15/A volt, amelyet Waczula 
Rezső tervezett; neki ez az egyetlen fenn-
maradt épülete, az építészet után a rend-
őrkutyák kiképzésére tért át – ezt az I. 
világháborúbeli élményei magyarázzák. 

Nekrológját sem az építészkamara lapja, 
hanem A Kutya hozta le. Itt megtekinthe-
tő volt a padlástér, a ház egykori lakóinak 
életrajzát és személyes tárgyait bemutató 
minitárlat és kincskeresőkvíz várta a láto-
gatókat.

A Mester utcában volt Ferencváros első 
temetője, majd – nevét is innen kapta – kis-
mesterségek, vendéglők, hús- és hentesbol-
tok telepedtek meg itt, a ferencvárosi véd-
gátig, a mai Haller utcáig nyúló utcában. 
Hazánkban ritkaságszámba megy, hogy 

öt iskola épült az utcában, és mindegyik 
mind a mai napig üzemel. Nem csupán a 
programsorozatban részt vevő épületeket 
keresett fel a helytörténeti séta, lehetőség 
nyílt 100 éves, de a nagyközönség számá-
ra nem nyitott épületek megtekintésére is. 
A Mester utca 12-ről kiderült, hogy ma is 
mindössze 15 lakás található benne, ezek 
jellemzően a száz négyzetméternél is na-
gyobbak – míg a bérkaszárnyákban, mint 
József Attila Gát utcai szülőháza, alig 25 
négyzetméter jutott egy családra.
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Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás

Május 12.; 19.; 26. 14.00
FMK (Haller u. 27.)
Ingyenes internetezési lehetőség, tanácsadás 
diákok közreműködésével

Szó és Ember irodalmi sorozat
Május 13. 14.00 
Börzsöny utcai könyvtár (Börzsöny u. 13.)
Topolcsányi Laura: A holló árnyékában
Meghívott vendég: Bencze Ilona Jászai Mari-
díjas művésznő

Gyógytorna
Május 14.; 28. 11.00
FMK (Haller u. 27.)

Számítógép-kezelői tanfolyam
Május 14.; 21.; 28. 15.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)

Macska- és állatbarátok klubja
Május 14. 16.00
FMK (Haller u. 27.)

Természetjárás – A Merzse 
mocsáron át a Ferihegyi repülőtérig

Május 15. 10.00
Találkozás: a 2-es metró Örs vezér téri végál-
lomásán

Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás

Május 15.; 22.; 29. 14.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium (Lónyay utca 4-8.)

Vízitorna
Május 16. 16.00
Weöres uszoda (Lobogó u. 1.)

Vízitorna
Május 20. 15.00
Molnár uszoda (Mester u. 19.)

Szenior Akadémia 
Május 20. 17.00
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)
Jászberényi József gerontológus: „Időskori 
diszkrimináció”

Gyógytorna
Május 21. 11.00
Dési Huber Művelődési Ház (Toronyház u. 
17.)

Biztonságtechnikai 
előadás és bemutató

Május 26. 16.00
FMK (Haller u. 27.)

Orvosi előadás a cukorbetegségről
Május 27. 14.30
FESZ Oktatóterme (Dandár u. 28.)

idősügyi programajánló

andor ilonára 
emlékeztek
Volt tanítványai és tisztelői emlékeztek Andor Ilona születésé-
nek 110. évfordulójára április 25-én, a Tóth Kálmán utca 25. 
szám előtti emléktáblánál, amelyet a Leövey Klára Gimnázium 
állított Ferencváros Önkormányzatának támogatásával 10 éve, 
2004-ben.

Az emléktábla előtt 
Bácskai János, Fe-
rencváros polgármes-
tere és B. Horváth 
Andrea, az Andor 
Ilona Baráti Társaság 
Kodály Zoltán Női 
Karának karnagya 
mondott köszöntőt. 
A városvezető beszé-
dében elmondta, neki 
is volt egy „Ilona nénije”, aki a gimnáziumi évek alatt bevezette a zene 
csodálatos világába, ami egy egész életre szóló elhivatottságot jelent. 
Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy ma a polgármester a parlament 
kórusának (Szená-torok) tagja.

Az ünnepség végén Bácskai János és Kállay Gáborné önkormányza-
ti képviselő, utána pedig B. Horváth Andrea, valamint a Leövey Klára 
Gimnázium diákjai megkoszorúzták Andor Ilona emléktábláját, aztán a 
kórus énekelt az egykori karnagy emlékére. 

