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Korabeli ceremóniával köszön-
tötték az Ybl tervezte épületet, 
amely ma a Budapesti Corvinus 
Egyetemnek ad otthont.

Számos kérdés és kérés merült 
fel a lakosság részéről a József 
Attila-lakótelepen tartott bejárá-
son május 19-én.

átadták a platán keRtjét
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Néhány héttel a Platán Idősek 
Klubja épületének átadása után 
a klubtagok birtokba vehették az 
elkészült kertet is.

szabadidő gyerekszemmel
A Családi kirándulás című rajzverseny díjátadójával kezdődött május 17-én a Családi Egészség- és Sportnap, ame-
lyet 11. alkalommal rendeztek meg a kerületben. A minden korosztályt megszólító rendezvénynek hagyományosan az 
FMK adott otthont, ahol ezen a szombaton is az egészség és a tudatos életmód kapta a főszerepet.

A Ferencváros Önkormányzatának támo-
gatásával létrejövő rendezvényen reggel 9 
órától kora délutánig ingyenes szűrővizs-
gálatok és tanácsadás várta az érdeklődő-
ket a művelődési központ aulájában. A 
rajzverseny eredményhirdetése után meg-
kezdődtek a színpadi programok is, első-
ként Gryllus Vilmos gyerekkoncertje szó-
rakoztatta a közönséget, melyet számos 

más mellett hiphop-, karatebemutatók, 
zenés-táncos produkciók követtek. 

Az előadásokkal párhuzamosan a látoga-
tók különleges sportokat (például a nordic 
walkingot és a krikettet) próbálhattak ki, 
a kisebbeket pedig kézműves foglalkozás, 
arcfestés, lufihajtogatás várta. Az egész-
ség- és sportnap az egész családnak igye-
kezett tartalmas programot kínálni: lehe-

tett egészséges ételeket, biotermékeket 
kóstolni, de bárki részt vehetett az ingye-
nes nyitott edzéseken is, így az unokák és 
nagyszülők akár együtt is kipróbálhatták 
az egzotikus tajcsit vagy a kaya kalp jógát. 

A program végén Csobot Adél koncertjé-
vel búcsúztak a szervezők.

A rajzversenyről bővebben a 2. oldalon.
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együtt lenni jó
A társas élmények, a szabadban eltöltött közös prog-
ramok adták az alaptémát a Családi kirándulás című 
rajzversenyhez, melynek ünnepélyes eredményhirde-
tését a május 17-i Családi Egészség- és Sportnapon 
tartották. 

A díjátadót Bácskai János polgármester nyitotta meg, aki ki-
emelte, hogy mennyi mindent lehet tanulni a gyermekek alko-
tásaiból, mivel azok rámutatnak arra, mi számít igazán az élet-
ben. A Ferencváros Sportjáért Díj idei kitüntetettje, Kiss Ádám 
is méltatta a fiatal alkotókat: mint mondta, aki családi kirándu-
lásról fest, az értékes ember, hiszen teret ad emlékeinek, vá-
gyainak. A Ferencvárosi Természetjáró Egyesület elnökeként 
hozzátette, nagyon várja a gyerekeket és hozzátartozóikat az 
erdőbe, ahol együtt túrázhat az egész család.

A rajzverseny zsűrijének elnöke, Vincze Angéla művésztanár 
felhívta a jelenlévők figyelmét a gyermeki érzékenység külön-
legességére, amelyet elsősorban a színek adnak vissza. – A leg-
kisebbek még szabadon, szabályok nélkül alkotnak. Picasso is 
ezt az őszinteséget, ösztönösséget irigyelte tőlük – tette hozzá.

Az óvodás és iskolás győztesek Bácskai Jánostól és Formanek 
Gyula alpolgármestertől vehették át az oklevelet és az ajándék-
csomagot, majd mindenki kedvére való programot választha-
tott magának az egészség- és sportnap kínálatából.

(KM)

140. születésnapját ünnepelte a Fővámpalota
Korabeli ceremóniával köszöntöt-
ték az Ybl Miklós tervezte épületet 
május 17-én, amely ma a Budapesti 
Corvinus Egyetemnek ad otthont.
140 éve adták át Ybl Miklós impozáns 
munkáját, a jubileumra a dualizmus ko-
rát megidéző ünnepséggel készült az Ybl 
Egyesület. Az alkalomból megemlékeztek 
arról is, hogy az épületben működő egye-
tem éppen tíz éve vette fel a Corvinus ne-
vet.

Május 17-én 11 órakor megszólaltak a 
fanfárok, majd a HOPPart Társulat pro-
dukciója következett. Az 1874. május 1-jei 
átadó ünnepség hangulatát felelevenítő 
műsorban a korabeli jelmezbe öltözött  
énekesek Ferenc Józsefet és Sissit, vala-
mint Andrássy Gyula külügyminisztert is 
megjelenítették.

Az előadást követően „Andrássy Gyula”, 
a Közmunkák Tanácsának elnöke adta át a 
Fővámház kulcsát Rostoványi Zsoltnak, a 
Budapesti Corvinus Egyetem rektorának, 
akivel a műemlék dunai homlokzatán el-
helyezett bicentenáriumi emléktáblát is le-
leplezték. A közönséget ezután az egyetem 
aulájába kísérték, ahol meghallgathatták az 
építészekből álló YBL 5ÖS amatőr kama-
razenekar koncertjét. Elsőként Rostoványi 
Zsolt rektor köszöntötte az érdeklődőket, 
utána Bácskai János polgármester, majd 
Szűcs Balázs, Ferencváros főépítésze em-
lékezett meg a nagyszerű Yblről, akinek 
épületei közül számos megtalálható a kerü-
letben (például a Bakáts téri templom). Az 
érdeklődőket Zsidi Vilmos történész, levél-
táros vezette körbe a műemlék épületben. 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter 1869-

ben bízta meg Ybl Miklóst a Schopper-
Platzra építendő vámház tervének kidolgo-
zásával. 1870-ben Ybl terveit a városatyák 
városrendezési okokra hivatkozva kétszer 
is visszautasították, így a neoreneszánsz 
épület csak 1874. május 1-jére készült el 
a harmadik, módosított terv alapján. Az 
épület végső, mai környezete a századfor-
duló előtti években alakult ki: rendezték a 
Ferenc József rakpartot és a Csepel-rako-
dópartot, 1896-ra felépült a Szabadság híd 
(korábban Ferenc József híd) és a központi 
Vásárcsarnok. 

A háború alatt súlyos sérüléseket szenve-
dett épületet a Magyar Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem céljára állították helyre, a 
hallgatók az 1950/51-es tanévben vehették 
birtokba.

(KM)
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átadták a platán kertjét
Néhány héttel a Platán Idősek Klubja 
épületének átadása után a klubtagok 
birtokba vehették az elkészült kertet 
is.
A kerületi Ádám Jenő Zeneiskola fúvósze-
nekara két Strauss-polkával nyitotta meg a 
ragyogó napsütésben megrendezett kert-
átadót, ahol Bácskai János polgármester 
mellett Vas Imre országgyűlési képviselő, 
valamint Formanek Gyula alpolgármestere 
is megjelent.

A kertátadás előzménye, hogy Ferencvá-
ros bölcsődebővítési pályázata támogatást 
nyert még a tavalyi év során, így huszon-
nyolc új férőhely mellett hat munkahely 
jöhetett létre, ám a bölcsőde új szárnyában 
korábban az idősklub működött, amelyet 

emiatt új helyre kellett költöztetni. Ennek 
a fejlesztésnek az utolsó eleme volt a má-
jus 21-i átadó.

Bácskai János elsőként megelégedésének 
adott hangot, hogy a Platán klub udvará-
ban egy platánfa alatt mondhatta el beszé-
dét. Megköszönte a klubtagok türelmét, 
mellyel segítették a felújítási munkákat,  
és biztatta őket, hogy használják majd ki 
a nagy területű gyepet, bővítsék a vetemé-
nyeskertet. Ferencváros idősbarát önkor-
mányzatként törekszik arra, hogy színvo-
nalas programokkal töltse meg a klubot, 
ezekhez pedig mindig a saját elképzelések 
a legértékesebbek. A Platán klubból szár-
mazik az az ötlet is, amelynek köszönhető-
en szeptembertől a gimnazisták az idősek-
nek taníthatnak angol nyelvet, a kötelező 
önkéntes munka részeként – ahogy ez a 
számítógép- és mobilhasználati tanácsadás 
esetében már működik. Ezek, akár csak az 
április végi nárciszfutás és -ültetés, ráadá-
sul beleillenek az önkormányzat „Híd a ge-
nerációk közt” programjába is.

A Napfény óvodai nagycsoportosok 
mutatták be műsorukat Formanek Gyula 
beszéde előtt, aki köszönetet mondott az 
udvar kialakítóinak, hiszen ez a munka 
egy széles körű együttműködés eredmé-
nye. Megköszönte a megrendelést végző 
ferencvárosi szerveknek, a határidőre el-
készülő kivitelezőnek és természetesen az 
idősklub tagjainak. Továbbra is várják az 

új ötleteket, kéréseket, és – a lehetőségek-
hez mérten – igyekeznek őket teljesíteni, 
természetesen már fel is merült több ötlet, 
köztük van a tekepálya, a hintaágy, de a 
gyep akár golfpálya kialakítását is lehető-
vé tenné.

