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A lebontott FTC-stadion játék-
teréről származó gyep borítja a 
József Attila-lakótelepen átadott 
minifutballpályát.

A testületben működő frakciók 
vezetői egyetértenek a lakossági 
terhek könnyítésével – ez derült ki 
a 9.tv riportjából.

A Ferencváros Sportjáért Díjat 
Dombóvári Szilvia tanárnő vehette 
át, tanulói pedig Polgármesteri 
Elismerő Oklevelet kaptak.

Helyben a biztonság
Kívül-belül felújított rendőrőrsöt avattak április végén a József Attila-lakótelepen lévő Börzsöny utcában. A létesít-
ménynek köszönhetően a jövőben már ebben az épületben is intézhetik ügyeiket a helyi lakosok, nem kell befáradniuk 
a Haller utcai kapitányságra.

Az ünnepélyes átadón Tállai András, a 
Belügyminisztérium önkormányzati ál-
lamtitkára hangsúlyozta, a biztonság 
megszervezése nemcsak a IX. kerület ve-
zetősége, hanem a kormány és az állam 
számára is az egyik legfontosabb feladat.  
A politikus hozzátette, ez a munka viszont 
csak összefogással válhat eredményessé 
és hatékonnyá: a bűnözés visszaszorítá-

sa érdekében a rendőrséggel együtt kell 
működnie a kormányzatnak, az önkor-
mányzatoknak, a polgárőrségnek, a köz-
terület-felügyeletnek, a civil szervezetek-
nek és a lakosságnak is. Az államtitkár 
szerint az új rendőrőrs létfontosságú a 
környéken lakók életében, hiszen a köz-
biztonság mindenkinek alapvető igénye. 
Dr. Bácskai János polgármester az ese-

ményen elmondta, régi adósságot törlesz-
tett a városvezetés a lakótelepiek felé az 
intézmény megvalósításával. A felújított 
épületben a rendőrök modern, 21. szá-
zadi körülmények között tudják végezni 
feladataikat, ennek köszönhetően munka-
végzésük hatékonysága is nőhet.

További részletek a 4. oldalon.
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élen a sportban, élen a tanulásban
Barabás Alexandrát, kerületünk lakóját is „Magyarország jó tanulója – jó sportolója” díjjal tüntette ki Balog Zoltán, 
az emberi erőforrások minisztere április végén. Az elismerést azok a fiatal pályázók nyerik el évről évre, akiknek sport-
sikereik mellett tanulmányi eredményük is átlagon felüli.

– Folyton az oktatási rendszerek átalakításáról beszélünk, és eközben kevés 
szó esik azokról a kiváló eredményekről, amelyeket a fiatalok érnek el, pedig 
ez adja a nemzet alkotóerejét – mondta a miniszter a díjátadás alkalmából ren-
dezett ünnepségen. – Az intellektuális és sportteljesítmények egymást erősítik, 
nagyon jó indulást jelent ez az életben, ehhez ad biztatást ez az elismerés – fo-
galmazott Balog Zoltán.

Idén hetven fiatal részesült a kitüntetésben, köztük Barabás Alexandra, a Csík 
Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanulója, a Nóva Sport Egyesület több-
szörös Európa-bajnok karatésa. A fiatal lány tizenegy éve sportol, karate iránti 
elkötelezettsége első osztályos korában kezdődött, amikor toborzást tartottak 
általános iskolájában. Alexandra azonnal beleszeretett a sportágba, ami saját 
elmondása szerint kifejezetten illeszkedik határozott, karakán és kissé fiús stí-
lusához.

– Hetente ötször járok tréningre, ebből három karateedzés, kettő pedig erő-
léti. Szinte minden hétvégén van versenyem, így szabadidőm legnagyobb ré-
szét sportolással töltöm, de azért nem panaszkodom, jut idő a barátokra és a 
családra is – meséli Szandi. Édesanyja, miközben büszkén mutatja lánya te-
mérdek trófeáját, elmondja, férjével maximálisan támogatják Alexandra sport-
karrierjét, a feltétel csupán annyi, hogy a sport ne menjen a tanulás rovására.  
Szandinak mindeddig sikerült összeegyeztetnie a kettőt, érmei, kupái és is-
kolai teljesítménye is erről árulkodik. A „Magyarország jó tanulója – jó spor-
tolója” díjat ugyanis csak olyan diákok kaphatják meg, akik az adott tanítási 
évben legalább 4,8-as átlaggal szerepelnek. A lánynak már akad követője is, 
mégpedig kisöccse, aki édesanyja szerint már most nagy tehetségnek tűnik. 
Mint ahogy a legtöbb élsportolót, úgy Alexandrát sem kerülik el a sérülések. A 
lány sarkát nemrégiben megműtötték, néhány hétig otthon lábadozott, a kény-
szerpihenőt pedig nagyon nehezen viselte. Most azonban újult erővel látogatja 
az edzőtermet, és mindent elkövet annak érdekében, hogy a novemberi Európa-
bajnokságon – amit Budapesten rendeznek – ott lehessen.

