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Új postai kirendeltség kezdte 
meg működését január 20-án a 
Gyáli út 17–19. szám alatt, az 
Aszódi úti lakótelepen.

Az auschwitz-birkenaui haláltá-
bort 1945. január 27-én szabadí-
tották fel, ennek 69. évfordulóján 
tartottak emlékülést.

köznevelési szakmai naP

4

Első alkalommal szervezték meg 
a ferencvárosi köznevelési és 
szociális intézmények szakmai 
napját január 29-én.

magyar kultúra napja
A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be nemzeti énekünket, a Himnuszt. 1989 óta 
ezen a napon ünneplik a magyar kultúrát. Az alkalomból országszerte rendeztek programokat, Ferencvárosban több 
eseménnyel is készültek.

Január 22-én tartották meg a kultúra napi 
gálát az FMK-ban, ahol a zenéé volt a fő-
szerep. A közönséget Bácskai János pol-
gármester köszöntötte. – A kultúrának az a 
szerepe, hogy összekösse az embereket – 
emelte ki a polgármester. A kerületi prog-
ramok ennek jegyében igyekeztek minden 
korosztályt megszólítani. 

A legkisebbek január 23-án a Meseóra 
című óvodás színházi előadást élvezhették 
a József Attila-lakótelepi Közösségi Ház-

ban, a felnőttek pedig az FMK-ban tartott 
Latinovits-emlékesten ismerhették meg a 
színészóriás legbensőbb gondolatait a fel-
olvasott napló- és levélrészletekből. Utób-
bival egy időben nyílt meg a Pincegaléria 
Mester és Tanítvány sorozatának legújabb 
kiállítása, melyre ezúttal Bukta Imre és a 
fiatal Bernáth Dániel alkotásait hozták el 
a városrészbe. A háromnapos ünnep zá-
róakkordjaként január 24-én a budapesti 
kovácsoltvas kapuk egyik legnagyobb 

mestere, Hikman Béla történetét feldolgo-
zó kiállítást nyitották meg a Helytörténeti 
Gyűjteményben. 

Ferencváros mindemellett helyszíne volt 
az országos Weöres Sándor centenáriumi 
év záróeseményének, amelyet a Művésze-
tek Palotájában tartottak a költő halálának 
25. évfordulóján – amely egybeesik a Ma-
gyar Kultúra Napjával. 

A programokról részletesen a 2. és a 13. 
oldalon olvashatnak.
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Gálaműsor a himnusz születésnapján
Ünnepi gálaesttel vette kezdetét az a rendezvénysorozat, amit a Ferencvárosi Művelődési Központban (FMK) tartot-
tak a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A január 22-i nyitóeseményen az Ádám Jenő zeneiskola kórusa, Hűvösvölgyi 
Ildikó színművésznő, valamint a Magyar Reneszánsz Együttes lépett fel.

A rendezvényt Tóth Betty, 
az FMK igazgatónője nyi-
totta meg, beszédében 
ismertette a Magyar Kul-
túra Napjának történetét. 
Elmondta, január 22-e 
a rendszerváltás idején, 
1989-ben vált ünnepnappá 
Magyarországon. Hozzá-
tette, az időpont egy kü-
lönleges eseményhez kap-
csolódik: Kölcsey Ferenc 
1823-ban ekkor fejezte be 
nemzeti imádságunk, a Himnusz megírá-
sát. A költeménnyel kapcsolatban Tóth 
Betty megjegyezte, irodalomtörténészek 
szerint is egyedülálló a világon, és kivá-
lóan alkalmas a magyarságtudat elmélyí-
tésére. Az igazgató asszony Sajó Sándor 
Magyarnak lenni című versének felolvasá-
sával zárta beszédét. „Egy-egy népet nem a 
testi hasonlóság, hanem a közös múlt, a ha-

sonló gond, az egy haza levegője egyesít s 
választ el egy más múltú s más jelenű nép-
től” – idézte Illyés Gyulát Bácskai János. A 
polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, 
a kultúrának az a szerepe, hogy összekösse 
az embereket és a népeket. Hozzátette, már 
gyerekkorban fontos a múltunk, nemzeti 
hagyományaink megismerése, ennek első 
állomása pedig a meseolvasás. Bácskai Já-

nos kiemelte, a kultúra terjesztése Ferenc-
városban is kiemelt jelentőségű, a kerületi 
könyvtárakkal kötött együttműködésnek is 
ez a célja.

A köszöntőbeszédek után az Ádám Jenő 
zeneiskola kórusa, Hűvösvölgyi Ildikó 
színművésznő, valamint a Magyar Rene-
szánsz Együttes lépett fel.

                      (szd)

Párhuzamos közérzetek
Közérzet címmel nyílt meg január 23-án a Pincegaléria Mester és 
Tanítvány sorozatának harmadik kiállítása, amelyen Bukta Imre 
Munkácsy-díjas művész huszonéves korában készült képei mel-
lett tanítványa, a most ennyi idős Bernáth Dániel alkotásai tekint-
hetők meg.

A tárlatot megnyitó 
Szurcsik József fes-
tőművész rámutatott 
arra, hogy az a többféle 
párhuzamosság – a ki-
állított képek egyazon 
életszakaszban készül-
tek, témájuk hasonló, 
kísérletezők mind a 
technikák, mind az áb-
rázolásmódok tekinte-
tében – kiemeli Bukta 
munkáinak máig ható 
frissességét és megszo-
rozza az asszociáció-
kat. Mindkét művész 
valamilyen aggodal-
mat fogalmaz meg a 
grafika, a festészet 
nyelvén, ám ezt úgy te-
szik, hogy semmit nem 
beszélnek túl, csak megragadnak egy-egy lényegi pontot abból, 
ami mindannyiunkban közös, mégis mindannyiunkban egyéni: a 
közértzetből. 

A kiállítás február 19-éig látogatható.
(KM)

a gyötrődő latinovits
A névadó költő kultuszának ápolása mellett a József Attila Iro-
dalmi Szalon azt tűzte ki céljául, hogy a művészet minél több 
alkotóját mutassa be a kerületi publikumnak. Latinovits Zoltán, 
legnépszerűbb színészeink egyike hosszú évekig élt családjával a 
Mester utcában, lejegyzett gondolatai két színművész, Holl Zsu-
zsa és Végh Péter közreműködésével elevenedtek meg az FMK-
ban tartott emlékesten január 23-án, a Magyar Kultúra Napja 
programsorozat keretében. 

Köszöntőjében az igazgató, Tóth Betty kiemelte, kultúra nincs 
közönség nélkül, Latinovitsot pedig a közönség szeretete tette 
halhatatlanná. Az eseményen a színész saját írásaiból, naplóiból, 
édesanyjához írt leveleiből, illetve a hozzá közel álló ismerősök, 
barátok visszaemlékezéseiből olvastak fel részleteket. A válogatás 
célja az volt, hogy a gyötrődő Latinovits Zoltánt mutassa be. A ki-
vetítőn a vallomásos sorok hallgatása közben családi fényképeket, 
a színészről készült filmfelvételeket követhetett a nagyérdemű.

(KM)
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Posta nyílt az aszódin
Új postai kirendeltség nyitotta meg kapuit január 20-án az Aszódi lakótelepen. A létesítményt a Merényi Gusztáv 
Kórház szakrendelőjében alakították ki, az önkormányzat közel 2,5 millió forinttal járult hozzá az épületrész korszerű 
megújításához.

A MÁV-Aszódi Lakótelepen élők régi 
kívánsága teljesült azzal, hogy január 
végén postahivatal kezdte meg mű-
ködését a Gyáli út 17–19. szám alatt. 
Az új kirendeltséggel lehetőség nyílik 
többek között a két kilogrammnál ki-
sebb tömegű belföldi és nemzetközi 
levélküldemények, illetve hivatalos iratok feladására, ajánlott- és 
tértivevényszolgáltatás igénybevételére, készpénz-átutalási meg-
bízás (sárga csekk) lebonyolítására, valamint különböző postai, 
pénzügyi és értékcikkek megvásárlására.

– Minden normálisan működő városnak, településrésznek van-
nak olyan intézményei, melyekre feltétlenül szükség van. Ilyen a 
posta is. Ez a tény erősítette meg bennünk azt a szándékot, hogy 
az Aszódi lakótelep nagy múlttal rendelkező, zárt közössége visz-
szakapja egykoron működő postahivatalát. Ferencváros Önkor-
mányzata egy újabb fejlesztést valósított meg az itt élők életmi-
nőségének javítása érdekében – mondta a megnyitó ünnepségen  
dr. Bácskai János polgármester, majd egy, a lakótelep nevezetes-
ségeit ábrázoló képeslapot adott át a ceremónia résztvevőinek. (A 
képeslap megtekinthető a 16. oldalon, Album-rovatunkban.) Az 
eseményen Kocsis István, a Magyar Posta hálózati igazgatója és 

dr. Vas Imre országgyűlési képviselő is köszöntötte a megjelen-
teket. – Polgármester úrral, Sajó Ákos képviselő úrral, a Magyar 
Posta vezetőségével és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mun-
katársaival összefogva mindent megtettünk azért, hogy a kiren-
deltség hat év után újra megnyílhasson – fogalmazott dr. Vas Imre, 
aki szerint az avatási ünnepségen megjelent tömeg jól mutatja, 
mennyien vártak erre a pillanatra.           (szencz)

meghosszabbítják az 1-es villamost
Az északi rész felújítási munkálatai mellett 
január 24-én elkezdődött az 1-es villamos 
déli ágának továbbépítése is, emiatt változik a 
közlekedés a Könyves Kálmán körúton.

