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Idén a kutyatartók civil szer-
vezete kapta meg Ferencváros 
Schmidt Egon díját.

ÖSSZETARTOZUNK
Megemlékezést tartott a kerület 
a Nemzeti Összetartozás Napján, 
amelyre testvérvárosait is 
meghívta.

A József Attila Emlékhely Eszmélet című tárlatát választották az Év kiállításának 4. oldal

A nyári szünet idején ez évben is 
gazdag programkínálat várja a 
gyerekeket a kerület két pontján.
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Ingatlanfejlesztési „Oscar-díjas” a tömbrehabilitáció
A ferencvárosi tömbrehabilitáció nyerte el FIABCI Prix d’Excellence 2016. évi nagydíját. A szakma „Oscarjának” 
számító nemzetközi nívódíj, melynek 25 éves fennállása során elsőként díjaztak magyar pályázatot az úgynevezett 
Master Plan (Településfejlesztés) topkategóriában az ingatlanfejlesztési csúcsteljesítményeket ismeri el.

A Panamavárosban megrendezett díjátadó 
ünnepségen részt vett Bácskai János, Fe-
rencváros polgármestere, Gegesy Ferenc, 
a kerület korábbi polgármestere, Pál Tibor, 
aki 1985 óta képviselő Ferencvárosban, 
Szűcs Balázs főépítész és Martos Dániel, 
a FEV IX. Zrt. vezérigazgató-helyettese, 
a pályázat benyújtásának ötletgazdája, a 
pályázati anyag egyik összeállítója.

A helyszínen forgató 9.tv stábjának 
Bácskai János elmondta, világversenyen 
aranyérmet nyerni mindig fantasztikus 
érzés, a munka azonban nem áll meg, a 
tömbrehabilitációnak folytatódnia kell. A 
polgármester kiemelte a projekt örökség-
védelmi vonatkozását, valamint a város-
megújításban az elmúlt években megjelent 
szociális jelleget, a tömbrehabilitációval 
kapcsolatban pedig arra emlékeztetett, 

hogy a közel 80 hektáros, 44 tömbnyi vá-
rosrész a fejlesztés elindításának idején 
erősen leromlott állapotban volt. 1990-
ben Ferencváros jelentős mértékben a bu-
dapesti átlag alatt maradt szinte minden 
lényeges, társadalmi viszonyokat tükröző 
mutatóban (foglalkoztatottak száma, isko-
lázottság, jövedelmi viszonyok). Hozzá-
tette, a városmegújítási akció sikerének 
köszönhetően a IX. kerületben a 2000-es 
évek derekára sikerült megállítani az el-
vándorlást, sőt, egy azóta is tartó intenzív 
beköltözési folyamat figyelhető meg.

A Bácskai János meghívására a díját-
adón szintén jelen lévő Gegesy Ferenc 
arról beszélt, a rendszereken átívelő 
várorehabilitáció pontosan harminc éve 
kezdődött. Ferencváros 1990–2010 közti 
polgármestere kijelentette, nagyon örül 

az elismerésnek, hiszen nincs még egy 
település, amelyet a FIABCI kétszer is 
díjazott volna (1998-ban a ferencvárosi 
tömbrehabilitációt egyszer már elismerte 
a FIABCI szakmai zsűrije, akkor a legjobb 
terv kategóriában ítélte oda a nívódíjat). 
Hozzátette, Ferencvárosban további díjazott 
létesítmények is vannak (Nagyvásárcsar-
nok, MÜPA), amivel a IX. kerület egye-
dülálló a világon.

Pál Tibor szerint egy városatya munkájának 
legfőbb célja, hogy a településén/kerületében 
lakók minél jobb körülmények közt élhesse-
nek – a városrehabilitáció pedig ezt nyújtja. 
A képviselő úgy fogalmazott: „jó volt itt ma 
ferencvárosinak lenni”.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Folytatás a címlapról:

Szűcs Balázs nagyon komoly eredménynek 
értékelte, hogy olyan országokat sikerült 
megelőzni, mint Szingapúr vagy Malajzia, 
amelyek óriási projektekkel és erőbedobás-
sal indultak a versenyen. Arról is beszélt: az 
elismerés azt üzeni, hogy ma világviszony-
latban Ferencváros rendelkezik a legjobb 
rendezési tervekkel, illetve hogy jó az irány, 
amit a kerület két és fél évtizede követ. A 
főépítész szerint a jövőben újabb és újabb 
építkezések indulhatnak el, illetve további 
terek, közparkok újulhatnak meg, hiszen 
a zsűri is azt értékelte leginkább, hogy a 
tervek milyen jól tudják egyesíteni az újat 
a régivel, valamint hogy növekszik a zöld 
területek aránya.

Martos Dániel arra számít, hogy az elisme-
rés újabb lökést adhat a rehabilitáció folya-
matának, hiszen a projekt már a helyszínen 
több külföldi befektető figyelmét felkeltette. 
A FIABCI pályázatának médiatámogatója a 
Wall Street Journal volt, amely teljes oldalas 
terjedelemben mutatta be a győzteseket, így 
a ferencvárosi pályaművet is.

V. L.

Amerikai befektetők számára 
is vonzó lehet Ferencváros
A nemzetközi ingatlanszakmai szövetség 
(FIABCI) díjátadóját megelőzően a ferenc-
városi delegáció Kumin Ferenc főkonzul 
meghívására New Yorkba látogatott. A 
küldöttség bemutatta a kerület nemzetközi 
szinten is elismert rehabilitációs program-
ját, bízva abban, hogy a sikerek felkeltik a 
tengeren túli befektetők érdeklődését is, ami 
hozzájárulhat a dinamikus városfejlesztés 
folytatásához.

– Az amerikai társadalomban nagyon fon-
tos a rangos díjak és elismerések szerepe – 
jelentette ki Kumin Ferenc, Magyarország 
New York-i főkonzulja. Hozzátette, az Egye-
sült Államokban működő ingatlanbefektetők 
a felfelé ívelő pályán lévő területeket ré-
szesítik előnyben, és folyamatosan keresik 
az új lehetőségeket. Példaként 

a szálloda- vagy bérla-
kásépítést említette, de 
sokan keresnek olyan 
barnamezős ipari terü-
leteket is, amelyek át-
alakításával új, értékes 
városrészek hozhatók 
létre. A főkonzulátus 
aktív segítséget tud 
nyújtani abban, hogy az 
amerikai befektetők és 
Ferencváros egymásra 
találjanak.

Átadták a megújult lakóházat
Június 9-én adták át a Balázs Béla utca 11. (Thaly K. utca 19.) szám alatti, 
teljes egészében felújított lakóépületet. A 2014 júniusa és 2015 májusa között 
renovált, eredetileg 1900-ban épült sarokházban 30 új, összkomfortos, többsé-
gében másfél-két szobás lakást alakítottak ki. Az ingatlan idén tavasszal kapta 
meg a használatbavételi engedélyt, a lakások kiutalását már megkezdték.

A felújítás előtt a műszakilag elavult, ám 
városképi szempontból jelentős saroképü-
letben lévő 39 lakás 64 százaléka komfort 
nélküli volt, és az utólag készült kom-
fortosítások sem feleltek meg az építési 
előírásoknak. A renoválás során a belső 
épületszárny teljes elbontásával egy új, le-
vegősebb lakókörnyezet kialakítása is cél 
volt. A felújítás nettó 566 millió forintos 
költségéhez a Fővárosi Városrehabilitációs 
Keret közel 456 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást biztosított.

A megjelenteket az ünnepség háziasszonya, 
Oláh Olívia köszöntötte, majd átadta a szót 
Bácskai Jánosnak. A polgármester szerint a 
nemrégiben elnyert „ingatlanfejlesztési Os-
car-díj” is bizonyítja, hogy Ferencvárosban 
intenzív munkával telt az elmúlt 25–30 év. 
Kiemelte, a 2008-as világgazdasági válság 
hatására a korábban meghatározó magántőke 
kivonult a városmegújításból, azonban a fő-
város támogatásával ebben az időszakban is 
28 lakóház felújítása valósult meg. A város-
vezető közölte: az eredeti, védett homlokzat 
megtartásával renovált Balázs Béla utca 11. 
szám alatti épület az utolsók egyike, amely 
fővárosi támogatással épülhetett újjá. Vége-
zetül köszönetet mondott a munkálatokban 
résztvevőknek, valamint a ferencvárosiak-
nak, akik nem kevés áldozatot hoznak azért, 

hogy a kerület költségvetésének egy részét 
az immár világhírű tömbrehabilitációra le-
hessen fordítani.

Az átadó ünnepségen részt vett Mártonffy 
Miklós, Budapest főépítésze is, aki tolmácsol-
ta Tarlós István főpolgármester gratulációját 
a FIABCI nagydíjához, valamint ahhoz az 
állhatatos munkához, amivel a kerület a ran-
gos elismerést kiérdemelte. – Egy közösség 
együttes erőfeszítéssel teszi otthonná lakóhe-
lyét, melynek szerves részévé vált a múlt érté-
keinek megóvása is – fogalmazott a főépítész. 

Miután Mártonffy Miklós, Bácskai János, 
valamint Vas Imre országgyűlési képviselő 
közösen átvágta a nemzetiszínű szalagot, 
Ferencváros polgármestere a felújított la-
kóház bejárására invitálta a megjelenteket.

V. L.

Az épület sarkán, a második emeleten 
egy szoborfülkében Szent Tamás szobra 
látható. Az apostol az építőmunkások, 
pallérok, építészek, földmérők, valamint 
a vakok, továbbá India és Pakisztán ke-
resztényeinek védőszentje. A legenda 
szerint azért éppen ő kapott szobrot a há-
zon, mert annak tulajdonosa egy Popelka 
Tamás nevű bélnagykereskedő volt, aki 
lehet, hogy ily módon is szerette volna 
hírnevét öregbíteni.
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Nyugodt, gyermekbarát parkra vágynak 
a Ferenc tériek
Lakossági fórumot hirdetett május 21-ére Fe-
rencváros Önkormányzata és a FEV IX Ferenc-
városi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. a 
megújuló Ferenc tér használatával kapcsolatos 
lakossági javaslatok, ötletek megismerése, ösz-
szegyűjtése, valamint a szemben álló vélemények 
békés és konstruktív egyeztetése céljából. 

A nagy érdeklődés mellett megtartott fórum elején Hurták 
Gabriella, a parkrekonstrukció lebonyolítását koordináló 
FEV IX Zrt. munkatársa ismertette, hogy milyen módon 
újul meg a tér. Elmondta, a végleges terv a környéken 
lakók javaslatait magába foglaló, úgynevezett közösségi 
tervezés keretében valósult meg. Kiemelte, a mostani 
találkozón elsősorban nem a felújítással, hanem a nyár 
végére elkészülő park használatával, annak „házirendjével” 
kapcsolatban várják az itt élők ötleteit. 

Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselő arról számolt be, 
hogy a tervek szerint a Ferenc teret a jelenlegi egy helyett két 
térfigyelő kamera, illetve parkőr vigyázza majd. Azonban a rend 
fenntartásához a lakók segítségére is szükség lesz, ezért azt javasol-
ta, hogy a környékbeliek egyfajta önkéntes lakossági ellenőrzéssel 
támogassák a helyhatóság és a rendvédelmi szervek munkáját. 
Hozzátette, a korábbi fórumokon többször felmerült a tér körbe-
kerítésének ötlete, amit a többség nem támogatott, ráadásul ez a 
megoldás rendkívül költséges lenne, így lekerült a napirendről.

Az egyeztetés résztvevőinek döntő többsége egyetértett azzal, 
hogy a park területén a jövőben se lehessen kutyát sétáltatni, sőt, 
azt kérték, a közterület-felügyelet a korábbiaknál szigorúbban lép-
jen fel azokkal szemben, akik ott engedik szabadon kedvenceiket. 

Sokan arról panaszkodtak, jelenleg gyakori, hogy kerékpárral vagy 
robogóval áthajtanak a téren, ami olykor balesetveszélyes helyze-
tet teremt. Ezért azt kérték – főként a gyerekek és az idősek testi 

épségének védelme érdekében –, hogy a felújítás után ne lehessen 
itt ily módon keresztülhaladni.

A hozzászólók közt volt, aki azt javasolta, a tér különböző jövőbeni 
funkcióinak házirendjét illetően alakítsanak munkacsoportokat, 
amit a képviselő asszony nagyon jó ötletnek tartott és támogatta 
létrehozásukat. A témák közt előkerült az illegális szemétlerakás 
kérdése is. A képviselő közölte, az önkormányzat évente több millió 
forintot fordít az engedély nélkül lerakott hulladék eltakarítására. 
Hozzátette, folyamatos küzdelmet folytatnak ezen felelőtlen cse-
lekedet ellen, ám az elkövetők tetten érése szinte lehetetlen, ezért 
ebben is a lakók segítségét kérte. 

