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Emléktáblák

2

Hazai György turkológusnak és 
Helyey László színművésznek is 
emléktáblát állíttatott Ferencváros 
Önkormányzata. 

PaneLbőL PentHouse? 
kihirdették a József Attila-
lakótelep teljes megújítására kiírt 
településrendezési és építészeti 
tervpályázat nyerteseit. 5

 Ismét gazdag programkínálat a József Attila Emlékhelyen a múzeumok éjszakáján. Részletek a 14. oldalon

Havi rendszerességű előadásso-
rozat indult Demencia Kávézó 
címmel a Ráday utcai balázs Café 
& bistroban. 

Új iDősügyi Program

12

Felújították a Börzsöny utcai rendelőt
ünnepélyes eseményen adta át június 7-én a teljes körű, külső-belső renováláson átesett börzsöny utcai háziorvosi 
rendelőt Keskeny sándor háziorvos és Zombory miklós alpolgármester.

A József Attila-lakótelepi rendelő korsze-
rűsítése 2016-ban kezdődött meg jelentős 
önkormányzati ráfordítással. – Novemberre 
készült el a korábban igen leromlott álla-
potban lévő tetőszerkezet. Ez lehetővé tette, 
hogy a téli időszakban kiszáradjon az ad-
digra jelentős beázásokat elszenvedett belső 
tér. Idén a váróterem és az orvosi szobák 
megújításával, tisztasági festésével, illet-
ve az elektromos berendezések, vezetékek 
cseréjével folytatódtak a munkálatok. Az 
épület homlokzati részét is renoválták: új 
biztonsági bejárati ajtót szereltek fel, fel-
újították a nyílászárók rácsait, illetve ahol 
szükséges volt, kicserélték az elhasználó-
dott járólapokat. – A komplex rekonstrukció 

második ütemére mintegy ötmillió forintot 
biztosított Ferencváros Önkormányzata – 
tudtuk meg Szili Adriántól, a Városüzemel-
tetési és Felújítási Iroda vezetőjétől.

Zombory Miklós alpolgármester hangsú-
lyozta, mindig annak a híve volt, hogy az 
intézmények állagmegóvására fordítandó 
források ne aprózódjanak el. Ehelyett ki 
kell jelölni az arra leginkább rászoruló lé-
tesítményeket, és azokat teljes egészében 
fel kell újítani – ennek jó példája a most 
megújult Börzsöny utcai rendelő is, mely 
így évekig kulturált körülmények közt, za-
vartalanul láthatja el a lakótelepi betegeket.   

Keskeny Sándor elmondta: sem a pácien-
seknek, sem a dolgozóknak nem mindegy, 

hogy az egészségügyi alkalmazottak milyen 
körülmények és feltételek mellett végzik a 
mindennapi ellátást. A doktor a mostanra 
kívül-belül megújult rendelőért mindnyájuk 
köszönetét fejezte ki Ferencváros Önkor-
mányzata, illetve Zombory Miklós felé.

Az egészségügyért felelős alpolgármester 
végezetül személyes mottójával adta át a 
rendelőt: „Aki az egészségügy képzelet-
beli perselyébe egy forintot betesz, az a 
sokszorosát kapja vissza”. Ezt tartja szem 
előtt Ferencváros Önkormányzata is, ami-
kor a betegellátó intézetek munkafeltételeit 
igyekszik javítani.

(forrás: ferencvaros.hu)
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A lakótelep jövője – a jövő lakótelepe
Kihirdették a józsef attila-lakótelep teljes megújítására kiírt településrendezési és építészeti tervpályázat nyerteseit. 
az ingatlanok értékének megőrzése és a terület rendezése érdekében a pályázók modern, innovatív megoldásokkal ruk-
koltak elő a közlekedés, a parkolás, a parkrendezés, a közösségi terek, valamint az épületrekonstrukció terén egyaránt.

A rendezvény elején Mikó Ist-
ván színművész énekelte el az 
1963-ban, az épülő lakótele-
pen játszódó Hattyúdal című 
film Villa Negra és Rám vár a 
Föld minden tája című betét-
dalait. Az eseményt megnyitó 
Görgényi Máté, a Városfej-
lesztési, Városgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Bizott-
ság elnöke elmondta, a reha-
bilitációs eredményeire mél-
tán büszke Ferencváros ismét 
egy egyedülálló lépésre, a la-
kótelep rendezésére készül. 
Véleménye szerint a pályázók 
különleges és kreatív megol-
dásokat tettek le az asztalra, 
ezért arra kérte a lakókat, az 
időnként hajmeresztő ötleteket felvonultató tervek ne ijesszék el 
őket, hanem barátkozzanak az újdonságokkal. Hozzátette, az önkor-
mányzat hat pályázatból válogatja majd ki a legjobb, illetve a lakók 
számára legszimpatikusabb ötleteket, és gyúrja össze belőlük azt a 
változatot, amelyből végleges kerületi építési szabályzatot alkot. 
Kopeczky Lajos lokálpatrióta építész, veterán sportriporter is arra 
buzdította a Nagyjátszótéren összegyűlt érdeklődőket, hogy merje-
nek belevágni a változtatásokba, hiszen a tervek a mai igényekhez 
igazítják a több mint 50 évvel ezelőtt épült lakótelepet. – Jelezzék, 
ha valami nem tetszik, de támogassák azt, ami szerethető – kérte.

– A lakók a www.ferencvaros.hu weboldalon közzétett pályamű-
veket szeptemberig véleményezhetik, így azt, amit a többség nem 
támogat, nem valósítjuk meg – tájékoztatott Szűcs Balázs, a kerület 
főépítésze, aki azt is elárulta, a bírálóbizottság hét eredményes 
pályázatból négyet díjazott, és további kettőt tartott érdemesnek 

a megvásárlásra. Hozzáfűzte, 
az egész országból jelentkező 
építészcsapatok kiváló elkép-
zeléseket kínáltak a kereske-
delmi, közösségi és rekreációs 
funkciók megvalósítására, de 
gondoltak azokra a családo-
sokra is, akik a lakótelepre 
jellemző kis alapterületű la-
kásokat bővítenék egy plusz-
szobával. Érkeztek ötletek 
a kiserdő megszépítésére, az 
átmenő forgalom, a zaj- és 
porterhelés csökkentésére, 
valamint a parkolási gondok 
rendezésére is. 

A tervpályázat harmadik he-
lyezettje az Építész Stúdió Kft. 
lett, a második díjon Gyökér 

András és Szabó Máté, valamint a Sporaarchitects Kft. osztozott, 
a legjobb pályázatnak járó elismerést pedig a Gyergyák János (AU.
ROOM Építész Műhely), Zoltán Erzsébet Szeréna (3Z Kft.), Gál 
Bence, Mózes Anett alkotta csapat terve érdemelte ki. A pályázók 
a 15 millió forintos összdíjazásból a helyezések arányában része-
sülnek. Szűcs Balázs a pályázatokat értékelve elmondta, a győztes 
team esztétikus, fából készült szolgáltatópavilonokat tervezett, az 
épületeket pedig ráépíthető, könnyűszerkezetes elemekkel bővíte-
nék, ami lift kialakítást, lakásterület- és teraszbővítést is lehetővé 
tenne. A tervek szerint a házak saját fenntartású, intim kerteket is 
kaphatnak. 

A rendezvény végén a lakóknak lehetőségük nyílt megtekinteni 
a kiállított pályaműveket, illetve személyesen is feltehették kérdé-
seiket a tervezőknek.

T. D.

Mezítláb a mesék világában
eredetileg a drámafoglalkozásokhoz szerettem volna egy alkalmas zöld környezetet létesíteni – avatta be lapunkat 
a nemrégiben átadott mezítlábas mesepark-tanösvény kialakításának kezdeteibe Dicső istván, a Kosztolányi Dezső 
általános iskola igazgatója. Hozzátette, manapság divatosak a tematikus játszóterek és parkok, így szinte adta magát 
a magyar népmesék világának bevonása. 

Az, hogy mezítlábas legyen a park, vagyis egy olyan tanösvény 
készüljön, amelyen végiglépegetve különféle anyagok stimulálják 
a talp reflexpontjait, Róth Katalin alsós munkaközösség-vezető 
ötlete volt. – A diákok május óta hét népmesével ismerkedhettek 
már meg a kertben, amely azóta is folyamatosan változik. Állandó 
a nyüzsgés, sok gyerek próbálgatja az új élményt; „jó buli”, ahogy 
ők mondják. Kialakításának módja sem volt mindennapi: több mint 
ötven szülő, pedagógus és gyerek dolgozott együtt a tanösvényen 
– árulta el a tanárnő, hozzátéve, a park létrejöttéhez szükséges volt 
Ferencváros Önkormányzatának pályázati támogatása is, illetve 
a Gyermekek Háza Alapítvány, valamint a szülők hozzájárulása. 

Az ösvény kizárólag természetes anyagok felhasználásával készült, 
lépdelni többek közt aprószemű kavicson, fakérgen és tobozon 
lehet. A parkba a környék óvodásait is szeretettel várják egy-egy 
délelőttre, hiszen a mese mindenkié.            M. K.

szűcs balázs főépítész gratulál a győztes csapatnak
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Csendet kérünk? 
a képviselő-testület májusi ülésén nagy többséggel megszavazta a vendéglátóüzletek éjszakai nyitvatartásának rendjé-
ről szóló rendelet megalkotását. a média egy részében csendrendeletként tálalt szabályozás céljáról, várható hatásáról, 
illetve megalkotásának hátteréről görgényi máté önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi bizottság (VVKb) elnöke tájékoztatta lapunkat.

•	A	rendeletalkotás	az	or-
szágos	sajtó	figyelmét	is	
felkeltette,	több	újság	és	
internetes	hírportál	úgy	
állította	 be	 a	 döntést,	
hogy	Ferencváros	 ezzel	
ellehetetleníti	a	területén	
működő	vendéglátóhelyek	
működését.	Igazuk	van?

Természetesen nincs. Kezd-
jük azzal, hogy ezek, a 
mostanában egymás álhíreit 
átvevő, folyamatosan Fe-
rencváros lejáratásán ügykö-
dő médiumok arról írtak, a 
IX. kerület „csendrendeletet” 
alkotott. Ez nem igaz, hiszen 
az önkormányzat csupán a vendéglátóüzle-
tek nyitvatartásának rendjét kívánta újrasza-
bályozni, ráadásul az új rendelet éppenhogy 
könnyítéseket tartalmaz. A korábbi szabá-
lyozás ugyanis csak 22 óráig engedélyezte 
számukra a nyitva tartást, a mostani módo-
sítással azonban hétköznapokon és vasárnap 
23, pénteken és szombaton pedig 24 óráig 
lehetnek nyitva. Ezentúl ez automatikusan 
jár nekik, míg korábban a hosszított, tehát 
a 22 óra utáni nyitvatartást külön kellett 
kérvényezniük. Ennek a lehetősége az új 
rendeletben is adott, a VVKB ugyanúgy, 
mint korábban, továbbra is engedélyezheti 
a későbbi zárást. A teraszengedélyekre a 
rendeletmódosítás nem vonatkozik, azok 
kiadása ezután is a korábbi szabályok alap-
ján történik.
•	Kritikaként	fogalmazódott	meg	az	is,	hogy	
az	önkormányzat	a	rendelet	megalkotása	

előtt	nem	egyeztetett	a	kerületi	vendéglá-
tósokkal.	Miért	nem?

Azért, mert a változtatás semmilyen módon 
nem érinti őket hátrányosan, számukra – 
mint már említettem – csak előnyökkel jár. 
Továbbá az is féligazság, hogy nem volt 
egyeztetés, ugyanis a rendelettervezetet a 
bizottság és a képviselő-testület is két fordu-
lóban tárgyalta. Az első fordulós vita során a 
lakosság számára biztosítottunk lehetőséget 
véleményük megfogalmazására, a máso-
dik fordulós tárgyaláskor pedig az érintett 
üzemeltetők mondhatták el álláspontjukat.   
•	A	vendéglátósokat	érintő	változásokat	
kiveséztük,	de	milyen	újdonságot	hoz	a	
lakók	számára	az	új	rendelet?	

