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Emléktábla

2

tíz éve hunyt el Szakácsi Sándor 
színművész; az évforduló 
alkalmából emléktáblát helyeztek 
el egykori lakhelyénél.

REhabilitáció 
A József Attila-lakótelep jövőbeli 
megújulásának lehetőségeiről 
kérdeztük Szűcs Balázst, Ferencváros 
főépítészét. 6

Augusztus 24–27. között ismét megrendezik a Bakáts Fesztet. A részletes programot keresse a 10–11. oldalon.

Bázsa-Mosó Lászlóval, a H52 If-
júsági Iroda új vezetőjével mun-
kájukról, nyári programokról, 
terveikről beszélgettünk.
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Átadták Ferencváros első Ovi-Sport pályáját
Alapítványi és önkormányzati támo-
gatással valósulhatott meg a József 
Attila-lakótelepi Epres Óvoda új 
létesítménye, melynek átadóünnepsé-
gét június 20-án tartották.

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 2011-
ben tűzte zászlajára óvodai sportpályák léte-
sítését, ezáltal a legfiatalabbak testmozgásra 
nevelését. A projekt részeként korábban 
222 pályát adtak át, Ferencvárosé a 223., 
Budapesten az 58. ilyen létesítmény. Az 
alapítvány TAO-forrásból, azaz vállala-
tok társaságiadó-felajánlásaiból, valamint 
az önkormányzatok önrészeiből fedezi a 
projekteket, amelyek nem érnek véget a 
pályák felavatásával, hiszen a sporteszkö-
zök beszerzése és az óvodapedagógusok 
továbbképzése is hozzátartozik.

Ferencváros Önkormányzata 2016-ban 
pályázott az alapítványnál óvodai sport-

pálya létrehozására, mondta el lapunknak 
Zombory Miklós. – A hatszor tizenkét mé-
teres, direkt az ifjúság igényeihez szabott 
multifunkcionális, többfajta labdajátékra 
alkalmas pálya azt a célt szolgálja, hogy a 
gyerekek mielőbb elkezdjék és megszeres-
sék a rendszeres sportolást. Bízunk benne, 
hogy lesz köztük olyan is, aki később a Fe-
rencváros foci- vagy kézilabdacsapatát fog-
ja erősíteni – tette hozzá az alpolgármester.

– A testmozgás nélkülözhetetlen a sze-
mélyiség fejlődésében – ezt már Szundyné 
Ihász Erzsébet intézményvezető mondta. 
Kiemelte, az óvoda pedagógiai program-
jának középpontjában a környezeti nevelés 
áll, a sport pedig átölel minden napot. Ezért 
volt óriási az öröm, amikor kiderült, hogy 
elnyerték a pálya létesítését és a hozzátar-
tozó sok sporteszközt, amely a labdajátékok 
alapjainak elsajátítását szolgálja. 

Az alapítvány elnöke, Molnár Andrea el-
árulta, az ötlet saját húga óvodájából fakad 
– a beíratáskor ugyanis kiderült, hogy ott 
semmilyen sportolásra alkalmas terep nincs. 
Amikor sikerült a debreceni református 
óvodában az első sportpályát felépíteni, az 
olyan nagy sikert aratott, hogy egyértelmű 
volt, a lehetőséget minél több intézménynek 
meg kell adni. Molnár Andrea hozzátette, a 
kezdeményezés mellé állt Buzánszky Jenő, 
az Aranycsapat legendás hátvédje is, ma 
már fia viszi tovább az örökséget. 2013-ban 
az Ovi-Sport pályák megkapták a Magyar 
Termék Nagydíjat és az Innovációért kü-
löndíjat is. 

Természetesen a gyerekek örömmel vették 
birtokba a létesítményt, a lányok egy nép-
tánc-, a fiúk pedig egy sportbemutatóval 
kedveskedtek a megjelenteknek.      

M. K.
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Lakótelep újragondolva
Térben terjeszkedő házak, liftépítés, lakás- és teraszbő-
vítés, új parkolóhelyek és tovább szépülő parkok. Buda-
pest legzöldebb lakótelepe, a József Attila soha nem látott 
megújulás előtt áll – Ferencváros Önkormányzata tervpá-
lyázatot írt ki, hogy a legjobb és legkreatívabb építészeti 
megoldások közül válogathasson. A közösségi tervezéssel, 
azaz a lakók bevonásával folyó projekt részleteiről Szűcs 
Balázs kerületi főépítészt kérdeztük.

•	A	lakótelep	rehabilitációjának	talán	legfontosabb	célja	a	lakó-
házak	állagmegóvása,	korszerűsítése,	ami	egyéb	forrás	híján	a	
piacról	finanszírozható.	Hogyan?

Lehetőséget teremtünk arra, hogy a lakók rendbe hozathassák há-
zukat a tető értékesítésével. A beázásokkal, hőszigetelési hiányos-
ságokkal az épületek lapos tetői eddig csak gondot okoztak. Ezzel 
a pályázattal megoldást találtunk arra, hogy garantált építészeti 
és műszaki minőség mellett emeletráépítést engedélyezhessünk a 
tetőn, amely így értékesíthetővé válik. A társasház ebből fedezheti a 
liftépítést vagy -cserét, illetve a külső hőszigetelést. A programban 
a házak saját gondozású kertrészt is kaphatnak majd.
•	A	győztes	építészirodák	ötletei	már	megtekinthetők	az	önkor-
mányzat	weboldalán.	Mi	tetszett	a	legjobban	önnek,	és	mi	válhat	
ezekből	valósággá?

Régi probléma, hogy nagyon sokan azért kényszerülnek elköltözni a 
lakótelepről, mert a gyerekekkel bővülő családok számára szűkössé 
válnak az itteni, nem túl nagy alapterületű otthonok. A kihívásra 
egy ügyes, moduláris rendszerrel válaszoltak a tervezők. Ezzel egy 
olyan szerkezetet lehet a házhoz – tetrisszerűen – illeszteni, amivel a 

tulajdonosok erkéllyel, vagy akár egy egész lakószobával bővíthetik 
lakásukat. Így a homlokzat – horizontálisan terjeszkedve a térben – 
modern, esztétikus formát kap, megbontva ezzel a szigorú kockaház 
hatást. A lakók már most ismerkedhetnek a tervekkel a weboldalon 
(www.ferencvaros.hu), ősszel pedig indul a véleményezés.
•	A	bővítéshez	azonban	a	lakóközösség	egyetértése	szükséges…
Ez természetesen akadálya lehet a megvalósulásnak. Sok vitára 
lehet számítani, ám a belvárosi példát tekintve – ahol száz tetőtérből 
tízet már beépítettek – bizakodhatunk a sikerben. A folyamat lassú, 
de ahogy az első bátor fecskék belevágnak, az előnyöket látva, a 
szomszédok is kedvet kaphatnak hozzá. Mi pedig megadunk minden 

műszaki garanciát, ami egységes struktúrát és minőségi épületeket 
eredményez. Már most érdemes a társasházaknak napirendre tűzni 
a témát, hogy legyen idő átgondolni, átbeszélni a lehetőséget. Ha a 
lakóközösség a fejlesztés mellett dönt, mi megbízható partnereket 
találunk a kivitelezéshez. 
•	Ötven	éve	még	nem	sejtette	senki,	hogy	ennyi	autó	közlekedik	
majd	a	városban.	Parkolóhelyeket	viszont	nagy	kihívás	úgy	lé-
tesíteni,	hogy	közben	ne	vegyen	el	zöld	felületet	és	ne	épüljenek	
kietlen	aszfaltpályák.

Ez az egyik legfontosabb kérdés, amiről a lakók dönthetnek. Az 
egyik megoldás, hogy az Üllői út mentén építenénk egy felszíni 
parkolóházsort, ami zajvédőfalként is működne. A parkoló tetőfe-
lülete parkosítható lenne, így a lakótelep felől csak egy szép zöld 

domb látszana. Az építési költségek miatt azonban ezt 
bérleti díjért lehetne használni. A másik elképzelés azt az 
adottságot használná ki, hogy a nagyra nőtt fák árnyékában 
nem nő ki a fű. A meglévő fák alatt így parkolóhelyeket 
alakíthatnánk ki, aminek előnye, hogy a házak közelében 
lehetne várakozni. Ezek a parkolók akár sorompóval is 
zárhatók lehetnének. A lakók arról is szavazhatnak majd, 
hogy a ház körüli zöldeket a közterületi besorolás és ön-
kormányzati fenntartás helyett saját kertként, önálló gon-
dozásba akarják-e venni.
•	A	lakótelepiek	attól	tartanak,	hogy	a	környék	évtizedek	
alatt	kifejlődött	növényzete	a	megújulás	áldozatául	eshet.	
Van	ok	az	aggodalomra?

Senkinek sincs félnivalója, hiszen a növényzethez nem 
nyúlunk. Csak a talpunk alatti területeket szeretnénk ren-
dezni. A töredezett útburkolatok és a kidőlt járdaszegélyek 
újulnak meg, valamint a kikopott füvet állítjuk helyre, hogy 
még szebb legyen a környezet összhatása. Szeretnénk a 
legjobbat kihozni a programból, hiszen a közterületi átala-
kításokra indul egy mintaprojekt is, amely útmutatást adhat 

más városrészeknek, hogyan is kellene kinéznie egy lakótelepnek.
•	Új	épületek	is	létesülnek	a	lakótelepen.	Hol	fognak	ezek	elférni?
Az Üllői út mentén elhelyezett parkolóházak a meglévő aszfaltfe-
lületen kaphatnak helyet, a nagyon várt közösségi épületnek pedig 
kiváló területet találtak az építészek. A Dési Húber és a Napfény 
utca kereszteződésénél indokolatlanul kettéválasztott útsáv egyi-
kének megszüntetésével alakítanánk ki a közösségi házat, amely 
így szintén nem hódít el zöld felületet. De még egy jó hírrel szol-
gálhatok a lakóknak, akik számára láthatóan fontos a természet: az 
elhanyagolt, hajléktalanok lakta kiserdő hasznosítására is kiváló 
ötletekkel szolgáltak a mérnökök. A Távíró utca mentén húzódó 
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Eredményes a kerületi parkolási rendszer átalakítása
Integráció, ügyfélbarát szemlélet, proaktív gondolkodás – ezekkel jellemezhető leginkább a ferencvárosi parkolási rend-
szer 2015 óta tartó átalakítása. Martos Dánielt, a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. vezérigaz-
gató-helyettesét a helyi parkolási szisztémában történt változásokról kérdeztük.

•	Milyen	folyamatok	zajlottak	le	az	elmúlt	időszakban	a	parkolási	
rendszer	racionalizálása	érdekében?

Az önkormányzat képviselő-testülete 2015-ben döntött arról, hogy a 
parkolással foglalkozó cégét beolvasztja a vagyonkezelő holdingba. 
Ettől azt reméltük, hogy a parkolást egy nagyobb és jól működő 
szisztémába beépítve, az önkormányzat jelentős költségeket tud 
majd megtakarítani. Úgy gon-
dolom, az integráció sikeresen 
lezajlott, továbbá nagy hang-
súlyt fektettünk az ügyfélszol-
gálat fejlesztésére is.
•	Az	ügyfélkapcsolat	minősé-
ge	valóban	sarkalatos	pont-
ja	minden	szolgáltatásnak.	
Milyen	változtatások	történ-
tek	ezen	a	területen?

Számunkra a ferencvárosiak 
parkolási szolgáltatással kap-
csolatos elégedettsége kiemel-
ten fontos kérdés. Éppen ezért 
megkönnyítettük a lakossági 
várakozási engedélyek kivál-
tását. Az ügyintézési folyamat 
már nem igényel személyes 
megjelenést, ugyanis bevezet-
tünk egy új, elektronikus ügyfélablakrendszert, amelyen keresztül 
kényelmesen és gyorsan intézhető az engedélyek kiadása. Aki ezt 
a megoldást választja, az – a befizetéssel együtt – néhány perc alatt 
el tudja intézni éves parkolási engedélyét. Ha valaki mégis ragasz-
kodik ahhoz, hogy személyesen váltsa ki, annak rendelkezésére 
áll egy elektronikus időpontfoglalási rendszer, illetve soron kívüli 
ügyintézésre is lehetőséget biztosítunk.
•	A	József	Attila-lakótelepen	élők	számára	azért	különösen	hang-
súlyos	a	fizetős	parkolás	bevezetése,	mert	a	lakások	egy	részé-
ben	bérlők	élnek.	Számukra	milyen	megoldásokat	kínál	az	új	
rendszer?