(szencz)

Szülői összefogás a napfényben
Kisebb csoda történt április 28-án, a Napfény 
Óvodában: a gyermekeket hétfőn reggel egy 100 
méteres futó- és biciklipálya várta az udvaron. 
Az ovisok nagy örömmel vették birtokba a gu-
mitéglából épített pályát, mely bővíti a sportolá-
si, mozgási lehetőségeiket és elősegíti az egész-
séges életmódra 
való szoktatást.

Hogyan történt a 
csoda? Teljesen ön-
erőből, szülői, peda-
gógusi és technikai 
dolgozók összefo-
gásából született. 39 
szülő, köztük 26 
édesapa és 13 édes-
anya lapátolt, ásott, 
döngölt, szállított, 
mivel a homokozó-
ban a homokcsere is 
megtörtént közben. 
A közös munka segí-
tett a család-óvoda és 

a családok egymás közötti kapcsolatépítésében is. 
Köszönjük a rengeteg munkát, minden ked-
ves segítőnknek, az összefogás példa lehet 
mindannyiuknak!

(Bakonyi Ágnes
óvodavezető-helyettes, Napfény Óvoda)

Strandbelépő  
a kitűnőknek
Strandbelépőt ajánl fel a 
Budapest Gyógyfürdői Zrt. 
(BGYH) minden olyan ke-
rületi általános iskolás alsó 
tagozatos kisdiák számára, 
aki a 2012/2013-as tanévet 
kitűnő, azaz 5.00-ás tanul-
mányi eredménnyel zárja. 
A program lebonyolítása a 
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központon keresztül 
történik. A kitűnő tanulók 
a BGYH által készített uni-
verzális vouchert kaphatják, 
amellyel az alábbi strandok 
kereshetők fel: Palatinus, 
Dagály, Római, Csillaghe-
gyi, Pünkösdfürdői és Paskál 
strandfürdők. Az akció rész-
leteiről az iskolákban kihe-
lyezett plakátokon lehet ér-
deklődni.
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elismerték a sportolókat
Az új városvezetés kezdeményezésére második alkalommal 
adták át a Ferencváros Sportjáért Díjat és a Polgármesteri 
Elismerő Okleveleket május 8-án, a Sport Napja alkalmá-
ból.

Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesült Marosi Viktória, 
Balogh Károly és Vendég Hajnalka. A Ferencvárosi Komplex 
Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény tanulói a 10. Téli Speciális Olimpián elért teljesít-
ményük elismeréseképpen, a Ferencváros Sportjáért Díjat pedig 
edzőjük, az intézmény testnevelő tanára, Dombóvári Szilvia ve-
hette át dr. Bácskai János polgármestertől.

A Szöulban megrendezett 10. Téli Speciális Olimpián a 
28 tagú magyar csapat öt sportágban – padlóhokiban, alpe-
si síben, hófutásban, műkorcsolyában és gyorskorcsolyá-
ban – versenyzett Pjongcsangban, ahol tizenegy arany-, négy 
ezüst- és hat bronzéremmel zárta az ötkarikás eseményt. A ha-
zai teljesítményhez Marosi Viktória gyorskorcsolyában egy 
arany, egy bronz és egy 4. helyezéssel, Balogh Károly gyors-
korcsolyában egy arannyal és két ezüsttel, Vendég Hajnal-

ka műkorcsolyában pedig egy 5. helyezéssel járult hozzá. 
– A kitüntetés egyszeri dolog, és azt a célt szolgálja, hogy a sok-sok 
év áldozatos munkáját egy pillanat alatt köszönjük meg – mondta 
a polgármester, és megdicsérve a díjazottakat hangsúlyozta, ezzel 
a teljesítménnyel nemcsak Ferencváros hírnevét öregbítik, hanem 
Magyarországét is.