A VVKB által kezdeményezett rendeletalko-
tást az indokolta, hogy Ferencváros számára 
kiemelten fontos az itt élők, a dolgozó és 
gyermekeket nevelő családok éjszakai nyu-

galmának biztosítása. Ugyanakkor 
a kerületben működő, munkahely-
teremtő, adóbevételt hozó vendég-
látóhelyeket sem akarjuk ellehetet-
leníteni, ezért szeretnénk megtalálni 
azt a megoldást, amely valamennyi 
érintett számára a legelőnyösebb. 
Eddig az volt a szokás, ha egy lakó-
nak problémája adódott valamelyik 
étteremmel vagy sörözővel, írt egy 
panaszos levelet az önkormányzat-
nak. Ezeket a hivatal munkatársai 
minden esetben kivizsgálták, azon-
ban a bejelentés jogosságát tekintve 
nehéz volt igazságot tenni. Előfor-
dul, hogy egy-egy vendéglátóhely 
ellen akár húsz feljelentés is érkezik 

évente. Megvizsgálva ezeket aztán kiderül, 
hogy mindegyiket ugyanaz a személy írta, 
míg a társasház többi lakójától egyetlen be-
advány sem érkezett. Most azt javasoljuk, ha 
egy lakóház közösségének valóban gondot 
okoz az aljában üzemelő vendéglátóegység, 
hívjanak össze egy közgyűlést, és hozzanak 
egy határozatot, amelyben kérik az éjszakai 
nyitva tartás korlátozását vagy megszünte-
tését. Ennek birtokában az önkormányzat is 
határozottabban tud fellépni az együttélés 
normáit ténylegesen megszegő vendéglá-
tóhellyel szemben. 
•	Társasházi	közgyűlési	határozattal	a	ke-
zében	milyen	szankcionálási	lehetőségei	
vannak	a	hivatalnak?

A kereskedelmi törvény rendelkezése alap-
ján a vendéglátóüzletek 22 óráig engedély 
nélkül is üzemelhetnek, szankcióként így 
csupán az éjszakai nyitva tartás korlátozása 
jöhet szóba. Hozzáteszem, ezzel csupán a 
legvégső esetben kívánunk élni. Célunk sok-
kal inkább az, hogy biztosítsuk a vendéglá-
tósok és a lakók közti párbeszéd lehetőségét. 
Abban reménykedünk, hogy az érintettek 
innentől kezdve intenzívebben tárgyalnak 
majd egymással, így kialakulhat köztük egy-
fajta konszenzus. Az önkormányzat főként 
ennek a folyamatnak a koordinálásában sze-
retne szerepet vállalni. A vendéglátóhelyek 
éjszakai nyitva tartása nyilván nem kizárólag 
Ráday vagy Tompa utcai probléma, ezzel a 
világ majd’ minden nagyvárosában szembe-
sülnek. Éppen ezért a békés együttélés meg-
teremtésének számos nemzetközi jó példája 
létezik, amelyek közül – reményeink szerint 
– több Ferencvárosban is megvalósulhat.  

V. L.
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Kitüntették a pedagógusokat
rangos díjakkal jutalmazták azokat a kerületi pedagógusokat, akik elkötelezetten és fáradhatatlanul nevelik a jövő ge-
nerációit. az FmK-ban rendezett pedagógusnapi ünnepségen a Pro Facultate díjak mellett arany, vas és rubin díszokle-
veleket adtak át a legnagyobb tapasztalattal bíró tanítóknak, de a polgármesteri dicséret sem maradt el. 

– Gyakran képmutatásnak érezzük az ünnepnapokat, mert azon az 
egy napon könnyű odafigyelni az ünnepeltre. Közben érezzük, hogy 
az év más napjain is több figyelmet érdemelnének – kezdte ünnepi 
köszöntőjét Kállay Gáborné, aki szerint a pedagógus hivatása kü-
lönleges tudást és képességeket igényel. – Minden percben önmagát 
adja, legbelsőbb kincsét, a személyiségét viszi vásárra. Szerepköre 
rendkívül komplex. Ha-
talommal rendelkezik, 
de egyben kiszolgáltatott 
is. Vezető, akinek nincs 
igazi felettese. Telje-
sítménye nem mérhető 
azzal, hogy megfelel-e a 
követelményeknek, mert 
minden tanítvány más, 
mindenkihez külön kell 
megtalálnia az utat. A jó 
pedagógus megteremti a 
feltételeket, biztonságot 
sugároz, segít, szolgál, 
míg a gyermek szemé-
lyisége a maga erejéből 
fejlődik – fogalmazott az 
alpolgármester.

Kállay Gáborné és 
Zombory Miklós ezután 
arany, vas és rubin okleveleket adott át azoknak a ferencvárosi 
pedagógusoknak, akik 50, 65 vagy 70 éve szerezték meg tanári 
diplomájukat. Kobza Lászlónét, aki a Százados úti, valamint az 
Erdélyi utcai Általános Iskolában tanított arany; a Molnár Ferenc 
Általános Iskola egykori oktatóját, Wolf Zoltánnét vas; a Kosztolányi 

Dezső Általános Iskola korábbi pedagógusát, Kassai Jánosnét pedig 
rubin oklevéllel tüntették ki.

Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesült a 35 éve Ferencvá-
rosban tanító Vas Mária pedagógus, műkorcsolyaedző. Kelemen 
Zsuzsanna és Dombóvári Szilvia pedig, aki a Speciális Téli Olimpián 
sikerrel szereplő ferencvárosi gyorskorcsolyázókat készítette fel 

a versenyre, a „deák” 
Közalapítvány ajándék-
csomagját vehette át.

Végezetül a „Pro 
Facultate Ferencváros” 
díjakat osztották ki, 
amellyel az oktatás-ne-
velés terén – legalább 
10 esztendőn át – ki-
magasló teljesítményt 
nyújtó pedagógusok 
munkásságát ismeri 
el az önkormányzat. 
A kitüntetést idén Ba-
dics Ágnes, a Méhecske 
Óvoda óvodapedagógu-
sa; Jenei Miklós, a Ló-
nyay Utcai Református 
Gimnázium történelem-
francia szakos tanára; 

Magyarné Willinger Andrea, a Kerekerdő Óvoda intézményveze-
tő-helyettese; valamint Molnár Mónika, a Bakáts téri Ének-Zenei 
Általános Iskola énektanára, kórusvezetője vehette át. Az ünnepség 
a Pinceszínház Kék róka című előadásával zárult.

T. D.

„deák” Emlékérem ferencvárosi diákok számára
a kerületben lakó tehetséges, ám nehéz körülmények között élő, végzős általános iskolások részére adta át a „deák” 
Közalapítvány a „deák” emlékérmet a hozzátartozó pénzjutalommal együtt június 13-án.

A Bakáts téri házasságkötő teremben a közalapítvány elnöke, 
Klujber Róbertné köszöntötte a megjelenteket, majd a Weöres 
Sándor Általános Iskola és Gimnázium Gézamalac kórusának 
előadása következett. Ezt követően az elnök asszony felolvasta 
a díjazottak méltatását, akik Kállay Gáborné és Zombory Miklós 
alpolgármestertől vehették át az emlékérmet.

A „deák” Közalapítvány célja a Ferencvárosban lakó tehetséges, 
de nehéz anyagi körülmények között élő, szociálisan hátrányos 

helyzetű gyerekek, fiatalok és ifjúkorúak tanulmányainak támo-
gatása, esélyegyenlőségük biztosítása. A nyolcadikos diákok ki-
emelkedő tanulmányi eredményeikért, aktív közösségi életükért, 
illetve tanulmányi versenyeken történő szereplésükért kaphatják 
meg az elismerést.

A 2017-es év „deák” Emlékérmesei:
• Csukás Eszter Anna – Ferencvárosi Komplex Óvoda, 

Ált. Iskola és EGYMI
• Győri Betti Kíra – Kosztolányi Dezső Ált. Iskola 
• Hanyecz László – Ferencvárosi Sport Ált. Iskola  

és Gimnázium
• Kiss Erika Júlia – Weöres Sándor Ált. Iskola és Gimnázium
• Kumli Kata – Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Ált. Iskola
• Rézműves Roland – Molnár Ferenc Ált. Iskola
• Rubovszky Borbála – Bakáts Téri Ének-Zenei Ált. Iskola
• Száva Klaudia – József Attila Ált. Iskola és AMI
• Selmeci Hanna Dorottya – Szent-Györgyi Albert Ált. Isko-

la és Gimnázium

(forrás: ferencvaros.hu)
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85 éves lenne a nemzetközi hírű akadémikus
Ferencváros Önkormányzata emlék-
táblát avatott egykori lakóhelyén prof. 
dr. Hazai györgy turkológus, orienta-
lista, az mta rendes tagja, az and-
rássy gyula budapesti német nyelvű 
Egyetem alapító rektora tiszteletére 
május 25-én.

Hazai György (1932–2016) az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának muzeológia-orientalisztika 
(turkológia) szakán diplomázott, később 
az ELTE-n szerzett egyetemi doktori, majd 
a Magyar Tudományos Akadémián akadé-
miai doktori címet. Kutatási területe a török 
népek és török nyelvek története, valamint 
az oszmán–török nyelvtörténeti források ki-
adása volt. Jelentős eredménye a turkológia 
bibliográfiájának megteremtése. Nemzetközi 
mércével mérve is kimagasló tudományos 
életműve és közéleti tevékenysége révén 
a világ egyik legelismertebb magyar kelet-
kutatójaként tartják számon. Számos nem-
zetközi könyvsorozat és folyóirat szerkesz-
tője, szerkesztőbizottsági tagja volt, több 
keletkutató szervezetben töltött be alapító, 
titkári, főtitkári, illetve elnöki tisztet.

Hazai és nemzetközi elismeréseinek száma 
is jelentős: többek között a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend középkeresztje, a Német 
Szövetségi Köztársaság Nagy Érdemkereszt-
je, a Francia Érdemrend parancsnoki fokoza-
ta és a Török Köztársaság Érdemrendjének 
birtokosa.

Az avatóünnepség autentikus török zenével 
kezdődött, majd Bácskai János köszöntője 
következett. Elmondása szerint mára csak-
nem 100 emléktábla hirdeti: Ferencváros 
büszke arra, hogy a kerületnek a kultúra, a 
sport, az irodalom, az építészet és a tudo-
mány terén is elismert lakói vannak, voltak. 
– Mától a Közraktár utca 12/A falán hirdeti 
emléktábla, hogy itt élt a magyar keletku-
tatásnak óriási nemzetközi megbecsültséget 
szerző, nagy orientalista generáció egyik 
legkiemelkedőbb képviselője – fogalmazott 
a polgármester.

Vékás Lajos professzor, az MTA társada-
lomtudományi alelnöke szerint nagy alka-
lom ez, hogy felidézzük a hazai tudomány 

elmúlt száz évének egyik kiemelkedő ágaza-
ta, a turkológia sikereit, melyet olyan nevek 
fémjeleztek, mint Vámbéry Ármin, Ligeti 
Lajos és Hazai György. Mi sem jelzi ezt job-
ban, minthogy az avatáson jelen volt a török 
és az azerbajdzsáni tudományos akadémia 
elnöke is. Vékás Lajos egyúttal bejelentette: 
Hazai professzor páratlanul gazdag turko-
lógiai magánkönyvtárából mindenki által 
elérhető közgyűjtemény lesz. 

Ezt követően Vásáry István turkológus 
méltatta Hazai György munkásságát, majd 
az akadémikus unokái leplezték le az em-
léktáblát, melynél a megjelentek elhelyezték 
az emlékezés koszorúit.