A lakótelepen élő bérlők számára jó hírt jelent, hogy július 1-jétől 
bevezettük a József Attila-lakótelepre érvényes bérlői várakozási 
engedélyt. Ennek költségét a második autóra szabott díjtáblázat 
alapján számoljuk ki, mértéke pedig attól függ, milyen díjzóná-
ban lakik az érintett, illetve a gépjármű környezetvédelmi beso-
rolása is befolyásolja a végső összeget. A József Attila-lakótelep 

egyébként a legolcsóbb 
díjzónába tartozik, így az 
éves díj – autótípustól füg-
gően – maximum 40–50 
ezer forint lehet. Ez jelen-
tősen kedvezőbb, mintha 
a rendes tarifát kellene a 
bérlőknek kifizetniük. A 
Fővárosi Közgyűlés támo-
gatta azt a javaslatunkat is, 
hogy a volt P+R parkolót 
úgy alakíthassuk át, hogy 
a fizető rendszer részeként 
a nem kerületi lakosok 
három óra díj megfizetése 
ellenében az üzemidő vé-
géig ott várakozhassanak. 
Azt tapasztaltuk ugyanis, 
hogy napközben szinte 
üresen állt ez a parkoló, 

estére azonban a helyi lakosok gépjárművei jó részt megtöltik. Az 
önkormányzat abban volt érdekelt, hogy – megfelelő üzleti logiká-
val – az „üres időszakban” is megtöltsük a parkolót.
•	Végezetül	kérem,	számszerűsítse	a	ferencvárosi	parkolás	meg-
újításának	eredményességét.	

Az átalakítások sikerét jól jelzi, hogy a képviselő-testület májusi 
ülésén, a 2016-os zárszámadás tárgyalásakor – a parkolási tevé-
kenység tekintetében – csaknem 300 millió forint többletet tudtunk 
felmutatni. 

D. G.

fás területen, a nagyobb esők után összegyűlt csapadékvíz 
helyén horgásztó létesülne. A ligetté rendezett területre a 
családok kirándulni, futni, grillezni járhatnának. A kiserdő 
így a városrész saját kirándulóhelyévé magasztosulna.
•	 A	lakótelep	egyik	kapuja,	az	Ecseri	úti	metrómegálló	kör-
nyékének	állapota	finoman	szólva	nincs	harmóniában	a	
lakóövezet	színvonalával.	Ezen	a	részen	várható	változás?

A tervpályázaton belül paviloncsere-programot is indítunk, 
hogy a környék végre megszabaduljon a vacak bódéhangu-
lattól. A nyertes pályamű pavilonterve megfelel a modern 
elvárásoknak: szépek, nagy üvegfelületekkel és árnyékoló 
előtetővel rendelkeznek. Ilyenekre cserélnénk a lakótelepen 
található valamennyi pavilont. A 3-as metró felújítási mun-
kálatai során az állomások tetejének szigetelése is megtör-
ténik, ami együtt jár a terület rendezésével. Ennek kezdete 
még bizonytalan, de ha beindul a munka, a pavilonok is 
megépülhetnek.        

T. D.
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Átadták a „Pro Sanitate”  
Ferencváros díjat
Idén dr. Király Edit háziorvos kapta meg Ferencváros 
egészségügyi kitüntetését. Az Ifjúmunkás utcai Mozgás-
szervi Rehabilitációs Centrumban ünnepelt Semmelweis-
napon elismerő okleveleket is átadtak a helyi betegellátás-
ban dolgozók számára.

– Az egészségügy olyan, mint a pedagógia. Hitvallás. Csak olyan-
nak való, aki szereti az embereket – kezdte köszöntőjét Zombory 
Miklós alpolgármester, aki szerint a kerület egészségügyi stábja 
példás együttműködésben és lelkiismeretesen végzi feladatát. – 
Nehéz éven vagyunk túl, de az út, amire ráléptünk sok munkával 
és megannyi sikerrel van kikövezve – tette hozzá. 

A Semmelweis-napi ünnepségen a Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamara Budapesti Területi Szervezetének alapellátási 
alelnöke, Kálmánné Simon Mária elismerő oklevelet adott át Cseh 
Erzsébet és Karácsonyiné Lisztmajer Henriette asszisztensnek. 
Erzsébet fizikoterápia-reumatológia részlegvezető asszisztensként 
17 éve erősíti a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató (FESZ) 
Kft. csapatát, Henriette pedig 29 éve a gyermekfogászat oszlopos 
tagja. A díjazottak az oklevél mellé ezúttal egy Kossuth Zsuzsanna-
emlékérmet is átvehettek annak tiszteletére, hogy idén ünnepeljük 
Magyarország vezető főápolónőjének emlékévét. 

Zombory Miklós ezután Polgármesteri Elismerő Oklevelet adott 
át Nyári Andrásné Pozsonyi Zsuzsanna doktornőnek, aki a kerület 
egyik legelismertebb és legkedveltebb fogorvosa volt. Pályáját a 

Mester utcai Szakrendelőben kezdte, és ez évi nyugdíjba vonulásáig 
végig ott is dolgozott. 

A fő elismerést, a „Pro Sanitate” Ferencváros díjat az 1973 óta a 
IX. kerületben tevékenykedő Király Edit vehette át, aki előbb az Ist-
ván Kórház belgyógyászatán, 25 éve pedig háziorvosként dolgozik. 
A doktornő a legmagasabb szakmai színvonalon végzi munkáját, 
a kerületben töltött 44 év alatt generációkat kezelt, életvezetési 
tanácsokkal látta el pácienseit és figyelemmel kísérte sorsukat. 
Életét az állandó tanulás, a lelkiismeretes és bölcsességgel végzett 
munka jellemzi.                T. D.

Hivatali dolgozók kitüntetése  
A Köztisztviselők Napja alkalmából rendezett ünnepségen Ferencváros Magyary Zoltán díjában a Polgármesteri Hi-
vatal két munkatársa részesült. A közszolgálatért végzett áldozatos tevékenységet további három munkatárs esetében 
jegyzői dicsérettel ismerték el, valamint átadták Ferencváros Schmidt Egon díját is.

Ruzsits Ákos Jenő, Ferencváros aljegyzője beszédében a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló törvény preambulumát idézte, amely 
megfogalmazza az állam által megkívánt közszolgálati ellátás 
minőségét, illetve a tisztviselők jogait, kötelességeit. Hozzátette, a 
köztisztviselő mint elnevezés is sokat mond: a közösségért dolgozik 
és tisztességgel viseli, látja el feladatait.

Bácskai János polgármester köszöntőjét a díj névadója, a közigaz-
gatás-tudomány nemzetközi hírű művelőjének idézetével kezdte, 
majd elmondta: 2016 az önkormányzat és a hivatal elmúlt évti-
zedeinek egyik legeredményesebb esztendeje volt, ami a kitünte-
tetteken kívül az összes 
többi munkatársnak is 
köszönhető. Megfogal-
mazása szerint a díjazot-
tak rendelkeznek azzal 
az alázattal és türelem-
mel, amely elengedhe-
tetlen a magas minőség-
ben, közmegelégedésre 
végzett munkához.

A beszédek után Bács-
kai János és Ruzsits 
Ákos Jenő jegyzői di-
cséretet adott át Aradi 
Zsuzsannának, a Lakás-
ügyi Csoport, Billinger 

Gábornénak, az Adóiroda, valamint Simon Miklósnak, a Városüze-
meltetési és Felújítási Iroda munkatársának. 

Ferencváros Magyary Zoltán díját Illésné dr. Szabó Csilla, a 
Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoportjának 
vezetője, illetve Puháné Bándi Ágota, a Hatósági Iroda Általános 
Hatósági Csoportjának vezetője vehette át.

Végül Ferencváros Schmidt Egon díját nyújtották át, amely azon 
magánszemélynek, szervezetnek, közösségnek adományozható, aki/
amely munkásságával Ferencváros környezet- és természetvédelme 
érdekében maradandót alkot. Az elismerést idén Sebők Endre ér-

demelte ki, aki éveken 
át a Polgármesteri Hi-
vatal környezetvédelmi 
referense volt, 2011-től 
pedig a FESZOFE Kft. 
igazgatója, amely veze-
tése alatt több környe-
zetvédelmi beruházást 
valósított meg, valamint 
az ország legnagyobb 
hajléktalan közfoglal-
koztatójává vált.

(forrás: ferencvaros.hu)
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Kerényi Lajos atya vasmiséje
A 90 esztendős Kerényi Lajos atya, az Ecseri úti Szent Kereszt templom plébánosa pappá szentelésének 65. évfordulóját 
ünnepelték június 25-én. Ünnepi homíliát mondott Erdő Péter bíboros, prímás. Azok, akik nem fértek be a templomba, 
kivetítőn követhették a szertartást.

Az ünnepi szentmise elején Veres Zoltán, a plébánia képviselő-
testületének világi elnöke üdvözölte a megjelenteket. Köszönetet 
mondott Lajos atyának a plébánia érdekében tett áldozatos munkájá-
ért – mely során a templom 
rengeteg felújításon ment 
keresztül –, valamint hi-
telességéért, példamutató 
életéért, illetve folyamatos 
rendelkezésre állásáért.

Erdő Péter bíboros, 
prímás szentbeszédében 
felidézte Kerényi Lajos 
életútját, és hálát adott 
90 évéért, illetve 65 esz-
tendőnyi papi szolgálatá-
ért. – Azt kérjük Krisztus 
Urunktól, aki gazdánk és 
mesterünk, hogy jutalmaz-
za meg Lajos atyát minden 
áldozatáért, adjon neki 
kegyelmet és erőt, hogy 
nyugdíjas éveit áldozatként 
ajánlhassa fele egyházun-
kért és a magyar ifjúágért. 
Ámen! – zárta szavait. 

A szertartás végén La-
bancz Zsolt piarista tar-

tományfőnök emlékeztetett Lajos atya 65 évvel ezelőtti újmisés 
beszédére, melyben Izajás prófétát idézte: „Itt vagyok Uram, küldj 
engem”. Ezt követően átadta Ferenc pápa áldását, melyet a Szent-

atya a vasmise emlékére 
küldött.

Ferencváros polgármes-
tere Lajos atya 1985-ös 
egerszalóki, ifjúsághoz in-
tézett szavait idézve kezdte 
felszólalását: „Adjunk há-
lát a hívásért, hogy itt lehe-
tünk”. Bácskai János meg-
köszönte a piarista szerzetes 
kerületért végzett, több mint 
40 esztendős szolgálatát, 
mely során az ifjúságért, az 
idősekért, a betegekért is 
rengeteget tett.

Sillye Jenő üdvözlő dala 
után Kovács Kinga, a plé-
bánia hittanosai nevében 
köszönte meg Lajos atya 
áldozatos munkáját és sze-
retetét, majd vasmisés ál-
dással zárult az ünnepi mise.

(forrás: ferencvaros.hu)

Elköszönt Ferencvárostól Székely János püspök
A Kaníziuszi Szent Péter-templomban tartottak szentmisét 
június 30-án, mely részeként felavatták a felújított templomot és 
elbúcsúztak eddigi igazgatójától. Székely Jánost ugyanis a Szent-
atya a szombathelyi egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki.

Rengetegen gyűltek össze a Székely János püspök által celebrált szentmisén, 
hogy elköszönjenek az atyától, aki sok éven át volt a közösség lelkipászto-
ra, valamint a cigánypasztoráció motorja. A kis Gát utcai templom, amely 
József Attila szülőházával szemben áll, nem csupán számos katolikus egy-
házi mozgalom, hanem a ferencvárosi evangélikus gyülekezet otthona is.

A ceremónia végén a püspök megköszönte Ferencváros Önkormányzatá-
nak az erkölcsi és anyagi támogatást, amellyel a cigánypasztoráció hátterét 
biztosítja. Külön köszönetet mondott Oláh Annának, az önkormányzat 
esélyegyenlőségi referensének és Berecz Dénesnek, a Családmentori Iroda 
vezetőjének áldozatos munkájáért. Székely János örömét fejezte ki, amiért 
Michels Antalt nevezték ki az új templomigazgatónak, hiszen – amint 
mondta – Tóni atya szíve mindig a szegényekért dobogott, kárpátaljai 
szolgálata idején és azóta is folyamatosan.

