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Fennállása során először 
nyert bajnokságot a Fradi női 
labdarúgócsapata. A lányok a 
Magyar Kupát is elhódították.

Schmidt Egon ornitológus kapta 
meg elsőként az újonnan alapí-
tott Ferencváros Környezet- és 
Természetvédelméért díjat. 

Pro faculTaTE 
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Ipacs Anikó és Sebőkné Orosz 
Katalin részesült idén a kerü-
leti pedagógusoknak adható 
legrangosabb kitüntetésben. 

a Magyar Kupa-győztes ferencváros labdarúgócsapatának posztere a 8–9. oldalon.

BajNoKoK

Zászló hirdeti: újszülött érkezett a házba
Gyermeknapon zajlott az első ferencvárosi babazászlók átadása és kitűzése. A József Attila-lakótelepen az április 8-án 
született Mező Dániel Soma, Belső-Ferencvárosban a március 5-én világra jött Illés Zoé, míg a középső városrészben 
a babazászló rajzpályázatának győztese, Csányi Róza újszülött kishúga, Gréti érkezését hirdetve lengedeznek a lobo-
gók. A babazászlót mindhárom helyszínen a büszke apukák tűzték ki a ház falára.

Hazánkban jóval több gyermeket ter-
veznek, mint ahány végül megszületik. 
A Kopp Mária orvos, pszichológus által 
elindított Három Királyfi, Három Király-
lány Mozgalom célja azt elérni, hogy a 
kívánt gyermekek a világra is jöjjenek. 
Ennek érdekében sokrétű tevékenysé-
get végeznek, többek között ösztönzik 
a családbarát munkahelyek kialakítását, 
konferenciákat, előadásokat szerveznek a 
munka és a magánélet közötti egyensúly 
megteremtése érdekében. 

A mozgalom egyik kezdeményezése, a 
babazászló ötlete – amely arra kívánja fel-
hívni a figyelmet, hogy újszülött érkezett 
a házba, ami az egész közösség számára 
érték és öröm – Oberfrank Pál veszpré-
mi színházigazgató fejéből pattant ki. A 

zászlóval annak a régi hagyománynak a 
felélesztését is szorgalmazzák, hogy a kis-
baba világra jötte után a családokat a kör-
nyéken lakók segítsék néhány hétig. 

A májusi testületi ülésen a képviselők 
úgy döntöttek, hogy Ferencváros csat-
lakozik a Három Királyfi, Három Ki-
rálylány Mozgalomhoz, illetve, hogy a 
IX. kerületben élő kisgyermekes szülők 
részére egyedi tervezésű babazászlót 
biztosítanak. A lehetőségét felajánlják a 
kerületi intézmények, vállalatok, vállal-
kozások számára is.

A megvalósítás érdekében korábban rajz-
pályázatot hirdettek a kerület óvodásai és 
kisiskolásai körében, amit Csányi Róza 
ötéves kislány nyert meg, pólyás babát áb-
rázoló alkotásával. Ennek felhasználásával 

készült el a ferencvárosi babazászló, amely-
ből három már kint lobog a házak falán. 

A csecsemő érkezése után a ferencvárosi 
újszülött törvényes képviselője, a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain kér-
heti a nagyméretű babazászlót a gyermek 
hat hónapos koráig, legfeljebb kilencven 
napos időtartamra. Ezt ingyenesen hasz-
nálatba kapja, amennyiben vállalja, hogy 
lakóhelyén a közterületről jól látható mó-
don kihelyezi. Egyúttal az önkormányzat 
a család számára kisméretű, a lakás ajtajá-
ra helyezhető babazászlót ajándékoz.

Ezzel együtt a gyermekszületéshez kötő-
dő önkormányzati és állami támogatáso-
kat ismertető tájékoztatófüzet is átadnak. 

V. L.



Ferencváros2 AKTUÁLIS

Kávézót nyitott az apácarend
Egy fővárosi pályázatnak köszönhetően a Boldogasszony Iskolanővérek mostantól kávézót is üzemeltetnek Ráday utcai 
központjukban. A közel ezer fiatalt tanító rend a közösségépítés szolgálatába állítaná a Boldogasszony kolostori kávé-
zót, amely rendezvényeknek, találkozóknak adhat otthont. 

Az apácarend komplex oktató-nevelő te-
vékenységet folytat: épületükben kolostor, 
általános iskola, zeneiskola, gimnázium, 
kollégium, szeretetotthon működik. A 40 
fős Iskolanővérek közösségét a ferencvá-
rosi plébániával közösen szervezett 2007-
es budapesti városmisszió sikere terelte a 
profilbővítés útjára. – A társadalom felé 
nyitás jegyében kitártuk a Ráday utcai 
nagykaput, az udvart berendeztük teraszos 
kávézónak, felszolgáltunk, beszélgettünk 
a vendégekkel, a kertben pedig irodalmi 
estet tartottunk színészekkel, zenészekkel, 
amit közös imával zártunk – mesélt tapasz-
talatairól Lobmayer M. Judit. A tartomány-
főnöknő szerint a rendezvény népszerű-
sége döbbentette rá, hogy az embereknek 
találkozóhelyre van szükségük ahhoz, 
hogy megismerjék egymást, ezáltal köze-
lebb jussanak Istenhez is.

A nővérek – Ferencváros Önkormány-
zatának segítségével – a Fővárosi Önkor-
mányzat Tér-köz pályázatán nyertek el 15 
millió forintot. Ezért azt vállalták, hogy 
egy új közösségi teret hoznak létre. A rend 
ugyan nem tud napi nyitva tartást biztosí-
tani, de házon belüli és kívülről szerveződő 
rendezvényeknek, kulturális programok-
nak helyet adnak. A megnyitón részt vevő 

Bagdy Gábor főpol-
gármester-helyettes 
elmondta, az ötmilli-
árd forintos költség-
vetésből gazdálkodó 
Tér-köz pályázat a 
közterültek meg-
újulását, valamint 
a civil közösségek, 
helyi együttműkö-
dések megerősíté-
sét tűzte ki célul. – 
Utóbbira van ma a 
legnagyobb szükség 
Magyarországon – 
tette hozzá Bagdy. 

Zombory Miklós 
alpolgármester kö-
szöntőjében lokál-
patrióta kötődéseiről 
beszélt: ebben a körzetben született, itt él 
és dolgozik a mai napig, unokája is a nővé-
reknél tanul. Az evangélikus presbiter úgy 
véli, a kávézó hozzájárul a környék von-
zóvá, sokoldalúvá válásához, ezáltal eleget 
tesz a kerületi városrehabilitáció legfon-
tosabb célkitűzéseinek is. – A magyarok 
szomjazzák a jó mellett elkötelezett közös-
ségeket – jegyezte meg a képviselő. 

A tartományfőnöknő megerősítette, rendjük 
hivatása, hogy másokért is élő embereket 
neveljen és közösségeket teremtsen. – Hi-
szek abban, hogy akár egy kávézó létreho-
zásával is teljesíthetjük küldetésünket – tette 
hozzá. Az ötlet megvalósulásában szerepet 
vállalók végül ajándékokat vehettek át, az 
iskolások pedig zenei műsort adtak.

T. D.

Hírek az Illatos útról
Bácskai János polgármester május 27-én levelet írt Varjú Attilának, 
a Budapesti Vegyi Művek (BVM) felszámolóbiztosának, amelyben 
felkérte őt, hogy a képviselő-testület május 21-i döntésének megfe-
lelően június 15-éig végeztessen el vizsgálatokat az Illatos úti telep-
hely lakosság által érintett hatásterületén a talaj, talajvíz, valamint 
az Illatos árok vízminőségére vonatkozóan, az eredményekről pe-
dig haladéktalanul tájékoztassa a képviselő-testületet.

Elszállították a sérült, repedt, ezért közvetlen környezeti ve-
szélyt jelentő hordókat a felszámolás alatt álló BVM Illatos úti 

telephelyéről. A helyszínen Tarnai Richárd kormánymegbízott 
tartott sajtótájékoztatót június 1-jén. Az előzetesen tervezett 991-
gyel szemben végül 1005 vegyszeres hordó 110 tonnányi tartal-
mát szállították a dorogi veszélyeshulladék-égetőbe – az ígéretnek 
megfelelően – egy hónapon belül. A többi, jelenleg még ottmara-
dó hordót lefóliázták, elszállításukra már kiírták a közbeszerzési 
eljárást, a munka ez év végéig befejeződhet.