(forrás: ferencvaros.hu)

Emléktáblát kapott Helyey László 
egykori lakóhelyén, az ifjúmunkás utca 24. számú ház falán helyezte el Ferenc-
város Önkormányzata Helyey László jászai mari-díjas színművész emléktáb-
láját. a művészt legendás szerepe, mátyás király figurája tette közismertté, de 
szinkronhangja és színpadi munkássága is mély nyomot hagyott maga után. 

Mészáros László önkormányzati képviselő, 
a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 
Bizottság elnöke idézte fel a 34 esztende-
ig Ferencvárosban lakó színész életének 
fontos momentumait. Az 1948-ban szüle-
tett Helyey László 1975-ben diplomázott 
a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, 
pályája során a közönség közel ötven film-
ben és csaknem száz színdarabban láthatta. 
Kedvelt szinkronhang is volt: különlege-
sen szép orgánumán szólalt meg Gérard 
Depardieu és Donald Sutherland, illetve ő 
kölcsönözte hangját a Mátyás király című 
magyar animációssorozat szereplőinek. Kö-
zel száz színpadi szerepe között emlékeze-
tes alakítást nyújtott Cyrano, Don Quijote 
vagy a Liliomfi bőrébe bújva, de A három 
testőrben, a Tartuffe-ben, valamint Örkény 
István és Márai Sándor darabjaiban is re-

mekelt. Számos filmben is játszott: Bacsó 
Péter Ereszd el a szakállam főszereplőjeként 
hasonlóan meggyőző alakítást nyújtott, mint 
a Hídemberben vagy a Magyar Vándorban.

A képviselő elmondta, Ferencváros büsz-
ke rá, hogy olyan színészek laktak itt, mint 
Latinovits Zoltán, Bujtor István vagy Ma-
daras József. A nagy nevek sorát gazdagítja 
Helyey László is, aki 1980-tól élt a József 
Attila-lakótelepen. A kerületet otthoná-
nak tekintő művész aktív szerepet vállalt 
Ferencváros kulturális életében, számos 
önkormányzati rendezvény moderátora, 
fellépője volt. Munkásságát a képviselő-
testület 2012-ben Ferencváros József Attila 
díjával ismerte el. – A Jászai Mari-díjas szí-
nész markáns arca és jellegzetes orgánuma 
örökre megmarad emlékezetünkben, ez az 
emléktábla pedig büszkén hirdeti, hogy itt 

élt a mi korunk Mátyás királya – zárta be-
szédét Mészáros László. 

Az eseményen részt vett a színész özvegye, 
Helyeyné Kiss Katalin, valamint Dörner 
György, az Újszínház igazgatója is.

T. D.
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Együtt Ferencvárosért
megtartották a Ferencvárosért Klub második összejövetelét május 18-án. az idén februárban életre hívott kezdeménye-
zés célja, hogy a kerületben található felsőoktatási és kulturális intézmények, vállalatok, vállalkozások minél szorosabb 
kapcsolatot alakítsanak ki egymással és az önkormányzattal. a házigazda ezúttal a Zwack unicum nyrt. volt. 

A rendezvény elején 
Bácskai János üdvözöl-
te a vendégeket, majd 
mondott köszönetet az 
idén 225 éves Ferenc-
városnál két esztendővel 
idősebb vállalatnak, ami-
ért helyszínt biztosított a 
második klubtalálkozó-
nak. Elmondta, az 1790-
ben alapított Zwack cég 
1893-ban költözött a So-
roksári út–Dandár utca 
sarkán lévő telephelyére, 
amely akkor még a város 
peremén, gyakorlatilag a 
pusztaság közepén he-
lyezkedett el. – Most a kerület ezen területét Középső-Ferencvá-
rosnak nevezzük, maholnap pedig már a belváros része lesz – tette 
hozzá a polgármester, aki a város terjeszkedésére példaként a kö-
zeli Vágóhíd környékét említette: a Nemzeti Színházzal szemben 
hamarosan egy kétezer lakásos, „új városrész” építése kezdődik 
meg. A városvezető arra biztatta a megjelent több mint ötven ven-
déget, hogy – elsősorban természetbeni felajánlásaik révén – ők is 
tegyenek hozzá minél többet Ferencváros fejlesztéséhez, az itt élők 
életkörülményeinek javításához.   

A polgármester felszólalása után Frank Odzuck, a házigazda 
Zwack Unicum Nyrt. vezérigazgatója mondott köszöntőbeszé-

det, majd Szűcs Balázs 
főépítész Ferencváros 
tavaly elkészült Integrált 
Településfejlesztési Stra-
tégiájáról tartott előadást, 
amelyen ismertette a IX. 
kerület középtávú moder-
nizációs céljait, valamint 
bemutatta a még rendel-
kezésre álló fejlesztésre, 
beépítésre alkalmas terü-
leteket. 

Kállay Gáborné alpol-
gármester az első ízben ta-
valy megrendezett Bakáts 
Feszt idei programját is-
mertette, bízva abban, 

hogy a helyi cégek, vállalkozások is bekapcsolódnak Ferencváros 
kulturális életébe.   

Az előadások után a jelenlévők megtekintették a Zwack család és 
a likőrgyár történetét bemutató kisfilmet, majd a résztvevőket a cég 
vezérigazgatója kalauzolta el a varázslatos, régi lepárlóhelyiségbe, 
valamint az 500 hordót rejtő „pincelabirintus” néhány folyosójára, 
ahol hónapokon keresztül érlelődik a gyomorkeserű. A látogatók 
– egyenesen a tölgyfahordókból csapolva – meg is kóstolhatták az 
eredeti Unicumot és Unicum Szilvát. A pincelátogatást követően 
a „klubtagok” ismerkedésére, kötetlen beszélgetésére volt lehetőség.

V. L.

Ismét benépesült a Ferenc tér
nyárváró délelőtt címmel tartottak családi napot és baba-mama börzét június 10-én a Ferenc téren. az önkormányzat 
anyagi támogatásával megvalósult eseményt civil szervezetek és környékbeli vállalkozások rendezték. 

A programok sora 9 órakor, az Eszterlánc mesezenekar koncertjével 
kezdődött, majd Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselő – 
Bácskai János polgármester üdvözletét is tolmácsolva – köszön-
tötte a megjelenteket és invitálta színpadra a szervezőket. Ezután 
babahordozós latin fitneszbemutató következett (képünkön), majd 
a Két Egér Könyvesbolt „zenés lapozója” várta a kicsiket az Egér 
fióka zenészeinek közreműködésével. 

A délelőtt folyamán kisbabás jógaórán is részt lehetett venni, 
de volt játszó- és mozgásfejlesztő sátor, ugrálóvár, kézműves 
foglalkozás, hangszersimogató az Ethnosound vezetésével, vala-
mint arcfestés és csillámtetoválás is. A baba-mama börzén használt 
ruhák és játékok vására várta az érdeklődőket, akik adományokat 
is hozhattak Ferencváros testvérvárosa, Beregszász kisgyermekei 
számára.

Kulpinszky Eleonóra a helyszínen elmondta, örömteli, hogy míg 
az eddigi rendezvényeket (Karácsonyváró, Húsvétváró) az önkor-
mányzat szervezte meg, a mostani eseményt már a környékbeliek 
kezdeményezték és hívták életre. – Világosan látszik, hogy Ferenc-
városban óriási igény van a közösségépítésre, amiben az itt élők is 
partnerek, a helyhatóság pedig boldogan támogatja, anyagilag is a 
lakossági kezdeményezéseket – tette hozzá.
– Nagy öröm számunkra, hogy nyertünk a Ferencváros Önkor-
mányzatának civil szervezetek részére kiírt pályázatán, így meg-

szervezhettük ezt a rendezvényt, amire a VertikaLand baba-mama 
klubunkba járó családok már nagyon vártak. Sokan mosolygó 
arccal, boldogan köszöntek el tőlem, remélve, hogy lesz folytatás. 
Külön köszönet Kovács Flórának, a Réteskék tulajdonosának és 
Berczeli Péternek, a Ferenc tér Klub vezetőjének a lebonyolításhoz 
nyújtott sok segítségért – osztotta meg tapasztalatait lapunkkal Kis 
Bernadette, az EURIN Alapítvány elnöke.

V. L.
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HÍRKÉP

Megünnepelték az együvé tartozást
Ötödik alkalommal tartották meg Ferencvárosban a nemzeti Összetartozás napját, amelyre a kerület határon túli test-
vérvárosainak delegációit és diákcsoportjait is meghívták. az eseménynek a bakáts téri assisi szent Ferenc-templom 
adott otthont, az ünnepségen a magyar nyelvért díjakat, valamint egy Polgármesteri elismerő oklevelet is átadtak. 

A Himnusz eléneklése után Bácskai János 
a 200 esztendeje született Arany János Régi 
panasz című versének részletével kezdte 
beszédét, majd arra emlékeztetett, az Or-
szággyűlés 2010-ben nyilvánította június 
4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává, olyan 
új nemzetpolitikai elvek alapján, amelyek 

értelmetlenné teszik a „határon túli” és a 
„határon inneni” jelzős szerkezetek hasz-
nálatát. – „Hiszen csak egy magyar világ, 
csak egy magyar nemzet van, csak magyar 
emberek vannak, s minden magyar felelős 
minden magyarért” – idézett a törvényből 
a polgármester, aki örömét fejezte ki, ami-

ért az eseményen a 
megjelentek közö-
sen énekelhetik el a 
Csík, Szatmár, He-
ves, Felső-Mezőség, 
Felvidék, Bihar, 
Délvidék, Moldva, 
Csallóköz és Borsod 
vidékéről származó 
10 csodálatos magyar 
népdalt.

A Kárpát-medencei 
dalokat a ferencvá-
rosi és testvérvárosi 
diákokból álló ve-
gyes kórus adta elő, 

az énekléshez a hallgatóság is csatlakozott. 
Ezt követően Bácskai János Polgármesteri 
Elismerő Oklevelet nyújtott át a sepsiszent-
györgyi Kisgyörgy Zoltán író, újságíró, tanár, 
geográfusnak, aki a határon túli magyar fia-
talságért vállalt áldozatos munkájáért vehette 
át az elismerést. A díjazott köszönőbeszéde 
után Kállay Gáborné és Zombory Miklós 
alpolgármester átadta a Magyar Nyelvért 
díjakat négy testvérvárosi fiatalnak. Karádi 
László-díjban a beregszászi Borcsik Zsanett, 
Hajdók Géza-díjban a királyhelmeci Bodnár 
Ildikó, Barabás Samu-díjban a sepsiszent-
györgyi Kovács Petra, dr. Papp György-
díjban pedig a magyarkanizsai Győri Lídia 
részesült. 