Sokszínű programokat szervez az idősek 
részére a Ferencvárosi Művelődési Köz-
pont, így június elején sakkversenynek ad 
otthont, amelyre szabadon lehet nevezni, 
és az első három helyezett a nagykanizsai 
országos fordulón is részt vehet. Ősszel a 
városvezetés szervez főzőversenyt, ame-
lyen a többi önkormányzatot is vendégül 
látja, az Ádám Jenő Zeneiskolában pedig 
sikerrel zajlanak a Szenior Akadémia elő-
adásai.

A klubtagok nevében Luncz Károlyné 
Márta köszönte meg az új épületet, parkot, 
és adott bepillantást a klubélet költözés 
óta eltelt napjaiba. A tagok feldíszítették 
az új otthont, ahol játékkal, tévénézéssel, 
olvasással, netezéssel lehet időt tölteni, 
mostantól pedig a kertben is. Napról nap-
ra figyelték az újabb és újabb kerti elemek 
elkészültét, ahogy felépült a bográcsozó-
tűzrakó, a kerti kút, a sziklakert, a szaletli 
– még a járókelők is megálltak megcso-
dálni az újdonságokat. A veteményeskert 
pedig hamarosan benépesül a tagok által 
hozott magokkal, tövekkel, őszre remél-
hetőleg saját termelésű zöldségekkel lehet 
majd kiegészíteni az ünnepségek menüjét.

Végül, az ünnepséget lezáró Egyiptomi 
induló előtt Bácskai János idézte Illyés 
Gyulát egy gondolat erejéig: „minden örö-
möm megkétszerezem azonmód, ahogy 
Véled megfelezem”.                             

(MK)
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közös bejárás a józsef attila-lakótelepen
Az előző, februári alkalom után ismét nagy létszámban képviseltették magukat a helyi lakók a József Attila-lakótelepen 
tartott bejáráson. A körülbelül 30–40 fős csoport a főváros legzöldebb lakótelepének azon részeit járta be, melyek kap-
csán a legtöbb kérdést, panaszt szokták felvetni az ott élők.

Bácskai János polgármester, Vas Imre or-
szággyűlési képviselő, Formanek Gyula 
a lakótelep egyik önkormányzati képvise-
lője és Görgényi Máté részönkormányzati 
elnök jelenlétében indult a lakókkal közös 
lakótelepi bejárás a Toronyház utca 3/B 
alatti részönkormányzati iroda épülete elöl. 
Jelen volt a kerületi rendőrkapitányság ve-
zetője, Fuxreiter Róbert rendőralezredes, 
Rimovszki Tamás, a Ferencvárosi Közte-
rület-felügyelet vezetője és Sebők Endre, a 
FESZOFE, a Ferencvárosi Szociális Fog-
lalkoztató igazgatója. Így a bejárás során 
az érdeklődő lakók minden esetben köz-
vetlenül az illetékeshez fordulhattak kér-
désükkel, vagy tanácsért, segítségért.

Formanek Gyula elmondta, az előző be-
járás óta két fontos projekt van folyamat-
ban, az egyik a lakótelepen belüli forga-
lomcsillapítás, a másik a parkolási gondok 
megoldása: a fizető övezet kiterjesztése az 
Üllői út közelében, hogy ne vegyék el a la-
kóktól a parkolóhelyeket azok, akik P+R 
parkolóként használják a metróállomások 
környezetét. Mindkét terület sok egyezte-
tést kíván a fővárossal és a BKK-val, me-
lyek már zajlanak, és remélhetőleg még ez 
évben eredményeket érnek el. Módosítani 
is kellett a költségvetést, hogy 40 millió 
forinttal több juthasson ezekre a célokra, 
így a fekvőrendőrök telepítésére, lámpás 
kereszteződés kialakítására, több parkoló-
hely kijelölésére, a díszkivilágítás Pöttyös 
utcai bővítésére, a korábbi Pest-Buda mozi 
környékén járdafejlesztésre.

Bácskai János felhívta a jelenlévők fi-
gyelmét, hogy az önkormányzat szívesen 
nyújt segítséget, de sok esetben a ház kö-
zösségének kell megoldani a problémákat. 
Megemlítette a Közös Képviselők Klubját, 
amely szintén egy hasonló ügyek megbe-
szélésére létrehozott fórum, és kiemelte a 
lépcsőházi kamerarendszerek telepítésére 
kiírt pályázatot, amire várják a jelentkező-
ket.

A Nyúldombon lévő fitneszeszközök és 
a futópálya nagy népszerűségnek örvend, 
de mindkettőt fejleszteni fogják. A futó-
pálya rekortánburkolatot kap egy sávban, 
hiszen a jelenlegi sóder vagy porzik, vagy 
betonkeménységűvé válik, míg a műanyag 
és aszfalt keverékéből előállított rekortán 
egészségesebb futást tesz lehetővé. A fit-
neszeszközök között voltak balesetveszé-
lyesek, ezért ezeket leszerelték, a helyet-
tük felállítandó újak közbeszerzését már 
kiírták. Felmerült a játszótér körbekerítése 
is, hogy a kutyák ne tudjanak szabadon be-
menni a gyerekek közé.

A bejárás során többen az éppen boly-
hos virágját hullató és sokakat allergizáló 
nyárfák felől érdeklődtek, nem tervezik-e 
ezek kivágását, lecserélését. Sebők Endre 
a kérdésre elmondta, a lakótelep építésekor 
ezeket átmeneti fáknak tervezték, amelye-
ket elsősorban gyors növekedésük miatt 
ültettek, és cseréjük valóban időszerű. A 
fűnyírást firtató kérdésre a FESZOFE igaz-
gatója ígéretet tett, hogy május utolsó heté-
ig mindenhol lezajlik a kaszálás, a nyírás, 

amelyre eddig az esős időjárás miatt nem 
volt lehetőség.

A Dési Huber utcai nagyjátszótérrel 
kapcsolatban felmerült a hiányzó elemek 
pótlásának, egyes eszközök felújításának 
ügye, ezeket is elvégzik záros határidőn 
belül. Kérdések merültek fel a Csengety-
tyű utcai kutyafuttatóval kapcsolatban. A 
kutyások és a nem kutyások között nehéz 
megtalálni a közös utat, de az önkormány-
zat igyekszik megoldást találni.

Az Ifjúmunkás utca 28. mellett zebra 
felfestését kérik a lakók, mivel az a Friss 
utcai iskolába járó sérült gyerekek közle-
kedését is megkönnyítené.

Az érintett útvonal nem ölelhette fel a 
lakotelep@ferencvaros.hu-ra beérkezett  
összes észrevételt, a cél az volt, hogy mi-
nél több, minél többeket érintő problémá-
ra választ kapjanak a lakók. Amire most 
nem került sor, később azzal is foglalkozni  
fognak.

(MK)
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összefogás a tiszta Ferencvárosért!
Két helyszínről indultak az önkéntes csapatok május 10-én, hogy a Külső-
Mester utca–Kén utca környékét, valamint a József Attila-lakótelepi Kiserdőt 
megtisztítsák a TeSzedd! akció részeként.

A TeSzedd! – Összefogás a tiszta Magyar-
országért mozgalom idei célja is a belte-
rületek megtisztítása volt. Ezúttal három-
naposra hirdették meg a hulladékgyűjtési 
akciót a szervezők, amelyhez Ferencváros 
Önkormányzata – a május 10-i, szombati 
munkanapot választva – is csatlakozott. Az 
akció sikere érdekében a FESZOFE Kft. 
figyelemfelkeltő plakátokat helyezett ki a 
kerületben.

A reggel 9 órai indulás két találko-
zási pontról történt. A Gundel Károly 
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szak-
képző Iskola több száz diákja és tanára 
Formanek Gyula alpolgármester társasá-
gában a Távíró közből indult a Kiserdő 
megtisztítására. A Lurdy Ház parkolójában 
pedig a Leövey Klára Gimnázium, az V. 
kerületi Eötvös József Gimnázium, a Zöld 
Válasz környezet- és fogyasztóvédelmi 
mozgalom, valamint a többi önkéntes vette 

fel a kesztyűt. A helyszínen jelen volt Veres 
László önkormányzati képviselő, a VVKB 
tagja is kisfiával.

Bácskai János üdvözölte a résztvevőket. 
A polgármester felhívta a figyelmet a kör-
nyezettudatos életmódra, és megköszönte, 
hogy ilyen szép számban eljöttek az ön-
kéntesek, hogy megtisztítsák Ferencvárost.
Reményének adott hangot, hogy szemét-
szedés közben mindenki átérzi a környezet 
védelmének ügyét, a szelektív hulladék, a 
veszélyes hulladék, illetve a kommunális 
hulladék közti különbség felismerését. 

A szervezők által biztosított zsákok és 
kesztyűk kiosztása, valamint a munka- és 
balesetvédelmi tájékoztató meghallgatása 
után elindultak az önkéntesek a Külső-
Mester utcán, hogy a Kén utcáig eljutva 
összeszedjék az út mentén elhagyott sze-
metet. A NOE Ludotéka ferencvárosi cso-
portja szombat délután és vasárnap vett 

részt az akcióban, mely során a Nagyvárad 
tértől indulva a Haller téri templom mögöt-
ti területet tisztították meg.