A szentmisén családjával együtt Zombory Miklós alpolgármester is részt 
vett.        (forrás: ferencvaros.hu)

Augusztus elején Ferencvárosba látogat  
a Temesvári Millenniumi Kolping Család
Tiszteletükre koncertet ad a Pannónia fúvószenekar 2017. augusztus 4-én 18.30-kor a Bakáts téri házasságkötő teremben.
Műsoron Mozart, Haydn és Farkas Ferenc művei. Mindenkit szeretettel hívunk! A belépés ingyenes.

FERENCVÁROSI KOLPING CSALÁD
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Emléktáblát  
kapott Szakácsi Sándor
Tíz éve hunyt el a felejthetetlen hangú Jászai Mari-díjas színművész;  
az évforduló alkalmából emléktáblát helyeztek el lakhelye, a Boráros tér 
2. számú ház falán. A Vígszínház egykori művészének unokatestvére, Ke-
mény Ferencné kereste fel Ferencváros Önkormányzatát az emléktábla 
ötletével, a képviselő-testület pedig felkarolta a kezdeményezést.  
Az ünnepségen régi filmrészletekkel is megidézték Szakácsi Sándor te-
hetségét és orgánumát.

Zombory Miklós alpolgármester köszöntőjében arról beszélt, minden ember igyekszik 
úgy élni, hogy emléket hagyjon maga után. – Szakácsi Sándor ilyen életet élt; alkotó 
tevékenysége maradandó – jelentette ki, majd a színész életútját méltatta. Példaér-
tékűen szolgálta a nemzet szellemi gyarapodását, hivatástudatával, szenvedélyével 
és alázatával, állandó tenni akarásával példát mutatott. – A közönség szeretetének 
élt, most pedig mi, a közönség mutatjuk ki az emléktáblával szeretetünket felé – 
zárta szavait.

Pozsgai Zsolt drámaíró, rendező Szakácsi Sándor közeli barátjaként személyes 
hangvételű emlékeit osztotta meg a megjelentekkel. Az író szerint „Szaki” olyan 
egyéniség, intellektus volt, akibe a hölgyek beleszerettek, a férfiak pedig elismer-
ték. Értékrendje biztos és tudatos volt, a mindig mindenre rácsodálkozó, rákérdező 
művész társaságában talán egyedül a felkészületlen rendezők érezhették kényelmet-
lenül magukat. Az egykori jó barátról Ady Endre Ifjú szívekben élek című versével 
emlékezett meg. Az ünnepség végén Kemény Ferencné, Zombory Miklós és Pozsgai 
Zsolt leplezte le Szakácsi Sándor emléktábláját, majd a Vígszínház képviselőivel 
együtt helyezték el koszorúikat.

Szakácsi Sándor tizenévesen, amatőrként kezdte a pályát a ferencvárosi Pinceszín-
háznál. Tanulmányait 1974-ben fejezte be a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, 
Várkonyi Zoltán osztályában. Színházi munkássága a szolnoki Szigligeti Színházhoz, 
a József Attila Színházhoz, a Vígszínházhoz és a Nemzeti Színházhoz (ma Pesti 
Magyar Színház) köthető. A prózai művektől a zenés előadásokig, a stúdiódaraboktól 
a nagyszínpadig otthonosan mozgott. Alakításait felsorolni is nehéz, nyolcvannál 
több főszerepe volt. Jelmeztervezőként, illetve dramaturgként is dolgozott.

Színházi szerepei mellett számos filmben, tévéjátékban is kiemelkedőt alakí-
tott, mégis talán szinkronszínészként volt a legismertebb. Jellegzetes, férfias, 
érzelemgazdag orgánuma miatt egészen haláláig rengeteget foglalkoztatták, több 
mint félezer szinkronszerepe ismert. Ő kölcsönözte többek közt Richard Gere, Jeremy 
Irons vagy Kevin Costner állandó magyar hangját, de Dustin Hoffman, Bruce Willis, 
Kenneth Branagh is Szakácsi hangján szólalt meg számos moziban.

T. D.

Helytörténeti kvíz
Júliusban, a forró nyárra való tekin-
tettel, kvízünk célpontja a Duna-part. 
a helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfejtő-
ink között Ferencváros-ajándékcsoma-
got sorsolunk ki.

1.	Melyik	állatról	kapta	nevét	a	kulturális	
rendezvényeknek,	vásároknak,	valamint	üz-
leteknek,	kávézóknak	is	otthont	adó,	2013-
ban	megnyitott	Duna-parti	létesítmény?

A) Bálna
B) Cápa
C) Cet

2.	Bár	már	1908-ban	felmerült	az	igény	a	
Boráros	 téri	híd	megépítésére,	a	munka	
elkezdése	váratott	magára.	Mikor	adták	át	
végül	a	kész	hidat?

A) 1937
B) 1939
C) 1951

3.	A	Nemzeti	Színház	parkja	több	szimbolikus	
elemet	is	tartalmaz.	Ezek	közül	az	egyik,	a	
dísztóban	a	víz	felszíne	alá	merült,	ám	jól	
látható	dekoráció.	Mi	ez?

A) A Bánk bán szövegkönyve
B) A régi Nemzeti Színház homlokzata
C) Thália, a színház görög istennőjének 
szobra

4.	Elkészültekor	Magyarország	legnagyobb	
alapterületű	fedett	tere	volt.	Ma	sorsa	jobbra	
fordulását	várja	a	’30-as	évek	modern	épí-
tészetének	kiemelkedő	darabja,	a	Kvassay-
zsilip	tőszomszédságában	álló…

A) Ferencvárosi buszgarázs
B) Központi Vásárcsarnok
C) Nagyvásártelep

5.	A	ráckevei	Duna-ág	mentén	található	Fe-
rencváros	másik,	kevésbé	ismert	vasútállo-
mása.	Mi	a	neve?

A) Budapest-Soroksári út
B) Gubacsidűlő
C) Timót utca

6.	A	Vízisport	utca	48.	szám	alatt	működik	az	
FTC	kajak-kenu	szakosztálya.	Melyik	kerü-
letben	van	ez	a	bázis?

A) XIX. kerület (Kispest)
B) XX. kerület (Pesterzsébet)
C) XXIII. kerület (Soroksár)

Előző lapszámunk nyertese: 
csabayné balogh ilona. Gratulá-
lunk! Jutalma átvételével kapcso-
latban e-mailben értesítjük. A helyes 
megfejtés: 1 – B, 2 – C, 3 – A, 4 – A, 
5 – B, 6 – A. 
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Irodalmi feltöltődés a József Attila 
Emlékhelyen
Tizenötödik éve rendezik meg Magyarországon 
a Múzeumok Éjszakáját; Szent Iván éjjelén a 
kiállítóhelyek változatos programokkal igyekez-
nek meghódítani a közönség szívét. Ferencváros 
Önkormányzata idén is a Gát utcai József Attila 
Emlékhelyen várta az irodalom szerelmeseit.

A programsorozat részeként délután helytörténeti séta 
indult a Ferenc térről, amelyen Gönczi Ambrus, a Fe-
rencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője kalauzolta 
végig az érdeklődőket, felidézve József Attila életének 
kerületi helyszíneit. 

Az emlékhely programjai közt elsőként Csoszogi, az 
öreg suszter történetét láthatták a gyerekek, akikre a 
rendezvény ideje alatt régi idők játékai is vártak. A ká-
véházi szegleten, illetve az udvarra kihelyezett babzsák 
fotelekben kicsik és nagyok egyaránt megpihenhettek, 
akik pedig a hőségben eltikkadtak, hideg szódával olt-
hatták szomjukat.

A tavaly „Az Év Kiállítása” címet elnyerő tárlat kurátora, H. Bagó 
Ilona a délután folyamán két ízben tartott rendhagyó, verses tárlat-
vezetést Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekművész közreműködésével.

Szabó-Gyenes Szilvia és Lázár Balázs interaktív, improvizációs 
drámajátéka után Kállay Gáborné mondott beszédet és köszön-
tötte az érdeklődőket, valamint Éric Fournier-t, Franciaország 
magyarországi nagykövetét, aki immár másodszor látogatta meg 
a Múzeumok Éjszakája Gát utcai eseményét. Az alpolgármester 
ismertette a kerület további kulturális rendezvényeit is, kiemelve 

az augusztus 24–27-e között második alkalommal megrendezendő 
Bakáts Fesztet, amely változatos zenei és színházi produkciók várja 
az idén 225. születésnapját ünneplő Ferencváros látogatóit.

A Kaláka Együttes nagy sikerű koncertje után Tallián Mariann és 
Lázár Balázs színész házaspár Arany-balladákat adott elő, majd a 
József Attila Vers-Dal Fesztivál dalosai következtek.

A nézőket irodalmi activity és scrabble-verseny is várta, végül 
Horváth Kristóf (Színész Bob) és Pion István slam poetry előadása, 
valamint amatőr slammerek bemutatkozása zárta az éjszakába nyúló 
programot.           (forrás: ferencvaros.hu)

Egy délután az esélyegyenlőség jegyében
Az FMK kertjében rendezték meg július 1-jén a XIV. Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivált. Az eseményen Mészáros 
László önkormányzati képviselő és Tar József, a roma önkormányzat elnöke mondott beszédet.

A rendezvény elején Horváth Gyula és a Ferencvárosi Polgárok Népi 
Zenekara húzta a talpalávalót, miközben a főzőverseny résztvevői 
a bográcsoknál serénykedtek.

A megjelenteket Oláh Anna, Ferencváros Önkormányzatának 
esélyegyenlőségi referense üdvözölte, majd átadta a szót Mészáros 
László önkormányzati képviselőnek. A Kulturális, Egyházügyi 
és Nemzetiségi Bizottság elnöke Magyarország Alaptörvényéből 
vett idézettel kezdte beszédét, mely Ferencváros idén elfogadott 
Kulturális Koncepciójának is mottója: „Vállaljuk, hogy öröksé-
günket, egyedülálló nyel-
vünket, a magyar kultúrát, 
a magyarországi nemzeti-
ségek nyelvét és kultúráját 
(…) ápoljuk és megóvjuk”. 
Hangsúlyozta, mindez nem 
csupán egy jól hangzó idé-
zet, hanem egy komoly 
vállalás is, hiszen a hely-
hatóság, a kerületi roma 
önkormányzat és a műve-
lődési központ együttműkö-
désében immár tizennegye-
dik alkalommal jött létre a 
Roma Kulturális Fesztivál.

Tar József köszöntőjében kiemelte: egy nép csak akkor tud fenn-
maradni, ha van hagyománya és kultúrája. A Ferencvárosi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke fontosnak tartja ezeket a ren-
dezvényeket, mert egyrészt a közösséget építik, a helyi kulturális 
értékeket ápolják és támogatják, másrészt közelebb hozzák egy-
máshoz a kerület lakosságát.

A Romano Glaszo együttes fellépése is ezt bizonyította, hiszen 
a művészeti csoportban romák és nem romák egyaránt vannak. 
A ferencvárosi tehetségek bemutatkozása után Lejla, Báró, majd 

Varga Imi adott nagy sikerű 
koncertet, mely során kicsik 
és nagyok egyaránt táncra 
perdültek. A programot a 
Bescart Trió produkciója 
zárta.

A nap folyamán a gye-
rekeket ugrálóvár és csil-
lámfestés, a mozgás szerel-
meseit csocsó és pingpong 
várta, végül pedig kipor-
ciózták a bográcsban főtt 
finomságokat is.

(forrás: ferencvaros.hu)
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rutin, lendület, tehetség
A Ferencváros férfi kézilabdacsapata több mint hat éve játszott utoljára NB 
I-es mérkőzést. A másodosztályból 100 százalékos teljesítménnyel az élvonal-
ba felkerült FTC elsődleges célja a bennmaradás. Ennek érdekében több új 
játékost szerződtettek.