A lakossági fórum végén Kulpinszky Eleonóra lapunknak el-
mondta: a mostani összejövetel is bebizonyította, a ferencvárosiakat 
nemcsak hogy érdeklik közös ügyeink, hanem szeretnék tevékenyen 
is kivenni részüket a közösségépítésből, illetve abból, hogy a Fe-
renc tér egy élhető, nyugodt park legyen úgy az időseknek, mint a 
kisgyermekes családoknak.                 V. L.

Átadták a kutyafuttatót
Immár hivatalosan is használható a kerület legújabb kutyafuttatója a Balázs Béla utcában. A létesítményt Bácskai Já-
nos polgármester és Mészáros László önkormányzati képviselő adta át az ebtulajdonosoknak június 16-án. 

A Ferenc tér közösségi tervezése során vé-
leményt nyilvánító lakók döntő többsége 
szerint a megújuló parkból ki kell tiltani 
az ebeket, azonban a közelben egy bizton-

ságos kutyafuttatót szükséges létesíteni. 
Ferencváros Önkormányzata meghallgatva 
az igényeket úgy döntött, hogy ideiglenes 
jelleggel kutyafuttatót alakít ki a Balázs 

Béla utca 2–6. szám 
előtti 3 m széles, 56,3 
m hosszú közterüle-
ten, amely a Bokréta 
utca–Balázs Béla utca 
sarkán lévő ingatlan 
beépítésekor a járda 
szélesítésére szolgálna. 
Sajnos az építési telek 
tulajdonosa részéről 
évtizedek óta nem je-
lentkezik fejlesztési 
szándék, így a járda-
szélesítés sem aktuális.

A terület 160 cm magas kerítéssel lett 
körbekerítve és két gyalogos kapuval van 
felszerelve. Az ebek számára mászó al-
kalmatosságokat, a gazdák részére pedig 
padot és ürülékgyűjtőket helyeztek ki. A 
szakmai szervezetek ajánlásai szerint ki-
alakított kutyafuttató 6–22 óráig tart nyitva, 
éjszaka a lakók nyugalma érdekében zárva 
lesz. A kutyafuttató fenntartása az önkor-
mányzat önként vállalt feladata, takarítását 
a FESZOFE Kft. látja el, a hajnali nyitást és 
az esti zárást pedig a közterület-felügyelet 
munkatársai végezik.

Az önkormányzat arra kéri a gazdákat, 
hogy a kutyafuttatót kulturáltan használják, 
szedjék össze és dobják a gyűjtőedényekbe 
az ürüléket, nyári melegben pedig – a víz-
ellátás későbbi megvalósításáig – gondos-
kodjanak kedvenceik itatásáról.
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Ferencvárosé 
az Év Kiállítása díj
A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület a 
József Attila Emlékhely Eszmélet című tárlatát vélte 
leginkább érdemesnek az Év Kiállítása díjra. A rangos 
elismerést ünnepélyes keretek között, a Nemzeti Múzeum 
dísztermében adták át.

A Múzeumok Majálisán idén 20. alkalom-
mal adták át az Év Múzeuma és 6. alka-
lommal az Év Kiállítása díjakat. A pályázat 
célja, hogy kiemelje a legeredetibb, magas 
színvonalon megvalósított állandó vagy idő-
szaki tárlatot, egyben jó példákat mutasson 
fel a hatékony, korszerű kiállítási kommu-
nikációra, és javítsa a magyarországi mú-
zeumok közötti szakmai együttműködést. 
A Pulszky Társaság pályázataira beérkező 
anyagok közül héttagú zsűri döntött a címek 
odaítéléséről. Az Év Kiállítása pályázatra 
idén tizennégy intézmény jelent-
kezett tárlatával. 

Az eseményt Csorba László, a 
Nemzeti Múzeum főigazgatója 
nyitotta meg, majd Deme Péter, a 
Pulszky Társaság elnöke hirdette 
ki a díjazottakat. A Gát utcai Jó-
zsef Attila Emlékhelyen a Petőfi 
Irodalmi Múzeum, Ferencváros 
Önkormányzata és a Medáliák 
Egyesület együttműködésében 
megvalósult Eszmélet című ki-
állítás a méltatás szerint kis te-
rületen egy egész élettörténetet 
tömörít igényesen, szellősen, 
átláthatóan, újszerű, interaktív, 
multimédiás eszközökkel. Deme 
Péter szerint a kevés szöveggel is 

érthető, világos és élve-
zetes tárlatot létrehozó 
emlékhely rengeteg in-
venciójával, számtalan 
programjával központi 
helyszíne a József At-
tila-emlékezéseknek, 
szerepe fontos a költői 
életmű hatásának fenntartásában.

A díjat Kállay Gáborné és E. Csorba 
Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazga-
tója vette át. Ferencváros alpolgármestere 

elmondta, az önkormányzat a jövőben is 
mindent megtesz azért, hogy a „magyar 
költészet jelképes betlehemi jászola” iga-
zi zarándokhellyé váljon, ahol a látogató 
megtalálhatja saját József Attiláját, és 
ahová minden magyar gyermek legalább 
egyszer eljut. 

A tavaly április 11-én, a Költészet Nap-
ján megnyílt, az épület rekonstrukciójával 
együtt újragondolt tárlat létrejöttének kö-
rülményeit H. Bagó Ilona kurátor mutatta 
be részletesen, majd maga mellé szólította 
az ebben közreműködő szakembereket: Ke-
mény Gyula látványtervezőt, Mag Ildikó 
belsőépítészt, Széki András arculatért és 
tipográfiáért felelős szakembert, valamint 
Z. Mezei Erzsébetet, a Medáliák Egyesület 
vezetőjét.

Az Év Múzeuma 2015 elismerést a gyön-
gyösi Szent Bertalan-templom Kincstára 
kapta.

M. K.

ELISMERÉS

Ferencvárosi nyár

– Kell ennél több, Szabó néni?! Bajnoki cím, 
kupagyőzelem, napsütés és Év fagylaltja!

A Nándoriban készül 
az Év fagylaltja
Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg 
június 6-án a szegedi Virág cukrászdában az 
Év fagylaltja versenyt. A nyolcvanöt induló 
közül idén a Bakáts téri Nándori cukrász-
dában dolgozó Hiczkó Henrietta kreációja, 
a Vezúv lett a győztes. 

A nevezett fagylaltokról tizennégy fős 
szakmai és nyolcfős közönség zsűri dön-
tött, utóbbiban Ördög Nóra műsorvezető 
és Liptai Claudia színművész is helyet fog-
lalt. A verseny egyetlen kikötése az volt, 
hogy meggyes íz ihlesse a jeges édességet. 
A győztes Vezúv egy tejes alapú csokolá-
dés, kakaós, karamellás, meggyes öntettel 
díszített nyalánkság.

A díjat E. Csorba Csilla és Kállay Gáborné vette át
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Testvérvárosaival együtt 
emlékezett Trianonra a IX. kerület
Az Országgyűlés 2010-ben elfogadta a Nemzeti Összetartozás Napjáról szó-
ló törvényt, mellyel kinyilvánította: „A több állam fennhatósága alá vetett 
magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, 
melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok 
személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. Ferencváros 
negyedszer rendezett megemlékezést a Nemzeti Összetartozás Napján, amelyre 
határon túli testvérvárosait is meghívta. 

Királyhelmec, Magyarkanizsa, Beregszász 
és Sepsiszentgyörgy diákcsoportjai június 
2-án, csütörtökön érkeztek meg, majd egy 
ismerkedési esten mutatták be egymásnak 
szülőföldjüket. Pénteken a testvérvárosok 
vezetőiből álló delegációk részvételével 
rendezték meg a Ferencvárosi Művelődé-
si Központban a megemlékezést. Bácskai 
János beszédében 1920. június 4-ére, a 
trianoni békediktátum aláírásának napjára 
emlékeztetett, mellyel a magyarság azóta 
sem tud mit kezdeni. 

Ferencváros polgármestere Karinthy Fri-
gyest idézte, aki így írt fiának: „De nem 
mondtam ki azt a szót soha. És most már 
nem is tudom kimondani, csak annyit: va-
lami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz 
majd az életnek egy fájdalmas csodájáról 
– arról, hogy akinek levágták a kezét és a lá-
bát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik 

nincsenek. Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, 
és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok – meg fogod 
tudni, mire gondoltam”. Hozzátette, a kettős 
állampolgárság megszerzésének lehetőségé-
vel eddig 800 ezer határon túli magyar élt, 
Ferencvárosban több mint 1800-an tettek 
állampolgársági esküt.

A történelmi Magyarország területéről 
származó tíz magyar népdalt a ferencvá-
rosi és testvérvárosi diákokból álló kórus 
énekelte el, majd a jelenlévők Kurkó József 

színművész szavalatát hallgathatták meg. 
Ezután a Magyar Nyelvért díjak átadá-
sa következett. Az elismerés azon végzős 
testvérvárosi tanulóknak adományozható, 
akik általános iskolai tanulmányaik során 
kimagasló eredményt értek el a magyar 
nyelv tanulásában és művelésében, vala-
mint tanulmányaikat gimnáziumban vagy 
középiskolában kívánják folytatni.

A Magyar Nyelvért Karádi László-emlék-
díjat Kiss Mária, a Hajdók Géza-emlékdíjat 
Loksa Melinda, a dr. Papp György-emlékdí-
jat Szűcs Dóra, a Barabás Samu-emlékdíjat 
pedig Kádár Fruzsina vehette át Vas Imre 
parlamenti képviselőtől, Bácskai János pol-
gármestertől, valamint Kállay Gáborné és 
Zombory Miklós alpolgármestertől. A díj-
átadás után testvérvárosi és ferencvárosi 
diákok előadásait láthatták a megemléke-
zésen résztvevők.

Június 4-én délelőtt a Bakáts téren a 2014-
ben elültetett Összetartozás Fáját Ferencvá-
ros polgármestere és a testvérvárosok dele-
gációi közösen locsolták meg az otthonról 
hozott vízzel. A vendégek látogatása egy 
sétával zárult, mely során Gönczi Ambrus, 
a helytörténeti gyűjtemény vezetője a közel-
múltban az Év kiállítása díjat elnyert József 
Attila Emlékhelyre kalauzolta el a csoportot.

(forrás: ferencvaros.hu)

Erdélyben járt 
a Kosztolányi  
7. évfolyama
Dél-erdélyi utazáson vett részt június 
2–6. között a ferencvárosi Kosztolányi 
Dezső Általános Iskola 40, hetedik 
évfolyamos tanulója. A túra az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma és az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Határtalanul! programja részeként 
valósult meg.

Az utazás során zászlót helyeztek el Aradon, 
a 13 vértanú emlékhelyén, meglátogatták 
Bethlen Gábor szülőházát Marosillyén, de 
a diákok a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
működösét is megismerhették. Medgyesen 
betekinthettek a Báthori István Általános Is-
kola mindennapjaiba, Pürkerecen pedig egy 
táncházban tanulhatták meg a hagyományos 
csángó táncok alaplépéseit.

A tanulók megismerhették továbbá a 800 
éven át Erdélyben élő szászok történetét, 
emlékeit, hagyományait is. Kisdisznódon és 
Prázsmáron az erődtemplomokat tekintették 
meg, és ellátogattak a három legnagyobb 
szász városba: Nagyszebenbe, Brassóba és 
Segesvárra is. A csoport Királyhágónál intett 
búcsút a káprázatos erdélyi tájnak, majd fá-
radtan, de élményekkel gazdagon tért haza. 
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A kutyatartók kapták meg a Schmidt Egon-díjat
A Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete kapta Ferencváros környezetvédelmi díját, amely ettől az 
évtől Schmidt Egon nevét viseli. Az elismerést a szervezet IX. kerületben lakó és praktizáló elnöke, Horváth Dávid állat-
orvos vette át a kitüntetés névadójától.

Tavaly alapította meg az önkormányzat a Ferencváros Környe-
zet- és Természetvédelméért díjat, melyet elsőként az ismert or-
nitológusnak, a Kossuth-díjas írónak, Schmidt Egonnak ítéltek 
oda. Ez évtől az elismerés már az ő nevét viseli. A kitüntetés azon 

magánszemélynek, szervezetnek, közösségnek adományozható, aki/
amely munkásságával Ferencváros környezet- és természetvédelme 
érdekében maradandót alkot.

