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Tájékoztatjuk kedves olvasóin-
kat, hogy lapunk legközelebb 
augusztus 31-én jelenik meg. 
Élményekben gazdag nyarat és 
jó pihenést kívánunk!

Dr. Molnár Ferenc, a Mester utcai 
szakrendelő ortopéd főorvosa 
kapta idén a Pro Sanitate Ferenc-
város Díjat. 

ÖSSzETarTozuNK 

A Bakáts téri templomban ün-
nepelte Ferencváros és testvér-
városai a Nemzeti Összetartozás 
Napját. 

Nyári ifjúsági programok, napközis táborozási lehetőségek a 4–7. oldalon

Éjszaka az emlékhelyen
Saját programmal várta az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakáján Ferencváros Önkormányzata a felújított József 
Attila Emlékhelyen. A különleges este interaktív helytörténeti sétával kezdődött, tárlatvezetéssel folytatódott és szava-
latokkal zárult. 

A program június 20-án 18 órakor kez-
dődött a Ferenc téren, ahol a megjelentek 
bekapcsolódhattak a József Attila Ferenc-
városban elnevezésű emléksétába, amely 
során Gönczi Ambrus, a helytörténeti 
gyűjtemény vezetője kalauzolt végig a 
költő életének IX. kerületi helyszínein. Az 
interaktív irodalmi sétához Ferencváros 
Önkormányzata megbízásából az MTA 
Számítástechnikai és Automatizálási Ku-
tatóintézete készített mobilalkalmazást. 

A GUIDE@HAND Budapest applikáció 
letöltése után – akár állandó internetkap-
csolat nélkül is – az érdeklődők bármikor 
végigjárhatják a 90 perc időtartamú út-
vonalat. A bejárt helyszíneket a program 
rögzíti, így a séta bármikor megszakítható 
és visszatéréskor folytatható. A séta alatt a 
József Attila élete című életrajzi regény-

ből választott részletek, József Attila ver-
sei, valamint a helyszínek történetéhez 
kapcsolódó háttér-információk és archív 
multimédia elemek segítenek a költő 
gyermekkorának megidézésében. A ver-
sek és a szövegek Latinovits Zoltán, Holl 
Zsuzsa, Bakos-Kiss Gábor színművész és 
Horváth Kristóf (Színész Bob) hangján 
szólalnak meg. 

A mobilon egy interaktív Budapest-tér-
kép könnyíti meg a tájékozódást, amelyen 
az útvonal és az egyes állomások jelennek 
meg. Az elhangzó idézetek szövege a tele-
fon képernyőjén is elolvasható. 

Az interaktív sétáról a József Attila Em-
lékhelyre megérkező résztvevőket a Gát 
utca 3. számú ház udvarán Bakos-Kiss 
Gábor, a Nemzeti Színház színésze várta, 
aki három József Attila-verset szavalt el. 

20 óra után az emlékhelyen H. Bagó Ilo-
na, a kiállítás kurátora, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum munkatársa tartott tárlatvezetést 
a szép számban megjelent érdeklődőnek. 

Ezt követően kezdetét vette a 
versmaraton, melyet Bakos-Kiss Gábor 
indított útjára, majd a nagy sikerű “Rejtel-
mek, ha zengenek” Versfesztivál versmon-
dóinak szavalatait hallhatták a jelenlévők. 
A versfolyamba bárki bekapcsolódhatott, 
segítségül az emlékhely udvarának több 
pontján is József Attila-versköteteket ta-
lálhattak a látogatók. 

A hangulatos, éjszakába nyúló esemény 
a Mindenki.Net videopályázat alkotásai, 
illetve a Ferencváros Önkormányzatának 
felkérésére készült, 14 kortárs költő által 
írt szonettkoszorú bemutatásával zárult. 

(forrás: www.ferencvaros.hu)



Ferencváros2 EliSMErÉS

ortopéd orvost tüntetett ki a kerület
Ünnepélyesen átadták az önkormányzat által alapított Pro Sanitate Ferencváros Díjat a Polgármesteri Hivatal házas-
ságkötő termében. Az egészségügyben dolgozóknak adható legrangosabb kerületi elismerést ezúttal Molnár Ferenc, a 
Mester utcai rendelő ortopéd főorvosa kapta.  

A Pro Sanitate Ferencváros Díj a kerület egészségügyi ellátása 
érdekében legalább 10 éven át végzett kiemelkedő szakmai vagy 
közszolgálati tevékenységért adományozható, odaítéléséről a kép-
viselő-testület dönt. A pénzjutalommal és a díszes bronzplakettel 
járó elismerést Zombory Mikós alpolgármester adta át, aki mélta-
tásában elmondta, páciensei szerint Molnár doktornak nemcsak 
személyisége megnyugtató, de szakmai tudása is. – Nála még az 
injekció sem fájdalmas – tette hozzá.

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. üzemeltetésében 
működő Mester utcai Rendelőintézet ortopédiai szakrendelését 
vezető főorvos 30 éves kórházi, illetve fekvőbeteg-ellátási ta-
pasztalat után, 1999-ben került a Mester utcai szakrendelőbe. A 
70 éves ortopéd sebészorvos páciensei, munkatársai között nagy 
népszerűségnek és tiszteletnek örvend, szakmai tanácsát az inté-
zet munkatársai számos alkalommal kikérik. – Nagy munkabírá-
sú, szorgalmas, határozott és megbízható orvos, aki példaként ál-
lítható a fiatalok elé – jelentette ki az alpolgármester. A díjazottról 
levetített kisfilmből kiderült, Molnár Ferenc idős kora ellenére 
a rendelő legaktívabb orvosai közé tartozik, aki nyugdíjas létére 
több alkalommal is rendel egy héten. Betegei annyira kedvelik, 
hogy a kerületen kívülről is járnak hozzá.

T. D.

Elismerték a védőnőket
Semmelweis-nap és a Magyar Védőnők Napja alkalmából elismerések átadásával és egy szabadban elköltött ebéddel 
köszönte meg az egészségügyi dolgozók egész éves áldozatos munkáját Ferencváros Önkormányzata és a FESZ Kft. A 
június 29-én, a József Attila-lakótelepi Mozgásszervi rehabilitációs Centrum udvarán tartott rendezvény résztvevői a 
Magyar Védőnői Szolgálat 100. évfordulójáról is megemlékeztek.

A rendezvény elején Kovács József, a Fe-
rencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
ügyvezető igazgatója köszöntötte a jelen-
lévőket a kettős esemény kapcsán, ame-
lyen egyszerre ünnepelték meg a Magyar 
Egészségügy Napját, illetve – a Magyar 
Örökség Díjjal kitüntetett Védőnői Szol-
gálat centenáriumán – a Védőnők Napját. 
A június 13-ára kitűzött ünnepnapot idén 
hagyta jóvá az Országgyűlés. 

Zombory Miklós elmondta, egy nemzet 
sorsa elsősorban a színvonalas egészség-
ügytől, a jól kiépített oktatási rendszertől 
és szociális hálótól függ. Az alpolgár-
mester megköszönte az egészségügyben 
dolgozók kitartását, munkabírását, elhiva-
tottságát, valamint minden egyes meggyó-
gyított embert. Kiemelte, Ferencváros évi 
200 millió forintot fordít az egészségügyi 
rendszer működtetésére, az elmúlt eszten-
dőben pedig, saját és uniós források bevo-
násával, intézményi felújításokat és szűrő-
vizsgálatokat valósított meg.  

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 
Kft. felügyelete alatt 15 területi és 12 isko-
lai védőnői státusz létezik. – Sok az üres 
állás, ami a helyettesítések miatt leterheli 

a kollégákat – mondta el Kungl Gyöngyi 
kerületi vezetővédőnő, aki szerint tevé-
kenységük tárgyi feltételei az elmúlt évben 

valamelyest javultak. A védőnők szakfel-
ügyeletét is ellátó szakember arról tájékoz-
tatott, hogy a hatályos jogszabály értelmé-
ben mostantól a szakirányú továbbképzést 
végzett területi védőnők is végezhetnek 
méhnyakrákszűrést.

A IX. kerületben a szűrést Plósz Ma-
rianna védőnő végzi majd a Vaskapu ut-
cai Védőnői Szolgálatnál, előre egyez-
tetett időpontban. A népegészségügyi 
méhnyakszűrésre a védőnő körzetében 
élő 25–65 éves korú hölgyek kapnak sze-
mélyre szóló meghívót. A szűrést végző 
védőnő a meghívók kiküldését követően a 
hölgyeket – további tájékoztatás céljából – 
otthonukban is meglátogatja. – A védőnők 
bizalmi kapcsolatot alakítanak ki a gondo-
zott családokkal, így várhatóan nagyobb 
hatékonysággal képesek ösztönözni őket a 
szűrésre – tette hozzá Kungl Gyöngyi. 

Az ünnepség végén Zombory Miklós és 
Kovács József a jelenleg is munkaviszony-
ban álló, valamint a 2010–2015 között 
nyugdíjba vonult egészségügyi dolgozók 
részére Magyar Örökség kitűzőt nyújtott 
át. 

T. D.
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Újabb utcaszakaszok újulnak meg
Javában tart a József Attila Terv (JAT) I. ütem című “KMOP-
5.1.1/B-12 -k-2012-0003 sz.” kiemelt projekt részeként a Gát utca 
korszerűsítése a Thaly Kálmán és a Márton utca közti, mintegy 
267 méteres szakaszon. A felújítás során a járdát és az útpályát 
is térkő burkolattal látják el, az egyirányú forgalmi sáv mellett 
növénykazettákkal határolt párhuzamos parkolóhelyeket és széle-
sebb járdákat alakítanak ki, a vízelvezetést víznyelőkkel biztosít-
ják. Az utca rekonstrukciójának része a közvilágítás korszerűsíté-
se, a légkábelek földbe helyezése és a térfigyelőkamera-rendszer 
kiépítése is. A kivitelezési munkálatok várhatóan 2015. augusztus 
31-éig tartanak.