Az NB II-es bajnokcsapatból biztosan nem 
lesz ott az élvonalbeli rajton Bak Sándor, 
Molnár György, Nikolicza Renátó, Takó 
Dániel és Varga László. Helyettük heten 
érkeztek a Népligetbe, a legnagyobb iga-
zolás egyértelműen Grebenár Gábor. A 33. 
születésnapját augusztusban ünneplő, 197 
cm magas átlövő – aki irányítóként is képes 
jó teljesítményre – eddig 47-szer szerepelt a 
magyar válogatottban. A Dunaferrben meg-
határozó játékos volt, majd Spanyolország-
ban, a BM Aragónban kézilabdázott három 
évet. Két, Csurgón töltött szezon után két 
évadban a francia US Ivry átlövője, legutóbb 
pedig az osztrák Bärnbach Köflach oszlopos 
tagja volt.

Hátul is erősítettek a zöld-fehérek: a 26 
esztendős, szlovák válogatott kapus, Marián 
Zernovic a hazája bajnokságában legutóbb 
hatodik helyen végzett HC Sporta Hlohovec 
gárdájától érkezett a Fradihoz.

Jelentős élvonalbeli tapasztalattal rendel-
kező játékosokkal is bővült a népligeti keret. 
A 22 éves átlövő, Rédai Krisztián az elmúlt 
szezont az NB I-ben negyedik Budakalász-
nál töltötte, a 29 esztendős beálló, Pordán 
Bálint az ötödik Csurgó kézilabdázója volt, 
a 24 éves átlövő, Oláh Tamás Orosházáról 
jött, míg a 28 esztendős, szintén átlövő Bali 
Richárd legutóbb Balmazújvárosban szere-
pelt, ahol 68 gólt lőtt.

A jelen kiválóságai mellett érkezett egy nagy 
tehetség is az Elek Gyula Arénába. A 19 
éves, juniorválogatott irányító, Mikita Bence 
Balatonbogláron, a Nemzeti Kézilabda Aka-
démián nevelkedett, és örömmel jött a Fra-
diba. Nagy megtiszteltetésnek vette, hogy 
Adorján Gábor vezetőedző megkereste, és 
bár több ajánlata is volt, nem sokat gon-
dolkodott azon, hol folytassa pályafutását.

(ms)

Fradi-sikerek Itáliában
Az olaszországi Lignanóban rendezik meg minden évben a világ egyik legna-
gyobb utánpótlás-vízilabdatornáját, a HaBaWaBát. A Ferencváros idén három 
csapattal vett részt az eseményen, a sportolók egy arany- és egy ezüstéremmel 
tértek haza.

Az U13-asok mezőnyében a Bánhidy András vezette, 2004-es születésű fiúkból álló csapat 
képviselte az FTC-t. A csoportmérkőzések során a zöld-fehérek kiütötték ellenfeleiket, a 
legszorosabb a Plebiscito Padova elleni meccs volt, ezen 11-3-ra nyertek a srácok. Ebben 
a szakaszban főleg azok játszottak, akik kevesebb lehetőséget kaptak a bajnokságban.

A negyeddöntőben a Salerno gárdáját győzte le a Fradi, majd a folytatásban magyar 
párharcokat láthatott a közönség. Az elődöntőben 4-4-re végzett a Ferencváros az Egerrel, 
a büntetőket azonban jobban lőtték a népligetiek, így ők kerültek a fináléba. A magyar 
Himnusszal felvezetett aranycsatában a Tatabánya várt az FTC-re, a zöld-fehérek 6-4-re 
nyertek, majd edzőjükkel és a Fradi-zászlóval ünnepeltek a medencében.

Az U11-es korosztályban két ferencvárosi csapat szállt vízbe. A Csizmadia Zsolt irányította 
B együttes tíz mérkőzést játszott, és csupán egyetlen találattal maradt le a legjobb 32-be 
jutásról. A Bata Kornél vezette A gárda tizenkét győzelem után az elődöntőben az olasz 
Savonát verte 4-3-ra. A fináléban óriási élményben volt részük a fiúknak: nekik szólt a 
Himnusz. A zöld-fehérek 3-3-at játszottak a szintén olasz Posillipo Coccodrilli csapatával, 
büntetőkkel azonban az itáliaiak szerezték meg a serleget.

A Ferencváros mindkét korosztályban döntőt játszott, így az egész torna legeredménye-
sebb klubja lett.        M. S. Nagyot ütött a svájci óra

A Ferencváros labdarúgócsapata 
hazai pályán, drámai körülmé-
nyek között kapott ki az Európa-
liga 2. selejtezőfordulójában a dán 
Mydtjyllandtól. A visszavágót lapunk 
megjelenése után rendezik, a Fradi-
nak minimális esélye maradt  
a továbbjutásra.
Az Európa-liga első selejtezőkörében a lett 
Jelgava várt az FTC-re. Az Üllői úton Varga 
Roland két góljával nyertek a zöld-fehérek, 
a visszavágón pedig Priskin Tamás szerzett 
győztes találatot.

A második fordulóban a sokkal nagyobb 
játékerőt képviselő dán Midtjylland volt a 
Ferencváros ellenfele. A Groupama Aré-
nában nagyszerű első félidőt produkált a 
Fradi, gyorsan, látványos futballoztak Tho-
mas Doll tanítványai, és Botka Endre, illetve 
Varga Roland szépségdíjas góljaival 2-0-ra 
vezettek. Az első félidő legvégén azonban 
Julian Koch a 16-oson belül próbálta sze-
relni Onuachut, mozdulatát a svájci Scharer 
játékvezető lerántásnak vélte, és büntetőt 
ítélt, sőt, piros lapot mutatott fel a német 
védőnek.

A vitatható döntés nagyban befolyásolta a 
mérkőzés kimenetelét. A szünet után érthető-
en mezőnyfölényben játszott a Midtjylland, 
amely egy szabadrúgásból és egy újabb vi-
tatható 11-esből – a becsúszó Gera a labdát 
találta el, majd a lábában elesett a dánok 
csatára – megfordította az állást. A hajrában 
Bőle találta telibe a bal kapufát, majd akci-
óból is gólt lőttek a vendégek, végül Batik 
fejesét védte bravúrral a dán kapus.

A meccsről mindent elmond, hogy a min-
dig kritikus ferencvárosi közönség vastaps-
sal jutalmazta csapatát.      (m)Grebenár Gábor
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Ötödik helyről a vb-re
Három ferencvárosi fiatal lépett szőnyegre a dortmundi birkózó 
junior Európa-bajnokságon. A legjobb eredményt a 74 kg-os súly-
csoportban indult Gégény Dominik érte el.

A Fradi tehetséges versenyzője egy svájci és egy svéd ellenfelet 
legyőzve jutott az elődöntőbe, ott azonban vereséget szenvedett 
a későbbi Eb-aranyérmes orosz birkózótól. A bronzmeccsen egy 

grúz fiútól kapott ki, így az ötödik helyen végzett. Gégény ezzel 
kvalifikálta magát az augusztus elején, a finnországi Tamperében 
megrendezendő junior-világbajnokságra.

Ami a másik két ferencvárosi birkózót illeti: Váncza István (60 
kg) a nyolcaddöntőben kapott ki, Szabados Márton (120 kg) pedig 
nem jutott túl a selejtezőkön.    (m)

Ketten két arannyal
Nagyszerű eredményt értek el a Ferencváros kajakosai a portugáliai Ponte de 
Limában megrendezett maratoni Európa-bajnokságon. A zöld-fehérek mind-
két versenyzője aranyérmet szerzett!

Először a még serdülőkorú Fekete Dorina szállt vízre. Tőle már az Eb-re való kijutás is 
remek eredmény volt, ennek ellenére a szakemberek a dobogós helyezést sem tartották 
kizártnak vele kapcsolatban.

A junior egyesek 21 km-es versenyén szinte végig esett az eső. A résztvevők öt kört tel-
jesítettek, és az első négyben futottak is. Dorina és egy másik magyar lány, Nagy Viktória 
már az elején elhúzott a többiektől. Ők ketten küzdöttek az elsőségért, ám a ferencvárosi 
kajakos jobban bírta a hajrát: négy másodperccel előbb ért célba.

Petró Ádám címvédőként érkezett az Eb-re, és idén is szeretett volna aranyérmet nyerni 
az U23-asok 28 km-es csatájában. Jól rajtolt, így a futásokat mindig ő kezdte elsőként. A 
hajrája ugyancsak parádésan sikerült, ezzel megvalósította tervét: másodszor is Európa-
bajnok lett!

Fekete Dorina szerzett még egy érmet Ponte de Limában. Párosban az újpesti Tanka 
Emesével – akivel csupán harmadszor mentek együtt – az utolsó futórészen feljöttek a 
második helyre. A viadal végén is jól lapátoltak, így az eredményhirdetésen dobogóra 
állhattak, és átvehették a megérdemelt ezüstérmet.

(ms)

Kiegyensúlyozott csoportban a lányok
Ljubljanában sorsolták ki a női 
kézilabda-Bajnokok Ligája 2016/17-es 
főtáblájának csoportjait. A Ferencvá-
ros olyan kvartettbe került, amelyből 
kiharcolhatja a továbbjutást.

A zöld-fehérek a ceremónia előtt a harmadik 
„kalapba” kerültek, így az biztos volt, hogy 
a Krim Ljubljanát és a dán Mitjyllandot nem 
kaphatják ellenfélnek. Az első két kalapban 
lévők kihúzása után kiderült, a Fradi nem 
találkozik a román CSM Bucurestitel és az 
orosz Rosztovval sem, Elek Gábor veze-
tőedző különösen ez utóbbi ténynek örült.

A Ferencvárost elsőként húzták ki a har-
madik körben, Szikoráék a C jelű csoportba 
kerültek a macedón Vardar Szkopje és nor-
vég Larvik mellé. A negyedik együttes a 
második selejtezőcsoport győztese lesz, az 
erőviszonyok alapján nagy valószínűséggel 
a német Thüringer HC.

Elek Gábor a Vardart tartja a csoport leg-
jobbjának, és nagy csatát vár a másik két 
rivális ellen is. Döntő lehet, hogy a Larviktól 
és a selejtezőből bejutó gárdától idegenben 
tud-e pontot, pontokat szerezni az FTC, illet-
ve az, hogy melyik együttes ússza meg ve-
reség nélkül a szkopjei kirándulást. A Fradi 

számára a sorozat október első hétvégéjén a 
Vardar elleni idegenbeli mérkőzéssel kez-
dődik, aztán a Larvik látogat a Népligetbe, 
majd a selejtező győzteséhez utaznak a zöld-
fehérek. Egy hét pihenőt követően itthon 

folytatják velük a lányok, aztán a macedó-
nokat fogadják, végül Norvégiában játsszák 
az utolsó meccset.

M. S.
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20.00   Bakáts Téri Ének-Zenei 
 Általános Iskola kórusa 
 Nagyszínpad, Bakáts tér 
 I  INGYENES  I  

 
20.30  Kodály: Székelyfonó – daljáték 
 élő homokanimációval 
 Közreműködnek:  MÁV Szimfonikus Zenekar, 
 Honvéd Férfikar, Misina Néptáncegyüttes 
 Nagyszínpad, Bakáts tér 
 

21.00 Spiró György: PRAH 
 komédia egy részben 
 
 
 Kálvin-udvar 
 
21.30 Oláh Dezső Trió   koncert 
    Jazz Színpad, Bakáts utca 
 I  INGYENES  I  
 

augusztus 27., vasárnap 
 
11.00 Kodály: Missa Brevis 
 Közreműködik: 
 Ars Nova Sacra Énekegyüttes 
     Assisi Szent Ferenc-templom, Bakáts tér 
 I  INGYENES  I  

 
11.00  Szavatossága: Lejárt – KineDok 
 dokumentumfilm-vetítés 
 DokuArt 
 I  INGYENES  I  
 
 

11.00 Zalán Tibor: Rettentő görög vitéz   
 antik mesejáték iskolásoknak 
 Stúdió K Színház előadása 
 Gyerekprogram 
 Kálvin-udvar 
 I  INGYENES  I  

 
15.30  Berecz András előadása 
    Jazz Színpad, Bakáts utca 
 I  INGYENES  I  

 
16.00 Hattyúdal - Keleti Márton filmje 
 filmvetítés 
   Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény   
 I  INGYENES  I  

 
16.00 Brassium Fúvósegyüttes koncert 
 Állatok Barlangja – 
 klasszikus zene gyerekeknek 
 Gyerekprogram 
 Jazz Színpad, Bakáts utca 
 I  INGYENES  I  
 

 
 

 
17.00  Az irodalmárok lakóhelye – Ferencváros 
 helytörténeti séta 
 Indulás: 
   Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény  
 I  INGYENES  I  

 
19.30 Mozart: Figaro házassága – keresztmetszet 
 Közreműködnek: 
 Rost Andrea  és  Kálnay  Zsófia  operaénekesek,  
  Concerto Budapest 
   

Nagyszínpad, Bakáts tér

 

 
21.00 Háy János: A Gézagyerek 
 szatíra két részben 
 ferencvárosi Pinceszínház előadása 
 Kálvin-udvar 
 
21.30  Malek Andrea és az Octovoice koncert 
    Jazz Színpad, Bakáts utca 
 I  INGYENES  I  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

a ferencvárosi Pinceszínház
és a Karaván Színház közös előadása

Esőnap: augusztus 28., hétfő 20.30

 További programok: 
 
augusztus 24-27. 
 