A város életében meghatározónak nevezte Bácskai János a szer-
vezet munkáját, ugyanis nagyon fontos az ebtartás szabályainak és 
kultúrájának megismertetése. – A civilek tehetik a legtöbbet azért, 
hogy a kutyás-nem kutyás együttélés a legkevesebb konfliktussal 
járjon, hiszen ebben az önkormányzat lehetőségei korlátozottak. A 
törvényi előírásokon túl szükség van ugyanis belátásra és kölcsönös 

tiszteletre is a társadalom különböző szegmensei között. Ehhez járul 
hozzá a kitüntetett szervezet – fogalmazott a polgármester.

Horváth Dávid kiemelte, a díj nem az ő, hanem a szervezet tizenöt 
éves tevékenységének elismerése, hiszen közös erőfeszítés kellett 
ahhoz, hogy elérhessék eredményeiket. Beszédében megemlékezett 
tiszteletbeli elnökükről, a tavaly elhunyt világhírű dzsesszzenészről, 
Benkó Sándorról, majd megtiszteltetésnek nevezte, hogy az elis-
merést a környezetvédelem ügyéért elkötelezett Schmidt Egontól 
és Bácskai Jánostól veheti át.              M. K.

Elismerték a nehéz-
sorsú tehetségeket
Tehetséges, de nehéz körülmények kö-
zött élő általános iskolásokat ismert el 
a „deák” Közalapítvány június 6-án. 
A nyolcadikos diákok kiemelkedő 
tanulmányi eredményeikért, közössé-
gi aktívitásukért, illetve tanulmányi 
versenyeken történő szereplésükért 
kapták meg az emlékérmet és a hoz-
zátartozó pénzjutalmat. 

A házasságkötő teremben rendezett díját-
adón Klujber Róbertné, a közalapítvány 
elnöke köszöntötte a résztvevőket, akik 
először Donyec István, a Ferencvárosi 
Ádám Jenő Zeneiskola tanárának előadá-
sát hallgatták meg. Zombory Miklós kö-
szöntőjében arról beszélt, alapító tagja a 
„deák” Közalapítványnak, és mint egykori 
pedagógus örömmel segít azokon a fiata-
lokon, akik szorgalomból és tehetségből 
nem, csak anyagiakból szenvednek hiányt. 
Ferencváros alpolgármestere gratulált a 
díjazottaknak, akik példaképként állhatnak 
társaik előtt.

A „deák” Közalapítvány célja a Ferenc-
városban lakó tehetséges, ám nehéz anya-
gi körülmények között élő, szociálisan 
hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok 
tanulmányainak támogatása, esélyegyenlő-
ségük biztosítása. Az emlékérmeket Kállay 
Gáborné és Zombory Miklós adta át a dí-
jazottaknak, miközben Klujber Róbertné 
felolvasta méltatásukat.
2016-ban „deák” emlékérmet kapott:

• Baráth Zoltán Ferenc, Molnár Ferenc 
Általános Iskola 

• Gyolai Viktória Brigitta, Telepy Károly 

Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium
• Horváth Hanna, Weöres Sándor Általá-

nos Iskola és Gimnázium
• Máté Vivien, Bakáts Téri Ének-Zenei 

Általános Iskola
• Rákosi Bernadett, József Attila Általános 

Iskola és AMI
• Sutka Dorottya Zsófia, Kosztolányi Dezső 

Általános Iskola
• Szilágyi Diána Boglárka, Kőrösi Csoma 

Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola
• Taba Vivien Vanda, Ferencvárosi Komplex 

Óvoda, Általános Iskola és EGYMI.

A Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete 
2002-ben alakult, elsődleges célja a kutyások és nem kutyások 
közötti ellentétek mérséklése, a kutyatartás könnyítése, a kör-
nyezetvédelem és köztisztaság fenntartása, javítása. Ennek ér-
dekében a kerület több pontján helyeztek ki kutyaürülék-gyűjtő 
zacskókat, szakmai segítséget nyújtottak a helyi kutyafuttatók 
kialakításban. Az egyesület önkormányzati támogatással, in-
gyenes mikrochippel látta el a ferencvárosi kutyákat. A szer-
vezet orvosi, állatorvosi előadásokat is tart, illetve tájékoztató 
cikkeket jelentet meg. Későbbi céljaik között szerepel a sze-
gényebb kutyatartók ebtartással kapcsolatos költségeihez való 
hozzájárulás, valamint a kerületi állatvédelmi célok elősegítése, 
gazdátlan kutyák beoltása, féregtelenítése, etetése, kutyamen-
hely létrehozása és üzemeltetése. A szervezet tagja lehet minden 
olyan ferencvárosi kutyatartó, aki egyetért céljaikkal és vállalja 
a normák betartását, hogy minél zökkenőmentesebb legyen az 
együttélés a kutyások és nem kutyások között.

T. D.

A díj névadója, a díjazott és a polgármester
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Tízéves a Kerekerdő Óvoda
A két intézmény egyesülésével létrejött Kerekerdő Óvoda vezetése mindenkit meghívott a Vágóhíd utcai telephelyre, 
aki segítette az elmúlt évtized munkáját. Az önkormányzat korábbi és mostani vezetői, a támogató cégek, valamint az 
óvoda régi és jelenlegi dolgozói az intézmény eredményeit ünnepelték.

– A Vágóhíd utca 35–37. szám alatt 1982-ben a Szivárvány és a 
Fészek Óvoda kezdte meg működését. 2006-ban az önkormányzat 
e két intézmény összevonásával hozta létre a Kerekerdő Óvodát 
– számolt be a kezdetekről Szencz Mátyásné. Az óvodavezető 
elmondta, annak idején óriási feladat volt a két dolgozói kör 
munkáját összefésülni, de 
az együttműködésből si-
keres, új óvodai program 
született.

– A 10 év alatt eljutot-
tunk odáig, hogy ma büsz-
kék lehetünk az itt folyó 
gazdag fejlesztő-nevelő 
munkára, amelynek kö-
szönhetően az idejárók-
nak boldog gyermekkort 
tudunk biztosítani. Sike-
rünk titka, hogy mertünk 
rózsaszínűt álmodni – je-
lentette ki az intézmény 
vezetője. A Kerekerdő 

Óvoda programjának célja a magyarságtudat megalapozása. A 
nevelési program három pillérét a magyar kultúra, a környezeti és 
a művészeti nevelés adja. 

A nevelő munka során a gyerekek megismerik a magyar népi 
kultúra alapjait, Kodály zenei világát és a hazai gyermekiro-

dalmat, de az ovis csoportok 
más kultúrákhoz is közelebb 
kerülhetnek.

Szencz Mátyásné elmondta, 
fontosnak tartják a családok 
szemléletformálását is, ezért 
a szülőket is igyekeznek be-
vonni a gyerekek óvodai min-
dennapjaiba. – Rengeteg olyan 
rendezvényünk van, ahová az 
egész családot várjuk – tette 
hozzá. A jubileumi ünnepsé-
gen az óvónők visszaemlékező 
előadásokat tartottak, és színes 
színpadi műsort adtak a gyere-
kekkel együtt.            T. D.

Elismerték a legelhivatottabb pedagógusokat 
A Pedagógusnap alkalmából tartott ünnepségen gyémánt és arany oklevelet, Pedagógus Szolgálatért emlékérmet, 
polgármesteri elismerést és „Pro Facultate Ferencváros” díjat vehettek át a kerületi oktatási intézmények legkiválóbb 
munkát végző dolgozói.

Az eseményt Kállay Gáborné alpolgár-
mester köszöntője nyitotta meg, melyben 
Frank McCourt A tanárember című művé-
ből idézett: „A tanárnak a napi többórás 
munkája mellett a világ szinte minden fog-
lalkozásához kell értenie, hogy állandóan 
adhasson és cserébe minél több szeretetet, 
erőt kapjon”.

Bácskai János és Kállay Gáborné ezután 
az 50 és 60 éves pedagógusi szolgálatért 
adott át elismeréseket. Arany oklevelet ka-
pott a tanári diplomáját 1966-ban szerző 
Szász Balázsné, gyémánt oklevéllel térhetett 
haza Baloghné Palotai Mária óvónő, Buruzs 

Lászlóné, Gecsey Dezsőné és Szilassy Atti-
láné tanítónő. Zombory Miklós Pedagógus 
Szolgálatért Emlékéremmel tüntette ki Cse-
rép Mária óvodavezetőt, aki az alpolgár-
mester szerint egy önmagát folyamatosan 
képző, fáradhatatlanul a munkájának élő 
mintapedagógus. Ezt követően Bácskai 
János megköszönte a kerületben dolgozó 

csaknem 800 pedagógus 
munkáját, majd hat tanár 
vehetett át Polgármesteri 
Elismerő Oklevelet. 

Az ünnepség zárásaként 
adták át a „Pro Facultate 
Ferencváros” díjakat, 
mellyel a kerület fiatal-
ságának oktatása, ne-
velése terén – legalább 
10 éven át – kimagasló 
teljesítményt nyújtó ma-
gánszemély munkásságát 
ismeri el Ferencváros Ön-
kormányzata. A díjat idén 

négy elhivatott pedagógus kapta: Bolláné 
Vörös Ágota, a Csudafa Óvoda egykori 
vezetője, Káldi Andrea, aki több mint egy 
évtizede tanít magyart és környezetismeretet 
a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Isko-
lában, Szundyné Ihász Erzsébet, aki 1975 

óta dolgozik az Epres Óvodában, melynek 
1991 óta vezetője, illetve Baumann Péter, 
aki 1974-től tanított a IX. kerületben, nyug-
díjba vonulása óta pedig a KLIK megbízásá-
ból kerületi sakk-koordinátorként dolgozik. 

Az ünnepség Szekeres Adrien koncertjével 
zárult.

T. D.

Idén is volt ferencvárosi kitüntetettje 
a Fővárosi Önkormányzat Bárczy Ist-
ván Díjának: Budavári Beáta, a Weöres 
Sándor Általános Iskola és Gimnázi-
um tagintézmény-vezetője elkötelezett, 
áldozatos oktató-nevelő munkájáért, 
megújulásra képes vezetői tevékeny-
ségéért kapta meg az elismerést. Az első 
alkalommal 2010-ben átadott kitünte-
tés a fővárosban működő közoktatási 
és gyermekvédelmi intézmények azon 
munkatársai részére adományozható, 
akik hosszú éveken át kiemelkedő tel-
jesítményükkel hozzájárultak a jövő 
generációjának neveléséhez, oktatá-
sához, képzéséhez, ezáltal a főváros 
fejlődéséhez.

Káldi Andreát tanítványai is köszöntötték
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Kincsre bukkantak a ferencvárosi 
helyszínelők
A Csarnok téren feltárt 
középkori település, 
Szentfalva fényképeken 
dokumentált régészeti 
leleteit vonultatja fel a 
Ferencvárosi Helytörté-
neti Gyűjtemény június 
2-án megnyílt kiállítása. A 
tárlat az ásatáson dolgozó 
régészek, ásatási techniku-
sok, geodéták, valamint a 
leleteket feldolgozó antro-
pológusok, restaurátorok 
előtt tiszteleg. 

A Csarnok téren 2016 január-
jától kezdve harminc napon át 
folyó ásatások során a régészek 
az egykori Szenterzsébetfalva 
(röviden Szentfalva) nyomaira 
bukkantak, de több korszakból 
is kerültek elő tárgyi emlékek, 
illetve sírok. A helyszínen a 
bronzkortól kezdve a 12–13. 
századon át a 17. századig 
datálható leletek – kerámiatö-
redékek, ékszerek, viseletek, 
keresztek – fordultak ki a földből, melyek a Természettudományi 
Múzeum tudósaihoz és a Budapesti Történeti Múzeum restaurá-
toraihoz kerültek. 

Az intézmények munkatársai jelenleg is ezek feldolgozásán, 
restaurálásán, konzerválásán és dokumentálásán dolgoznak. A 
Ferencvárosi helyszínelők című fotókiállításon ennek a sokrétű 
régészeti és tudományos feltárásnak az eredményei tekinthetők 
meg. A tárlat szervezői az ásatási munkák szemléltetésére iz-
galmas installációt készítettek, míg a különböző fémtárgyak és 
ékszerek restaurálását látványos „előtte-utána” fényképpárokon 
lehet tanulmányozni.