Az 1-es villamos eddigi végállomása a Rá-
kóczi híd pesti hídfőjénél volt, ám a vonal 
meghosszabbítása után a budai Fehérvári útig 
mennek majd a villamosok. A mintegy 3 kilo-
méternyi új pálya mentén több új megállóhe-
lyet alakítanak ki. Amíg a munkálatok tarta-
nak, a villamosok csak a Mester utcáig járnak, 
a Ferencváros vasútállomás és a hídfő között 
201V jelzéssel villamospótlók szállítják az 
utasokat.
új menetrend a 15-ös járaton
Februártól új, a tapasztalatok alapján kiszá-
míthatóbb menetrend lép életbe a kerületün-
ket is érintő 15-ös buszjáraton. Ezek mellett 
változik a menetrend és javul a szolgáltatás a 
120-as, a 148-as, 193E és a 98-as buszcsalád 
járatain.
elkészült a Belváros főutcája
Befejeződtek a Belváros új főutcájának utolsó 
nagy építési munkálatai a Március 15. téren, 
ahol január 28. óta a térről balra nagy ívben, a 
hídra is lehet kanyarodni a nemrég kialakított 
lámpás kereszteződésben. Ezzel egy időben 
megszűntek a forgalomkorlátozások a busz-
sávokban is.

A posta nyitvatartási rendje:
Hétfő: 8.00–17.30
Kedd: 8.00–15.30

Szerda: 8.00–16.00
Csütörtök: 8.00–15.00

Péntek: 8.00–12.00

Fővárosi hírekújra találkoztak a közös képviselők
Másodszor ülésezett a Közös Képviselők Klubja Ferencvárosban. A mos-
tani fórum témája a társasházakkal és szövetkezeti lakásokkal kapcsolatos 
rezsicsökkentés volt.

A Közös Képviselők Klubjának első, ta-
valy novemberben tartott sikeres összejö-
vetele után január 28-án újra megtartották 
a fórumot. A visszajelzések megerősítet-
ték a folytatás szükségességét, mert a 
találkozón nemcsak szakmai előadások 
hangzanak el, hanem megteremtik a pár-
beszéd és a tapasztalatcsere lehetőségét is 
a közös képviselők között.

– A Közös Képviselők Klubjának létre-
hozásával az volt a célunk, hogy a közös 
képviselőknek kapcsolatuk legyen az 
önkormányzattal, és ezáltal minél több 
segítséget kaphassanak munkájukhoz. 
Azért van értelme ezeknek a fórumoknak, 
mert itt tisztázhatjuk mi az, ami önökre és 
a társasházra tartozik, és mi az, amiben 
mi mint önkormányzat segíteni tudunk – 
mondta köszöntőjében dr. Bácskai János 
polgármester.
A fórumon „Rezsicsökkentés a társas-
házakban és a szövetkezeti lakásoknál” 
témában Németh Szilárd országgyűlési 
képviselő, a rezsicsökkentés végrehaj-
tásáért felelős munkacsoport vezetője 
tartott előadást, amelyre a közös képvi-
selőkön kívül a Számvizsgáló Bizottság 
elnökei is meghívást kaptak. A rendez-

vényen Asztalos Dávid, a rezsicsökken-
tés végrehajtásáért felelős munkacsoport 
szakértője, a Fogyasztóvédelmi Bizottság 
munkatársa és dr. Vincze Anikó, a Nem-
zeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főosz-
tályvezetője is részt vett és válaszolt a 
szakmai kérdésekre.  (BU)
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szakmai nap a dandár utcában
Első alkalommal szervezte meg a Pol-
gármesteri Hivatal az Egészségügyi 
Szolgáltató KKN Dandár utcai Oktatási 
Központjában a ferencvárosi köznevelé-
si és szociális intézmények szakmai nap-
ját január 29-én.

A szakmai nap apropóját az elmúlt évek 
gyakori és nagy volumenű jogszabály-vál-
tozásai adták, egy ilyen rendezvény kere-
tében kívánták szakemberek segítségével 
összefoglalni és értelmezni a most záruló 
ciklus módosításait. Ezek a köznevelési 
területet kiemelten érintették, az iskolák 
jogszabályi környezete alapjaiban válto-
zott meg.

Formanek Gyula alpolgármester nyitot-
ta meg a rendezvényt, aki bevezetőjében 
elmondta, az eseményt hagyományterem-
tőnek szánja a hivatal, és még idén újabb, 
hasonló rendezvények követhetik, ahova 
más területek – például a civil szervezetek 
– képviselőit várják majd. A nagy számú 
érdeklődő is a program létjogosultságát tá-
masztotta alá.

A rendezvény nagyközönség számára is 
legérdekesebb előadását Gilicze Zoltán, a 
Hegyvidék (XII. kerületi) Önkormányzata 
Oktatási és Közművelődési Irodájának ve-

zetője tartotta, aki az iskolák és óvodák kö-
rüli változásokat foglalta össze. A legfon-
tosabb módosítások: ingyenes tankönyv 
700 ezer gyermeknek, a tankönyvpiac kor-
látozása (két tankönyv tárgyanként), egy 
éve történt az iskolák állami átvétele, ezzel 
összefüggésben megalakult a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ (rövidebb ne-
vén KLIK), bevezették a pedagógus élet-
pályamodellt, a hit- és erkölcstan oktatását, 
valamint a mindennapos testnevelést és a 
kötelező középiskolai közösségi szolgála-
tot.

A jövőben az idegennyelv-oktatás jog-
szabályi feltételei is változnak – az idegen 
nyelvi kompetenciamérések bevezetésével 
párhuzamosan. Legkésőbb 4. osztályig el 
kell kezdeni az első idegen nyelv oktatását 
(ez az angol, német, francia és kínai egyike 
lehet), 7. osztálytól pedig lehet kezdeni a 
második oktatását. A cél a B1-es (alapfo-
kú) szint elérése a közoktatás keretein be-
lül. Szintén a közeljövőben várható a kol-
légiumi elhelyezés és a művészeti oktatás 
reformja is.

Az óvodákat érintő változások közt szó 
volt az eddig is problematikus életvitel-
szerűen használt lakcím fogalmáról. Ko-

rábban számos esetben adódott visszás 
helyzet abból, hogy a család átjelentkezett 
más lakcímre, hogy egy-egy köznevelési 
intézménybe növelje a bekerülési esélyeit. 
Ezentúl a lakcímbejelentésnek három hó-
nappal az intézményi jelentkezés előttinek 
kell lennie, és a családlátogatások alkalmá-
val is – legkésőbb a harmadik időpontban 
– a megadott címen kell felkeresni a csalá-
dot. Az óvodákban is bevezetik a pedagó-
gusértékelést.

A szakmai nap délelőttjének további ré-
szében Szűcs Ferenc, a ferencvárosi óvo-
dák belső ellenőre ismertette az állam-
háztartási törvényt és az államháztartási 
törvény végrehajtásáról szóló kormány-
rendeletet módosító szabályozásokat. A 
kávészünet után Dósa Piroska, a Fővárosi 
Kormányhivatal Gyámhivatalának Gyám-
ügyi és Gyermekvédelmi Osztályának ve-
zetője beszélt az új polgári törvénykönyv-
ből fakadó, gyermekvédelmi és gyámügyi 
területen érvényesülő változásokról, Szabó 
Judit Ágnes, a Szociális és Gyermekvédel-
mi Főigazgatóság osztályvezetője pedig a 
menekültügyről, a családsegítő szolgála-
tokról és a támogatott lakhatásról szólt.

(MK)

kiemelkedő roma tanulókat díjaztak
Kilenc roma diák vehette át jutalmát kiemelkedő tanulmányi 
eredményéért, aktív közösségi munkájáért január 17-én dél-
után a Bakáts téri házasságkötő teremben. 

Az önkormányzat által létrehozott „deák” Közalapítvány célja, hogy 
minden évben támogassa azokat a Ferencvárosban élő, általános isko-
la 7–8. évfolyamára járó roma diákokat, akik kimagasló teljesítményt 
nyújtanak tanulmányaikban, sporteredményeikben, közösségi mun-
kájukban. Az ünnepségen az Ádám Jenő zeneiskola két diákja, Fehér 
Martin és Tóth Zoltán gitárjátéka köszöntötte a díjazottakat. Az alapít-
vány idén két sportruházatcsomagot és hét laptopot adott át a példamu-
tató tanulóknak, akik névsorát lapunk is közli.

A jutalmakat Klujber Róbertné, a közalapítvány elnöke és Formanek 
Gyula alpolgármester adta át. Az alpolgármester köszönetet mondott a 
szülőknek és pedagógusoknak is, akik munkájukkal, odafigyelésükkel, 
szeretetükkel alapozzák meg a diákok sikerét.    (KM)

A „deák” Közalapítvány idei díjazottjai:
• Bencsik Norbert (Telepy Károly Általános Iskola)
• Gábor Tiffany (József Attila Általános Iskola)
• Herczeg Anikó (Molnár Ferenc Általános Iskola)
• Nagy Attila (Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola)
• Petrovics Nikolett (József Attila Általános Iskola)
• Tóth Márk (Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános 

Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény)

• Tóth Szilvia (Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános 
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény)

• Vajda János (Molnár Ferenc Általános Iskola)
• Varga Bence (Telepy Károly Általános Iskola)
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az értékeket gyűjtik
A magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény preambulumában az Országgyű-
lés megállapította, hogy a magyar nemzeti 
értékek, és azokon belül a hungarikumok 
megőrzendő és egyedülálló értékek, ame-
lyeket az összetartozás, az egység és a 
nemzeti tudat erősítése érdekében össze-
gyűjteni, dokumentálni és védelmezni kell. 
Örökségünket, a magyar kultúra évezredes 
értékeit, a magyarság szellemi és anyagi 
alkotásait, ember alkotta és természet adta 
értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni.