Borutca és Gasztroplacc 
Ízek, borok, hangulat 

    Bakáts utca - Bakáts tér 
 
augusztus 24-27. 
 

Ferencvárosi Helytörténeti Kiállítás 
   Házasságkötő terem, Bakáts tér 

Nyitvatartás: 10.00 – 18.00 
  

augusztus 26. 
 

Nyitott Galéria 
ferencvárosi képzőművészek  és galériák 
közreműködésével 

 Ráday utca 
    

 

Esőnap: augusztus 27., vasárnap

Mozart: C-dúr ”Jupiter” szimfónia
Közreműködik: Concerto Budapest

a ferencvárosi Pinceszínház
és a Karaván Színház közös előadása

Bakáts tér – Bakáts utca – Ráday utca – Kálvin-udvar

Kulturális fesztivál Ferencváros szívében

2017. augusztus 24-27.

Esőnap: augusztus 29., kedd 19.30

             
 
 
 
 

   
       

 
 
augusztus 24., csütörtök   
 
19.30 Swing à la Django koncert 
 Közreműködik: Toldi Viktória 
   Nagyszínpad, Bakáts tér 
 

21.00 Békés Pál: A női partőrség szeme láttára 
 komédia egy szobában, két részben 
 A Bodrogközi Színjátszók – Királyhelmec 
 Ferencváros testvérvárosának előadása 
 Kálvin-udvar 
 
21.30 The Americana Project koncert 
 Sztárvendég: Zséda 
   Jazz Színpad, Bakáts utca  
 I  INGYENES  I  

 
augusztus 25., péntek 
 
11.00 Holdséta Nagyapával – KineDok 
 dokumentumfilm-vetítés 
 DokuArt 
 I  INGYENES  I  
 

14.00 Testvérvárosunk Királyhelmec 
 kiállításmegnyitó 
 2B Galéria 
 I  INGYENES  I  

 
16.00 Magyarok a Barcáért – Kocsis Tibor filmje  
 dokumentumfilm-vetítés 
   Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
 I  INGYENES  I  

 
17.00  A 225 éves Ferencváros 
 helytörténeti séta 
    Indulás: Kálvin tér, Kálvin-szobor 
 I  INGYENES  I  

 
17.00 Sándor György 
 humoralista előadása 
 Jazz Színpad, Bakáts utca    
 I  INGYENES  I  

 
19.30  Ealing Youth Orchestra (UK) koncert 
 Nagyszínpad, Bakáts tér 
 

 
 
21.00 HOBO-Viszockij: 
 Ballada a két sebzett hattyúról 
 zenés játék egy részben 
 Nemzeti Színház előadása 
 Kálvin-udvar 
 
21.30  Jazzation koncert 
    Jazz Színpad, Bakáts utca
 I  INGYENES  I  

 
augusztus 26., szombat  
 
11.00 V. Ferencvárosi Nyílt Lecsófőző 
 Bajnokság és Lecsókóstoló megnyitója 
  Bakáts tér 
 I  INGYENES  I  

 
11.00 Lázár Ervin: Négyszögletű Kerek Erdő 
     
     
 Gyerekprogram 
 Kálvin-udvar 
 I  INGYENES  I  

 
12.00  Nemzetiségi Kavalkád 
 Közreműködnek:  Bartók Néptáncegyüttes 
 és a ferencvárosi nemzetiségi 
 önkormányzatok előadói 
   Nagyszínpad, Bakáts tér 
 I  INGYENES  I  

 
15.00 Veronaki - Tarján Veronika koncert 
 Gőgös Gúnár Gedeon - Libabál 
 Gyerekprogram 
   Jazz Színpad, Bakáts utca 
 I  INGYENES  I  

 
16.00  Békebeli Budapest - Kocsis Tibor filmje 
 dokumentumfilm-vetítés 
   Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény  
 I  INGYENES  I  

 
17.00  Ferencváros és a zene 
 helytörténeti séta 
 Indulás: Bakáts tér 
 I  INGYENES  I  
 
 

PROGRAMOK 

Jegyértékesítési információk:

Jegyek a jegy.hu országos hálózatán,
és a Bakáts téri INFÓPONT-ban vásárolhatók.

Jegyárak:
 NAPIJEGY a Nagyszínpad esti programjaira: 2 000 Ft 
 BÉRLET négy napra, a Nagyszínpad esti programjaira: 6 000 Ft
 NAPIJEGY a Kálvin-udvar 21.00-kor kezdődő programjaira: 1 000 Ft

Kedvezmények:
Ferencvárosi lakosok ferencvárosi lakcímkártyával,
nyugdíjasok és diákok részére:
 NAPIJEGY a Nagyszínpad esti programjaira: 500 Ft  
 BÉRLET négy napra, a Nagyszínpad esti programjaira: 1 500 Ft
 NAPIJEGY a Kálvin-udvar 21.00-kor kezdődő programjaira: 500 Ft

A fesztivál időtartama alatt a többi program INGYENESEN látogatható!www.bakatsfeszt.hu

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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11.00 Lázár Ervin: Négyszögletű Kerek Erdő 
     
     
 Gyerekprogram 
 Kálvin-udvar 
 I  INGYENES  I  

 
12.00  Nemzetiségi Kavalkád 
 Közreműködnek:  Bartók Néptáncegyüttes 
 és a ferencvárosi nemzetiségi 
 önkormányzatok előadói 
   Nagyszínpad, Bakáts tér 
 I  INGYENES  I  

 
15.00 Veronaki - Tarján Veronika koncert 
 Gőgös Gúnár Gedeon - Libabál 
 Gyerekprogram 
   Jazz Színpad, Bakáts utca 
 I  INGYENES  I  

 
16.00  Békebeli Budapest - Kocsis Tibor filmje 
 dokumentumfilm-vetítés 
   Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény  
 I  INGYENES  I  

 
17.00  Ferencváros és a zene 
 helytörténeti séta 
 Indulás: Bakáts tér 
 I  INGYENES  I  
 
 

PROGRAMOK 

Jegyértékesítési információk:

Jegyek a jegy.hu országos hálózatán,
és a Bakáts téri INFÓPONT-ban vásárolhatók.

Jegyárak:
 NAPIJEGY a Nagyszínpad esti programjaira: 2 000 Ft 
 BÉRLET négy napra, a Nagyszínpad esti programjaira: 6 000 Ft
 NAPIJEGY a Kálvin-udvar 21.00-kor kezdődő programjaira: 1 000 Ft

Kedvezmények:
Ferencvárosi lakosok ferencvárosi lakcímkártyával,
nyugdíjasok és diákok részére:
 NAPIJEGY a Nagyszínpad esti programjaira: 500 Ft  
 BÉRLET négy napra, a Nagyszínpad esti programjaira: 1 500 Ft
 NAPIJEGY a Kálvin-udvar 21.00-kor kezdődő programjaira: 500 Ft

A fesztivál időtartama alatt a többi program INGYENESEN látogatható!www.bakatsfeszt.hu

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Öt éve „A teljesség felé” 
Ferencváros Idősügyi Koncepciójának ötéves időszakát 
összegző ülését tartotta meg július 4-én az Idősügyi Tanács. 
„A teljesség felé” elnevezésű programot T. Zuggó Tünde,  
a koncepció kidolgozója és szakmai irányítója, illetve Szűcs 
Ágnes idősügyi referens értékelte. A Polgármesteri Hivatal 
tanácstermében megtartott összejövetelre meghívták  
a programban részt vevő partnereket is.

Kállay Gáborné, az Idősügyi Tanács elnöke köszöntőjében elmond-
ta, a koncepció sikerének legfőbb titka a szeretet, ami a programokat 
áthatja – mind a szervezők, mind a részt vevő partnerek, mind az 
idősek részéről. Az alpolgármester beszéde végén külön megkö-
szönte T. Zuggó Tündének és Szűcs Ágnesnek a programban való 
többéves aktív részvételt.

T. Zuggó Tünde alpolgármesteri tanácsadó egy prezentációban 
mutatta be az elmúlt öt esztendő tapasztalatait. Mint elmondta, 
a kerület lakosságának 19 százaléka 65 éven felüli, Ferencváros 
Önkormányzata pedig az idősekben rejlő potenciált szerette volna 
előhívni, amikor 2012 júniusában elfogadta az együttműködésen 
alapuló Idősügyi Koncepciót. Hozzátette, a projekt mottója, hogy 
személyiségünk életünk végéig fejlődik, célja pedig az önsegítés, 
az önkéntesség, az élethosszig tartó tanulás és a generációk közti 
kooperáció megteremtése.

A projektben civil szervezetek, egyházak, intézmények, kerületi 
cégek, vállalkozások, könyvtárak, más önkormányzatok, állami szer-
vek egyaránt részt vesznek, a népszerűsítést pedig a helyi média se-
gíti. A középiskolásokat bevonva a generációk közti együttműködés 
is számos területen jelen van, melyet a kötelezően előírt közösségi 
szolgálat részeként is teljesíthetnek az érettségire készülő fiatalok.

T. Zuggó Tünde több közvélemény-kutatást idézve azt is elmondta, 
a helyi szépkorúak szeretik a programokat, tájékozottak azokkal 
kapcsolatban, egymást is értesítik a rendezvényekről, ötleteikkel, 
visszajelzéseikkel pedig segítik az újabb események létrehozását.

A program – amely nagyban hozzájárult, hogy Ferencváros 2013-
ban elnyerte az „Idősbarát Önkormányzat” címet – fontos és más 
kerületekkel összehasonlítva egyedülálló tényezője, hogy minden 
rendezvénye ingyenesen látogatható. A képzések, ismeretterjesztő 
és egészségmegőrző előadások, klubok, kulturális programok, 
sportesemények mellett Ferencváros Önkormányzata a szociális 
juttatások kiterjesztésével is támogatja a kerület időseit.

Szűcs Ágnes, az önkormányzat idősügyi referense – tekintettel 
arra, hogy hamarosan anyai örömök elé néz – egy időre elköszönt 
a résztvevőktől. Mint mondta, nagyon gyorsan megszerette ezt a 
rendkívül hálás feladatkört, ahol az azonnali visszacsatolás, az 
idősek folyamatos szeretete igazolja a program sikerességét. Az 

eseményen bemutatkozott az új idősügyi koordinátor, Ladányi 
Erika, aki – elmondása szerint – nagy reményekkel néz a feladat elé.

A tanácskozás végén több részt vevő partner is megosztotta ta-
pasztalatait, melyek megerősítették, hogy a szépkorúak örömmel 
fogadják a lehetőségeket, hiszen a programok segítségével enyhítik 
magányukat, újra fontosnak érzik magukat, és nem mellékesen, 
igazi közösséggé formálódnak. Zárásként Kállay Gáborné és T. 
Zuggó Tünde emléklapok átadásával köszönte meg a részt vevő 
szervezetek – így például a Ferencváros újság – programban vállalt 
áldozatos és kitartó munkáját.           (forrás: ferencvaros.hu)

– Látod, Ferike, te is és én is az ötéves  
"szülinapot" ünnepeljük!

generációk közti együttműködés

Nyári 
készletkisöprés

w w w. b r w b u t o r h a z . h u

BÚTORHÁZ
BRW

1097 Bp, Gyáli út 38.

-30%

-50%
-70%

Ladányi Erika, Kállay Gáborné, T. Zuggó Tünde és Szűcs Ágnes



Ferencváros 13idősügy

Nyári természetjáró 
és városnéző túráink

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.