Romaként az értelmiségiek között
A Jezsuita Roma Szakkollégium négy fiatal tanulója mu-
tatkozott be a Női Akadémia legutóbbi előadásán.  
A lányok egy kötetlen beszélgetés során elmesélték, ho-
gyan váltak első generációs értelmiségivé.

A Női Akadémia fórumainak célja, hogy a roma és nem roma nők 
megismerjék egymás élettörténetét, értékeit. A május 7-i beszél-
getésen Sárközi Tünde szociális munkás a fiatalok életútjáról és 
az identitás kialakulásáról tartott előadást. A szakember felhívta 
a figyelmet arra, még mindig nagyon kevés azon cigány fiatalok 
száma, akik érettségit, majd diplomát szereznek. Hangsúlyozta, az 
hogy a fiatalok az általános iskola nyolcadik osztálya után tovább-
tanulnak-e, nagyban függ a családi és az intézményi háttértől, hi-
szen e két közösség tagjai – a szülők, rokonok, valamint pedagó-
gusok – tudják leginkább befolyásolni őket az ezzel kapcsolatos 
döntéseikben.

A rendezvény másik felében a Jezsuita Roma Szakkollégium 
diákjai osztották meg azzal kapcsolatos tapasztalataikat, miként 
sikerült leérettségizniük, majd felvételt nyerniük felsőoktatási 
intézményekbe. A felszólaló négy lány mindegyike első generá-

ciós értelmiségi, szüleik ugyanis 
szinte kivétel nélkül általános 
iskolát végzett emberek. A lá-
nyok hozzátették, épp azért nem 
érte őket soha hátrányos megkü-
lönböztetés származásuk miatt, 
mert társaik, barátaik díjazták 
azt a küzdelmet és tenni akarást, 
amivel mára elérték ilyesfajta 
céljaikat.

A fórum főszervezője Oláh 
Anna esélyegyenlőségi refe-
rens szerint óriási szükség van 
ilyenfajta eseményekre, hiszen 
ez üzenet a többségi társadalom 
és a cigányság számára: igenis 
vannak olyan tehetséges roma 
fiatalok, akik tanulással előbbre 
vihetik.                     (szencz)

parádéval ünnepelték  
a tavasz érkezését
Tavaszköszöntő fesztivált tartottak a Bakáts téren április 
27-én. A Ferencvárosi Tavasz programsorozat rendezvé-
nyén igazi karneváli hangulatot teremtve máglyát gyújtot-
tak a helyszínen, és utcabál kezdődött.

A fesztivál maskarások felvonulásával indult, ami a nap folyamán 
többször megismétlődött. Az álarcosok végigvonultak a Ráday 
utcán a Vásárcsarnok felé, majd visszatértek a Bakáts térre. A dél-
előtt folyamán a kicsiket számtalan gyerekprogram várta: bábmű-
sorral, bohócparádéval, mesébe szőtt táncházzal szórakoztatták a 
legkisebbeket.

Délután különböző műfajú táncos produkciók zajlottak, de volt 
maszkaverseny és divatbemutató is, Sütő Enikő és a Forrai Divat-
tervező Iskola közreműködésével. Este a 200 éves Verdi-évfor-
dulóhoz kapcsolódva közismert nyitányok, áriák hangzottak el a 
Váci Szimfonikus Zenekar, Pándi Piroska és Xavier Rivadeneira 
operaénekesek előadásában, Farkas Pál vezényletével. A napot 
fáklyás felvonulás, közös tánc és tűzijáték zárta.

Olvassa be telefonjával 
a QR-kódot, és tekintse 

meg a képgalériát.

Sztojka Ramóna
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Rendőrőrsöt adtak át  
a József attila-lakótelepen
Ferencváros Önkormányzata tavaly nyújtott be pályázatot a Bel-
ügyminisztériumhoz közbiztonság növelését szolgáló fejlesz-
tések megvalósítása tárgyban, és a maximális, tízmillió forintos 
támogatást nyerte el. Ebből az összegből és jelentős önkormány-
zati forrásból végezték el a Börzsöny utcai objektum felújítását.  