A koszorúzást követően a résztvevők a Haller téri Szent Vince-temp-
lomba mentek, ahol emlékmise hangzott el, majd az Andor Ilona Baráti 
Társaság Kodály Zoltán Női Kara Delibes: Messe bréve c. művét adta 
elő, melyben Breinich Beáta és Krajnyák Dalma énekművészek éne-
keltek szólót, orgonán Csörgei Miklós kísért, a kórust pedig B. Horváth 
Andrea vezényelte.

Andor Ilona 1929-től nyugdíjba vonulásáig a Ranolder Intézet (ma 
Leövey Klára Gimnázium) ének-zene tanára, valamint karnagya volt.

forrás: ferencvaros.hu

Bűnmegelőzési előadás a József 
attila-lakótelepen
Elsősorban idősebbek számára szervezték a Toronyház ut-
cai Lakótelepi Közösségi Házban a BRFK közreműködésé-
vel a bűnmegelőzési előadást. Oláh-Paulon László rendőr 
alezredes tartalmas bemutatójában konkrét tippek segítsé-
gével, megtörtént eseteken keresztül ismertette a veszélye-
sebb helyzeteket.

Felhívta a figyelmet a termékbemutatóval egybekötött bu-
szos utazásokkal kapcsolatos problémákra, kiemelve, hogy 
sok becsületes utaztató van, de nem árt az óvatosság, és 
csak minden információ birtokában dönteni egyes tárgyak, 
szolgáltatások megvásárlásáról. Gyakran tanácsos kikérni 
mások – családtagok, barátok – véleményét az ilyen lehető-
ségekről: a közösség erejét hangsúlyozta az előadó.

Fontos, hogy mindenki kulcsra zárja be háza, lakása ajta-
ját, hogy ne tegye lehetővé – vagy legalábbis megnehezítse 
– a tolvajok bejutását. Legyen jó minőségű a rács, a bejárati 
ajtó, ne legyen nyitva az ajtó feletti ablak sem.

Megemlítette a kormányhivatalokhoz tartozó Áldozatse-
gítő Szolgálatot, ami segítséget tud (akár anyagi, akár más 
jellegű) kiutalni bármelyik károsultnak, ha az feljelentést 
tesz a rendőrségen.

Az Országos Szenior Sakkbajnokság 
ferencvárosi elődöntője
2014. június 4-én 10 órától a Ferencvárosi Művelődési 
Központban szenior-sakkbajnokságot rendeznek „A tel-
jesség felé” programok keretében. Sok szeretettel várjuk 
a 60 év feletti, sakkozni szerető ferencvárosi lakosokat. 
Jelentkezni a 215-1077/392-es telefonszámon vagy az 
idosugy@ferencvaros.hu címen lehet. Az országos dön-
tő szeptember 4-én és 5-én, Nagykanizsán lesz.
A sakk segít szellemi frissességünk megőrzésében!

Ferencváros Önkormányzata

FELHÍVÁS
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Nagyszínpadon a kőrösi iskola
Grandiózus gálával ünnepelte a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola, hogy 20 éve vette fel a híres 
nyelvtudós nevét. Az április 27-i estnek a Nemzeti Színház nagyszínpada adott otthont. 

A ferencvárosi iskolák kedvezményes áron tarthatják rendezvé-
nyeiket a Nemzeti Színházban, ezt tavaly szeptemberben aján-
lotta fel Vidnyánszky Attila igazgató az intézmények vezetőinek. 
Ezen lehetősséggel élt most a Kőrösi, amely minden esztendőben 
megemlékezik névadójáról, és kétévente ünnepi gálával is készül 
a tiszteletére. Az idei műsorban az iskola diákjainak több mint 
negyede vett részt, de szerepet kaptak az intézménnyel évek óta 
együtt dolgozó művészek is. 