A képviselők a testület júniusi ülésén úgy döntöttek, hogy támo-
gatják a József Attila Terv I. ütem című kiemelt projekt akcióterü-
leti tervének változtatását. A szerződésmódosítás tárgya a projekt 
műszaki tartalmának bővítése. Eredményeként a közterület-reha-
bilitáció kiterjed az alábbi utcaszakaszokra: 

• Thaly Kálmán u. (Mester u.–Gát u. közötti szakasz)
• Lenhossék u. (Mester u.–Gát u. közötti szakasz)
• Márton u. (Mester u.–Gát u. közötti szakasz) 
• Gát u. (Márton u.–Sobieski u. közötti szakasz)

Az előterjesztés szerint az érintett szakaszokon a jelenlegi út- és 
járdaburkolat repedezett, amely rontja a városképet, a közlekedés-

biztonság érdekében pedig forgalomcsillapítás szükséges. Továb-
bá a megújult lakóépületekkel határos közterület rendezése elen-
gedhetetlen az eredményes városrehabiltáció érdekében. A többlet 
műszaki tartalom várható költsége közel 33 millió Ft, amely a 
projekt tartalékkeretében rendelkezésre áll, így 100 százalékban 
lehívható.

A munkálatok várhatóan ez év július végén, augusztus elején 
kezdődnek, és szeptember első napjaiban már birtokba is vehetik 
a megújult utcaszakaszokat az ott élők, az arra közlekedők.

rangos díjat nyert a Groupama aréna
Neves szakemberekből álló zsűri – köztük sportvezetők, létesítményigazgatók, építészek – választotta meg több száz 
nevező közül a világ legjobb újonnan épült stadionjának az FTC otthonát.

Az FC Barcelona stadionja, a Camp Nou 
adott otthont június 10-én a Stadium Busi-
ness Awards elnevezésű eseménynek, 
melynek részeként 16 különböző kategó-
riában adtak át díjakat a legjobbnak ítélt 
stadionoknak. A Groupama Aréna rendkí-
vül erős mezőnyben bizonyult a legjobb-
nak, olyan ultramodern létesítményeket 
megelőzve, mint az Athletic Bilbao új ott-
hona, a San Mamés Stadium, a szingapúri 
Singapore Sports Hub, a San Francisco 
49ers Levi’s Stadiumja és az orosz Spartak 
Moszkva Otkrytie Arénája. 

A zsűri döntésénél figyelembe vette a 
csaknem 24 ezer férőhelyes stadion kor-
szerű építészeti és technológiai megoldá-
sait, a magas színvonalú szolgáltatásokat, 
a nyugat-európai szurkolói élmény hazai 
meghonosítását és a létesítmény sokolda-
lú, kreatív hasznosíthatóságát. További po-
zitívum a gazdaságosság; az Üllői úti aréna 
összehasonlíthatatlanul kevesebb pénzből 
épült fel, mint a díjra jelölt többi stadion. 
A Groupama Aréna biztonsági megoldásai 
szintén világszínvonalúak, ezt bizonyítja, 
hogy a létesítménybiztonsági kategóriában 
is fődíjra jelölték a Ferencváros stadionját. 

A díjátadó hivatalos 

kiadványában megemlítik a stadion honi 
futballéletben betöltött kulcsszerepét, va-
lamint a komplexumban működő Fradi 
Múzeumot is. A 2014 nyarán átadott sport-
komplexumban az FTC eddig veretlenül 
vívta meg mérkőzéseit, az aréna – a Pus-
kás Ferenc Stadion felújításáig – a magyar 
válogatott mérkőzéseinek is otthont ad, 
legközelebb szeptember 4-én, a Románia 
elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzés-
nek.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Tisztelt Ferencvárosiak!
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. 
június 18-i ülésén egyhangúlag támogatta az „új globális ég-
hajlatvédelmi megállapodás” elfogadásának kezdeményezését. 
A nemes célt – amely a világ vezetőit egységre és cselekvésre 
ösztönzi környezetünk megóvása érdekében – Áder János köz-
társasági elnök is támogatja. 

Kérem, hogy minél többen regisztráljanak a www.elobolygonk.
hu oldalon csatlakozva ezzel a klímaváltozás elleni kampány-
hoz! 
Bízom abban, hogy szavazatainkkal segíthetjük a kampány sike-
rét bolygónk védelme érdekében. 
  Köszönettel:

dr. Bácskai János polgármester
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Balatonlelle
A Ferencvárosi Önkormányzat balatonlellei gyermektáborának 
befogadóképessége 163 fő. A tábor nyolcnapos turnusainak 
zökkenőmentes működését a FIÜK biztosítja 24 órás őrző-védő 
szolgálattal, egy gondnokkal, 2-2 konyhai és takarító dolgozó-
val. A napi négyszeri étkezést a Kalória Gödöllő étkeztető cég 
biztosítja. A gyerekek egészségére két turnus idején védőnő, a 
többi időben egy frissen végzett orvos ügyel. A táborozók biz-
tonsága érdekében 1 táborvezető és 20 gyerekenként 1 fő peda-
gógus van jelen. Balatonlellén az étkezés és a mosatás költségeit 
kell megtéríteni a ferencvárosi iskolába járó tanulóknak, illetve 
a kísérő pedagógusoknak.

Kincsesbánya
A kincsesbányai tábor szorgalmi időszakban (szeptember 7-étől 
június 15-éig) erdei iskolaként működik, nyáron mindössze két 
iskolai csoport tart ott szaktábort. A 43 férőhelyes tábor tanítási 
időben teljes létszámmal működik, a diákok valamennyi költsé-
gét (étkezés, mosatás, személyszállítás, belépők) a FIÜK költ-
ségvetéséből fedezik. A 11 ferencvárosi iskola tanulói évente 
átlagosan 3–4 alkalommal töltenek egy-egy hetet az erdei isko-
lában. A 2014/2015-ös tanévben összesen 1226 tanuló járt Kin-
csesbányán.

Nyári napközis táborok
Ferencváros Önkormányzata az előző 
évekhez hasonlóan egész nyáron két hely-
színen (Weöres Sándor Általános Iskola, 
Molnár Ferenc Általános Iskola) üzemeltet 
napközis tábort, melyen a kerületi tanulók 
és a leendő elsősök vehetnek részt. A tábor 
költsége mindössze a háromszori étkezés, 
amelyet minden hét szerdán, az iskola há-
zipénztárában kell befizetni. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesü-
lő diákok mentesülnek az étkezési költség 
megtérítése alól. A táborozók részére a 
programokat (négy alkalommal buszkirán-
dulás), a pedagógusok, az úszómester és 
a technikai személyzet bérköltségét a Fe-
rencvárosi Intézmény Üzemeltetési Köz-
pont (FIÜK) finanszírozza. A táborok 7.00 
órától 17.00 óráig vehetők igénybe.

Weöres Sándor Általános Iskola
A József Attila-lakótelepen élő diákok ré-
szére 2015. június 16-ától augusztus 19-
éig a Weöres Sándor Általános Iskola Gim-
názium és Szakközépiskolában (Lobogó 
u. 1.) biztosított a nyári napközi igénybe-
vétele. Itt két táborvezető, tíz pedagógus, 
egy úszómester, négy konyhai dolgozó 
közreműködésével szervezik meg a gyere-
kek felügyeletét, szabadidős programjait, 
étkeztetését.

A táborban könyvtári programokat, kéz-
műves foglalkozásokat, hetente legalább 
egyszer külsős programon való részvételt 
szerveznek, hogy a gyerekek egy kicsit 
„világot” is láthassanak. Így jutnak el a 
BKV-hajóra, a Margitszigetre, a Vasút-
történeti parkba, a Gellért csudaparkba, a 
Wekerle-telepi játszótérre, de kimennek a 
József Attila-lakótelepi Nagyjátszótérre is. 

Tervezett buszos kirándulások: diósjenői 
Szabadidőpark, Szentendrei Skanzen, Vas-
úttörténeti Park és a velencei szabadstrand. 

A kézműves foglalkozásokon hímeznek, 
gyöngyből ékszereket, fonalkarkötőket ké-
szítenek, mozaikképet ragasztanak, origa-
mit hajtogatnak, gipszet festenek. 

Minden pénteken táborzárás előtt a peda-
gógusok a tanulókkal együtt készítenek 
valami finomat, így fel tudják dobni az ét-
kezést gofrival, lángossal, csörögefánkkal, 
pogácsával.

A gyerekeknek az iskola tornatermében, 
az uszodában és az udvaron biztosítanak 
sportolási lehetőséget. A különböző sport-
versenyek győzteseit díjazzák is. 

A számítástechnika-teremben filmvetítést 
tartanak, a táborozók egész nyáron hasz-
nálhatják a 25 db számítógépét, a projek-
tort, a laptopot, a fénymásolót és nyomta-
tót.

Molnár Ferenc Általános Iskola
A Belső- és Középső-Ferencvárosban tanu-
lók számára – a múlt évhez hasonlóan – 9 
héten keresztül a Molnár Ferenc Általános 
Iskolában (Mester u. 19.) biztosítanak nap-
közis tábori ellátást. Itt egy táborvezető, 
huszonnyolc pedagógus, egy úszómester, 
négy konyhai dolgozó közreműködésével 
szervezték meg a diákok felügyeletét, sza-
badidős programjait, étkeztetését.

Tervezett buszos kirándulások: diósjenői 
Szabadidőpark, szentendrei Tömegközle-
kedési Múzeum, Pál-völgyi-barlang és a 
velencei szabadstrand. 

Sportprogramok: asztalitenisz, lufirakéta, 
ugrálókötelezés, foci, ugróiskola-bajnok-
ság, sakkbajnokság, futó- és sorversenyek, 
úszás.

Kézműves foglalkozások: fonás, szövés, 
kreatív plakátok, képkeretek, bábok, pa-
pírsárkányok, kardok, pajzsok készítése, 
gyöngyfűzés.

Kirándulások: állatkert, Diósjenő, 
Szentendre, Balaton, kerületi tűzoltóság, 
Kopaszi-gát, Tárt Kapuk Galéria, Művé-
szetek Palotája, Grund, Gellérthegy.

Zenei foglalkozások: versek megzenésí-
tése, mondókák, körjátékok.

Óvodások nyári napközbeni ellátása
Az óvodák nyári napközis ellátása 2015. 
június 29. napjától 2015. augusztus 21. 
napjáig tart. Ezen időszak alatt – az intéz-
ményvezetők kérésére – a Ferencvárosi In-
tézmény Üzemeltetési Központ 4 db óvo-
dai buszkirándulást és az ott megtekintett 
múzeumok belépőjegyeinek finanszírozá-
sát vállalta. A gyermekek a kirándulások 
alkalmával megtekinthetik a Tarzan par-
kot, valamint diósjenői Szabadidőparkot 
is.

V. L.
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TÁjékozTaTó 
Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Ferencváros Önkormányzata a korábbi 
évekhez hasonlóan idén nyáron is biz-
tosít meleg étkezést (ebédet) a rászoruló 
gyermekek számára. A nyári szociális 
gyermekétkeztetést csak azok vehetik 
igénybe, akik rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülnek, valamint 
még nem töltötték be 18. életévüket.