A létesítmény átadásán dr. Bácskai János kifejtette, sokan úgy 
gondolják, a József Attila-lakótelepre már nem ér el az önkor-
mányzat keze, a városvezető szerint azonban az új rendőrőrs en-
nek az állításnak a látható cáfolata. A rendezvényen jelen volt dr. 
Vas Imre országgyűlési képviselő és Fuxreiter Róbert, a kerületi 

kapitányság vezetője is.
Utóbbi beszédében 

hangsúlyozta, hogy az 
emberek életük nagy ré-
szét a munkahelyükön 
töltik, és egyáltalán nem 
mindegy, milyen körül-
mények között dolgoznak. 
A rendőr őrnagy úgy véli, 
az új rendőrőrs épületében 
az állomány tagjai jobban 
fogják érezni magukat, 
mivel a technikai feltéte-
lek már adottak a sikeres 
munkavégzéshez.

Az esemény végén 
Derzsy Péter rendőr ez-
redes, rendőrségi főtaná-
csos, Budapest Rendőr-
főkapitányának bűnügyi 
helyettese ünnepélyesen 
átadta az épület kulcsát 
Petrik László őrnagynak, 
rendészeti osztályvezető-
nek.  

        (szencz)

tűz a gát utcában
A pincehelyiség égett a Gát utca 7. szám 
alatti háznál április 26-án a reggeli órák-
ban. A tűzet a katasztrófavédelem tűzoltói 
eloltották. Az épület víz- és gázellátásához 
szükséges csövek és berendezések elég-
tek, és megállapították, hogy a helyszínen 
szivárog a gáz. A közműszolgáltatások be-
rendezéseinek pótlását, illetve helyreállítá-
sát a FEV IX és a gázművek munkatársai 
hamar elvégezték, az ideiglenes vízellátás 
biztosítását a FESZOFE Kft. végezte. Sze-
mélyi sérülés nem történt.

Rácz László közbiztonsági referens sze-
rint a mentés során tapasztalható konstruk-
tív együttműködés példaértékűnek mond-
ható. – A helyreállításban részt vevő és a 
közreműködő személyek készséges, gyors, 
azonnali reagálásának köszönhetően volt 
csak lehetséges a lakhatási feltételek ilyen 
rövid idő alatti rendbehozatala és bizto-
sítása. Ezzel elkerülhetővé váltak egyéb 
lakosságvédelmi intézkedések megtételei 
– írta beszámolójában a szakember.

ékszerrablás az utcán
Eljárást folytat a IX. kerületi rendőrkapitányság egy 20 éves budapesti lakos ellen, 
aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy még tavaly nyáron egy kerületi autó-
busz-megállóban a járműről történő leszállás előtt kiszakította és eltulajdonította 
egy hölgy arany nyakláncát, majd ezt követően a buszról leugrott, és elszaladt. Rö-
vid időn belül jellegzetes ruházata alapján a rendőrjárőrök az elkövetés helyszíné-
nek közelében elfogták, és a sértett segítségére siető tanú közreműködésével azo-
nosították L. Antalt. A férfi hasonló bűncselekményt már korábban is elkövetett.

megakadályozták a kábellopásokat
Az ügyészség vizsgálja azt az esetet, amellyel kapcsolatban két férfit gyanúsíta-
nak azzal, hogy még januárban egy villamospálya feletti felsővezeték 35 méteres 
darabját próbáltak eltulajdonítani. Amíg egyikük felmászott a tartóoszlopra, és 
megkezdte a vezeték elvágását, a másik az út szélén állt, és figyelte a környé-
ket. Egy rendőrjárőr vette észre őket, így a helyszínen elfogták az érintetteket. 
A hatóságok eljárást folytattak G. László és társa ellen is, ugyanis a gyanú szerint 
év elején a két férfi bement egy fővárosi telephelyre, és onnan vashulladékot pró-
bált elsajátítani. Körülbelül kétszáz kilogramm fémhulladékot tettek gépkocsijuk 
tetejére, illetve annak utasterébe. A rendőrök azonban megzavarták őket, majd a 
helyszínen elfogták, és előállították az elkövetőket. A lopással okozott kár félmillió 
forint.
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Foci a szent gyepen
Bár az 1974-ben épült FTC-stadiont 
lebontották, a sok nagy csatát meg-
ért játéktér egy darabja továbbél: a 
József Attila-lakótelepen, a Torony-
ház és a Dési Huber utca kereszte-
ződésénél a klub megalapításának 
114. évfordulója alkalmából egy 
20x10 méteres minifutballpályát 
avattak, amelyet az onnan szárma-
zó gyep borít.