A települések lehetőséget kapnak arra, 
hogy felfedjék és regisztrálják a területei-
ken található nemzeti emlékeket, és a fo-

lyamat koordinálására Települési Értéktár 
Bizottságot hozzanak létre. A települési ér-
téktárak adatgyűjteményei a megyei érték-
tárakhoz kerülnek, majd onnan továbbítva 
a magyar értéktárban összegződnek a kül-
honi magyarság értéktárának és az ágazati 
értéktáraknak az adataival. Ily módon ösz-
szesítve a magyar értéktárban nyilvántar-
tott nemzeti értékeket.

Az önkormányzat közigazgatási területén 
fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti 
érték felvételét a települési értéktárba bárki 
írásban kezdeményezheti a polgármester-
hez intézett beadványában.
A javaslatnak tartalmazni kell:
• a javaslattevő adatait

• az értéktárban felvételre javasolt nem-
zeti érték adatait

• az értéktárba felvételre javasolt nemzeti 
érték fényképét vagy audiovizuális do-
kumentációját

• a nemzeti érték kritériumainak való 
megfelelést valószínűsíthető dokumen-
tumokat

• a szakértő, illetve szakmai vagy civil 
szervezet támogató vagy ajánlólevelét

A bizottság Ferencváros Önkormányzata 
által megválasztott tagjai: Szűcs Balázs fő-
építész (elnök), Nagy Anikó, Gönczi Amb-
rus. 

A bizottság elérhetősége: ertektar@
ferencvaros.hu

üveghulladékok gyűjtése
Előző lapszámunkban közöltünk egy listát 
azokról a helyszínekről, ahol üveghulladé-
kot lehet leadni. Akkor a listából kimaradt 
néhány helyszín, most ezeket pótoljuk. A 
következőkben felsoroljuk az összes hely-
színt, ahol megmaradtak az úgynevezett 
szelektív hulladékgyűjtő szigetek, ezeken 
továbbra is lehetőség van az üveghulladék 
leadására:
• Aszódi utca–Ecseri út 19.
• Börzsöny utca–Dési Huber utca
• Börzsöny utca 19.
• Csengettyű utca, közérttel szemben
• Epreserdő utca 37. szervizút–Napfény 

utca
• Füleki utca, a rendelőintézettel szemben
• Gyáli út 15/A és a Péceli utca között
• Hentes utca 12., autószerviz előtt
• Hurok utca 5.
• Ifjúmunkás utca, Csemege parkoló
• Illatos út–Gubacsi út sarok, iskola előtt
• Lengyel Gyula Szki Toronyház utcai 

kerítés mellett

• Márton utca–Vendel utca sarok
• Mester utca–Vágóhíd utca sarok 72. 

mellett
• Mihálkovics utcai lakótelep, volt Profi 

melletti parkoló
• Nádasdy utca 2.
• Napfény utca 21. előtti parkoló sarka
• Napfény utca 29–31.
• Napfény utca, ABC előtti tér
• Pöttyös utca–Üllői út
• Réce utca–Osztag utca
• Soroksári út 44. (Ferencvárosi malom)
• Táblás utca 15.-tel szemben
• Távíró utca–Dési Huber utca, járda
• Toronyház utca, Csemegével szemben
• Toronyház utca–Lobogó utca sarok
• Tűzoltó utca 92. előtt
• Üllői út 155.
• Üllői út 185. előtt, a parkolóban
• Vágóhíd utca 31.–Lenkey utca sarok

A Liliom utca 3/A szám alatti helyszínre az 
üveggyűjtő konténereket a lakossági igé-
nyekre való tekintettel az önkormányzat 

visszahelyeztette. Ugyanitt a háztartásban 
felgyűlt használt sütőzsiradékot is el lehet 
helyezni.

A kerületben található további olaj-
gyűjtő helyszínek:
• Napfény utca, Spar mellett
• Mihálkovics utca, volt Profi melletti 

parkoló
• Tűzoltó u. 92
• Füleki utca, rendelőintézettel szemben
• Pöttyös utca–Üllői út sarok
• A Napfény utcai MOL kútnál levő kon-

téner a közeljövőben átkerül a Kereker-
dő parkba, a Vendel utca–Márton utca 
sarkára.

Ferencvárosban hulladékudvar is műkö-
dik, az Ecseri út 9. szám alatt. Hétfőtől 
péntekig 10 és 18, szombaton pedig 8 és 
14 óra között az alábbi hulladékokat lehet 
itt térítésmentesen leadni: papír, műanyag, 
fém, üveg, hungarocell, elem, akkumulá-
tor, elektronikai hulladék, fénycsövek, fá-
radt olaj, étolaj, használt ruha.

angol nyelvi klub
2014. február 6-án 10 órai kezdettel angol 
nyelvi klub indul a Napsugár Idősek Klub-
jában (Mester u. 33–35. fszt. 4., bejárat 
a Dandár u. felől), melyen a résztvevők 
megismerkedhetnek az angol teázási szo-
kásokkal miközben angoltanár segítségé-
vel elsajátíthatják az alapvető angol kifeje-
zéseket hétköznapi témákban. A teamatiné 
2014. február 6-ától minden héten, csütör-
töki napokon 10 órától kezdődik, melyekre 
szeretettel várunk minden jelentkezőt.
kreatív hobby foglalkozások
Kreatív hobby foglalkozássorozat vette 
kezdetét január végén a Családmentori 

Irodában (Lenhossék u. 24–28. I. em., lift 
biztosított), melyet júniusig minden hónap 
utolsó szerdáján tartanak. Február: farsan-
gi maszk készítése; március: üvegtál ké-
szítése; április: húsvéti ajtódísz készítése; 
május: kaspó készítése; június: kulcstartó 
készítése decoupage technikával.
A programok ingyenesek, melyekre első-
sorban középső-ferencvárosi, 50 év felet-

tieket várunk. A létszám limitált; a kivá-
lasztás jelentkezési sorrendben történik. 
Regisztrálni a 06/1/210-9259-es telefon-
számon lehet. A foglalkozások József At-
tila Terv (KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003 
azonosítószámú projekt keretében valósul-
nak meg.

(x)
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emlékülést tartottak a holokausztról
Az auschwitz-birkenaui haláltábort 1945. január 27-én szabadították fel, ennek 69. évfordulójára hirdettek tudomá-
nyos emlékülést a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontba. Az eseményen Haraszti György történész olvasta fel Orbán 
Viktor miniszterelnök üzenetét, amelyben többek között az állt, hogy a magyar holokauszt az egész nemzet tragédiája, 
és „nem tűrhetjük és nem is tűrjük, hogy bárkit etnikai vagy vallási hovatartozása okán megbélyegezzenek, megalázza-
nak vagy bántalmazzanak. Ezért hirdette meg a kormány a zéró tolerancia politikáját”.

A kormány képviseletében Rétvári Bence, 
a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
rium parlamenti államtitkára tartott beszé-
det. Rétvári szerint hazánkban csak 25 éve 
lehet szabadon beszélni a holokausztról, 
ezért háromszoros gyorsasággal kell fel-
tárnunk, felidéznünk a történelmi traumát, 
hogy ne maradjunk le a többi, a kutatásban 
nálunk előrébb járó országtól. – Amikor a 
vészkorszakra emlékezünk, a rossz állam 
diszfunkcionalitását is látjuk – mondta az 
államtitkár, hangsúlyozva, sem magyar 
államként, sem magyar civilként nem tud-
tuk megvédeni honfitársainkat, akik ellen 
rémtetteket követtek el Magyarország ne-
vében.

A Magyarország a tragédia árnyékában 
címet viselő emlékülést Fodor Pál, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia történettudo-
mányi intézetének főigazgatója vezette. 
A rendezvényen megjelent mások mellett 
Boross Péter volt miniszterelnök, Hölvényi 
György egyházi, nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, 
Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök, 
Ilan Mor izraeli nagykövet és Bácskai Já-
nos, Ferencváros polgármestere is.

Az emlékülést két kiállítás-megnyitó kí-
sérte: a Holló Imre grafikáit bemutató tárlat 
mellett az Egyházi embermentők című ki-
állítás segíti az emlékezést. Utóbbin azon 

hősök nevei olvashatók, akik zsidókat és 
magyarokat mentettek – a kettőt pedig nem 
szabad szétválasztani, figyelmeztettek erre 
többen is a megnyitón. A program zárasa-
ként, este főhajtással és gyertyagyújtással 

tisztelegtek a vészkorszak áldozatai előtt 
az Áldozatok Emlékfalánál, ahol az Egy-
séges Magyarországi Izraelita Hitközség 
vezető rabbija, Köves Slomó mondott imát.                          

(KM)

ülésezett a képviselő-testület

konszolidálták az adósságot
Első fordulóban elfogadta a Képviselő-testület Ferencváros Ön-
kormányzatának 2014. évi költségvetését a január 23-án tartott 
ülésen. A költségvetés stabil és fenntartható, amely részben an-
nak is köszönhető, hogy a kormány két lépcsőben konszolidálta 
az önkormányzatok adósságállományát. Ferencvárostól összesen 
4 milliárd forintnyi tartozást vállalt át az állam, így a kerület 2013. 
év előtt felvett hosszú lejáratú hitelállománya megszűnt. Ennek 
köszönhetően, növekedhet a fejlesztési célokra fordítható forrás 
a kerületben.