(forrás: ferencvaros.hu)

tovább zöldülnek, színesednek lakótelepeink
Nem véletlen, hogy a József Attila-lakótelepet tartják Budapest legzöldebbjének: lakói és az önkormányzat sokat tesz 
érte. Legutóbb például közös virágültetésben vettek részt. A József Attila- és MÁV-Aszódi lakótelepeknek ebben az 
évben is kiosztották azokat a virágokat, melyekkel még zöldebbé és barátságosabbá tehetik környezetüket az ott élők.

Pályázat keretében több mint 11 ezer tő virágot osztott ki a Jó-
zsef Attila- és a MÁV-Aszódi lakótelepnek a József Attila Város-
részi Önkormányzat május 15-én és 16-án. Az elnyert virágokat 
a társasházak – pályázatot benyújtó – képviselői vették át, akik 
korábban vállalták, hogy házaik kertjében ültetik el azokat, így 
parkosítva tovább a közterületet. A kiosztott begónia, büdös-
ke, petúnia, pistike és hamvaska palánták nem kerülhetnek saját 
balkonládákba vagy lépcsőházba, valamint a nyertesek feladata 
lesz a szakszerű elültetés mellett a gondozás is. A két lakótelepen 

több mint százötven nyertes lakóközösség volt érintett, amelyek 
lakói házanként maximum 150 tővel lehettek gazdagabbak. A vi-
rágosztás gördülékenységét Formanek Gyula alpolgármester és 
Görgényi Máté képviselő személyesen felügyelte.

– Az itt élő emberek önmaguktól is hajlandóak tenni környeze-
tük szebbé, élhetőbbé tételéért, és ezt szándékozik támogatni az 
önkormányzat – fejtette ki Görgényi Máté, a városrészi önkor-
mányzat elnöke. Elmondása szerint ellenőrzik, hogy a pályázók 
a közös zöld felületet gazdagítják-e a színpompás növényekkel, 
annak érdekében, hogy minden lakó élvezhesse az eredményt.

                                                                                                 (z.)

         virágos kerület

– Na, így már maga is sokkal csinosabb, Laci bácsi!
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Ülésezett a képviselő-testület

tovább bővül a térfigyelő rendszer
Többek között a „Pro Sanitate Ferencváros” és a „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozásáról és a 
térfigyelőkamera-rendszer bővítéséről döntöttek a képviselők a május 15-i testületi ülésen. Emellett elfogadták a kerület 
gazdálkodásának zárszámadását és az önkormányzati cégek beszámolóit.

A Képviselő-testület dr. Széles Klára or-
vosnőnek adományozza a „Pro Sanitate 
Ferencváros” díjat, „Ferencváros Magyary 
Zoltán díját” pedig Tamás Beátának és 
Cseppelyné Gébele Gabriellának.

Dr. Széles Klára a Ferencvárosi Egész-
ségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Köz-
hasznú Nonprofit Kft. (FESZGYI) gyer-
mekfogászatát vezeti, 47 éve dolgozik 
a kerületben, 1982 óta a 
Mester utcai rendelőben. 
Tamás Beáta a Polgármes-
teri Hivatal Humánszolgál-
tatási Irodáján dolgozik, ő 
az irodavezető-helyettes, 
Cseppelyné Gébele Gabri-
ella pedig a Közszolgálta-
tási Iroda Anyakönyvi Cso-
portját vezeti.

A kerületi Tűzoltó- 
parancsnokság 2013-as te-
vékenységéről beszámolva 
Karas János tűzoltó al-
ezredes elmondta, összesen 528 riasztás 
történt, rengeteg munkájuk akadt a tavalyi 
évben: az évszázad árvizénél, világháborús 
bombák okozta veszélyhelyzetek elhárítá-
sánál és tüzek eloltásánál is helyt álltak a 
kerületi lánglovagok. Hangsúlyozta, kivá-
ló az együttműködés az önkormányzattal, 
és ezt azok a díjak, elismerések is mutat-
ják, amelyeket a helyhatóság adományo-
zott a tűzoltóknak.

A 2013. év gazdálkodásáról is tárgyaltak 
a képviselők. E napirendi pontnál Pál Tibor 
(MSZP) kritikát fogalmazott meg a város-
vezetéssel szemben, szerinte keveset szán 
az önkormányzat a kerület vagyonának 
megőrzésére. Csárdi Antal (LMP) szerint 
jelenleg évente kevesebbet költ Ferencvá-
ros Önkormányzata a városrehabilitációra, 

mint amennyit 2010-ben költöttek. Bácskai 
János polgármester az állításokat cáfolta, 
és elmondta, a kerület költségvetése stabil. 
Ehhez az is hozzájárult, hogy a kormány 
átvállalta Ferencváros adósságállományát, 
melynek jó része 2010 előtt képződött. A 
városrehabilitáció gőzerővel folyik, idén 
kilenc házban zajlanak építési és felújítási 
munkálatok.

Első fordulóban a kifüggesztésről döntött 
a testület a 2014. évi költségvetés módo-
sításáról. Ennek köszönhetően rövidesen 
megvalósulhat a József Attila-lakótelep 
forgalomcsillapítása, hat darab műfüves 
focipálya felújítása, futópályák javítása, il-
letve cseréje, valamint vízórák felszerelése 
a MÁV-Aszódi lakótelepen.

A képviselők elfogadták az önkormány-
zati tulajdonú gazdasági társaságok – a 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., 
a Ferencvárosi Parkolási Kft., a FESZOFE 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., va-
lamint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonke-
zelő és Városfejlesztő Zrt. 2013. évi beszá-
molóit és 2014-es üzleti terveit.

Arról is határoztak, hogy bővítik a 

térfigyelőkamera-rendszert, Középső-Fe-
rencvárosban 12 új kamerát helyeznek ki 
a Balázs Béla utca, Mester utca, Vaskapu 
utca környékén. Statisztikailag kimutatha-
tó, hogy ahol megfelelő rendszer működik, 
ott nagymértékben csökken a közterületi 
bűncselekmények, valamint a szabálysér-
tések, szabályszegések száma, de a rend-
szer a lakosság szubjektív biztonságérzetét 

is lényegesen erősíti.
A tankerületen keresztül 

biztosított iskolatejprogram 
kiegészítéseként az önkor-
mányzat a következő tan-
évben is biztosítja a kiflit 
a működtetésében lévő is-
kolák, valamint a DIÓ Ál-
talános Iskola, Előkészítő 
Szakiskola, EGyMI, Kol-
légium és Gyermekotthon 
diákjai részére. Így 1793 
gyermek kap majd iskolate-
jet és mellé kiflit.

5,5 millió forint értékben határoztak kul-
turális tevékenységek támogatásáról, töb-
bek között a Garabonciás Alapítvány, az 
Írott Szó Alapítvány és az Ars Nova Sacra 
Énekegyüttes Alapítvány kapott támoga-
tást. Elfogadták azon társadalmi és civil 
szervezetek, egyházak és egyházi szerve-
zetek beszámolóinak többségét, melyek-
nek támogatásokat ítéltek meg tavaly.

Döntés született arról is, hogy a Polgár-
mesteri Hivatalban 2014. augusztus 4. és 
19. között igazgatási szünetet rendelnek el, 
ám csökkentett létszámban ebben az idő-
szakban is biztosítják – ügyeleti rendszer-
ben – az anyakönyvi igazgatási, okmány-
irodai, a jegyzői gyámhatósági és egyéb 
haladéktalan intézkedést igénylő feladatok 
ellátását.                                             (TZA)

elválaszthattak, de szét nem választhatnak
Az Országgyűlés 2010. évi XLV. törvénye június 4-ét – az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának 
napját – a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. 1920-ban ezen dátumon az országra kényszerített döntés 
értelmében a Magyar Királyság területének mintegy kétharmadát elcsatolták, és közel 3,2 millió magyar ajkú került 
határainkon kívülre. 

Az emléknapon Ferencvárosban kiemelt jelentőséget kapnak a 
határokon átívelő élő, személyes, közösségi és kulturális kap-
csolatok. 2014. június 6-án 15 órától a Bakáts téren méltó ünnep-
ségekkel és tartalmas közösségi, kulturális élményekkel készül 
erre a napra az FMK csapata. A színpadon kora délután a fe-
rencvárosi iskolák tanulóiból és a testvértelepülésekről – Sep-

siszentgyörgy, Magyarkanizsa, Királyhelmec, Beregszász – álló 
ének- és zenekarok adnak elő. 15.55-kor jelképes faültetés lesz 
a Bakáts téren, a gyökerek közé valamennyi testvértelepülésről 
hozott föld kerül. A programot népzene- és néptáncgála zárja.
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GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

ep-választás a teadélutánon
Nem maradt üres szék a Bakáts téri házasságkötő teremben 
Zombory Miklós önkormányzati képviselő hagyományos, immár 
31. teadélutánján május 13-án. Az összejövetel vendége – a má-
jus 25-i EP-választás apropóján – Pelczné Gáll Ildikó, a Fidesz–
KDNP európai parlamenti listavezetője volt. 

A kerületet és a közelgő választást érintő kérdések előtt Ruzicska 
László és Kecskeméti Róbert színész szórakoztatta teljes átélés-

sel a megjelenteket: Kecskeméti híres operettslágereket énekelt, 
Ruzicska mások mellett Szabó Lőrincet szavalt. 