A felső tagozaton nagy sikerrel működő gospelkórus kiváló ze-
nészekkel (a Ferenczi György és a Rackajam zenekar tagjaival, 
Pintér Zsolttal és Apáti Ádámmal, Louisiana Double nevű duójuk-
kal) együttműködve már számos nagysikerű koncertet adott. Az 
alsó tagozatosok közül sokan évek óta táncolnak az intézmény-
ben működő néptánccsoportban, amelynek szakmai irányítói a 
Tébláb együttes táncosai. A moldvai és gyimesi muzsikát játszó 
nagymúltú Sültü zenekar tagjaival szintén régre nyúlik a kapcso-
lat, korábban is élő zenével kísérték az alsó tagozatosok kórusát. 
Az ő közreműködésükkel, illetve Bakó Katalin népdalénekes,  

a Hagyományok Háza Martin Médiatára osztályvezetőjének szak-
mai irányításával a Kőrösi Gálán néprajzi körutazásra indulhatott 
a közönség. 

Az iskola kiemelkedő tehetségű diákjai mutattak ízelítőt a Kár-
pát-medence különböző néprajzi dialektusainak népdalaiból, vise-
leteiből, táncaiból, mesevilágából. A Moldvától a Székelyföldön 
át egészen a Felvidékig tartó utazáson két székely legény és Csaba 
királyfi kalauzolta át a közönséget, a szünet után pedig a tengeren 
túlon folytatódott a kaland tradicionális amerikai népzenékkel, 
gospel és bluegrass zenével. 

A közönség soraiban ülők olyan jól szervezett és vezényelt, ter-
mészetes könnyedséggel előadott műsort láthattak, amely mögött 
egyértelműen érezhető a rengeteg munka mind a gyerekek, mind a 
tanárok és művészek részéről. Kis Gabriella magyar szakos tanár 
szerezte a drámajátékot, melynek dramaturgja és rendezője is volt. 
Balogh Eszter és Deák Viktor tanárok a gospelkórust készítették 
fel, Pukli Gabriella pedig a tánckoreográfiát tanította be. 

(KM)

Évadzárás a Nemzetiben
A következő szezonban két színész szerződik a Nemzetihez: Bakos-Kis Gábor és Olt Tamás. Vendégművészként számos 
más mellett Trokán Nóra, Trokán Anna, Mátray László, Pál András és Huszárik Kata fog játszani – derült ki a Nemzeti 
Színház sajtótájékoztatóján.

Vidnyánszky Attila főigazgató, A. Szabó 
Magda stratégiai igazgató és Ordódy Gá-
bor, a Szervezési és Jegyiroda vezetője 
értékelte a 2013/2014-es évadot április 28-
án. A tájékoztatón elhangzott, hogy a Nem-
zetiben nyolc bemutató, tizenhárom reper-
toárprodukció tette ki a játszott előadások 
háromnegyedét. Fontos szerepet töltöttek 
be a vendégjátékok is a színház életében. 
Nagy sikerrel zárult Magyarország hi-
ánypótló nemzetközi színházi fesztiválja, 
a MITEM, ahová 13 országból érkeztek 
vezető társulatok kiváló produkciókkal. 
Román és lengyel rendező dolgozott a te-
átrumban, a közeli jövőben pedig orosz és 
grúz rendező érkezik. A Nemzeti európai 
fesztiválokra is elvitte előadásait.

A korszerűség és nemzetköziség mellett 
a hagyományok ápolása is fontos szere-

pet kapott a 2013/2014-es évadban. Az 
új bemutatók szerzői között Tamási Áron 
és Shakespeare, Pilinszky János és Petőfi 
Sándor is szerepeltek.  

Szó esett a jövőbeni tervekről is. A kö-
vetkező évad bemutatói között több ős-
bemutató is lesz, például Bánffy Miklós 
művének, A nagyúrnak és a Sarkadi Imre 
novellája alapján készülő Körhintának pre-
mierjére is válthatunk jegyet. A Nemzeti 
továbbra is ügyel az évfordulós megem-
lékezésekre, Molnár Ferenc A fehér felhő 
című darabja az I. világháború kitörésének 
100. évfordulójának állít majd emléket 
Vidnyánszky Attila rendezésében. A követ-
kező évadban a Nemzeti úgynevezett „sza-
badbérlet” konstrukciót vezet be, melynek 
célja könnyebbé tenni a nézők választását 
az előadások között.                              (KM)

Részlet a János vitéz című előadásból
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PROGRAMAjÁnLó

Május 14. 14.00
Fésüs Éva: Palacsintás király
Ifjúsági hangverseny a Concerto Buda-
pest közreműködésével
FMK (Haller u. 27.)