Gyanúsítottként hallgatott ki egy embert a rendőrség a BVM 
Illatos úti gyártelepén tárolt veszélyes hulladék miatt indult el-
járásban – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) 
kommunikációs szolgálata az MTI érdeklődésére június 3-án. Kö-
zölték: a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi kapitány-
ságán hulladékgazdálkodás rendje megsértésének megalapozott 
gyanúja miatt folytatott eljárásban mostanáig egy embert hall-
gattak ki gyanúsítottként. Ugyanakkor hozzátették, hogy 2015. 
április 21-én a BRFK Különleges Ügyek Főosztálya környezet-
károsítás és hulladékgazdálkodás rendjének megsértésének gya-
núja miatt is nyomozást indított ismeretlen tettes ellen. A Magyar 
Nemzet írt arról, hogy Baranyi Krisztina, az Együtt ferencvárosi 
önkormányzati képviselője a hatóságokhoz fordult, mert kiderült: 
annak ellenére szivárgott a veszélyes hulladék a talajba és a leve-
gőbe, hogy a budapesti üzem működése hét éve leállt. A Magyar 
Nemzetnek Varjú Attila felszámoló tagadta, hogy őt hallgatták 
volna ki, a rendőrség pedig nem árulta el, kit gyanúsítanak.
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az a kedvenc madara,
amit éppen megfigyel 
Elsőként Schmidt Egon, a népszerű, rádióműsoraiból és 
könyveiről ismert ornitológus, író vehette át Bácskai Já-
nos polgármestertől az idén májusban alapított Ferencvá-
ros Környezet- és Természetvédelméért díjat. Az elismerés 
jövő évtől már az ő nevét viseli.

Ferencváros vezetése elkötelezett a környezet védelme iránt, ezért 
évről évre rendezvényekkel, veszélyeshulladék-gyűjtéssel, kör-
nyezettudatos neveléssel, illetve társasházi zöld udvar pályázattal 
hívja fel a figyelmet a terület fontosságára. Az újonnan alapított 
díj az ezért a célért dolgozó emberek elismerését, példaképül ál-
lítását szolgálja. Bácskai János engedélyt kért Schmidt Egontól 
arra, hogy 2016-tól a kitüntetés neve – az első díjazott után – Fe-
rencváros Schmidt Egon díja lehessen, amibe a kitüntetett bele-
egyezett, sőt, megtiszteltetésnek érezte a névadói felkérést.

A díjátadón hamar a madarakra terelődött a beszélgetés, a 
megszokott élvezetes, szemléletes előadás módban esett szó a 
fecskék számának – klímaváltozás miatti – drasztikus csökke-
néséről, a varjak, szarkák és más invazív fajok térhódításáról, a 
városi madárdalról és a kedvencekről. Megtudhattuk, hogy Ma-
gyarország igazi gólyanagyhatalom, illetve hogy hazánk nagy 
fajgazdagságot mondhat magáénak, hiszen mind állat-, mind nö-
vényföldrajzi szempontból határterületen található. Ezért min-
den esztendőben szép számú külföldi csoport érkezik hozzánk, 
madármegfigyelési céllal.

A kérdésre, hogy ilyentájt mely madarak hangját lehet hallani 
a városban, Schmidt Egon a feketerigót, a házi rozsdafarkút, az 
örvös galambot, a barátkát és a zöldikét említette. Hozzátette: bár 
a fülemüle és a sárgarigó dalát tartja a legszebbnek, és kedvenc 

madarai is a rigófélék, mindig az áll a szívéhez legközelebb, amit 
épp hall, vagy amire a távcsövét szegezi. 

A 83 éves kitüntetett több mint fél évszázada Ferencváros lakója, 
a nyolcvan kötetet meghaladó életművének jelentős része is itt ké-
szült. A tudós, aki munkásságáért 2009-ben Kossuth-díjat kapott 
elmondta, legkedvesebbek számára a gyerekeknek írt ismeretter-
jesztő könyvei – jelenleg is kiadás alatt áll egy trilógia.

M. K.

Idősebbek is elkezdhetik
A József Attila-lakótelepen is véget ért az az idősek számára indított számítástechnika-tanfolyam, melynek sikeres el-
végzéséről május 27-én vehették át okleveleiket a résztvevők a Weöres Sándor Általános Iskolában.

Ferencváros Önkormányzata „A teljesség felé” című 
idősügyi program részeként szervezett számítástech-
nika-tanfolyamokat a kerületben élő idősek számára, 
hogy megkönnyítse a modern technika megismerését, 
ami sokszor nélkülözhetetlen a gyermekekkel, uno-
kákkal való kapcsolattartáshoz, főleg, ha külföldön 
tartózkodnak. A résztvevők elsajátíthatták és gyako-
rolhatták az aktív számítógép-használatot, az elektro-
nikus levelezés és az internetezés alapjait. 

Kállay Gáborné alpolgármester köszöntőjében gra-
tulált minden résztvevőnek, és kifejezte megértését, 
hogy az idősebb generációk számára sokszor nehéz a 
legújabb technológiák használatának elsajátítása.

A résztvevők is köszönetet mondtak a programért, 
a tanárok munkájáért és a diákok segítőkészségéért, 
majd azt kérték, a tanfolyamnak legyen folytatása is. 
Kormos László, a Weöres Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium igazgatója emlékeztetett, mivel a ferenc-
városi idősügyi program elnevezéséül egy Weöres 
Sándor idézet szolgál, ezért is érezték sajátjuknak a 
kezdeményezést, és örömmel adtak otthont neki.

(forrás: www.ferencvaros.hu)
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Pedagógusok elismerése
Díszdiplomát kaptak Ferencváros Önkormányzatától azok a kerületi oktatók, 
akik 60 vagy 70 évvel ezelőtt szerezték meg tanári képesítésüket. A polgármes-
ter a pedagógusnapi ünnepségen elismerő okleveleket is kiosztott, valamint 
átadta a rangos Pro Facultate díjakat.

– Ez a nap arra szolgál, hogy kifejezzük 
hálánkat a kerület mintegy 800 pedagógu-
sának megfizethetetlen munkájáért – nyi-
totta meg az FMK-ban a Kerekerdő Óvoda 
műsorával induló ünnepséget Bácskai Já-
nos polgármester. Kállay Gáborné alpol-
gármester azt hangsúlyozta beszédében, 
hogy az önkormányzat mindig törekedett 
az iskolák támogatására, a szülők terheinek 
csökkentésére és a pedagógusok elismeré-
sére. Elmondta, ő maga is tanított öt évig, 
ezalatt megtapasztalta a hivatással járó ren-
geteg örömöt és a még több munkát.

A polgármester elsőként a rubin és gyé-
mánt okleveleket nyújtotta át annak a nyolc 
kerületi pedagógusnak, aki 60, illetve 70 
évvel ezelőtt szerezte meg tanári diplomá-
ját. Az emberi erőforrások minisztere által 
adományozott Pedagógus Szolgálatért em-
lékérmet Zombory Miklós alpolgármester 
adta át. Az EMMI szakmai elismerése óvo-
dától az egyetemig azon nyugállományba 
vonuló oktatóknak, nevelőknek jár, akik 
legalább 25 éve végzik hivatásukat.

A díjat idén Végh Edit, a Liliom utcai Óvo-
da vezetője kapta. A pedagógus 1973-ban 
kezdett dolgozni a Thaly Kálmán utcában, 
vezette a Balázs Béla utcai Óvodát, majd 
beindította a két intézmény összevonásá-
ból létrejött Liliom utcai Óvodát. Végh 
Edit elmondta, sokat köszönhet kollégái-
nak, karrierje során csodás élményekben 
volt része, és ha tehetné, most is dolgozna.

Minden évben az oktatás-nevelés terü-
letének legrangosabb kitüntetésével, a 
Pro Facultate Ferencváros díjjal ismerik 
el a legalább tíz éven át kimagasló telje-
sítményt nyújtó kerületi pedagógusokat. 
Idén az egyik kitüntetést Ipacs Anikó kap-
ta, aki 1981 óta dolgozik pedagógusként 
és vezetőhelyettesként a Csicsergő Óvodá-
ban. Emellett koordinálja a minőségbizto-
sítási, -fejlesztési feladatokat, az ovi-iskola 
átmenet segítő programot, és játékmentor-
ként tart bemutatókat fővárosszerte. A ha-
marosan nyugdíjba vonuló óvodapedagó-
gus 122 ferencvárosi választópolgár írásos 
ajánlása alapján kapta meg az elismerést.