A Sepsiszentgyörgyől érkezett Dancs Máté 
szavalata után a testvérvárosok tanulói pün-
kösdi műsort mutattak be, végül a delegá-
ciók – a hagyománynak megfelelően – ott-
honról hozott vízzel öntözték meg közösen 
a templomkertben elültetett Összetartozás 
Fáját.   (forrás: ferencvaros.hu)

Kosztolányisok  
Horvátországban
Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának Határtalanul! pályázata 
támogatásával vehetett részt egy 
horvátországi tanulmányi kirándulá-
son a Kosztolányi Dezső Általános 
Iskola 18 hetedikes diákja. A június 
eleji út során a csoport magyar em-
lékhelyeket keresett fel déli szom-
szédunknál: koszorút helyeztek el 
a költő-hadvezér, Zrínyi Miklós 
tiszteletére állított felsőzrínyifalvi 
obeliszken, és jártak a zágrábi 
Szent István-székesegyházban, ahol 
Szent László koronázási palástját 
őrzik. Voloskóban Andrássy Gyu-
la gróf utolsó lakhelyét tekintették 
meg, de útba ejtették a szlovéniai 
Göntérháza (Genterovci) két ta-
nítási nyelvű iskoláját is, ahol az 
igazgatónő mutatta be a muravidéki 
intézményt. A tanulók eljutottak to-
vábbá az 1918-ig a Magyar Korona 
részét képező Fiuméba (Rijeka) és 
Abbáziába (Opatija), ahol a mai na-
pig kicsiny, mégis jelentős magyar 
kisebbség őrzi az anyanyelvet és az 
emlékezetet. A kulturális programok 
mellett Abbáziában strandolásra is 
jutott idő. 

a mozgássérültek budapesti egyesülete (mbe) fennállásának 40. évfordulója alkalmából 
tartott közgyűlésen Polgármesteri elismerő oklevelet vehetett át Angyalosi	Gyuláné, 
aki 1985 óta az mbe ferencvárosi vezetője. az általa irányított iX. kerületi szervezet 
egészségügyi, kulturális programokat szervez sorstársai számára, tájékoztatást ad az 
aktuális törvényi változásokról, látogatja a helyi, lakáshoz kötött mozgássérült tagokat, 
együttműködik a Családsegítő szolgálattal és az önkormányzattal, melynek támogatá-
sával nyaranta kirándulásokat is szervez. súlyos mozgáskorlátozottként 32 éve önzetlen, 
kitartó tevékenységével segíti Ferencváros mozgássérültjeinek életét, fáradhatatlanul, soha 
nem fogyó energiával küzd jogaikért, társadalmi elfogadottságukért. angyalosi gyuláné 
részére az elismerést Kállay	Gáborné alpolgármester adta át. 
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Játékok A-tól z-ig
Valóságos játékparadicsom várta Ferencvá-
ros apróságait az Fmk kertjében rendezett 
gyereknapi rendezvényen. a kicsiket inter-
aktív mesefoglalkozásokkal, koncertekkel és 
bábszínházi előadással szórakoztatták a szín-
padon, a mozgékonyabbakat pedig kalózjá-
tékok, ügyességi próbák, sporteszközök és 
pónilovak várták.

Délelőtt az Aranyszamár Bábszínház egy állatmesével 
hangolta rá a közönséget a vidám napra, majd a Cim-
bora együttes hozta közelebb a gyermekirodalom vi-
lágát interaktív verskoncertjével. – A Cimbora minden 
hónapban egyszer ingyenes játszóházat tart az FMK-
ban, melynek része egy minikoncert is. Korhecz Imola 
ilyenkor hangszereket ad a gyermekek kezébe, hogy 
együtt zenéljenek – mesélt a sikeres együttműködésről 
Nyerusay Viktória programszervező. A gyereknapra 
a Mesefáni hintaszínház is különleges előadással ké-
szült. Produkciójuk bővelkedett az improvizatív elemekben, nyelvi 
és mozgásos játékokban, ám a darabból nem hiányoztak a társulatot 
fémjelző bábok, hintaelefántok és hintalovak sem. A rendezvényen 
jelen volt az FMK egyik legrégebbi partnere, a Magyar Táncház 
is, amely a Bartók Táncegyüttessel karöltve látványos foglalkozást 
tartott a kicsiknek. A színpadi programokat délután Ruttkai Bori és 
Bandája zárta, aki legnépszerűbb dala, a Pizsamátor köré építette 
zenés foglalkozását. 

A Ferencvárosi Gyereknapon a Cimbora Játszóház jóvoltából 
ügyességi, illetve logikai  játékokat, kalózfeladatokat lehetett ki-
próbálni, de a kedvencek között volt a mocsárjárás, az eurobungee, 

a pónilovaglás és az arcfestés is. A gyerekeket emellett lufihajtogatás, 
LEGO-játszóház és állatsimogató várta, ahol törpekecskéket és 
-malacokat, illetve nyuszikat dédelgethettek naphosszat. Az if-
júsági önkormányzat a H52 Ifjúsági Irodával közösen társasjáték 
és kézműves foglalkozással készült, valamint zsonglőreszközök 
használatára tanította a jelenlévőket. Az eseményre még a kerület 
szociális foglalkoztató cége, a FESZOFE is készült meglepetésekkel. 
Az elsősorban munka- és formaruhákat, szállodai szöveteket készítő 
textilrészleg kreatív varrónői saját tervezésű táskákat, gyerekpár-
nákat, állatos babzsákokat kínáltak a családoknak.

T. D.

Rózsát kaptak a babák
a lakótelepi családokat összekovácsoló Írisz Családi Kör idén májusban is névre szóló rózsatövekkel ajándékozta meg 
az újdonsült szülőket és csemetéiket a babák rózsaparkjában rendezett ünnepségen. a parkba az elmúlt 10 esztendő-
ben több száz rózsatövet ültettek, így mára terebélyes rózsakertben kertészkedhetnek a családok.

A Pöttyös utcai bölcsőde előtti rózsaparkot 2007-ben az Írisz Csa-
ládi Kör hozta létre a József Attila- és a MÁV-Aszódi lakótelepen 
élő babák számára, amely azóta is a helyi családok összefogását 
jelképezi. A 10. alkalommal megrendezett ünnepségen Sajó Ákos, 
a József Attila Városrészi Önkormányzat elnöke üdvözölte a prog-
ramban résztvevőket, majd a családi kör elnöke, Velencei Ágnes 
mondott köszönetet az önkénteseknek és a szülőknek, akik egész 
évben gondoskodnak a rózsákról. 

– A hagyomány szerint a lakótelepeken született babák oklevelet és 
névtáblát kapnak, amit az általuk kiválasztott virág mellé tűzhetnek, 
nevük pedig felkerül a klubtagok táblájára is. A szülők a védőnőknél 
jelentkezhetnek újszülött gyermekük nevével és születési dátumá-
val, az Írisz Családi Kör pedig megszervezi a rózsák beszerzését 
és kiültetését – magyarázta a program lényegét Keszeics Marianna 
önkéntes, aki szerint a lakótelepen bőséges a gyermekáldás, amit 
az évente átlag 60 elültetett rózsatő is bizonyít.

– A Dési Huber István Művelődési Házban működő Írisz Családi 
Kör számos lehetőséget biztosít a helyben lakó anyukáknak ahhoz, 
hogy megismerhessék, ezáltal pedig támogathassák egymást a gye-
reknevelésben. Az Írisz és a belőle kinövő Anyahajó Anyaközpont 
civil önkéntesei olyan közös ügyekben fogják össze a családokat, 
mint egy játszótér felújítása, komposztálási akció vagy egy termelői 
kispiac létrehozása, de szabadidős programokból is annyit szervez-
nek, hogy szinte minden napra jut valami kismamás elfoglaltság 
– foglalta össze a támogató közösség előnyeit Keszeics Mariann. 

A szervezők a virág mellett ajándékokkal is köszöntötték a ba-
bákat: a kézzel díszített tasakokba üdvözlőkártyát, játékokat, saját 
készítésű, varrott babafelhőt és -könyvet rejtettek. A családi körrel 
együttműködő Medáliák Egyesület pedig versíró pályázatot hirde-
tett az iskolás „rózsagyerekek” körében, alkotásaikból felolvasást 
tartottak a jubileumi rendezvényen.  

T. D.
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Bulihangulat a Feri Feszten
2013 óta minden év júniusában, a Kábítószer-ellenes Világnaphoz kötődően rendezi meg Ferencváros Önkormányzata a 
Feri Fesztet az FmK-ban, melynek célja, hogy tájékoztassa a diákokat a droghasználat veszélyeiről, egyúttal alternatívát 
kínáljon a nyári szünidő tartalmas eltöltésére. az idei – immár ötödször megrendezett – esemény népszerűségét bizonyít-
ja, hogy minden eddiginél több civil szervezet képviseltette magát, a látogatók száma pedig közel hatszázra emelkedett. 

A rendezvény egy előadással 
kezdődött a színházteremben, 
melynek nézőtere meglepett 
diákokkal telt meg, ugyanis 
belépve azonnal egy szórako-
zóhely hangulatába csöppen-
tek: a kivetítőn bulifotókból 
készült válogatás forgott, 
közben hangos diszkózene 
szólt, a DJ-pultnál pedig 
maga az előadó, Klobusitzky 
György állt. A közönséget 
Koch Kata ifjúsági polgár-
mester üdvözölte, a Feri 
Fesztet pedig Kállay Gábor-
né nyitotta meg. – A kábító-
szer-használat valódi, súlyos 
probléma, évente világszerte 
200 ezer ember halálát okoz-
za. A kerület évekkel ezelőtt 
felvette a harcot a drogokkal szemben, többek közt a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (KEF) segítségével, amelyben 22 szervezet és 30 
oktatási intézmény delegáltjai működnek együtt. Áprilisban a IX. 
kerület a józsefvárosi KEF-fel kötött együttműködést, ősszel pedig 
egy hasonló megállapodás tető alá hozása várható Kőbányával – 
közölte az alpolgármester. Hozzátette: az, hogy Ferencvárosban 
ilyen hatékony és komoly munka folyik e téren, elsősorban Rapi 
István ifjúsági referensnek köszönhető. Végezetül azt kívánta, 

inkább az irodalom, a zene, 
a képzőművészet és a sport 
váljon a diákok szenvedé-
lyévé. 

A megnyitót követően 
Klobusitzky György tartotta 
meg Közlekedés, környezet, 
kábítószerek korosztályos 
veszélyei című másfél órás, 
stand-up-szerű előadását, 
amely a fiatalok nyelvén, 
interaktívan, pörgősen, sok 
zenével és humorral szólt 
a célközönséghez.

A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudo-
mányi Karának mesterta-
nára előadásán szó esett 
a diszkóbalesetekről, vala-
mint a droghasználat, sőt, 

még a szelfizés kockázatairól is. 11 órától az FMK kertjében fel-
állított sátrakban, standokon várták az érdeklődő diákokat. Ki le-
hetett próbálni többek közt a gombfocit, a szumót, az íjvadászatot, 
a rodeóbikát, valamint a helikopter- és kerékpár-szimulátort. Lehe-
tett továbbá beszélgetni, ismerkedni a drogprevencióval foglalkozó 
alapítványok képviselőivel, illetve szemezgetni a diákmunka-szö-
vetkezetek nyári ajánlatai közül.

M. K.

gyereknap az Aszódi lakótelepen
Focibajnoksággal, tájfutó- és aszfaltrajzversennyel, il-
letve sok-sok ajándékkal ünnepelték meg a gyereknapot 
az aszódi úti lakótelepen élő családok. az önkormányzat 
célja, hogy hasonló programokkal beindítsa a közösségi 
életet Ferencváros sokáig figyelmen kívül hagyott, legki-
sebb lakótelepén.

– A MÁV-Aszódi telepet sokáig a legmostohább sorsú lakótelep-
ként emlegették, ahol nem törődnek az itt élőkkel. Úgy érzem, ez 
a helyzet sokat változott az elmúlt években – kezdte köszöntőjét 
Bácskai János polgármester. Hozzátette, a tavaly Madaras József 
térre keresztelt közterület és park nemcsak megszépült, de jelenleg is 
fejlesztés alatt áll. Gyerekjátékok épültek és fognak épülni, az ígért 
futópálya idén elkészül, a helyi fiatalok pedig már használják az első 
osztályú műfüves focipályát és a kosárlabdapályát. A polgármester 
arra biztatta a lakókat, bármilyen kérésük van, forduljanak Sajó 
Ákos képviselőhöz, aki igyekszik minden igényre megoldást találni.

Sajó Ákos, a József Attila Városrészi Önkormányzat elnöke az eh-
hez hasonló közösségi programok jelentőségét hangsúlyozta, melyek 
segíthetnek még összetartóbb közösséget kovácsolni. – A hatvan-
ezer fős Ferencvárosban található háromezres lakótelep a kerület 
egyetlen kertes lakóövezete, amit meg kell becsülnünk – jelentette 
ki a képviselő.