A Fradi-induló után Kopeczky Lajos, a 
tősgyökeres ferencvárosi sportriporter 
idézte fel 1899. május 3-át, majd el-
mondta, hogy az önkormányzat jóvoltá-
ból sikerült megmenteni a legendás stadion füvének egy részét.

Dr. Bácskai János, a IX. kerület polgármestere az FTC pályái-
ról beszélt, és kiemelte: az a szándék vezérelte az önkormányza-
tot, hogy a szentélyként tisztelt stadionból idehozott Fradi-gyep 
örökre megmaradjon. Személyes élményeként szólt arról, hogy 
a parlamenti válogatott tagjaként kétszer is játszhatott a legendás 
stadionban. Utalt a Fradi jelmondatára – erkölcs, erő, egyetértés –, 
amely minden küzdelem esetén vezérelv kell, hogy legyen.

Az FTC-stadionból származó gyepet Kerényi Lajos atya, az Ül-
lői úti Szent Kereszt plébánia vezetője áldotta meg, majd a sza-
kadó esőben Bánki József, korábbi válogatott futballista kezdőrú-
gása után, Kassai Viktor játékvezetése mellett mérkőzött meg a 

ferencvárosi és az újpesti hatévesek csapata. A szünetben Szász 
Kitti freestyle-világbajnok látványos bemutatóját is megcsodál-
hatták a jelenlévők.

Jó néhány egykori Fradi-klasszis jött el az eseményre, ott volt 
Fenyvesi Máté, Rákosi Gyula, Juhász István, ifj. Albert Fló-
rián és Telek András, valamint Springer Miklós, az FTC egyik 
alapítójának unokája. Eljött a pályaavatóra a Szent-Györgyi 
Albert Gimnázium lánycsapata is, amely néhány nappal koráb-
ban bronzérmes lett a bordeaux-i középiskolás világbajnokságon. 
Az 5–3-as vendégsikerrel végződött meccs után a meghívottak 
ellátták kézjegyükkel a pálya ünnepi tábláját.

(MS)

114 éves a Fradi
Száztizennégy évvel a nagy pillanat után ismét 
összegyűltek a Ferencvárost szeretők a Bakáts 
téren. A ma az önkormányzatnak otthont adó 
épület falán lévő, az FTC megalapítását hir-
dető emléktábla megkoszorúzását követően a 
tanácsteremben folytatódott az ünnepség.

1899. május 3. Ezen a napon néhány franzstadti 
polgár megalapította a Ferencvárosi Torna Clubot. 
Ahogy beszédében dr. Bácskai János, a IX. kerület 
polgármestere hangsúlyozta: akkor bizonyára egyi-
kük sem gondolta, hogy „közös gyermekük” Ma-
gyarország legnépszerűbb, világszerte legismertebb 
sportegyesületévé válik. A klub mögött álló milliós 
szurkolótábor kötelezi a városrész vezetését, hogy 
évről évre felidézze a történelmi momentumot.

Az önkormányzat (1899-ben elöljáróság) Bakáts 
téri épületén lévő emléktáblán koszorút helyezett 
el dr. Bácskai János és dr. Vas Imre, Ferencváros 
országgyűlési képviselője, a Nagy Béla Fradi Ha-
gyományőrző Egyesület nevében Takács Tibor, az 
Albert Alapítvány kuratóriumának képviseletében Albert Magdolna, az FTC Baráti Kör 
nevében pedig Springer Miklós, a klubalapító Springer Ferenc unokája és Hélisz József.

A tanácsteremben az esemény főszervezője, Takács Tibor először azokról a volt ferenc-
városi sportolókról emlékezett meg, akik ezekben a hetekben ünneplik vagy ünnepelték 
volna kerek évfordulós születésnapjukat, az 1913-ban született Csikós Gyulától kezdve 
az 1963-as születésű Fodor Imréig. Számos sportág képviseletében sok kiváló fradista 
jött el a találkozóra, köztük a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Kárpáti György, 
aki a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének díszkiadványát adta át a városzrész 
vezetőjének. Az ünnepségen megjelent Szentes Tamás, Budapest főpolgármester-helyet-
tese is. ?

Ön is a zöld-fehéreknek szurkol?
Géth Ede:

– Itt lakom a kerület-
ben, így hát nem is kér-
déses, hogy a Fradinak 
drukkolok, és azt sze-
retném, ha újra nagy 
csapat lenne. Most úgy 

tűnik számomra, elég jó kezekbe ke-
rült a gárda, úgyhogy bízom benne, 
hogy jövőre bajnokságot nyernek.