A másik díjat a 24 éve a Leövey Klára Gim-
náziumban tanító Sebőkné Orosz Katalin 
kapta, aki 13 évig volt az intézmény igazga-
tóhelyettese, majd megbízott igazgatója. A 
tanárnő szakmai képzettsége kimagasló: hu-
mán-ökológus, biológia érettségi vizsgázta-
tó, oktatási informatikus, helyzetelemző, 
szaktanácsadó végzettséggel rendelkezik. 
1994 óta tagja az ELTE TTK Környezet-
tudományi és Humánökológiai Munkacso-
portjának, két segédkönyvet és érettségire 
felkészítő könyvet írt. A Legjobb tanár díjat 
is megkapta az iskola diákjaitól, akik közül 
kiemelt figyelmet fordít a hátrányos hely-
zetűekre. A rendezvényt a Duna Művész-
együttes előadása zárta.     T. D.

Kiemelkedően teljesítő diákokat díjaztak
Ferencváros két alpolgármestere adta át a nyolcadikos, végzős fiataloknak a „deák” Emlékérmeket június 3-án. Az ön-
kormányzat támogatásával minden esztendőben azokat a diákokat jutalmazzák, akik tanulmányi eredményeikkel vagy 
a közösségi életben tanúsított aktivitásukkal példát mutatnak társaiknak. 

A „deák” Közalapítvány célja a Ferencvárosban 
élő tehetséges, ám nehéz anyagi körülmények kö-
zött élő, szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek, 
fiatalok és ifjúkorúak tanulmányainak támogatása, 
esélyegyenlőségük biztosítása.

A „deák” Emlékéremmel a kuratórium azon vég-
zős általános iskolás diákokat jutalmazza, akik ta-
nulmányaikat kiemelkedő eredménnyel végezték 
el, illetve aktívan részt vettek az iskola közösségi 
életében vagy kimagasló teljesítményt nyújtottak 
kerületi, országos tanulmányi versenyeken.

Az emlékérmeket Kállay Gáborné és Zombory 
Miklós alpolgármester adta át, miközben Klujber 
Róbertné kuratóriumi elnök a díjazottak rövid mél-
tatását olvasta fel. A rendezvény fényét az Ádám 
Jenő Zeneiskola gitár szakos tanulója, Godó Péter 
műsora emelte.            (forrás: www.ferencvaros.hu)

Ipacs Anikó és Sebőkné Orosz Katalin

„deák” Emlékérmet kapott:
Gregosits Tamás – Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű
Általános Iskola
Jurek Rebeka – Kosztolányi Dezső Általános Iskola
Kiss Péter – Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium
Lázár Csaba Gyula – Szent-Györgyi Albert Általános
Iskola és Gimnázium

Pál Anna – Bakáts Téri Ének- Zenei Általános Iskola
Pauli Balázs – Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola
és Gimnázium
Tóth Szilvia – Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
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Szigorodtak a társasházakat 
érintő szabályok
A társasházak műszaki gondjainak megoldási lehetőségeiről, valamint a közösségi együttélést érintő két új önkormány-
zati rendeletről tájékozódhattak a meghívottak a közös képviselők júniusi klubtalálkozóján. Az együttélés szabályait 
megsértők ezután szigorúbb büntetésekre számíthatnak.

A találkozón Farkas Tamás, az ELMŰ 
munkatársa a társasházakra vonatkozó elő-
írásokat, jogszabályokat, szabványokat és 
azok jogállását ismertette a közönséggel. 
Elmondta, szükség van a fogalmak tisztá-
zására, hiszen sok félreértés, tévhit kering 
a lakók között, amely megnehezíti a jog-
szabályok érvényesítését.

Kasza Mónika, a Hatósági Iroda vezető-
je tájékoztatójában elmondta, hogy június 
1-jével lépett hatályba a közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól és a vendéglá-
tóhelyek éjszakai nyitva tartásának rend-
jéről szóló két új önkormányzati rendelet. 
Szavai szerint ezek régi hiányt pótolnak, 
hiszen amióta a jegyzők szabálysértési ha-
tósági jogkörét a kormányhivatalok vették 
át, önkormányzati rendelet nem születhe-
tett a témában. A régi, szankciók hiányá-
ban kiüresedett jogszabályok megújításá-
ban az új önkormányzati törvény segített, 
amely nemrég felhatalmazást adott arra, 

hogy az önkormányzatok megállapítsák a 
közösségi együttélés szabályait. Az ennek 
részeként született társasházi együttélési 
szabályok nemcsak magasabb bírságok ki-
szabását teszik lehetővé, de lakossági kére-
lem esetén a házirend megsértőivel szem-
ben eljárási lehetőséget is biztosítanak.

Az új rendelet nagy hangsúlyt fektet a 
környezetvédelemre, szabályozza a jog-
ellenes közterület-használatot, építkezé-
seknél a hétvégi gépi munkavégzést, az 
éjszakai alkoholárusítást vagy a gyomnö-
vények kötelező irtását.

Az éjszakai nyitva tartást annyiban mó-
dosította az új rendelet, hogy szigorúbban 
lép fel a nyugalmat megsértőkkel szem-
ben. – A kerület belső részeiben szinte 
minden ház aljában van egy vendéglá-
tóegység. Sok panasz érkezik hozzánk 
az ittas vendégekre és a hangos zenére 
– mondta el az irodavezető. Az üzletek 
továbbra is nyitva lehetnek éjszaka, a ren-

delet viszont engedélyhez köti a nyitva 
tartást, amely vissza is vonható. Az en-
gedély feltétele, hogy a vendéglátóhely 
teljesítse a zajvédelmi jogszabályok által 
előírt kötelezettségeket.

A találkozón Sebők Endre, a FESZOFE 
vezetője bemutatta az önkormányzat non-
profit cégét. A kft. a kerület köz- és szo-
ciális foglalkoztatójaként megváltozott 
munkaképességűeknek, börtönviselteknek, 
hajléktalanoknak ad munkát és életesélyt. 
A FESZOFE nyomdát, könyvkötészetet, 
varrodát és csomagolórészleget üzemeltet, 
fő tevékenysége pedig Ferencváros közte-
rületeinek fenntartása és teljes körű kerté-
szeti ellátása. A lomtalanítással és az illegá-
lis hulladékgyűjtéssel is foglalkozó cégnél 
400 fő dolgozik, ebből 300 közfoglalkoz-
tatott. Munkájuk eredményeként a József 
Attila-lakótelep nemrég elnyerte a legélhe-
tőbb városi környéknek járó címet is.

T. D.

Nagyvállalati telekből közösségi kert
2600 négyzetméteren, 100 parcellával 
Budapest legnagyobb közösségi kertje 
jött létre a Magyar Telekom jóvoltából 
Ferencvárosban, a Soroksári úton. 
A Kerthatár Közösségi Kertben a fő-
városiak zöldséget, gyümölcsöt, gyógy- 
és fűszernövényeket termeszthetnek.

A Magyar Telekom – egy lakossági kezde-
ményezést felkarolva – a Soroksári út 166/A 
szám alatt lévő, használaton kívüli telkét en-
gedte át a nagyvárosi kertészkedés céljára. A 
100 kialakított parcellából 60 már gazdára 
talált. – A kertek nemcsak saját termesztésű 
zöldséggel és gyümölccsel látják el a város-
lakókat, de közösségteremtő erejük és funk-
ciójuk is van – hangsúlyozta Kertész Móni-
ka, a Kortárs Építészeti Központ kurátora, a 
közösségi kert programvezetője.

– Innovatív vállalatok, civil szervezetek, 
önkormányzatok és helyi közösségek ösz-
szefogásának jól látható eredménye a már 
itthon is elinduló közösségi kertek mozgalma. Az együttműkö-
dés ezen formája jelentősen hozzájárul egy város fejlődéséhez – 
mondta az átadón Finta Sándor, Budapest főépítésze. 

Az első, mai értelemben vett közösségi kerteket a II. világhá-
borút követően Nyugat-Európában, elsősorban Angliában hozták 
létre, ilyenek ma már Magyarország több városban is léteznek.

A Telekom – a hazai cégek közül elsőként – még 2013-ban kezde-
ményezte, hogy üres telkein civil szervezetek közösségi kerteket 
építsenek ki. A Kortárs Építészeti Központ pedig vállalta, hogy ki-
alakítja ezeket, illetve szakmailag végigkíséri és fejleszti a kertet 
művelő közösség munkáját, együttműködését.