Ezt követte Zombory Miklós beszámolója képviselői munkájá-
ról: hallgatóságát a helyi ügyekről informálta, többek között arról, 
hogy nem épül meg a Bakáts téri mélygarázs, és hogy sikerült 
három újabb kamerát kihelyeztetni a városrészben, kettőt a Bakáts 
téren, egyet a Knézich és Hőgyes Endre utca sarkán. 

A lényegre törő összegzés után Pelczné Gáll Ildikó tájékoztatott 
az európai parlamenti választások menetéről, fontosságáról, az el-
múlt négy év EP-munkájáról. Részletesen bemutatta az Európai 
Parlament felépítését, a bizottságok és frakciók szerepét az uniós 
döntéshozásban.

A teadélután végén Zombory Miklós a korábban telefonon érke-
zett kérdésekre válaszolt.             (KM)

Gyógyszertámogatás és méltányossági közgyógyellátás
Ferencváros Önkormányzata 2013-ban 
új támogatásként bevezette a kerületben 
lakóhellyel rendelkező, 70. életévüket 
betöltött időskorúak részére a gyógy-
szertámogatást, amely jövedelem alapján 
évente két alkalommal, március és szep-
tember hónapokban adható. A Képvise-
lő-testület januári ülésén határozott arról, 
hogy megemeli a támogatás feltételeként 
előírt jövedelemhatárt, így míg tavaly 
csak a 85 500 Ft nyugdíjjal rendelkezők 
igényelhették a támogatást, idén már azok 
is nyújthatnak be kérelmet, akiknek nyug-
díja a 114 000 Ft-ot nem haladja meg, és 
előző évben nem részesült közgyógyellá-
tásban

Aki ferencvárosi lakóhelyén életvi-
telszerűen tartózkodik és betöltötte 70. 
életévét, jövedelemtől függetlenül, méltá-

nyosságból szeptemberben akkor is része-
sülhet gyógyszertámogatásban, ha előző 
év december 31-én érvényes közgyógyel-
látással rendelkezett.

A szeptemberi támogatásra a kérelmeket 
augusztus 31-éig lehet benyújtani az Ügy-
félszolgálatokon.

Kedvezően alakult Ferencvárosban a 
méltányossági közgyógyellátás is, a jöve-
delemhatárok megemelése miatt.

Azok igényelhetik, akiknek nyugdíja 
nem haladja meg:
• 70 év alatt a 74 100 Ft-ot
• 70 év–75 év között a 114 000 Ft-ot
• 75 év–85 év között a 119 700 Ft-ot
• 85 év feletti kérelmezőnél a 128 250 

Ft-ot.
Minden kategóriában feltétele a támoga-

tásnak, hogy a havi rendszeres gyógyító 

ellátás költségének el kell érnie a legki-
sebb öregségi nyugdíj 20%-át, jelenleg 
5700 Ft-ot.

Jövedelmétől függetlenül közgyógyellá-
tásra való jogosultságot szerezhet az a ké-
relmező is, akinek a havi rendszeres gyó-
gyító ellátás költsége a legkisebb öregségi 
nyugdíj 25%-át meghaladja, amely jelen-
leg 7125 Ft.

A közgyógyellátás méltányossági jogcí-
men 2013-ban 1093 fő részére, 2014-ben 
eddig 439 fő részére került megállapítás-
ra.

Bővebb információ: Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási Iroda, Len-
hossék u. 24–28., tel.: 215-1077/459, 
e-mail: humanszolg@ferencvaros.hu

új magyar buszok a Bkv-nál
Hosszú idő után ismét új magyar Ikarus buszokat helyez üzembe a 
BKV. Első ütemben három darab alacsonypadlós szóló busz érke-
zett, később további 15 állhat forgalomba. A járművek félkészen 
érkeztek a közlekedési vállalathoz, az összeszerelésüket a cég dol-
gozói végezték: ez költségkímélőbb megoldás, mint a készen vá-
sárlás, valamint így a szerelők a karbantartás során kamatoztatható 
tapasztalatokkal gazdagodhatnak.
Bérletet is vehetünk az automatánál
Számla kiállítására is 
alkalmas az a 60 új 
korszerű jegy- és bér-
letautomata, amelyet 
városszerte az elmúlt 
hetekben helyeztek ki. 
A készülékek az érmék 
mellett bankjegyet és 
bankkártyát is elfogad-
nak, ezért a jövőben 
kevesebb sorban állásra kell számítaniuk a budapesti utasoknak. 
Fontos tudni, hogy az új automaták által nyomtatott bérletekhez 
szükséges megadni egy arcképes igazolvány számát. Az új BKK-
automaták jegy- és bérletvásárláskor számla kiállítására is alkal-
masak. A számlaigényléshez előzetesen regisztrálni szükséges a 
www.bkk.hu/automata oldalon.
Bérletvásárláskor szükséges igazolványszám
Május 13-ától az ügyfélszolgálaton vagy jegypénztárban tör-
ténő bérletvásárláskor meg kell adni egy személyazonosításra 
alkalmas arcképes igazolvány számát. Emiatt bevezetik a BKK-
ügyfélkártyát, amely a bérletigazolvány számának feltüntetésére 
alkalmas kártya. A BKK-ügyfélkártyával így nemcsak a saját, 
hanem akár az egész család bérlete is megvásárolható, ugyanis a 
kártyán akár négy igazolványszámot is fel lehet tüntetni.

Fővárosi hírek
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hatalmas sas vigyázza az új stadiont

RÖVIDEN

Ugyan nem zöld, de óriási sas őrködik a Ferencváros ha-
marosan elkészülő új stadionjánál. A klub messze földön 
ismert kabalaállatáról mintázott, nyolc méter magas, nyolc 
méter hosszú, tizenhat méter szárnyfesztávú, rozsdamentes 
acélból és lemezekből készülő szobor a neves művész, Szőke 
Gábor Miklós alkotása, súlya tizenöt tonna.  

A Ferencváros címerében 1926 óta szereplő zöld sasról népszerű-
vé vált nóta is született, és az utóbbi évtizedekben a labdarúgócsa-
pat hazai mérkőzésein rendre megjelenik a klub kabalaállata. Az 
új stadion előtt egy óriási sas várja majd a szurkolókat, jelezve, 
milyen tulajdonságokkal rendelkező együttest láthatnak odabent: 
harcias, rendkívüli akaraterejű és nagy teljesítményre képes csa-
patot.

Alkotója, Szőke Gábor Miklós szobrászművész szerint a monu-
mentális mű a hazai játékosokra is hatást gyakorolhat. Elhelyezke-
dése miatt nemcsak az FTC, hanem Budapest egyik nevezetessége 
is lehet, hiszen a repülőtérről a városba vezető útról különleges 
látványt nyújt a külföldről érkezők számára.

A fiatal kora ellenére – 1984-ben született – számos díjat nyert, 
külföldön is több kiállításon bemutatkozó művészt egy éve ke-
reste meg a stadiont építő Market Zrt. és az FTC vezetése, hogy 
készítsen egy emblematikus szobrot a létesítmény elé. Néhány hó-
nap után megszületett a koncepció. Több terve volt, az egyik mo-
tívum a klub 1926-os címerében lévő sas volt. Ez igazán testhez 
álló volt Szőke Gábor Miklós számára, ugyanis jó néhány állatot 
ábrázoló alkotása van. A Fradi totemállatát csodálatos jelképnek 
tartja, amely jól kifejezi a klub nagyságát, erejét.

A hét hónapig készült szobrot május közepén kezdték összeál-
lítani. A hatalmas labdán álló sas környékén helyezik el azokat 
a nevekkel feliratozott téglákat, az úgynevezett „téglajegyeket”, 
amelyekkel annak idején a régi stadion előtt, az egykori ajándék-
boltnál találkozhattak a szurkolók. Így egy újabb olyan rész lesz 
az arénánál, amelyen tovább él a korábbi Albert-stadion.  

(M. S.)

tornászni öröm
Az FTC népligeti csarnokában 420 ifjú 
hölgy vett részt a Tornászni öröm elne-
vezésű tornafesztiválon. Mintegy hat-
száz néző izgulta végig a Zsebibaba 
csapatversenyt, amelyet Bathó Márta, a 
Ferencváros szakosztályvezetője talált ki; 
a versenyrendszert átvette a szövetség is. 
Ezúttal 14 egyesület 4 és 14 év közötti tor-
násza mutatta be tudását, az FTC csapatai 
három aranyérmet és hat további dobogós 
helyet szereztek. A Jövő tornászbajno-
ka Albert-kupa nevű nemzetközi egyé-
ni megmérettetésen négy korosztályban 
léptek a zsűri elé a lányok. Kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott a 12 éves Molnár 
Csenge, joggal vehette át az Albert-ván-
dorserleget Albert Magdolnától. 

érmek a Felvidékről
A Révkomáromhoz közeli Madaron im-
már tizenhatodik alkalommal rendezték 
meg a meghívásos nemzetközi gyermek 
és diák kötöttfogású birkózóversenyt, 
amelyen öt ország húsz egyesülete vett 
részt, köztük a Ferencváros is. A zöld-fe-
hérek fiataljai közül Sokacz Iván és Szaba-

dos Noémi arany-
érmes lett, Seregi 
Balázs a második, 
míg Keszi Máté 
és Toplak Zalán a 
harmadik helyen 
végzett.