A rendezvényre kilátogató környékbeli gyerekekből alakított 
csapatok focibajnokságon mérkőztek meg egymással, de aszfalt-

rajz- és tájfutóversenyre is lehetett nevezni. Érdemes volt beszállni 
a megmérettetésekbe, hiszen a legjobbak értékes nyereményeket 
vihettek haza. A gyereknapon bűvészshow és kisállatbemutató 
is várta a családokat, koncertet adott a Napvirág zenekar, és egy 
bohóc is szórakoztatta a kicsiket. A rendezvényről az ugrálóvár és 
a gyermekszínházi előadás sem hiányzott.

T. D.
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Eb-t értek a bajnoki aranyak
Székesfehérvárott rendezték meg a 122. atlétikai magyar bajnokságot. 
A Ferencváros sportolói nagyszerűen szerepeltek, három aranyérem mellett 
egy-egy ezüstöt és bronzot, valamint számos jó helyezést szereztek.

Már az első versenynapon, a selejtezőkben 
jól teljesítettek a Fradi atlétái. Szabó László 
két számban is helytállt, először bejutott a 
távolugrás döntőjébe, majd a 100 méteres 
síkfutás fináléjába, ahol a hetedik helyen 
ért célba.

A második napon már érmeknek is örül-
hettek a zöld-fehérek. Távolugrásban há-

rom fradista küzdött a győzelemért, közü-
lük Virovecz István elsőre 766 cm-t ugrott, 
majd ötödik kísérletével 769 cm-t ért el, és 
magyar bajnok lett. Mögötte klubtársa, Sza-
bó László végzett 744 cm-rel, Galambos 
Tibor pedig 734 cm-rel negyedikként zárt.

A sportesemény utolsó napján Szabó 
László ismét a rekortánon jeleskedett, noha 
nem készült különösebben a futószámokra. 
A 200 m-es síkfutás előfutamában megja-
vította egyéni legjobbját, majd a döntő-
ben nagy meglepetésre újabb 19 századdal 
gyorsabb volt, és 21,38-cal aranyérmet 
nyert. Diszkoszvetésben Huszák János-
ban bíztak a szakosztály vezetői, aki 59,91 
méteres dobásával bronzérmet szerzett.

Még egy bajnoki cím jutott az ob záró-
napján a Ferencvárosnak. Hármasugrásban 
Galambos Tibor már az előző napi selej-
tezőben is a legjobb eredményt érte el, a 
finálé hatodik sorozatában pedig egyéni 
csúcsot, 16,15 métert ugrott, és egyetlen 
centivel megelőzte győri vetélytársát.

A három aranyérmes ferencvárosi atlé-
ta kvalifikálta magát a június végi, Tel-
Avivban megrendezendő csapat Európa-
bajnokságra is.

M. S.

„Nagycsapat” épül 
a Népligetben
A Ferencváros vízilabdacsapatánál évek óta tudatos építkezés folyik, és egyre 
jobb eredményeket ér az együttes. A következő évadban még nagyobb céljaik 
vannak a zöld-fehéreknek, ehhez a szakosztály vezetése jelentősen megerősí-
tette a gárdát.

A Fradi pólócsapata 2017-ben megnyerte 
az Európa-kupát, ezzel tizenkilenc eszten-
dő után diadalmaskodott újra nemzetközi 
sorozatban. Itthon 2000-ben volt utoljára 
bajnok, azóta érmet sem szerzett, a Ma-
gyar Kupát 1997-ben hódította el és 2002-
ben szerepelt a döntőben.

Bár nem mondták ki, a szakosztály sze-
retne nagyot lépni előre, ennek érdekében 
pedig kiváló játékosokat szerződtettek 
a Népligetbe: három olimpiai bajnok ví-
zilabdázó igazolt a Ferencvárosba. A köz-
elmúltban a Bajnokok Ligáját a Szolnok-
kal megnyerő Varga Dénest, aki így ismét 
együtt játszhat testvérével, Dániellel, nem 
kell bemutatni a pólót kedvelőknek. A kö-
zel kétméteres, 34 éves Szlobodan Nikics 
tagja volt a riói olimpián aranyérmes szerb 

válogatottnak, előtte háromszor nyert 
vb-t és négyszer Eb-t, most az OSC-ből 
érkezett. A 20 esztendős Nikola Jaksics 
szintén a szerb vízilabda egyik nagy tehet-
sége, a tavaly olimpiai és Európa-bajnoki 
aranyat nyerő játékos eddig a Partizan 
Beograd játékosa volt. Komoly erősítést 
jelent a 25 éves, a Szolnokkal BL-győztes, 
világbajnok Vámos Márton is.

Rajtuk kívül három magyar fiatal is 
a zöld-fehérekhez igazolt. A Népligetben 
folytatja pályafutását a 20 esztendős, Eb-
bronzérmes Manhercz Krisztián, a 22 éves 
Sedlmayer Tamás és a 23 esztendős Né-
met Toni. Távozott Tóth Márton, Marko 
Avramovic, Marko Cuk, Dőry Farkas és 
Vogel Simon.

(ms)

Gyere közénk, 
várunk téged is!
Fedezd fel a street workout világát INGYE-
NESEN Ferencváros legújabb utánpótlásmű-
helyével, a RAGE Budapesttel.

Heti két alkalommal sajátíthatod el a szabad 
(saját) testsúlyos edzésforma elemeit, ame-
lyekkel erősödhetsz és csinosodhatsz, illetve 
megismerkedhetsz a versenyszabályokkal és 
egészségtudatosabb lehetsz.

TARTS vELüNK EGéSz NYáRON!
Helyszín: Haller parki street workout-pálya.
Időpont: minden kedden és csütörtökön 
17–18 óra között.
Jelentkezni Csordás Mihály sportigazgatónál 
a 06/30/652-8807-es telefonszámon vagy a  
RAGE Budapest Facebook-oldalán lehet.

A távolugrás bajnoka,Virovecz István
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Beerősít a Fradi
A várakozásoktól alaposan elmaradt a Ferencváros labdarúgócsapatának 
teljesítménye a bajnokságban, így nem meglepő, hogy jelentős változások 
zajlanak a zöld-fehérek öltözőjében. Összeszedtük, hogy lapzártáig kik tá-
voztak, illetve kik érkeztek az Üllői útra.

Kezdjük azokkal, akik a jövőben már nem 
játszanak a Fradiban. Lengyelországban 
folytatja a több évig zöld-fehérben fut-
ballozó két védő, Michal Nalepa és Emir 
Dilaver, de távozik Florian Trinks is. 
visszatérnek klubjaikba az FTC-nél köl-
csönben szereplő játékosok: ezentúl nem 
láthatják a szurkolók Marco Djuricint, 
Kleinheisler Lászlót és Rju Szung Vut.

A Ferencváros labdarúgója lett a 30 éves, 
hatvanszoros válogatott csatár, Priskin Ta-
más, aki legutóbb a Slovan Bratislavában 
rúgta a gólokat. Szintén a támadásokban 
lehet hasznos tagja a Fradinak az uruguayi 
Fernando Gorriarán Fontes, aki a védeke-
zéstől sem esik kétségbe. A 22 esztendős 
középpályás a montevideói CA River Plate 
tagjaként évről évre több meccset játszott 
a piros-fehéreknél, a bajnokik mellett a 
Copa Sudamericanában és a Libartadores-
kupában is alapemberré nőtte ki magát, 
edzője pedig rábízta a csapatkapitányi 
karszalagot. Tagja volt a 2015-ben Pán-
amerikai Játékok-győztes, U22-es uruguayi 
válogatottnak is.

Hosszas tárgyalásokat követően aláírta 
szerződését Bőle Lukács. A 27 éves támadó 

középpályás a Kaposvári Rákóczi színei-
ben ötvenkét mérkőzésen szerepelt az NB 
I-ben, majd 2014-ben a román CSM Iasi 
csapatához igazolt. A jászvásári együt-
tesben meghatározó játékos lett, neki is 
köszönhetően harcolták ki a kék-fehérek 
az Európa-liga indulás jogát. Összesen 90 
meccsen szerepelt az együttesben és 14 
gólt szerzett.

Még nem került pont a szerződésre, ám 
nagy valószínűséggel a Fradi labdarúgója 
lesz Otigba Kenneth. A magyar–nigériai 
kettős állampolgárságú, sokszoros ma-
gyar utánpótlás-válogatott, 24 éves védő 
négy évet töltött a holland Heerenveennél, 
legutóbb kölcsönben a török Kasimpasa 
játékosa volt.

Az utánpótlásból felkerült fiatalok kö-
zül profi szerződés kötött a klub Derekas 
Zoltánnal, Gera Dáviddal, Kundrák Nor-
berttel, Mazzonetto Alessióval, Mazzonetto 
Nicolóval, Nagy Gáborral és Novák Zsom-
borral. visszatért a soroksári kölcsönből 
a 25 éves csatár, Lovrencsics Balázs, a vá-
logatott Gergő öccse.

M. S.

Kupagyőztes az FTC!
A Ferencváros labdarúgócsapata sorozatban 
harmadszor nyerte meg a Magyar Kupát. A zöld-
fehérek nagy küzdelem után hódították el a 
serleget, tizenegyesekkel győzték le a Vasast.

Két évvel ezelőtt szakadó esőben 4-0-ra ütötte ki a Fradi 
az üllői úti kupadöntőben az akkor már bajnok video-
tont. Tavaly, szintén a Groupama Arénában Gera Zoltán 
alig több mint tíz perccel a vége előtt fejelt győztes gólt 
az Újpest ellen. Ezúttal – a nem túl acélos zöld-fehér 
tavasz után – a bajnokság egyik meglepetéscsapata, a 
vasas várt az FTC-re, a helyszín ismét a Ferencváros 
stadionja volt. Az együttes ezen a meccsen sem lépett 
túl az utóbbi hónapok gyenge formáján. 

A 26. percben mégis megszületett a vezető gól: a vasas egyik védője Radót állította 
meg szabálytalanul, a szabadrúgást Varga Roland mintegy 35 méterről, a sorfal felett 
lőtte kapura, a labda megpattant a vetődő angyalföldi kapus előtt, és a jobb alsó sarokban 
kötött ki. Az első játékrész hajrájában Dibusz Dénesnek volt több nagy védése. A szü-
net után egy védelmi hibát kihasználva azonnal egyenlített a vasas, majd sokáig kevés 
említésre méltó történt. Az utolsó percekben előbb varga lövése súrolta a felső lécet, 
aztán a piros-kékek hagytak ki egy ziccert, majd Lovrencsics Gergő maradt a földön 
egy ütközést követően. Bár először nagy volt az ijedtség, a válogatott játékos hamar 
magához tért. A hosszabbításban semmi nem változott, így jöhettek a tizenegyesek.

A kupa sorsa lényegében a harmadik körben dőlt el, Dibusz lábbal védte Risztevszki 
középre tartó lövését. Az utolsó sorozatban a veterán, csupaszív Vladan Csukics (ké-
pünkön) tette fel az i-re a pontot, így 23. alkalommal lett kupagyőztes a Ferencváros!

Pontosan gurítottak
Jól szerepeltek a ferencvárosi tekézők 
a Győrben megrendezett női egyéni, 
sprint- és összetett bajnokságon. A két 
fradista hölgy három érmet hozott 
haza a Duna-parti városból.

A női versennyel egy időben Szegeden a 
férfiak bajnokságát rendezték meg. A 36 fős 
országos döntőbe három ferencvárosi tekés 
kvalifikálta magát. A világbajnok Botházi Pé-
ter sajnos már az elején megsérült, Kecskés 
Miklós viszont a sprintversenyben bejutott a 
legjobb nyolc közé.

Győrött több okuk volt örülni az FTC spor-
tolóinak. A 36-os fináléban ketten képviselték 
a zöld-fehér klubot, és a lányok remekül sze-
repeltek. Az első napon Peténé Bruszt Krisz-
tina a második helyen végzett az egyéni ver-
senyben, majd másnapi sprinteredményével 
együtt összetettben bronzérmes lett. A sprint 
díjkiosztóján is érdekelt volt egy ferencvárosi 
tekés, Kormányos Edina a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel. A csapatbajnokságban 
elért hatodik hely után ezek az érmek széppé 
tették a szezonzárást a Fradi tekeszakosztálya 
számára.                         (m)
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Helytörténeti kvíz
A júniusi lapszámban a kerület park-
jaira vonatkozó kérdéseket talál-
nak kvízünkben. A helyes válaszokat 
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre 
elküldő megfejtőink között Ferencváros-
ajándékcsomagot sorsolunk ki.