(forrás: Magyar Telekom) 
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Bajnok és kupagyőztes 
a ferencváros
Az elmúlt öt évben az MTK Hungária FC volt a 
bajnok a női labdarúgó NB I-ben. A 2014/15-ös küz-
delemsorozatot azonban a kék-fehérek legyőzésével 
a Ferencváros csapata nyerte meg – fennállása so-
rán először! Három nappal később a Magyar Kupát 
is elhódította a címvédő MTK-tól a Fradi.

A történet 2004 augusztusában kezdődött. 
Ekkor a zenész-edző Hevesi Tamás és a vá-
logatott Deli Anikó megalakította a Ferenc-
város női labdarúgócsapatát. A futsal NB 
I-ben indultak a zöld-fehérek, ahol bronzér-
mesek lettek. A következő évtől a Belvárosi 
NLC képviselte a csapatot, amely névhasz-
nálati jogot kapott az FTC-től. Az együttes 
a másodosztályú bajnokságban megszerzett 
ezüstérmet követően 2006-ban feljutott a 
nagypályás NB I-be, ahol a 2008/2009-es 
évadban a harmadik helyen végzett.

A 2011/12-es szezonban a Fradi hivata-
losan is átvette a BLNC-től az U17-es csa-
patot, majd egy év múlva a klubtól a név-
használati jogot visszavonva az NB II-be 
nevezte a lányokat. A sikerkorszak ekkor, 
2012-ben indult. A zöld-fehéreknél elkez-
dődött egy hároméves program, amelyben 
először a másodosztály megnyerését tűzték 
ki célul. Ez sikerült, majd élvonalbeli sze-
replése első évében bronzérmes lett a Fradi.

Tavaly nyáron az FTC-nél 2007 óta dolgo-
zó, ekkor már a női szakág vezetőjeként és 
a felnőttcsapat mestereként tevékenykedő 
szakember, Dörnyei Balázs azt nyilatkozta, 
az új Fradi jobb lesz, mint az előző. A tréner 
ez alatt azt értette, hogy egységesebb, ösz-
szetartóbb és harcosabb lesz, olyan, amely 

fizikálisan 
minden ma-
gyar együt-
test „be fog 
d a r á l n i ” . 
Dörnyei ha-
tá rozo t tan 
fogalmazott: meg akarják nyerni a bajnok-
ságot és a Magyar Kupát.

A nyolc résztvevős élvonal alapszakaszá-
ban kétszer is kikapott 3-1-re a Fradi az 
előző öt bajnokságban győztes MTK-tól, 
és egy harmadik vereség is becsúszott. A 
felsőházi rájátszásban aztán megtört a jég: 
április végén, idegenben 4-2-re nyert az 
FTC a címvédő ellen. Ha pedig egy üzlet 
beindul: május közepén a Népligetben is a 
zöld-fehérek diadalmaskodtak (2-0).

Jöhetett a döntő, melynek első mérkő-
zését idegenben vívta a Ferencváros. Az 
első félidő hajrájában gólt lőtt a Fradi, de  
néhány percen belül egyenlített az MTK. 
Az eredmény nem változott, a 11-es rúgá-
sokban pedig 4-2-re nyertek a zöldek úgy, 
hogy a 90. percben becserélt kapus, a bün-
tetőspecialista, utánpótlás-válogatott Samu 
Anna kivédte a hazaiak első lövését.

A visszavágó a Fradi új otthonában, az 
egykori Törekvés-pályán kialakított Ko-

csis Sándor FTC Női Labdarúgó Központ-
ban volt. Ezúttal a meccs elején zajlott le 
egy gyors gólváltás, a félidő közepén vi-
szont már a zöld-fehéreknél volt az előny. 
A meccs végén 2-2-re módosult az állás, 
így jött ismét Samu Anna és a büntetőpár-
baj. A 18 és fél éves tehetséges kapus most 
is hárította az MTK első 11-esét, és ennek 
is köszönhetően 4-1-re nyert és ezzel baj-
nok lett a Ferencváros!

Másnap az MLSZ szezonvégi gáláján a 
legjobb női játékos díját Mosdóczi Evelin, 
az FTC csatára kapta meg. Két nappal ké-
sőbb a debreceni Magyar Kupa-fináléban 
újra összecsapott a két legjobb hazai együt-
tes. Ezen az MTK szerzett vezetést a szü-
net előtt, majd egyenlített a Fradi, és immár 
harmadszor maradt a 11-esekre a döntés. A 
meccset végigvédő Samu Anna ismét szen-
zációs volt, ezúttal két büntetőt hárított, és a 
Ferencváros 4-3-ra győzött.

M. S.

a fradié a történelmi ligakupa
Nyolc szezon után véget ért – legalábbis egyelőre – a labdarúgó-Ligakupa története. Az utolsó finálét Debrecenben vívta 
a házigazda és a Ferencváros. A zöld-fehérek két évvel fehérvári sikerük után ismét megnyerték a serleget.

Az új debreceni stadionban 
több fiatallal, valamint a bú-
csúzó Philipp Böniggel és 
Vladan Csukiccsal állt fel a 
Ferencváros. Néhány perc 
játék után éppen utóbbit 
buktatták a hazai 16-oson 
belül, a büntetőt Ugrai lőtte 
a hálóba. Bő fél óra elteltével 
megfogyatkozott a DVSC, a 
Gyömbér Gábort kíméletle-
nül leterítő Ludánszki kapott 
piros lapot; a Fradi középpá-
lyását nem sokkal később le 
kellett cserélni.

A szünet után kevéssel Nagy 
Dániel szemfülessége révén 
labdát szerzett, és növel-
te a Fradi előnyét. Eldőlni 
látszott a kupa sorsa, de az 
utolsó negyedóra előtt egy 
szöglet után váratlanul szé-
pített a Debrecen, így izgal-
mas volt a parázs jelenetek-
kel tarkított hajrá. De maradt 
a 2-1, így az utolsó (?) Liga-
kupa-sorozatot a Ferencvá-
ros nyerte meg.

(m)



Ferencváros 7SPorT

Göschl Károly-emlékverseny
Régi hagyományokat ápolva rendeztek váltófutást 
május 27-én a Nyúldombon ferencvárosi általános is-
kolák részvételével. A sporteseménnyel a szervezők a 
február 3-án, tragikus hirtelenséggel elhunyt testne-
velő tanár, Göschl Károly emléke előtt is tisztelegtek.

A versenyt a József Attila-lakótelepen rendezték 
meg, ott, ahol Göschl Károly is dolgozott és vett 
részt a korábbi versenyek szervezésében, lebonyo-
lításában. A tanár úr szerette és fontosnak tartotta 
a nyúldombi futóversenyt, amit ez évtől róla ne-
veztek el. A Göschl Károly-vándorkupát 2015-ben 
a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
nyerte el, a díjat az elhunyt testnevelő tanár fia, ifj. 
Göschl Károly adta át a győztes csapatnak.

Kettős győzelem a diákolimpián
Balatonszemesen rendezték meg a XXI. Ferencváro-
si Diákolimpiai Rájátszást. A kétnapos versenyen a 
gimnazistáknál mind a lányok, mind a fiúk között a 
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium csa-
pata bizonyult a legjobbnak. A győztes együtteseket 
a következők alkották: Csiki Alexandra 9. b, Horváth 
Alexandra 9. d, Király Anita Henrietta 10. b, Kühne 
Zoé 9. b, Ladics Vivien 12. a, Ploveczki Fanni 12. m, 
Richter Roberta 13. b, Suba Imola 9. c nyek, Téglási 
Réka 10. b, Viot Evelin 9. c nyek (lányok); Feierabend 
Krisztián 12. m, Jánosi Zoltán 10. b, Kancsár Patrik 
9. c nyek, Kovács Botond Ákos 9. c nyek, Krizsánovics 
László 12. m, Molnár Viktor 11. a, Pável Dániel 12. a, 
Rigó Márió 10. m, Sörös Gábor 10. m (fiúk). A Lobo-
gó utcai diákokat Cseh Lilla és Tóth Zsófia testnevelő 
tanárok készítették fel a versenyre.