Bakuból  
kínába
A Debrecenben 
megrendezett Ke-
let Kupa Szuper 
Liga atlétikai versenyen nagyszerű ered-
ményt ért el Varga Dániel, a Ferencvá-
ros sportolója. A 400 m-es 
gátfutásban az év eddigi 
legjobb idejével kivívta az 
indulás jogát az ifjúsági 
olimpia bakui selejtezőjé-
ben. Ez megfelel a korosz-
tályos Európa-bajnokság-
nak, és Daninak győznie 
kellene ahhoz, hogy részt 
vehessen az augusztusban, 
a kínai Nankingban sorra 
kerülő ifjúsági olimpián. 

Debrecenben jól szerepelt két fradista 
rúdugró is, Kiss Levente és Kiss László, 
mindketten egyéni csúcsot értek el.   

Piros dresszben Szabados Noémi
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hatalmas sas vigyázza az új stadiont Gerendás György hazatért
Az FTC vízilabda-szakosztálya a jó ideje 
tartó középszerűség után a nemrég befe-
jeződött évadban mind anyagilag, mind 
szakmailag megerősödött. Ahogy Ambrus 
Tamás szakmai elnök mondta, a célkitűzés 
az, hogy a Fradi újra meghatározó csapat 
legyen a magyar pólóban, és ebben a folya-
matban mérföldkő lehet Gerendás György 
csatlakozása. A neves tréner szakmai igaz-
gatóként dolgozik a zöld-fehéreknél, és Nyí-
ri Zoltán elnöki tanácsadó szerint azt várják 
tőle, amit az előző két klubjában is megtett, 
hogy egy jól működő szakmai műhelyt te-
remtsen. A klub megduplázza a szakosztály 
költségvetését, és ez is sokat segíthet.

Az új szakmai igazgató székfoglalójában 
hangsúlyozta: mindkét eddigi csapatával bajnoki címet nyert, és ez a célja a Fradival 
is. Ennek érdekében elsősorban nevelni szeretnének, és első lépésként a következő sze-
zonban a 4–7. hely megszerzése a terv. Az FTC edzője, Varga Zsolt és szakmai elnöke, 
Ambrus Tamás kulcsember volt Gerendás első bajnokcsapatában, 1996-ban. Most ismét 
együtt dolgoznak azért, hogy a Ferencváros mihamarabb megszerezze a 22. bajnoki ara-
nyát – legutóbb 2000-ben nyert.

A most hatvanéves kiváló vízilabdaedző, Gerendás György ötesztendős volt, amikor a 
Ferencvároshoz került mint úszó, később sportágat váltott, és olimpiai bajnok pólós lett 
belőle. A Fradival kétszer nyerte meg a Kupagyőztesek Európa-kupáját, háromszor a 
Magyar (Népköztársasági) Kupát, tagja volt az 1977-es Európa-bajnok válogatottnak. Az 
1978-as évben a Bp. Honvédhoz igazolt, majd a BVSC-ben és Olaszországban játszott. 
Visszavonulását követően edzősködni kezdett, a BVSC-vel és az Egerrel összesen hat 
magyar bajnoki címet és öt kupaelsőséget szerzett, a vasutasokkal bronzérmes lett a BL-
ben.         (M. S.)

elhunyt orosz pál
Nyolcvanéves korában el-
hunyt dr. Orosz Pál, a Fe-
rencváros olimpiai bronz-
érmes, VVK-győztes 
futballistája, a zöld-fehér 
klub örökös bajnoka.

A kivételes labdaérzékű és rúgótechniká-
jú, különleges játékintelligenciával rendel-
kező, szentesi születésű fedezet 1952-ben 
Szegedről került az FTC-hez, ahol tizenöt 
idényt töltött el. Ez alatt két bajnoki cí-
met nyert, háromszor ezüst-, ötször pedig 
bronzérmet szerzett a Fradival, 264 bajno-
ki mérkőzésen 79 gólt lőtt, összesen 442 
meccsen 159-szer volt eredményes. Oszlo-
pos tagja volt az 1965-ben Vásárvárosok 
Kupáját nyert csapatnak. Az 1960-as római 
olimpián három mérkőzésen lépett pályára 
a bronzérmet nyert magyar válogatottban.

Még játékos-pályafutása alatt testnevelő 
tanári diplomát szerzett a TF-en, 1964–70 
között gimnáziumokban tanított, közben 
két évig a Ferencváros szakosztályvezető-
je volt. 1973-tól a Testnevelési Főiskolán 
tudományos munkatársként, majd adjunk-
tusként, később egyetemi docensként tevé-
kenykedett. 1977-ben szakedzői diplomát 
szerzett, két év múlva pedig labdarúgásból 
– hazánkban elsőként – doktori címet. 

Kétszer dolgozott Marokkóban, előbb az 
el-Jadida, majd a Raja Casablanca edzője 
volt, és az afrikai országban a helyi futball 
egyik legnagyobb hatású szakembereként 
emlegetik. 1974-ben megkapta az FTC 
örökös bajnoka címet, a ’90-es évek végén 
rövid ideig a Fradi-utánpótlás szakmai irá-
nyítója volt. Fia, ifj. Orosz Pál az FTC Zrt. 
vezérigazgatója.      (ms)

megjelent a százhetedik könyv
A Ferencváros legendás krónikása, Nagy Béla sporttör-
ténész 106 könyvben dolgozta fel a klub történelmét. 
Nyolc évvel ezelőtti halálakor már készen volt a 107. 
is, amely az 1965-ös VVK-győzelemnek állított emlé-
ket.

Akkor ez már nem került nyomdába, most viszont 
a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület kiadásában, 
Ferencváros Önkormányzatának támogatásával meg-
jelent a Fergetes Fradi-siker – 1965-ben VVK-t nyert 
az FTC című posztumusz kötet. A sok korabeli fotóval 
illusztrált kiadványban az olvasó megismerkedhet a 
Fradi VVK-történelmével 1962-től 1968-ig, összeállí-
tásokkal, gólszerzőkkel, rövid meccsleírásokkal. Meg-
tudhatjuk, ki játszott a sorozatban a legtöbb mérkőzé-
sen, ki szerezte a legtöbb gólt. Az egykori szereplők 
visszaemlékeznek a magyar klubfutball legnagyobb 
sikerére; bár 1965 óta nemzetközi kupadöntőbe még 
eljutott magyar együttes – köztük 1968-ban újra a Fe-
rencváros –, győznie egyiküknek sem sikerült.

A könyvet ünnepélyes keretek között mutatta be a 
Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület. Az első pél-
dányt Nyíri Zoltán, az FTC Zrt. elnöki tanácsadója a 
kiváló sporttörténész feleségének adta át, aki megha-
tottan fejezte ki köszönetét a támogatóknak, valamint 
mindazoknak, akik lehetővé tették e remek kiadvány 
megjelenését.

       (M. S.)
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a húsvét utáni 
ötvenedik nap
Pünkösd ünnepe a húsvéti misztérium beteljesedése: 
a Szentlélek eljövetele, amint Jézus mennybemenete-
lekor megígért. Pünkösd a húsvét utáni hetedik vasár-
napon és hétfőn tartott keresztény főünnep, amelyen a 
keresztény világ a Szentlélek kiáradását ünnepli.

 A Szentlélek a harmadik isteni személy, az Atyával 
és a Fiúval együtt alkotják a teljességet, gondoljunk 
csak a keresztvetésre. A Szentlélek (görögül pneuma, 
latinul Spiritus Sancti) húsvét után az ötvenedik na-
pon áradt ki az apostolokra, lángnyelvek formájában 
jelenve meg fejük fölött. Ezen a napon ünnepeljük az 
Egyház születésnapját. A Szentlelket ábrázoló mű-
vészeti alkotásokon gyakran látható hét fénysugár a 
Szentlélek hét ajándékát jelenti: Bölcsesség, Értelem, 
Jótanács, Tudomány, Lelki erősség, Jámborság, Isten-
félelem.

 Csíksomlyói búcsú: Az egyik legfontosabb ma-
gyar Mária-kegyhely Csíksomlyón található. A 15. 
századból maradt fenn az első írásos emlék, amely 
beszámol a pünkösdi zarándoklatról. A katolikus hí-
vek pünkösdszombatra – ma is élő hagyomány, hogy 
gyalogosan, zarándokolva – érkeznek meg a csíksom-
lyói kegytemplomhoz, majd a Csodatévő Szűzanya 
köszöntése után felvonulnak a két Somlyó-hegy közé, 
a Nyeregbe az ünnepi szentmisére. A csíksomlyói bú-
csú a magyarság egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki 
magát.

(TZA)

Helytörténeti nap június 1-jén
A hagyományosan megrende-
zett Helytörténeti nap idén az 
alábbi programsorozattal várja 
az érdeklődőket:

A) Ferencvárosi séták – barango-
lás híres építészeink nyomában
Helytörténeti-helyismereti séta 2 
különböző útvonalon
1. séta 9.00–11.00: Üllői út, séta 
Középső-Ferencvárosban 
Találkozó: 8.45 órakor a Nagyvá-
rad téren, a Szent István Kórház 
épülete előtt.
2. séta 14.00–16.00: Híres építésze-
ink: Ybl Miklós, Pecz Samu, Lech-
ner Ödön nyomában
Találkozó: 13.45 órakor az Iparmű-
vészeti Múzeum előtt.
B) Helytörténeti vetélkedők  
A  helytörténeti sétákon résztvevők 
a séta útvonalának tematikájához 
kapcsolódóan rövid vetélkedőre ne-
vezhetnek be a Helytörténeti Gyűj-
temény épületében (Erkel u. 15.). 
Feladattípusok: totó, rejtvény kive-
tített álló- vagy mozgóképek alap-
ján, utcarészletek, terek, épületek, 
híres személyiségek felismerése. 
Gyerek és felnőtt vegyescsapatok 
vehetnek részt a játékon.