Május 14. 18.00
Romakép Műhely
Vetített film: Kovács Kristóf: Besence 
Open (2013)
DocuArt Filmművészeti Központ 
(Ráday u. 18.)

Május 16. 17.00
Zemlényi Csaba festőművész kiállítása
A tárlat június 10-éig látogatható
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

Május 23. 15.00
Óramesék
A Friss utcai Dió Általános Iskola, Elő-
készítő Szakiskola, Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény, 
Kollégium és Gyermekotthon gyerekei-
nek és a Garabonciás Gyermekegyüttes 
tagjainak közös előadása
FMK színházterem (Haller út 27.)

Május 23. 19.30
Concerto Grande
Mahler: II. szimfónia „Resurrection”
Vezényel: Keller András
Közreműködik: Rost Andrea, Mester 
Viktória
MR Énekkar (mb. karnagy: Oláh 
Gábor)
Művészetek Palotája, Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyterem

Május 29. 17.00
Babák rózsaparkja
Közös piknikre várják a József Attila-
lakótelepi és az Aszódi telepi régi és új 
rózsás családokat.
A József Attila Városrészi Önkormány-
zat egy-egy rózsatővel köszönti a 2013 
.május óta született új kis lakókat az 
Írisz Családi Kör szervezésében.
Pöttyös utcai Bölcsőde előtt 
(Pöttyös u. 8/A)

Május 31. 10.00-tól
II. Ferencvárosi Rózsafesztivál
20.00 Gálaműsor
Közreműködnek: 
Rainbow Vonósnégyes, Berki Tamás 
Kvintett, Budapest Ragtime Band
Bakáts tér

Xi. református Zenei 
Fesztivál
2014. május 23–25.
Bakáts tér – ráday u. – kálvin tér
Kiemelt programok:

Május 23., péntek
16.00 Nyitó istentisztelet a Bakáts 
téren
21.00 Zsoltáros fáklyás menet a 
Ráday utcán
21.45 Késő esti zenés áhítat
23.30 Éjszakai csángó táncház a 
Lónyay Utcai Református Gimnázium 
udvarán

Május 24., szombat
10.00 Kórustalálkozó az Ádám Jenő Zeneiskola Dísz-
termében
17.00 500 fős Ökumenikus Fesztiválkórus énekel a 
Nemzeti Múzeum lépcsőjén

Május 25., vasárnap
Az európai parlamenti választás miatt a koncertek 
16.00 órakor kezdődnek a Makám együttes fellépésé-
vel.

Mindhárom nap
Kerekasztal-beszélgetés a Ráday 28. dísztermében. 
Pénteken Bogár László közgazdász professzor, szomba-
ton bemutatkozik az I. kerületi „Márai Szalon”, melyet 
Szigethy Gábor író, irodalmár vezet, vasárnap Bagdy 
Emőke professzor.

Képzőművészeti kiállítás
„Kettő az egyben” – Ribényi Csaba fotóművész és 
Csuta György festőművész tárlata

Családi programok
Kreatív gyermekfoglalkozások, missziók, IGE-
horgászat (Bakáts tér)

Állandó kiállítások 
és egyéb programok

Biblia Múzeum, református missziók, kézműves- és 
könyvvásár – 60 kiállító, magyar ételek és italok

Május 24. 10.00–16.00
Cimbora-maraton
Ferencvárosi Gyermeknap 
FMK (Haller u. 27.)
10.00 Cimbora-duó 
Korhecz Imola és Baraczka Gergő 
előadásában
11.00 Cimboránk az Iszkiri zenekar 
12.30 Minden egér szereti a sajtot 
Bábjáték a Karaván színház előadá-
sában
13.45 A Mozdulatcsiszoló Táncmű-
hely balettelőadása
14.00 Mesesarok – a mesélő: Korhecz 
Imola 
15.00 Levente Péter műsora 
Döbrentey Ildikó: Répamese (Kacagó 
kocert)
A kertben Mozdulatcsiszoló Táncmű-
hely, mesesarok és a Cimbora-játszó-
ház a mesék világában várja a gyer-
mekeket. 
Egész nap lesz LEGO-játszóház, 
ugrálóvár, pónilovaglás, 
lufihajtogatás, arcfestés, kézműves 
foglalkozás. 
Minden program ingyenesen láto-
gatható, minden játék ingyenesen 
használható! 
A rendezvény fővédnöke: 
Bácskai János polgármester

Olvassa be 
telefonjával  
a QR-kódot, 

és nézze meg  
a honlapot!
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Elégedetlen eb

– Azért, mert maga kocogni akar, én miért nem tévézhetek 
otthon a fotelban, gazda?!