(60 év feletti kerületi lakosoknak az idegenve-
zetés és a belépők ingyenesek, az utazási 
és étkezési költségek a résztvevőket terhelik.)
További információ:  
Kiss Ádám: 06/70/212-1288

Ősszel induló idősügyi  
tanfolyamok

2017. szeptembertől decemberig tartó, 
új, díjmentes nyelvi, számítógép-kezelői 
és mobileszköz-használati tanfolyamaink 
indulnak, melyekre a korlátozott létszámra 
való tekintettel előzetes regisztráció 
szükséges. Kérjük, részvételi szándékukat 

az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen, a 
215-1077/392-es vagy a 06/70/450-9257-es 
telefonszámon jelezzék. 
A kurzusok pontos kezdési időpontjáról 
szeptember elején adunk tájékoztatást!

Általános számítógép-kezelői 
tanfolyamok

2017. szeptember: Weöres Sándor iskola 
(Toronyház utca 21.)
2017. szeptember: Szent-Györgyi iskola 
(Lónyai utca 4/C–8.)

Számítógép-kezelői kezdő  
és haladó tanfolyamok

2017. szeptember: Ferencvárosi Sport iskola 
(Telepy utca 17., bejárat a Tűzoltó utca 88. 
alatt)

Általános mobileszköz-használati 
tanfolyamok (okostelefon, tablet stb.)

2017. szeptember: Weöres Sándor Iskola 
(Toronyház utca 21.)
2017. szeptember: Szent-Györgyi Iskola 
(Lónyai utca 4/C–8.)

Angol kezdő tanfolyam
2017. szeptember: később pontosított 
helyszínen

Angol középhaladó tanfolyam
2017. szeptember 4-étől, hétfőnként 11 órá-
tól: József Attila-lakótelep, Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B) 
2017. szeptember: Borostyán Idősek Klubja 
(Knézich utca 17.)
2017. szeptember: Ferencvárosi Művelődési 
Központ (Haller utca 27.)

Angol haladó tanfolyam
2017. szeptember 7-étől, csütörtökönként 
11 órától: Platán Idősek Klubja (Toronyház 
utca 11.) 
2017. szeptember: Borostyán Idősek Klubja 
(Knézich utca 17.)

Német középhaladó tanfolyam
2017. szeptember: Ferencvárosi Művelődési 
Központ (Haller utca 27.)

A 2. féléves programok szervezéséhez várjuk ötleteiket, kívánságaikat, javaslataikat. Ha van olyan szakember, színész, előadómű-
vész, 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!

idősügyi programajánló

IX. kerületi 3***-os szállodánkba kere-
sünk beugrós, illetve állandó munkára kol-
légákat reggeliztetéshez és mosogatáshoz. 
Felszolgálói tapasztalat előnyt jelent, de 
nem követelmény. Diákok és nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Jelentkezés: sales@
canada-hotel.hu, tel.: 06/30/419-3104.

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

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

Ingatlanirodánk eladó budapesti lakáso-
kat/házakat keres ügyfeleinek. Gyorsan 
vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingye-
nes. Ismerősének lakása eladó? Hívjon, 
ajánlási jutalékot kap! Laurus Ingatlan. 
Tel.: 06/20/9600-600.

APRÓHIRDETÉSNyárköszöntőt tartottak a szépkorúak
Ferencváros nyugdíjasklubjainak tagjai gyűltek össze a Platán Idősek Klubja 
kertjében, hogy együtt ünnepeljék meg a Szépkorúak Juniálisát. A csapatépítő 
rendezvényen ebéddel látták vendégül a résztvevőket, akik cserébe énekes-tán-
cos fellépéssel készültek. A polgármester szerint ma annyi az idősprogram  
a kerületben, hogy senkinek sem kell otthon unatkoznia.

A Toronyház utcai 
idősklubban meg-
rendezett juniális jó 
hangulatát a mindig 
vidám Ferencvárosi 
Szépkorúak Dalköre 
alapozta meg. A 2016 
őszén alakult csapat 
– amely már komoly, 
országos sikerekkel 
büszkélkedhet – ez-
úttal argentin tangót 
és régi filmslágereket 
adott elő. 

Bácskai János kö-
szöntőjében arra emlékeztetett, az idősekről 
való gondoskodást mindig fontos feladatá-
nak tekintette Ferencváros, amely 2013-ban 
elnyerte az Idősbarát Önkormányzat díjat. 
Hozzátette, „A teljesség felé” idősügyi kon-
cepció részeként évente 1000-nél több prog-
ramot kínálnak a kerületi szépkorúaknak, 

ami azt jelenti, hogy legalább napi három 
esemény közül válogathatnak. A polgármes-
ter beszéde után ismét a zenéé volt a fősze-
rep: a jelenlévők a Rockpapák bulizenekar 
dalaira rophatták a táncot.

T. D.
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„A lellések olyat is kapnak, amit  
az iskolában nem tudunk megadni”
Meglátogattuk a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola táborozóit Ferencváros balatonlellei ifjúsági üdülőjében.  
Az Erdősor utcában felhőtlen volt a hangulat, bár voltak nem várt események is.

– Évek óta a lellei tábor a legnépszerűbb a 
Bakáts téri suliban, olyannyira, hogy fel sem 
merül, hogy a táborhelyre más iskolát is be-
osszanak velünk párhuzamosan – mesélte 
büszkén Aranyásné Holti Orsolya igazga-
tóhelyettes, a tábor vezetője. Az idei egyhe-
tes nyaralásra 134 gyereket hoztak, minden 
évfolyam képviselteti magát. Igaz, elsőből 
csupán egyetlen kislány jött, a nyolcadiko-
sok viszont mindenkinél többen voltak. Az 
igazgatóhelyettes elmondása szerint a most 
elballagottak kivételesen hűséges diákok, 
többen nyolcadjára – egyben sajnos utoljára – jöttek, jöhettek a 
lellei táborba.

Egy balatoni táborozás központi eleme mi más is lehetne, mint 
a strandolás – nincs ez másként itt sem. Azonban fel kell készül-
ni az esetleg rosszra forduló időjárásra, szélre, esőre, és még ki 
tudja, mire. Ottjártunkkor például a boglári bob romlott el, ezért 
borult néhány évfolyam programja. A pedagógusok kézműves 
foglalkozásokkal, játékokkal, és mindenféle egyéb elfoglaltsággal 
készülnek szükség esetére, de maga a táborhely is kínál sportolási 
lehetőségeket.  

A lellei strandon élménymedence is működik, amelyet minden 
évfolyam kipróbálhat, valamint a tanulók részt vesznek egy kirándu-

láson is: idén Fonyód, Tapolca 
és a kis-balatoni Kányavári-
sziget volt terítéken. A késő 
délutáni idősávban számhábo-
rú, sport-, logikai és ügyességi 
vetélkedő várta a fiatalokat. A 
programok közt volt továbbá 
táncház, „Ki Mit Tud?”, disz-
kó és francia est. Ez utóbbit a 
chatilloni partnerintézmény-
ből érkező tizenkét diák és 
kísérőik szervezték. 

– Bár alapvetően szabadidős tevékenységek zajlanak, a táboroztatás 
komoly pedagógiai feladat is – árulta el lapunknak Holti Orsolya. – 
A lellei táborozók biztosan kapnak olyan pluszt, amit az iskolában 
nem tudunk megadni, hiszen az együtt nyaraló tanulók és tanárok 
között sokkal bensőségesebbé válik a viszony – tette hozzá.

– Nagyon szeretem a Balatont, a diáktársak és a tanárok pedig 
igazán jó fejek, sok barátság szövődik. A bobozás a kedvencem, 
szabadidő viszont lehetne több – mondta el kérdésünkre Olajos 
Luca, aki az ötödik évfolyamot kezdi szeptemberben, és már ne-
gyedik alkalommal van Lellén, azaz minden tanév után részt vett 
a táborban.      

          M. K.

10:15 - 11:00	 	
Kerekítő	mondókás	móka

10:45 - 11:30	 	
Tücsök	Peti	és	Hangya	Levi	interaktív	gyerekműsora

11:30 - 12:30	 	
Farkasházi	Réka	és	Tintanyúl	koncert

12:15 - 12:45	 	
Fókuszban	a	civil	szervezetek:	Heti	betevő

13:00 - 14:00	 	
Holdvilág	Kamaraszínház	és	a	Batyu	Színház	bemutatja:	
Rémusz	bácsi

14:00 - 14:45	 	
Rubint	Réka																															edzés	a	Gilda	Max	jóvoltából

INGYENES

információk: www.budapestpark.hu, www.facebook.com/pottomkert.budapestpark
Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 60.

BPP_Pottomkert_Ferencvaros_189x130mm.indd   1 2017. 07. 12.   14:42
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Nyáron is nyitva az ifjúsági iroda
A vakáció idején fontos a szünidő tartalmas 
eltöltése, kerületünkben ennek egyik letétemé-
nyese a Haller utcai H52 Ifjúsági Iroda és Kö-
zösségi Tér, melynek új vezetőjével, Bázsa-Mosó 
Lászlóval beszélgettünk.

•	Mi	a	kötődése	Ferencvároshoz,	hogyan	került	a	H52	
élére	és	hol	tevékenykedett	előtte?	

Friss diplomásként 2008-ban a Lenhossék utcai Do-
minó Általános Iskolában kezdtem el dolgozni, majd 
átkerültem a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatóságához (FESZGYI). Az ifjúsági 
iroda előtt több évig a Gyermekek Átmeneti Otthonában 
voltam nevelő-családgondozó, majd rövid ideig család-
segítőként tevékenykedtem a Család- és Gyermekjóléti 
Alapellátási Egységénél.  
•	Hogyan	telnek	a	H52	mindennapjai,	hányan	és	kik	
látogatják	az	irodát?

Ferencváros Önkormányzata 2015 szeptemberében nyi-
totta meg az Alul-járó Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Iroda utódját a Haller utca 52. szám alatt. A H52 Ifjúsági Irodának 
hamarosan híre ment, az átlagos napi ügyfélforgalom jelenleg négy-
szerese a korábbinak, zárásra pedig egyre gyakrabban érjük el az 
50 fő feletti létszámot. A fiatalok döntő hányada hetente többször, 
sokuk naponta megfordul nálunk. Mindez azt jelenti számunkra, 
hogy szívesen töltik itt a szabadidejüket.  
•	Milyen	kihívásokkal	szembesülnek	munkájuk	során?
Klienskörünk nagy részénél jellemző a rossz anyagi és szociális 
helyzet, többüknél rendezetlenek a családi viszonyok. Más kom-
munikációs eszközökkel és szociokulturális háttérrel rendelkeznek, 
mint a többségi társadalom, így a berögzült munkamódszerek nem 
mindig bizonyulnak hatékonynak. Szakmai kihívás megtalálni azon 
eszközöket, amelyek ugyanazt a hatásfokot érik el esetükben, mint 
a már megszokott és bejáratott módszerek másoknál. Ugyanez a 
helyzet azon kapcsolódási pontokkal, melyek segíthetnek a bizalma-
sabb kapcsolat kiépítésében, a személyesebb viszony kialakításában. 
A produktív munka feltétele, hogy a többnyire céltalannak látszó 
időtöltésbe olyan tevékenységeket tudjunk beemelni, melyek által 
fejlődni, tanulni is tudnak, mindemellett élvezik is. 
•	Milyen	programok	zajlanak	az	ifjúsági	irodában	nyáron?	
Sok fiatal számára meglepő, hogy nyáron is nyitva tartunk. Valamiért 
többen azt gondolják, hogy az iskolai szünet idején zárva vagyunk. 
Azonban továbbra is folytatódnak a már jól bevált és megszokott, a 
szabadidő hasznos eltöltésesét szolgáló strukturált foglalkozások, 
illetve egyre nagyobb teret kap a pótvizsgákra való felkészítés.
•	Úgy	tudom,	több	tábort	is	szerveznek	a	vakáció	idejére.	Melyek	
ezek?