A vetélkedőn résztvevők oklevelet, 
a díjazottak ajándékot kapnak. 
A helytörténeti vetélkedők időpontjai  
11.15–11.45 óra (az 1. sétához kap-
csolódóan)
16.15–16.45 óra (a 2. sétához kap-
csolódóan)
C) Ferencváros bemutatása 
filmeken keresztül
Korabeli filmhíradókból, doku-
mentumfilmekből összeállított 45 
perces filmvetítések három téma-
körben a Ferencvárosi Helytörténe-
ti Gyűjteményben
Időpontok:
9.15–10.00 óra: Ferencváros sportja
10.15–11.00 óra: Ferencvárosi 
mindennapok
12.15–13.00 óra: Ferencváros ipara
13.15–14.00 óra: Ferencvárosi 
mindennapok
14.15–15.00 óra: Ferencváros ipara
17.15–18.00 óra: Ferencváros sportja
Helytörténeti programsorozatunk 
ingyenes, de a részvétel feltétele 
a jelentkezés a ferencvarosiseta@
gmail.com e-mail címen!
További információ:
36/20/913-67-17, 
36/20/475-70-53

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

1. Milyen stílusban épült a Lónyay 2. szám alatti épület?
A) szecessziós B) eklektikus C) klasszicista
2. A Lónyay és a Török Pál utca sarkán álló épületben ma iskola 
működik. Mi volt eredetileg ezen a helyen?
A) lóvásár B) mezőgazdasági gépgyár 
C) honvédlaktanya
3. Melyik kerületi létesítményben ka-
pott helyett az Új Budapest Galéria?
A) a Ludwig Múzeumban B) a Bálná-
ban C) a BMC-ben
4. Hány háromszögletű üvegtábla van 
elhelyezve az Új Budapest Galéria 
földalatti bejáratánál?
A) 18 B) 24 C) 36
5. Mit ábrázol a Páva utcai zsinagóga 
oldalbejárata feletti ólomüveg?
A) napot B) csillagot C) főnixmadarat
6. Milyen egyéb intézmény működik 
a Corvinus Egyetem régi épületében?
A) kórház B) gyógyfürdő C) okmány-
iroda

A kérdések a Harsányi iskola városismereti vetékedőjén szereplő 
feladatok közül kerültek ki, Sándorné Peleskei Katalin és Vas Vik-
tória tanár állította össze.

A Páva utcai zsinagóga (forrás: www.hdke.hu)

Előző lapszámunk nyertese: Fekete Borbála. Gratulálunk! 
Kérjük, írja meg postacímét a szerkesztoseg@ferencvaros.
hu címre! 
A helyes megfejtés: 11 – B, 2 – A, 3 – B, 4 – B, 5 – C, 6 – A, 7 – B.
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Orvosi előadás a cukorbetegségről
Május 27. 14.30
FESZ Oktatóterme (Dandár u. 28.)

Gyógytorna
Május 28., június 11. 11.00 
Ferencvárosi Művelődési Központ 
(Haller u. 27.)

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

Egészségügyi előadás
a mozgásszervi betegségekről

Május 29. 14.00
FESZ Oktatóterme (Dandár u. 28.)

Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás

Május 29. 14.00
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. és Gimn.

Vízitorna
Június 3., 17. 15.00
Molnár Uszoda (Mester u. 19.)

Szenior Akadémia
Június 3. 17.00
Kovács György: Közösségteremtés időskorban
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)

Ferencvárosi Szenior Rapid 
Sakkbajnokság

Június 4. 10.00
Országos verseny elődöntője
FMK (Haller u. 27.)

Gyógytorna
Június 4. 11.00
Dési Huber Művelődési Ház (Toronyház u. 17.)

Sorsok, hangulatok – Filmklub – 
Az a régi Ferencváros II.

Június 5. 15.00
Ferencvárosi sport – válogatás az elmúlt  
70 év dokumentumfilmjeiből.
Helytörténeti Gyűjtemény
(Ráday u. 18., bejárat: Erkel u. 15.)

Vízitorna
Június 6., 20. 16.00
Weöres Uszoda (Lobogó u. 1.)

Természetjárás – Séta a Börzsönyben
Június 7. 8.15
Találkozás: Nyugati pályaudvar, 2-es vágány
Program: séta Berkenyétől a nógrádi várig, 
Foltán-kereszt, forrás

Szó és Ember irodalmi sorozat
Június 10. 16.00
Széphalom Könyvműhely könyvújdonságai
Boráros téri könyvtár (Boráros tér 2.)

Szenior Akadémia
Június 10. 17.00
Jászberényi József: A jövő városai
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)

Macska- és állatbarátok klubja
Június 11. 16.00
FMK (Haller u. 27.)

Nordic walking Mátyás király 
vadaskertjében

Június 12. 10.00
Találkozás: Lenhossék u. 24–28., az önkor-
mányzat épületének előterében

idősügyi programajánló

Az Országos Szenior Sakkbajnokság ferenc-
városi elődöntője

2014. június 4-én 10 órától a Ferencvárosi Műve-
lődési Központban szenior sakkbajnokságot ren-
deznek „A teljesség felé” programok részeként. 
Sok szeretettel várjuk a 60 év feletti, sakkozni 
szerető ferencvárosi lakosokat. Jelentkezni a 215-
1077/392-es telefonszámon vagy az idosugy@
ferencvaros.hu címen lehet. Az országos döntő 
szeptember 4-én és 5-én, Nagykanizsán lesz.
A sakk segít szellemi frissességünk megőrzésé-
ben!

Ferencváros Önkormányzata

FELHÍVÁS

Szenior akadémia
„A teljesség felé” idősügyi programok kere-
tében a Zsigmond Király Főiskola szervezé-
sében.
Helyszín: Ádám Jenő Zeneiskola, Köztelek utca 8.
Június 3. (kedd) 17.00  
Kovács György: Közösségteremtés időskorban – 
Közösségteremtés és teremtődés lehetőségei pél-
dákon keresztül.
Június 10. (kedd) 17.00 
Jászberényi József: A jövő városai – A záróelőadás 
a jövőbe visz minket, a jövő városaiba. Milyenek 
lesznek, és hol lesz ezekben az idősek helye?
Jelentkezés és információ az idosugy@ferencvaros.
hu e-mail-címen vagy a 215-1077/392 telefonszá-
mon.

Mátyás király 
szerelmi háromszöge
Topolcsányi Laura színésznő drámája, A holló árnyékában következett 
a népszerű Szó és Ember irodalmi sorozatban május 13-án, a Börzsöny 
utcai könyvtárban. Az érdeklődők meghallgatták a színész-drámaírót, 
valamint a délután vendégét, Bencze Ilona Jászai Mari-díjas művésznőt.

A teljesség felé idősügyi koncepció része-
ként megvalósuló programsorozat célja 
közelebb hozni az irodalomkedvelőket sze-
retett szerzőikkel, az eseményeken rend-
szerint egy-egy meghívott színművész is 
beszél a hozzá közelálló írókról, költőkről. 

A legutóbbi összejövetelen Topolcsányi 
Laura történelmi krimije hozta össze a 
szépkorúakat. A darabot a Turay Ida Szín-
házban játsszák, egyik főszereplője Bencze 
Ilona. A mű Mátyás király korába kalauzol-

ja nézőjét. Topolcsányi Laura különleges cselekményében egy elképzelt, a törté-
nelemben valójában soha meg nem történt találkozást láthatunk: a Mátyás számá-
ra három legfontosabb nő (anyja, Szilágyi Erzsébet, felesége, Beatrix és ágyasa, 
Edelpeck Borbála) útjai keresztezik egymást. A dráma így nemcsak a reneszánsz 
királyi udvart mutatja be, hanem a fájdalommal, lemondással, örömmel teli sze-
retetről is őszintén beszél. Hogyan látjuk a történelmi alakokat mai szemmel, és 
hogyan tudja ezt megjeleníteni a művész – számos más mellett ezek a kérdések 
foglalkoztatták a közönséget.

A programsorozat következő állomása június 10-én 16 órakor kezdődik a 
Boráros téri könyvtárban (Boráros tér 2.). Ezúttal a június 12–16. között megren-
dezett 85. Ünnepi Könyvhétre megjelent újdonságokról lehet majd beszélgetni a 
Széphalom Könyvműhely munkatársaival, a friss kiadványokból börzét is ren-
deznek.              (KM)
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Megalakult az ifjúsági kerekasztal
Az ifjúságüggyel foglalkozó különböző szervezetek, intézmények részvételével 
tartották meg az alakuló ülést a Szent István szakközépiskolában.

Az elmúlt évek során gyökeresen átalakult 
az oktatás rendszere, hiszen 2013. január 
1-jével állami kezelésbe kerültek az addig 
önkormányzati fenntartású iskolák, 2013. 
szeptember 1-jével pedig megváltozott 
a tankönyvellátás módja, új tantárgyakat 
vezettek be, elindult az egész napos isko-
la program. Ennek megfelelően változott 
meg Ferencváros és a kerületi oktatási 
intézmények viszonya is, a megváltozott 
helyzetre kívántak reagálni a kerekasztal 
megálmodói a közös fórum létrehozásával.