1. Kinek a meséjéről nevezték el a közép-
ső-ferencvárosi Kerekerdő parkot?

A) Kormos István
B) Lázár Ervin
C) Tersánszky Józsi Jenő

2. A kerület legnagyobb közparkjának 
neve egy másik városban is fellelhető. 
Hol található még Haller park?

A) Debrecenben, Magyarország második 
legnagyobb városában
B) Hamburgban, Németország második 
legnagyobb városában
C) Mombaszában, Kenya második leg-
nagyobb városában

3. A Tűzoltó utcában, az Örökimá-
dás templom mögött helyezkedik el a 
Salkaházi Sára park, ahol azonban nem 
a névadó, hanem valaki más emlékműve 
áll. Kinek?

A) Angyal Istvánnak, az 1956-os forra-
dalom hősének
B) Mindszenty Józsefnek, Magyarország 
utolsó hercegprímásának
C) vécsey Károlynak, az aradi tizenhár-
mak egyikének

4. Ki a névadója a belső-ferencvárosi 
Markusovszky parknak?

A) Markusovszky Lajos orvosprofesszor, 
a magyar egészségügyi oktatás egyik 
megszervezője
B) Markusovszky Ida, a 19. század neves 
színésznője, a Nemzeti Színház társula-
tának tagja
C) Markusovszky Aladár, Ferencváros 
korábbi országgyűlési képviselője 

5. A Tűzoltó utcában, a Trafó – Kortárs 
Művészetek Háza és az ALDI áruház kö-
zött bújik meg egy kis park. Mi a neve?

A) Művész park
B) Tűzliliom park
C) zwack Péter park

6. Ki a névadója a tavaly felújított, újra-
parkosított Nehru partnak?

A) A független India első miniszterelnöke
B) Az egyetlen irodalmi Nobel-díjas pa-
kisztáni író
C) Az ENSz indiai származású, korábbi 
főtitkára

Előző lapszámunk nyertese: Reymeyer 
Aladár István. Gratulálunk! Jutalma átvé-
telével kapcsolatban e-mailben értesítjük. 
A helyes megfejtés: 1 – A, 2 – B, 3 – B, 4 
– A, 5 – C, 6 – B. 
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impresszum

Új idősügyi program a Ráday utcában
Ferencváros Önkormányzata június 12-én indította útjára Demencia Kávézó elnevezésű programját a Ráday utcai Ba-
lázs Café & Bistroban. A havi rendszerességű előadásokon a Semmelweis Egyetem szakemberei beszélnek a betegségről, 
annak megelőzéséről, kezeléséről, az érintettek pedig ez alatt foglalkozásokon vehetnek részt.

A téma iránt érdeklődők, illetve a demens betegek és családtag-
jaik számára szervezett első összejövetelen Szűcs Ágnes idősügyi 
referens köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót T. Zuggó 
Tündének. Az alpolgármesteri tanácsadó örömét fejezte ki, mi-
vel régi álma teljesült ezzel a programmal, melynek célja, hogy 
a résztvevők megismerhessék a betegséget, annak tüneteit, kezelési 
módjait, illetve hogy az egyes előadások után tapasztalatot cserél-
hessenek egymással.

„A teljesség felé” elnevezésű helyi idősügyi program megalkotója 
hangsúlyozta, a generációk közti híd építése jegyében a kerületben 
található Gundel Károly vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szak-
képző Iskola diákjai is részt vesznek a projektben: saját maguk által 
készített süteményeket szolgálnak fel, és el is beszélgetnek a jelen 
lévő szépkorúakkal. T. zuggó Tünde végül arra kérte a közönséget,  
minél szélesebb körben terjesszék az új program hírét, hogy minél 
több demenciában érintett és hozzátartozója juthasson hasznos 
információkhoz, tanácsokhoz.

A találkozón Fullajtár Máté, a SOTE Pszichiátriai és Pszichoterá-
piás Klinikájának munkatársa tartott előadást. Az egyetemi tanárse-
géd a szellemi képességek hanyatlásával kapcsolatos alapfogalmakat 
járta körül, tisztázva azt is, mi a különbség a sokszor nehezen érthető 
orvosi kifejezések között. Az előadás végén a megjelentek kérdé-
seket tehettek fel, illetve saját életükből vett eseteket bemutatva 
segítették egymást a demencia körüli hétköznapi problémákkal 
összefüggésben.

A Demencia Kávézó elindításával az önkormányzat célja az, hogy 
egyfajta preventív szemlélet kialakításával késleltesse vagy meg-
akadályozza korunk népbetegségének kialakulását. A Balázs Café 
& Bistro tulajdonosának köszönhetően pedig sikerült megvalósítani, 
hogy a témáról ne csupán szociális vagy egészségügyi intézményi 
környezetben, hanem egy elegáns, Ráday utca kávézóban is szó 
essen. A rendezvény elindításában szakmai segítséget nyújtott 
a Magyarországon több helyen működő Alzheimer Café is.

(forrás: ferencvaros.hu)
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Nyári természetjáró 
és városnéző túráink

(60 év feletti kerületi lakosoknak az idegenve-
zetés és a belépők ingyenesek, az utazási 
és étkezési költségek a résztvevőket terhelik.)

Az Eszperantó-hegyen át Nagymarosra
Július 1. (szombat) 7.45 
Találkozó a Nyugati pályaudvaron 
a 2. vágány végénél

Szent László-séta Győr nevezetességeivel
Július 20. (csütörtök) 8.00 
Találkozó a Kelenföldi pályaudvar régi pénz-
tárcsarnokában

Debrecen nevezetességei
Augusztus 5. (szombat) 7.15 
Találkozó a Kőbánya-Kispest vasútállomás 
pénztáránál

ünnepi séta a Hunyadi-sziget tanösvényén 
és főzőverseny
Augusztus 20. (vasárnap) 9.00 
Találkozó a 6-os villamos Móricz zsigmond 
körtéri végállomásánál

Íróműhely
„énekelget bennünk valahol”
Június 26. (hétfő) 14.30
FSzEK Boráros téri Könyvtár 
(Boráros tér 2.)

Cukorbetegklub
Június 27. (kedd) 14.30 
FESz Oktatóterem (Dandár utca 28.)

Sakk-klub
Június 27. (kedd) 10.00 
FMK (Haller utca 27.)

Gyógytorna
Június 21., 28. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház utca 17/B) 
FMK (Haller utca 27.)
A június 28-i foglalkozás 
az FMK-ban elmarad!

Táncklub
én táncolnék veled…
Június 21., 28. (szerda) 14.00
FMK (Haller utca 27.)

3-1-2 meridiántorna
Június 21., 28. (szerda) 15.30
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti 
energiajóga időseknek

Június 22., 29. (csütörtök) 10.00 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra!
Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javaslataikat programjainkkal kapcsolatosan az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen 

vagy a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

A Horváth Edit tanárnő által vezetett 
középhaladó és haladó angolnyelv-tanfo-
lyam, illetve a kezdő németnyelv-tanfo-
lyam a regisztrált résztvevők számára a 
meghirdetett időpontokban és helyszíne-
ken kerül megtartásra. 

idősügyi programajánló

ősszel is „A teljesség felé”
• Szeptembertől ismét várjuk majd a tanulni vágyó 60 éven felülieket 

számítógép-kezelői tanfolyamainkra, a részletekről a Ferencvá-
ros újság nyári számaiban olvashatnak majd a kedves érdeklődők. 
2017 első félévében 68 fő sajátította el a számítógép-kezelés és az 
internethasználat rejtelmeit „A teljesség felé” idősügyi program 
részeként. A képzés a kerület három iskolájával (Weöres Sándor 
általános Iskola és Gimnázium, Szent-Györgyi Albert általános 
Iskola és Gimnázium, Ferencvárosi Sport általános Iskola és 
Gimnázium), illetve az Ericsson Magyarország Kft.-vel együtt-
működésben valósult meg.

• 14 fő jelentkezett a június 6-án megrendezett IV. Országos Sze-
nior Sakkbajnokság kerületi elődöntőjére. A komoly csaták után 
kialakult végeredmény alapján szeptemberben Csermely Zoltán, 
Schlahetka Gáspár és Személyi János (Rózsási Lajos végzett a 3. 
helyen, de ő visszalépett a továbbjutástól) képviselheti Ferencvá-
rost a nagykanizsai döntőben. Gratulálunk, és sok sikert kívánunk 
nekik az őszi versenyen!

• A 2. féléves programok szervezéséhez várjuk ötleteiket, kíván-
ságaikat, javaslataikat. Ha van olyan szakember, színész, elő-
adóművész, akinek meghallgatná előadását, olyan téma, melyről 
szívesen tudna meg többet, vagy olyan, új programfajta, amelyen 
örömmel részt venne, kérjük, küldje el javaslatait az idosugy@
ferencvaros.hu címre!

Mindenkinek kellemes nyarat és jó feltöltődést kívánnak 
a szervezők: Szűcs Ágnes és T. Zuggó Tünde!

Felújítandó lakást vásárolnék saját részre készpénzfizetéssel. 
Komfort nélküli is érdekel. 
Tel.: 06/70/635-0558.

BRILIÁNS, ARANY, EZÜST, 
BOROSTYÁN FELVÁSÁRLÁSA 
EXTRA ÁRON!
Dinasztiánk harmadik generációja vagyok. Hiszem, hogy a tisztessé-
ges magatartásnak van jövője! Bp., XI. ker., Fehérvári úti Csarnok, 
földszint, virágsor (Porcelán-Ezüst üzlet). Tel.: 209-4245.

Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat/házakat keres ügyfe-
leinek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. Ismerő-
sének lakása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus Ingatlan. 
Tel.: 06/20/9600-600.

Otthon végezhető telefonos munkára keresünk nagyon jól 
kommunikáló munkatársakat. Lehet nyugdíjas is! Jelentkezés: 
06/20/500-2396 vagy 06/1/402-0866.

KERESEK! Futballrelikviát, főleg meccsműsorfüzeteket és be-
lépőjegyeket a Népstadionból, klub- és nemzetközi mérkőzésekről. 
Tel.: 06/20/480-4556, e-mail: nepstadion2015@gmail.com

Fix fizetéssel, heti bérezéssel keresünk telefonos asszisztenseket 
délutáni munkára. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! Telefon-
szám: 06/70/770-0080.

Pesterzsébeti Gondozóházba keresünk toleráns, időseket szerető 
szakképzett ápolónőt. Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Je-
lentkezni önéletrajzzal a garamine@t-online.hu címen, vagy a 
06/20/397-0224-es telefonszámon lehet hétköznapokon 8–16 óráig.

AprÓHirDeTÉs
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„Szép nyaralást!”

A Ferencvárosi Művészetkedvelők 
Társaságának báli rendezvénye
zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek
zenél: Tarnai ágnes
Június 23. 15.00
Belépő: 700 Ft

Közép-európai Ír Táncakadémia

Tanévzáró Gála 
Június 25. 18.00 
Belépő: 1000 Ft

ÉletMiNŐség Szalon

Boldogság és Boldogulás

Az EGéSzséges Táplálkozásért Egyesület 
életmódváltó programjának júniusi előadása
Előadók: dr. Piczkó Katalin pszichiáter, 
Ibránszky Bea önismereti személyiségfejlesztő
Regisztráció szükséges az ltj.ete@gmail.com 
e-mail címen.
Június 29. 17.00
Belépő: 1000 Ft

XIV. Ferencvárosi Roma 
Kulturális Fesztivál

Július 1. 13.00–20.00
FMK kertje

Fellépők:
13.00 Horváth Gyula és a Ferencvárosi 
Polgárok Népi zenekara
13.45 Romano Glaszo – Emberi Hang 
Művészeti Csoport
15.00 Ferencvárosi tehetségek bemutatkozása
16.15 Lejla
16.45 Báró
17.15 varga Imi
18.30 Bescart Trió
Kísérőprogramok:
Csillámtetoválás, főzőverseny, vattacukor, 
légvár, csocsó

A programok ingyenesen látogathatók! 
A rendezvény eső esetén az FMK épületében 
kerül megrendezésre.