Szülinapi aranyak
Két rangos nemzetközi versenyen is 
igazolta tehetségét Molnár Csenge, a 
Ferencváros ifjú tornásza. A hollan- 
diai ’s-Hertogenbosch városában a ha-
gyományos tornafesztiválon lépett a 
szerekhez a 2002-es születésű hölgy. 
Nagyszerű gyakorlatokat mutatott be, 
és ennek köszönhetően megnyerte az 
egyéni összetettet, győzött ugrásban 
és talajon, míg korláton és gerendán 
a második helyen végzett. A belgiumi 
Keerbergenben rendezett Gymnova 
Cup elnevezésű viadalon a Fradi ki-
tűnősége két aranyéremmel ünnepelte 
13. születésnapját. Az egyéni összetett 
versenyben nagy fölénnyel lett első, 
majd talajon is a legjobbnak bizonyult.

Az összetett verseny végeredménye:
1. Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 2. Kosztolányi Dezső Általános Iskola

3. Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 4. Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola

Ezüstérem 
a homokon
Budaörsön rendezték meg a European 
Beach Handball Tour (Európai Strand-
kézilabda-kupasorozat) döntőjét. A ran-
gos tornán több ferencvárosi kézilabdá-
zó is szerepelt.

A legjobb eredményt Tuba Kovács Ervin 
érte el, aki a Dinamit BHC nevű csapat já-
tékosaként ezüstérmes lett, a fináléban a 
Detono Zagreb győzte le őket. Az ötödik 
helyen végzett Budaörs Beach Stars együt-
tesének pedig oszlopos tagja volt Molnár 
György és Pozsgai Balázs.

Ide kapcsolódó hír, hogy Pozsgait meg-
hívták az Európa-bajnokságon induló 
magyar strandkézilabda-válogatott ke-
retébe, Gyurcsovics Árpádot pedig az 
Universiadéra készülő csapatba. 
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Az FTC MAgyAr KupA-győzTes 
lAbdArúgóCsApATA 2014/2015
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Az FTC MAgyAr KupA-győzTes 
lAbdArúgóCsApATA 2014/2015
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szomszédoló kvíz
Ezen a héten a június 4-i Nemze-
ti Összetartozás Napja tiszteletére 
rendhagyó kvízzel jelentkezünk. 
Ismét „szomszédolunk”, ám ezúttal az 
ország határaira, vagy azon is túlra 
kalandozunk. A feladatsorban Fe-
rencváros négy, magyarlakta testvér-
városáról is megemlékezünk.
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfej-
tőink között Ferencváros-ajándékcso-
magot sorsolunk ki.

1. A „legbátrabb város” Balassagyarmat, 
ahonnan 1919-ben fegyveres erővel űzték 
ki a megszálló cseh csapatokat. Melyik te-
lepülés kapta meg a „legbátrabb falu” ki-
tüntető címet a parlamenttől, amiért 1920-
ban, az akkor még önálló faluból kiverték a 
jugoszláv csapatokat, így a település végül 
visszatérhetett az anyaországhoz?
A) Lendvakecskés (ma Rédics része)
B) Szentistvánlak (ma Bödeháza része)
C) Szomoróc (ma Kercaszomor része)

2. A „leghűségesebb város” címet Sopron 
kapta az 1921-es népszavazáson tanúsított 
hazaszeretete okán. Melyik az a ma is horvát 
többségű, ezerlelkes község, amely a „leghű-
ségesebb falu” címet kapta az Országgyűlés-
től az újabb, 1923-as népszavazás kezdemé-
nyezésében játszott kulcsszerepéért?
A) Nemesmedves B) Pinkamindszent
C) Szentpéterfa
3. Horvátországban, a magyar határtól ke-
vesebb mint húsz kilométerre fekszik egy 
korábbi vármegyeszékhelyi címet viselő 
város, amelynek magyar neve megegyezik 
egy Duna-kanyarbéli településével. Me-
lyik ez?
A) Vác B) Verőce C) Visegrád
4. A következő kérdésekben szereplő vá-
rosok Ferencváros testvérvárosai. 
Melyik állítás nem igaz a vajdasági Ma-
gyarkanizsára?
A) 60 méteres tengerszint feletti magassá-
gon fekszik, ami alacsonyabban van a mai 
Magyarország legmélyebb pontjánál
B) 86 százalékban magyarok lakják

C) 1903 óta itt gyártják a híres kanizsai 
cserépárukat
5. Melyik vármegye székhelye volt koráb-
ban az erdélyi Sepsiszentgyörgy?
A) Háromszék vármegye B) Sepsi várme-
gye C) Torda-Aranyos vármegye
6. A kárpátaljai Beregszász korábbi német 
neve Lamprechtshaus. Miből eredhet ez az 
elnevezés?
A) A város híres, 15. századi sváb kereske-
dőcsaládjáról, a Lambertekről
B) A bereg és a szász szó német tükörfor-
dítása
C) A terület korábban I. Béla király fia, 
Lampert tulajdonában állt
7. Ferencváros négy testvérvárosa közül 
a felvidéki Királyhelmec a legkisebb. Há-
nyan lakják?
A) 750 fő B) 7500 fő C) 17 500 fő

kulturális seregszemle  
a művelődési központban
Immár 7. alkalommal rendezték meg a Nemzetiségi Kavalkádot az FMK-ban május 23-án. A görög, szlovák, szerb, 
román, horvát és roma együttesek előadása után gasztronómiai bemutatót tartottak, melyen a csoportok nemzetük 
konyhájának jellemző finomságaival látták vendégül egymást és az érdeklődőket. 

Mészáros László, a Kulturális, 
Egyházügyi és Nemzetiségi 
Bizottság elnöke köszöntőjé-
ben elmondta: a Duna menti 
települések mindig is találko-
zóhelyei voltak a különböző 
nemzeteknek, amelyek keres-
kedtek és tanultak egymástól. 
A IX. kerület – amely büszke 
arra, hogy a 13 magyarországi 
nemzetiség közül 11 működik 
itt önkormányzati keretek közt 
– szintén egy ilyen fontos talál-
kozóhely.

A képviselő kijelentette, a ka-
valkád segít, hogy tisztelettel 
és elismeréssel forduljanak egymás felé Ferencváros lakói. Hozzá-
tette, az önkormányzat célja, hogy ne csak ezen a napon legyenek 
nemzetiségi kulturális programok a kerületben, hanem rendszere-
sen, akár hetente szolgáljanak ilyenekkel az érdeklődőknek. 

A beszéd után kezdetét vette a kulturális gálaműsor. Elsőként a 
Mydros zenekar lépett a színpadra, amelyet 2001-ben görög és 
magyar fiatalok alapítottak, hogy megoszthassák mindenkivel azt 
az örömöt, amit a görög zene és tánc ad nekik. 

Másodikként a fennállásának 15. évfordulóját ünneplő Ozvena 
Budapesti Szlovák Kórus lépett fel, mely széles repertoárral ren-

delkezik, hisz állami, nemzet-
közi és egyházi rendezvénye-
ken egyaránt szerepelnek. A 
kórust Somogyvári Ákos vezé-
nyelte. 

Ezt követően a Tabán Szerb 
Folklór Egyesület előadása 
következett, amely 1994-ben 
alakult Budapesten azért, hogy 
megőrizze a különböző auten-
tikus táncokat, népdalokat és 
az anyaország hagyományait. 

Negyedik fellépőként a 
Szitkó család műsora hang-
zott el. Szitkó Etelka és Lász-
ló Bihar megyéből származik, 

és több mint 30 éve játszanak Magyarországon. Ahogy a korábbi 
esztendőkben, ezúttal is autentikus román népzenét, illetve nép-
dalokat adtak elő.

A horvát nemzetiségi önkormányzat részéről két fellépő is volt, a 
dél-zalai Fityeház hagyományőrző népdalköre, illetve a Horvátor-
szágból érkezett Kotoriba Kulturális Művészeti Egyesület. 

A gálát a IX. kerületi Roma Kulturális és Sport Közhasznú Egye-
sület táncosainak fergeteges műsora zárta (képünkön), melyhez az 
autentikus cigányzenét a Vojake Shave együttes adta.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Előző lapszámunk nyertese: Sóvágó Lili. 
Gratulálunk! Jutalma átvételével kapcsolat-
ban e-mailben értesítjük. 1 – A, 2 – B, 3 – B, 
4 – C, 5 – B, 6 – B.
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket vagy 
javaslataikat a programjainkkal kapcsolatosan a következő e-mail címen: idosugy@ferencvaros.hu vagy 
a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

Idősügyi programajánló
Angolnyelv-tanfolyam

Időpontok: június 8., 15., 22.  (hétfő) 
14.00; június 11., 18. (csütörtök) 14.00
Helyszín: Borostyán Idősek Klubja 
(Knézich utca 17.)
Időpontok: június 11., 18. (csütörtök) 11.00
Helyszín: Platán Idősek Klubja 
(Toronyház utca 11.)