A Mester utcai Szent István Közgazda-
sági Szakközépiskola és Kollégium dísz-
termében megtartott ülésen többek közt 
Formanek Gyula ifjúságügyért is felelős 

alpolgármester, a Humánszolgáltatási Iro-
da munkatársai, a kerületi állami, egyházi 
és alapítványi fenntartású iskolák igazga-
tói, a Pedagógiai Szakszolgálat, a Ferenc-
városi Pedagógiai Intézet, a ferencvárosi 
Gyermekek Átmeneti Otthona, az FMK 
és a Vöröskereszt munkatársai, valamint 
a Roma Kulturális Egyesület és a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 
vettek részt.

Nyitóbeszédében Formanek Gyula is-
mertette a kerekasztal célját, jelesül az 
önkormányzat szerepének átértékelését és 
egy új, jól működő üzemeltetési modell 
létrehozását. Célként tűzte ki azt is, hogy 
az ifjúság leljen otthonra Ferencvárosban 

akkor is, ha nem itt lakik, csak itt tanul, 
illetve akkor is, ha itt lakik, de nem itt ta-
nul. Az önkormányzatnak ezentúl egyfajta 
koordináló szerepköre lesz, amely mellé az 
önállóan vállalt feladatok társulnak.

Az önállóan vállalt célok között van egy 
ifjúsági portál működtetése, valamint az if-
júság kerületi médiában való képviselete, 
illetve jelenléte a helyi kulturális és közös-
ségi rendezvényeken. Fontos hívószó a te-
hetséggondozás: ilyen programok, táborok 
szervezése is cél, de ehhez háttérmunkát 
is kell végezni, hiszen a megfelelő peda-
gógusokat ki kell képezni. Ezeken felül 
önkéntes akciókat, pályaválasztási, men-
tálhigiénés tanácsadást, drogprevenciós 
előadásokat szervez a kerület. Anyagi jel-
legű támogatást is adhat az önkormányzat, 
így működik – és a tervek szerint kiterjesz-
tendő – a tankönyv- és étkezési támogatás, 
a nyelvvizsga és a jogosítvány megszerzé-
sének pénzügyi segítése, tervek közt van 
iskolakezdési támogatás bevezetése is.

Formanek Gyula a már elért eredmé-
nyek közül is megemlített néhányat, így 
az önkormányzat által kinevezett ifjúsági 
referenst, Rapi Istvánt, az elkészült Ifjúsá-
gi Koncepciót, a most életre hívott kerek-
asztalt és mindenek előtt a FEGYIÖK-öt 
(Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkor-
mányzat). Utóbbi jelen van az interneten és 
a Facebookon, kulturális fesztivált, sport-
napot, színházlátogatást, „Főzzünk együtt 
Nagyival!” generációk találkozását előse-
gítő programot szervezett.

(MK)

Hatvanéves kerületi intézmény
Május 15-én került 
sor a Ferencvárosi 
Komplex Óvoda, Is-
kola és EGYMI 60 
éves fennállásának 
tiszteletére rendezett 
előadásra a Ferenc-
városi Művelődési 
Központban. Az óvo-
dások és iskolások 
részvételével előadott 
műsorban napjaink 
zeneszámai mellett 
népdalok, közismert 
mondókák is helyet 
kaptak. A jó hangula-
tú, telt házas műsort 
Tőkés Sándor igazga-
tó nyitotta meg.

FELHÍVÁS

A Ferencvárosi Ádám Jenő 
Zenei A. M. I. felvételt hirdet 
a 2014/15. tanévre. A tanított 
hangszerek: zongora, hegedű, 
gitár, gordonka, furulya, fuvo-
la, oboa, klarinét, fagott, sza-
xofon, trombita, vadászkürt, 
tenorkürt, baritonkürt, har-
sona, tuba, ütőhangszerek és 
magánének. Elméleti oktatás: 
előképző, szolfézs, zeneelmé-
let és zeneirodalom. Informá-
ciók: Titkárság (9–16 óráig: 
1092 Budapest, Köztelek u. 
8., telefon: 218-3834); honlap: 
www.ferencvarosizeneiskola.
hu; e-mail: adamj_zene@t-
online.hu).
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PROGRAMAjÁnLó

Május 26. 19.00
Stéphane Laporte–Patrick Laviosa:
Pánik a fedélzeten
Pinceszínház (Török Pál u. 3.)

Május 27. 17.00–18.30
Szabadegyetem: Mediális fordulat a ‘60-
as években: happening, akcionizmus
Előadó: Kürti Emese művészettörténész
Ludwig Múzeum, Auditórium
(Komor Marcell u. 1.)

Május 28. 17.00
Dózsa 500
kiálításmegnyitó és kerekasztalbeszélgetés
2B Galéria (Ráday utca 47.)

Május 28. 19.00
Rita Zimmer–Wolfgang Kohlhaase:
Hal négyesben
Pinceszínház (Török Pál u. 3.)

Május 29. 17.00
Babák rózsaparkja
Közös piknik 
A József Attila Városrészi Önkormányzat 
egy-egy rózsatővel köszönti a 2013. május 
óta született gyerekeket 
Pöttyös Utcai Bölcsőde előtt (Pöttyös u. 8/A)

Június 1. 19.00
Szená-Torok-koncert
Örökimádás templom (Üllői út 77.)

Június 4-éig
Mester és Tanítvány VI./Final cut time
Gaál József (1960–) Munkácsy-díjas
Pintér Dia (1989–) Derkovits-ösztöndíjas
Ferencvárosi Pincegaléria (Mester u. 5.)

Június 5. 15.00
Irodalmi juniális
koncertek, író-olvasó találkozók
Kálvin tér 7.
15.00 a Medáliák Egyesület diákíróinak, 
diákköltőinek bemutatkozása
16.00 beszélgetés Peter Maghama tanzáni-
ai íróval, az Afrikai mesék szerzőjével és 
Serengeti Troupe koncertje.
17.00 beszélgetés Kate Van Dyke írónővel, 
a Tűzmadár-krimisorozat szerzőjével; a 
beszélgetést követően dedikálás.
18.00 Strófa Trió-koncert

Június 5. 16.30
A tervező és a reklám
Reichart Dóra művészettörténész előadása  
a plakátkiállításon látható tárgyak iparművé-
szeti jelentőségéről
Iparművészeti Múzeum (Üllői út 33–37.)

Június 5. 18.30
Impulzus filmklub
Áramlat 
Novák Tamás filmje, 2011, 55 perc
A részvétel ingyenes!
DocuArt (Erkel utca 15.)

Június 6. 15.00
Nemzeti Összetartozás Napja
Bakáts tér

Június 7., 16.00
VI. Nemzetiségi Kavalkád
16.00 Gálaműsor
18.00 Gasztronómiai bemutató
Közreműködnek a ferencvárosi nemzetiségi 
önkormányzatok
Fővédnök: Bácskai János polgármester
FMK (Haller u. 27.)

Június 10-éig
Zemlényi Csaba festőművész kiállítása
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

Június 19. 16.30
Külföldi és hazai kortárs kereskedelmi 
plakát- és reklámgrafika
Balla Dóra grafikusművész előadása a 
kortárs külföldi reklámkultúrát, valamint 
a reklámozás tradicionális és megváltozott 
módjait mutatja be
Iparművészeti Múzeum (Üllői út 33–37.)

Június 19. 18.30
Impulzus filmklub
Menjek/Maradjak (New York) 
Imre Lóránd Balázs filmje, 2013, 30 perc
DocuArt (Erkel utca 15.)

2014. MáJuS 31.
10.00 „Ébredő rózsák”
A MAGYAR HONVÉDSÉG FÚVÓSZENEKARA
10.30 „Rózsabimbók a színpadon”
A FERENCVÁROSI ÓVODÁSOK MŰSORA – 
Kicsi Bocs óvoda
A MOZDULATCSISZOLÓ TÁNCMŰHELY 
BALETTJE
10.45 „Rózsabimbóknak”
A BRÉMAI MUZSIKUSOK – a Hahota Gyermek-
színház műsora
11.45 „Bolgár rózsák”
A JANTRA TÁNCEGYÜTTES MŰSORA
12.05 „Nyílik a rózsa”
JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA
Bura Sándor és zenekara
13.30 „Keleti rózsák”   
HASTÁNCOSOK, FAKÍROK ÉS MÁGUSOK A 
MESSZI KELETRŐL 
– a Pegazus Mozgásszínház látványos bemutatója
14.30 „Skót rózsák”
KÉRI GYÖRGY MAGYARORSZÁG ELSŐ 
SKÓT DUDÁSA
15.30 „Múzsák rózsái”
MEGZENÉSÍTETT VERSEK A STRÓFA TRIÓ 
ELŐADÁSÁBAN

16.30 „Délszláv rózsák”
15 ÉVE FERENCVÁROSBAN – A KÓLÓ 
EGYÜTTES KONCERTJE
„A szerelem rózsái”
18.30 LOVE STORYES – Balla Ibolya műsora
Világslágerek üvegzongorán
19.30 II. FERENCVÁROSI RÓZSAFESZTIVÁL 
GÁLA
Köszöntőt mond: dr. Bácskai János polgármester 
Klasszikus és dzsesszdallamok
Közreműködnek:
Raimbow vonósnégyes
Berki Tamás Quintett
Budapest Reagtime Band
10-től 12 óráig RÓZSAPONTOK – KAMARAZE-
NE a Ráday u. több pontján 

2014. JúNIuS 1.
19.00 SZENÁ-TOROK KONCERT 
A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS ÉNEKKARÁ-
NAK MŰSORA
Helyszín: Örökimádás templom 
(1091 Budapest, Üllői út 77.)
Megközelíthető: M3-as metróval a klinikák 
állomásnál
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Védekezés a dizájnerdrogok ellen
Ülésezett a ferencvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (KEF) május 13-án, a 
Berzenczey utcai Írisz Klubban. Az ösz-
szejövetelen a kormányzat által elfogadott 
nemzeti drogstratégia alapján készülő ke-
rületi stratégiát mutatta be Barna Erika, a 
KEF társelnöke, majd ezt vitatták meg a 
meghívott intézmények, szervezetek ve-
zetői.