A képviselők véglegesítették a fák és fás szárú növények védel-
méről szóló rendeletet, amely egyebek mellett arról rendelkezik, 
hogy minden egyes kivágott fát be kell jelenteni a jegyzőnek, és 
háromszorosan kell azt pótolni. Emellett a lakók érdekében hatá-
roztak arról, hogy azok a vendéglátóüzletek tulajdonosai, akiknek 
vannak kiülős teraszaik, kötelesek információs táblát elhelyezni 
minden asztalon, amelyen felhívják a vendégek figyelmét a csen-
des, nyugodt lakókörnyezetre. Habár az előző évhez képest a 
közétkeztetési díjak emelkedtek, a képviselő-testület döntésének 

köszönhetően a szülőknek mégsem kell többet fizetniük, mert a 
többletköltséget az önkormányzat magára vállalta. Ez 2014-ben 
mintegy 20 millió Ft önkormányzati támogatást jelent kerületi 
szinten.
A testület arról is döntött, hogy 2014-ben új támogatásként élel-
miszersegély kerül bevezetésre. Minden év áprilisában a kerület-
ben élő 70. életévét betöltött személyek, valamint a négy-, vagy 
többgyermekes családok – jövedelemtől függetlenül – Erzsébet-
utalvány formájában egységesen 3000 forint értékű élelmiszertá-
mogatást kérhetnek.

Folytatódik az iskolatejprogram: rászorultság alapján a gyerekek 
tízóraira egy pohár tej mellé kiflit is kaphatnak a tankerület és az 
önkormányzat együttműködése révén.

Fontos információ az is, hogy a gyógyszertámogatás, illetve a 
helyi gáz- és távhőtámogatás esetében a Képviselő-testület módo-
sította a támogatás igényléséhez szükséges jövedelemhatárokat, 
így többen tudják igénybe venni ezeket a támogatásokat (részletek 
a 7. oldalon, a „Gondoskodó Ferencváros”-rovatban).            (TZA)
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GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

Fórum a rezsicsökkentésről
Ha Gyurcsányék kerülnének kormányra, megszüntetnék 
a rezsicsökkentést és szakítanának a jelenlegi árképzési 
gyakorlattal, ami végül áremelkedéshez vezetne – hangsú-
lyozta Rogán Antal január 20-án, a zsúfolásig megtelt Fe-
rencvárosi Művelődési Központ színháztermében tartott 
rezsifórumon.

Az eseményen Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője és dr. Vas 
Imre országgyűlési képviselő tartott előadást. Vas Imre emlékez-
tetett rá, hogy ősz óta újabb tíz százalékkal csökkentek a családok 
rezsiköltségei. A 2014-es év sorsdöntő lesz, utalt a 6. választóke-
rület fideszes képviselőjelöltje az áprilisi országgyűlési választá-
sokra. Mint mondta, a voksolás során eldől, visszatér-e az a kor-
mány, amely válságba vezette az országot, vagy elindulhatunk a 
fejlődés útján.

Rogán Antal – aki egyúttal az 1. választókerület fideszes jelölt-
je – hangsúlyozta, a 2010-es kormányváltást követően Magyar-
ország a talpára tudott állni, és képes volt arra, hogy megújuljon. 
Felhívta a figyelmet arra, a Fidesz és a KDNP dönt a rezsicsök-
kentés következő üteméről is.                                                 (BU)

helyi fűtéstámogatás a kerületben
Ferencváros Önkormányzata az el-
múlt években minden télen gázár- és 
távhőtámogatásban részesítette az arra 
jogosult kérelmezőket. Formanek Gyula 
alpolgármester javaslatára most új elemek-
kel bővült a helyi fűtéstámogatás. Önkor-
mányzatunk azokon is segít, akik vegyes 
tüzeléssel (fa, szén), árammal, olajjal vagy 
PB-gázzal fűtenek. Januárban a képviselő-
testület módosította a helyi rendeletet, így 
többen részesülhetnek fűtéstámogatásban, 
amely októbertől márciusig igényelhető.

Fűtéstámogatásra jogosult az a IX. kerü-
letben állandó bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személy, 
aki:
• nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátás-

ban részesül, egyszemélyes háztartást 
vezet, és havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj legkisebb ösz-

szegének 350%-át (ez az összeg 2014-
ben 99 750 forint),

• olyan többszemélyes háztartásban él, 
ahol mindenki nyugdíjban vagy nyug-
díjszerű ellátásban részesül, és a ház-
tartásban együtt élő személyek egy főre 
jutó havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
300%-át (2014-ben 85 500 forint),

• gyermekét egyedül neveli, és a háztar-
tásban együtt élő személyek egy főre 
jutó havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
300%-át,

• akinek háztartásában tartós betegség 
vagy súlyos fogyatékosság miatt ma-
gasabb összegű családi pótlékban ré-
szesülő személy él, és a háztartásban az 
együtt élő személyek egy főre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, 
és vagyona sem neki, sem a vele együtt 
élő személyeknek nincs.

A támogatás háztartásonként egy személy 
részére állapítható meg, a kérelem benyúj-
tása hónapjának 1. napjától az adott fűtési 
szezon végéig – időarányosan. A támogatás 
összegét az önkormányzat havonta átutalja 
a gáz-, távhő-, illetve elektromos szolgálta-
tónak, amely a támogatás összegét jóváírja 
a jogosult számláján. A tüzelőolajjal, fával, 
szénnel és PB-gázzal fűtőknek számlát kell 
benyújtaniuk az önkormányzat felé. Fon-
tos, hogy csak a kérelmező nevére és IX. 
kerületi lakcímére kiállított számla fogad-
ható el. Részükre a támogatás postán vagy 
átutalással kerül folyósításra.

Az igénylőlap letölthető az önkormányzat 
honlapjáról (www.ferencvaros.hu), vagy 
átvehető az Ügyfélszolgálati Irodákban.

kérdezze Polgármesterét  
a 9.tv-ben!
Idén első alkalommal január 21-én volt a 
9.tv Kérdezze Polgármesterét! című műso-
rának vendége dr. Bácskai János, akivel a 
városépítés, a kultúra és a sport kapcsán 
beszélgetett a műsorvezető.

A városrehabilitációt érintő nézői kérdésekre re-
agálva a polgármester elmondta, jelenleg 9 ház 
felújítása zajlik, ezek közül 5 épület a József At-
tila Terv keretében újul meg. József Attila szü-
lőházában, a Gát utca 3. szám alatt kialakításra 
kerülő modern emlékhelyet a tervek szerint még az idén átadják. 
Szeretnék, ha Magyarországon a József Attila-kultusz egyik köz-
pontja, kiindulópontja lenne Ferencváros, és minden iskolás leg-
alább egyszer ellátogatna József Attila szülőházába.

A nézői kérdések sorában egy hölgy a LÉLEK programban érin-
tett lakók nevében telefonált, azok további sorsa iránt érdeklődött. 
A programban olyan hajléktalan emberek vesznek részt, akik a 
FESZOFE Nonprofit Kft.-nél dolgoznak, lakhatással viszont még 
nem rendelkeznek. Ezért Ferencváros Önkormányzata tavaly nyá-
ron hat szociális lakást ajánlott fel számukra. Az eredeti elképze-
lések szerint hat hónapra szólt a lehetőség, ezt most – az érintettek 
kérésére – az önkormányzat három fél évvel meghosszabbította, 
abban bízva, ennyi idő elegendő lesz arra, hogy az egykori otthon-
talanok újrakezdhessék életüket. 

A műsort teljes hosszában a 9.tv YouTube csatornáján is meg-
tekinthetik (www.youtube.com/kilencponttv). Bácskai János 
legközelebb február 25-én lesz a műsor vendége, addig a 9.tv 
munkatársai várják kérdéseiket a 218-2121-es üzenetrögzítős te-
lefonszámon.

(forrás: 9.tv)

Olvassa be 
telefonjával a 
QR-kódot, és 
tekintse meg 

videónkat.
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MOZDULJ VELÜNK!

Családtag lett a futsalszakosztály

legendás történetek
Tizenhat kiváló ferencvárosi labdarúgó 
szólal meg a Fradi – bajnokok klubja című, 
nemrégiben megjelent kötetben. Az egy-
kori legendás ferencvárosi krónikás, Nagy 
Béla nyomdokain haladva, újabb nagysze-
rű könyvet írt Fűrész Attila. Ezúttal olyan 
futballistákat szólaltatott meg, akik nem-
csak remek játékosai voltak – különböző 
időszakokban – a Fradinak, hanem törté-
neteik közel hozzák őket a szurkolókhoz, 
olvasókhoz. 

Mindannyiunk szerencséjére elmondta a 
maga sztoriját Gyetvai László is, aki ke-
véssel 95. születésnapja előtt hunyt el, így 
a könyv megjelenését sajnos már nem érte 
meg. Mesélt a szerzőnek többek között Ru-
das Ferenc, Rákos Gyula, Ebedli Zoltán, 
Szokolai László, Szűcs Lajos és Dragóner 
Attila, vala-
mint egyetlen 
légiósként Igor 
Nicsenko is. 
Stílszerűen dr. 
Springer Mik-
lós, a klubala-
pító unokája írt 
bevezetőt a kö-
tethez.