A megnyitón megjelenteket Gönczi Ambrus, a gyűjtemény vezetője 
köszöntötte, aki az intézmény és a kerület szempontjából is külön-
legesnek nevezte a kiállítást, melynek fontos célja, hogy köszönetet 
nyilvánítson az ásatások résztvevőinek és tájékoztassa a látogatókat 
a leletek feldolgozásának mai állásáról. A tárlatot megnyitó Bácskai 
János az ásatáson tett személyes látogatására emlékezett vissza, 
melyen Tóth Anikó ásatásvezető régész mutatta be a fellelt tárgyi 
emlékeket. Ferencváros vezetője reményét fejezte ki, hogy később 
a leleteket tárgyi valójukban is kiállíthatják majd.

– A feltárás eredményei azt támasztják alá, hogy elődeink több 
korszakban is méltónak találták ezt a területet arra, hogy itt éljenek 
és ide temessék halottaikat – jelentette ki Bácskai János, aki szerint 
át kell írni a IX. kerület történetével foglalkozó könyveket, hiszen a 
bronzkorból előkerült tárgyi emlékek arra engednek következtetni, 
hogy már sokkal előbb lakott volt a mai Ferencváros területe, mint 
az korábban gondolták. A polgármester végül köszönetet mondott 
a régészeknek és a gyűjteménynek, amely már készül a tárlat foly-
tatására. A kiállítás október 1-jéig tekinthető meg.

T. D.

HELYI ÉRTÉK

Bejelentkezés: 06-1/323-0878
06-80/204-567 (ingyenesen hívható)

1096 Budapest, Telepy u. 18.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

TELEPY UTCAI HALLÁSVIZSGÁLÓ

• Teljes áras hallókészülékek*
• Hallássegítő eszközök
    (Speciális vezetékes és 
     mobil telefonok)

• Egyéb jelző és 
   erősítő eszközök

készletkisöprés

Ne maradjon le!

Nyári

www.victofon.hu Ajándék Önnek**
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  *A kedvezményben részt vevő termékekről tájékozódjon az audiológián!
**Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak. 

Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2016. július 15-ig!
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Sokak halálát okozza a nem megfelelő gyógyszerszedés
Hankó Balázs, a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának főgyógyszerésze szerint a krónikus betegek fele eltér 
az orvosa által javasolt kezeléstől. Az Európai Unió Gyógyszerészeti Szervezetének tanulmánya pedig arra világít 
rá, hogy a nem megfelelő gyógyszeralkalmazás és a beteg-együttműködés hiánya akár évi 200 ezer ember halálát is 
okozhatja kontinensünkön.

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztu-
dományi Kara és az egri Eszterházy Ká-
roly Főiskola közös kutatása szerint minden 
ötödik beteg mulasztotta már el legalább 
egyszer bevenni a gyógyszerét a vizsgálat 
előtti két hétben, ám olyanok is voltak, akik 
az előírtnál több orvosságot szedtek be. A 
felmérésben 340 olyan páciens vett részt, 
aki valamilyen vényköteles gyógyszert sze-
dett. Közülük minden második mondta azt, 
néha előfordul vele, hogy elfelejti bevenni 
a gyógyszerét, és minden hatodikkal esett 
már meg, hogy utazáskor nem vitte magával 
készítményét. Hankó Balázs szerint ezek a 
jellemzően nem szándékos terápiaszegé-
sek, ám olyanok is vannak, akik tudato-
san – például az észlelt mellékhatások 
miatt –, gyakran az orvos tájékoztatása 
nélkül hagyják félbe a kezelést. A 
kutatás szerint ez minden harma-
dik érintettnél előfordult már. Ez 
pedig azért is veszélyes, mert a 
kezelő úgy értékelheti, hogy a 

pácinesnél nem hatásos az adott készítmény, 
ezért új szert kell neki felírni.

– A krónikus terápiák esetében már a keze-
lés elején jelentős a lemorzsolódás, egyéves 
viszonylatban pedig még tovább romlanak 
az eredmények, messze elmaradva az op-
timálistól – mondta el a főgyógyszerész. 
Kiemelte, ez a tendencia a szív- és érrend-
szeri betegségek keze-
lésében alkalmazott 

lipidszintcsökkentők esetében a legszem-
betűnőbb: az érintettek alig több mint ötöde 
váltotta ki készítményét egy évvel a terápia 
megkezdése után. Csontritkulás esetében 30 
százalék a terápiahűség, de a 2-es típusú cu-
korbetegek közül is csupán minden második 
páciens együttműködő.

– Nem csupán az okozhat gondot, ha az 
előírtnál rövidebb ideig vagy kisebb dózisban 
szedjük a készítményeket. Olyan betegek is 
vannak, akik megemelik az orvosság meny-

nyiségét, előfordulhat ez akár cukorbe-
tegség, akár egyes tüdőbetegségek 
vagy a fájdalomcsillapítók esetében 
is. Vannak olyan medicinák, ame-

lyeket az optimális hatás és a mellék-
hatások csökkentése miatt bizonyos 
napszakhoz kell illeszteni, vagy a 
felszívódás miatt figyelni kell arra, 
hogy az étkezéshez viszonyítva mi-

kor vesszük be őket. – Ezek esetében 
is gyakran térnek el az ajánlásoktól a 

betegek – hangsúlyozta a szakember. 

Mit együnk, hogy jól legyünk?
Az egészséges táplálkozás helyes irányairól, tápanyagok-
ról és az ideális napi étrendről tartott előadást Schmidt 
Judit dietetikus a Vámház körúti Parajdi Sópincében. 

„A teljesség felé” idősügyi program részeként nagy sikerrel futó Tö-
rődjön többet egészségével című előadássorozat havi rendszerességgel 
látja el orvosi tanácsokkal az érdeklődőket. A közönséget a hasznos 
tudnivalók mellett különleges környezet is várja: a Székelyföld világ-
hírű sójából kialakított pince jótékony élettani hatásokat gyakorol a 
megjelentekre. Schmidt Judit dietetikus arról beszélt, miért fontosak 
a táplálkozási ajánlások, hogyan változtak ezek az idők során, és 
milyen megbízható forrásokból szerezhetünk információt, 
ha egészségesen akarunk élni. 

A média által közvetített milliónyi diéta és táplálkozási 
tanács között ugyanis nehéz eligazodni, megtalálni a ne-
künk valót. Míg a régi javallatok szerint a táplálékpiramis 
csúcsán a tejtermékek és húsok álltak, addig mára kiderült, 
a zöldségek, gyümölcsök és gabonafélék sokkal előbbre 
valók. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének 
(MDOSZ) legújabb ajánlása emellett minimalizálja a cu-
kor-, só- és zsiradékbevitelt és bőséges folyadékfogyasztást 
ír elő. Manapság divat lett valamitől mentesen (laktóz, 
glutén, cukor, hús) étkezni, pedig sokszor semmi okunk 
nincs ilyen diétát választani.

Az MDOSZ által összeállított „okostányér” egyszerű 
utasításokat ad a helyes napi táplálékbevitelhez, kifejti a 
javasolt mennyiségeket a csoportokban szereplő ételeket a 
bennük található tápanyagokkal és azok élettani hatásával 

együtt. A tanácsok között szerepel, hogy minden főétkezésnél együnk 
piros, narancs és sötétzöld színű zöldséget, naponta legalább három-
szor fogyasszunk lehetőleg friss gyümölcsöt és szintén háromszor 
gabonafélét (teljes kiőrlésű pékárú, tészta, natúr müzli). Minden fő-
étkezés tartalmazzon teljes értékű sovány húst vagy tojást, és minden 
nap igyunk sovány tejet, illetve együnk zsírszegény tejtermékeket, a 
halat pedig minden héten legalább egyszer iktassunk étrendünkbe. 
Végül szó esett arról is, hogy pusztán a tudatos táplálkozás nem elég 
egészségünk megőrzéséhez, elengedhetetlenül fontos a testmozgás, 
az aktív életvitel is.

T. D.

(forrás: Semmelweis Egyetem)
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Az önzetlenség bajnoka
Fair Play Cselekedet Diplomát kapott a Magyar 
Olimpiai Bizottságtól Ráczkó Gitta, a Ferencváros 
paraúszója. A MOB díjátadó gáláján a sportolónő 
emberi nagyságát, példás önzetlenségét és segítőkész-
ségét emelték ki az indoklásban.

A paralimpiai bajnoknő azért kapta az elismerést, mert minden 
nap segíti sportolótársát, a szintén paralimpiai aranyérmes 
Engelhardt Katalint. Katalin korábban bottal járt, ám néhány 
hónapja szilánkosra tört a sípcsontja, ezért kerekes székbe 
kényszerült. Gitta maga is kerekes székkel közlekedik, de 
kisebb távokat képes megtenni gyalog is. Súlyosan megsé-
rült társának naponta segít az átöltözésben, és abban, hogy 
elmehessen az uszodába, ahol a lépcsőkön való átjutásában 
is közreműködik.

Ráczkó Gitta meglepődve vette át a díjat Szabó Lászlótól, a 
Magyar Paralimpiai Bizottság elnökétől. A kitüntetést nagy 
megtiszteltetésnek tartja, és hangsúlyozta: teljesen természetes 

volt számára, hogy segít Katinak, akivel gyerekkoruk óta nagyon 
jó barátok. Szerinte fordított helyzetben sporttársa is ugyanígy 
cselekedett volna.                            (ms)

Sportágválasztó a Telepyben
A Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium régóta élen jár a diákok sportra nevelésében. Ennek egyik 
eleme volt a május végén megrendezett Nagy sportágválasztó elnevezésű rendezvény is.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program részeként nyílt pályázatot 
hirdetett sportágválasztó rendezvények támogatására. A Telepy sikerrel 
vett részt ezen, és ennek köszönhetően rendezhette meg a tanév végén a 
Nagy sportágválasztót.

Lauth Gábor igazgató köszöntő szavai után az iskolai sportfotópályázat 
legjobbjai vehettek át oklevelet és könyvjutalmat. A kiállított képeket a 
lépcsőházban lehetett megtekinteni.

– Nálunk a diákok mintegy fele igazolt versenyző, nagy többségük a Fe-
rencváros színeiben sportol – mondta Lauth Gábor. –  A továbbtanulók aránya 
jelentős, a felsőoktatásba lépők fele a Testnevelési Egyetemre megy.

A sportágválasztó napon bárki bejöhetett az iskolába és részt vehetett a 
különböző programokon. A közel húsz bemutatkozó sportág kipróbálása 
mellett a gyerekek kitűnő sportolókkal találkozhattak, és megismerked-
hettek az egészségmegőrzés alapjaival is.

Éjszaka a múzeumban
A tavalyi sikeres bemutatkozás után idén is résztvevője lesz a Múzeumok 
Éjszakájának a Fradi Múzeum. A klub múltját bemutató intézmény 
június 25-én a hivatalos záróra után is várja az érdeklődőket.

Szombaton délelőtt 10 órától vasárnap haj-
nali fél háromig látogathatják az Üllői úti 
stadionban lévő múzeumot a Ferencváros 
történelmére kíváncsiak. Az egyedülálló 
állandó tárlat mellett megtekinthető a Dal-
noki Jenőre emlékező időszaki kiállítás is. A 
keménységéről híres hátvéd – aki edzőként 
is nagyot alkotott az FTC-nél – életét bemu-
tató tárlat jól illeszkedik az idei rendezvény 
tematikájához, amelynek címe: Hősők, fel-
fedezők, újítók. A látogatók megnézhetik a 
Dalnoki Jenő – a nehezebb út című filmet 
is, amelyet nívódíjjal tüntetett ki a sportúj-
ságírók szövetsége.

A kíváncsiak benézhetnek a bajnok-
csapat öltözőjébe, sőt, amennyiben a 
Fradi Múzeumban veszik meg a prog-
ramsorozatra érvényes belépőjüket, 
bemehetnek a „szent gyepre” is. Lesz 
még egy meglepetés is, de hogy mi, 
az csak június 22-én, szerdán derül ki.

Ami biztos: a Fradi Shop szintén 
éjszakába nyúlóan látogatható, és in-
gyenes termékkóstolóval, akciókkal 
várja az üzletbe betérőket. 

(M. S.)

SPORT
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Történelmi téglák
Az FTC alapításának 100. évfordulójára ké-
szültek azok a téglajegyek, amelyek a régi 
Üllői úti stadion különlegességei voltak. 
Mostantól az eddiginél méltóbb környe-
zetben látható a téglafal, amelyet végig-
böngészve megtudhatjuk, annak idején kik 
áldoztak pénzükből a klubra a centenárium 
alkalmából.