Szűrővizsgálat 
férfiaknak
Tisztelt Ferencvárosiak!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata fontosnak tartja a kerületi la-
kosok egészségmegőrzését. A tavalyi évben – 
egészségük megóvása érdekében – polgáraink 
melanómaszűrésen, kardiológiai, valamint prosz-
tata- és glaukóma-szűrővizsgálatokon vehettek 
részt. Ezen szűrővizsgálatokat, melyeket kibő-
vítettünk a csontritkulás-vizsgálattal, ez évben is 
biztosítjuk Önöknek.

2014. május hónapban egy bevezető előadást 
követően három alkalommal biztosítunk lehető-
séget a kerületi férfilakosok prosztatabetegsége-
inek szűrésére.

A prosztata jóindulatú megnagyobbodása egy 
korral járó elváltozás, amely 45–50 év felett a 
férfiak nagy többségénél jelentkezik. Nem okoz 
minden esetben panaszt, ilyenkor kezelést sem 
igényel, ellenkező esetben azonban gyógyszeres 
kezeléssel jól mérsékelhetők, illetve megszün-
tethetők a panaszok. A prosztatarák a jóindulatú 
prosztatamegnagyobbodáshoz hasonlóan a kez-
deti stádiumban nem okoz panaszt, ezért az csak 
szűrővizsgálattal deríthető ki. A kezdeti stádiumú 
prosztatarák jól gyógyítható, szemben a szűrő-
vizsgálatra nem járóknál későn felfedezett rák-
kal, mely az életesélyeket nagyban befolyásolja, 
számos szervre áttéteket adhat, fájdalommal, vér-
vizeléssel, vizeletelakadással járhat, és a műtét, 
gyógyszeres kezelés, besugárzás jóval kevesebb 
eredményt hoz, mint az időben felfedezett rák 
esetében végzett ellátást.

A vizsgálat fájdalommal nem jár, 10–15 percet 
vesz igénybe, előjegyzés alapján kerül elvégzés-
re, így várakozással sem jár. Mindezek alapján 
javasoljuk minden 45 év feletti ferencvárosi fér-
filakosnak, hogy vegyen részt a meghirdetett és 
támogatott szűrővizsgálatban, melyre a Mester 
utca 45. szám alatti Szakorvosi Rendelő 4. eme-
leti Urológia Szakrendelésére várjuk.
Szűrővizsgálati időpontok:

2014. május 14., 21. és 28. 13.30 és 17.30 óra 
között.

A vizsgálatra előjegyzés kérhető hétfőtől pénte-
kig 8.00 órától 13.00 óráig a 455-4509-es telefon-
számon.

Reméljük, minél többen részt tudnak venni ezen 
szűrővizsgálatokon, hiszen az egészség megőrzé-
se, a betegségek megelőzése, illetve korai felis-
merése nagyon fontos.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, tegyünk 
együtt az egészséges Ferencvárosért!

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata
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plakáton  
a modern kor 
A két világháború közötti magyar plakátművészet reme-
keiből összeállított reprezentatív válogatást – spanyolor-
szági bemutatkozását követően – először az Iparművészeti 
Múzeumban láthatja a hazai közönség.

A kiállítás 102 
művészi plakátot 
vonultat fel az Or-
szágos Széchényi 
Könyvtár gyűjte-
ményéből, valamint 
kiegészül az Ipar-
művészeti Múzeum 
saját anyagával, 
illetve köz- és ma-
gángyűjtemények-
ből származó kis-
nyomtatványokkal 
és tárgyi emlékek-
kel.

A tárlat a kereske-
delmi grafika 1924 
után bekövetkezett 
radikális megúju-
lására koncentrál. 
Teljesen új hang 

jelent meg a budapesti plakátok világában. Eltűnt a szecesszió 
álomvilága, háttérbe szorultak a humoros, történetet mesélő áb-
rázolások. Betört a modern kor levegője, olyan termékek jelentek 
meg a reklámokon, amelyek a technika fejlődése nyomán jöttek 
létre, és a modern nagyvárosi élet kényelmét szolgálták: a villany-
körte, a rádió, az elektromos és gázkészülékek egész sora, az au-
tógumi, a konzerv, a töltőtoll. 