Szünidei programok a Ferenc téren

Július 6-ától augusztus 10-éig 
minden csütörtökön

Július 6. 10.00
váSáRI KOMéDIA
A Portéka Színpad előadása
Július 13. 10.00
MACSKAMESE
A Kalap Jakab Bábszínház előadása
Július 20. 10.00
A BéKAMENYECSKE
Az álomzug Társulás előadása
Július 27. 10.00
KóRó éS KISMADáR
A Magyar Népmese Színház előadása
Augusztus 3. 10.00
CSALAváRI CSALAvéR
A Hahota Bábszínház előadása
Augusztus 10. 10.00
SzEGéNY EMBER GAzDAGSáGA
A Batyu Színház előadása
Minden program ingyenes!

Zenés estek a Ferenc téren

Július 6-ától augusztus 10-éig 
minden csütörtökön

Július 6. 18.00
Gyárfás István & Molnár Enikő – dzsesszduó
Július 13. 18.00
Kézdy Luca duó – improvizatív dzsesszest
Július 20. 18.00
ádám Jenő zeneiskola kamarazenekar – ko-
molyzenei hangverseny
Július 27. 18.00
Bartók Táncegyüttes – interaktív néptánc
Augusztus 3. 18.00
Demény Gergő – ngerstyler guitar
Augusztus 10. 18.00
Mydros Görög zenekar – interaktív népzene
Minden program ingyenes!

Játszó-szerdák a Nagyjátszótéren

Június 28-ától augusztus 9-éig

Helyszín: József Attila-lakótelep – Csengety-
tyű utca, Napfény utca, Dési Huber utca által 
határolt terület
Június 28., szerda 10.00–11.00
Az aranyszőrű bárány – 
a Magyar Népmese Színház előadása
Július 5., szerda 10.00–11.00
Kézműves foglalkozás Borbényi M. éva 
népi kézművessel
Július 12., szerda 10.00–11.00
Az állatok nyelvén tudó juhász – 
az Aranyszamár Színház előadása
Július 19., szerda 10.00–11.00
Kézműves foglalkozás Borbényi M. éva 
népi kézművessel
Július 26., szerda 10.00–11.00
Ludas Matyi – a Hahota Gyermek Színház 
előadása
Esőhelyszín június 28-án:
Dési Huber István Művelődési Ház 
(Toronyház utca 17/B)
Esőhelyszín a többi alkalommal: 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

Bővebb információ: 06/1/280-6247, 
www.fmkportal.hu

A programok és a foglalkozások ingyenesek!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A FereNCVÁrOsi mŰVeLŐDÉsi KÖzpONT prOGrAmAJÁNLÓJA

Református Zenei Fesztivál tizennegyedszer
Május 26. és 28. között Belső-Ferencvárosban rendezték meg a Református Zenei Fesztivált, amelyen többek közt 
előadások, koncertek, kirakodóvásár, zenés áhítat és 500 fős kórus fogadta az érdeklődőket. A rendezvény megálmodója 
és főszervezője, a Ferencváros József Attila díjával kitüntetett Böszörményi Gergely ismét tartalmas programmal várta 
a látogatókat. 

A megnyitón Bácskai János hangsúlyozta, a kerület a reformáció 
500. évfordulóján is örömmel ad otthont a színvonalas eseménynek. 
A polgármester emlékeztetett a Ferencvárosban több száz éves 
múltra visszatekintő református jelenlétre: a Kálvin téri templom, 
a református gimnázium és egyetem mellett fontos megemlíteni 
Török Pál püspököt, aki néhány évtized alatt pár száz fős gyüleke-
zetből közel húszezres református közösséget hozott létre.

A nyitóáhítatot a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, 
Steinbach József tartotta a Bakáts téren, este pedig több százan 
vettek részt a zsoltáros fáklyás meneten, amely késő esti zenés 
áhítattal fejeződött be a Kálvin téri templomban.

A párhuzamosan zajló programok közt volt kerekasztal-beszél-
getés Bogár Lászlóval, Nógrádi Györggyel és Bagdy Emőkével 

a Károli Gáspár Egyetem Ráday utcai épületében – itt koncertezett 
a vujicsics együttes, a SERvET zenekar, a Credo és a Muzsikás 
együttes is, továbbá Berecz András mesemondót is itt láthatták a 
nézők. Idén új helyszínnel is bővült a fesztivál: a Ráday u. 1. szám 
alatt a Kálvin Kamara Kert adott otthont több dzsessz- és népzenei 
koncertnek.

Orgonahangverseny, táncház, a Iv. Országos Papgyerek Találko-
zó, fotókiállítás, a Nemzeti Múzeum lépcsőjén az elmaradhatatlan 
kórustalálkozó, valamint több könnyűzenei koncert is színesítette a 
rendezvényt. Az Assisi Szent Ferencről elnevezett katolikus temp-
lom mellett megrendezett fesztivál újból bizonyította: a különböző 
vallások jól megférnek egymás mellett.

(forrás: ferencvaros.hu)

Kedves Látogatóink!

A Ferencvárosi Művelődési Központ 
aulájának felújítási munkálatai miatt az 
intézmény július 1-jétől augusztus 31-
éig zárva tart. A Pampuska étterem te-
rasza ebben az időszakban változatlan 
nyitvatartással működik, melyet a cam-
ping felöl közelíthetnek meg.

Megértésüket köszönjük!
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Az allergia állt a patikanap fókuszában
Idén június 7-én 14. alkalommal rendezte meg a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) az Országos Patikanapot, 
melynek célja, hogy közelebb hozza a betegekhez a gyógyszerészeket, a patikákat. Ezúttal a Boráros téri Fagyöngy 
gyógyszertárban tartották a tematikus nap budapesti megnyitóját.

A patikanap programja minden esztendőben egy kiemelt téma köré 
szerveződik. Korábban figyelmeztettek már a dohányzás veszélyeire, 
az ásványi anyagok és nyomelemek bevitelének fontosságára vagy 
az otthoni házipatikák rendszeres ellenőrzésére. Idén a sokakat 
érintő allergia volt a fókuszban. A túlérzékenység hátterébe, keze-
lésébe Barsiné Makay Judit, a ferencvárosi patika személyi jogos 
gyógyszerésze avatta be a hallgatóságot. Elmondta, a leggyakoribb 
allergének a fák, virágok pollenjei, de lehet por, penészgomba, ál-
latszőr is. Az enyhébb tünetek ellen – amelyek még nem zavarják 
a mindennapokat – sóoldatos orröblítéssel, illetve orrnyálkahártyát 
bevonó spray-vel lehet védekezni. A valamivel erősebb, ám még 
mindig enyhe panaszokra antihisztamint ajánlott – ezt a várandó-
sokon és a kisgyermekeken kívül bárki használhatja.

Az önkormányzat képviseletében Zombory Miklós egészségügyért 
felelős alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. A körzet kép-
viselője elmondta, személyesen is jól ismeri a Fagyöngy gyógy-
szertárat, hiszen idejár kisgyermek kora óta. Örömét fejezte ki, 
hogy a kerületi patikusok jó kapcsolatot ápolnak a háziorvosokkal 
és a szakrendelő dolgozóival, amit az önkormányzat is igyekszik 
erősíteni, ezt célozta a tavaly megrendezett ferencvárosi közgyógy-
ellátási kongresszus is. Kifejtette, a helyhatóságnak is van feladata 
az allergia elleni harcban: elsősorban az allergizáló növények irtá-
sát, a zöld területek karbantartását kell megoldani, illetve hatósági 
jogkörénél fogva felszólíthatja a telektulajdonosokat a parlagfű-
mentesítésre. Beszédét egy jó tanáccsal zárta: érdemes a lakást 

hajnalban kiszellőztetni, ugyanis ekkor a legtisztább, a legkevésbé 
pollenszennyezett a levegő.

Hetényi László, az MGYK budapesti elnöke arról beszélt, a jelen 
év fontos változása lesz, hogy november 1-jétől bevezetik az e-re-
ceptet, amellyel kapcsolatosan ismeretterjesztő kampányt indítanak.

M. K.

Nyugtalan éjszakák nyomában
Miért nem jön álom a szemünkre? Hogyan tehetjük alvásunkat pihentetővé? Darnói Tibor neurológus, holisztikus or-
vos az alvászavarokról tartott előadást a Törődjön többet egészségével! című előadássorozat legutóbbi találkozóján.

Míg korábban ritka jelenségnek számított, ma az emberek 70 szá-
zaléka küzd valamilyen alvászavarral. A romló tendencia hívta 
életre az alvásdiagnosztikát, amely mindössze két évtizede létező 
tudományág. Eddig sokan azért nem vették igénybe a vizsgálatot, 
mert nem akarták egy kórházban tölteni az éjszakát. Darnói Tibor 
szerint már ez sem jelent akadályt, hiszen a fejlett technikának kö-
szönhetően saját otthonunkban, egy mobileszköz segítségével zajlik 
le az egyéjszakás megfigyelés. A szakember melegen ajánlotta egy 
alváscentrum felkeresését, ahol komplex megoldásokat kínálnak 
a problémákra. Ez azért is fontos, mert az alvászavarok komoly 
veszélyt rejthetnek: az alvási apnoé például éjszakai légzéskima-
radással jár, ami spontán szívrohamhoz is vezethet.

– Ha nem alusszuk ki magunkat, lassul a reakcióidőnk, a koncent-
rációs képességünk és rossz döntéseket hozunk. A kórosan kevés 
alvás emellett érelmeszesedéshez és agyi keringési zavarokhoz is 
vezethet – magyarázta a doktor. Az élet előrehaladtával csökken az 
alvásigény, időskorban akár 1-2 órával is kevesebbre lehet szükség. 
Az éjjeli alvás azonban nem helyettesíthető nappali szundítással, 
az éjszaka dolgozók ezért hosszú távon sokat ártanak egészségük-
nek. Az alvászavar hátterében a későn fekvés divatja is áll, sokan 
ugyanis ilyenkor pótolják be hiányzó szabadidejüket, másik ok pedig 
a horkolás lehet, amely manapság számos módszerrel kezelhető. 

Az elalvási nehézség könnyen válhat ördögi körré: minél inkább 
nem sikerül elaludni, annál feszülttebbé válunk, ami továbbcsök-
kenti elalvási esélyeinket. Altatót, nyugtatót ennek ellenére csakis 
legvégső esetben használjunk, és maximum 1-2 hétig. Az orvos 
szerint a jó alvás feltétele, hogy legkésőbb 2-3 órával lefekvés 
előtt vacsorázzunk egy könnyűt, ne sportoljunk estefelé, kerüljük 
a lefekvés előtti képernyőhasználatot, valamint a délutáni, esti 
kávézást, teázást. Figyelmeztetett arra is, hogy testi szükségleteink 
mellett lelki, érzelmi igényeinket is ki kell elégíteni. A minket uraló 
negatív gondolatok, a tartós stressz ugyanis megakadályozzák az 
egészséges pihenést. Darnói Tibor ezekkel a szavakkal búcsúzott 
közönségétől: „Bajainkért elsősorban magunk vagyunk felelősek. 
A test csupán szolga, a jellem és a tudat tartja féken a káros gon-
dolatokat, viselkedésformákat, amelyek megbetegítenek minket”.