Német társalgási klub
Időpontok: június 8., 15., 22. (hétfő) 10.00
Helyszín: FMK (Haller utca 27.)

Gyógytorna 
A nagy érdeklődésre való tekintettel, má-
jus és június hónapban a Dési Művelődési 
Házban és a Ferencvárosi Művelődési 
Központban is minden szerdán lesznek 
gyógytorna-foglalkozások!
Időpontok: június 10., 17., 24. 
(szerda) 11.00
Helyszínek: Dési MH (Toronyház u. 
17/b.) és FMK (Haller utca 27.)

Vízitorna
Időpontok: június 12., 19. (péntek) 
16.00 óra

Helyszínek: Molnár Ferenc Általános 
Iskola uszodája (Mester u. 19.) 
Weöres Sándor Iskola uszodája 
(Lobogó u. 1.)

Természetjárás – Fény-, lég- és 
vízifürdőzés a gárdonyi szabadstrandon

Időpont: június 18. (csütörtök)
Találkozó a kelenföldi vasútállomás 
pénztáránál

Nordic walking – Úti cél: a váci tanösvény
Időpont: június 11. (csütörtök) 9.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. épület 
előtt.

„Szó és ember”
Hűvösvölgyi Ildikót köszöntjük születés-
napja és Kossuth-díja alkalmából!
Időpont: június 9. (kedd) 16.00
Helyszín: FSZEK Boráros téri könyvtára 
(Boráros tér 2.)

Filmklub
A Ferencvárosi Torna Club sikerei filme-
ken megörökítve
Figyelem, a kezdési időpont közkívá-
natra 16 órára változott!

Időpont: június 11. (csütörtök) 16.00
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény 
(Erkel utca 15.)

Festőklub
Időpont: június 23. (kedd) 13.00–16.00
Helyszín: Szerető Kezek Idősek Klubja 
(Friss utca 5.)

Macska- és állatbarátok klubja
Időpont: június 10. (szerda) 17.00
Helyszín: FMK (Haller utca 27.)

Orvosi előadás: a szédülés okai és tünetei
Időpont: június 11. (csütörtök) 14.30
Helyszín: Parajdi Sópince 
(Vámház körút 11.)

Orvosi előadás a cukorbetegségről
Időpont: június 23. (kedd) 14.30
Helyszín: FESZ Oktatóterem 
(Dandár utca 28.)

Fókuszban az okos világ
A technika világának legújabb innovációiról és a mindennapi életünket behálózó digitalizáció előnyeiről, illetve hátrá-
nyairól szerezhettek hasznos ismereteket az idősek a Szenior Akadémia aktuális félévének záróeseményén. A leglelke-
sebb, azaz a legtöbb előadást végighallgató „akadémisták” oklevelet vehettek át Kállay Gáborné alpolgármestertől.

Sulyok Tamás, a Zsigmond Király Főiskola adjunktusa a technikai 
eszközök egymással történő kommunikációjáról mesélt közönsé-
gének. A laptopok, tabletek és okostelefonok összekapcsolásának 
ötlete abból a szükségszerűségből született, hogy ne kelljen időt 
pazarolni az információk átküldésére. Erre találták ki a felhőalapú 
szolgáltatásokat is, melyek célja, hogy a számítógépen lévő ada-
tok bárhonnan hozzáférhetővé váljanak. A szakértő szerint minél 
több hálózatban kommunikál valaki okoseszközeivel, annál több 
biztonsági rendszerre lesz szüksége, ezért a nehezen kitalálható 
jelszavak jelentőségét hangsúlyozta. A hackerek ugyanis köny-
nyedén fejtik meg a születési évszámokból vagy családtagjaink 
nevéből álló kódokat. Minél hosszabb és összetettebb egy kód, an-
nál nehezebb feltörni, így érdemes kis- és nagybetűket, valamint 
számokat is használni. 

Az előadó szerint óriási technikai ugrást jelentenek az 
okosrendszerek és -eszközök, terjedésük azonban növeli a bizton-
ság kockázatát. Az igen népszerű okostévék például kamerájuk 
és internetkapcsolatuk miatt veszélyesek. Megtörtént eset, hogy 
egy televíziókészülékre rákapcsolódott bűnbanda hetekig figyelte 
használója napi szokásait, és mikor nem volt otthon, betört hozzá. 
Kamerás babafigyelőt is feltörtek már, annak rádiójele ugyanis a 
telefonéhoz hasonlóan könnyen dekódolható. 

A főiskolai tanár az infrastruktúrában bevált okosrendszerekről 
is beszámolt. Egész Európában, így hazánkban is számítógépes 
rendszer irányítja például az útdíj számítását, amely az útnyil-
vántartásban és a fuvarozás kontrolljában is segíti a rendszer mű-
ködtetőit. Bevezetés előtt álló magyar találmány a GPS Taxihívó, 
amely az utashoz legközelebbi taxit irányítja megrendelőjéhez. 
De a BKK Futár is a járművekről küldött adatokból képes előre 
jelezni a várható érkezést vagy megtervezni az utunkat.         T. D.
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Ferencváros Önkormányzata  
és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 

által közösen üzemeltetett, egyszerűsített 
panaszbejelentés és lakossági 

kapcsolattartás céljából létrehozott,  
0–24 óráig  ingyenesen hívható zöldszám:

 06/80/399-999

Közlemény  
Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy július 1-je Semmelweis-nap, mely az 
egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap. 

Ezért 2015. július 1. napján – szerdán – a felnőtt és gyermek há-
ziorvosi rendelések, a gyermek és felnőtt fogorvosi rendelések és a 
szakorvosi rendelések szünetelnek.

Halaszthatatlan, sürgős esetben kérjük keressék a:
• 24 órán keresztül elérhető Felnőtt Orvosi Ügyeletet (1096 Buda-

pest, Haller u. 29/A, telefon: 215-1644, 215-6983).  
• gyermekek esetében a Gyermekorvosi Ügyeletet (1096 Buda-

pest, Tűzoltó u. 71–75., telefon:783-1037), 
vagy hívják az Országos Mentő Szolgálatot a 104-es hívószámon.
A sürgősségi fogászati és szájsebészeti ellátás a VIII. kerület, 

Szentkirályi utca 47. szám alatt érhető el (telefon: 317-6600).
A gyógyszertárak – hivatkozott napon történő – zárva tartására 

vagy csökkentett munkarendjére az adott gyógyszertár saját műkö-
dési rendje az irányadó. A szükség esetén ügyeleti jelleggel biztosan 
nyitva tartó gyógyszertárak az alábbiak:
• Fővám téri Gyógyszertár, 1056 Budapest, Fővám tér 4., telefon: 

269-9525
• Hétkorona Gyógyszertár, 1195 Budapest, Ady Endre út 122., te-

lefon: 282-8744
Az esetleges kellemetlenségekért megértésüket és elnézésüket 

kérjük!
Ferencváros Önkormányzata

az art Brut Galéria ajánlója
A Múzeumok Éjszakáján, június 20-án 18–24 óráig változatos 
programokkal várja az érdeklődőket a Budapest Art Brut Galéria 
(Üllői út 60–62.). A részvétel ingyenes.
• Nyitott kreatív műhely 18.00–20.00
Kötetlen festés és rajzolás a szabadban a Budapest Art Brut Ga-

léria alkotóközösségével.
• Kerekasztal-beszélgetés neves szakértők részvételével 20.00–

21.00
Téma: Art Brut és Outsider Art a kortárs művészetben 
• Kiállítás-megnyitó és tárlatvezetés
„Trauma és test – kívülről? Belülről?” – az MTA Pszichiátriai 

Művészeti Gyűjtemény vendégkiállítása a Budapest Art Brut Ga-
lériában. Tárlatvezetés Faludy Judittal, a kiállítás kurátorával. 

Az elsősorban a kutatók számára elérhető muzeális értékű grafi-
kákat ezúttal a nagyközönség is megtekintheti 2015. június 19. és 
július 25. között.

Részletes program a www.artbrut.hu és a Múzeumok Éjszakája 
hivatalos honlapján.

Pest-budai Látkép

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.válasz.hu

Keresse a június 18-i számban!