Veres Gábor:
– A nemzeti válogatott 

megmérettetései jobban 
érdekelnek, de voltam 
már kétszer Fradi-mecs-
csen is. Az új stadion 
látványtervei nagyon 

tetszenek, meg vagyok elégedve a le-
endő komplexum külsejével.

Gombár István:
– Még sosem voltam 

Fradi-meccsen. Eddig 
vidéken laktam, nemrég 
költöztem Abaújszántó-
ról a kerületbe, és mivel 
a zöld-fehéreknek szur-

kolok a bajnokságban, az lesz az első 
dolgom, hogy kilátogatok a követke-
ző budapesti mérkőzésükre.
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Fővárosi hírek

Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP) Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDNP) 

Csárdi Antal (LMP)

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP) 

Hidasi Gábor (MSZP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)

Kandolka László, 1. evk. (Fidesz–KDNP)

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)

Kassab Adonis István (független)

Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz–KDNP)

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDNP)

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)

Pál Tibor (MSZP)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)

Tornai István (független)

Veres László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)

Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz–KDNP)

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Polgármesterként a Polgármesteri Hivatalban (I. em. 
24.) minden hónap utolsó csütörtökén 12–16 óráig, 
bejelentkezés személyesen az Ügyfélszolgálati Irodá-
ban, nyitvatartási időben. A József Attila-lakótelepen 
(Toronyház u. 3/B – Ügyfélszolgálati Kirendeltség) 

minden hónap második csütörtökén 17–18 óráig. 
Országgyűlési képviselőként minden hónap utolsó csütörtökén 
16.30–18 óráig a Lónyay utcai Fidesz-irodában.

Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap 
utolsó szerda, 12–16 óra, Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14., II. emelet 38. Képvi-
selői fogadóóra: minden hónap első hétfő, 
17–19 óra, a részönkormányzat irodája, 

Toronyház u. 3/B. Bejelentkezés az ügyfélszolgálati irodákon 
(Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 3/B). Érdeklődni lehet 
telefonon: 215-1077/210-es mellék. 

Legalább egy nappal korábbi előzetes  
egyeztetés alapján.  
Telefon: 06/20/365-0340

Minden hónap második kedd, 15–17 óra, a 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A), illetve egyeztetés alapján. Telefonon: 
06/20/513-0779

Minden hónap első péntek, 9–11 óra, a 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A). Telefon: 280-7195,  
e-mail: hidasigabor@freemail.hu.

Minden hónap első péntek, 10–12 óra, 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A) Telefon: 280-7195,  
e-mail: hidasi.gyula@ferencvaros.hu

Minden hónap első hétfő, 17–19 óra, Ferenc-
városi Művelődési Központ (IX., Haller u. 27.)

Minden páros hét kedd, 16–18 óra, IX., 
Lónyay u. 48., illetve előzetes egyeztetés 
alapján bármikor. Telefon: 06/20/510-7425

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor. 
Telefon: 06/70/379-9243

Minden hónap második hétfő, 17–19 óra, 
Ferencvárosi Művelődési Központ (IX., Haller 
u. 27.), illetve előzetes egyeztetés alapján. 
Telefon: 06/30/276-3395

Előzetes egyeztetés alapján bármikor. 
Telefon: 215-1077/537 mellék, e-mail: 
danielmartos20@gmail.com

Minden hónap második kedd 16.30–18 óra, 
Köztelek u. 2. fszt. 1. Előzetes egyeztetés 
alapján. Telefon: 06/20/969-8849

Minden hónap második péntek, 16–18 
óra, József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
MSZP-irodája (IX., Toronyház u. 3/B). Telefon: 
348-0864, e-mail: ptibor9@gmail.com

Minden hónap első péntek, 16–18 óra, 
Aszódi úti önkor mányzati iroda, vagy előze-
tes bejelentkezés alapján: 06/20/975-8262

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor. 
Telefon: 06/70/333-1713

Minden hónap első hétfő, 16–17.30 óra, 
FESZ-Oktatási Stúdió (Mester u. 33–35., 
bejárat a Dandár utca felől), vagy  előzetes 
bejelentkezés alapján bármikor. Telefon: 
06/30/250-2249

Minden hónap második csütörtök, 16–18 
óra, Bakáts téri általános iskola könyvtára, 
vagy sürgős esetben a 06/20/926-5633-as 
telefonon.

köszönet nagyszentjánosnak
Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület április 25-én. Napi-
rend előtti felszólalásában Martos Dániel frakcióvezető (Fidesz–
KDNP) a rezsicsökkentésről beszélt, és felkérte a jelenlévő ellen-
zéki képviselőket is, hogy támogassák azt az aláírásgyűjtő íveken, 
de az MSZP-sek nem kívánták aláírni.