Ekkortól érvényesülnek a Bauhaus és a konstruktivizmus kor-
szerű tervezési elvei a magyar alkalmazott grafikában, az emig-
rációból hazatérő Kassák Lajos, Bortnyik Sándor és Berény Ró-
bert közvetítésével. Az ő ismert neveik mellett a kiállítás nyomán 
újabb fontos alkotók kerülhetnek be a köztudatba, mint Irsai Ist-
ván, Csemiczky Tihamér, Radó György vagy a Macskássy testvé-
rek. A tárlat július 27-éig látogatható.

(KM)

Weöres áfonya
Harmadik alkalommal rendezték meg a független könyvesboltok éjszakáját, 
a Kis Könyves Éjt április 25-én késő délutántól másnap hajnalba nyúlóan. 
Ferencvárosban két könyvesbolt, a Két Egér és a Bibliás csatlakozott éjszakai 
programokkal a kezdeményezéshez. 

Az idei rendezvény legnagyobb újdonsága, 
hogy Budapesten könyvesbolt- és város-
néző séták indultak három útvonalon két 
városismereti túrákat szervező közösség, a 
Sétaműhely és a Hosszúlépés vezetésével. 

A kerületi Bibliás boltban a betérők fel-
olvasásokat hallgathattak, filmet nézhet-
tek, és olyan különlegességet kóstolhat-
tak, mint az „Irodalmi teakészlet” ízei, az 
Áprily málna, a Fahéjanász az avaron, a  

Pilinszky szegfűszög vagy a Weöres áfo-
nya. A Két Egérben Lázár Ervin meséinek 
új illusztrációiból nyílt kiállítás, melyeket 
Buzay István, Kőszeghy Csilla és Molnár 
Jacqueline készített, de a világhírű íróval, 
Patrick Ness-szel is találkozhattunk.

A fővárosi helyszínek mellett Sopronban 
és Vácott is nyitott könyvesboltok várták 
az olvasókat.

(KM)

www.hetivalasz.hu

89x55.5_pest-budai.indd   1 2014.04.24.   10:51

Helytörténeti kvíz
A helyes megfejtést a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre 
elküldő olvasóink között értékes könyvajándékot sorso-
lunk ki. 

1. Melyik utca 
nem a kerületben 
található?
A) Csengettyű 
B) Sörgyár C) 
Epreserdő
2. Melyik kerüle-
ti épületre illik a 
következő leírás? 
„A Pecz Samu ál-
tal tervezett épület 1897-ben nyílt meg. A II. világháborúban sú-
lyosan megrongálódott létesítményt az 1950-es években állították 
helyre. A ‘90-es évek elejére azonban ismét életveszélyessé vált, 
ezért bezárták. A rekonstrukció 1994-ig tartott, és ma szinte ere-
deti pompájában ragyog.”
A) Központi Vásárcsarnok B) Corvinus Egyetem főépülete C) 
Nemzeti Színház
3. Az 1700-as években még Soroksárinak hívták az utcát. Ma mi-
lyen néven található meg a kerületben?
A) Soroksári út B) Ráday utca C) Üllői út
4. Kiről kapta nevét a Bakáts tér? 
A) Bakócz Tamás bíborosról B) Bakáts Menyhért fuvarosról C) 
Horváth Sándor bakáról
5. Melyik ferencvárosi épületet tervezte Ybl Miklós?
A) a Ganz gyárat B) az Assisi Szent Ferenc-templomot C) a Szent-
Györgyi Albert iskola épületét
Előző lapszámunk kvízének helyes megfejtése: 1 – A; 2 – B; 3 – 
B; 4 – B; 5 – B; 6 – B; 7 – A; 8 – C. Nyertes: Kiss Ilona.

A pesti közvágóhíd metszeten
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ALBUM

REjTVÉnY

Szabó Alíz 2013. február 
12-én látta meg a napvilágot.

Danka Zamira 2013. dec-
ember 26-án jött a világra, a 
fotón három hónapos.

FEREncVÁROSI GóLYAHÍR

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

Tót Amanda Megpihenve című alkotása

Bocskay Ármin 2013. július 
24-én született, a képen hét 
hónapos, és nővérével, az 5 és 
fél éves  Zsófiával látható.

Ormos Barnabás 2013. 
április 4-én született.