A nyári szociális gyermekétkeztetés 
ellátására kijelölt intézmények:
• Molnár Ferenc Általános Iskola  

(Mester u. 19.)
• Weöres Sándor Általános Iskola 

(Lobogó u. 1.)
Az étkeztetés igénybevétele és feltételei:
• A nyári szociális gyermekétkeztetés 

ideje: 2015. június 16. és 2015. augusz-
tus 14.

• Az étkezést igénybevevőket kérjük, 
hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt igazoló határozatukkal 
keressék fel a kijelölt iskolát, és ott igé-
nyeljék meg az ebédet.

• Az intézmények csak abban az esetben 
tudják biztosítani a gyermekek számá-
ra a nyári szociális étkeztetést, ha az 
igénybevétel előtti héten szerdáig je-
lentkeznek a következő hétre/hetekre.

• Kérjük Önöket, hogy változás esetén a 
megigényelt ebédet legkésőbb az étke-
zési napot megelőző napon mondják le.

• Tájékoztatjuk Önöket, hogy ha a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezmény 

lejár, nem tudjuk sem ingyenesen, sem 
térítés ellenében biztosítani a gyerme-
kek számára az ebédet.

További kérdéseivel keresse bizalommal 
a Humánszolgáltatási Irodát személyesen, 
vagy telefonon az alábbi elérhetőségek 
bármelyikén:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvá-
ros Polgármesteri Hivatala Humánszol-
gáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhos-
sék u. 24–28.
Tel.: 215-1077/330, fax: 217-7105, e-mail 
cím: humanszolg@ferencvaros.hu
Ügyfélfogadás: hétfő: 8–-18 óráig, kedd, 
szerda, csütörtök: 8–16 óráig, péntek 
8–12 óráig.

roma nyári tábor nem csak romáknak
Balatonlellén rendezték meg június 19. és 26. között a „roma kulturális, hagyományőrző és tehetséggondozó” nyári 
tábort a Ferencvárosi roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. Több mint 80 roma és nem roma gyermek 
ismerkedhetett meg a cigányság történelmével, kultúrájával, hagyományaival. 

A tábor programjában népismereti fog-
lalkozások, vetélkedők, „Ki Mit Tud?”, 
valamint sport- és szabadidős tevékeny-
ségek kaptak helyet. Kiemelt szerep jutott 
továbbá a zenei és táncfoglalkozásoknak, 
a kulturális tevékenységeknek, illetve a te-
hetséggondozásnak.

Ferencváros Önkormányzatának Roma 
Koncepciója és a nemzetiségi önkormány-
zatok részére kiírt pályázat támogatásának 
köszönhetően a gyerekek számára ingye-
nes volt a részvétel.

Tar József, a Ferencvárosi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke elmondása 
szerint sok gyermek hátrányos helyzetben 
él, számukra igen fontos, hogy megtanul-
ják szabályok szerint élni mindennapjaikat. 
Ezt szolgálták a tábor állandó programjai: 
az ébresztő, a reggeli torna, a szobaszemle, 
a délelőtti foglalkozások, majd az ebéd, a 
csendespihenő, a „tábori olimpia”, a va-
csora, az esti foglalkozások, végül pedig a 
lefekvésre készülődés és az esti takarodó.

Sajnos az időjárás nem kényeztette el a 
gyerekeket, mint mondták, csak egyszer 
volt alkalmuk strandolni. Ennek ellenére 
nem unatkoztak, a tábor szervezői minden 
napra tartalmas programokkal, elfoglaltsá-
gokkal készültek. Volt kézműves foglalko-
zás, hagyományőrző táncoktatás, cigány 
szavak és dalok tanítása. 

A kulturális programok olyan neves roma 
művészek közreműködésével zajlottak, 
mint Rostás Farkas György író, költő, mű-
fordító, Szilvási István, a Szilvási Gipsy 
Folk Band énekese és frontembere, Laka-
tos György, a Romano Glaszo művészeti 

vezetője, Nyári Oszkár színész, rendező, 
színházpedagógus, valamint Csányi Dá-
vid, a Budaörsi Latinovits Színház színé-
sze.

Június 25-én ellátogatott a balatonlellei 
táborba Kállay Gáborné alpolgármester, 
Illyés Miklós, az Egészségügyi, Szociá-
lis és Sportbizottság elnöke, Oláh Anna 
esélyegyenlőségi referens, Szilágyi Imre, 
a Humánszolgáltatási Iroda vezetője, T. 
Zuggó Tünde alpolgármesteri tanácsadó, 
valamint Sebők Endre, a FESZOFE ügy-
vezető igazgatója és Somogyi Zsolt, a 
FESZOFE közterületi ágazatvezetője. Ők 
Tar József vezetésével ismerkedhettek a 
tábor mindennapjaival, eredményeivel, és 
tekinthették meg az addig tanult dalokat, 
táncokat a táborlakók előadásában. Ekkor 
tartották a hét folyamán betanult színda-

rabok előadását is, melynek egyik fődíja, 
hogy hat gyermek részt vehet egy későbbi 
művészeti táborban a Karaván Művészeti 
Alapítvány és a Ferencvárosi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat jóvoltából. A leg-
tehetségesebbekből akár színész is lehet a 
jövőben. Ezen az estén zajlott az oklevelek 
és díjak átadása is.

A hétnapos együttlét közelebb hozta egy-
máshoz az azon részt vevő tanulókat, bebi-
zonyította, hogy a származás nem képez-
het falat azok között, akik tiszta szívvel, 
nyíltan érdeklődnek egymás iránt. A roma 
gyerekekben elmélyítette kultúrájuk isme-
retét, az ahhoz való kötődést, nem roma 
társaik pedig megtapasztalhatták a roma 
műveltség értékeit, sokszínűségét.

(forrás: www.ferencvaros.hu)
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Ifjúsági programok 
Középső-Ferencvárosban
A „Szociális Városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv i. ütem” című, „KMoP-5.1.1/B-12-k-2012-0003” sz. 
kiemelt projekt részeként is szerveznek nyári ifjúsági programokat. Ezek célja, hogy a célcsoportba tartozó, hátrányos 
helyzetű gyermekek vonzó, tartalmas elfoglaltságot találjanak szabadidejükben. 

Éjszakai pingpong
Közvetlen célja a fiatalokkal a bizalmi 
kapcsolat, a kötődés kialakítása annak ér-
dekében, hogy szabadidejüket ne csellen-
géssel töltsék. A drogprevenciós program 
részeként a Közért Egyesülettel közösen 
éjszakai pingpongozást szerveznek május 
29. és szeptember 25. között péntekenként 
18-tól 24 óráig. A sportfoglalkozásokkal a 
Gát utca és környékén élő fiatalok számá-
ra kívánnak lehetőséget biztosítani azért, 
hogy éjszakáikat lehetőleg ne az utcán tölt-
sék.

Kerekerdő park
Célja, hogy az akcióterületen élő, hátrá-
nyos helyzetű, ezért a nyaralásból kimara-
dó 6–12 éves gyermekek és családtagjaik 
vonzó, tartalmas elfoglaltságot találjanak 
a nyári iskolai szünetben. A résztvevők a 
vakáció első felében játékos foglalkozá-
sokon, rendszeres napközbeni közösségi 
élményekben részesülhetnek lakóhelyük 
közelében. A minimum háromórás irá-
nyított szabadidős foglalkozásokat (krea-
tív kézműves, illetve sportfoglalkozások, 

„lánynap”) 2015. július 1. és 31. között, 
heti két-három (összesen 14) alkalommal 
tartják a Kerekerdő parkban, valamint a 
Lenhossék utca 24–28. szám alatt működő 
családmentori közösségi teremben. 

Színésztábor
Célja, hogy – építve a korábbi, általános 
iskolai művészeti tehetséggondozás prog-
ramra – a bevont gyermekek a nyári szü-
netben játékos formában ismerkedjenek a 
színjátszás alapjaival. A József Attila Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézményben július végén, augusztus 
elején ötnapos, naponta 8.00–16.00 óráig 
tartó foglalkozásokat szerveznek 12–15, az 
akcióterületen élő gyermek részére, melyek 
során megismerkednek az alapvető színhá-
zi technikákkal és a színjátszáshoz kapcso-
lódó társművészeti ágakkal. A résztvevők 
drámapedagógiai oktatási módszer segítsé-
gével egy színdarabot tanulnak be, amelyet 
a program zárónapján előadnak a szülőknek 
és a meghívott vendégeknek. A gyermekek 
számára naponta hideg reggeli, tízórai és 
meleg ebéd, továbbá védőital biztosított.

Művésztábor
Célja, hogy – építve a korábbi, általá-
nos iskolai művészeti tehetséggondozás 
programra – a bevont gyermekek a nyári 
szünetben képzőművészeti, alkotó fog-
lalkozásokon vehessenek részt. A József 
Attila Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézményben augusztus 
elején ötnapos, naponta 8.00–16.00 óráig 
tartó foglalkozásokat szerveznek 10–15, az 
akcióterületen élő gyermek részére, mely 
során különböző képzőművészeti techni-
kákkal ismerkedhetnek meg, és szakmai 
vezetés mellett egyéni alkotómunkát is vé-
gezhetnek. A programban szerepel a Mű-
vészetek Palotája állandó kiállítása, illetve 
az Iparművészeti Múzeum megtekintése. A 
gyermekek számára naponta hideg regge-
li, tízórai és meleg ebéd, továbbá védőital 
biztosított.

A programokról bővebb felvilágosítás 
kérhető a JAT Tanácsadó Irodában (Len-
hossék u. 24–28. I. em., telefon: 215-
1077/457).

a drogprevenció állt a Feri Feszt fókuszában
A két és fél hónapos nyári szünet kezdete előtt néhány nap-
pal rendezték meg a Ferencvárosi Művelődési Központban 
a szabadidő tartalmas eltöltésének alternatíváit bemutató 
ifjúsági összejövetelt. Az immár 3. alkalommal megszerve-
zett prevenciós napot és diákmunkabörzét Kállay Gáborné 
alpolgármester nyitotta meg. 

Az FMK zsúfolásig telt színháztermében 
elmondott nyitóbeszédben Kállay Gáborné 
kiemelte, arra törekszenek, hogy évről évre 
jobban bevonják a diákokat és a Ferencvá-
rosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatot 
a fesztivál szervezésébe azért, hogy a prog-
ramkínálat az ő valós igényeikre reagáljon. 