A közelmúltban a Groupama Aréna főbe-
járatánál, az Albert- és a Springer-szobor 
mellé helyezték el a nevezetes téglákat. 
Így aki megérkezik a stadionhoz, már a 
létesítményben lévő Fradi Múzeumba való 
belépés előtt tanulmányozhatja a klub tör-

ténelmét, hiszen ez a fal emlékeztet egy 
jeles évfordulóra. 

Lászi, Aranyfej és a Bolond madár
Filmvetítéssel egybekötött beszélgetésre invitálta a foci szerelmeseit a Ferenc-
városi Művelődési Központ június 5-én.

A címben szereplő becenevek Kubala 
Lászlót, Kocsis Sándort, valamint Czibor 
Zoltánt rejtik, így nevezte el ugyanis a há-
rom korszakos magyar futballistát az FC 
Barcelona – mindmáig – hálás szurkolótá-
bora. Az 1950-es és ’60-as évek Barcájának 
vezéregyéniségei mindhárman a Fradiból 
indultak, és idegen földön is hihetetlen 
megbecsülést szereztek nemzetünknek. Az 
ő történetükről szól Kocsis Tibor dokumen-
tumfilmje, a Magyarok a Barcáért. A vetí-
tést egy baráti hangulatú pódiumbeszélgetés 
előzte meg, amit Harsányi Levente vezetett.
Az asztal mögött Bácskai János, Ferencvá-

ros polgármestere és Kocsis Tibor rendező 
társaságában legendás labdarúgók foglaltak 
helyet: Szőke István, az FTC örökös bajno-
ka, Juhász István, az FTC olimpiai bajnoka, 
valamint Dunai II Antal, az Újpest olimpiai 
bajnoka, európai ezüstcipős.

Elsőként az ez alkalomból megrendezett 
gyermekfocikupa okleveleit és díjait adták 
át, majd Kocsis Tibor beszélt a film születé-
séről, illetve a katalán fővárosban a három 
magyar focistát körülvevő mítoszról, mely-
ben Kubala Lászlónak megkülönböztetett 
helye van. Az akkori legnagyobb futballsztár 

miatt nemritkán több száz kilométert utaztak 
a labdarúgásért amúgy egyáltalán nem rajon-
gó hölgyek is, hogy megcsodálhassák a jó 
megjelenésű szőke férfit, aki nem mellesleg 
a pályán is varázslatot művelt. Sok szemet 
gyönyörködtető megoldást ő vezetett be a 
modern labdarúgásban, és az ő kultusza miatt 
nőtte ki a Barcelona korábbi stadionját, majd 
építette fel a Camp Nou-t, Európa akkori 
legnagyobb arénáját, amely előtt jelenleg is 
Kubala kétméteres bronzszobra áll. A klub 
rajongói 1999-ben megválasztották az évszá-
zad Barcelona játékosának, és a Magyarok 
a Barcáért spanyolországi bemutatóján (fél 

évszázaddal Kubala visszavonu-
lása után) több néző volt, mint a 
Lionel Messi életéről szóló film 
bemutatóján.

Az egykori focisták saját él-
ményeiken keresztül meséltek 
Kubala emberi oldaláról, aki 
mindvégig hazaszerető, a ma-
gyarokat minden tőle telhető 
eszközzel segítő ember maradt. 
Dunai Antal spanyolországi 
edzői karrierjét is ő indította el 
és ő egyengette. Bácskai János a 
három futballzseni FTC-s gyöke-
reire hívta fel a figyelmet, külön 

kiemelve Kocsis Sándor fradizmusát, aki – 
miután a karhatalom a Honvédba parancsolta 
– ünneplés helyett zokogott a Kispest első 
Ferencváros felett aratott győzelme után.

Az asztaltársaság végezetül a közelgő 
Európa-bajnokság magyar vonatkozásait, 
esélyeit vitatta meg, majd levetítették a több 
tucat kortárs és hozzátartozó beszámolóiból, 
valamint korabeli felvételekből készült do-
kumentumfilmet.

(forrás: ferencvaros.hu, fotó: Somfai Sándor)

Világklasszisok 
a medencében
A Ferencváros vízilabdacsapata az 
utóbbi években tudatosan építkezve 
egyre előrébb haladt játékban épp-
úgy, mint az eredmények tekinteté-
ben. Az idei nyáron újabb nagy lépést 
tettek annak érdekében, hogy jövőre 
– tizenhét esztendő után – ismét ér-
mesek legyenek a zöld-fehér pólósok.

A bronzcsatában nagy küzdelem után alul-
maradt együttesből négyen távoztak a sze-
zon végén. Helyettük négy olyan játékos 
érkezett a Népligetbe, aki a dobogóig re-
pítheti a Fradit.

A szurkolók igazi világklasszisokat láthat-
nak ezentúl a medencében: a bajnok Szol-
noktól igazolt a Ferencvárosba az olimpiai 
és világbajnok Varga Dániel és Madaras 
Norbert. 

Bemutatkozásként Varga elmondta, egyéni 
motivációján kívül azért döntött a zöld-fehé-
rek mellett, mert úgy látja, jelenleg a Fradi a 
legprogresszívabb csapat. Itt biztosítottnak 
véli a fejlődés útját, és bízik abban, hogy egy 
év múlva bajnoki döntős lehet a Ferencvá-
rossal is. Madaras Norbert a klub szakmai 
hátterét emelte ki átszerződésének legfőbb 
indokaként.

Szirányi Balázs egykor a Fradiban nevel-
kedett, most pedig – tizenkét év elteltével 
– BL-győztesként és spanyol válogatottként 
tért vissza. Fontosnak tartja a stabilitást, és 
úgy gondolja, Varga Zsolt irányításával 
további fejlődésre is képes lehet. A világ-
bajnok, olimpiai bronzérmes szerb Stefan 
Mitrovic mindig olyan csapatokban játszott, 
amelyek mindent meg akartak nyerni. Azért 
igazolt a Fradiba, mert itt most ugyanez a 
cél, ő pedig szeretne hozzájárulni ennek 
megvalósításához.                            (M. S.)

SPORT

Kocsis Tibor, Szőke István, Dunai II Antal, 
Juhász István és Bácskai János
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szórakozni tanított  
a fERi fEsZT
A Kábítószer-ellenes Világnaphoz kapcsolódva idén negyedik alkalommal ren-
dezték meg a FERI FESZT Prevenciós Napot és Diákmunkabörzét az FMK-
ban. A Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) rendez-
vényén a kerület tanulói nyári munkalehetőségeket kaptak, és a biztonságos 
szórakozásról is tanulhattak.

A fesztiválszezon kezdetén talán a legindo-
koltabb arról beszélgetni a tinédzserekkel, 
miként bulizzanak úgy, hogy ne veszélyez-
tessék saját vagy 
mások testi épsé-
gét, illetve hogy 
pozitív szenvedé-
lyeik is lehetnek. 
Így gondolták ezt 
a FERI FESZT 
fiatal szervezői, 
akik meghívták 
a Kábítószer-
ügyi Egyeztető 
Fórum (KEF) 
szakembereit is 
előadást tartani. 
A reggel impro-
vizációs színházi 
performansszal 
indult, amely a függőséget vette górcső 
alá. A társulat a fiatalok életében gyak-
ran előforduló helyzeteket adott elő, 
majd olyan szituációs játékokba von-
ta be a részt vevő 300 diákot, melyek  
az alkoholizmus, a kapcsolati konfliktusok 
vagy a számítógépfüggőség témáit dolgoz-
ták fel. A prevenciós nap az FMK kertjében 
folytatódott, ahol több, hasznos tudnivalókat 
kínáló stand, köztük a Nemzedéki Iroda vár-
ta tanácsadással a közönséget. 

Mivel nyáron a legtöbb tanuló szeretne 
pénzt keresni, a szervezők Diákmunka- 
börzével kedveskedtek nekik. A rendez-
vényen öt iskolaszövetkezet és diákmun-
ka-szervezet települt ki, amelyek a mun-
kalehetőségek mellett arról tájékoztatták  
a diákokat, hogyan dolgozhatnak legáli-
san és kerülhetik el a feketemunkát. Jelen 
volt az Eurodesk szolgáltatás és az Eras- 
mus+ Ifjúsági Iroda is, amely a külföldi  
munkavállalási lehetőségeket, ösztöndíj- 
és cserediákprogramokat mutattak be. 
Megjelentek olyan szakmai és civil szer-
vezetek, mint a Kamasztér Alapítvány,  
a Drogstop vagy a Kék Pont Alapítvány, 

ezek tematikájukban mind csatlakoztak a 
drogproblémákhoz. Az Ifjúsági Mentálhi-
giénés Alapítvány ismét a torz látást okozó 

„részeg szemüveggel” aratott sikert, hiszen 
viselésével kihívást jelentett egyszerű fel-
adatokat is megoldani. A Tiszta Jövőért 
Alapítvány partyszerviz előadása pedig a 
biztonságos bulizásról szólt.

A fejtágítás mellett olyan interaktív prog-
ramokra is lehetett nevezni, mint a közös-
ségi golf, de gombfocizásra és rappelésre 
is volt mód Színész Bobbal. A henna- és 
pólófestés mellett az aktív mozgásra vá-
gyókat rodeóbika, 3D karika, Bungeerun, 
szumó birkózás és élő csocsó várta, az egyik 
legnagyobb szenzáció pedig a profi heli-
kopter szimulátor volt. Az FMK kertjében 
változatos programmal készültek az Ifjú-
sági Segélynyújtók, a Közért Egyesület, a 
H52 Ifjúsági Iroda, a Medáliák Egyesület 
és a Török Pál utcai Adna Café közösségi 
kávézó, ahol alkohol nélkül szórakozhat-
nak a fiatalok. A FEGYIÖK-tagok eközben 
gofrival, palacsintával és üdítővel kínálták 
a közönséget. A fesztiválon fitneszedzé- 
sen és hiphoptánc-órán is részt lehetett ven-
ni, a kerületi Ejtőernyős klub pedig száraz-
földi prezentációt mutatott be.

T. D.
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Helytörténeti 
kvíz
A helyes válaszokat  
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.

1. Milyen intézményt nyitottak a 
Boldogasszony Iskolanővérek tavaly 
a Ráday utcában? 
A) Óvodát  
B) Kávézót 
C) Könyvtárat 

2. Melyik iskola művésztanára az 
idén „Ferencváros József Attila  
díjával” kitüntetett Vincze Angéla? 
A) Molnár Ferenc Általános Iskola
B) Bakáts Téri Ének- Zenei Általános 

Iskola
C) József Attila Általános Iskola és 

AMI

3.  Mi nem igaz a kerület egyik utcá-
jának névadójára, a 150 éve elhunyt 
Czuczor Gergelyre? 
A) Fő műve a hatkötetes 

Magyar nyelv szótára 
B) Jedlik Ányos unokatestvére volt 
C) Pálos szerzetes volt

4. Melyik járat nem kapcsolódik a 
24G jelű villamos útvonalához 
A) 28A 
B) 62 
C) 3

5. Ki tervezte a Nagyvárad téri tisztvi-
selőházat? 
A) Lechner Ödön 
B) Pecz Samu 
C) Ybl Miklós

6. Ki nem Ferencváros díszpolgára? 
A) Albert Flórián 
B) Bujtor István 
C) Lázár Ervin

Előző lapszámunk nyertese:  
Gulyás Dávid. Gratulálunk! 
Jutalma átvételével kapcsolatban 
e-mailben értesítjük. A helyes 
megfejtés:  
1 – C, 2 – C, 3 – C, 4 – A, 5 – C, 
6 – A.
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gyereknapi programkavalkád 
Mindhárom napra jutott program a ferencvárosi gyereknek május utolsó hétvégéjén. 27-én rózsát ültettek a József At-
tila-lakótelepen, 28-án az FMK kertjében tartottak nagyszabású gyereknapi rendezvényt, 29-én pedig a Vágóhíd utcai 
tűzoltóság nyitotta meg kapuit az érdeklődő csemeték és szüleik előtt. 

Immár 10. éve ültetnek névtáblával ellátott rózsatöveket a Pöttyös 
utcai bölcsőde előtti téren a megszületett gyermekek tiszteletére. 
Így volt ez péntek délután is, amikor újra benépesült kicsikkel és 
szüleikkel a József Attila-lakótelepi Babák Rózsaparkja. Az Írisz 
Családi Kör, az Anyahajó – Anyaközpont, valamint a Városrészi 
Önkormányzat által szervezett eseményen 55 gyermek választhatta 
ki saját rózsáját, és kapott hasznos, illetve játékos holmikkal teli aján-
déktáskát. A közös fotózás után játék és piknik zárta a rendezvényt.

