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Erdő Péter bíboros vizitációján 
megbeszélést folytatott az Assisi 
Szent Ferenc-templom felújításá-
ról a Polgármesteri Hivatalban.

Több Ybl Miklós által tervezett 
épületet csodálhattak meg az 
érdeklődők a helytörténeti napi 
sétán június 1-jén.

A gyermekek nApjA

4

Fergeteges programok várták a 
kicsiket az FMK-ban, a kerületi 
tűzoltóságon és a termelői pia-
con is gyereknap alkalmából.

együtt az összetartozás napján
A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójának állít emléket. Ferenc-
város idén is a testvérvárosokkal emlékezett június 4-ére: a Beregszászról (Kárpátalja), Királyhelmecről (Felvidék), 
Magyarkanizsáról (Délvidék) és Sepsiszentgyörgyről (Erdély) érkezett küldöttségek és Ferencváros Önkormányzatá-
nak képviselői közös emlékezést tartottak a Bakáts téren. 

A június 6-i megemlékezés fővédnöke, 
Bácskai János polgármester köszöntőjé-
ben Illyés Gyula szavait idézve hangsú-
lyozta, hogy „az igazi nemzet nem ismeri 
a halált, magát örök életűnek érzi”, vagyis 
a magyarságnak a trauma után is bizonyí-
tania kell, hogy mindig képes a megúju-
lásra. 

A megnyitó után a határon túli települé-
sek és a ferencvárosi diákok közel 250 fős 
kórusa tíz magyar népdalt adott elő Csík, 
Baranya, Pest, Bácska, Zala, Veszprém, 

Csongrád és Tolna vidékéről. A rendezvé-
nyen adták át a Magyar Nyelvért Díjat (en-
nek részleteiről a 3. oldalon olvashatnak). 
A díjkiosztó után sor került a megemlé-
kezés mottójának, az „elválaszthattak, de 
szét nem választhatnak” jelképének, az 
Összetartozás Fájának elültetésére. 

A testvérvárosokból hozott termőföldbe 
az Assisi Szent Ferenc-plébániatemplom 
kertjében elhelyezett fehér akácot Tasó 
László országgyűlési képviselő, Nyír-
adony polgármestere ajándékozta Ferenc-

városnak. A dél-nyírségi Erdőspuszták 
kincsét, az Alföld legnagyobb összefüg-
gő erdejéből, a Gúti erdőből származó 
hungarikumot Szabon Gábor plébános ál-
dotta meg. Amikor az akác már magabiz-
tosan állt a templomkertben, az emlékező 
közönség Benedekffy Katalin operaénekes 
vezetésével elénekelte a Székely Him-
nuszt és a Szózatot. Ezt követően elkez-
dődtek az esti színpadi programok.

Bővebben a 3. oldalon
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kánoni vizitáció
Látogatást tett Ferencváros 
Polgármesteri Hivatalában 
Erdő Péter bíboros-prímás, 
az Esztergom-Budapesti fő-
egyházmegye érseke május 
23-án. A magyar katolikus 
egyház vezetőjét és kísérőit 
Bácskai János polgármester 
mellett Formanek Gyula al-
polgármester, Szabó József 
Zoltán aljegyző, Mezey Ist-
ván, a kerületi KDNP elnöke  
és Kállay Gáborné önkor-
mányzati képviselő fogadta a 
hivatalban.

Megbeszélésük középpont-
jában az Assisi Szent Ferenc-templom mára elkerülhetetlenné vált 
felújítása állt. A Bakáts tér Ferencváros főtere, a templom pedig 
meghatározó jelképe, és mint ilyen, fontos szakrális és kulturális 
érték a kerület számára. Az Ybl Miklós tervezte eklektikus stí-
lusú épület kincstári tulajdonban van. Ahogy Szabon Gábor plé-
bános a Magyar Kurírnak elmondta, az önkormányzat a plébá-

nia szövetségese a templom 
rekonstrukciójáért folytatott 
küzdelemben, és Erdő Péter 
bíboros is elkötelezett a fel-
újításban.

Bácskai János polgármester 
egy, kifejezetten erre az alka-
lomra összeállított, Ferenc-
város mind az öt katolikus 
templomát ábrázoló képesla-
pot adott ajándékba a bíbo-
rosnak, aki tavaly kapta meg 
a Ferencváros Díszpolgára 
címet.

A kánoni vizitáció során 
Erdő Péter bíboros felkereste 

a ferencvárosi Assisi Szent Ferenc-plébánia intézményeit, közös-
ségeit, valamint a plébánia területén működő Patrona Hungariae 
Iskolaközpontot is. A plébánia családi szentmiséjén Erdő Péter 
megáldotta az Assisi Szent Ferenc-templom renovált tabernáku-
lumát.

forrás: Magyar Kurír, Ferencváros újság

nemzetiségek kavalkádja
Négy nemzet mutatta be művészetét és gasztronómiáját júni-
us 7-én, a Ferencvárosi Művelődési Központban a nemzetisé-
gek kavalkádján.

A produkciókat a IX. kerületi nemzetiségi önkormányzatok szer-
vezték. Tóth Betty, az FMK igazgatója nyitóbeszédében a ferenc-
városi összetartás fontosságát hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a 
kultúra összekötő szerepet vállal az emberek között.

A görög Mydros Együttes lüktető dallamai a mediterrán élet-
érzést hozták el. A Szitko házaspár a románok nagy költőjéről, 
Mihai Eminescuról is megemlékezett halálának 125. évforduló-
ján egy megzenésített versével, énekeik ezenkívül a szerelemről 
szóltak.

A németek sajátos népdalaikból, a jódliból adtak válogatást. A 
könnyed, vidám énekek az élet napos oldaláról, sok esetben a ma-
darakról és hegyekről szólnak. A szlovák Báló Lipót Népdalkör 
szintén népviseletbe öltözve állt színpadra. A kórust javarészt asz-
szonyok alkották, és anyanyelvük mellett magyarul is daloltak. 

Az előadások után a nemzetek csupa említésre méltó étket vonul-
tattak fel. A románok menüje csorba leves, mics, párolt káposzta 
és fánk volt. A szlovákok két jellegzetes ételüket, a sztrapacskát és 
túrós, illetve gyümölcsös rétest hozták el. A németek pedig csül-
kös pacalt kóstoltattak párolt káposztával.

elismerték a tehetséget
Átadták a „deák” Közalapítvány emlékérmeit és emlék-
lapjait június 10-én az Ádám Jenő Zeneiskola dísztermé-
ben. 

A „deák” emlékéremmel a kuratórium azon ferencvárosi, végzős 
általános iskolás diákokat jutalmazza, akik tanulmányaikat ki-
emelkedő eredménnyel végezték el, illetve aktívan részt vettek az 
iskola közösségi életében, vagy kimagasló teljesítményt nyújtot-
tak kerületi, országos tanulmányi versenyeken. 

Idén Bende Annamária (Weöres Sándor iskola), Brassai Mónika 
(Bakáts Téri iskola), Gábor Tiffany (József Attila iskola), Maday 
Benjámin (Kőrösi Csoma Sándor iskola), Nagy Veronika Anna 
(Kosztolányi Dezső iskola), Papp Dániel Ferenc (Telepy Károly 
iskola), valamint Torgyik Krisztina Anna (Szent-Györgyi Albert 
iskola) részesült az elismerésben. A fiatalalok a díjakat Formanek 
Gyula alpolgármestertől és Klujber Róbertnétől, a közalapítvány 
elnökétől vehették át.

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

KM
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átadták a magyar nyelvért Díjakat 
A Nemzeti Összetartozás Napján a Magyar Nyelvért Díj kitüntetettjeivel is 
lehetőség volt együtt ünnepelni. Ferencváros 2013-ban alapított elismerése 
olyan testvérvárosokban élő végzős diákoknak adományozható, akik álta-
lános iskolai tanulmányaik során kimagasló eredményt értek el a magyar 
nyelv tanulásában és művelésében, és tanulmányaikat magyar tannyelvű 
gimnáziumban vagy középiskolában kívánják folytatni. 

Beregszászról a Magyar Nyelvért Karádi László-díjat Kacsur Annamária, 
Királyhelmecről a Magyar Nyelvért Hajdók Géza-díjat Bók Viktória, Magyarkanizsá-
ról a Magyar Nyelvért dr. Papp György-díjat Somogyi Anett és Sepsiszentgyörgyről a 
Magyar Nyelvért Barabás Samu-díjat Fazakas Réka vihette haza. 

A ceremónia végén, a kora esti órákban a családok vehették birtokukba a Bakáts teret. 
A színpadon a Kiss Kata Együttes műsora alapozta meg a hangulatot, amely Benedekffy 
Katalin, Pitti Katalin és Pándy Piroska operaénekesnek adta át helyét. Az énekesnők 
határon inneni és túli magyar dallamokkal szórakoztatták a közönséget. A nóták alatt 
Hegedűs Valér kísért zongorán. A nap zárásaként a százhalombattai Forrás és a vajda-
sági Gubanc Néptáncegyüttes lépett színpadra.                 (KM)