Ebben az esztendőben sikerült először megszervezni egy nyári 
kamasztábort Borsosberényben. Az volt a célunk, hogy a nálunk 
megforduló fiatalokat megismertessük országunk nevezetességeivel 
(Drégelyvár, Nógrádi vár), illetve – túrázásaink során – természeti 
kincseivel. Élményszinten láthattak bele a magyar nép kultúrájá-
ba: testközelből tapasztalhatták meg az ott élők mindennapjait, a 
földrajzi és tárgyi szépségeket, illetve a nyelvjárás sajátosságait. 
Fontosnak gondoljuk feltárni számukra a vidéki életformát, vala-

mint azokat a lehetőségeket, hagyományokat, melyek a fővárosban 
nem érzékelhetők. Lényegesnek tartjuk azt is, hogy a fiatalok igazi 
közösséggé kovácsolódjanak, és fejlődjenek egyéni kompetenciáik 
annak érdekében, hogy önmaguk, valamint a közösség sorsának 
aktív alakítói lehessenek. Továbbá igyekszünk elősegíteni a munka-
erőpiacon való elhelyezkedésüket és érvényesülésüket. Az általunk 
megcélzott célcsoportnak nincs módja arra, hogy nyaralni menjen, 
így ez lehet az egyedüli alkalom számukra, hogy a nyár folyamán 
szervezett keretek között, érdekes, tanulmányaikhoz kapcsolódó 
és szórakoztató programokban vegyenek részt. 

Szintén első alkalommal szervezzük meg családos táborunkat 
augusztus 21–25. között Abádszalókon. Terveink szerint öt kisgyer-
mekes családdal fogunk egy élményekben gazdag hetet eltölteni a 
Tisza-tónál. Az ehhez szükséges anyagi forrást egy adományesten 
gyűjtöttük össze, ahol lehetőséget kaptak a bemutatkozásra azok 
a fiatalok, akik heti rendszerességgel vesznek részt a H52 gitárok-
tatásán. Baranyecz János tanítványai nagy lelkesedéssel tanulják 
a hangszeres zenét, miközben fejlődik feladattartási és koncent-
rációs készségük, figyelmük összpontosul. Az együtt létrehozott 
zene közösségi élményt nyújt, a valahova tartozás érzését adja. (A 
gitároktatásról következő számunkban bővebben is beszámolunk 
– a szerk.)
•	Mik	a	terveik	a	távolabbi	jövőre	nézve?
Elképzeléseink között szerepel a nemzetközi kapcsolatépítés; nem-
régiben Eurodesk-partnerek lettünk, ami egy olyan, az Európai 
Bizottság támogatásával működő ifjúsági információszolgálta-
tó hálózat és együttműködési keret, melynek az Európai Unió 
tagállamaiban több mint 1200 regionális és helyi partnere van. 
Az ezekben az irodákban dolgozó szakemberek fiataloknak és a 
velük foglalkozóknak nyújtanak telefonos, e-mailes és személyes 
információszolgáltatást az európai oktatási, képzési és kulturális 
kérdésekről. Az Eurodesk-hálózat koordinátorai pedig fejlesztő 
tevékenységet végeznek az ifjúsági információszolgáltatás területén 
nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.

M. K.
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testvérvárosi diákok Balatonlellén
Ferencváros Önkormányzata 18. alkalommal biztosította határon túli testvérvárosai számára, hogy egy-egy diákcso-
portot a balatonlellei táborba küldjenek nyaralni.

A kárpátaljai Beregszász, a vajdasági Magyarkanizsa, a felvi-
déki Királyhelmec és az erdélyi Sepsiszentgyörgy arra érdemes 
tanulói egy programokban gazdag hetet tölthettek az önkor-
mányzat ifjúsági üdülőjében, ahol ferencvárosi fiatalokkal is 
megismerkedhettek.

Zombory Miklós vezetésével június 27-én látogatást tett a 
táborban az önkormányzat delegációja. Az alpolgármester 
köszöntötte az ifjakat, majd tartalmas időtöltést kívánt a tábo-
rozóknak, és reményét fejezte ki, hogy minél több időt tudnak 
majd a Balatonban való fürdőzéssel tölteni.

A testvérvárosi csoportok otthonról hozott műsorában éne-
kek, táncok, versek egyaránt megtalálhatók voltak – még egy 
helyszínen alakult daloscsapat is fellépett –, a gálaműsor végén 
pedig a fiatalok közös körtáncban forrtak össze. 

(forrás: ferencvaros.hu)

Együttműködés kárpátalján
A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma nagy hagyo-
mánnyal rendelkezik nemzetközi kapcsolatok terén. Az informatika 
szakmacsoport a 2016/2017-es tanévben Kárpátalján járt az EMMI 
Határtalanul programjának köszönhetően. A ferencvárosi iskola 
partnere a péterfalvai Református Líceum volt.

A kiírás célja, hogy az anyaországi és a határon túli magyar szak-
képző intézmények közös szakmai terméket készítsenek, illetve 
hogy ellátogassanak egymáshoz. A budapesti diákok utazása 2016. 
október 18–21-ig tartott, a péterfalvai gyerekek pedig 2017. március 
7. és 10. között jártak Magyarországon.

A pályázati programnak megfelelően az utazást előkészítő foglal-
kozások vezették be, ahol a gyerekek megismerkedtek Kárpátalja 

történetével, nevezetességeivel, az ottani szokásokkal, gyakorlati 
tudnivalókkal.

A találkozások alkalmával a pályázatban vállalt szakmai progra-
mokon túl tartalmas kirándulásokban volt részük mind a pályázó, 
mind a partnergyerekeknek. 

A szakmai programban hálózatot építettünk és üzemeltettünk, 
számítógépeket szereltünk, és elkalandoztunk a Mesterséges Intel-
ligencia egyes részterületeire, fő hangsúlyt fektetve a LEGO-robot 
építésére és programozására.

A kiírás elérte célját, a program befejeztével mindkét fél élmé-
nyekben gazdagodva tért haza.

Virányi Erzsébet Ottilia projektvezető

 Ferencváros Önkormányzata pályázatot hirdet 
„Ferencváros családi fotóalbuma” címmel
Annak alkalmából, hogy a városrész 225 
éve nyerte el nevét, Ferencváros Önkor-
mányzata „A teljesség felé” idősügyi 
program részeként pályázatot hirdet a 
fényképeken megőrzött, személyes élet-
utakban feltáruló történelem továbbörökí-
tésére. Kiírásunk célja, hogy a személyes 
kötődésű fényképek és a hozzájuk fűződő 
történetek megismerése segítségével erő-
sítse a ferencvárosi identitástudatot és az 
összetartozás érzését.

Pályázati témakörök:
• a személyes vagy családi életút egy-

egy eseményének fotókon megőrzött 
pillanatai

• egy átélt történelmi pillanatnak fo-
tókon megőrzött lenyomata

Pályázók köre: mindenki, akinek élete 
bármely módon a IX. kerülethez kötődik

Pályázati anyag tartalma: legalább 5, 
legfeljebb 50 fénykép, a hozzájuk fűzött 
rövid, szöveges ismertetéssel
Beadható pályázatok száma: pályázón-
ként egy pályázati anyag
Beadás módja: elektronikus úton a 
helytorteneti@fmkportal.hu e-mail cím-
re küldhetők a pályázatok. Postai úton a 
következő címzéssel várjuk: Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, 
Ráday u. 18.

A pályaművek hétköznapokon 9–17 óra 
között személyesen is benyújthatók a Fe-
rencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben. 
Érdeklődni a 06/1/218-7420-as telefon-
számon lehet.
Formátum: papíralapú képek esetében 
nincs megkötés, digitalizált fotó esetén 
300 dpi-s felbontás

Terjedelem: maximálisan 50 fotó pályá-
zónként

Beadási határidő:  
2017. szeptember 15., péntek

Eredményhirdetés: 2017. október 3-án 
a házasságkötő teremben (Bakáts tér 1.)
További tudnivalók: a beérkezett fotó-
anyagot szakmai bizottság bírálja el
Díjazás: a legjobb pályázatot beküldők 
értékes könyv- és ajándékcsomagban ré-
szesülnek

A legjobb pályaművekből 2017. decem-
ber 4-én kiállítás nyílik a Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjteményben.

Minden érdeklődőnek jó munkát kívá-
nunk!

Ferencváros Önkormányzata

PÁLYÁzATI FELHÍVÁS
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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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szívproblémákra is figyelmeztethet 
a serdülőkori ájulás
Kánikulában a gyerekek körében is megszaporodnak az ájulásos esetek, főként a serdülők között, akiknél a hirtelen 
növekedés is a kiváltó okok között szerepelhet. Az eszméletvesztéshez hasonló tünetekkel járó szívritmus- és keringésza-
var azonban figyelmeztető előjele lehet akár a hirtelen szívhalálnak is, éppen ezért érdemes alaposan utánajárni, mi áll 
a háttérben.

Krivácsy Péter, a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermek-
gyógyászati Klinikájának osztályvezető főorvosa szerint 
megijedni ugyan nem kell, ám fontos feltárni a rosszullét 
hátterét, mert az akár veleszületett szívproblémák előjele is 
lehet. Elmondta, minden negyedik hirtelen szívhalált elszen-
vedett fiatalról derül ki utólag, hogy kórelőzményei között 
volt ájulásos tünet.

A főorvos szerint a 14 és 18 év közöttiek körében gyakori-
nak számít, hogy elsötétül előttük a világ, elvesztik az eszmé-
letüket. Az esetek többségében a fiatalok spontán magukhoz 
térnek, vagy elegendő árnyékba vinni és fekvő helyzetbe he-
lyezni őket ahhoz, hogy jobban legyenek. Ha azonban fél perc 

elteltével sem történik 
változás, vagy ha ránga-
tózás is kíséri az ájulást, 
mindenképpen hívjunk mentőt. 
Ilyenkor alaposabb vizsgálatra – 
például EKG-ra – is szükség van 
az okok tisztázásához. 

– Az ájulásos, eszméletveszté-
ses esetek többsége teljesen ve-
szélytelen, különösen nyáron, a 
nagy hőségben fordul elő, hogy 
a serdülők összeesnek – mondta 
Krivácsy Péter, példaként em-
lítve az évzáró ünnepségeken 
jellemző rosszulléteket. Azt ja-

vasolta, megelőzésképpen akkor is menjünk el a háziorvoshoz, 
ha gyorsan és spontán javul az állapotunk. A vizsgálat többnyire 
negatív eredménnyel zárul, a fiatal pedig egyszerűen kinövi az 
ájulásos hajlamot. Életmódváltásra nincs szükség, ugyanakkor 
érdemes megfogadni néhány tanácsot: ne álljunk hosszasan a na-
pon, ne pattanjunk fel hirtelen ülő helyzetből, igyunk elég vizet 
és ne sportoljunk kánikulában, tűző napon. – Sokan szédülésről, 
bizonytalanságérzésről, látászavarról, gyengeségről számolnak 
be közvetlenül az ájulás előzményeként. Ha ezeket tapasztaljuk, 
mindenképpen húzódjunk árnyékba, üljünk le, és jelezzük valakinek 
a környezetünkben, hogy rosszul vagyunk – tanácsolta a főorvos.

(forrás: Semmelweis Egyetem)

PÁLYÁzATI FELHÍVÁS

Ferencváros Önkormányzata pályázatot hirdet „Ferencváros fényképeken” címmel
Ferencváros Önkormányzata annak alkal-
mából, hogy a városrész 225 éve nyerte 
el nevét, pályázatot hirdet a kerület egyes 
részeinek, utcáinak, tereinek, épületeinek, 
parkjainak művészi értékkel bíró fényké-
peken való bemutatására. Kiírásunk célja, 
hogy a művészi szempontból is értékes fo-
tók segítségével megörökítsük a IX. kerület 
építészeti, természeti értékeit, a személyes 
és sajátos nézőpontú képekkel ráirányítsuk 
a figyelmet Ferencváros rejtett vagy kevés-
bé ismert szépségeire, részleteire.
Pályázati témakörök:
• Ferencváros egy épületének, közte-

rületének vagy városrészének bemu-
tatása 2017-ben készített fényképek 
segítségével

• Ferencváros egy zöld területének be-
mutatása 2017-ben készített fényké-
pek segítségével

Pályázók köre: mindenki, aki bármely 
módon a IX. kerülethez kötődik
Pályázati anyag tartalma: legalább 5, 
legfeljebb 50 fénykép, a hozzájuk fűzött 
rövid, szöveges ismertetéssel
Beadható pályázatok száma: pályázón-
ként egy pályázati anyag
Beadás módja: elektronikus úton a 
helytorteneti@fmkportal.hu e-mail cím-
re küldhetők a pályázatok. Postai úton 
az alábbi címzéssel várjuk: Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, 
Ráday u. 18.