Szombaton egész napos fergeteges gyereknapi kavalkád vár-
ta a családokat a Ferencvárosi Művelődési Központ kertjében.  
Interaktív koncertet adott Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar, 
majd Korhecz Imola és a Cimbora együttes, később pedig mese- 
és bábjáték szórakoztatta a színpad előtt ülőket. Tucatnyi sátor 
kínált izgalmas, hasznos időtöltést. A gyerekek pónilovagolhattak, 
legózhattak, légvárban szórakozhattak, valamint kipróbálhatták 

ügyességüket kézműves és környezettudatosságra nevelő fog-
lalkozásokon is. Ezen kívül képviseltette magát a Ferencváro-
si Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, a H52 Ifjúsági Iroda és  
Közösségi Tér, valamint a Budapesti Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház is standjával. A művelődési központ épületében  
pedig gyermekbetegségek alternatív kezelésével foglalkozó előadá-
sokat hallgathattak meg, illetve egészséges ételeket kóstolhattak és 
szerezhettek be az érdeklődők a Homeopátiás Nyári Egészségfesz-
tivál rendezvényén. 

Melyik kissrác ne szeretne tűzoltó lenni? Hagyományaihoz híven 
idén is megtartotta katasztrófavédelmi gyereknapját a IX. Kerületi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. A vasárnapi esemény megadta a 
lehetőséget a kicsiknek, hogy tűzoltószerelésbe bújhassanak és játékos 
versenyek keretében bepillanthassanak a hivatásos és önkéntes ka-
tasztrófavédelmi szervek munkájába, életébe. (forrás: ferencvaros.hu)
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A koronák királyai: a svédek
Ingrid Bergman, ABBA, IKEA, Gripen, húsgolyó. A svéd export legismertebb legendáiról mindenki könnyen beazo-
nosítja a skandináv országot, de uralkodó családjának izgalmas történetét már kevesebben ismerik. A Mindentudás 
Szemináriuma májusi előadásán Horváth Edit árult el titkokat és érdekességeket a svéd királyság mindennapi életéről.

A finnek elleni első keresztes hadjáratot vezető IX. Erik útja 
során aranykereszt jelent meg az égen. A legenda szerint innen 
származik a nemzeti lobogón látható 
kereszt – avatott be a svéd történem 
kevésbé ismert részleteibe az előadó.  
A híres svéd korona a királyi családok-
ra jellemzően zárt, amely azt hirdeti, 
viselője felett senki nem áll, teljes, szu-
verén hatalommal rendelkezik. 

Az 1818 óta uralkodó, francia ere-
detű Bernadotte -ház története Napó-
leonnal kezdődött, aki előszeretettel 
osztogatott uralkodói címeket testvé-
reinek és barátainak. A császár első-
ként hű tábornokát, J. B. Bernadotte- ot 
jelölte a trónra, aki XIV. Károly Já-
nos néven kezdte meg uralkodását. A 
család tagjai 1905-ig a norvég kirá-
lyi címet is viselték. Károly János király és Napóleon kapcsola-
ta azonban megromlott, mert utóbbi császárrá koronáztatta ma-
gát, és szétszabdalta a feudális királyi rendet Európában. Az első 
svéd király rendkívül népszerű volt: demokratikus elvek szerint 
kormányzott és humánus törvényeket hozott. A később uralkodó  
II. Oszkár egy hazánk felé tett gesztusa miatt maradt emlékezetes 
számunkra: a magyar Országház építéséhez 8 db 6 méter magas 
márványmonolitot ajándékozott. Svédország mai államfője és kirá-
lya, XVI. Károly Gusztáv hatalma már csak névleges, tevékenysége 

kizárólag protokolláris teendőkre korlátozódik. Gusztáv polgári 
iskolába járt, majd az uppsalai egyetemre került, ahol sokat küzdött 

diszlexiájával. A sportokban viszont jeleskedett: 
golfozik, körbevitorlázta a világot és szereti a 
gyors autókat. Legnagyobb becsben tartott kocsija 
az a Porche 911 Turbo, amellyel első randevújá-
ra ment a későbbi Szilvia királynéhoz. A király 
az 1973 -as müncheni olimpián ismerkedett meg 
Szilvia Renátával, a félig portugál, hat nyelven 
beszélő tolmáccsal. A találkozás szerelem volt első 
látásra: az olimpiai protokolltalálkozó után négy 
órával már együtt vacsoráztak. A királyné kedvenc 
tiarája különleges: a fejdísz keretéről leemelhető 
ékszer nyakékként is viselhető. Egy másik fejdísz 
Bernadotte marsall gyémántgombjaival ékeskedik, 
Szilvia 1809 -ben készült esküvői cameo tiarája 
pedig igazgyöngyök és 24 karátos arany együtte-
se. A világon talán a svéd királyi családnak van a 

legtöbb fejdísze. Egy földalatti páncélteremben 300 tiarát őriznek, 
és csak a legritkább esetekben viszik ki őket az országból. Viselői 
azonban megszenvednek a szépségért: a 2,5 kilós díszek hordása ko-
moly fej  és nyakfájást okoz a család nőtagjainak. A királyi pár gyer-
mekei közül Viktória koronahercegnő sokáig bulémiával küzdött, 
ezért komoly étrend  és mozgásprogramra volt szüksége. Végül ez 
hozta meg számára a boldogságot, hiszen 2010 óta fitneszedzőjével,  
Daniel Westlinggel élnek boldog házasságban.

T. D.

Otthon az interneten
Oklevélátadással egybekötött tanfolyamzárót tartottak a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban 
azoknak az időseknek, akik belevágtak a digitális világ felfedezésének kalandjába. A számítógépes tanfolyam 5 hete 
alatt a résztvevők megtanultak interneten kommunikálni és vásárolni is.

„A teljesség felé” idősügyi programhoz kapcsolódó informatikai 
oktatás az Ericsson Magyarország kutatásfejlesztési központjának 
közreműködésével valósult meg. Az Otthon az internet világában 
című kurzuson a multicég önkéntesei tanították a kerületi időseket, 
akik az őszi félévben tovább folytathatják a tanfolyamot. T. Zuggó 
Tünde alpolgármesteri tanácsadó szerint Ferencváros idősügyi 
programjából eddig hiányzott a vállalatok és vállalkozások bevo-
nása, az Ericsson Magyarországgal kötött kiváló együttműködés 
azonban kitöltötte az űrt.

Szűcs Ágnes idősügyi referens arról számolt be, a 15 héten át heti 
két alkalommal, 3 helyszínen, kezdő és haladó szinten folytatott 
képzések végére a „tanulók” rengeteget fejlődtek a számítógép-
kezelés, az internet és közösségi média használata, az online fizetés 
és vásárlás terén, de a résztvevőket az online tér veszélyeire is 
felkészítették.

A számítógépes kurzust sikeresen elvégzők Kállay Gábornétól 
és Jakab Rolandtól, az Ericsson Magyarország ügyvezetőjétől 
vehették át az okleveleket. Az alpolgármester hangsúlyozta, az 
itt elsajátított tudás a 60 év felettiek számára is megkerülhetetlen 
a mai, digitális világban. A tanfolyamzárón Jakab Roland is azt 
hangsúlyozta, lehetőségektől esik el, aki nem tesz szert „digitális 
írástudásra”. Arról is tájékoztatott, a 105 éve hazánkban is működő 

Ericsson tevékenységének fontos része az önkéntes programokon 
keresztül megvalósuló tudásátadás. Az ünnepség végén egy játékos 
feladatsor kitöltésével a végzett diákok számot adhattak megszerzett 
tudásukról.

T. D.

A svéd királyi pár



Ferencváros 15
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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.

Mindentudás Akadémiája 
Szeminárium az európai  
királyságokról
Andorra, Lichtenstein, San Marino, 
Luxemburg: június 23. (csütörtök) 
16.00 
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)

Cukorbetegklub 
Június 28. (kedd) 14.30
FESZ oktatóterem 
(Dandár utca 28.)

Festőklub
Június 28. (kedd) 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja  
(Friss utca 5.)

Gyógytorna
Június 22. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház utca 17/B)  
és FMK (Haller utca 27.)
Június 29. (szerda) 11.00
FMK (Haller utca 27.)
Június 29-én a gyógytorna-foglal-
kozás a Dési Művelődési Házban 
elmarad!

Táncklub
Én táncolnék veled… 
Június 22., 29. (szerda) 14.00 
FMK (Haller utca 27.)

3-1-2 meridiántorna
Június 22., 29. (szerda) 15.30
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga  
időseknek

Június 23., 30.  (csütörtök) 10.00
József Attila-lakótelepi Közösségi 
Ház (Toronyház utca 3/B)

Sakk-klub
Június 21., 28. (kedd) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Nyárköszöntőt tartottak a szépkorúak
Ferencváros öt idősklubjának tagjai gyűltek össze a Platán Idősek Klubja kertjében, hogy együtt ünnepeljék az 
Idősek Juniálisát. A csapatépítő rendezvényen a szépkorúak együtt főztek, társasjátékoztak, énekeltek és táncoltak, 
miközben sikerült jobban megismerniük egymást. Az alpolgármester szerint egyre nagyobb a támogatottsága az 
idősügyi programoknak.

– Tavasszal és ősszel szervezünk ehhez hasonló kerti partit, de 
egész évben különböző sétákon, kirándulásokon és kulturális prog-
ramokon vehetnek részt az idősek – mondta el Bodonyiné Molnár 
Margit, a Szociális Szolgáltató Központ vezetője, majd hozzátette, 
az önkormányzat támogatásával másnap indul az első nyugdíjas 
üdülőturnus Balatonra.

Kállay Gáborné alpolgármester hangsúlyozta, a 60 év felettiekre 
egész évben nagy figyelmet fordítanak köszönhetően „A teljesség 
felé” elnevezésű idősügyi programnak. – 2015-ben 25 helyszínen 
640 ingyenes esemény várta az érdeklődőket. Ezzel a 2014-es évhez 
képest megduplázódtak a programok – számolt be az eredmények-
ről az alpolgármester. Hozzátette: az idősügyi események széles 
összefogásban valósulnak meg: diákok, tanárok, civil szervezetek, 
egyházak, intézmények, és újabban már vállalatok is részt vesznek 
a szervezésben, illetve a támogatásban. 

Hulák Zsuzsanna, az EMMI főosztályvezetője arról beszélt, pél-
damutató az önkormányzat azon törekvése, hogy összegyűjti a 
jó tapasztalatokat, majd konferenciákon osztja meg azokat más 
kerületekkel és településekkel. A meglepően ötletes és rendkívül 
eredményes újdonságok között említette az idősek játszóterét, ahol a 
nyugdíjasok sérülésmentesen tarthatják magukat kondícióban, de a 
csonttörés nélküli esést tanító Esések iskolája is nagy sikert aratott. 
Semmelweis Ferenc, a Nyugdíjasok Szociális Fórumának elnöke arra 
emlékeztetett, az 1998–2002 között kiadott Idősügyi Chartában az 
Idősügyi Tanács összefoglalta azokat a jogokat, melyek betartására 
a mindenkori kormány kötelezettséget vállalt. Erre épülve született 
meg később az idősügyi stratégia is. 

A rendezvényen vidám zenés műsort hallgathattak meg a jelen-
lévők, akik a bográcsban készült ebédet követően Putyera Róbert 
dalaira táncra is perdülhettek.              T. D.

A kezdő és haladó angolnyelv-
tanfolyam és a német társalgási 
klub a regisztrált résztvevők 
számára a szokásos időpon-
tokban és helyszíneken kerül 
megtartásra. 
A június 21-i német társalgási 
klub technikai okok miatt el-
marad!

Nyári természetjáró 
túrák
Júliusban is folytatódnak a nagysikerű ter-
mészetjáró túrák, séták. Július 2-án, szom-
baton a Tabán tanösvényen keresztül sétál-
hatnak fel a Gellért-hegyre, a találkozó 10 
órakor, a 6-os villamos Móricz Zsigmond 
körtéri végállomásánál lesz. 

Július 21-én, csütörtökön a Paksi Atom-
erőmű Látogatóközpontjába invitáljuk 
Önöket. A belépés előzetes regisztrációhoz 
kötött, kérjük, jelentkezési szándékukkal 
június 30-áig keressék Kiss Ádámot a 
06/70/212-1288-as számon. A találkozó  
7 órakor a népligeti Volán-pénztárnál lesz, 
az utazás menetrendszerinti távolsági busz-
szal történik, saját költségen.