Nyíri Noémi, a Tiszta Jövőért Egyesület 
programkoordinátora Terecskei Zitával, 
a Zanzibár együttes énekesnőjével és egy 
Zoli nevű fiúval (képünkön) beszélgetett, 
akinek sikerült leszokni a drogról, és ma 
már önkéntesként segíti a bajban lévőket. 
A közönség megismerkedhetett Zoli tör-
ténetével, akinek életében nagyon mély 
nyomokat hagyott a kábítószerezés. A sa-
játélményes beszámoló megdöbbentette a 
hallgatóságot, hiszen kendőzetlen őszin-

teséggel beszélt dro-
gos napjairól, emberi 
kapcsolatairól és a 
kiútról. 

Az előadás után a 
fiatalokat logikai játé-
kok, elsősegélynyúj-
tás, búvárkodás, rodeó 
bika, falmászás, ping-
pong, csocsó várta, de 
az érdeklődők a kábí-
tószerek változásának 
25 éves történetével is megismerkedhettek.

A nap során a fiatalok életvezetési tanács-
adáson vehettek részt, a tanárok a dizájner 
drogokról hallgathattak előadást, és meg-
tekinthető volt a Rockmúzeum kihelyezett 
kiállítása is. A művelődési központban 4 

helyszínen 30 szervezet 40 programmal 
volt jelen, a kertben pedig diákmunkabörze 
zajlott, ahol 17 diák- vagy iskolaszövetke-
zet kínált igazolt, biztonságos nyári mun-
kalehetőségeket.    

 M. K.
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„a távolságot mint üveggolyót, 
megkapod…”
Szünidei irodalmi játszóház a József Attila 
Emlékhelyen

• Helyszín: 1095 Budapest, Gát u. 3.
• Időpontok: 2015. július 25.  

(szombat) 10.00–12.00
• 2015. augusztus 29. (szombat) 

10.00–12.00
A megújult József Attila Emlékhely nyári 
interaktív irodalmi játszóház foglalkozása-
ira szeretettel várja az óvodás és alsó tago-
zatos gyerekeket és családjaikat. 

A frissen átadott, korszerű és élménysze-
rű kiállítótérben és az emlékhely hangula-
tos udvarán, versekkel, sok-sok játékkal és 
színvonalas kézműves foglalkozással vár-
juk az érdeklődő gyerekeket és szüleiket.  

Az irodalmi játszóházi foglalkozásokat 
vezeti: Z. Mezei Erzsébet – drámapedagó-
gus

A programokon a részvétel ingyenes! 
Kérjük, hogy részvételi szándékukat 
előzetesen jelezzék a losonczy.attila@
fmkportal.hu és/vagy a medaliak@gmail.
com e-mail címen. 

A megújult József Attila Emlékhely egész 
nyáron várja látogatóit!
Nyitva tartás:

• Keddtől péntekig 10.00–18.00
• Szombat-vasárnap: 10.00–17.00
• Hétfő: zárva

Nyári tábor a 2B Galériában
Gondolatban nap mint nap hihetetlen fel-
fedezésekre jutunk és vakmerő terveket 
eszelünk ki. Elképzeljük, milyen dalt fü-
tyül a rézangyal a rézfa tetején, vagy hogy 
milyen lehet az Óperenciás-tenger túlol-
dala. Elképesztő találmányokat álmodunk 
meg, amellyekkel egy szempillantás alatt 
a világ másik felére juthatunk. De hogyan 
válhat valóra egy-egy ilyen füzetlapszéli 
kósza gondolat, egy fecnin imbolygó el-
képzelés mesés világa? Egyhetes táborunk 
során ezt a kérdést fürkésszük.

A galériában folyó műhelymunka so-
rán – meghívott művészeink segítségével 
– minden nap egy új témát járunk körül. 
Az elképzelésből elsőként tervet hozunk 
létre, majd a hozzá leginkább passzoló 
technikával valóra váltjuk. Hogy hogyan? 
Kortárs művészetek izgalmas eszközeivel 
és hagyományos technikák kísérletező új-
raértelmezésével. 

• Részletes program itt: www.
fecnimuhely.wordpress.com

• Időpont: július 27–31. között napon-
ta 9.00–16.30 óráig 

• Helyszín: 2B Galéria, Ráday utca 47.
• Korosztály: 7–12 éves 
Az egyhetes műhely ára, amely három-

szori étkezést is tartalmaz: 23 000 Ft/fő  
Testvér és páros osztálytárs kedvezmény: 

21 000 Ft
Jelentkezés és információ: fecnimuhely@

gmail.com vagy 06/30/400-3368

Ferenc téri csütörtökök
• 2015. augusztus 13-áig minden 

csütörtökön 10 órától
• Helyszín: Ferenc téri Zenepavilon
• A belépés díjtalan!

 Július 9., csütörtök 10.00 
Vásári komédia 
A Portéka Színpad előadása

Július 16., csütörtök 10.00 
Királyos mesék
Az Aranyszamár Bábszínház előadása

Július 23., csütörtök 10.00
Kalapkaland
A Budai Bábszínház előadása

Július 30., csütörtök 10.00 
Süsü, a sárkány
A Fogi Színház előadása

Augusztus 6., csütörtök 10.00 
A félelmetes sün
Mesemondó Tündüsmanó Bábszínháza

Augusztus 13., csütörtök 10.00 
Törökülésben
Portéka Színpad 

A részletes programokról tájékozódhat 
szórólapjainkon, honlapunkon (www.
fmkportal.hu) vagy a 06/30/826-3776 tele-
fonszámon.

a szerda a gyerekeké!
• 2015. augusztus 12-éig 
• József Attila-lakótelep 
• Nagyjátszótér

Július 8., szerda 10 óra
A tenger nyomában  A foglalkozást veze-
ti: Borbényi M. Éva – népi kézműves 

Július 15., szerda 10 óra
Az elvarázsolt királyfi 
A Napraforgó Meseszínház előadása

Július 22., szerda 10 óra
Kalózok és Vízi tündérek 
A foglalkozást vezeti: Borbényi M. Éva 
– népi kézműves

Július 29., szerda 10 óra
Egérparádé, avagy apróléptű cirkuszi 
próbálkozások 
Gulyás László vándormuzsikus előadása

Augusztus 5., szerda 10 óra
Cincognak az egerek 
A foglalkozást vezeti: Borbényi M. Éva 
– népi kézműves

Augusztus 12., szerda 10 óra
Maszmók a tengerentúlon 
A Picaro Társulat előadása

A belépés ingyenes! Rossz idő esetén a 
programok helyszíne a József Attila Kö-
zösségi Ház (1098 Budapest, Toronyház u. 
3/b.).

Bővebb információ: 
http://www.facebook.com/pages/Játszó-
Szerda/ és www.fmkportal.hu. 

„Mobilizált” nemzedék

– Nekem túl hideg a víz. Ha nem kell fürdenem, bejelölöm  
ismerősnek Viola nénit.

Szünidei gyermekprogramok
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Kedvező BL-sorsolás
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) Bécsben elkészí-
tette a női Bajnokok ligája selejtezőkörének és főtáblájá-
nak sorsolását. A magyar bajnok Ferencváros kiemeltként 
a német Thüringer HC-t, a horvát Podravka Vegetát és a 
francia Fleuryt kapta ellenfélként.

Ami a riválisokat illeti, az erfurti székhelyű, hazai meccseit a kö-
zeli Bad Langensalzában játszó Thüringer HC úgy lett német baj-
nok, hogy több sérüléssel is meg kellett küzdenie az idény során. 
A magyar határhoz közeli, kaproncai Podravka egy szezon után 
szerezte vissza a horvát bajnoki címet, a Párizstól 132 km-re dél-
nyugatra fekvő kisváros, Fleury Les Aubrais csapata viszont tör-
ténete első aranyérmével vívta ki a BL-szereplés lehetőségét. Elek 
Gábor vezetőedző kedvezőnek tartja a sorsolást. Az első mérkőzés 

október 16–18. között zajlik, a zöld-fehérek a Podravkát fogadják, 
majd a következő két hét végén idegenben a Fleury és a Thüringer 
következik. Novemberben, a második körben a németek jönnek 
először Budapestre, majd Kaproncára utaznak Szucsánszkiék, a 
zárómeccset otthon, a franciák ellen vívja az FTC. A középdöntőt 
januárban és februárban bonyolítják le, a negyeddöntőt áprilisban, 
a Final Fourt pedig Budapesten rendezik május elején – remélhe-
tőleg a Ferencváros részvételével.

Női kézilabdával kapcsolatos hír, hogy jövőre megváltozik az 
NB I rendszere. Az alapszakasz után az első nyolc helyezett ját-
szik a bajnoki címért. Először az első a nyolcadik helyen végzett 
együttessel csap össze, a második a hetedikkel és így tovább, majd 
a győztesek mérkőznek meg a fináléért, végül a döntő következik.

(ms)

A magyar klubfutball történetének leg-
nagyobb sikerét 1965. június 23-án érte 
el a Ferencváros. A zöld-fehérek Feny-
vesi Máté fejesgóljával 1-0-ra legyőzték 
Torinóban, a Vásárvárosok Kupája 
döntőjében a Juventust. A fél évszázad-
dal ezelőtti diadalra egykori játékosok 
emlékeztek a Fradi Múzeumban, ahol 
időszaki kiállítás nyílt a legendás kupa-
menetelésről.

1963-ban a Ferencváros rosszabb gólará-
nyával lett harmadik a bajnokságban a 
szintén 17 pontos Győri ETO és Bp. Hon-
véd mögött, így 1964 őszén a Vásárváros-
ok Kupájában indulhatott.

Az első körben a csehszlovák Spartak 
Brno volt a rivális, szeptember 9-én, a 
Népstadionban Varga Zoltán és Albert Fló-
rián találatával 2:0-ra nyertek a zöld-fehé-
rek. Egy hét múlva ugyan 1:0-ra kikapott 
a Fradi, de továbbjutott, és október végén 
Bécsben, a Wiener SC ellen folytathatta a 
menetelést. Néhány nappal a tokiói olim-
pia után Novák Dezső és Varga nélkül 1:0-
ra vesztett az FTC, a visszavágón viszont 
hátrányból fordítva, éppen a bécsi hiány-
zók góljaival győzött 2:1-re. Jöhetett a har-
madik meccs, a sorsolás jóvoltából itthon. 
Szakadó esőben 40 ezer ember látta, ahogy 
Albert két találatával diadalmaskodott a 
Ferencváros.