A pályaművek hétköznapokon 9–17 óra 
között személyesen is benyújthatók a Fe-
rencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben. 
Érdeklődni a 06/1/218-7420-as telefon-
számon lehet.
Terjedelem: maximálisan 50 fotó pályá-
zónként

Formátum: papíralapú képek esetében 
nincs megkötés, digitális fotó esetén 300 
dpi-s felbontás 

Beadási határidő:  
2017. szeptember 15. (péntek)

Eredményhirdetés: 2017. október 3-án 
a házasságkötő teremben (Bakáts tér 1.)
További tudnivalók: a beérkezett fotó-
anyagot szakmai bizottság bírálja el
Díjazás: a legjobb pályázatot beküldők 
értékes könyv- és ajándékcsomagban ré-
szesülnek

A legjobb pályaművekből 2017. decem-
ber 4-én kiállítás nyílik a Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjteményben.

Minden érdeklődőnek jó munkát kívá-
nunk!           

Ferencváros Önkormányzata
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RENDŐRSÉGI HÍREK
A vállalkozási szerződés
A vállalkozási szerződéssel a vállalkozó valamely tevé-
kenységgel elérhető eredmény megvalósítására, létrehozá-
sára, a megrendelő pedig annak átvételére és a vállalkozói 
díj megfizetésére kötelezi magát. Vagyis a vállalkozónak 
tényleges eredményt kell elérnie: pl. a festő kifesti a lakást, 
a szerelő megszereli a háztartási gépünket. 

A vállalkozó köteles biztosítani 
a tevékenység szakszerű, gaz-
daságos és határidőre történő 
befejezését. Ha az előállításhoz 
bármilyen anyag szükséges, 
azt – eltérő megállapodás hiá-
nyában – a vállalkozó köteles 
beszerezni.

A vállalkozó a megrendelő 
utasítása szerint köteles eljárni. 
Ha a megrendelő célszerűtlen 
vagy szakszerűtlen utasítást ad, 
a vállalkozó köteles őt erre fi-
gyelmeztetni. Ha a megrende-
lő a figyelmeztetés ellenére is 
fenntartja utasítását, a vállalkozó 
elállhat a szerződéstől, vagy a 
feladatot a megrendelő utasításai 
szerint, a megrendelő kockáza-
tára elláthatja.

A megrendelő a tevékenységet 
és a felhasználásra kerülő anya-
got bármikor ellenőrizheti. A 
vállalkozó nem mentesül a szer-
ződésszegés jogkövetkezményei 
alól amiatt, hogy a megrendelő 
a vállalkozó tevékenységét nem 
vagy nem megfelelően ellenőriz-
te.

A vállalkozó köteles elvégezni 
a vállalkozási szerződés tartal-
mát képező, de a vállalkozói díj 
meghatározásánál figyelembe 
nem vett olyan munkát is, amely 

nélkül a mű rendeltetésszerű 
használatra nem alkalmas. A 
vállalkozói díj a szerződés tel-
jesítésekor esedékes.

Határidőben teljesít a vállalko-
zó, ha az átadás-átvétel a szer-
ződésben előírt teljesítési határ-
időn belül megkezdődik. Nem 
tagadható meg az átvétel olyan 
hiba miatt, amely, illetve amely-
nek kijavítása vagy pótlása nem 
akadályozza a rendeltetésszerű 
használatot.

A megrendelő a szerződéstől 
a szerződés teljesítésének meg-
kezdése előtt bármikor elállhat, 
ezt követően a teljesítésig a szer-
ződést felmondhatja. A megren-
delő elállása vagy felmondása 
esetén köteles a vállalkozónak 
a díj arányos részét megfizetni 
és a szerződés megszüntetésé-
vel okozott kárt megtéríteni úgy, 
hogy a kártalanítás a vállalkozói 
díjat nem haladhatja meg.

Ha a vállalkozó a szolgáltatás 
nyújtását ingyenesen vállalja, a 
megrendelő a vállalkozó költsé-
geit – ellenkező megállapodás 
hiányában – köteles megtéríteni.

Dr. Niklai Zoltán ügyvéd
1098 Budapest, Lobogó u. 5. 

II. lph. 
06/70/770-0510

Tisztelt Kerületi Lakosok és Kerületen Áthaladók!
A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadal-
mi érdek, érvényesülésének alapvető feltétele, hogy a szabályokat 
mindenki betartsa, és bizalommal lehessen az iránt, hogy azokat 
mások is betartják. A közlekedés biztonságának fenntartása, és 
a közlekedési balesetek visszaszorítása érdekében az alábbi, 
tájékoztató jellegű felhívást tesszük közzé: 

Kérjük önöket, hogy a közúti közlekedés során egymással 
előzékenyek és türelmesek legyenek, tanúsítsanak empatikus 
hozzáállást. Fokozottan felhívjuk a figyelmet – különös tekin-
tettel az egy nyomon haladó járművek vezetői és a gyalogosok 
tekintetében –, hogy a KRESZ rendelkezéseit mindenki köteles 
betartani! A rendészeti osztály a közúti balesetek visszaszorítása 
és megelőzése érdekében az elkövetkezendő időszakban a sza-
bályok betartását fokozottan ellenőrizni fogja, szabálytalanság 
esetén pedig a megfelelő eljárást megindítja. 

Köszönjük együttműködésüket!
BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság

Feladta magát a Határ úti verekedő
A rendelkezésre álló adatok szerint a 19 éves budapesti T. Gábor 
június 7-én a késő esti órákban a Határ úton felszállt egy villa-
mospótló autóbuszra, amelyen egy nőt inzultált, majd a hölgy 
segítségére siető férfit ököllel megütötte. A sértett nyolc napon 
túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az elkövetőről a rendőrség 
felhívást adott ki, amelynek köszönhetően T. Gábor június 30-
án feladta magát a IX. kerületi rendőrkapitányságon. A férfit a 
ferencvárosi rendőrök súlyos testi sértés, valamint garázdaság 
miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és elő-
terjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására. 

Hamis diákigazolvánnyal bukott le
A ferencvárosi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya eljárást 
folytat magánokirat-hamisítás elkövetése miatt V. Dóra 22 éves 
budapesti lakos ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, 
hogy április 27-én a IX. kerület egyik metróállomásának kijárat-
nál a jegy- és bérletellenőrzés során a jegyellenőr részére hamis, 
díjmentesítésre jogosító igazolványt mutatott fel. A dokumentum 
vizsgálatát követően a nőt a rendőrök gyanúsítottként hallgatták 
ki, a keletkezett anyagokat vádemelési javaslattal a IX. kerületi 
ügyészségnek megküldték.

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, 
hogy Ferencváros Önkormányzatának 
képviselő-testülete 2017. augusztus 
7-étől augusztus 18-áig tartó igazgatási 
szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet 
alatt – a halaszthatatlan ügyek intézésére 
szervezett ügyeleti feladatellátáson túl – a 
Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Ügyeleti ügyfélfogadási rend 2017. 
augusztus 7-étől augusztus 18-áig:
Közszolgáltatási Iroda
Anyakönyvi Csoport (Bakáts tér 1.) 

• Hétfő: 8.00–16.00
• Szerda: 8.00–14.00
• Péntek: 8.00–12.00

Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport 
(Bakáts tér 14.)
Ügyfélszolgálati Kirendeltség  
(Toronyház u. 3/B, Ecseri u. 19.):

• Hétfő: 8.00–16.00 
• Kedd: 8.00–14.00 
• Szerda: 8.00–14.00
• Csütörtök: 8.00–14.00
• Péntek: 8.00–12.00

Postai Kirendeltségek  
(Bakáts tér 14., Gyáli út 17–19.)

• Hétfő: 8.00–15.30
• Kedd: 8.00–13.30
• Szerda: 8.00–13.30
• Csütörtök: 8.00–13.30
• Péntek: 8.00–12.00

Humánszolgáltatási Iroda  
(Lenhossék u. 24–28.)  
Rendszeres Ellátási Csoport  
és Eseti Támogatási Csoport

• Hétfő: 13.00–18.00
• Szerda: 8.00–16.00
• Péntek: 8.00–12.00

Adóiroda (Bakáts u. 8.)
• Hétfő: 8.00–16.00
• Szerda: 8.00–14.00
• Péntek: 8.00–12.00

Tekintettel arra, hogy az ügyfélfogadás 
ezen szervezeti egységeknél csökkentett 
létszámmal történik, az esetleges várako-
zásért Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét 
és megértését kérem!

Köszönettel: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

TÁjÉKozTATÓ - IGAzGATÁSI SzüNET

joGA VAN TuDNI!
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Toyota M5, Dél-Pest Autócentrum Kft. 
1097 Budapest, Gyáli út 42. 

Telefon: +36 1 348 4070, 
www.toyotam5.hu

Egész évre kiterjed a madarakkal 
való foglalkozás
A középső-ferencvárosi Liliom Óvoda elnyerte a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület elismerését, és 
Madárbarát Óvoda lett. Ennek apropóján beszélgettünk 
Mikóczi Eszter óvodavezetővel.

•	Kitől	és	honnan	jött	az	ötlet,	hogy	induljanak	az	elismerésért?
A cím elnyerését előkészítő és lebonyolító óvodapedagógus, a 
madaras program vezetője Sebőkné Dömök Zsuzsanna, de nagyon 
sok munkája van benne a Liliom Óvoda egész testületének, és 
természetesen a gyerekeknek is. Hosszú esztendők óta figyeljük 
a madarakat és gondot fordítunk rájuk, hiszen teljesen normális, 
hogy egy óvodában foglalkozni kell a természet minden részletével. 
Annak ellenére, hogy belvárosi intézmény vagyunk, mégis nagyon 
sok fajta madár fellelhető a kertünkben. A gyerekek láthatnak töb-
bek közt feketerigót, örvös és városi galambot, szarkát, dolmányos 
varjút, rozsdafarkút, sőt, esetenként vörösbegyet is.
•	Milyen	tevékenységek	előzték	meg	a	cím	elnyerését?
A megfigyelések és a gondozás: az évek során madáretetőket, -odú-
kat és -itatót szereztünk be. Különböző madaras témájú programokat 
szervezünk a gyerekeknek, és bekapcsolódtunk az önkormányzat 
által szervezett „Madarak városa, Ferencváros” projektbe. Felvettük 
a kapcsolatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesü-
lettel is, a szakemberek gyakran tartanak madarakkal kapcsolatos 
bemutatófoglalkozásokat. Kirándulásaink egy része szintén a ma-
daras programhoz kapcsolódik, így jutottunk el például a visegrádi 
Mogyoró-hegyre is.

•	Hogyan	szerepel	a	környezeti	nevelés,	a	madarak	megismertetése	
az	óvoda	pedagógiai	programjában?

Kiemelten. Egy pályázat eredményeként sikerült egy úgynevezett 
természetbúvár szobát kialakítanunk, amely a természetvédelemmel, 
fenntarthatósággal összefüggő játékokkal, eszközökkel, szakiro-
dalommal és gyermekirodalommal, valamint folyóiratokkal van 
berendezve. A gyerekek itt kiscsoportos foglalkozásokon ismerked-
nek a környezeti neveléssel, és természetesen sok olyan eszközünk, 
játékunk van, ami kifejezetten a madarakkal összefüggő. A madarak-
kal való törődés folyamatos és egész évre kiterjed, hiszen minden 
évszakban más és más megközelítésből kell rájuk figyelnünk. A 
madarakkal való foglalkozás pedig kapcsolatot teremt a természet 
többi eleméhez, főként a rovarokhoz, bogarakhoz.
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Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi 
babák fotóit a szerkesztoseg@ferencvaros.hu

e-mail címre Gólyahír jeligével!

Pötör Barnabás  
(2016. december 17.)

Bene Balázs  
(2016. december 11.)

Bereczki Lujza  
(2016. október 1.)

Polgár Vica Panna  
(2017. január 19.)

FERENcVÁRoSI GÓLYAHÍR REjTVÉNY