       (m)

Karácsony előtt új szakosztállyal bővült az FTC nagy csa-
ládja: a Ferencváros futsalosai csatlakoztak az anyaegyesü-
lethez. Az NB II Nyugati csoportját nagy fölénnyel vezető 
együttes kerete továbberősödött, és az év elejétől egykori 
remek játékosok irányítják a zöld-fehéreket.

A futsal a FIFA irányítása alatt zajló kispályás teremlabdarúgás, 
neve a portugál futebol de Salao és a fútból sala kifejezésből szár-
mazik. A 4+1 fős csapatok által játszott sportág világszerte, így 
hazánkban is egyre népszerűbb. 

2011 tavaszán nagy volt a boldogság a ferencvárosi futsalosok 
körében, a gárda bravúros teljesítménnyel bronzérmes lett az NB 
I-ben. Nem sokkal később anyagi okok miatt visszalépett a csapat, 
és a másodosztályban folytatta. Az alaposan megfiatalított együt-
tes előbb második, majd harmadik lett az NB II Nyugati csoport-
jában. A jelenleg futó sorozatban eddig nagyszerűen szerepeltek 
a zöld-fehérek, hat pont előnnyel állnak az élen úgy, hogy egy 
mérkőzéssel kevesebbet játszottak, mint közvetlen követőjük. 

Nem sokkal az év végi ünnepek előtt jelentették be az FTC ve-
zetői, hogy a futsalosok csatlakoztak a klubhoz, és ezentúl annak 
színeiben szerepelnek. Január közepén ismét örömteli hírek ér-
keztek a sportág ferencvárosi hívei számára. A korábban a nagy-
pályás Fradiban is megfordult, legutóbb Budaörsön játszó Bárá-
nyos Zsoltot szerződtették a zöld-fehérek, valamint csatlakozott 
az együtteshez a szintén egykori ferencvárosi Ferencz Dániel.  

A vezetőedzői teendőket a hajdani gólkirály, Dzurják József és 
az egyesületnél utánpótlás-nevelői feladatokat már többször ellátó 
Bücs Zsolt közösen végzi. A Fradi futsalcsapatának célja egyelőre 
az élvonalba feljutás, ott pedig majd a dobogóért szeretnének har-
colni a zöldek.            (M. S.)

nyitott tornatermek Ferencvárosban
Ferencváros Önkormányzata ingyenes 
sportfoglalkozásokat szervez a kerület-
ben élők számára. A „Nyitott tornate-
rem” elnevezésű programok keretében 
egészségmegőrző tornára és önvédelmi 
foglalkozásra várják Ferencváros aktív 
és egészséges életmódra vágyó lakóit. A 
programok kortól és nemtől függetlenül 
mindenki számára nyitottak.

Egészségmegőrző torna: célja az ál-
lóképesség, erőnlét javítása, a moz-
gásszervi problémák kialakulásának 
megelőzése. A torna gyakorlatait a 
résztvevők igényeinek és állapotának 
megfelelően alakítják ki.

Helyszínek és időpontok:
Weöres Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium, IX. kerület, Lobogó utca 1. 
Minden hétfőn 17.15–18.30 óráig.

Molnár Ferenc Általános Iskola, IX. 
kerület, Mester utca 19. Minden kedden 
17.00–18.15 óráig. 

A foglalkozásokat Dornbach Ildikó at-
létika szakedző, TRX-edző, funkcioná-
lis tréner vezeti.

Önvédelmi foglalkozások: célja a részt-
vevők megismertetése a karate világá-
val, amely egészségmegőrző és gyó-
gyító hatású küzdősport. A karate segít 
a mindennapi stressz levezetésében, az 
önvédelmi gyakorlatok elsajátítása pe-
dig magabiztossá teszi a résztvevőket. 
Az edzéseken szakember felügyelete 
mellett mindenki korának és állapotá-
nak megfelelő intenzitással vehet részt.

Helyszín és időpont: 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnázium, IX. kerület, Lónyay utca 
4/C–8. Minden szerdán 18.00–19.30 
óráig.

Az edzéseket Zima István 2. danos 
goju-kai karate mester vezeti.

A „Nyitott tornaterem” programok 
minden ferencvárosi számára ingyene-
sek, melyekre minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

Ferencváros Önkormányzata



Ferencváros 9

Célpontban
a sportlövészet 
Mindössze három éve sportol, érmeinek és kupáinak azonban se szeri, se 
száma. Hurai Viktória, a Molnár Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulója 
egy nem mindennapi sportágban, a lövészetben szerez dicsőséget újra és újra 
mindannyiunk örömére. A serdülő korosztályú lány legutóbb a Budapest-baj-
nokságon nyert ezüstérmet.
•	 Miért	 esett	 a	 választásod	 a	 lövészetre,	
amikor	sportágat	kerestél	magadnak?

Igazából a sportág választott ki engem. 
Előtte íjászkodtam, ám apukámnak volt 
egy légpisztolya, amivel a kertben sokszor 
gyakoroltunk. Sörösüvegeket és -kupako-
kat céloztunk meg. Annyira megtetszett 
nekem ez a dolog, hogy elhatároztuk, ellá-
togatunk egy lövészklubba. A választás az 
Angyalföldi Polgári Lövész Egyletre esett. 
Ennek három éve.

•	 Hosszú,	 nyurga	 lány	 vagy.	 Ilyen	 egy	
ideális	lövészalkat?

Tulajdonképpen nincs olyan testi adottság, 
amely elvárás ebben a sportágban. Van 
köztünk alacsony, magas, vékonyabb és 
teltebb, versenyezni pedig tízéves kortól 
bármeddig lehet. Érdekesség inkább az, 
hogy zömmel lányok űzik ezt a sportot.
•	 Hogyan	 tudod	 összeegyeztetni	 a	 tanu-
lást	és	a	lövészetet?

Nehezen. A klubnál elvárják, hogy az is-
kolában és az edzéseken, versenyeken is 
jól teljesítsünk. Ha azt tapasztalják, a sport 
a tanulás rovására megy, akkor nagyon 

leszidnak minket. Van egy előírt követel-
mény, amit teljesítenünk kell. Nincs mese. 
Hetente háromszor járok edzésre, általában 
fél nyolc körül érek haza, utána állok neki 
a tanulásnak.
•	 Két	 versenyszám	 létezik	 a	 lövészeten	
belül.	 Te	 melyikben	 szoktál	 indulni	 a	
versenyeken?

Puskában és pisztolyban is. Ez utóbbit 
azonban sokkal jobban kedvelem. A puska 
egyébként nagyobb, nehezebb, mint a pisz-

toly, ugyanakkor mindkét fegyvernemben 
három testhelyzetben lehet lőni: fekve, tér-
delve és állva. A puskával kisebb táblára 
kell célozni.
•	 Hol	tárolod	a	fegyvereidet?
Edzések után egyelőre otthagyom a terem-
ben, de ha kapok fegyvertartási engedélyt, 
akkor már bármikor el tudom hozni őket. 
A versenyekre persze e nélkül is elvihetem 
őket, az egyesületi könyvemmel igazolva 
van, hogy sportlövész vagyok.
•	 Van	 olyan	 álmod,	 ami	 a	 közeljövőben	
esetleg	meg	is	valósulhat?

Kijutni a riói olimpiára.

sPort

Bárányos Zsolt nagy erőssége lehet a csapatnak

Holánszky Laura

Parádés évkezdet  
a medencében
Idén is megrendezték a már hagyományos 
vegyes úszóversenyt Linzben. Az Ausztria 
harmadik legnagyobb városában 24. alka-
lommal lebonyolított viadalon nyolc or-
szág 35 egyesületének mintegy 400 úszója 
állt rajtkőre. A Ferencváros színeiben heten 
versenyeztek, és nagyszerű eredményeket 
értek el. Nem csupán az érmeknek, a jó 
időknek, az egyéni csúcsoknak is örülhet-
tek a fiatal sportolók. 

A legjobb teljesítményt a 12 éves 
Holánszky Laura nyújtotta, aki öt számban 
is legyőzhetetlennek bizonyult. Nem sok-
kal maradt el tőle a 15. évében járó Felkai 
Boglárka, ő négy aranyérme mellé egy 
ezüstöt is nyert. Két első és négy második 
hely Sós Dániel mérlege, Mándli Benedek 
két arany- és egy ezüst-
érmet szerzett. Dicsé-
ret illeti a második 
helyezéséért Harsá-
nyi Gergelyt, vala-
mint bronzérméért 
Kis Petrát és Gálicz 
Pétert. A Fradi 
úszói össze-
sítésben a 
m á s o d i k 
helyen vé-
geztek az 
éremtáb-
lázaton. 

           (m)

szép volt, srácok!
Az olimpiai bajnok birkózó, Hódos Imre 
szülővárosában, Hajdúnánáson immár ki-
lencedik alkalommal rendeztek nemzet-
közi emlékversenyt az egykori klasszis 
tiszteletére. Összesen 320 utánpótláskorú 
birkózó lépett szőnyegre, köztük a Fe-

rencváros ifjú tehetségei, akiket Széles 
József mesteredző készített fel. A hat fra-
dista közül öten éremmel térhettek haza. 
Bor Dávid és a lányoknál Szabados No-
émi a dobogó legmagasabb fokára állha-
tott fel. Sokacz Iván ezüst-, Seregi Balázs 
és Bíró Endre pedig bronzérmet szerzett.