Az AS Roma már igazi nagy hal volt, 
1965 márciusában remek játékkal mégis 
a zöld-fehérek örülhettek az Örök Város-
ban: Rátkai László és Fenyvesi Máté (ké-
pünkön) góljára csak a végén válaszoltak 
a bordó-sárgák. Budapesten az első félidő 
végén Albert növelte az előnyt, és mivel 
több gól nem esett, a fradisták készülhettek 
az Athletic Bilbao ellen.

A baszk együttes ellen nagy csatát vívott 
a Fradi. Itthon Juhász István találatával 

nyert a magyar csapat, majd Bilbaóban 
Varga Zoltán bombájával már továbbjutó-
nak tűnt. Ám az Athletic fordított 2:1-re, 
és mivel a szerencse ismét a zöldeknek 
kedvezett, a Népstadionban dőlhetett el, 
melyik gárda folytathatja. Az FTC egy ön-
góllal került előnybe, majd Fenyvesi két 
pontos lövésével 3:0 lett a vége.

Az elődöntőben a Manchester United várt 
Mészáros József csapatára. Ezúttal idegen-
ben kezdett a Fradi, amely Novák szabad-
rúgásával megszerezte a vezetést. Ezután 
háromszor is bevették az angolok Géczi 
István kapuját, de az utolsó szó Rákosi 
Gyuláé volt. Budapesten 50 ezren látták, 
ahogy végigvédekezte a meccset az MU, 
így Novák 11-ese volt az egyetlen találat. 
Fortuna újfent kinyújtotta a kezét, a harma-
dik mérkőzést újra a Népstadionban játsz-
hatta az FTC. Karába János emlékezetes 
bombájával került előnybe a Fradi, majd 
Fenyvesi kettőre növelte a különbséget. 
Bár a hajrában szépített a Manchester, vé-
gül hetvenezren ünnepelték a VVK-döntős 
ferencvárosi csapatot.

A már korábban lekötött amerikai túra 
miatt a zöld-fehérek megegyeztek a Ju-
ventusszal, hogy egy meccsen, Torinóban 
döntik el, melyiküké lesz a kupa.  A Stadio 
Comunaléban a 74. percben jött el a pil-
lanat, amely megváltoztatta a Ferencváros 
életét. Novák ívelt jobbról a kapu elé, a vé-
dők Albertre figyeltek, a berobbanó Feny-
vesi hat méterről úgy fejelt a hálóba, hogy 
a labda a földről pattant a jobb sarokba.

A nagy diadal 50. évfordulójára eljött Bu-
dapestre az akkori Juve három játékosa, és 
részt vett a Fradi Múzeum jubileumi idő-
szaki kiállításának megnyitóján. Ott volt a 
kupagyőztes Ferencváros több labdarúgója 
is, akik közül a gólszerző Fenyvesi Máté 
idézte fel a találat körülményeit. A tárlatot 
Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója 
nyitotta meg, akinek édesapja is játszott a 
fináléban.

A kiállítás december 31-éig látogatható, 
hétfő és a meccsnapok kivételével hétköz-
napokon 10 és 18, hétvégeken pedig 10 és 
16 óra között.

M. S.

Ötven éve nyerte meg a VVK-t a Fradi
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Budapest-bajnok lett az U17-es korosztályban Orosz Gergő,  
a Ferencváros kerékpárosa, miután 1. helyezést ért el  

a 30 km-es Tour de Gyömrőn június 14-én.

Bronzérem Bakuból
Azerbajdzsán fővárosa, Baku adott otthont az első 
Európa Játékoknak június végén. Az eseményen 
részt vett a Ferencváros ökölvívója, Harcsa Zoltán 
is, aki bronzéremmel térhetett haza.

A Fradi bokszolója bemutatkozó mérkőzésén az ukrán 
Vojtaljuk ellen lépett szorítóba, és magabiztosan győzött. 
Ezután a lengyel Gardzieliket is simán verte. Az elődön-
tőben Harcsa a hazai Musalovval vívott nagy küzdelmet, 
a pontozók végül az azeri versenyzőt látták jobbnak. Ez-
zel a Ferencváros öklözője bronzérmet szerzett.

Harcsa Zoltán bosszús volt ugyan a – négy között  vitat-
ható körülmények között elszenvedett – vereség miatt, ám 
bakui teljesítményével elégedett volt, mert mindhárom-
szor maximálisan végrehajtotta azt, amit edzője, Szántó 
Imre kért tőle. Öcsi bácsi is nagyon jónak értékelte Zoli 
produkcióját, és úgy vélte, az augusztusi, szófiai Euró-
pa-bajnokságon képes lehet hasonló eredményre, amivel 
kijuthat a világbajnokságra. A vb-n pedig egyértelműen 
az olimpiai kvalifikáció megszerzése lesz Harcsa Zoltán 
célja.                                  (m)

Svéd edző a hokisoknál
A Ferencváros jégkorongcsapata a gyengére sikeredett 
2014/15-ös évad után szeretne előrébb jutni a következő 
szezonban. Az előző idényben Dobos Tamás, majd Szakács 
Ferenc dolgozott a Fradival, amely a bajnokságban nem ju-
tott be a rájátszásba, és nem járt sikerrel a Magyar Kupa se-
lejtezőjében sem.  

Az eredményesebb jövő érdekében első lépésként nemzet-
közileg ismert edzőt szerződtettek a zöld-fehérek. A 49 éves, 
svéd Kjell Greg Lindqvist 1990 óta edzősködik, hazáján 
kívül dolgozott Norvégiában, Németországban, Ausztriá-
ban, Olaszországban, majd a 2011/12-es szezonban a Mis-
kolci Jegesmedvék trénere volt. Ezután Brassóban folytatta 
munkáját, a szintén MOL-ligás Corona edzője volt, majd 
Románia szövetségi kapitánya lett. Közben 2014-ben Kari 
Rauhanennel párban a bajnoki döntőig vezette a brassóiakat, 
idén pedig aranyérmes lett a román válogatottal a Divízió 
2-es világbajnokság A csoportjában.

(m)

Ötven éve nyerte meg a VVK-t a Fradi

Úszóarany hat év után
Felnőtt országos úszóbajnokságon legutóbb 2009 
júniusában, az Egerben megrendezett versenyen 
nyert aranyérmet ferencvárosi sportoló. Akkor 
Szele Dávid 27,87 mp-cel győzött az 50 m-es férfi 
mellúszásban. Hat évvel később, a Győrött lebo-
nyolított ob-n újra FTC-sikernek tapsolhatott a 
közönség.

A győri uszodában a 100 m-es női hátúszásban 
Joó Sára bizonyult a legjobbnak. A Ferencváros 
kétszeres ifjúsági Eb-ezüstérmes versenyzője 
1:03,14 perces idővel ért célba. Joó Sárának ez 
volt a második érme ezen az ob-n, egy nappal ko-
rábban ugyanis Kis Petrával, Felkai Boglárkával 
és Baki Noémivel együtt tagja volt a bronzérmet 
szerzett 4x100 m-es gyorsváltónak.
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Nyugdíjasok 
juniálisa
A tavaly átadott Toronyház utcai Platán Idősek Klubja 
táncmulatsággal kedveskedett a kerület nyugdíjasainak 
június 17-én. A rendezvényen a jó hangulatról Endrődi 
Éva és Tibiton gondoskodott. 

A rendezvény elején Kállay Gáborné alpolgármester köszöntöt-
te a juniális résztvevőit. Radnóti Miklós Június, valamint Csoóri 
Sándor Medárdi eső című versének sorai jól rímeltek a kezdetben 
bizonytalan időjárásra, mely a későbbiekben szerencsére naposra 
fordult. 

Szűcs Ágnes idősügyi referens jó szórakozást kívánt a „nyá-
ri szünet” előtti egyik utolsó nagyszabású nyugdíjas programon 
megjelenteknek, megjegyezve, hogy Ferencváros Önkormányzata 
szeptembertől újra számos rendezvényre várja a szépkorúakat. 

Endrődi Éva és Tibiton örökzöld slágerekkel szórakoztatta a 
vendégeket, akik közül sokan táncra perdültek. A remek han-
gulatú előadást ebéd követte, a pörkölt az udvaron kialakított 
bográcsozóhelyen készült. A mulatság kora estig tartott. 

(forrás: www.ferencvaros.hu)

„Írok és olvasok”
Zombory Miklós alpolgármester, fia és unokái köszöntöt-
ték Köves Pált 90. születésnapja alkalmából Knezich utcai 
lakásán.

Köves Pál Hódmezővásárhelyen született 1925-ben, Szegeden 
érettségizett, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (ma 
Corvinus Egyetem) végzett okleveles közgazdászként.  

1960-ban jelent meg szerzőtársával közösen írt Általános sta-
tisztika című tankönyvük. Rendszeresen publikált a Statisztikai 
Szemle című kiadványban, fő műveit világszerte ismerik. 

Aktív tagja az MTA Statisztikai Bizottságának, a Nemzetközi 
Statisztikai Társaságnak pedig örökös tagja. 

Szakmai, tudományos és oktatási tevékenységéért számos ma-
gas rangú kitüntetést kapott.

Gyémántdiplomás, Professor Emeritus. Pedagógus feleségével 
1956-ban kötöttek házasságot. Fia pénzügyi közgazdász, két lány-
unokája van. 

– Írok és olvasok – ez Pali bácsi mindennapjainak mottója, je-
lenleg Családtörténeti és önéletrajzi adalékok című könyvén dol-
gozik. 

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Helytörténeti kvíz
A nyári szünetre tekintettel ebben a 
lapszámban a kikapcsolódás jegyében 
válogattuk kérdéseinket, és ismét ka-
landozunk a kerület határain túl is. 
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfej-
tőink között Ferencváros-ajándékcso-
magot sorsolunk ki.