Karádi László-díj: Kacsur Annamária
Kacsur Annamária a Beregszászi 4. Számú 
Kossuth Lajos Középiskola 10. osztályos 
tanulója. Kiváló tanulmányi eredményei 
mellett évek óta a kárpátaljai megyei ma-
gyar nyelv és irodalom versenyek győz-
tese, illetve helyezettje. A 2013/2014-es 
évben 1. helyezést ért el a Megyei Magyar 
Tantárgyi Olimpián, és 1. helyezett lett a 
Megyei Karádi Helyesírási Versenyen.
Hajdók Géza-díj: Bók Viktória
Bók Viktória a Királyhelmeci Magyar Ta-
nítási Nyelvű Alapiskola diákja. Negye-
dikes tanulóként a Szép magyar beszéd 
versenyén egészen az országos döntőig 
jutott. A Szép magyar beszéd versenyén a 
2012/2013-as tanévben kerületi 2. helye-
zettként a kassai országos forduló részt-
vevője lehetett. Idén kerületi másodikként 
újra eljutott az országos döntőbe.
Dr. Papp György-díj: Somogyi Anett
Somogyi Anett a horgosi Október 10. Álta-
lános Iskola tanulója. Ötödik osztályban a 
köztársasági nyelvtanverseny 3. helyét sze-
rezte meg. A Petőfi Sándor Irodalmi Ver-
seny budapesti döntőjéről 2. helyezéssel 
és a közönségdíjjal tért haza. Az Általános 
Iskolások Művészeti vetélkedőjének 3. he-
lyezettje lett prózaíró kategóriában.
Barabás Samu-díj: Fazakas Réka
Fazakas Réka a sepsiszentgyörgyi Mikes 
Kelemen Elméleti Líceumba jár. Minden 
évben első helyezést ért el a megyei tan-
tárgyversenyeken. Az országoson ötödik 
osztályban dicséretet kapott, az olimpia 
keretén belül szervezett szavalóversenyen 
pedig 3. helyezést ért el. Hatodik osztály-
ban országos 1. helyet sikerült kiérdemel-
nie, sőt, egy különdíjban is részesült. 

kerekerdő Vigasság az óvodában
A gyereknaphoz kapcsolódva tartják minden évben a Kerekerdő Óvoda nagysza-
bású összejövetelét, május 22-én délután az érdeklődők megtöltötték a hatalmas 
kertet, ez alkalommal azért, hogy a Kárpát-medence néprajzi tájegységeivel, azok 
nevezetességeivel ismerkedhessenek.

Természetesen nem komolykodva, hanem a 
szokásokat, a népi művészetet, a vidéki ízeket 
és más jellegzetességeket egytől egyig játékos 
vagy kézműves feladatok formájában közel 
hozva a kicsikhez. Erdély állomásán zakuszkát 
lehetett kóstolni, de agyagozásra is volt mód, 
a bútorfestést pedig falapok díszítésével imi-
tálták. „Alföld” a játékait helyezte előtérbe a 
gólyalábazással, a karikahajtással és a brúgaty-
tyúval, de a térség hímzett motívumait is meg-
csodálhattuk. Nagy sikernek örvendett még a 
nyugat-magyarországi levendulababa-készítés 
és az egri janicsár célbadobó, de a leleményes 

ötletek sorát ezúttal igencsak hosszan lehet-
ne sorolni. A magyarsággal kiemelten fog-
lalkozó óvoda életében gyakoriak az ehhez 
hasonló érdekes programok; nevelési tervé-
ben határozta meg, hogyan próbálja – a sok 
angolnyelvű és más divatos profilú óvoda 
mellett – a nemzettudatot kibontakoztatni. 
Az intézményben a gyerekek saját gyökere-
ikkel, szülőföldjükkel ismerkedhetnek kü-
lönféle megközelítésekben.

(zt.)
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rózsák a babáknak
Több tucat rózsatővel gyarapodott a 
babák rózsakertje a József Attila-lakó-
telepen. A városrészi önkormányzat és 
az Írisz Családi Kör idén is névre szóló 
emléktáblákkal és ajándékcsomaggal 
köszöntötte a környék újszülötteit.

A május 29-i ünnepséget a Lakótelepi Kö-
zösségi Házban tartották, ahol zsúrozás kö-
zepette egyesével adták át a babák szülei-
nek a névre szóló emléktáblákat. Görgényi 
Máté, a József Attila Városrészi Önkor-
mányzat elnöke, ferencvárosi önkormány-
zati képviselő köszöntötte a résztvevőket, 
és kifejezte örömét, hogy e rendezvényen a 
család legifjabbjai állnak a középpontban. 
Megemlítette, hogy Ferencváros Önkor-
mányzata tavaly elnyerte az idősbarát ön-
kormányzat díját, de az ilyen események 
alapján szerinte méltán lehetne Ferencvá-
rost családbarátnak is nevezni.

Idén 71 csecsemő szülei vették át az aján-
dékcsomagot a képviselőtől, amely egye-
bek mellett tartalmazta azt a névtáblát is, 
amit később gyermekeik saját rózsatöve 
mellé szúrhattak. A rózsatulajdonosok ne-
vét és születési dátumát most is dísztáblán 
rögzítették, és az előző években kifüggesz-
tett névsorok mellé helyezték a parkban. A 
rózsatöveket a FESZOFE Kft. ültette ki.

Velenczei Ágnes, az Írisz Családi Kör 
önkéntes szervezője köszönetet mon-

dott Ferencváros Önkormányzatának 
azért, hogy nyolcadik éve támogatja a 
rózsaparkprogram megvalósulását.

Mezei Erzsébet, a Medáliák Egyesület 
vezetője a korábban kiírt versíró pályá-
zat legszebb verseit olvasta fel, a versíró 
anyukákat pedig könyvjutalomban részesí-
tették.    (TZA)

Családi mulatság
Hatalmas nagycsaládos összejövetel-
hez hasonlított az FMK által rende-
zett gyereknap. A hagyomány szerint 
minden év május utolsó vasárnapja 
a legkisebbeké. A művelődési ház egy 
nappal korábban, szombaton tartotta 
a programokban gazdag rendezvé-
nyét.

A Ferencvárosi Művelődési Ház Cimbora 
programsorozatának állomásaként rendez-
ték meg a Cimbora Maraton elnevezésű 
gyereknapot, ahová sok család látogatott 
el együtt. A nap folyamán végig nyüzsgő, 
jókedvű sokadalom töltötte meg a kertet: 
ki a fűre telepedett, ki a színpad előtti pad-
ra, miközben állandó volt a jövés-menés a 
programhelyszínek és a számos fölállított 
játék között. 

Sokan dolgoztak a rendezvény lebonyo-
lításán, de a legjobban talán az a ló tett ki 
magáért, amely szünet nélkül rótta a körö-
ket a kertben, hátán pedig egyik mosoly-
gós gyerek követte a másikat. Népszerű 
volt a fejdíszkészítés is, amit egy kislány 
sem hagyhatott ki. Délután Levente Péter 
kötötte le a vendégeket énekekkel és mesé-
ivel, amelybe a közönséget is bevonta, sőt, 
a műsor kezdetén még dr. Bácskai János 
polgármestert is, akivel együtt fakadtak 
dalra. 

A pavilonok kínálatából választva mi-
nőségi kézművesjátékokkal és -ékszerek-
kel lephették meg gyermekeiket a szülők, 
de ajándék volt az önfeledt hangulatban 
együtt töltött idő is, amely az év többi ré-
szén is jár.

„tűzoltó leszek…”
Gyereknap alkalmából, május 24-én minden erről álmodó kisgyermek közvetlen közelről pillant-
hatott be a tűzoltók életébe a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak köszönhetően.

A laktanya azzal a céllal fogadta e napon a gyerekeket és a szülő-
ket, hogy megismertesse munkáját az állampolgárokkal és növel-
je a biztonságérzetüket. A riasztási bemutatón azt demonstrálták, 
hogyan hagyják el két perc alatt a laktanyát. A különböző típusú 
védőruhák ismertetőjén pedig kiderült, nincs tűzálló öltözet, a lán-
gokat csak megközelíteni tudják a szakemberek. A káresetekből 
hátramaradt relikviákon keresztül a családok példát láthattak a tűz 
pusztító erejéről, és arról is, mi minden képes nagy égéseket ki-
váltani. A kicsiknek pótolhatatlan élményt jelentett, hogy a tűzol-

tókocsikra is felmászhattak. Megtudtuk, 
hogy a kerületi parancsnokság szerveze-
ti egységei közül kettő csak itt található 
meg Budapesten, és innen látja el fel-
adatait városszerte, ezek: a vegyi esemé-
nyek kezelésére és elhárítására szakoso-
dott Katasztrófavédelmi Mobillabor és a 
Készenléti Egészségügyi Szolgálat.

(zt)

Fergeteges  
gyereknap
Muki, az énekes bohóc szóra-
koztatta a gyerekeket a Lakótele-
pi Termelői Piacon május 31-én, 
szombaton. Az ugrálóvár volt a 
legkedveltebb játszóeszköz, de 
népszerű volt a csillámtetoválás, 
és nagy sikert arattak a különbö-
ző formájúra hajtogatott lufik is.
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 VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTÉS

közös képviselők klubja negyedszer
Ismét a Vendel-Irodaházban rendezték meg a társasházak közös képviselőinek fórumát május 28-án, ahol az önkor-
mányzat illetékesei válaszoltak a felmerülő kérdésekre.

Dr. Bácskai János polgármester megnyitójában elmondta, tovább-
ra is szeretnék, ha a rendezvénysorozat a lehető legnagyobb ér-
deklődésre tenne szert, ezért ez alkalommal is a legtöbb embert 
érintő, leggyakrabban felmerülő témák képviselőit hívták meg. A 
három előadó, akikhez – a megjelent polgármesteren, Formanek 
Gyula alpolgármesteren és dr. Vas Imre országgyűlési képviselőn 
túl – a kérdéseket, kéréseket a közös képviselők intézhették: Nagy 
László, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. műszaki vezérigazga-
tó-helyettese, dr. Kasza Mónika, a Polgármesteri Hivatal hatósági 
irodájának vezetője és Szűcs Balázs kerületi főépítész.

Nagy Lászlót elsősorban a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcso-
latos kérdések tisztázása miatt invitálták meg a beszélgetésre, mi-
vel ennek bevezetése jelenleg is tart, és számos problémát, kérdést 
vet fel. A vezérigazgató-helyettes kiemelte, Magyarország Euró-
pai Unióval szembeni vállalása, hogy 2015. január 1-jére minden 
hazai településen megoldja a szelektív hulladékgyűjtést, így a 

kerületben az ütemterv szerint novemberre lesz teljes körű az el-
látottság, ekkorra jut el mindenkihez a sárga színű papír- és kék 
színű műanyagpalack-gyűjtőkonténer. Biztosította a megjelente-
ket, hogy lakossági jelzés alapján a későbbiekben – igény szerint 
– több tartályt is kihelyezhetnek. Leszögezte továbbá, hogy téve-
sek azok az időről időre napvilágot látó híresztelések, amelyek 
a lomtalanítás megszüntetéséről szólnak, ennek elvégzése a FKF 
Zrt. törvényes kötelezettsége.