A testület megszavazta, hogy pályázatot nyújtanak be műfüves 
focipálya építésére, amelyhez 5 millió forintos önrészt biztosíta-
nak.

A képviselők köszönetet nyilvánítottak Nagyszentjános telepü-
lésnek, amely egy 1800 fős község a Kisalföld keleti részén. Idén 

március 15-én – a hírekből ismert zord időjárási körülmények mi-
att – több ezren ragadtak az autópályán, akiknek a kistelepülés la-
kói önzetlen segítséget nyújtottak. Így a ferencvárosi Weöres Sán-
dor Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak is, akik sítáborból 
hazafelé tartva már 10. órája vesztegeltek a buszon, amikor a se-
gítséget hozó csapat ellátta az utasokat élelemmel és teával. Ké-
sőbb átszállították őket a közeli Nagyszentjánosra, ahol az óvo-
dában helyezték el a diákcsoportot. Hálája jeléül a testület 500 
ezer forint támogatással kíván hozzájárulni Nagyszentjános épülő 
játszóteréhez, amelyet a település már régóta szeretne kialakítani.

Előzetes bejelentkezés alapján 
a József Attila-lakótelepi 
Közösségi Ház Fidesz-irodájában 
(IX., Toronyház u. 3/B). Telefon: 
a 06/20/279-7025, vas.imre@
fidesz.hu

Elkészült Budapest új, 2030-ig szóló hosszú távú városfejlesztési 
koncepciója; hasonlóan részletes, komplex helyzetelemzés har-
minc éve nem készült. A koncepció szerint a 2014 és 2020 közötti 
uniós támogatási időszakra a főváros 27 darab – 50 millió euró 
feletti értékű – nagyprojekttel készül.

Több mint 600 millió forintot fordított arra a Budapest Gyógy-
fürdői és Hévizei Zrt., hogy a fürdők, strandok megszépült kör-
nyezetben, új szolgáltatásokkal várják vendégeiket. A Gellért, a 
Dagály és a Palatinus fürdő már látogatható, a Római strandfürdő 
május 18-án nyit.

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő Fidesz–KDNP) 
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HASZONKULCSMEGHíVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

egyetértenek a rezsicsökkentés ügyében?
A parlament döntése értelmében 2013. január 1-jétől tíz százalékkal csökkent a földgáz, az áram és a távhő díja. Április 
29-én pedig a víz-, csatorna- és szemétszállítási díjak csökkentését szavazták meg. A döntéssel kapcsolatban a Ferencvá-
ros Önkormányzatában működő frakciók vezetőit kérdezte a 9.TV stábja.

– A rezsicsökkentéssel a kormány a lakosság terheit közvetlenül 
kívánja enyhíteni – mondta el Görgényi Máté, a Fidesz frakció-
vezető-helyettese. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy ez a döntés 
úgy kedvez a lakosságnak, hogy közben nem ró terheket 
az államra. Ellentétben például egy áfacsökkentéssel, 
amely közvetlenül az államtól vonna el komoly ösz-
szegeket, ráadásul nem jelentene garanciát arra, 
hogy valóban olcsóbban vásárolhatunk.

Görgényi Máté a Fidesz aláírásgyűjtési akciójá-
val kapcsolatban elmondta, azok a szolgáltatók, 
amelyeknek a kormánydöntés miatt csökkent 
a profitjuk, bírósághoz fordultak. Ezért fontos, 
hogy az emberek aláírásukkal jelezzék, kiállnak 
a kormány és a rezsicsökkentés mellett. Az ország-
ban jóval egymillió fölött jár az aláírók száma, csak a 
József Attila-lakótelepen több mint háromezer aláírás 
gyűlt össze. Továbbra is várják azokat, akik aláírásukkal 
támogatni kívánják a rezsicsökkentést. Állandó helyszí-
nen, kedden és csütörtökön 14 és 17 óra között, a Lónyay 
utca 48. és a Toronyház u. 3/B szám alatt található Fidesz-
irodában.