1) Mikor adták át Ferencváros egyetlen 
gyógyfürdőjét, a Dandár fürdőt?
A) 1890-ben B) 1930-ban C) 1993-ban
2) Mi a József Attila-lakótelepi Weöres 
Sándor iskola területén 1997-ben épült 
tanuszoda neve?
A) Csengettyű B) Epreserdő C) Lobogó
3) A csepeli HÉV és a Duna közti területen 
fekszik, mégis alig öt perc séta a Rákóczi 

hídtól a Vituki Sport- és Szabadidőköz-
pont. Minek a rövidítése a Vituki?
A) Vidékfejlesztési és Terményvizsgáló 
Közös Fenntartású Intézet
B) Vigmann Tullia Kórházintézete
C) Vízgazdálkodási Tudományos Kutató 
Intézet
4) Hazánk legnagyobb állóvize a Balaton. 
Körülbelül mennyivel nagyobb a tó terüle-
te Budapestnél?
A) 7 négyzetkilométerrel
B) 70 négyzetkilométerrel
C) 700 négyzetkilométerrel
5) A Velencei-tó vízfelülete hozzávetőle-
gesen…
A) …fele akkora, mint Ferencváros területe
B) …akkora, mint Ferencváros területe
C) …duplája Ferencváros területének

6) Az osztrák–magyar határon fekszik a 
világörökség részét képező Fertő tó. Vize 
jóval sósabb, mint a Balatoné. Egy köbmé-
ter vízben megközelítőleg hány kilogramm 
só van feloldva?
A) 0,3 kilogramm B) 3 kilogramm
C) 30 kilogramm
7) Végezetül egy praktikus bónuszkérdés:
Hol kell a legjobban vigyázni a leégéssel – 
hol a legkönnyebb leégni?
A) autóban ülve, a szélvédőüveg mögött
B) vízparton, szélben
C) vízparton, szélcsendben

Előző lapszámunk nyertese: Nagy Péter. Gra-
tulálunk! Jutalma átvételével kapcsolatban 
e-mailben értesítjük. 1 – C, 2 – C, 3 – B, 4 
– A, 5 – A, 6 – C, 7 – B.
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket vagy 
javaslataikat a programjainkkal kapcsolatosan a következő e-mail címen: idosugy@ferencvaros.hu vagy 
a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

Idősügyi programajánló
Nyári természetjáró túrák

A nyári szünetben is folytatódnak a nagy-
sikerű természetjáró túrák, séták. 
Július 16-án, csütörtökön a szomszédos 
kerületet látogatjuk meg, a séta a Gát ut-
cától a Wekerle-telepig tart. Találkozó 10 
órakor a Ferenc tér 11. szám előtt. 
Augusztus 1-jén, szombaton családi, 
baráti sportjátékok várják a résztvevőket 
a Határ-nyeregben, találkozó 10 órakor a 
Batthyány téren a 11-es busz megállójában. 
Augusztus 20-án a Túrázók Ünnepi 
Találkozóján vehetnek részt a Csúcs-hegy 
alatt, a 4 km-es túra előtt a találkozó 10 
órakor lesz az Árpád híd budai hídfőjénél, 
a HÉV-megállóban. 
A naptejet, a szalmakalapot és a 
vizespalackot ne felejtsék otthon!

Jelentkezés az ősszel induló idősügyi 
képzésekre

Szeretettel várjuk a ferencvárosi 60 év 
felettieket a 2015 szeptemberében induló 
számítógép-kezelői és nyelvi képzéseink-

re. A tanfolyamokra a korlátozott lét-
számra való tekintettel előzetes regiszt-
ráció szükséges, kérjük, az idosugy@
ferencvaros.hu e-mail címen vagy a 
215-1077/392-es telefonszámon jelezzék 
részvételi szándékukat.
Kezdő angoltanfolyam:
2015. szeptember 7-étől hétfőnként 
11.00–12.00, Platán Idősek Klubja (To-
ronyház utca 11.)
2015. szeptembertől keddenként 15.00–
16.00 Középső-Ferencvárosban (a hely-
színt később pontosítjuk)
Haladó angoltanfolyam:
2015. szeptember 3-ától csütörtökönként 
11.00–12.00, Platán Idősek Klubja (To-
ronyház utca 11.)
2015. szeptember 7-étől hétfőnként és 
csütörtökönként 14.00–15.00,Borostyán 
Idősek Klubja (Knézich utca 17.)
Német társalgási klub (haladó szintű):
2015. szeptember 15-étől keddenként 
9.45–10.45 Ferencvárosi Művelődési 
Központ (Haller utca 27.)

Számítógép-kezelői tanfolyam (kezdő):
2015. szeptember 8-ától keddenként 
15.30–17.00, Weöres Sándor Iskola 
(Lobogó utca 1.)
2015. szeptember 9-étől szerdánként 
15.00-16.00, Telepy Károly Iskola (Telepy 
utca 17., bejárat a Tűzoltó utca 88. alatt)
2015. szeptember 16-ától szerdánként 
14.00–15.00, Szent-Györgyi Iskola 
(Lónyai utca 4/C–8.)
Számítógép-kezelői tanfolyam (haladó):
2015. szeptember 2-ától szerdánként 
15.30–17.00, Weöres Sándor Iskola 
(Lobogó utca 1.)
2015. szeptember 16-ától szerdánként 
14.00–15.00, Szent-Györgyi Iskola 
(Lónyai utca 4/C–8.)

Születésnapot ünnepelt Hűvösvölgyi Ildikó
Hűvösvölgyi Ildikó színművésznő élete leg-
szebb és legnehezebb időszakairól, megújulási 
képességről és pozitív gondolkodásról mesélt 
közönségének „A teljesség felé” idősügyi kon-
cepció Szó és Ember című irodalmi sorozatá-
nak vendégeként a Boráros téri könyvtárban.

Az idén Kossuth-díjjal kitüntetett színésznő 62. szü-
letésnapja éppen az irodalmi est napjára esett, így 
tisztelői fel is köszöntötték őt érkezésekor. A diskur-
zus a 40-es szám bűvöletében indult: a művésznő 
1975-ben szerezte diplomáját a Színművészeti Fő-
iskolán, 40 évvel ezelőtt ismerte meg a férjét és 4 
évtizede szegődött a Madách Színházhoz, amelynek 
azóta is tagja. 

Amikor a Madáchban először vitték színpadra a 
Macskákat, rögtön fény derült énekes-táncos tehet-
ségére, amellyel kezdetét vette 15 évig tartó musicalszínészi pá-
lyafutása. 1997-ben azonban úgy érezte, a műfaj már megerőltető 
számára, ezért más területek felé vette az irányt. A Bartók Rádió-
ban 10 évig vezette Muzsikáló délután című műsorát, és elkezdett 
versekkel foglalkozni: Reményik- és Weöres Sándor-estet rende-
zett, majd tanítani kezdett. Ekkor találkozott Darvas Ilonával, aki 
a Turay Idáról elnevezett, frissen alapított színházába invitálta a 
színésznőt. Első darabjával, a Janikával megkezdődött színhá-
zi karrierjének másodvirágzása. Új kollégáival: Pápai Erikával, 
Szacsvay Lászlóval és Mikó Istvánnal gyakran járták együtt az 
országot, mivel kőszínházuk nem volt. A társulat azóta a Kálvária 
téren lelt állandó otthonra.

A rendezvény házigazdája, Topolcsányi Laura író-színésznő 
kérdésére Hűvösvölgyi Ildikó elmondta, örömmel emlékszik a 
színház FMK-ban eltöltött éveire és a telt házas előadásokra, 
mert „olyan jó közönség, mint Ferencvárosban, nincs sehol Bu-
dapesten”. 

Az ünnepelt elmondta, egyik lánya éppen babát vár, a 23 éves 
Nóri pedig több kitérő után szintén színésznőnek állt: ma az Ope-
rettszínházban és a Madáchban játszik, gyakran főszerepet is. – Jó 
érzés volt, amikor láthattam a lányom a Macskákban, és amikor 
együtt játszhattam vele a verses estemen – emlékezett Hűvösvöl-
gyi Ildikó.

T. D.
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TÁJÉKOZTATÓ 
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2015. au-
gusztus 10. napjától augusztus 19. napjáig tartó igazgatási szünetre tekintettel 
a Közszolgáltatási Iroda, a Humánszolgáltatási Iroda, az Adóiroda, valamint a 
Postai Kirendeltségek kivételével a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Az ügyfélfogadási rend 2015. augusztus 10–19-éig az alábbiak szerint alakul:
Közszolgáltatási Iroda
• 1. Anyakönyvi Csoport (Bakáts tér 1.) 

Ügyfélszolgálati és Igazgatási csoport 
(Bakáts tér 14.)

 Hétfő: 8.00–18.00
 Szerda: 8.00–16.00
 Péntek: 8.00–12.00
• 2. Ügyfélszolgálati Kirendeltség 
 (Toronyház u. 3/b.):
 Hétfő: 8.00–18.00 
 Kedd: 8.00–16.00 
 Szerda: 8.00–16.00
 Csütörtök: 8.00–16.00
 Péntek: 8.00–12.00
• 3. Ügyfélszolgálati Kirendeltség 
 (Ecseri út 19.)
 augusztus 12., szerda 8.00–16.00
• 4. Postai Kirendeltségek 
 (Bakáts tér 14., Gyáli út 17–19.)
 Hétfő: 8.00–17.30
 Kedd: 8.00–15.00
 Szerda: 8.00–16.00
 Csütörtök: 8.00–15.00
 Péntek: 8.00–12.00

Humánszolgáltatási Iroda (Lenhossék 
u. 24–28.) Rendszeres Ellátási Csoport 
és Eseti Támogatási Csoport
Hétfő: 8.00–12.00
Kedd: 8.00–12.00
Szerda: 8.00–12.00
Csütörtök: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00
Adóiroda (Bakáts u. 8.)
Hétfő: 8.00–17.30
Szerda: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–13.00

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az 
igazgatási szünet alatt a Bakáts tér 14. szám 
alatti Ügyfélszolgálati Irodán a lakás, a helyi-
séggazdálkodási, valamint a közterület-hasz-
nálati ügyekkel kapcsolatos kérelmek átvéte-
lét a fent megjelölt időpontokban biztosítjuk.

Tekintettel arra, hogy az ügyfélfogadás ezen 
szervezeti egységeknél csökkentett létszám-
mal történik, az esetleges várakozásért Tisz-
telt Ügyfeleink szíves türelmét és megértését 
kérem.

Dr. Szabó József Zoltán, jegyző

A közigazgatás feladata a cselekvés
Magyary Zoltánról, a közigazgatás tudományának nemzetközi hírű szaktekintélyéről elnevezett díjakat adott át Bács-
kai János polgármester a Közszolgálati Tisztviselők Napján. 

1996-ban július 1-jét a köztisztviselők és kormány-
tisztviselők napjává nyilvánították. Ehhez 
kapcsolódóan jutalmazták Ferencváros 
Polgármesteri Hivatalának kiemelkedő 
dolgozóit, azokat, akik a saját terüle-
tükön kitartó, pontos és lelkiismeretes 
munkával járnak elöl, kollégáiknak is 
példát mutatva.