Dr. Kasza Mónika Hatósági útvesztők, avagy hova fordulhat a 
közös képviselő címmel tartott előadást ügyfélpanaszok alapján, 
amelyben az új törvénnyel kapcsolatos hatásköri átrendeződést 
mutatta be. A településképi eljárásokról Szűcs Balázs beszélt elő-
adásában, amelyet a patinás házakat, épített környezetet gyakran 
elcsúfító igénytelen beavatkozások, azaz a „vizuális környezet-
szennyezés” indokolt.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferenc-
város Önkormányzata Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottsága díjmentes veszélyeshulladék-
gyűjtési akciót hirdet 2014. július 5-én, 
szombaton 9.00–13.00 óra között.
Helyszínek:

• Napfény utcában (Lidl áruház előtt)
• Bakáts téren (a hivatal előtt)

• Lenhossék utcai parkban (a park 
Márton utcai oldalán)

A háztartásban feleslegessé váló követ-
kező hulladékokat gyűjtjük: elem, akku-
mulátor, elektronikai hulladék, festékpat-
ronok- és kazetták, fénycső, villanykörte, 
lejárt szavatosságú gyógyszer, növény-
védő szer, festékes, hígítós doboz, fáradt 
olaj, használt étolaj, tisztítószerek, oldó-

szerek, savak, lúgok, vegyes laborvegy-
szerek

A gyűjtést az .A.S.A. Magyarország Kft. 
szakemberei végzik.

Az akció kizárólag ferencvárosi lakosok 
számára, háztartási mennyiség átvételére 
vonatkozik!

A következő veszélyeshulladék-gyűjtés 
időpontja: 2014. szeptember 20., szombat

Frissítő párakapuk
A nagy hőségre való tekin-
tettel öt helyszínen helye-
zett el párakapukat a kerü-
letben a FESZOFE Kft.:
• a Csarnok téren, a Sóház 

épület mögött
• a Bakáts tér 14. előtt
• a Ferenc téren
• a József Attila-lakótele-

pi nagyjátszótéren
• a Kerekerdő parkban 

(Lenhossék utca)

tiszta homokozók
Ferencváros számára fontos a gyerekek biztonsága és egészsége, ezért a FESZOFE Kft. az 
elmúlt két hónapban azon dolgozott, hogy megtisztítson minden játszótéri homokozót.

Közeledik a szünidő és a gyerekek szeretnek 
minél több időt a játszótéren tölteni, a kicsik kö-
rében különösen népszerű a homokozó, ezért na-
gyon fontos azok tisztává és biztonságossá tétele.

– Az elmúlt két hónapban több mint 50 m3 ho-
mokot cseréltünk ki a homokozókban. Ezt a mun-
kát folytatjuk, így június végére 100 m3 új, tiszta 
homok kerül a játszóterekre – nyilatkozta a 9.tv-
nek Sebők Endre, a FESZOFE Kft. igazgatója.

Mintegy 4 ezer négyzetméteren került fellazí-
tásra, frissítésre vagy kicserélésre a homokozók 
homokja. A József Attila-lakótelepi játszótereken 
(1449 m2 felületen), a MÁV-Aszódi lakótelepen 
a Zombori utcai játszótéren, a Ferenc téren és a 
Haller parkban is teljes homokcsere történt.
A Tinódi utcai játszótéren, az Óbester parkban, 
a Kerekerdő parkban, a Telepy utcai homoko-
zóban, a MÁV-Aszódi lakótelepen és a 8 házak 
között, a Markusovszky parkban, a Haller utca 
60–64. lakótelepen pedig elvégezték a homoko-
zók (ütéscsillapító homok is) homokjának fella-
zítását és gereblyézét, mindez rendszeresen, he-
tente kétszer.

– Sajnos tapasztaltuk azt is, hogy bizonyos ho-
mokozók kiürülnek, a homok egyszerűen eltűnik, 
valószínűleg lakásfelújításon végzi, ezért ha vala-
ki ilyet tapasztal, jelentse, és természetesen meg-
tesszük a szükséges lépéseket – kéri a lakosságot 
az igazgató.

Forrás: ferencvaros.hu



Ferencváros6 Aktuális

Ülésezett a testület

Folytatódik a városrehabilitáció
A Csicsergő és a Kerekerdő Óvoda vezetőinek személyéről, 
a családok támogatásának bővítéséről is döntött június 5-i 
ülésén a Képviselő-testület.

Zsoldos Andrásné, a Csicsergő Óvoda és Szencz Mátyásné, a Ke-
rekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására nyújtotta be 
pályázatát, a Képviselő-testület pedig mindkettejüket támogatta, 
így az óvodavezetők kinevezését további öt évre meghosszabbí-
totta. Tovább bővülnek a bölcsődei férőhelyek Ferencvárosban, 
ezúttal a nemrég átadott Thaly Kálmán utcai, Varázskert Bölcső-
de férőhelyeinek száma növekedhet, így szeptembertől már ötven 
gyermeket fogadhat Budapest egyik legszebb bölcsődéje.

Szélesebb körben támogatják az időseket és a családokat a tes-
tület határozata értelmében. Többek közt az önhibájukon kívül 
adósságba került rászorulókat segítik, valamint védőoltáscso-
magot vezetnek be a 0–3 éves gyermekek számára. Növekszik 
a tankönyvtámogatás jogosultjainak köre is, és új támogatásként 
bevezetik az iskolakezdési támogatást.

Megszavazták a képviselők Ferencváros Önkormányzata 2014. 
évi költségvetésének módosítását. A módosítás egyebek mellett 
biztosítja a forrást a köznevelési törvényben előírt pedagógus-
béremeléshez, valamint sor kerülhet az óvodák játszótereinek 
biztonsági felülvizsgálatára, karbantartására. A költségvetés mó-
dosításának köszönhetően a Haller utca 52. szám alatt ifjúsági iro-
da jöhet létre, és a városrehabilitáció munkálatai is folytatódnak, 
megkezdődhet a József Attila Terv II. ütemének előkészítése. A 
Képviselő-testület döntött továbbá a Vaskapu u. 47. és a Vaskapu 

u. 49. szám alatti ingatlanok elidegenítéséről. A városatyák támo-
gatást biztosítanak a Ferencvárosi Torna Club részére, a kerület 
így az ott folyó szakmai munkát 5 éven keresztül segíti.

Az ülésen Varga József alpolgármester, országgyűlési képviselő 
lemondott alpolgármesteri jövedelméről, mivel a június 1-jétől 
hatályos rendelkezések értelmében azok a polgármesterek és al-
polgármesterek, akik egyúttal országgyűlési képviselők is, a pol-
gármesteri és alpolgármesteri illetményre nem jogosultak. A Kép-
viselő-testület elfogadta Martos Dániel önkormányzati képviselő 
lemondását is, aki június 2. óta a FEV IX. Ferencvárosi Vagyon-
kezelő és Városfejlesztési Zrt. Igazgatóság tagja, mely megbíza-
tás az önkormányzati képviselői tisztséggel összeférhetetlen.

(VB)

Az ep-választás eredménye
A Fidesz–KDNP nyerte meg a május 25-i 
európai parlamenti választást, így hazánk-
ban a legtöbb, 12 mandátumot szerezte 
meg az Európai Parlamentben. A voksolá-
son országosan a Jobbik lett a második, 3 
mandátumhoz jutott. Harmadik az MSZP, 
negyedik pedig a Demokratikus Koalíció 
lett 2-2 mandátummal. 1-1 mandátumot 
szerzett az ötödik és hatodik helyezett, az 
Együtt-PM és az LMP. A Haza Nem Eladó 

Mozgalom Párt és az SMS nem szerzett 
mandátumot az Európai Parlamentben.

Ferencvárosban a Fidesz–KDNP nyerte 
a voksolást. Az országos eredményekkel 
szemben kerületünkben az Együtt-PM sze-
rezte meg a második legtöbb voksot, har-
madik a Demokratikus koalíció, negyedik 
az MSZP lett, és még az ötödik helyezett 
LMP is megelőzte a Jobbikot. Az utolsó 
két helyen sorrendben A Haza Nem Eladó 

Mozgalom Párt és az SMS végzett. A vá-
lasztók Európa-szerte arról döntöttek, kik 
képviseljék őket a következő öt évben az 
Európai Parlamentben. Közel 400 millió 
európai szavazópolgár járulhatott az ur-
nákhoz 28 tagállamban, és összesen 751 
EP-képviselőt választottak meg, ebből 
Magyarországon 21-et.

Az európai parlamenti választáson leadott 
szavazatok budapest iX. kerületében

 országos összesített eredmény

FIDESZ–KDNP: 51.48%

JOBBIK: 14.67%

MSZP: 10.9%

DK: 9.75%

EGYÜTT-PM: 7.25%

LMP: 5.04%

A HAZA NEM  
ELADÓ: 0.52%

SMS: 0.4%

FIDESZ–KDNP

EGYÜTT-PM

DK

MSZP

LMP

JOBBIK
A HAZA NEM 

ELADÓ

SMS

42.73%

13.81%

11.78%

10.84%

10.19%

10.11%

47 db 0.29%

42 db 0.26%

6861 db szavazat

2217 db

1891 db 

1740 db

1637 db 

1623 db 

5010 20 30 40
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GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

pÁLYÁZATi FELHíVÁS

Fővárosi hírekAzonos tisztelettel
Ez volt a mottója az Egyenlő Bánás-
mód Hatóság rövidfilmpályázatának, 
amelynek díjkiosztóját a kerületi 
BMC-ben tartották.
A Mátyás utcai Budapest Music Centerben 
rendezték június 4-én a diszkrimináció el-
leni küzdelem és a társadalmi szemlélet-
formálás jegyében meghirdetett Azonos 
tisztelettel mottójú filmpályázat díjátadóját 
– a mottó a hatóság megalapítását elrende-
lő törvény preambulumából származik. A 
32 ötperces versenymű mindegyikét friss 
szemű amatőr filmkészítők nyújtották be, 
akiknek célja az erős, megrendítő vagy 
humoros, diszkriminációellenes alkotások 
elkészítése volt. A fődíjat és a vele járó 
200 ezer forintos pénzjutalmat a hatvani 
kétgyermekes szociálpedagógus, Kocsisné 
Birkás Edit nyerte.    (MK)

2014./második felhívás
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 

„Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv 
I. ütem” c. európai uniós projekt keretében „miniprojektek” tá-
mogatására pályázatot hirdet az alábbi 5 témában:

A) A lakosság egészségvédelmét célzó „Egészségfejlesztés és 
drogprevenciós pályázati program”

B) A tanórán kívüli iskolai idő hasznos eltöltését célzó „Tan-
órán kívüli iskolai programok”

C) A szabadidő hasznos eltöltését célzó „Szabadidős és sport-
programok, táborok”

D) A közösségfejlesztést és környezeti nevelést célzó „Közös-
ségfejlesztő civil és egyházi programok”

E) „József Attila a szomszédom” program

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. június 30.