Hajrá, ferencváros!
Június 14-én rendezték meg a III. Országos Szenior Rapid Sakkbajnokság kerületi elődön-
tőjét az FMK-ban. A jó hangulatú verseny első 3 helyezettje képviseli majd Ferencvárost 
a szeptember 8–9-én Nagykanizsán zajló országos bajnokságon. Gratulálunk Sultisz 
Istvánnak, Schlahetka Gáspárnak és Rózsási Lajosnak, sok sikert kívánunk nekik az őszi 
megmérettetésen!
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úrinők a múltból
Szécsi Noémi blogja, a Halcsontos fűző kinőtte kereteit, ezért a bejegyzések témáit kibővítve és rendszerezve, szerzőtár-
sával, Géra Eleonóra történésszel kötetbe foglalták a legérdekesebb korabeli beszámolókat és tudnivalókat. A Minden-
tudás Akadémiája legutóbbi szemináriumán A budapesti úrinő magánélete – női sorsok a századfordulón című könyv-
ből tudhatott meg érdekességeket a közönség.

A 19. századi nő mindennapi életét ku-
tató blogger az emancipáció első jelei 
óta vizsgálja a korszakot, amikor a nők 
már nemcsak otthoni környezetben létez-
tek, hanem kiléptek a nyilvánosság elé:  
továbbtanultak, dolgoztak. A század nagy 
részében azonban még nem ez a jellemző.  
Az ismerkedési szokásokról szólva elmond-
ta, a hölgyek számára levelező tankönyvet 

adtak ki, melyből megtanulhatók voltak a 
levelezés szabályai. Egy úrinő például csak 
akkor levelezhetett egy férfival, ha jegyben 
járt vele, de akkor is csupán abban az eset-
ben, ha a levelet megmutatta az anyjának 
is. Az útmutató abban is segített, hogyan 
kell elutasítani az erkölcstelen ajánlatokat, 
a tolakodó udvarló közeledését. 

A házasság kapcsán Szécsi Noémi el-
mondta, a középosztálybeli úrinőt ebben 
a században még a férje tartotta el, ezért 
arra törekedett, minél jobb partit szerezzen.  
A nő cserébe fiatalságát, szépségét és ho-
zományát adta. A frigyben korábban nem 
játszott szerepet az érzelem, a 19. században 
azonban egyre elterjedtebbé kezdett válni 
a szerelmi házasság. Ez akkoriban annyit  
jelentett, hogy ugyan a „megfelelő” férfiba 
kellett beleszeretni, de már szempont volt 
a közös érdeklődés is. A szexuális életre 
egyáltalán nem készítették fel a lányokat. 

A szülő rendszerint a házasságkötés után 
pár órával közölte, mire kell számítani  
a nászéjszakán, de gyakran ez a figyel-
meztetés is elmaradt. Így érthető, hogy a 
hölgyeket sokként érték a nászéjszaka ese-
ményei. Feljegyzések bizonyítják, hogy 
Stefánia főhercegnő is halálra rémülve 
menekült ki a hálószobából Rudolf her-
ceg elől, mikor megtudta, mi fog történni.  

Sok gond származott abból is, hogy  
az anyaság szintén teljesen felkészületlenül 
érte az általában 16–17 évesen teherbe eső 
lányokat. Ekkoriban kerül át a szülés ott-
honról a kórházakba.

A 19. században változott meg a szopta-
tás divatja is. Elterjedt a szoptatós dajka 
alkalmazása, amit vagy az anya tejhiánya 
indokolt, vagy csupán a kényelem, mert 
nem akart ezzel bajlódni. Minden nőnek 
volt legalább egy cselédje, még az alsó kö-
zéposztályban is. Az arisztokrata családok-
ban francia és angol nevelőnők tanították a 
gyerekeket. Amikor a 
hölgyek összejöttek, 
legkedveltebb idő-
töltésüknek hódol-
tak: panaszkodtak a 
cselédekre, akikkel 
állandóan konflik-
tusba keveredtek. 

Az úrinők annyira féltek, hogy meglopják 
őket, hogy még a cukrot és a sót is kulcs-
ra zárható edényekben tartották. Akik nem 
tudták megfizetni a tapasztalt cselédet,  
sokat vesződtek a vidéki lányokkal, akik 
folyó vizet vagy kádat sem láttak életük-
ben. A cselédtartás akkoriban nem számí-
tott luxusnak, hiszen a házimunka gépek 
nélkül rettentő nehéz volt. Nagymosás nap-

ján például mosónőt hívtak, és a háztartás 
minden tagja egész nap dolgozott, csavarta 
a ruhákat. Az úrinő eközben koordinálta  
a személyzetet, és állandóan rajtuk tartot-
ta a szemét. A nők még a századfordulón 
is leginkább házicselédként dolgoztak, 
összesen 2 millióan a 15 milliós Magyar  
Királyságban. Elsőként a tanítói állás volt 
az, amit nők is betölthettek, és 1896-ig kel-
lett várni, mire az első nő leérettségizhetett.

T. D.

HölgYválAsZ

 
Budaörsi székhelyű, szendvicskészítéssel foglalkozó élelmiszerüzemünkbe 
keresünk női és férfi kollégákat betanított munkára. 
Keresünk továbbá csomagológép kezelőt, valamint árufeltöltőt. 
Várjuk nyugdíjasok és diákok jelentkezését is. 
Nettó kezdő fizetés 125 000 Ft. A bejárási költségeket térítjük. 
Az alábbi elérhetőségeken várjuk a jelentkezéseket minden hétköznap 10-
14 óra között. 
 

 06-20-510-7686  
 info@khellfood.hu  

ÁLLÁSHIRDETÉS 

aPRóhIRdEtéS
Ingatlanirodánk eladó lakásokat/házakat keres ügyfeleinek. Gyor-
san vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének la-
kása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus.ingatlan.com, 
06/20/9600-600
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kalandozás Maszkalandon
Maszkot nem tesz otthon a falra, mert az élettelen, a színészek által életre keltett álarcokat mégis önálló személyiségként 
tiszteli Lázár Balázs színművész, költő, akit Maszkaland című kötetéről Tarján Tamás irodalom- és színháztörténész fag-
gatott. A Pinceszínházban tartott könyvbemutatón egzotikus maszkok és műorrok is előkerültek az „álarcok doktorának” 
pantomimes jelenetei kíséretében.

Bár Lázár Balázs már egyetemis-
ta kora óta érdeklődik a szín-
házi világ misztikus kelléke,  
a maszk iránt, színésként  
csupán néhányszor viselte azt, 
mikor elvégzett egy fizikai szín-
házi iskolát Kaliforniában. A szí-
nészköltő később hét évig ve-
zetett maszkos kurzust 
a Színművészeti 
Egyetemen, ahol 
nemrég doktori 
címet is szerzett 
a témában. A 
könyv éppen er-
ről, a maszkos 
színészképzés-
ről szól, szín-
háztörténeti 
elemekkel fű-
szerezve, és mint 
egy jó színházi kézi-
könyv, gyakorlatokat 
is tartalmaz. 

– A maszk sűrített realizmus, az emberi 
értelmezés spirituális szimbóluma, amely 

egyszerre elfed és felfed – fogalmazott  
a szerző, majd az érthetőség kedvéért 
egy jelenetben be is mutatta az egész 
alakos, kifejezéstelen arcú univerzális 
maszkot. Lázár Balázs elmondta, a 

maszk megfosztja a színészt az arc-
kifejezésektől, és rákényszeríti, 

hogy testével fejezze ki ma-
gát. Ez a gyakorlat felfedi a 
színész hátrányait, előnyeit  
és másfajta kommunikáci-

óra tanítja. 
Tarján Tamás a mű 
színháztörténeti je-
lentőségét hangsú-
lyozta, amely a gö-
rög drámáig nyúlik 

vissza. Az irodalom-
történész arra is rávilágí-
tott, a könyv milyen szi-
gorú konzervativizmussal 
beszél a maszk különle-

ges tiszteletéről. Lázár szerint ugyanis 
bizonyos maszkokban tilos beszélni, álar-
cot orránál fogva nem fogunk meg, arccal 
lefelé nem teszünk le. A szerző úgy véli, 
a színészek nem képesek jól használni az 
archetípusokat megformáló maszkokat, 
ha nem tisztelik azokat valódi arcokként.

A játékos Maszkaland cím egyszerre je-
lent kalandozást a maszkok között, és a 
maszkok földjét, a mozgáson, táncon alapu-
ló fizikai színház világába is betekintést en-
ged. Ebben a Sztanyiszlavszkij-módszerrel 
ellentétben nem a belül felidézett érzés 
mutatkozik meg a külső, fizikai játékban, 
hanem a mozgás teremti meg az érzést.  
A könyv írója végül a 16. században kiala-
kult Commedia d’ell arte színjátszás két vi-
dám karakterét, a mindenhez értő, okoskodó 
dilettáns orvos, ügyvéd Dottore és nőcsá-
bász, szájhős, hetvenkedő katona Capitano 
figuráját is eljátszotta a közönségnek.

T. D.

Zenés esték a Kálvin-udvarban
Június 30., csütörtök 18.00
Július 14., csütörtök 18.00
Augusztus 4., csütörtök 18.00
Helyszín: Kálvin-udvar  
  (Ráday utca 1–3.)
A belépés díjtalan!

A Ferencvárosi Művelődési Központ július 
1-jétől zárva tart. Szeptember 1-jétől ismét 
várjuk kedves látogatóinkat!

Mozaik 
Csovelák Edit képzőművész alkotásaiból nyílt tárlat a Pincega-
lériában június 1-jén. A kiállítást megnyitó Makray János fes-
tőművész elmondta, Csovelák Edit munkásságát három éve a 
Facebookon fedezte fel, azóta egy művészcsoportba tartoznak.  
A kiállító eredetileg iparművész, alkotásaiban a képzőművészet és 
az iparművészet keresztezi egymást. 

A művésznő bemutatta a kiállításra elhozott műveit: többek közt 
a Naphimnuszt megjelenítő alkotást, a sámánvilágot bemutató 
munkáját vagy a Miatyánk sorait csipeszekből kirakva. Amint  
elmondta, a három égi és a négy földi kívánságot tartalmazó imából 
szándékosan van kihagyva néhány sor. A keleti bölcsek szerint 
ugyanis a ne és a nem szót, ha használjuk, szinte biztos, hogy 
bevonzzuk azt, amitől félünk. – A „Ne vígy minket a kísértés-
be” sort követő „szabadíts meg a gonosztól” arra utal, hogy be is  
következett a kísértés – tette hozzá a művésznő. A kiállítás július 
2-áig tekinthető meg.

(forrás: ferencvaros.hu)
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Elfogadás és mások segítése a baptisták értekei
A baptista egyház mutatkozott be „A teljesség felé” idősügyi program legutóbbi egyháztörténeti szemináriumán. A Fe-
rencvárosban is jelen lévő felekezet tanai a reformáció idején jelentek meg, majd hosszú üldöztetés után világkarrierre 
tettek szert. A baptisták ma a negyedik legnagyobb hazai egyházat képviselik.

A keresztény vallási felekezetről Harsányi 
Gábor, a Ferencvárosi Forrás Gyülekezet 
lelkésze tartott előadást. A vezető prezsbiter 
elmondta, a görög eredetű baptizál ige je-
lentése víz alá meríteni. A baptisták a katoli-
kusoktól eltérően gyerekkeresztelés helyett 
felnőttkorban (középiskolás kortól kezdve), 
saját felelős döntéstől vezérelve vállalják a 
vallást, amit a bemerítkezéses kereszteléssel 
bizonyítanak. 

A baptisták előfutárai az anabaptisták vol-
tak, akik a reformáció környékén kezdték el 
újrakeresztelni a hívőket. A Hollandiából 
kiinduló, majd Angliában továbbterjedő 
vallásnak 1823-ban lettek először követői 
hazánkban. A baptistákat sokáig üldözték. 
Bethlen Gábor ugyan egy falut adományo-
zott nekik Erdélyben, ami felvirágoztatta 
a hitéletet, azonban később Mária Terézia 
betiltotta vallásukat. 

Az igazi fordulatot az 1867-es kiegyezés 
jelentette, amikor mindenkinek kötelezővé 
tették az általános iskolai oktatást. Akkori-
ban a katolikus egyház tiltotta a bibliaolva-

sást, mert attól tartott, félremagyarázzák.  
A baptista bibliaárusok és -tanítók azonban 
terjesztették a szentírást és felolvasásokat 

tartottak a szegényeknek. Részben ennek 
hatására, a század végére 220 baptista 
felekezet alakult Európában, ma pedig a 
világon 110 millió hívővel büszkélkedhet 
a vallási irányzat.