Szabó József Zoltán, Ferencváros 
jegyzője nyitotta meg a díjátadót, majd 
kiemelte, manapság a magán- és a köz-
szférában egyaránt megnőtt azon munka-
vállalók értéke, akik több kiemelkedő kész-
séggel, jártassággal is rendelkeznek, így jellemző 
rájuk a hivatástudat, a kitartás, a szociális érzékenység, a 
szakmai és a gyakorlati ismeretek megléte. A hivatal munkatársai 
ilyen munkavállalók, hiszen megállják a helyüket a mindennapi 
kihívások közepette, és folyamatosan Ferencvárost és lakóit szol-
gálják. Egyúttal megköszönte munkájukat, további sok sikert és 
eredményt kívánt számukra.

Bácskai János a köztisztviselői pálya nehézségeire hívta fel a 
figyelmet, hiszen a törvényes keretek betartása mellett kell min-
den problémára megoldást találniuk. A polgármester elmondta, 

idén sem volt könnyű a választás a sok, díjra érde-
mes kolléga közül. Végezetül azt kívánta, hogy 

jövőre még a mostaninál is legyen nehezebb 
a választás, azaz legyen még az ideinél is 

több jelölt.
Ferencváros Magyary Zoltán Díjában 

Lentiné Domján Edit Erika és Nehéz 
Jenő részesült. Lentiné a Polgármesteri 
Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportjánál, 
Nehéz Jenő pedig a Szervezési és Infor-

matikai Iroda informatikusaként dolgozik. 
Jegyzői dicséretben részesült: Barkóc-

zi Ágnes, aki iktatási feladatokat lát el; Kasza 
Mónika, a Hatósági Iroda vezetője; Tóth Mária Zsu-

zsanna, a jegyzői kabinet dolgozója; Galambos László, a 
Humánszolgáltatási Iroda munkatársa és Kövesdi Tibor, a Pénz-
ügyi Iroda dolgozója.

Polgármesteri elismerő oklevelet kapott Dinyés László grafikus, 
szobrász, költő. Ferencvárosban, ahol negyven éven át lakott, négy 
domborműve található: Bauer Rudolfé, Knezich Károlyé, Berki  
Violáé és Kossuth Lajosé. Legutóbbi munkája a Haller téri Páli 
Szent Vince-templom új szárnyasoltára, melyet júniusban szentel-
tek fel.                 M. K.

Bárczy István-díj  
ferencvárosi  
pedagógusoknak
Huszonöt pedagógus kapott Bárczy 
István-díjat a fővárosi pedagógusnap 
alkalmából rendezett ünnepségen. 
Köztük volt Bodó László, a Bakáts téri 
Ének-Zenei Általános Iskola igazga-
tója több évtizedes magas színvonalú 
pedagógiai és intézményvezetői tevé-
kenysége, kiemelkedő fejlesztő mun-
kája elismeréseként, valamint Ipacs 
Anikó, a Csicsergő Óvoda helyettes 
óvodavezetője, aki négy évtizedes ki-
emelkedő szakmai munkájáért, neve-
lői magatartásáért, emberi tartásáért 
vehette át a rangos elismerést. 

Júniusi lapszámunkban írtunk róla, 
hogy Ipacs Anikó ez évben Ferencvá-
ros Pro Facultate Díját is megkapta. A 
Bárczy István-díjat 2009-ben alapítot-
ta a Fővárosi Közgyűlés, és 2010-ben 
adták át első alkalommal. A kitüntetés 
a fővárosban működő közoktatási és 
gyermekvédelmi intézmények azon 
munkatársainak adományozható, akik 
hosszú éveken át kiemelkedő teljesít-
ményükkel járultak hozzá a jövő gene-
rációjának neveléséhez, oktatásához, 
képzéséhez, ezáltal a főváros fejlődé-
séhez.
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A nemzet összetartozását 
ünnepeltük
A Bakáts téri templomban ünnepelte Ferencváros a Nemzeti Összetartozás Napját. A résztvevők a kettős állampolgár-
ság megszavazásáról és az egyszerűsített honosítási törvény megalkotásáról is megemlékeztek, amely jelentősen meg-
könnyítette a határon túli magyarok állampolgársághoz jutását. A műsorban felléptek kerületi és határon túli testvérvá-
rosokból érkezett iskolások, valamint átadták az idei „Magyar Nyelvért” díjakat.

Bácskai János beszédében történelmi tett-
nek nevezte a 2010-es egyszerűsített hono-
sításról szóló törvény megalkotását, mely-
nek köszönhetően az elcsatolt területeken 
élő honfitársaink úgy válhatnak magyar 
állampolgárrá, hogy ezért nem kell elhagy-
niuk szülőföldjüket. – A Szent István-i 
elvekhez hűen ezzel megindítottuk a nem-
zet közjogi újraegyesítését, és lemostuk a 
2004. december 5-i népszavazás szégye-
nét – jelentette ki a polgármester, aki arra 
emlékeztetett, a törvény lehetővé tette az 
asszimiláció megállítását és megfordítását. 
A kerület vezetője úgy véli, a nemzetegye-
sítésre való igény ékes bizonyítéka, hogy 
mára elérte a 690 ezret azok száma, akik 
határon túliként felvették a magyar állam-
polgárságot. Ferencvárosban eddig több 
mint 1500-an tettek állampolgársági esküt 
a Bakáts téri házasságkötő teremben. 

Az Assisi Szent Ferenc-templomban tar-
tott ünnepségen a ferencvárosi és határon 
túli általános iskolások közös kórusa tíz 
magyar népdalt énekelt el Csík, Szatmár, 
Heves, Szék, Felsőmezőség, Felvidék, Bi-
har, Bácska, Moldva, Csallóköz és Borsod 
vidékéről. Az Ádám Jenő Zeneiskola igaz-
gatója, Kokas Ferenc kezdeményezésére a 
ferencvárosi iskolákban minden hónapban 
legalább egy magyar népdalt megtanulnak 
a diákok.

Bácskai János arról is beszélt, hogy a test-
vérvárosi művészcsoportok részvételével 
lezajlott XII. Református Zenei Fesztivál 
után útjára indult az idei Kárpát-medencei 
Magyarok Zenéje koncertsorozat, amely 

a határon túli magyar városokat – köztük 
Ferencváros partnervárosait – látogatja vé-
gig, tovább erősítve az összetartozást és a 
települések kapcsolatait. Idén szeptember-
től Magyarkanizsa és Beregszász látja ven-
dégül a koncertsorozatot. 

Az eseményen Bácskai János polgármes-
ter és Kállay Gáborné alpolgármester átad-
ták a 2015. évi „Magyar Nyelvért” emlék-
díjakat is. A két éve alapított ferencvárosi 
elismerés olyan, testvérvárosainkban ta-
nuló diákoknak adományozható, akik az 
általános iskolában kimagasló eredményt 
értek el a magyar nyelv elsajátításában és 
művelésében, valamint tanulmányaikat 
magyar tannyelvű gimnáziumban vagy kö-
zépiskolában kívánják folytatni. 

Az eseményen József Attila és Juhász 
Gyula Trianonról szóló verse hangzott el 

Bakos-Kiss Gábor, 
a Nemzeti Színház 
színésze előadásá-
ban, majd a Szé-
kelyföldről származó 
Benedekffy Katalin 
színművésznő He-
gedűs Valér zongo-
rakíséretével énekelt 
népdalokat. A műsor 
a magyarkanizsai 
Tisza Néptánc Egye-
sület előadásával ért 
véget.

A rendezvény zárá-
saként Ferencváros 

polgármestere, illetve a testvérvárosok ve-
zetői – a saját településükről hozott vízzel 
– megöntözték a Nemzeti Összetartozás 
Fáját. A nyíradonyi erdőből származó fe-
hérakácot – amelyet 2014-ben Tasó László 
államtitkár adományozott a IX. kerületnek 
– az együvé tartozás jelképeként a tavalyi 
megemlékezés során ültették el az elszakí-
tott testvérvárosokból hozott földbe. – A 
magyarság jövője iránti felelősség felis-
merése mindig lehetőséget ad arra, hogy 
a nemzet megújuljon és fennmaradjon. A 
nemzeti összetartozás erő, amely átsegíti a 
magyarságot számos nehézségen – jelen-
tette ki Bácskai János. Beregszász polgár-
mestere, Babják Zoltán arról szólt, hogy 23 
testvértelepülésük közül a Ferencvárossal 
ápolt kapcsolat működik a legjobban, amit 
tovább szeretnének erősíteni. A városveze-
tő azt is elárulta, az év végén Beregszász 
kulturális rendezvényt szervez testvérte-
lepülései számára, amelyre Ukrajna belső 
viszályai és a háború miatt jó ideje nem 
volt példa. – Stabilizálni akarjuk a várost, 
és befejezni a háborút – tette hozzá Babják 
Zoltán. A hivatalos adatok szerint Kárpát-
alján 150 ezer magyar él, de valós számu-
kat 250 ezerre becsülik. Beregszász Uk-
rajna egyetlen olyan megyei jogú városa, 
ahol az összlakosság felét magyarok teszik 
ki. – Otthon kell magyarnak maradnunk, és 
megerősödnünk kulturálisan és gazdasági-
lag – zárta gondolatait Beregszász polgár-
mestere.

T. D.



Ferencváros14 kultúrA

IMPRESSZUM
Ferencváros, 2015. július 6., XXV. évfolyam, 12. szám, ingyenes kétheti lap. ISSN 1789-7572. Megjelenik 40 ezer példányban. ▪ Felelős kiadó: 
Ferencváros Önkormányzata ▪ Főszerkesztő: Veres László ▪ Fotó: Ancsin Gábor ▪ Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László ▪ Nyomdai 
előkészítő: Heroes Group Kft. ▪ Terjeszti a Magyar Posta ▪ A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@ferencvaros.hu ▪ Levélcím: 1092 
Budapest, Bakáts tér 14.

krisztus arca ragyog a szárnyasoltáron
Ünnepi szentmise keretében szen-
telték fel június 14-én a Páli Szent 
Vince-templom új szárnyasoltárát, 
amelynek kivitelezését Ferencváros 
Önkormányzata is támogatta.