Pályázhatnak: nonprofit jelleggel működő szervezetek, amelyek 
kapcsolatban vannak a IX. kerület lakosságával (a kerületben 
bármilyen módon jelen vannak), vagy a kerületben a korábbiak-
ban már konkrét akciókat végrehajtottak.

A részletes pályázati útmutató és dokumentáció elérhető a Bu-
dapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata www.
ferencvaros.hu honlapján.

„A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg”.

nyári gyermekétkeztetés
Ferencváros nyáron is gondoskodik a rá-
szoruló gyerekek napi egy meleg étkezé-
séről.

A nyári időszakban – 2014. június 16-
ától augusztus 15-éig – Ferencváros Ön-
kormányzata meleg étkezést (ebédet) 
biztosít a rászoruló gyermekek számára 
(az étkezést csak azok a gyerekek vehetik 
igénybe, akik rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek, valamint 
még nem töltötték be 18. életévüket).

A nyári szociális gyermekétkeztetés el-
látására kijelölt kerületi intézmények:

Belső-Ferencváros: József Attila Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (1095 Budapest, Mester u. 67.)

József Attila-lakótelep: Weöres Sándor 
Általános Iskola (1098 Budapest, Lobogó 
u. 1.)

Az étkezést igénybevevőket kérjük, 
hogy keressék fel az étkezésre kijelölt 
iskolát az érvényes rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményt igazoló határo-
zatukkal, és igényeljék meg az étkezést 
(ebédet).

További kérdéseikkel kapcsolatban keres-
sék fel bizalommal a Humánszolgáltatá-
si Irodát személyesen vagy telefonon az 
alábbi elérhetőségek bármelyikén.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvá-
rosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgál-
tatási Iroda
1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.
Tel.: 215-1077/317, Fax: 217-7105, 
E-mail cím: humanszolg@ferencvaros.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8-18 h, kedd, szer-
da, csütörtök: 8-16 h, péntek 8-12 h 

Legkorábban júliusban indulhat a BuBi, a budapesti közbringarendszer, ugyanis – bár a 
standok állnak és már a kerékpárok is láthatók – az üzemeltető szoftvert egyelőre még 
tesztelik, a hibátlan üzemelés elérése érdekében.

Júniusban minden hétvégén nosztalgiajárművek szállítják az utasokat egyes vonalakon, 
így  nosztalgiabusszal, -villamossal és -HÉV-vel is lehet utazni. A járatokra külön jegyet 
kell váltani, de megjelent az egész éves nosztalgiabérlet is.

Nem csökken, hanem nő majd a zöld felület nagysága a Városligetben a múzeumok 
odaköltöztetésekor, ugyanis az épületeket vagy a park szélein, vagy meglévő épületek 
helyén helyezik majd el, és kiemelt figyelmet fordítanak majd a beruházások során a liget 
zöld felületeire és faállományára, sőt, a beruházás lehetőséget ad a meglévők rehabilitá-
lására. A tervek szerint ideköltözik majd a Néprajzi Múzeum, az Építészeti Múzeum, a 
FotóMúzeum Budapest, a Magyar Zene Háza és az Új Nemzeti Galéria.

Jávai langurkölyök született május 25-én a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A karcsú-
majmok közé tartozó faj kevés európai állatkertben él, Budapesten azonban rendszeresen 
szaporodik is. A jövevény már megtekinthető a délkelet-ázsiai állatokat bemutató Xántus 
János-házban.
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A kosztolányi iskola lett az idei győztes
Május végén immár negyedszer rendezte meg a Ferenc-
városi Közösségi Alapítvány a „Ferencvárosi Aput a 
Kapuba” Kupa (FAKK) nevű kispályás labdarúgótornát 
a Kerekerdő parkban lévő műfüves pályán. A rendezvény 
lényege, hogy egy-egy apuka őrizze az iskolai csapatok 
hálóját. Idén a tavalyi bronzérmes Kosztolányi Dezső 
Általános Iskola együttese bizonyult a legjobbnak.

Bár a hagyományos tavaszi közösségi esemény középpontjában 
a labdarúgás áll, a FAKK nem csupán a sportról szól. A IX. kerü-
letben működő vállalkozások pénzbeli és természetbeni felaján-
lásokkal járulnak hozzá minden évben egyrészt az iskolai csapa-
tok díjazásához, másrészt a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány 
(FKA) céljainak megvalósításához. A 2014-es esztendőben a Fe-
rencvárosi Közterekért Alapba több mint 700 ezer forint került ily 
módon, amelyet az eddigiekhez hasonlóan ismét pályázat révén 
fognak szétosztani. 

Ami magát a futballt illeti: szépszámú közönség előtt, a hangszó-
rókon át a környék számára is hallható, igazi sportközvetítéssel a 
Kosztolányi Dezső és a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
csapatai vívták a döntőt, a tavalyi győztes Telepy iskola gárdája 
ezúttal bronzérmes lett. A finálé előtt az íróválogatott – soraiban 
Kukorelly Endrével és Kőrösi Zoltánnal – a ferencvárosi iskolák 
testnevelő tanárainak együttesével csapott össze, a meccset utób-
biak nyerték meg 2-1-re.

A torna döntője rendkívül izgalmasra sikeredett, végül a Kosz-
tolányi 5-4-re győzött, így az Ifjúmunkás útiak a 100 ezer fo-
rintos fődíj mellett megkapták és egy évig őrizhetik a FAKK-
vándorserleget; a másik két érmes iskola 60, illetve 40 ezer forintot 
vehetett át. A díjakat a támogatókon kívül dr. Bácskai János, a IX. 
kerület polgármestere – ő két futball-labdát ajánlott fel –, valamint 
Benedek Gabriella, az FKA elnöke adta át.

A focin kívül is akadt látnivaló a Kerekerdő parkban: a bolha-
piacon sok érdekességre bukkanhatott a figyelmes vásározó. Az 
FKA egyik kurátora egy igazi kincset fedezett fel, és gyorsan meg 
is vette: a londoni 6:3-as magyar győzelem diafilmjét, amelyet a 
világbajnokság alatt a nagyközönség is megtekinthet majd. De ta-
lálkozhattunk zsonglőrökkel, country zenésszel, és megkóstolhat-
tuk az adományozók finom süteményeit is.

M. S. 

         kapuscsere

– Edző úr kérem, inkább édesanyámat kéne  
beállítani a kapuba!

lendületben a szakmai stáb
Nagy tavaszi hajrával, sorozatban kilenc megnyert mérkőzéssel bronzérmes lett a Ferencváros labdarúgócsapata. A 
zöld-fehérek a következő évadban a bajnoki címre pályáznak, és ennek érdekében szeretnék megerősíteni az együttest. 
Lapzártáig négy új taggal bővült a keret.

Az első igazolás a horvát Tomislav Havojic, 
a 25 éves támadó elöl bármelyik poszton 
hasznára lehet Thomas Doll gárdájának. 
A Dinamo Zagreb akadémiáján pallérozó-
dott csatár folyamatosan tagja volt hazája 
korosztályos válogatottjainak, a horvát 
élvonalban a Slaven Belupo és az Istra 
csapatában szerepelt. Őt a 23 esztendős 
Nagy Dániel követte, aki 16 éves kora óta 
a Hamburg játékosa volt, majd az utóbbi 
két évben a harmadosztályú Osnabrückben 

futballozott, és az idén beválasztották a 
liga álomcsapatába. Az egykori utánpót-
lás-válogatott középpályásként és támadó-
ként is bevethető.

A szerb származású, tavaly nyár óta ma-
gyar állampolgár, és immár válogatott 
balhátvéd, Bosnjak Predrag a Haladás-
tól érkezett. A 28 éves játékos több szerb 
együttes után 2010-ben Nyíregyházán sze-
repelt először az NB I-ben, és az elmúlt 
szezonban nyújtott teljesítményével hívta 

fel magára a szakmai stáb figyelmét. A 
pünkösdi hétvége is tartogatott új igazo-
lást: a lengyel utánpótlás-válogatott belső 
védő, Michal Nalepa a Wisla Krakkótól 
szerződött az Üllői útra. A 21 esztendős, 
189 cm magas hátvéd nemcsak a védeke-
zésben, hanem termete okán a pontrúgá-
soknál, az ellenfél kapuja előtt is hasznos 
játékosa lehet a Fradinak.

(ms)
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A kosztolányi iskola lett az idei győztes Verhetetlenek a lónyay utcaiak!
A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium a női labdarúgás egyik 
országos hírű utánpótlásbázisa. A tavalyi középiskolás vb-n bronzérmesek let-
tek a lányok, az idei diákolimpián pedig mindkét korosztályban az intézmény 
diákjai voltak a legjobbak.