Az egyház persze nem vette jó néven, hogy 
saját hívei átkeresztelkednek, ezért rossz 
hírüket keltették, szektaként emlegették a 

baptistákat. Ennek dacára Magyarországon 
110 éve létezik parlamenti jóváhagyással 
baptista egyház, amely szeretetteljes, egy-
mást segítő közösséget biztosít tagjainak.  
Az istentiszteletek vidám zenéléssel, vers-
mondásokkal, tánccal, énekléssel, úrvacso-
rával és bizonyságtételekkel telnek. A gyü-
lekezeti tagok szoros, testvéri kapcsolatot 
ápolnak, és mindenben segítik egymást:  
ha valaki bajban van, megszerzik, amire az 
illetőnek szüksége van vagy összegyűjtik  
a hozzávaló pénzt. 

A szociális gondoskodás mellett kirán-
dulásokat, nyaralásokat is szerveznek. Az 
egyházi vezetésnek nincs teljhatalma a gyü-
lekezetek felett, hiszen azok önrendelkezési 
joggal bírnak. A híveknek nem kell egyházi 
adót fizetniük, mindenki annyit tesz a per-
selybe, amennyit gondol. Ferencvárosban 
1999 óta működik a Forrás Gyülekezet, 
amely imaház vagy kápolna híján a Dési 
Művelődési Ház nagytermét bérli ki a va-
sárnapi istentiszteletekre. 

T. D.

Határokon átívelő program a Bakáts téren
Immár 13. alkalommal rendezték meg a Református Zenei Fesztivált a Bakáts téren, mely május 27. és 29. között szá-
mos előadással, koncerttel, áhítattal és közösségi eseménnyel várta az érdeklődőket.

Böszörményi Gergely a megnyitón elmondta, a fesztivál célja idén 
is ugyanaz, mint az elmúlt években: „a templomból kijőve meg-
mutassuk hitünket, elfogadjuk Krisztus szeretetét, kövessük őt”.  
A rendezvény megálmodója és főszervezője azt kívánta a részt-
vevőknek, hogy a háromnapos esemény során erősödjön hitük és 
éljék meg a közösség összetartozását.

Kállay Gáborné köszöntőjében arról szólt: a református egyház 
nemcsak Ferencváros múltját határozza meg, hanem a jelen közös-

ségének is aktív résztvevője, alakítója. Hangsúlyozta, a fesztivál 
három pillére a hit, a magyarság és a zene. – A magyarság szorosan 
összefonódik a kereszténység és a keresztyén értékek fogalmával. 
A magyar népzene megismertetése pedig fontos kulturális misszió 
határon innen és túl. A zene híd, ellentétek és távolságok áthidalá-
sára képes, összeköti a földit és a földöntúlit, megindítja és lángra 
gyújtja az emberi szívet – fogalmazott az alpolgármester. 

A nyitóáhítatot Steinbach József, a Dunántúli Református Egy-
házkerület püspöke tartotta, melyen közreműködött a Veszprémi 
MH Légierő Zenekar is. 

A párhuzamosan zajló programok között volt kerekasztal-beszél-
getés Bogár Lászlóval és Bagdy Emőkével, koncertek a Református 
Egyetem Ráday utcai épületében, a nagyszínpadi fellépők közt pedig 
megtalálható volt a Muzsikás, a Misztrál, a Keep Floyding, a Djabe, 
Pál István Szalonna és Bandája, az Ismerős Arcok, valamint számos 
más előadó. Péntek este a zsoltáros fáklyás menet indult a Bakáts 
térről, ami egy késő esti zenés áhítattal fejeződött be a Kálvin téri 
református templomban. 

Ezen kívül kórustalálkozó, nyitott templom program, ünnepi zenés 
istentisztelet, 500 fős, nemzetközi Ökumenikus Fesztiválkórus a 
Nemzeti Múzeum lépcsőjén, valamint a II. Országos Papgyerek 
Találkozó segített elmélyíteni a rendzevény látogatóinak hitét, 
erősíteni összetartozását. 

A zenés programok mellett kézművesvásár, hagyományos ételek 
és italok is várták a látogatókat. 

(forrás: ferencvaros.hu)

HiTélET
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lecsaptak  
a dílerekre
Kábítószer-kereskedelem bűntett miatt 
folytat eljárást a ferencvárosi rendőr-
kapitányság N. Miklósné 64 éves, N. 
Miklós 48 éves és B. Viola 37 éves 
budapesti lakos ellen. A gyanúsítottak 
május 21-én, valamint az azt megelőző 
időszakban a X. kerület illetékességi 
területén kábítószert értékesítettek. A 
IX. kerületi rendőrkapitányság mun-
katársai a TEK egységeinek segítségé-
vel nevezetteket tetten érték, elfogták, 
majd őrizetbe vették őket. A bíróság 
N. Miklós és B. Viola vonatkozásá-
ban előzetes letartóztatásuk mellett 
döntött, míg N. Miklósné szabadlábon 
védekezhet. 

letartóztatták  
a szeméremsértőt
A IX. kerületi rendőrkapitányság el-
járást folytat H. Árpád 58 éves bu-
dapesti lakos ellen szeméremsértés 
vétség miatt. A férfi május 22-én a 
Távíró utcában lévő sportpálya ke-
rítése melletti szelektív hulladék-
gyűjtőknél elbújva szeméremsértést 
követett el. A férfit a helyszínre kiér-
kező rendőrök elfogták, majd előállí-
tották a kapitányságra, ahol őrizetbe 
vették. Az illetékes bíróság elrendelte  
H. Árpád előzetes letartóztatását.

kórházból loptak
Eljárást folytat a ferencvárosi rend-
őrkapitányság L. Richárd 30 éves bu-
dapesti lakos ellen, aki május 23-án 
az egyik IX. kerületi kórház területén 
eddig ismeretlen társával felfeszítette 
egy épület bejárati ajtaját. Ezt köve-
tően a folyosón elhelyezett 33 darab, 
bontatlan csomagolású számítógép 
közül 5 asztali számítógépet eltulaj-
donítottak. A cselekményt a biztonsági 
őr észlelte és értesítette a rendőrséget. 
A helyszínre érkező járőrök L. Richár-
dot elfogták, majd előállították a ka-
pitányságra, ahol lopás bűntett miatt 
gyanúsítottként hallgatták ki. Előzetes 
letartóztatását az illetékes bíróság el-
rendelte. 

REndŐRSéGI híREk

Bűnmegelőzési tanácsok a vakáció idejére
A nyári szünidő beköszöntével a gyermekek 
kikerülnek a biztonságot adó iskola falai 
közül, ám sok munkába járó szülőnek ne-
hézséget okoz állandó felügyeletük. Nagyon 
fontos, hogy a gyermekeket felkészítsék a 
rájuk leselkedő veszélyekre, illetve azokra 
a tudnivalókra, melyek betartásával ezek 
nagyrészt elkerülhetők:

•  Értékeikkel, mobiltelefonjukkal ne hi-
valkodjanak, azokat ne tartsák jól látható 
helyen, ne adják oda idegeneknek.

• Táskájukat közösségi helyeken ne hagy-
ják őrizetlenül. A legjobb, ha azt mindig 
maguk mellett tartják.

• Idegenekben – még ha kedvesek is – ne 
bízzanak meg, velük ne menjenek seho-
vá, még útbaigazítás céljából sem.

• A késő esti órákban lehetőség szerint ne 
egyedül, hanem egymást védve, kísérve 
induljanak haza.

• Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, 
hanem testi épségüket védjék.

• Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat 
(107, 112), illetve ,tanulják meg szüleik 
telefonszámát is.

• Szórakozó- és közösségi helyeken itala-
ikat ne hagyják őrizetlenül. Amennyiben 
ez mégis megtörténik, ne igyanak abból, 
hiszen nem tudhatják, nem került-e bele 
valamilyen bódítószer.

Szintén nagyon fontos, hogy a szülők tud-
janak arról, gyermekük hová készül, kivel 
fogja idejét tölteni. Ezért kérjék meg, ha 

elmegy otthonról, mondja meg hová indul, 
kivel találkozik, mikor érkezik haza, va-
lamint ismerjék meg barátai nevét, címét, 
telefonos elérhetőségét.

A világháló biztonságos használata
Lényeges, hogy a szülők betartassák a biz-
tonságos internetezés szabályait. Számtalan 
olyan számítógépes program van, amely 
lehetővé teszi a veszélytelen böngészést. Be-
szélgessenek a gyermekekkel a világhálón 
látottakról, hallottakról. Célszerű megkérni 
őket arra is, hogy időnként mutassák meg 
a közösségi portálokon használt profilolda-
lukat. Vegyenek részt gyermekeik virtuális 
életében is, és hívják fel figyelmüket a kö-
vetkezőkre:

• A létrehozott profiloldalon a lehető legke-
vesebb információt adják meg magukról, 
iskolájukról, családjukról.

• Ne töltsenek fel sem magukról, sem 
ismerőseikről olyan képeket, amelyek 
méltatlan helyzetbe hozzák saját magukat 
vagy barátaikat. A feltöltött fotókat bárki 
lementheti és más oldalra feltöltheti.

• A gyermekek online zaklatásnak lehet-
nek kitéve (például sértő, fenyegető, 
megfélemlítő leveleket küldhetnek ne-
kik). Mindenképpen beszélgessenek ve-
lük, hogyan kezeljék, ha ilyen történik. 
Ha úgy érzik, gyermekük veszélyben 
van, tegyenek bejelentést a rendőrségen.

(forrás: police.hu)

köZlEMény

fElhíváS vESZélyEShUlladék-GyűjtéSRE

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy július 1-je 
Semmelweis-nap, mely az egészségügy-
ben dolgozók számára munkaszüneti nap. 

Ezért 2016. július 1. napján – pénteken 
– a felnőtt és gyermek háziorvosi ren-
delések, a gyermek és felnőtt fogorvosi 
rendelések és a szakorvosi rendelések 
szünetelnek.

Halaszthatatlan, sürgős esetben kérjük 
keressék a:

•  24 órán keresztül elérhető Felnőtt Or-
vosi Ügyeletet (1096 Budapest, Haller 
u. 29/A, telefon: 215-1644, 215-6983).  

•  gyermekek esetében a Gyermekorvosi 
Ügyeletet (1096 Budapest, Tűzoltó u. 
71–75., telefon:783-1037), 

• vagy hívják az Országos Mentő Szol-
gálatot a 104-es hívószámon.

A sürgősségi fogászati és szájsebészeti el-
látás a VIII. kerület, Szentkirályi utca 47. 
szám alatt érhető el (telefon: 317-6600).

A gyógyszertárak – hivatkozott napon 
történő – zárva tartására vagy csökkentett 
munkarendjére az adott gyógyszertár saját 
működési rendje az irányadó. A szükség 
esetén ügyeleti jelleggel biztosan nyitva 
tartó gyógyszertárak az alábbiak:

• Fővám téri Gyógyszertár, 1056 Buda-
pest, Fővám tér 4., telefon: 269-9525

• Hétkorona Gyógyszertár, 1195 Buda-
pest, Ady Endre út 122., telefon: 282-
8744

Az esetleges kellemetlenségekért meg-
értésüket és elnézésüket kérjük!

Ferencváros Önkormányzata

Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes veszélyeshulladék-
gyűjtési akciót hirdet 2016. július 2-án, szombaton 9.00–13.00 óra között ▪ Helyszínek: Napfény utca (Lidl áruház előtt), Bakáts tér 
(Polgármesteri Hivatal épülete előtt), HELYSZÍNVÁLTOZÁS!!! Lenhossék utca 24–28. sz. előtt (Vendel utca felőli részen) 
AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG FERENCVÁROSI LAKOSOK SZÁMÁRA, HÁZTARTÁSI MENNYISÉG ÁTVÉTELÉRE VONATKOZIK!



Ferencváros20 köZösség

REjtvény

fEREncváROSI GólyahíR

Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Bakos Milán 
(2015. október 17.)

Pesze Benedek
(2016. február 5.)

Horváth Laura Jázmin 
(2016. április 5.)

Molnár Kincső
(2016. február 3.)

Márkus Anna Teodóra 
(2016. március 31.)

Tóth Luca
(2015. november 28.)

Kurkó Kamilla
(2016. május 3.)

Ladányi Erik
(2016. január 25.)

Hirdetési leHetőség 
 Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy megnyílt a 

hirdetések megjelentetésének lehetősége lapunkban. 
Amennyiben hirdetést adna fel, kérjük, igényét jelezze 

számunkra a szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címen.