T. D.
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meghamisított történetek
Ha eddig azt gondolták, a történelemkönyvben leírtak a múlt valóságos lenyomatai, akkor tévednek. A többek közt az 
Ablak című műsorból ismert Nagy György televíziós szerkesztő-műsorvezető a Magyarország története című tévésoro-
zatban mutatott be történelmi legendákat és olyan színes sztorikat, melyek évszázadokon át megőrződtek az utókor szá-
mára. A „kisbetűs történeteket” később kötetbe foglalta, előadásában pedig a történelemhamisítások izgalmas világába 
kalauzolta el a Mindentudás Akadémiája közönségét.

Az ádám Jenő zeneiskolában rendezett elő-
adáson Magyarország apróbetűs története 
című könyvéből idézett Nagy György, aki 
300 történetet sűrített a kötetbe. A műsor-
vezető elmondta, a tévésorozat előkészü-
letei egy éven át tartottak: az anyaggyűj-
tés, a könyvtárak, levéltárak, múzeumok 
anyagainak bogarászása rengeteg energiát 
és időt emésztett fel. A végeredmény olyan 
egyedülálló, szakértői állásfoglalásokkal és 
eddig nem ismert érdekességekkel tűzdelt 
történelmi látlelet, amely legendákat erősít 
vagy cáfol meg.

érdekből elkövetett történelemhamisítás-
ként ismerjük például a Budapest 1944-es 
ostroma idején lezajlottakat. A szovjetek 
Osztapenko századost és Steinmetz Miklóst 
jelölték ki arra, hogy a bekerített városban 
megadásra szólítsák fel az ellenséges katonai 
erőket. Mivel a követek sokáig nem érkeztek 
vissza, a szovjetek azt hitték, elfogták és 
megölték őket, ezért aknaesőt zúdítottak 
a német állásokra. Osztapenkoék azonban 
a német figyelmeztetés ellenére is megkí-
sérelték a visszajutást, így esett meg, hogy 
a századossal sajátjai végeztek. A szovjet 
propaganda kapva kapott az eseten, és a 
felszabadító szovjet nép mártírját kreálta 
a követből, akit állításuk szerint fehér zász-
lója ellenére ölt meg a német sortűz. A „hősi 
halálból” kisfilm is készült, amit a pesti mo-
zik híradójában megtörtént eseményként 
vetítettek le. 

Kevésbé ismert a 19. századi orosz hős, 
Guszev kapitány története. Sándor cár Ma-
gyarországra küldte, hogy verje le az 1848–
49-es magyar szabadságharcot. Guszev 
bátran szembefordult uralkodójával, mert 
nem volt hajlandó egy kis nép szabadsá-

gát eltiporni, ezért kivégezték. A mártírról 
iskolát neveztek el Szegeden, de korábban 
az v. kerületi Sas utca is viselte nevét. A tör-
ténetben csupán egy részlet nem stimmel: 
Guszev kapitány nem is létezett. Akár Némó 
kapitány vagy Piszkos Fred, ő is csupán egy 
kitalált regényalak. Egy 1923-as mesére ta-
lált rá Illés Béla író, aki regényt faragott 
a sztoriból, melyben levéltári forrásokra 
hivatkozva jelzi, a történet igaz. Később 
néhány történész utánajárt, de csak egyetlen 
forrást találtak, Illés Béla regényét. 

A Rákóczi-szabadságharcot lezáró szat-
mári békeszerződés körül is felfedezhetünk 
pontatlanságokat. Az 1711-ben megkötött 
békét megelőzően a történelemkönyvek 

úgy fogalmaznak, a magyar rendek letet-
ték a fegyvert a majtényi síkon. A leírás 
két legfontosabb állítása azonban hamis. 
A magyarok ugyanis megtarthatták és haza 
is vihették fegyvereiket, csak megadásról 
volt szó. Másrészt nem Szatmárban, hanem 
a nagykárolyi kastélyban írták alá a békét. 

Mária Teréziáról az a hír járta, amikor 
látogatóba ment Grassalkocivh gödöllői 
kastélyába, a gróf azért, hogy a királynő 
a legnagyobb pompával, szánon érkezhes-
sen, sóval szóratta fel az utat. Ezt a szánkót 
egy magyar múzeum ki is állította, annak 
dacára, hogy az eset kitaláció: a királynő 
lovaskocsin érkezett.

T. D.

Elhunyt melly Flávia
életének 76. évében elhunyt dr. Melly Flávia fogorvos, Ferencváros 
egykori önkormányzati képviselője. Melly Flávia 1941-ben szüle-
tett Ferencvárosban, 1967-ben végzett a SOTE Fogorvosi Karán. 
Fogszakorvosként a XIv. kerületi tanács, majd az önkormányzat 
rendelőintézetében dolgozott. 1990–1998 között Ferencváros Önkor-
mányzatának képviselője, 1990–1994 között a Szociális Bizottság 
elnöke is volt. 1991–2006-ig az Egészségügyi és Szociális Bizottság, 
1995–2002-ig az Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság, 1998–2010 
között pedig a vagyonkezelési Bizottság tagjaként tevékenykedett. 
2001-ben Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosért Emlékérem-
mel tüntette ki.

Nettó 130e Ft
havi alapkereset plusz
útiköltség térítés, plusz

egyéb juttatások! 
Könnyen betanulható

egyműszakos
szendvicskészítői munkakör

Budaörsön. 

Várjuk jelentkezéseiket 
a 06-20-510-7686-os telefon-
számon hétköznap 10–14 óra

között, illetve az 
info@khellfood.hu címen.
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Vetélkedővel emlékeztek meg a tudósról
Az Ifjúmunkás utcai Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola és a IX. kerületi székhelyű Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat (ELFT) Tehetségpontja közösen – egy fizika témájú játékos vetélkedővel – emlékezett meg Marx 
György professzor születésének 90. évfordulójáról.

Marx György (1927–2002) nemcsak Kos-
suth-díjas magyar fizikus, a leptontöltés 
felfedezője, tudománytörténész, tanszék-
vezető egyetemi tanár, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia rendes tagja volt, hanem 
kiváló ismeretterjesztő, a fizika népszerűsí-
tője, a fizikaoktatás elhivatott támogatója is. 
Laikusok számára is olvasmányos könyve, 
a Marslakók érkezése ezt az alcímet viseli: 
Magyar tudósok, akik Nyugaton alakították 
a 20. század történelmét.  

A rendezvényt Kürti Jenő 
professzor, az ELTE Bioló-
giai Fizika Tanszék egyete-
mi tanára nyitotta meg. Marx 
Györgyöt felidézve kiemelte 
szuggesztív előadókészségét, 
amellyel őt magát is annyi-
ra megnyerte, hogy amikor 
középiskolás korában egy 
előadását hallgatta az univer-
zum történetéről, elhatározta, 
ő is fizikus lesz.

Az esemény a Fizika, 
szeretlek! című játékos 
vetélkedővel folytatódott, 
amelyen a ketyegő doboz 
csokirepeszeket szórt, a kér-
dések pedig többek közt arról 
szóltak, miért hívták a II. vi-
lágháború idején az Egyesült államokban 
dolgozó, magyar származású atomfizikuso-
kat „marslakóknak”, és miért volt a modern, 
elektronikus számítógép létrehozója, Neu-
mann János a 20. század legnagyobb hatású 
matematikusa. A verseny egyúttal az ELFT 
IX. kerületi általános iskolások számára mű-
ködtetett Tehetségpontjának e tanévi utolsó 

programja is volt, amelyet Vantsó Erzsébet 
és Zubonyainé Pelka Zsuzsanna tanárnő, 
a társulat önkéntesei vezettek. 

A tananyagból vett fizikai kérdésekkel és 
becslési feladatokkal jól megbirkózó 7–8. 
osztályos diákok – az ELFT jóvoltából – ju-
talmul csokit és apró, fizikai elveken alapuló 
játékokat kaptak ajándékba.

TUdOmáNy

INGYENES

– Jövőre madarásztábor helyett 
botanikus táborba mész, Ferike!

Hazahozott szenvedély
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Rács mögött az idős hölgyek kirablója

Bejelentés érkezett a rendőrségre a Gát ut-
cából május 30-án reggel, hogy egy társas-
ház lépcsőházában magatehetetlen, sérült 
nő fekszik a földön. A kiérkező rendőrök 
megállapították, hogy – nem sokkal a be-
jelentés előtt – az idős hölgy belülről ki-
nyitotta a kaput egy férfinak, aki azonnal 
leütötte. Az áldozat összeesett, a rabló ezt 
kihasználva kirángatta kezéből a táskáját, 
majd pólója alá rejtve azt, kisétált a házból. 
A támadás következtében a hölgy nyolc 
napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 
A rendőrök azonosították G. Tamást, akit a 
BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály munkatár-
sai aznap délután ferencvárosi otthonának 
padlásán elfogtak, majd előállították a IX. 
kerületi kapitányságra. A nyomozók kide-
rítették, a 33 éves férfi gyanúsítható azzal 
is, hogy ugyanaznap, a déli órákban egy 
pesterzsébeti buszmegállóban is kirabolt 
egy nőt. Ennél a támadásnál is ököllel ütötte 

arcon áldozatát, majd nyakláncát letépve 
elmenekült a helyszínről. G. Tamást a IX. 
kerületi rendőrkapitányság nyomozói rablás 
és súlyos testi sértés bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és 
őrizetbe vételét követően kezdeményezték 
előzetes letartóztatását.

Negyed mázsa drogot foglaltak le

Elfogták azt a két koszovói állampolgárt, 
akik május 31-én, a vIII. kerületi Orczy 
úton kivonták magukat a rendőrségi intéz-
kedés alól, majd autójukkal egy oszlopnak 
ütköztek. Menekülés közben egyikük el-
dobott egy csomagot, amelyben a nyomo-
zók közel 2 kilogramm kábítószergyanús 
anyagot találtak. A házkutatás során a rend-
őrök – a gépkocsi sofőrjének IX. kerületi 
lakásában – bőröndökbe rejtve további 23 
kilogramm drogot fedeztek fel. A két fér-
fit őrizetbe vették, és előterjesztést tettek 
előzetes letartóztatásukra.

reNDŐrsÉGi HíreK
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Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 5,0 – 6,8 l/100km, CO2 –kibocsátás: 132 – 159 g/km.
Az ajánlat nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. A részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben!

A Nagyjátszótér felújítása

Ferencváros Önkormányzata folytatja a Jó-
zsef Attila-lakótelepi Nagyjátszótér 2016-
ban megkezdett renoválását. A munkálatok 
során megújulnak a burkolatok, a sport-
pálya, az ütéscsillapító gumifelületek és 
a meglévő padok, továbbá kihelyeznek egy 
baba-mama hintát, egy madárfészek ülésű 
hintát, valamint egy libikókát.

A fejlesztés közel 40 millió forintos 
költségét az önkormányzat saját forrás-
ból biztosítja.

A kivitelezés 2017. június 8-án megkez-
dődött, a munkák időtartama várhatóan két 
hónap, így a megújuló játszó- és sportterü-
letet a lakók augusztus első felében vehetik 
ismét birtokba.

A kivitelezés időtartama alatt a játszótér 
teljes területe zárva lesz, a munkálatok 
befejezéséig az önkormányzat szíves tü-
relmüket kéri!

TÁJÉKOzTATÁs

Lakásfelújítási pályázat

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ötmillió forintos keretösszeggel nyilvános 
pályázatot hirdet a Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakásokban életvitel-
szerűen tartózkodó magánszemélyek részére lakásfelújításhoz nyújtandó támogatásra.

A „végre Önnek is esélye van felújítani otthonát!” című pályázati felhívás megtekinthető, és 
a formanyomtatvány letölthető a www.ferencvaros.hu honlapról.

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
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Kedves Olvasóink! várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi 
babák fotóit a szerkesztoseg@ferencvaros.hu

e-mail címre Gólyahír jeligével!

Báder Zoé Emilia 
(2017. április 15.)

Ragó Hanna 
(2017. január 18.)

Tóközi Boldizsár 
(2016. október 23.)

Csontos Hanna Bella 
(2017. február 4.)
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