A középiskolások tornáját Pécsett ren-
dezték, míg az általános iskolások 
Fonyódligeten küzdöttek a helyezésekért. A 
19 megye és a főváros bajnoka lépett pályá-
ra mindkét helyszínen. A Lónyay utcaiak a 
csoportmérkőzések után az egyenes kiesé-
ses rendszerben sem találtak legyőzőre, és a 
két együttes mind a hét meccsét megnyerve 
szerezte meg az első helyet. A „kicsik” bi-
zonyították, hogy méltó utódai a korábbi bajnokoknak: ebben a korosztályban sorozatban 
negyedszer diadalmaskodtak a Szent-Györgyi iskola tanulói.

A győztesek névsora: Ferenc Kata, Kiss Gabriella, Kocsán Petra, Krascsenics Petra, 
Krascsenics Csilla, Marsi Krisztina, Vancsik Viktória, Zoltán Bettina (középiskolások) 
és Csiki Anna, Dunai Eszter, Stepková Friderka, Kiss Stella, Oláh Adrienn, Mészáros 
Krisztina, Virág Réka (általános iskolások). A két gólkirálynő természetesen szintén a 
ferencvárosiak közül került ki: a gimiseknél Kocsán Petra, a fiatalabbaknál Oláh Adrienn 
talált be a legtöbbször az ellenfelek kapujába. Az általános iskolásoknál a legjobb játékos 
címet Kiss Stella kapta.  

Ömböly Attila testnevelő tanár, a két csapat felkészítője elmondta, hogy ezek a sikerek 
megteremtették az elvi lehetőségét annak, hogy a lányok részt vehessenek a jövő évi is-
kolai vb-n, amelyet Guatemalában rendeznek. Ezen felül a középiskolások győzelme 10 
pontot ér mindannyiuknak a majdani felsőfokú felvételijükön.       M. S.

elkészült a Fradi stadionja
Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel készült el az új Fradi-
stadion – jelentette be Fürjes Balázs, a budapesti nagyberuházásokért felelős 
kormánybiztos a Ferencvárosi Torna Club (FTC) stadionjának műszaki átadá-
sát követő sajtótájékoztatóján, június 4-én.

– Egy év alatt épült fel a stadion, a bontással együtt 14 hónapot vettek igénybe a mun-
kálatok, ez a sebesség egyedülálló – fogalmazott Fürjes Balázs. Hangsúlyozta, május 
végén, két és fél hónappal a határidő lejárta előtt készre jelentette a kivitelező Market Zrt. 
az épületet, megkezdődött az átadás-átvételi eljárás, a használatba vételi engedélyezés, és 
zajlanak a próbaüzemek is.

Fürjes Balázs tájékoztatása szerint a sportkomplexum július végére kész fogadni a 
nagyközönséget, addig minden szükséges engedélyt beszereznek. A kormánybiztos be-
mutatta a sajtó képviselőinek az új FTC-stadion legfontosabb helyiségeit, beleértve a 
lelátót, a küzdőteret, az öltőzőket, a sportmúzeumot, a fogadótermeket és a sajtópáholyt. 
A stadion újdonságairól, különleges tulajdonságairól korábbi lapszámainkban már rész-
letesen beszámoltunk.

A 22 500 férőhelyes létesítmény különleges funkcióinak köszönhetően a futball mellett 
sok más rendezvénynek adhat otthont, valódi 21. századi eseményközpont lesz. A nye-
reséges üzemeltetésére tízéves szerződésben vállalt garanciát a világ élvonalába tartozó 
Lagardere-csoport.         (TZA)

RÖViDEN

A rájátszás a cél
Bár a következő jégkorongbajnokság 
csak ősszel kezdődik, a Ferencváros 
vezetői már most lépéseket tettek an-
nak érdekében, hogy előrébb lépjen a 
csapat. Almássy Kornél szakosztály-
vezető örömmel közölte, hogy három 
év alatt rendbe tették az utánpótlást, és 
nyugodt a gazdasági hátterük is. Ennek 
is köszönhető, hogy máris négy rutinos 
játékos érkezett a Fradihoz: a sokszo-
ros válogatott, divízió-1-es világbajnok 
védő, Horváth András Újpestről, a szin-
tén válogatott hátvéd, Hegyi Ádám, a 
csatár Rafaj Attila és a szlovák szárma-
zású, de már magyar állampolgár táma-
dó, Dubek Vladimir Miskolcról igazolt 
a zöld-fehérekhez.

leonardo a legjobb
A Ferencváros kitűnő brazil középpá-
lyása, Leonardo két elismerést is ka-
pott a nemrég befejeződött 2013/14-es 
évadban. Előbb a Nemzeti Sport Online 
olvasói szavazták meg az FTC történe-
tének legjobb légiósának, majd a mint-
egy hatszáz magyarországi profi labda-
rúgót tömörítő HLSZ választásán még 
ennél is nagyobb fölénnyel lett a szezon 
legjobb mezőnyjátékosa. Így idén Leo-
nardo kapta meg az Albert Flórián-ván-
dorkupát.



Ferencváros10 lokálpatrióta

lechner Ödöntől Ybl Miklósig
Immár hagyományosnak számító helytörténeti napi sétát tartottak június 
1-jén a Corvin negyedtől a Corvinus Egyetemig a Ferencvárosi Helytörténeti 
Egyesület szervezésében.

Az egyesület három esztendeje szervez 
helytörténeti napot a kerületben, amelyre 
évről évre nagyobb az érdeklődés. Ezen 
események – vetélkedők és más progra-
mok mellett – elengedhetetlen része a vá-
rosismereti séta, amely tíz-tizenkét éves 
múltra tekint vissza. A vezető, Gönczi 
Ambrus szavai szerint továbbra is minden 
esztendőben „legalább egy” helytörténeti 
napra számíthatnak az érdeklődők. – Va-
lószínűleg az embereket érdeklik azok a 
helyek, ahol nap mint nap járnak, és az 
ilyen séták során megismert érdekességek 
fényében más szemmel tekintenek majd 
rájuk – válaszolta Gönczi Ambrus a séták 
népszerűségét firtató kérdésre.

Idén – Ybl Miklós születésének 200. év-
fordulójához kapcsolódva – Ybl-évet ün-
nepel az ország, ennek megfelelően a séta 

során is több Ybl-remeket csodálhattak 
meg a résztvevők, de Lechner Ödönről is 
sok szó esett, aki 1914. június 10-én, éppen 
száz éve hunyt el.

A séta Lechner Ödön egyik legismertebb 
szecessziós épületétől, az Iparművészeti 
Múzeumtól indult, ahol kiderült: a kora-
beli sajtó nem volt elragadtatva a túlbur-
jánzó ornamentikától, a ma dicsért gazdag 
díszítéstől. Az ellenző hangok olyannyira 
erősek voltak, hogy az 1896-ban átadott 
épület bejárati csarnokát – ahol eredetileg 
a bejárati ajtó kinti oldalán ma is látható 
mintázatok folytatódtak – Lechner utasítá-
sára lemeszelték. Maga is elismerte, talán 
túl erősen hatott rá a megelőző indiai ta-
nulmányútja, így az indus hatás. Az építész 
több szállal is kötődött Ferencvároshoz, 
többek közt övé volt a Berzenczey utca 11. 

telke, majd a ráépített bérház is, amelyet 
ő tervezett – ezt 2012-ben újították fel, és 
felismerhetők az ő motívumai. Az Üllői út 
és Erkel utca sarkán álló házon emléktábla 
is jelzi az egykori neves lakókat. Ez ugyan-
is gróf Károlyi György háza volt, akinek 
titkára, Bártfay László működtetett itt 
irodalmi szalont. Itt alakult meg Kölcsey 
Ferenc, Vörösmarty Mihály és Kisfaludy 
Károly részvételével az Auróra kör, amely-
ből később az 1800-as évek leghíresebb 
irodalmárait tömörítő Kisfaludy Társaság 
is vált. Itt békélt ki Kazinczy és tanítványa 
Kisfaludy, akik a nyelvújítás kérdésein kü-
lönböztek össze (ezt Petőfi unokatestvére, 
Orlai Petrich Soma festette meg), de Ybl 
Miklós, a Károlyi család „házi építésze” is 
itt működtette irodáját húsz éven át, és itt 
tervezte a híres fóti templomot.

Szemközt, az Erkel utca 20. alatt Arany 
János lakott éveken át, s az akkor még Há-
rom Pipa utca Kisfaludy Károlyról való 
elnevezésére négysoros verset is írt – ám 
1897-ben mégis Erkel nevét kapta meg.

A világ egyik legszebbjének választott 
Nagyvásárcsarnokot Pecz Samu tervezte, 
akinek a munkáját dicséri a Nagyvárad téri 
vöröstéglás tisztviselőház is, a Haller utca 
sarkán.

Eredetileg a mai Kossuth térre ter-
vezték, és ott is kezdték el felépíteni a 
Fővámpalotát, amely ma a Corvinus Egye-
temnek ad otthont. A végleges helyszín 
infrastrukturális szempontból is sokkal 
kedvezőbbnek bizonyult, hiszen így a ví-
zen és a vasúton érkező árukat is könnye-
dén elvámolhatták – külön vágány vezetett 
ide délről. Az épület Ybl egyik főműve az 
Operaház mellett. Homlokzatán érdekes-
ségeket szolgáltatnak a nehezen beazono-
sítható szobrok. Az olvasóra bízzuk, hogy 
megtalálja és beazonosítsa a pákászatot, a 
gépipart, a terménykereskedelmet vagy az 
őszinteséget ábrázoló szobrot.