Hurai Viktória
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„a sárkányos cégér alatt”
Különleges tárlattal várja az érdeklődőket január 
24-étől a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény: 
a kiállítás Hikman Béla, egy Marcaliból származó 
ferencvárosi műlakatos mester és családja törté-
netével ismerteti meg a látogatókat. Hikman Béla 
számos nagy bérpalota és középület kovácsoltvas 
munkáinak elkészítésében vett részt. Keze mun-
káját őrzik például a magyar Parlament és a buda-
pesti minisztériumok egyes vasipari alkotórészei 
is. A nemrégiben megnyílt ferencvárosi tárlat má-
sik fele a mester unokája, az idén 75 éves Szabó 
Béla festőművész képeit mutatja be.

– Nagy örömünkre szolgál, hogy a most átadott 
kiállítás tematikáját tekintve kapcsolódási pont 
jött létre a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjte-
mény és a Marcali Múzeum között – hangsúlyozta 
a megnyitón Vidák Tünde néprajzkutató, a Marca-
li Helytörténeti Múzeum igazgatója. Hozzátette, a 
tárlat korábban Balatonmáriafürdőn és Marcali-
ban már látható volt, és mindkét helyszínen nagy 
sikert aratott. A kiállítás március 22-éig tekinthető 
meg.                                                            (szencz)

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfej-
tőink között értékes könyvajándékot 
sorsolunk ki.

1. Melyik Budapest leghosszabb útja?
A) az Andrássy út 9. B) a Hungária körút 
C) az Üllői út
2. Aigner Sándor tervei alapján készült el 
a neogótikus stílusú Örökimádás templom. 
Hányban?
A) 1896  B) 1902 C) 1908
3. Hány méter magas az Örökimádás temp-
lom tornya?
A) 47 m B) 58 m C) 62 m

4. Kinek az emlékére építették?
A) a meggyilkolt Erzsébet királyné   
B) Mária Terézia C) Szűz Mária emlékére
5. Mely védőszentek láthatók a bejárat két 
oldalán elhelyezett szoborfülkékben?
A) Szent Gellért és Árpád-házi Szent Mar-
git B) Assisi Szent Ferenc és Árpád-házi 
Szent Erzsébet C) Morus Tamás és Szent 
István
6. Ki ajándékozta a 9 méter magas, már-
ványból készült főoltárt a templomnak? 
A) Ferenc József B) Horthy Miklós C) Te-
leki Pál
7. A kápolna oltárának kegyképe a minden-

kor Segítő Szűzanya. 
Kik nyugszanak az 
előtte fekvő már-
ványlap alatti kriptá-
ban?
A) a templomépíttető 
Kánter Károly, 
őrgróf Pallavicini 
Edéné és családja 
B) Erzsébet királyné 
C) Horthy Miklós 
édesanyja
8. Az oldalsó ablakok 
bordázatát eredetileg 
Róth Miksa készítet-
te, de ezek az üveg-
képek a háborúban 
elpusztultak. 
Hol készültek a ma is 
látható ablakok?

A) az ajkai üveggyárban B) Muránó híres 
üveggyárában C) a pécsi Zsolnay gyárban

Előző lapszámunk nyertese: Mol-
nár Anikó.  Gratulálunk! Kérjük, írja 
meg postacímét a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre! A helyes meg-
fejtés: 1 – C, 2 – A, 3 – B, 4 – B, 5 – C, 
6A – Közraktár utca, Petőfi híd mellett, 
6B – Boráros tér, 6C – Ferenc körút

A második világháborúban és 1956-ban az Örökimádás temp-
lom sok sérülést szenvedett. A képek a felállványozott tornyot 
mutatják az 1960-as évek elején.
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Vízitorna

Február 4. 15.00
Molnár tanuszoda (Mester u. 19.)

Gyógytorna
Február 5. 11.00
Dési Huber Művelődési Ház (Toronyház 
u. 17/B)

Filmklub – Tilos a szerelem
Február 6. 15.00
Pinceszín (Mátyás utca 7.)
A film tartalma: Az országot járó, exka-
vátoros brigádot a szerelemtől óvó veze-
tő, Frank maga esik halálos szerelembe.
Rendezte: Rényi Tamás 
Főszereplők: Avar István, Darvas Iván, 
Törőcsik Mari

Vízitorna
Február 7. 16.00
Weöres tanuszoda (Lobogó u. 1.)

Gyógytorna
Február 12. 11.00
Ferencvárosi Művelődési Központ  
(Haller u. 27.)

Kiállítás-megnyitó
Február 12. 17.00
FMK folyosógaléria
Az 50 éves Ferencvárosi Természetjárók 
Egyesület túráiról képekben 

Macska- és állatbarátok klubja
Február 12. 16.00
FMK
Téma: Állattartás és betegségek
A klub meghívott vendége: dr. Argai 
György

Nordic walking a Városligetben
Február 13. 10.00
Találkozás: az önkormányzati épület 
előterében, Lenhossék u. 24–28.

Nyugdíjasok farsangja
Február 14. 14.00
FMK földszinti előadóterme és  
előcsarnoka
Álarcosbál kortalanul, zene, tánc, humor, 
jelmezverseny
Előadó: Somogyi Károly

Vízitorna
Február 18. 16.00
Weöres tanuszoda

Szó és ember – 
irodalmi előadás

Február 18. 15.00
Börzsöny utcai könyvtár 
(Börzsöny u.13.)
Előadó: Oláh János, a Magyar Napló 
Kiadó főszerkesztője, író, költő
Felolvas: Viczián Ottó Jászai Mari-díjas 
színművész

idősügyi programajánló

Ferencvárosi életutak
„Ferencvárosi életutak” címmel megjelent az a könyv, amely a kerületben élő polgárok személyes hangvételű elbeszélé-
sei alapján mutatja be Ferencváros közelmúltját. Az antológiába az idősügyi program részeként egy tavaly meghirde-
tett önéletírói pályázat legjobb pályaműveiből válogattak.

Az önkormányzat és az Írók Alapítványa „A teljesség felé” idős-
ügyi koncepció keretében 2013 márciusában írta ki a „Ferencvá-
rosi életutak” elnevezésű önéletírói pályázatot. A pályázaton azon 
60 év felettiek indulhattak, akik ferencvárosi lakosok, vagy életük 
valamilyen módon a kerülethez 
kötődik. A győzteseket tavaly 
októberben, az Idősek és Zene 
Világnapjához kapcsolódó ren-
dezvénysorozat részeként hir-
dették ki.

A kötetet – amelynek a történe-
lem személyes élmények alapján 
való dokumentálása és a generá-
ciók közti összetartás erősítése 
a célja – január 28-án mutatták 
be a csordultig telt Bakáts téri 
házasságkötő teremben, a „Szó 
és ember” irodalmi előadásso-
rozat megnyitóeseményeként. 
Az első öt díjat nyert alkotóval 
Mezey Katalin, a zsűri elnöke és 
Bácskai János polgármester, a 
rendezvény házigazdája beszél-
getett. A győztes pályaművekből 
Hűvösvölgyi Ildikó, a Turai Ida 
Színház művésznője olvasott fel 
részleteket, amelyekhez a kivetí-
tőn látható képsorozatot Gönczi 
Ambrus, a Helytörténeti Gyűjte-
mény igazgatója állította össze.

A díjazottak:
Pruzsinszky Sándor: Bakáts tér
Csató Gyula: Egy műhely, egy kocsma és a Mermeze család
Arányi Miklós: A Ráday utca az eltűnt idő nyomában
Hollai Ferenc: Gát utcai történetek
Miklóssy Endre: A Franzstadt és az élet egyeteme
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„aki nem hiszi, járjon utána”
Hetedik alkalommal rendeztek Benedek Elek népmesemondó találkozót a Vágóhíd utcai Kerekerdő Óvodában. Idén 
olyan mesékkel lehetett jelentkezni a rendezvényre, amelyek határon túli magyarlakta területekről származnak.

A kétnapos programon 16 kisgyermek 
adott elő felvidéki, székely és csángó nép-
meséket. Jelen voltak a már hagyomány-
nyá vált rendezvény visszatérő vendégei, 
Levente Péter előadóművész, Bán György 
népi hangszerkészítő és Bácskai János pol-

gármester, de voltak olyanok is, akik most 
először vettek részt a találkozón, mint 
például Budai Ilona népdalénekes, nép-
mesemondó, valamint a Pécsi Tudomány-
egyetem népmesekutatással foglalkozó két 
docense és hallgatója. 

A mesemondó délutánokra idén is jöttek 
határon túli vendégek: ismét itt volt Szente 
Ibolya, a Kerekerdő Óvoda csíki testvér-
intézményének vezetője, de ezúttal első 

alkalommal a felvidéki Nagyszelmenc is 
képviseltette magát Kovács Krisztina ve-
zető asszony és Nóra óvodásuk személyé-
ben. A rendezvény megemlékezéssel vette 
kezdetét: az óvoda munkatársai a „Mesék 
Mátyás királyról” című rajzfilmsorozat 
jellegzetes főcímdalának eléneklésével 
tisztelegtek a nemrégiben elhunyt Helyey 
László emléke előtt.

(SZD)

Díjakat kaptak 
a „Segítő Diákok”
Az iskolai közösségi szolgálat népszerűsítésére 
írt ki pályázatot az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet (OFI). Az ünnepélyes díjátadót január 
27-én, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnáziumban rendezett szakmai napon tar-
tották.

A diákoknak hirdetett kategóriában a Pre-
montrei Szent Norbert Gimnázium két tanulója, 
Lichner Roland és Horváth Bence pályázatát, 
míg a pedagógusok közül a budapesti Szinyei 
Merse Pál Gimnáziumból Kárpáti-Kladiva 
Krisztina munkáját értékelték a legkiemelke-
dőbbnek.