89x55.5_pest-budai.indd   1 5/27/15   11:04 AM

Még néhány nap és:

VakÁCIÓÓÓÓÓ!
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 A FeRenCVÁROSI mŰVelŐDéSI KözPOnT PROGRAmAjÁnlójA

kultúra

Höcögő táncház 
Június 11-én 17 órától
Magyar táncház gyerekeknek kézműves 
foglalkozással
Belépő: 300 Ft

III. FERIFESZT
Prevenciós nap a kábítószer-ellenes világ-
nap alkalmából és Diákmunka Börze
Június 10-én, szerdán 9–14 óráig
Drogprevenciós előadás, workshop, 
civil szervezetek tanácsadása, FERI Jam 
Színész Bob és diákok közreműködésé-
vel, társasjáték, hennafestés, egész nap 
sportprogramok
A belépés díjtalan!

Kiállítás
„A magyar rock bölcsője”,  
a Rockmúzeum vendégkiállítása
Június 10-én, szerdán 18 órától
Válogatás a Rockmúzeum gazdag tárgyi 
anyagából, a hazai könnyűzene legendás 
zenészrelikviáiból. A kiállítást megnyitja B. 
Tóth László, a Rockmúzeum alapítója.

Köszöntőt mond: Sajó Ákos, Ferencváros 
önkormányzati képviselője.
Közreműködik: Zselencz László „Zsöci”, 
az Edda, P. Box, Beatrice, Dinamit basz-
szusgitárosa.
A tárlat megtekinthető az FMK szalonter-
mében június 24-éig naponta 10–18 óráig
A belépés díjtalan!

„Vár a nyár!”
Félévbúcsúztató bál
Június 26-án, pénteken 15–19 óráig
A Ferencvárosi Művészetkedvelők 
Társaságának rendezvénye
Zenés műsor, táncbemutató, bál 
Zenél: Somogyi Károly
Belépő: 700 Ft

Szünidei programelőzetes!
Gyermekszínházi előadások a Ferenc téren 
Július 2-ától augusztus 13-áig minden 
csütörtökön 10 órától
A vakáció idején várjuk a gyerekeket és 
családokat a Ferenc téren megrendezett 
gyermekszínházi előadásainkra.

Helyszín: Ferenc téri Zenepavilon 
A belépés díjtalan!

Zenés esték a Ferenc téren
Nyáresti koncertek
Július 2-ától augusztus 13-áig minden 
csütörtökön 18 órától
Idén is várunk szeretettel mindenkit, aki 
kellemes zenék hallgatásával szeretné 
fűszerezni a varázsos nyári estéket!
Helyszín: Ferenc téri Zenepavilon 
A belépés díjtalan!
A programjainkról részletesen tájékozód-
hat szórólapjainkon, honlapunkon (www.
fmkportal.hu) vagy személyesen a Ferenc-
városi Művelődési Központban (1096 Bp., 
Haller u. 27.).

A József Attila Emlékhely (Gát u. 3.) 
egész nyáron várja az érdeklődőket! 
Nyitva tartás: Hétfő: zárva
Kedd–péntek: 10.00–18.00
Szombat–vasárnap: 10.00–17.00
A belépés díjtalan!

különlegességeket kínált  
a református zenei Fesztivál
12. alkalommal rendezték meg a magyar nép- és egyházzenei élet seregszemléjeként is 
ismert Református Zenei Fesztivált Ferencvárosban. A hazai, illetve határon túli re-
formátus iskolák, együttesek részvételével zajló háromnapos esemény minden tavasz-
szal azt hirdeti, hogy ki kell vinni a templomokból a hitet és vállalni azt a világ előtt.

A fesztivál központi helyszínéül a Bakáts téren felállított színpad 
és kézművesvásár szolgált, de a három nap alatt a Ráday utcában, 
a Kálvin téri templomban és a kerületi református iskolákban is 
zajlottak ünnepi események. A nyitónapon Böszörményi Gergely, 
a Református Zenei Fesztivál igazgatója arról beszélt, hogy a ren-
dezvény gondolkodásra késztet: tudjuk-e vállalni hitünket a világ 
előtt. A program ugyanis – más egyházi fesztiváloktól eltérően 
– az utcán zajlik. Szerinte az Istennel való kapcsolat valóban ma-
gánügy, a hit azonban mindenkit érint. 

Az esemény világi védnöke, Bácskai János a Magyar Kurir 
1830-as számából idézett, amely a Kálvin téri templom megnyitá-
sáról adott hírt. – A cikkből is jól látszik, hogy a magyar reformá-
tus egyház egyik központja Ferencváros – jelentette ki a polgár-
mester, majd hozzátette, a templomépítés után a pesti Teológiai 
Akadémia, az egyházközség iskolája és a Lónyay Utcai Reformá-
tus Gimnázium is a kerületben lelt otthonra. 

– Sokat köszönhetünk a reformátusoknak – jegyezte meg a 
városvezető –, hiszen olyan kincseket hoztak ide, mint a Ráday 
Könyvtár, az egyházi levéltár, a püspöki hivatal és a szemináriumi 
könyvtár. A beszédek után a veszprémi MH Légierő Zenekarának 
közreműködésével zenés áhítatot mutatott be Steinbach József du-
nántúli és Fazekas László felvidéki püspök. 
A református lelkész családból származó, progresszív zenekarok 
albumait is gondozó Böszörményi Gergely elmondta, a fesztivál 

ötlete 2000-ben, a Fradi-
pályán rendezett Reformá-
tus Világtalálkozón fogant 
meg benne. – Népzenei 
kiadóként CD-ket árultam 
ott, ám mindenki azt kér-
dezte, református énekeket 
miért nem lehet kapni – emlékezett a fesztiválalapító, aki ezután 
az egyházzenék professzionális feldolgozásába és kiadásába fo-
gott. Azóta két gyülekezeti koncertet is szerveztek a Zeneakadé-
mián, a rendezvény pedig hagyománnyá vált. 

A református egyház gazdag kultúrkincsét közzé tévő esemény 
egyik emblematikus programja a Ráday utcai fáklyásmenet, 
amelyhez minden évben sokan spontán csatlakoznak. – Az embe-
rek fogékonyak a jóra: megtetszik nekik, hogy itt nincs vita, min-
denki kedves és jól érzi magát – tette hozzá Böszörményi Gergely. 

Úgy véli, a fesztivál a hitet és a Kárpát-medencei magyarok ösz-
szetartozás-érzését egyaránt erősíti. A május utolsó hétvégéjén 
megtartott programon olyan elismert folklór zenekarok léptek 
színpadra, mint a Muzsikás, a Parapács, a Vujicsics, a Makám 
vagy a Misztrál, de egyházi zenei együttesek, kórusok, iskolai 
zenekarok is bemutatkoztak. A fesztivált a Bartók Béla Konzer-
vatórium szimfonikus előadása, majd az Ismerős Arcok koncertje 
zárta.                                                                                        T. D.
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új babák kaptak virágot a rózsaparkban
Az Írisz Családi Kör és az Anyahajó Anyaközpont idén tavasszal is új, névre szóló rózsatövekkel fogadta az újdonsült 
szülőket és csemetéiket a Babák Rózsaparkjában rendezett hagyományos ünnepségen. A két civil önkéntes csoport a 
lakótelepi családok közösséggé kovácsolásán dolgozik, közös célokat valósít meg és segíti a szülőket az új jövevény foga-
dásában.

A Pöttyös utcai bölcsőde előtt elhelyezkedő rózsaparkot 2007-
ben az Írisz Családi Kör hozta létre a József Attila- és az Aszódi 
lakótelepen élő babák számára, amely azóta is a helyi családok 
összefogását jelképezi. Az idén 9. alkalommal megrendezett ün-
nepségen azokat az újszülötteket és szüleiket köszöntötték, akik 

jelentkeztek a rózsapark programra. A babák oklevelet és névtáb-
lát kaptak, amit a kiválasztott virág mellé tűznek, nevük pedig 
felkerült a klubtagok táblájára is.

Az Írisz Családi Kör mellett ezúttal a József Attila-lakótelepen 
tevékenykedő Anyahajó Anyaközpont is segédkezett a szerve-
zésben. Ők a részt vevő anyukák tapasztalataira építve segítik 
egymást. – Az Anyahajó működésének lényege, hogy mindenki 
ért valamihez, és a saját tudását adja – mondta el az eseményen 
Forgács Etelka alapító tag. Az egyesület családi programokat 
szervez, illetve Életmód klubot, Gasztro, Hordozó és Öko kört, 
valamint Jogi klubot működtet. A szervezet céljai között szerepel 
az Anyahajó Központ létrehozása, amely családi találkozóhely-
ként szolgálna. A kicsiket és szüleiket Sajó Ákos, a József Attila 
Városrészi Önkormányzat elnöke is köszöntötte, aki megígérte, 
mindent megtesz, hogy helyiséghez jusson a civil csoport. A két 
szervezet adományokból vásárolt ajándékokkal, saját készítésű fi-
nomságokkal és gyerekprogramokkal lepte meg tagjait.