A Haller téri templom 75. évfordulóján, 
2012-ben a Páli Szent Vince-plébánia 
pályázatot hirdetett egy, a templom ke-
reszthajójában létesítendő vallási témájú 
műalkotás létrehozására. Esztergom-Bu-
dapesti Főegyházmegye Egyházművészeti 
Bizottságának szakértő bíráskodása alap-
ján Dinyés László (képünkön) nyerte meg 
a pályázatot egy egyedi szárnyasoltárral, 
melynek egyik oldala az „Isteni Irgalmas-
ság” témáját jeleníti meg, a másik pedig a 
húsvéthoz kötődve Jézus keresztre feszí-
tését és feltámadását mutatja be. Az első 
oldal 2014 áprilisában készült el, és épp 
27-én, az Isteni Irgalmasság napján adták 
át a Páli Szent Vince-templomban. 

Az alkotó súlyos betegsége miatt a 
szárnyasoltár másik oldala azonban csak 
2015 májusában lett kész, ezt szentel-
te fel Székely János segédpüspök június 
14-én. Az ünnepi szentmisén részt vett 

Kontsek Ildikó, az 
esztergomi Ke-
resztény Múze-
um igazgatónője 
is, Ferencváros 
Önkormányzatát 
pedig Kállay Gá-
borné alpolgár-
mester képviselte. 
Kontsek Ildikó 
elmondta, a pá-
lyázat kiírásá-
tól kezdve nagy 
szeretettel vettek 
részt a munkában, 
ami értékelése 
szerint nagysze-
rű dolog volt a ferencvárosi közösségtől. 
Kállay Gáborné örömét fejezte ki, hogy 
a templom új szárnyasoltárt kaphatott, 
mert mint elmondta: minden szép és jó, 
ami az életében történt, az ehhez a temp-
lomhoz kötődik. Hozzátette, minden, ami 
a templomot és a közösséget gazdagítja, 
az számára nagyon fontos, és örül, hogy 
az önkormányzat támogathatta az alkotás 
megvalósulását. A szárnyasoltárt maga az 

alkotó, Dinyés László mutatta be, aki kö-
szönetet mondott, hogy munkáját egy ilyen 
szép ünnepség keretében szentelték fel. – 
Most már végérvényesen a templomhoz 
tartozik, és ez nekem nagyon jó érzés – je-
lentette ki a művész. Az ünnepség végén 
a közösség tagjai gratuláltak az alkotónak, 
és köszönetet mondtak neki önfeláldozó 
munkájáért.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Ferencvárosban járt a rockmúzeum
Európa legnagyobb rockmúzeumának vándorkiállítása volt megtekinthető az FMK szalontermében júniusban. A 
Radnóti Miklós Művelődési Központban (RaM) működő MagyaRock Hírességek Csarnokának anyagából válogatott 
technika- és kultúrtörténeti tárlaton a magyar könnyűzenei élet relikviáit – korabeli plakátokat, fotókat, arany- és pla-
tinalemezeket, fellépőruhákat és hangszereket –, illetve a honi hangszergyártás különleges darabjait, valamint rádió- és 
színpadtechnikai kuriózumokat állítottak ki. 

A megnyitón Tóth Betty, az FMK igazgatója elmondta, bár a mú-
zeum teljes anyagának csak egy töredéke fért be a kiállításra, a 
bemutatott tárgyak mégis képesek visszaidézni a ‘60-as, ‘70-es 
évek ifjúságának életérzését. Sajó Ákos önkormányzati képvise-
lő fiatalkori emlékeit felidézve mesélt az akkori klubéletről. El-
mondta, óriási hatással volt rá a Woodstocki Fesztivál, amely 
kijelölte a következő évtized zenei irányvonalát. Jimmy 
Hendrix, Janis Joplin vagy Santana lemezeit viszont 
nagyon nehezen lehetett beszerezni, csupán egy-
két rejtett kis bolt árulta őket. A fiatalok ezért 
az üzletek előtt cseréltek lemezt, akár egy 
napra is, hogy meghallgathassák a leg-
újabb külföldi zenéket. Mikor a képvi-
selő a múzeumot meglátogatva azzal 
szembesült, hogy ott milyen lenyű-
göző értékeket őriznek, elhatározta, 
a ferencvárosiakkal is megismerteti a 
beatkorszak emlékeit.

– A MagyaRock Hírességek Csarnoka az 
egyetlen hely, ahol a jelenben a jövő számára is 

meg lehet mutatni a „Nagy generáció” múltját – 
mondta el a múzeum megálmodója, B. Tóth László 

lemezlovas. A rádiós műsorvezető szerint a kiállítási 
anyag páratlan gazdagságáról tanúskodik az is, hogy a 

Rockmúzeum néhány éves múltja ellenére világhírűvé vált. 
A hazánkba érkező zenészek – legutóbb például Steve Hackett, 

a Genesis gitárosa – ugyanis rendszeresen érdeklődnek a tárlat 
után.

Az Edda egykori gitárosa, az FMK-ban dolgozó Zselencz 
László „Zsöci” felbecsülhetetlen értékű basszusgitárjaival, erő-
sítőjével, valamint az Edda zenekar első nagy korszakából való 
arany- és platinalemezeivel emelte a kiállítás értékét. A Beatri-
ce és a P. Box egykori, valamint a Dinamit jelenlegi zenésze-ze-
neszerzője a megnyitón Edda-slágerek akusztikus előadásával 
tolmácsolta a ‘80-as évek generációjának életérzését.

T. D.
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Elemi őszinteség 
térképre rajzolva
Eddigi legszínesebb kiállítását nyitotta meg az elsősorban pszichiátriai be-
tegek alkotásait bemutató Tárt Kapu Galéria. A TÉRkép(zelet) című tárlat 
– melynek pályázatán 19 művészetterápiás műhely, civil szervezet, illetve 
intézmény nyert bemutatkozási lehetőséget – arra kereste a választ, hogy 
miként lehet átkelni a mentális betegségek zárt világából a társadalomba, 
és annak egyenrangú tagjává válni. A kiállítás 2015. szeptember 18-áig 
tekinthető meg.

A szobrokat és festményeket felvonultató tárlatra meghívást kapott az összes itt-
honi és határon túli művészetterápiás műhely, melynek köszönhetően az erdélyi 
Kolozs megyétől Szentgotthárdig kórházak, pszichiátriai intézmények és szociális 
ellátóhelyek terápiás csoportjai állíthatták ki a mentális betegek alkotásait. – Nagy 
öröm az íróasztaltól felállva valódi, emberközeli élményeket szerezni, és látni azt, 
hogyan fonódik össze a galéria munkájában a kulturális értékteremtés és a gyógyító 
tevékenység, amely példaértékű a társadalmi felzárkóztatás terén – mondta el nyi-
tóbeszédében Kiss Dávid, az európai uniós ügyekért felelős államtitkárság osztály-
vezetője. – Nemcsak erős államot, de erős társadalmat is kell építenünk, amelynek 
alapkövei az elkötelezett szervezetek – tette hozzá.

– A kiállítás címe arra utal, hogy az alkotások térképei a helynek, ahol élünk, kap-
csolatainknak, életünknek. Eligazodási pontot adnak magunkról, céljainkról – mond-
ta felszólalásában Horváth Szabolcs, a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány kurató-
riumi elnöke. A tárlat egyik érdekessége a galériára vezető lépcsőforduló, mely a 
„Védett átkelő” nevet kapta. A szervezők arra kérték a jelenlévőket, írják fel a falra, 
kinek mit jelent a két szó, mi ad biztonságot az életben. – A betegek ugyanis a kezelő-
intézmények és terápiák zárt világából kelnek át egy kiállítótérbe, azaz a társadalom 
világába – magyarázta a tárlat főszervezője. – Az alapítvány éppen erre, a mentális 
zavarokkal élők kirekesztettségére hívja fel a figyelmet, de azt is üzeni, hogy a művé-
szetterápia nemcsak a betegek számára gyógymód, hanem a társadalom számára is. 
Oldja a mentálisan betegekkel szemben tanúsított félelmeket és idegenkedést – tette 
hozzá az orvos. 

Horváth Szabolcs jelképesnek nevezte, hogy a galéria méltó helyet kapott a bel-
városban, a Hőgyes Endre utca 2. szám alatt, hiszen néhány évtizede a mentális be-
tegeket – megfelelő gyógymód híján – nem csupán zárt osztályokon különítették 
el, de az intézményeket is a városon kívülre helyezték. A TÉRkép(zelet) – Szemé-
lyes térképek kiállítás a Védett átkelő projekt része, amely a budapesti pszichiátriai 
intézményekkel együttműködve a Tárt Kapu Galéria civil környezetében, terápiás 
közössége által ad lehetőséget a betegeknek kapcsolatépítési készségeik, szociális 
kompetenciáik megerősítésében, elszigeteltségük csökkentésében.

T. D.

Dupla/Expozíciók
Egy négyzetméteres nagyításokkal mutat-
kozott be a Pincegalériában Dobos Dorka, a 
múltba tekintő analógtechnika újrafelfedezé-
sének hazai úttörője. A sorozatot filmes kame-
rával 6x6-os diakockákra készült fényképek 
alkotják, amelyek a művész érdeklődésének 
esszenciáját adják: embernélküli tájak, dup-
laexpozíciók és felhők kalauzolják el a nézőt 
egy valóságon alapuló mesebeli világba. A ki-
állítás július 16-áig tekinthető meg a Mester 
utca 5. szám alatt.

Gyere gombfocizni!
Ferencváros Önkormányzatának támo-
gatásával hét IX. kerületi iskolával kö-
tött együttműködési szerződést a Magyar 
Szektorlabda Szövetség, melynek része-
ként sportági bemutatókat, képességfej-
lesztő előadásokat, versenyeket tartanak a 
tanulóknak, illetve ajándék-sportfelszere-
léssel látják el őket.

A projekt azért nyerte el a támogatást, 
mert a szektorlabdának (gombfoci) közis-
merten közösségformáló ereje van, amely 
egybecseng az önkormányzat kohéziót 
erősítő szándékával. Továbbá a gombfo-
cizás sajátja a képességfejlesztés is, mivel 
jelentősen növeli a szem-kéz koordinációs 
képességeket, a koncentráló készséget és 
a térlátást. 

Aki részt kíván venni az ingyenes prog-
ramban, a gombfoci@gombfoci.hu e-mail 
címen Horváth Imre projektmenedzsernél 
jelentkezzen.
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Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Ignácz Kristóf 
(2015. február. 25.)

Hamar Tamás 
(2015. január. 9.)

5.
(péntek-
szombat)2015. szeptember 4-5.

- lecsófőző
   verseny
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Kopácsi Gellért Vince 
(2014. november 4.)

Szabadkai Lea 
(2015. május 16.)

Tóth Olivia 
(2015. február 6.)

Bartók Marcell 
(2015. április 23.)
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