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

1. Az alábbi elismerések közül melyiket nem adományozzák Fe-
rencvárosban?
A) Magyar Nyelvért Díj B) Magyary Zoltán-díj C) Magyar Ignác-
díj
2. Hány díszpolgára van a kerületnek?
A) 10 B) 15 C) 20
3. Melyik évben adományozta Ferencváros a legtöbb, három dísz-
polgári címet?
A) 1995 B) 2000 C) 2010

4. Miért ítélhető oda a Ferencvárosért Emlékérem a rendelet szerint?
A) a kerület fejlődéséhez, gyarapításához való kiemelkedő hoz-
zájárulásért B) a kerületben végzett közösségi szolgálatért C) a 
legnagyobb beruházásért
5. Milyen díjat nyert el 2013-ban Böszörményi Gergely?
A) Ferencváros József Attila Díját B) Humanitas Ferencváros Dí-
jat C) Pro Urbe Ferencváros Díjat

Előző lapszámunk nyertese: Mazán György. Gratulálunk! 
Kérjük, írja meg postacímét a szerkesztoseg@ferencvaros.
hu címre! 
A helyes megfejtés: 1 – B; 2 – B; 3 – C; 4 – C; 5 – A; 6 – A.
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Vízitorna
Június 17. 15.00
Molnár uszoda 
(Mester u. 19.)

Gyógytorna
Június 18. 11.00 
Dési Huber Művelődési Ház (Toronyház u. 17/B)

Természetjárás – Soroksár
Június 19. 10.00
Találkozás: Pesterzsébet Városközpontjában, a 
szökőkútnál
Program: Kirándulás busszal a Botanikus kertig, 
majd körséta a kertben

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

Orvosi előadás a cukorbetegségről
Június 24. 14.30
FESZ Oktatóterme (Dandár u. 28.)

Helytörténeti séta
Június 25. 10.00
Találkozó: a Ferenc téren
Ferencvárosi kórházak, iskolák, templomok, lakta-
nyák nyomában

Gyógytorna
Június 25. 11.00
Ferencvárosi Művelődési Központ (Haller u. 27.)

Orvosi előadás a 
mozgásszervi betegségekről

Június 26. 14.00
FESZ Oktatóterme (Dandár u. 28.)

idősügyi 
programajánló

pedagógusnapi köszöntés
Nyugalmazott pedagógusokat köszöntöttek a Polgármeste-
ri Hivatalban a pedagógusnaphoz kapcsolódva. Udvardy 
Györgyné és Pallagi Antalné rubindiplomát vehetett át.

Június első vasárnapja pedagógusnap, június 3-án dr. Bácskai Já-
nos üdvözölte a megjelent szépkorú tanár- és tanítónőket. Állítása 
szerint a sok kihívással, ám sok szépséggel is járó hivatásuk járult 
hozzá, hogy ilyen magas kort érhessenek meg – a legidősebb meg-
jelent a kerületben végzett és dolgozott Udvardy Györgyné Magdi 
néni volt, aki 72 évvel ezelőtt, 1942-ben fejezte be tanulmányait. 

A polgármester szerint a tanító-nevelő munka nélkül nem lehet 
átadni a tudást, a tapasztalatot, és ez teszi a pedagógusokat való-
színűleg a társadalom leghasznosabb tagjaivá – akiket szorosan 
követnek az orvosok, tette hozzá.

Udvardyné mellett Pallagi Antalné Anci néni vehette át a 70 éve 
végzetteknek járó rubindiplomát. Vasdiplomát kapott a 65 éve 
végzett Nemes Marianna és dr. Galambos Pálné – akik osztálytár-
sakként tanulták a pedagógusszakmát –, valamint Scheuring Anna 
Krisztina nővér, aki az Isteni Szeretet Leányai Kongregációjának 
Viola utcai diákotthonát vezeti. A 60 éve végzett Burián Jánosné 

gyémántdiplomát vehetett át. A ceremónia ünnepélyességét a ke-
rületi Ádám Jenő Zeneiskola tanárainak fúvószenekara mellett a 
Kicsi Bocs Óvoda műsora is emelte, majd lehetőség nyílt a hajda-
ni kollégák kötetlen beszélgetésére.

Majális a kertben
A kerület idősklubjainak részvételével majálist tartottak a legújabb 
ferencvárosi klubkertben, a József Attila-lakótelepen.

Megvalósult az idősklub átadásakor 
tett ígéret: a Platán Idősek Klubjának 
kertjében lehetett megrendezni a ke-
rületi idősmajálist. A bölcsődebővítés 
kapcsán átköltöztetett klub átadásáról, 
majd a kert elkészültéről is beszámol-
tunk korábbi számainkban, ezúttal már 
az első nagyobb szabású rendezvényre 
is sor került a rendezett udvaron.

Mintegy másfél száz szépkorú rész-
vételével zajlott a rendezvény, melyet 
Bácskai János polgármester nyitott 
meg, aki saját termelésű somlói borá-
ból hozott a meghívottaknak. Ennek 
kapcsán megemlítette, mi köti össze 
Veszprém megyét Ferencvárossal: 
többek közt Ranolder János püspök, 
aki leánynevelő intézetet alapított a 
kerületben; ez a mai Leövey Klára 
Gimnázium, de ő telepített szőlőket 

a Somló-hegyre is. Részleteket olva-
sott fel az idősügyi program részeként 
meghirdetett novellaíró pályázatra 
beküldött művek közül – mely vissza-
emlékezések szerzői közül néhányan 
most is jelen voltak.

Formanek Gyula alpolgármester 
köszöntője után meglepetésvendég-
ként Kovács Katit üdvözölhették, aki 
a nézők kívánságait figyelembe véve 
alakította műsorát – a közönség leg-
nagyobb örömére. Ezt követően a 
Platán és a Borostyán Klub műsorát 
tekinthették meg a résztvevők, majd 
következett a májusfa feldíszítése, vé-
gül a kerti főzőn először készített jó 
ízű bográcsgulyás elfogyasztása – a 
főzésben a házigazda Platán mellett a 
Szerető Kezek klub működött közre.

(MK)
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Díjak, elismerések 
pedagógusoknak
A június első vasárnapján esedékes pedagógusnaphoz 
kapcsolódva tartották a Ferencvárosi Művelődési Köz-
pontban a kerületi pedagógusok köszöntését és a Pro 
Facultate Ferencváros díjak átadását.

A Csudafa Óvoda műsorával kezdődött a délután – ez az intéz-
mény kapta a két nappal korábbi Örökimádás templombeli Szená-
Torok-koncert adományait, hogy abból játékokat és könyveket vá-
sároljanak. Bácskai János az átadáskor Gárdonyi Gézát idézve ezt 
az adományt a lámpás olajához hasonlította, amelynek eredmé-
nyeképpen a kerület egyik legnehezebb sorsú környékén található 
óvoda is egy kis világossághoz juthat. Az óvodavezető, Belláné 
Vörös Ágota vette át az adományt, és köszönetképpen az egyik 
óvodás rajzát nyújtották át a képviselőknek.

A polgármester a továbbiakban a pedagógusokat méltatta, akik 
ma is például szolgálnak az általuk nevelt generációknak. Ez a 
nem könnyű, ám sok örömmel járó pálya garantálja a szellemi 
frissességet – és itt nem csupán az iskolai tanítókra és tanárokra, 
de a bölcsődei és óvodai gondozókra és nevelőkre is gondolha-
tunk. Felhívta a figyelmet, hogy az átadott elismerések nem élet-
műdíjak, azaz szeretné kérni, hogy folytassák tovább hivatásukat.

Bácskai János és Formanek Gyula alpolgármester adta át a kerü-
let Pro Facultate Ferencváros díjait a két díjazottnak. Dr. Gencsev 
Plámenné 33 éve dolgozik tanárként, jelenleg a József Attila Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója. 
Jauer Ágnes pedig már megkapta az Év óvónője kitüntetést, és ma 
is a Csudafa Óvoda munkaközösség-vezetője.

Polgármesteri elismerő oklevélben részesült Kisfalusi Éva és 
Szalainé Karácsony Anna magyartanár, Laluk György rajztanár 
és Szekeres György testnevelő tanár. Miniszteri elismerő okle-
velet kapott az emberi erőforrások miniszterétől Tőkés Sándor, 
a Friss utcai Dió Iskola igazgatója. Elismerő oklevelet vehetett 
még át Sebőkné Orosz Katalin biológiatanár, valamint Sztyehlikné 
Hradszky Csilla, a Bakáts téri iskola felsős tagozatvezetője.

A díjátadó után a Turay Ida Színház műsorát tekinthették meg a 
meghívottak, majd állófogadásra voltak hivatalosak.

óramese
Az FMK adott otthont a 25 éves Garabonciás együttes és a 
Friss utcai Dió iskola közös, „Alkossunk együtt!” élménype-
dagógiai programjának, amely a MOL támogatásával jöhetett 
létre. A projekt részeként az együttes tagjai októbertől egy tan-
éven át egy kis- és egy nagycsoporttal együtt dolgoztak az Óra-
mese című előadáson. A Ferencvárosi Művelődési Központban 
felhőtlen hangulat és telt ház várta a gyerekek produkcióját.

Vitázik az ifjúság
Megtartották az országos döntőt a Vitázik a világ ifjúsága 
(Jugend debattiert) versenyén, amelyet többek között a kerületi 
Goethe Intézet szervezett. A német nyelvű megmérettetésen a 
négy legjobb résztvevő mutatta be érvelési képességeit a haj-
léktalanság kérdésében a zsűri és népes nézőközönség előtt. Az 
eseményt Bóta Zsolt a Külügyminisztérium és Klaus Riedel a 
Német Szövetségi Köztársaság Nagykövetsége nevében nyitot-
ta meg.

Nyári programok a Bálnában
Az Új Budapest Galériába (Fővám tér 11–12.) érkező 
gyerekek és felnőttek is szabadon választhatnak az 
Ugorj be, és alkoss! program rejtvénykártyái közül.

Ízelítő a programból:
Június 21. 16.00–22.00
Múzeumok Éjszakája az Új 
Budapest Galériában
színes alkotási lehetőségek és 
játékok
18.00–19.00 Csajka zenekar 
20.00–21.00 Ujj Zsuzsi és 
Darvas Kristóf koncertje

Június 23–27.
Alkotótábor 
bárki elsajátíthat egy-egy
különleges technikát, például 
a papírmasét 
Augusztus 31-éig
A mecénás főváros 
kiállítás az elmúlt 150 év
magyar művészetéről
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Június 17., 24., 25. 
9.00–16.00

Vásárok
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Június 18. 19.30
„Idő”
A Fabulatorium Playback Színház előadása
FMK (Haller u. 27.)