A helyi problémák orvoslására készü-
lő tervezet véleményezését követően a 
FESZGYI Írisz Klub vezetője, Nagy Zsolt 
számolt be a szenvedélybetegeket segítő 
klub működéséről, és ismertette a Ferenc-
városban megtalálható többi önsegítő kö-
zösség munkáját.  

A KEF következő programja a május 15-i 
szakmai nap volt, amelyre a kerületi házi-, 
gyermek-, iskola- és fogorvosokat, vala-
mint védőnőket várták, hogy tájékoztassák 
őket a jelenleg futó dizájnerdrogokról. A 

FESZGYI Oktató 
Központjába ösz-
szegyűlt több tucat 
érdeklődőnek prof. 
dr. Rácz József, a 
Semmelweis Egye-
tem Addiktológiai 
Tanszékének ve-
zetője, a Kék Pont 
Drogkonzultációs 
Központ és Ambu-
lancia alapítója tar-
tott előadást az új 
pszichoaktív szerekről, azok hatásáról, a 
tünetek kezeléséről. 

Rácz József a kábítószer-használati tren-
dek mellett részletezte a dizájnerdrogokra 
vonatkozó jogi szabályozást, bemutatta 
a drogbetegek ellátási szintjeit a magyar 
egészségügyben és a szociális ellátásban. 
Végezetül kitért a Kék Pont felméréseire 

és tapasztalataira a szerhasználattal kap-
csolatban. Mint mondta, a kábítószerek el-
leni küzdelemben a legnagyobb gondot az 
okozza, hogy nincsenek célzott prevenciós 
üzenetek, amelyek meggyőznék a haszná-
lókat arról, hogy valóban veszélyes a drog-
fogyasztás.

(KM)

Egyetemi oktatókórház 
és kutatóhely
Oktatókórházi címet adományozott az Egyesített Szent István és Szent 
László Kórház-Rendelőintézetnek a Pécsi Tudományegyetem. A két 
intézmény ugyanis együttműködési megállapodást írt alá május 20-án, 
mely szerint a jövőben a pécsi egyetem medikusai a ferencvárosi kórház-
ban végezhetik gyakorlati képzéseiket.

Az együttműködés jövő tanévtől indul, 
amikor a tanterv részeként vesznek részt 
különböző gyakorlati képzésekben a 
hallgatók a kórház dolgozóinak irányítá-
sával. Kis csoportokban, jövendő hivatá-
suk gyakorlásához hasonló körülmények 
között, betegágyak mellett, az oktatók 
személyes példamutatásával és irányí-
tásával sajátítják el a szakma fortélyait. 

A Szent István és Szent László Kórház speciális vagy egyedülálló tevékenységi 
körű osztályokkal is rendelkezik. Ahogy dr. Vályi-Nagy István főigazgató felhívta 
a figyelmet rá: „szakmai portfóliója széles, alkalmas a különböző orvosi diszcip-
línák oktatására. Nagy előnyt jelent a high-tech intézmény hatalmas tapasztalata 
és az egész portfóliót kiszolgáló laboratóriuma”. Az orvostanhallgatók az öt–hat 
területet is magába foglaló szigorló évüket is el tudják végezni a különböző osztá-
lyokon, valamint a doktoranduszoknak is kínálnak kutatási témát.

A pécsi egyetem orvosi karának dékánja, dr. Miseta Attila elmondta, az egész-
ségügyi oktatásnak is gyenge pontja a klinikai (gyakorlati) rész, de ezen a meglé-
vő erőforrások hatékony kihasználásával változtatni lehet. Megtudtuk tőle, hogy 
sok budapesti hallgatójuk van, akik számára különösen előnyös, hogy az együtt-
működés révén visszakerülhetnek lakóhelyükre, bevonódhatnak az ott zajló szak-
mai életbe.                                                          (zt)

Megnyílt a Holnemvolt park
Már látogatható a Holnemvolt Park a volt vidám-
parki területen. Az új családi élményparkban je-
lenleg harminc különféle állatfajt mutatnak be, 
valamint egy új állatsimogató is várja a gyereke-
ket törpekecskékkel, alpakákkal és dámvadakkal. 
A régi vidámparki hagyományt folytatva hat já-
ték is használatra készen áll: a műemléki oltalom 
alatt álló régi körhinta, barlangvasút, hullámvasút 
és mesecsónak, valamint az elvarázsolt kastély és 
a dzsungel mesevasút. A műemléki védettséget 
élvező egykori céllövölde hátfala rendkívül rossz 
állapota miatt még felújítás alatt áll, de nyárra 
már ezt is üzembe helyezik. Mindezek mellett 
körhinták, gyermekkalandpálya és gokart várja 
a Holnemvolt Parkba látogatókat. Az állatkerti 
belépőjegyek a Holnemvoltba is érvényesek, de 
külön is lehet jegyet váltani a parkba 500 forin-
tért, az egyes játékok zsetonrendszerben vehetők 
igénybe, egy zseton ára 200 forint.

Fővárosi hírek
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párkapcsoló esték
A tematikus előadássorozat a házasságban előforduló tipikus je-
lenségek megoldásközpontú ismertetésével foglalkozik. Az elő-
adások során a résztvevők maguk is aktívan közreműködhetnek a 
tematikával foglalkozó tesztek kitöltésével, feladatok elvégzésé-
vel, továbbá szituációs megbeszélések során.

Az előadások INGYENESEK, de a limitált részvételi lehetőség 
miatt REGISZTRÁCIÓHOZ kötött. Az egyes előadásokra re-
gisztrálni lehet a csaladeve2014@gmail.com e-mail címen, vagy 
az alábbi telefonszámokon:
Nyáry Zsuzsanna 30/343-1813
Dr. Kőrösi Beáta 20/662-6226
Az első előadás:
Önismeret és társismeret – Kalandtúra a társunk világában
Időpont: 2014. május 30. 19.00
Helyszín: Assisi Szent Ferenc-plébánia közösségi terme, 1092 
Budapest, Bakáts tér 13.
• Férfi és női oldali elvárások a házassággal szemben, férfi-női 

mítoszok a házasságról
• Öt szeretetnyelv a házasságban
• Saját szeretetnyelvünk felismerése
• A rejtett én megértése: szeretetvágy, szabadságvágy, a fontos-

ság iránti vágy, kikapcsolódás vágya
• A megismerésben az erő: a szeretettérkép jelentősége
• Az érzelmileg intelligens házasságok – a boldog párok titkos 

fegyvere
 További információ: www.szentferencplebania.hu

72 éves lenne  
Bujtor istván
Öt éve hunyt el a színészle-
genda, akinek emlékét kerüle-
tünk is őrzi.

Tavaly avatta fel Bácskai János 
polgármester Bujtor István em-
léktábláját a Mester utca 1. szám 
alatt, néhai lakhelyén – közvetle-
nül Latinovits Zoltán emléktáb-
lája mellett. A színész legendás 
családból származott: anyai nagy-
apja Gundel Károly vendéglős, a 
magyar gasztronómia kiemelkedő 
alakja, akinek nevét Ferencvá-
rosban szakközépiskola is őrzi, 
testvérei Latinovits Zoltán és 
Frenreisz Károly, a Metro együttes basszusgitárosa. Bujtor István 
Balatonszemesen, Latinovits mellett nyugszik, hiszen ő is ezer 
szállal kötődött a Balatonhoz. A ‘80-as évekbeli közönségfilmjei-
nek – Ötvös Csöpi nyomozó és Kardos doktor kalandjai –, melyek 
csak itthon több mint egymillió nézőt vonzottak, mind központi 
témája a Balaton-part, de maga is hatszoros magyar bajnok vi-
torlázó volt, élete utolsó szakaszában pedig a Veszprémi Petőfi 
Színház igazgatójaként tevékenykedett. 2013-ban Balatonfüred 
kikötőjében szobrot állítottak róla, amely egy vitorlás kormányo-
saként ábrázolja.

(MK)
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ALBUM

REjTVÉnY

Szakál Marci 2013. 
december 8.-án jött a világra.

FEREncVÁROSI GóLYAHÍR

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

Kiss Amália képe a Föld napi rendezvényen készült.

Tamasoczki Botond Bende 2013. december 26-án látta meg a 
napvilágot.

Papp Zamíra 2014. január 
28-án született.