A Segítő Diákok pályázatra olyan tanulóktól 
vártak 2–4 perces filmeket, videoklipeket, akik 
már részt vettek az iskolai közösségi szolgálat-
ban, így első kézből számolhattak be tapasztala-
taikról. A  közösségi szolgálatot iskolai szinten 
koordináló tanárok 2–3 oldal terjedelmű szö-
veges-képes anyaggal mutathatták be az álta-
luk vezetett programot. A pályázatra beérkezett 
munkákat az OFI által felkért szakmai zsűri ér-
tékelte.

(KM)

Önzetlenségből ötös
A téli szünetben a Molnár Ferenc Általános Iskola egyik kisdiákja és 
családja lehetetlen helyzetbe került. Miközben távol az otthonuktól ün-
nepeltek, lakásukat kifosztották, a rablók elvitték mindenüket. Az iskola 
közössége azonban segített rajtuk.

A gyermek osztályfőnöke tájékoztatta a tantestületet a történtekről, a tanárok pedig 
értesítették az iskola összes tanulóját. Már következő nap érkeztek az adományok 
az intézménybe, mostanra pedig több százezer forint értékű tartós élelmiszer és fo-
gyasztási cikk, ruhanemű, játékok és anyagi támogatás gyűlt össze a család részére.

– Biztos mindenki elgondolkodott már azon, mi a legszebb ajándék, amit valaha 
kaptak. Vagy még inkább: mi a legszebb ajándék, amit valaha adtak. Adni vagy kap-
ni nem más, mint a másikra való odafigyelés legszebb formája. Az odafigyeléssel 
jobban meg lehet érteni mások gondjait, problémáit. Jó volt látni az iskola közössé-
gének segítő szándékát. Örülök, hogy olyan intézménynek lehetek a vezetője, ahol 
a szülők, gyerekek és tanárok önzetlenségből ötösre vizsgáztak – mondta az iskola 
igazgatója, Török Alfréd, aki rendelkezésünkre bocsátotta a bajba került édesanya 
köszönőlevelét:

...„S ha azt érzed, hogy senki sem gondol Rád, ha azt érzed, hogy egyedül vagy, 
valaki akkor is figyel és szeret a távoli ismeretlenség homályából…”

Ezzel az idézettel szeretnénk megköszönni az iskola vezetőségének és tanári ka-
rának áldozatos munkáját, a szülők nagylelkűségét és az iskola tanulóinak jószívű-
ségét, melyet irántunk tanúsítottak az elmúlt hetekben. Hálásak vagyunk, és jóleső 
érzéssel tölt el bennünket, hogy egy ilyen összetartó közösség részei lehetünk, ahol 
kérés nélkül ennyien mellénk álltak.

Köszönjük szépen.
(Molnár Dóra és Tóth Regina)
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PROGRAMAjánló
Február 4. 17.00

Nem csak éghajlatváltozás
Ismeretterjesztő előadás a globális 
felmelegedés ökológiai, gazdasági 
és társadalmi következményeiről.  
Előadó: Loksa Gábor meteorológus, 
környezetvédelmi szakmérnök
FMK (Haller u. 27.)

Február 9. 9.00
Fotóbörze
FMK (Haller u. 27.)

Február 9. 11.00
Dzsopatán és Gásztonfild III.
Szabó Magda: Abigél
Házigazda: Lakatos György
Zeneház (Páva u. 10–12.)

Február 10. 19.00
Szereti Ön Schubertet?
„A költő” (a dalok Schubertje)
Közreműködik: Bretz Gábor (basz-
szus), Balázs János (zongora) és a 
Concerto Budapest művészei
Házigazda: Batta András
Művészetek Palotája,  
Fesztivál Színház

Február 12. 11.00
Molière: Tartuffe – nyilvános 
főpróba
Pinceszínház  
(Török Pál u. 3. )

Február 12. 17.00
Emléktöredékek  
A ferencvárosi turisták 50 éves történe-
téből című kiállítás megnyitója
FMK

Február 13. 17.00
József Attila Irodalmi Szalon
„Írók az Olvasókért”
Bemutatkozik a Spirit Art kortárs iro-
dalmi egyesület és a Lector Magazin
FMK

Február 13. 19.00
Molière: Tartuffe –  
BEMUTATÓ ELŐADÁS
Pinceszínház

Február 16. 9.00
Ásványbörze
FMK

Életre kelt a mese
Meseórán vettek részt a József Attila-lakótelep 
óvodásai január 23-án, a Toronyház utcai kö-
zösségi házban. A matinén Bölöni Réka erdé-
lyi színművész, előadóművész és társulata adta 
elő „A favágó lánya” című mesejátékot, amely 
egy csángó népmese alapján íródott. Az előadás 
alatt gyönyörű, ritkán hallható erdélyi népdalok 
csendültek fel, miközben a fiatal közönség meg-
tudhatta, hogyan járt túl az egérré változtatott 
Lenke és a macskává varázsolt királyfi a gonosz 
erdei boszorkány eszén.

Weöres 100 – lezárult az emlékév
Többszörös jubileum adta a Weöres-emlékév Művészetek Palotájában rendezett lezárásának apropóját: a költő születé-
sének 100. évfordulóján megnyitott évet a Magyar Kultúra Napján és egyben Weöres Sándor halálának 25. évforduló-
ján, 2014. január 22-én zárták le.

A 20. század második felének egyik legis-
mertebb és legnépszerűbb magyar költője, 
a formaművészet, a nyelv zsonglőre volt 
Weöres Sándor, akinek verseit a legkiseb-
bektől a legnagyobbakig ismerik és ked-
velik. Az emlékév során a Helikon Kiadó 
kiadta a költő életműsorozatának utolsó 
kötetét, Az elhagyott verseket, amely az 
életműből eddig kimaradt írásokat mutat-
ja be. A Magyar Posta is emléket állított 

Weöresnek egy, pályázaton kiválasztott 
ifjú tervező által megálmodott négydara-
bos bélyegsorozattal, a Magyar Nemzeti 
Bank pedig emlékérmét bocsátott ki. A 
MÁV is csatlakozott az emlékévhez, fel-
matricázta ugyanis a legmodernebb Traxx 
mozdonyainak egyikét, ez vitte a költő hí-
rét többek közt a Bálványosi Szabadegye-
temre, az erdélyi Tusnádfürdőre közlekedő 
különvonat élén.

Az emlékévet lezáró, MüPában rende-
zett sajtótájékoztatón a programsorozatot 
kormányzati szinten koordináló Balatoni 
Monika számolt be az év sikeréről, és az 
örömtelien nagy sajtóérdeklődésről, amely 
hozzájárult ahhoz, hogy az esemény von-
zóvá váljon a közönség számára is. Ki-
emelte a Petőfi Irodalmi Múzeumban júni-
us közepéig megtekinthető A megmozdult 
szótár című tárlatot, amely nem csupán a 
közönség köreiben örvendhet sikernek, de 
finn és norvég múzeumok is érdeklődnek a 
kiállítás felépítése iránt.

Káel Csaba, a több rendezvénynek ott-
hont adó MüPa vezérigazgatója is meg-
erősítette: a zárónap produkcióira – ame-
lyek közt volt iskolásoknak szóló matiné, 
délutáni filmvetítés, esti Kaláka- és Sebő 
Ferenc-koncert, természetesen sok ven-
dégelőadóval kiegészülve – már hetekkel 
korábban elfogytak a jegyek. Az utolsó 
nap is, mint cseppben a tenger, szimboli-
zálta az emlékévet: a gyerekektől az idő-
sebbekig mindenki megtalálhatta a maga 
ízlésének megfelelő előadásokat.

                                                          (MK)



Ferencváros14 EGÉSzSÉG

IMPRESSZUM
Ferencváros, 2014. február 3., XXIV. évfolyam, 2. szám, ingyenes kétheti lap. ISSN 1789-7572. Megjelenik 40 ezer példányban. ▪ Felelős kiadó: 
Ferencváros Önkormányzata ▪ Felelős szerkesztő: Tóth Zoltán András ▪ Munkatársak: Szencz Dóra, Varga Betti. ▪ Fotó: Vermes Tibor ▪ Szerkesztőségi 
titkár: Veres Judit ▪ Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László ▪ Nyomdai előkészítő: Mediahero Kft. ▪ Terjeszti a Magyar Posta ▪ A szerkesztőség 
e-mail címe: szerkesztoseg@ferencvaros.hu ▪ Levélcím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

itt az 5D-s ultrahang

– A szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-
diagnosztikában (például a fejlődési rend-
ellenességek korai felismerésében) új táv-
latokat nyit a világújdonságnak számító 5 

dimenziós ultrahang készülék – 
tájékoztatott dr. Rigó János pro-
fesszor, a I. Sz. Szülészeti és Nő-
gyógyászati Klinika igazgatója. 
A rendkívül korszerű képalkotó 
abban különbözik a 3D/4D-s 
ultrahangkészülékektől, hogy a 
bonyolultságuk miatt nehezen 
elvégezhető mérési műveleteket 
leegyszerűsíti, felgyorsítja, és 
könnyen alkalmazhatóvá teszi a 
rutingyakorlatban.