Június 19. 16.30
Külföldi és hazai kortárs kereskedelmi 
plakát- és reklámgrafika
Balla Dóra grafikusművész előadása
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.)

Június 20. 17.00
Vetítés
Válogatás ferencvárosi vonatkozású archív 
híradórészletekből
Helytörténeti Gyűjtemény (Ráday u. 18.)

Június 20. 18.30
Strófa Trió vers-zene klub
FMK (Haller u. 27.)

Június 28. 15.00
Műsoros est - Bohémek Társasága
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház  
(Toronyház u. 17/B)

Július 2-áig
Waldsee 1944
Kegyetlen levelezés: antiszemita képeslapok
csoportos nemzetközi kiállítás
2B Galéria (Ráday u. 47.)

Július 11-éig
Mester és Tanítvány VII. kiállítás
Gerber Pál (1956–) Munkácsy-díjas
Fátyol Viola (1983–)
Pincegaléria (Mester u. 5.)

Evangéliumi fesztivál
Idén 11. alkalommal rendezték meg a 
Bakáts téren a hagyományos Refor-
mátus Zenei Fesztivált május 23. és 
25. között.
A főszervező, a 2013-ban Magyar Örökség 
Díjat és a Ferencváros József Attila Díját 
elnyerő Böszörményi Gergely köszöntötte 
az egybegyűlteket a megnyitón. Elmond-
ta, a rendezvény a „tanítványokká tegyétek 
a népeket” bibliai idézet jegyében zajlik, 
célja tehát, hogy a hívek világi környezeté-
ben terjedjen az evangélium. Arra a sokak 
által feltett kérdésre, hogy mi a különbség 
egy világi zenei fesztivál és egy református 
zenei fesztivál között, az a válasz, hogy az 
evangélium jelenléte. A fellépők az elmúlt 
esztendőkhöz hasonlóan idén is világszín-
vonalúak, és mindannyian hittel rendelkez-
nek – nem feltétlenül református hittel. – A 
kereszténység elhivatása egy – folytatta 

Böszörményi, jelezve, hogy minden Krisz-
tust követő felekezet számára fontos az 
összefogás ereje.

Dr. Bácskai János polgármester szerint 
a Református Zenei Fesztivál Ferencváros 
számára az egyik legkedvesebb kiemelt 
rendezvény, amelynek fő célja a közösség 
építése, a társadalom szövetének erősíté-
se – így örömteli, ha a családok nagyobb 
egységekbe, például vallási gyülekeze-
tekbe tagozódnak. Szimbolikus, hogy a 
fesztiválnak a Bakáts tér, az Ybl Miklós 
tervezte katolikus templom szomszédsága 
ad otthont, amely ilyenkor közösségi térré, 
közös éneklés helyszínévé válik. A kerület 
szeretné, ha még hosszú ideig itt üdvözöl-
hetné a fesztivált.

A nyitóáhítatot Steinbach József tartot-
ta, az első zeneműveket a Magyar Hon-
védség Légierejének veszprémi fúvós-

zenekara játszotta, melyet többek közt a 
Muzsikás, a Sebő, a Misztrál és a Makám 
együttes követett a hétvége során. A szín-
padot és a nézőteret körülölelő vásárban 
kézművestermékek, könyvek, zeneművek 
várták a vásárlókat, de nem hiányozhatott 
a kerületi Deák-szóda sem.

rózsák a Bakáts téren
Második alkalommal szervezte meg az FMK a Rózsafesz-
tivált a Bakáts téren, ahol május 31-én az egész család 
számára igyekeztek izgalmas programokat kínálni. 

A délelőttöt a Magyar Honvédség zenekarának műsora nyitotta, 
majd a gyerekeké lett a főszerep. A Kicsi Bocs Óvoda balettelő-
adását követően a Hahota Gyermekszínház műsora szórakoztatta 
a legkisebbeket A brémai muzsikusok című előadással. A délután 
során egymást követték a zenés-táncos produkciók a nagyszínpa-
don, míg a templom körül a kirakodóvásárban nézelődhettek az ér-
deklődők. Az esti gálát Balla Ibolya játéka előzte meg, a művésznő 
világslágereket adott elő üvegzongorán. 

Este nyolc óra körül vette kezdetét a II. Rózsafesztivál Gála 
Bácskai János polgármester köszöntőjével. – Eseménykultúrára 
törekszünk, vagyis minél több hosszabb-rövidebb, ingyenes és 
magas színvonalú rendezvényt szeretnénk elhozni Ferencvárosba. 
A kerületben élők ötleteit, kívánságait összegyűjtve állítjuk össze a 
programokat, a Rózsafesztiválon például a nótakedvelők és a gye-
rekek is megtalálhatták kedvenceiket – mondta el Bácskai János.

Jótékony Szená-torok

A II. Ferencvárosi Rózsafesztivál záróeseményeként jótékonysá-
gi koncertet tartottak az Üllői úti Örökimádás templomban, ahol 
az országgyűlési képviselőkből verbuválódott Szená-Torok kórus 
műsorával gyűjtöttek adományokat a Csudafa Óvodának játékok 
és könyvek beszerzésére. Dr. Bácskai János polgármester, koráb-
bi országgyűlési képviselő a tenor szólamot erősíti. A műsorban 
felcsendült Händel D-dúr szvitje, a Gryllus Dániel által megzené-
sített 133. zsoltár és egy Ave Maria-átirat is.



Ferencváros14 EGéSzSéG

IMPRESSZUM
Ferencváros, 2014. június 16., XXIV. évfolyam, 11. szám, ingyenes kétheti lap. ISSN 1789-7572. Megjelenik 40 ezer példányban. ▪ Felelős kiadó: 
Ferencváros Önkormányzata ▪ Felelős szerkesztő: Tóth Zoltán András ▪ Társszerkesztő: 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.

Drogprevenció az FMk-ban
Nem mindennapi előadáson vehettek 
részt a Gundel Károly szakközépisko-
la diákjai a Ferencvárosi Művelődési 
Központban.
Az iskolai, vagy legalábbis az iskola által 
szervezett elrettentő célú drog- és más pre-
venciós előadásokat néha fenntartásokkal 
fogadják a diákok, hiszen sejtik, miről és 
hogyan lesz szó. Akik ilyen prekoncepci-
ókkal érkeztek május 28-án, nagy valószí-
nűséggel meglepődtek.

A délelőtti, kivetítős, fényképekkel, hu-
moros fordulatokkal gazdagon teletűzdelt 
drogprevenciós előadás végig lekötötte a 
középiskolás korosztály figyelmét, mivel 
az előadó a fiatalok nyelvén, az általuk 

elvárt ingergazdagsággal (hang- és fény-
effektusok, gyors beszéd) szólt hozzájuk. 
Klobusitzky György mestertanár szerteága-
zó prezentációja során volt szó celebekről, 
sztorikról, a fiatalok szubkultúrájának je-
lenségeiről. A sok szöveg és kép között pe-
dig nem veszett el a központi üzenet sem, 
amely leredukálható a következő intelem-
re: „vigyázz magadra!”. Azaz például disz-
kóból hazafelé ne ülj be nem tiszta vezetők 
mellé, vagy ne próbálj ki ismeretlen szere-
ket, szerkombinációkat.

A színes, néha már-már „stand-up”-ra 
emlékeztető előadás közben jutott idő a 
feltett kérdésekre helyesen válaszolók jel-
képes jutalmazására is, de folytatódott az 
ismeretterjesztés is, például a legális és il-

legális drogok megkülönböztetésével kap-
csolatban (előbbiek közé tartozik például 
az alkohol), vagy éppen a marketingme-
chanizmusról, amivel a dílerek és terjesz-
tők dolgoznak.

Megelőzés közösségi 
programokkal

Közel 500 kerületi középiskolás vett részt a II. Feri Feszt drogprevenciós 
napon, melynek a Ferencvárosi Művelődési Központ adott helyett a ká-
bítószer-ellenes világnap alkalmából, június 11-én. Az aktív közösségi 
programokat – divatbemutató, rap, hiphop és Feri Jam zenei műsorokat 
– Dávid Ferenc szociológus, a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és 
Drogambulancia Alapítvány munkatársának előadása vezette fel. A nagy 
érdeklődéssel kísért bemutatón elhangzott: jelenleg 500-féle könnyen 
hozzáférhető szintetikus drog veszélyeztetheti a fiatalok egészségét Ma-
gyarországon. 

Ezen drogok összetevője gyakran Kínából származó növényvédő szer. 
Az, aki szintetikus drogokat használ, akár tudatosan, akár a bulikon a 
többiek, a korosztályának hatására, különösen felelőtlen döntést hoz. A 
kábítószer-fogyasztás ugyanis nem tesz hozzá a személyiséghez, inkább 
elvesz és pusztít. A szerhasználat terjedésével szemben jó eséllyel lehet 
küzdeni. Évtizedek alatt sikert hoztak a dohányzási szokások megváltoz-
tatására irányuló, valamint az alkoholfogyasztással kapcsolatos preventív 
programok is, annak ellenére, hogy van még tennivaló, jelenleg a Földön 
évente 6,2 billió pohárnyi italt fogyaszt el az emberiség – hangzott el az 
előadáson. Arisztotelész szavait idézve Dávid Ferenc kiemelte: „a mér-
tékletesség a legnagyobb erény”.

A programon tíz, a kerületben aktív prevenciós munkát végző civil szer-
vezet vett részt, ezzel is segítve a fiatalok tájékozódását, tudatos önképé-
nek kialakítását, egészségének fejlődését.

allergia zöldségre, gyümölcsre
A szezonálisan megjelenő friss gyümölccsel, zöld-
séggel a szervezetet fel lehet tölteni vitaminokkal, 
azonban ha valaki allergiás, nem árt tudni, milyen 
gyümölcsöket, zöldséget ehet, és azokat hogyan 
fogyaszthatja – hívja fel a figyelmet dr. Pálfi Erzsé-
bet, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi 
Kara Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszé-
kének adjunktusa.