T. D.

Ferencvárosi Gyermeknap
Gyermekkorban még kerek a világ. A fantázia, a játék, a társas együttlét 
felfedezésének időszaka ez, amelynek boldogsága alapja a kiegyensúlyozott 
felnőtt létnek. Örömteli ünnepünk a gyermeknap: önfeledtség, vidámság, 
nevetés és játék. Május 30-án sokan voltak kíváncsiak a lakótelepi, illetve  
az FMK-s programokra, míg 31-én a tűzoltóságon, illetve a Nemzeti 
Színházban várták a családokat.

Ferencvárosi Művelődési Központ
Nem tudni, mi a titka, de Vitéz László pa-
lacsintasütőjével és a pórul járt ördögök-
kel évtizedek óta lenyűgözi a gyerekeket. 
A mostani óvodáskorúak épp úgy belefe-
ledkeztek a mókába, mint az őket kísérő 
szüleik egykoron. Szalóki Ági és zenekara 
valóságos fesztiválhangulatot varázsolt a 

nézőtérre, a vidáman csilingelő gyerekda-
lok kicsiknek és nagyoknak is kedvencei. A 
Karaván Színház bábokkal előadott tréfás 
népmeséi sem engedték eltűnni a mosolyt 
az arcokról. A nap végén Korhecz Imola és 
a Cimbora együttes invitálta a gyerekeket 
közös játékra és éneklésre. A színpadi pro-
dukciók közben a kicsik fáradhatatlanul 
futkároztak a sok érdekes játéklehetőség 
között, nagy sikere volt például a Cimbora 
Ókori Játszóház szórakoztatva tanító játé-
kainak. A pónilovacska hátán büszke bol-
dogsággal ültek a csemeték, a kertet pedig 
színes lufik tarkították. 

Mostantól Ferencváros újszülötteit lakó-
házuk homlokzatára kitűzött babazászló 
köszönti. A gyermeknap részeként Bácskai 
János polgármester és Zombory Miklós 
alpolgármester adott át ezek közül egyet-
egyet két tavasszal született kisbaba csa-
ládjának. 

Lakótelepi Termelői Piac
Szombat délelőtt a Napfény utcai terme-
lői piacon is színes gyermeknapi prog-
ramok várták a kerületi családokat. Volt 
ugrálóvár, asztfaltrajzverseny, interaktív 
táncház és lovaskocsizás. Itt is sor került 
egy babazászló átadására, a figyelmességet 
Bácskai János polgármester és Sajó Ákos, 
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a részönkormányzat elnöke nyújtotta át a 
Dési Huber utcába született csöppség édes-
apjának. 
Nemzeti Színház 
A teátrum épületében, illetve parkjában 
könyvvásár, jelmezpróba, óriástársasjáték 
és rengeteg mese várta a részt vevő gyere-
keket, akik megismerkedhettek a cserkész-
élettel is.

Vágóhíd utcai tűzoltóság   
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság valamennyi laktanyájában, így a IX. ke-
rületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon 
is gyermeknapi rendezvényt tartottak 
május 31-én. Az idén második alkalom-
mal megrendezett eseményen a tűzoltók 
bemutatták járműveiket, készenléti szere-
iket, szakfelszereléseiket, valamint több 
alkalommal próbariasztást is tartottak. – A 
nyílt nappal a gyermekeknek és a gyer-
meklelkű felnőtteknek szerettünk volna 
kedveskedni, akik ma bepillantást nyerhet-
tek a tűzoltók munkájába. Az érdeklődőket 
többféle színezővel, védőruházat-bemu-
tatóval vártuk, de megtekinthették a régi 
tűzoltóeszközökből kialakított kiállítást is. 
Az úgynevezett összriasztások során pedig 
tanúi lehettek, amint 
kollégáim – vala-
mennyi rendelkezés-
re álló járművünkkel 
– a riasztás elrende-
lésétől számított két 
percen belül elhagy-
ják a bázist – mondta 
el lapunknak Karas 
János, Ferencváros 
tűzoltóparancsnoka.  

A IX. kerületben 
élő Takács család 

első alkalommal járt a Vágóhíd utcai tűz-
oltólaktanyában. A 7 éves Takács Valentin 
András csillogó szemmel mesélt élménye-
iről: – A kivonulás tetszett a legjobban, 
most láttam először, ahogy a tűzoltók le-
csúsznak a csövön. Elég hangos volt, ami-
kor bekapcsolták a szirénát, de én nem 
ijedtem meg – nyilatkozta magabiztosan az 
ifjú, aki természetesen lánglovag szeretne 
lenni, ha majd felnő.

A rendezvényre ellátogatott Szabó Simon 
színész, rendező is, aki elmondta, bár nem 
itt lakik, sok szállal kötődik a IX. kerület-
hez, amit nagyon kedvel. Hozzátette, két 
csemetéjével azért jöttek éppen ide gyer-
meknapozni, mert tapasztalatai szerint a 
ferencvárosi tűzoltók bemutatói a legérde-
kesebbek, legizgalmasabbak.

színházi előadásra hívta a diákokat az ifjúsági önkormányzat
A Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) 300 diák számára tette lehetővé, hogy a Thália Színi 
Stúdió előadásában megnézhessék a Twist Olivért. A Ferencvárosi Művelődési Házban a kerület ifjúsági polgármestere 
arról mesélt, hogyan próbálja meg jobbá tenni a fiatalok mindennapjait.

– A FEGYIÖK 2012-ben azzal a céllal jött létre, hogy koordi-
nálja a kerületi fiatalok életét, programokat szervezzen nekik és 
demokráciára, önkormányzatiságra tanítsa őket – mondta el Rapi 
István, az önkormányzat ifjúsági és drogprevenciós referense. A 
ferencvárosi ifjúsági koncepció részeként megvalósuló éves terv 
számos aktivitást határoz meg. A valódi önkormányzatok mintá-

jára működő testület kéthetente ülésezik, ahol megtárgyalják az 
iskolák felől érkező igényeket, értékelik és megtervezik az egyes 
programokat. Ferencváros ifjúsági ügyekben hozott döntéseit az 
ifi testület is megtárgyalhatja, véleményezheti, tagjai pedig részt 
vehetnek a felnőttek ülésein. Rapi István szerint mivel az iskolák 
többségéből hiányzik az életre nevelés, ezeken a feladatokon ke-
resztül a diákok megismerik önmagukat, megtanulnak szerepelni 
és képviselni érdekeiket, de belekóstolhatnak az ügyintézés, a pá-
lyázatírás, a beszédírás és a motiválás fortélyaiba is.

Az októberben nagy többséggel megválasztott Urbán Szabó 
Sándor ifjúsági polgármester arról számolt be, két alpolgármeste-
rével és 47 képviselőjével együtt 22 oktatási intézmény tanulóiért 
dolgoznak. – Azt szeretnénk, hogy programjaink által a diáktársak 
kimozduljanak otthonról, megtörjük a számítógépezési őrületet és 
közösségi élményekhez juttassuk őket – mesélt eélképzeléseikről 
a vezető. Legsikeresebb akcióik közé tartozik a Mikulás-korcso-
lyázás, amelyen a Fehér Holló utcai gyermekotthonnak gyűjtenek 
ajándékot és a húsvéti – szintén jótékonysági – ügyességi nap. 
– Előfordult, hogy a diákok azt kérték, legyenek hosszabbak a 
tanítási szünetek és rövidebbek az órák. Ebben nem segíthetünk, 
de italautomatákat már intéztünk nekik – tette hozzá.

A FEGYIÖK nyári-őszi programjai között szerepel az Ifjúsá-
gi Fesztivál, a FeriFeszt, különböző sportesemények és kirán-
dulások. 

T. D.
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Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Papp Zsombor 
(2015. március. 23.)

Sziki Magor Balázs 
(2015. február. 28.)

Ábrahám Dávid 
(2015. január. 5.)

Mazács Viktória Edda 
(2014. december. 19.)

AlBUm

A fotót a májusi nagy viharok idején Keppel Ákos nevű olvasónk 
készítette a Ráday–Mátyás utca sarki ablakából. Köszönjük!
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