A magzat fejlődésének ellen-
őrzéséhez, a terhességi kor megállapí-
tásához fontos a hosszú csöves csontok 
(comb, felkar) pontos méretének ismerete. 
A hagyományos ultrahangvizsgálat során 

a végtagok hosszának mérésekor számos 
hibalehetőség fordulhat elő, melyeket az 
új készülék teljes mértékben kizár. Hason-
ló pontosságú mérésre képes a nyaki redő 
vastagságának meghatározásakor, amit a 
Down-szindróma szűrésénél alkalmaznak. 

Az új készülék alkalmas valós 3 dimen-
ziójú kép megjelenítésére. A gép speciális 
tulajdonsága, hogy a 3 dimenziós informá-
ció tárolható és továbbküldhető, így a vizs-
gálat távoli kórházakban a páciens jelen-
léte nélkül is elvégezhető. A gép egyik fő 
alkalmazási területe a szülészet-nőgyógy-
ászatban van, de számtalan más területen is 
használható, mint például a pajzsmirigy-, 
prosztata- vagy májrák korai diagnosztizá-
lásában.                                             (TZA)

tippek a téli időszakra
A vitaminok jótékony hatását szinte mindenki ismeri, a legtöbb nyers 
gyümölcs, zöldség magas C-vitamin-tartalma is ismert, azt azonban már 
kevesen tudják, hogy ez a vegyület fémmel érintkezve, hőre és a leve-
gő oxigénjére is bomlik. Ezért is ajánlott például a csipkebogyót hideg 
vízben áztatni egy éjszakán keresztül, ha teát készítünk belőle, lefedni, 
és inkább műanyag kanállal megkeverni. A gyümölcsöket akkor hámoz-
zuk meg, és készítsük elő, ha azonnal fogyasztani tudjuk.

Az immunerősítő étrend mellett sokan elfeledkeznek a megfelelő fo-
lyadékbevitelről, pedig a szervezetnek ilyenkor is szüksége van rá. Így 
télen érdemes – akár a nyárinál is – több folyadékot inni, lehetőleg vi-
zet, ásványvizet, teát. Ezzel védjük például a szem-, az orr-, a szájnyál-
kahártyát a kiszáradástól, és így nehezítjük a kórokozók szervezetbe 
jutását.                                                                                               (BU)

influenzajárvány

– Sok folyadékot, C-vitamint, ágymeleget javaslok! Nagyon 
csúnya influenzavírust tetszett összeszedni, Szabó néni!?

Ön hogyan védekezik 
az influenza ellen?

Kovács Lídia:
„Igyekszem megerősíteni a család összes 
tagjának immunrendszerét, erre családi re-
ceptem van. Minden másnap gyümölcsprés-
sel készítünk egy vitaminbombát kiwiből, 
narancsból és almából. Sok lila hagymát 
és a megszokottnál is több fokhagymát fo-

gyasztunk a téli hónapok alatt. Ha valamelyikünk ennek 
ellenére megfertőzödik, természetes antibiotikumokkal 
próbálja legyőzni a betegséget: mézes fokhagymát eszik 
a sültekhez és sok folyadékot iszik. A tömegközlekedési 
eszközökön mindig kesztyűben utazunk.”

Debrei Panna:
„Nem oltatjuk be magunkat védőoltással, 
mert félünk a szövődményektől. Inkább ter-
mészetes módon igyekszünk védekezni. Sok 
C-vitamint viszünk be – lehetőleg gyümöl-
csökkel –, és hétvégente próbálunk minél 
több időt kint tölteni az erdőben, szabad le-

vegőn. A sportolás is jó módszer a megelőzés szempontjá-
ból, mert erősíti a védekezőképességet.”

Váry Éva:
„Ha az utcáról megérkezem valahová, az 
első dolgom, hogy kezet mosok. Ezen kívül 
ebben az időszakban lehetőség szerint kerü-
löm azokat a helyeket, ahol fokozott a fer-
tőzésveszély: mozi, színház, bevásárlóköz-
pont. Nagyon sok gyümölcsöt és zöldséget 

eszem, és rengeteg C-vitamint szedek. Napi négyszer 500 
milligrammot. Oltást nem szeretnék beadatni, a természe-
tes módszerekben jobban hiszek.”
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Ne vásároljon, fogadjon örökbe!
Magyarországon több tízezer állat, köztük ezernyi kutyus keres gazdit. Sokuk menhelyen várja, hogy végre szerető, 
gondoskodó gazdához költözhessen. Nincs ez másképp a Ferencvárosban található Illatos úti állatmenhelyen sem, aho-
vá a főváros közigazgatási határain belül talált kóbor- és a nem megfelelő tartási körülmények következtében elkobzott 
állatok kerülnek.

Bár a telep munkatársai mindent meg-
tesznek azért, hogy az állatok minél jobb 
ellátásban részesüljenek, valószínűleg 
egyik négylábú számára sem kielégítő egy 
néhány négyzetméteres, rácsokkal körbe-
kerített, hideg kennelben tengetni a min-
dennapokat. A szolgálatnál 94 férőhely áll 
rendelkezésre a bekerülő állatok elhelye-
zésére, és sajnos sokszor fordul elő hely-
hiány, aminek következtében az öreg vagy 
régóta bent lévő kutyák és cicák közül so-
kat el kell altatni.

Az új „lakókat” 15 nap elteltével bárki 
örökbe fogadhatja, a gazdájuk által leadot-
tak pedig azonnal elvihetők. Az örökbe-
fogadás során szándéknyilatkozatot kell 
aláírni: a dokumentum kitöltője ezáltal 
vállalja, hogy az állat ellátásáról felelősen 
gondoskodik, az eb tartására, gondozására, 
élelmezésére vonatkozó szakmai tájékoz-
tatást és az örökbeadás általános szabálya-
it elfogadja, azokat betartja. A menhelyi 
kutyákat és macskákat az örökbefogadást 
megelőzően ellátják parvovírusos bél-

gyulladás, szo-
pornyica, fertőző 
m á j g y u l l a d á s , 
leptospirózis és 
veszettség elleni 
vakcinával, míg 
a 3 hónapnál fi-
atalabb állatok 
parvovírusos bél-
gyulladás elleni 
oltást kapnak. 
Valamennyi ku-
tya féregtelenítő 
kezelésben is ré-
szesül, és örökbe-
adáskor minden 
állat chipet kap.

Az Illatos úti telep hétfőtől szombatig 
10–15 óra között, vasárnap és munkaszü-
neti napokon pedig 10–13 óra között tart 
nyitva. A leendő gazdik a www.ebtelep.hu 
internetes címen tájékozódhatnak a témá-
val kapcsolatos további információkról. Az 
állatvédők hangsúlyozzák, nagyon örül-

nek, ha valaki az örökbefogadás mellett 
dönt, de figyelmeztetnek, csak az szánja 
rá magát valóban, aki tisztában van azzal, 
hogy a sok-sok örömteli pillanat mellett 
mekkora felelősséggel és milyen lemondá-
sokkal jár egy kisállat tartása.

(SZD)

Veteránok a Bálna körül
Pótkocsis 620-as, 630-as, faros Ikarus, Robur – ezek a 
mára már ismeretlennek csengő, KGST-beli járművek 
mind jellegzetes buszai, kisbuszai voltak a rendszerváltás 
előtti Magyarország járműparkjának, és ezeknek szervez-
tek seregszemlét a Bálna köré január 18–19-én.

Veteránbusz-találkozót tartottak a Duna-parton, ahol a múlt bu-
szait lehetett megismerni néhány jellegzetes és máig jó állapotnak 
örvendő, szépen felújított-karbantartott járműnek köszönhetően. 
A kisebbek érdeklődéssel, a nagyobbak nosztalgiával szemlélték a 
napjainkra már túlhaladott technikát képviselő járgányokat, ame-
lyek a mai, modern buszok mellett egy letűnt kor utolsó tanúiként 
állták az érdeklődők rohamát. Nem hiányozhatott a jellegzetes 66-
os „faros” Ikarus, egy Budapesten sosem közlekedett, ám mégis 
BKV-kék színre festett 620-as, pótkocsis Ikarus, két Robur, mely 
észrevétlenül tűnt el egy-kettőre a rendszerváltás utáni Magyaror-
szág útjairól, egy városnéző kabriónak átalakított 630-as, és főleg 
Szovtranszavto felirata miatt nosztalgia-Ikarus.                      (MK)

Kadocsa Gyula

TERMELŐI PIAC
Minden szombaton reggel 8 órától 12 óráig 
Termelői piac a József Attila-lakótelepen.
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Képeslap a január 20-i postaavatás emlékére

REjTVÉnY

Versszerető 
Ferencvárosiak!
Várjuk azok jelentkezését 2014. március 
14-éig, akik szeretnek verset mondani, 
és éreznek magukban késztetést, hogy 
ezt megosszák a kerületben másokkal is.

Jelentkezési lap letölthető a www.
fmkportal.hu oldalon, vagy személye-
sen átvehető a Ferencvárosi Művelődési 
Központ recepcióján (Haller u. 27.).

A további részletek iránt érdeklődjön 
a művelődési központ honlapján, telefo-
non Losonczy Attilánál (216-1300) vagy 
személyesen a Haller u. 27.-ben.

(FMK)

Kotormán Dániel 2013. július 2-án 
született, a fotón 2,5 hónapos.

A hároméves Szűcs Levente kistestvért 
kapott 2013. december 2-án, amikor is 
megszületett öccse, Botond.

Továbbra is várjuk a kerületi babákról 
készült fotóikat. 

Címünk: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

Sulykó Timur 2013. június 14 -én látta 
meg a napvilágot.

FEREncVáROSI GólYAhíR

Góz Rebeka 2013. október 9-én jött a 
világra, a képen 7 hetes.