Fontos tudni, hogy a zöldség-gyümölcs allergiának nin-
csenek specifikus tünetei, mindenkinél máshogyan jelent-
kezhet. Előfordulhatnak kiütések, ekcéma, légúti tünetek 
vagy orális allergia szindróma (száj, szemhéj, nyelv meg-
duzzad) – figyelmeztet a dietetikus. A zöldségek közül a 
legjellemzőbb allergizáló a zeller, a sárgarépa és a pet-
rezselyem. Lényeges információ, hogy az ételízesítők és 
instantlevesek nagy része tartalmazza ezeket szárított for-
mában, amelyek ugyanúgy reakciót váltanak ki. A gyü-
mölcsöknél pedig az alma, dinnyék, citrusfélék és banán 
okoz leggyakrabban túlérzékenységet.

Jellegzetes, hogy a zöldségek, gyümölcsök allergénjei 
hőkezelésre általában elbomlanak. A hámozás, a darabo-
lás viszont nem segít, ahogyan a fagyasztás vagy a hűtés 
sem. Az éréssel viszont fokozódhat az allergizáló hatás. 
Egy sárga, éretlenebb paradicsom kevésbé allergén, mint 
egy nagyon érett.

Ha egy kozmetikum tartalmazza az allergiát okozó zöld-
séget vagy gyümölcsöt, akkor az ugyanúgy kiválthat túl-
érzékenységi reakciót.

Az allergia bármikor kialakulhat, a dietetikus szerint 
életkorra jellemző, hogy melyik allergén vált ki inkább 
tüneteket. Gyermekkorban a tej, tojás, gabonaféle és mo-
gyoró okoz gyakran allergiát, míg a felnőttkorra jellemző 
inkább a pollen-, zöldség- és gyümölcsallergia.
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Világhírű dobos otthona 
a kerületünk
A 9.tv Ferencváros Televíziója Heti Portré 
című adásában jövő héten Gulli Briemmel, 
a Mezzoforte világhírű dobosával készült 
interjút tekinthetik meg. Gulli Briem Izland 
fővárosában, Reykjavíkban született, és az 
északi szigetországban ért hatások azóta is 
meghatározzák zenei világát és tevékeny-
ségét. Hatéves korában konyhai edényeken 
kezdett el dobolni, 16 évesen pedig már biz-
tosan tudta, a zenének szenteli életét. 

A Mezzoforte zenekart tinédzserként hozták létre Eythor 
Gunnarsonnal és Fridrik Karlssonnal, egy reykjavíki zene-
boltban született ötlet alapján. Gulli Briem közben klasszi-
kus zenetanulmányokat folytatott a Reykjavíki Jazz Kon-
zervatóriumban, ezt követően pedig Los Angelesben, a híres 
Musicians Institute-ban is. 1983-ban robbant be a Mezzoforte 
Garden Party című, azóta világszerte ismert slágere. De miért 
találkozott Gulli Briem Nelson Mandelával? Hogy ismerke-
dett meg Madonnával, melyik filmen dolgozott együtt Anto-
nio Banderassal? És miért él egy éve Budapesten, Ferencvá-
ros szívében? Többek között ezekre a kérdésekre is választ 
kaphat a Heti Portré jövő heti adásából.

A 9.tv-t megtalálják a UPC, DIGI TV és az Aktív1 analóg és 
digitális kínálatában, műsorainkat megtekinthetik YouTube 
csatornánkon is (youtube.com/kilencponttv).

Pest-budai Látkép

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.válasz.hu

Keresse a június 19-i 
 számban!

9x55.5_pest-budai.indd   1 2014.05.28.   11:27

Szeretetnyelv a 
párkapcsolatokban
2014 a család éve, ennek jegyében az Assisi Szent Ferenc-
plébánián párkapcsolati tanácsadást, előadássorozatot 
szerveznek. A Párkapcsoló Esték első alkalmát május 
30-án tartották meg dr. Kőrösi Beáta vezetésével. Az in-
gyenes programsorozat a házasságban előforduló tipikus 
jelenségek megoldásközpontú ismertetésével foglalkozik, a 
nyitóelőadás az ön- és társismeret fontosságát szemléltette. 

A felkészült, élveze-
tes prezentációt tartó 
Kőrösi Beáta életve-
zetési coach, párkap-
csolati mediátor. A 
szakember elméleti 
tudása és a munkája 
során szerzett tapasz-
talatai alapján mutatta 
be a párkapcsolatok 
gyakori problémáit, 
középpontba helyez-
ve azok forrásait. 

A nehézségeket 
sokszor az irreális el-
várások adják, a férfi-
ak és a nők is határo-
zott elképzelésekkel 
választanak párt, 
alakítják ki a közös 

életüket. Az otthon látott szerepeket erőltetik, miközben gyakran 
elfeledkeznek arról, ők maguk mire is vágynak igazából. A míto-
szokra épülő párkapcsolatban így éppen azt rejtjük el, ami alapve-
tő feltétele a boldogságnak: valódi személyiségünket, vágyainkat, 
és ezek tükrében a társunkat. 

Mint arra Kőrösi Beáta rámutatott, a legnagyobb kihívást az ese-
tek többségében az egymás iránti megbecsülés, szeretet kifejezése 
jelenti. Mindenki másként mutatja ki szeretetét, valakinek szavak-
kal a legegyszerűbb, mások minőségi időt fordítanak párjukra, és 
vannak, akik szívességekkel, testi érintéssel vagy ajándékokkal 
fejezik ki érzéseiket. A Gary Chapman amerikai keresztény író, 
párkapcsolati szakértő, házassági tanácsadó által kidolgozott öt 
szeretetnyelv kulcs a harmóniához: ha ismerjük a saját és a tár-
sunk szeretetnyelvét, vagyis azt a módot, ahogyan természetesen 
tudja kifejezni érzéseit, akkor jól működik a felek közötti kom-
munikáció, kevesebb esély lesz a félreértésre, súrlódásra, feszült-
ségre. Ez szükséges az érzelmileg intelligens házasságokhoz, a 
boldog párkapcsolatokhoz.

A kétórás előadáson közel százan jelentek meg, a zsúfolásig telt 
plébániateremben így nem volt lehetőség közösen kitölteni a té-
mához kapcsolódó teszteket, megoldani a feladatokat, de ezeket 
a résztvevők magukkal vihették, és otthon mélyíthették tovább 
önmaguk és társuk ismeretét. A következő előadás témáját a pár-
kapcsolati konfliktusok adják, tervezett időpontja szeptember 19. 
19 óra, szintén a plébánia épületében (Bakáts tér 13.). 

Az Assisi Szent Ferenc-plébánia félmillió forintot nyert a Nem-
zeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt pályázaton, mely-
ből párkapcsolati témájú előadássorozatot szervezett. A progra-
mok mellett a plébánián jelentkező párok részére professzionális 
párkapcsolati tanácsadást is biztosítanak.

Olvassa be 
telefonjával  
a QR-kódot, 

és nézze meg  
a műsort!

PROGRAMOK A            MűSORán
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REjTVÉnY

Kneip Marcell 2013. 
december 26-án született.

FEREncVáROSI GólYAhíR

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

Poncog Virág 2013. december 6-án jött a világra.

Konkoly Sára 2013. július 
27-én látta meg a napvilágot.

Július 2-ától augusztus 13-áig
József Attila-lakótelep Nagyjátszótér 
(Dési Huber utcai játszótér)

Július 2., szerda
10.00 Nagyjátszótér Szabadtéri Játszóhely
PITYPANG SZÍNHÁZ: Cirkusz az erdőben (mesejáték)
Szereplők: Manci Maci: Bokor Zsuzsa, Bohóc: Jáger Sza-
bolcs, Vadász: Jagri József, Marci: Papp Zsolt László, Orosz-
lán: Kecskeméti Róbert
rendező: Jagri József

Július 9., szerda
10.00 Nagyjátszótér Csiga park
Borbényi Éva és Polgár Márta népi kézműves
Cirkusz nincsen zene nélkül 
(hangszerkészítés/kézműves foglalkozás)

Július 16., szerda
10.00 Nagyjátszótér Szabadtéri Játszóhely
KISPÁRNA ZENEKAR: Mandula világgá megy
Zenés-táncos-dalos-gyerekmegmozgatós mesezenekar
Szereplők: Haik Viki ének, Bereczki Levente dob, Szigeti 
Eszter gitár/vokál, Varga Zoltán billentyű, Porvay György 
László basszusgitár

Július 23., szerda
10.00 Nagyjátszótér Csiga park
Borbényi Éva és Polgár Márta népi kézműves
Kispárna nagypárna (párnák minden illatban és mennyiség-
ben/kézműves foglalkozás)

Július 30., szerda
10.00 Nagyjátszótér Szabadtéri Játszóhely
LÁBITA SZÍNHÁZ: A mese ölelése (székely népmesék)
Szereplő: Csernik Szende

Augusztus 6. szerda
10.00 Nagyjátszótér Szabadtéri Játszóhely
KARAVÁN SZÍNHÁZ: Banyamesék (élőzenés mesejáték)
Szereplők: Deák Fruzsina, Horváth Gyula, Horváth Kristóf, 
Sipos Eszter, Tari Teri, rendező: Tóth Géza

Augusztus 13., szerda
10.00 Nagyjátszótér Csiga park
Borbényi Éva és Polgár Márta népi kézműves
Banya nincsen seprű nélkül (rongybanya-babakészítés/kéz-
műves foglalkozás)
A programok és a foglalkozások ingyenesek!
Eső esetén a József Attila Közösségi Ház fogadja majd be a 
Játszó-Szerda programjait (1098 Budapest, Toronyház u. 3/B)
Bővebb információ: http://www.facebook.com/pages/
Játszó-Szerda/
Támogató: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Ön-
kormányzata, 9.tv
Szervező: • DÉSI HUBER ISTVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ
• FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
ÉS INTÉZMÉNYEI