– Először is szeretném jelezni, hogy a Szocialista Párt 
úgy országosan, mint Ferencvárosban egyetért a rezsicsök-
kentéssel – fogalmazott Pál Tibor, az MSZP frakcióvezetője. Hiá-
nyolja azonban, hogy a törvény nem differenciál, vagyis nem tesz 
különbséget a tehetősebb emberek és a szegényebbek között, sze-
rinte utóbbiakat jobban kellett volna támogatni. Erre vonatkozóan 

egy törvénymódosítást is benyújtottak a parlamentbe, ezt azonban 
a kormánypárt nem támogatta. Ahhoz, hogy a mindennapi élet 
olcsóbb legyen, fontos lenne a politikus szerint, hogy az élelmi-

szerek áfája csökkenjen huszonhétről öt százalékra. Ezzel 
az élelmiszeriparban jelenlévő feketegazdaságot is 
vissza lehetne szorítani. Az MSZP az áfacsökkentés 

érdekében kezdett aláírásgyűjtésbe, Ferencváros-
ban eddig több ezren írták alá a támogatóívet. Pál 
Tibor szerencsésnek tartaná, ha folytatódna a 
korábban általuk elkezdett panelprogram, hiszen 
ahol kicserélték a nyílászárókat, leszigetelték az 

épületeket, szinte felére csökkentek a fűtési költ-
ségek. Véleménye szerint a kormány rezsicsök-

kentése és az MSZP áfacsökkentő javaslata együtt 
jelentene igazi könnyebbséget az emberek számára.
Csárdi Antal, az LMP frakcióvezetője támogatja a 

rezsicsökkentést, hiszen tapasztalatai szerint a magas 
rezsiköltségek nagyon megnehezítik az emberek életét. 

Úgy látja, hogy ez a mostani csökkentés a Fidesz részéről 
egy kampányfogás. – Ha megnézzük a 2010–2012 közötti 
időszakot, ötvenhat százalékkal növekedett a legrászorul-

tabb rétegnél a gáz ára – fogalmazott a frakcióvezető, majd 
hozzátette, félrevezető, hogy ezt a növekedést tízszázalékos 

csökkenésként kommunikálja a kormány. Csárdi Antal nem tart-
ja igazságosnak, hogy ugyanannyi kedvezményt kapnak a rezsi-
csökkentés révén a luxusvillában lakók, mint a garzonlakásban 
élők.                 (Forrás: 9.tv)

tájékoztatás a József attila  
terv részleteiről
Kerületünk több mint 2,8 milliárd 
forintnyi támogatást kapott a Kö-
zépső-Ferencvárost érintő szociális 
városrehabilitációra pályázati úton az 
Európai Uniótól. A támogatásból a 
Gát utca térségében többek között 5 
bérház, ezen belül 106 bérlakás teljes 
felújítása valósulhat meg. Emellett az 
utca burkolatának két szakasza is meg-
újul, és közel 900 m2 zöld felületet is 
kialakítanak. A műemlék védettségű 
József Attila-emlékhelyen egy nagy 
alapterületű, a 21. század igényeinek 
megfelelő kulturális látogatóközpont 
jön létre.

A támogatásból mintegy 300 millió 
forint jut a kerületben munkahely-
teremtésre, szociális felzárkóztató 
programokra. Lehetőség nyílik isko-
lai tehetséggondozásra, szakképzési, 
kulturális, közösségfejlesztést célzó, 
egészségügyi és drogprevenciós prog-
ramok támogatására is.

A témában tartandó lakossági fórum-
ra bárki elmehet, és lehetősége lesz 
kérdéseket feltenni a tervvel kapcso-
latban.

A rehabilitációval kapcsolatos be-
mutatót tartja: dr. Bácskai János pol-
gármester, dr. Gál Csaba projektiroda 
vezető.

A rendezvény időpontja: 2013. május 22. 17.00 óra
Helyszíne: Molnár Ferenc Általános Iskola,  

1095 Bp., Mester u. 19.

ne hagyja az utolsó  
pillanatra!
Rengeteg kellemetlenségtől kímélhetik 
meg magukat azok, akik nem várják meg 
a május 21-i határidőt, hanem mielőbb 
benyújtják személyijövedelemadó-beval-
lásukat. A bevallás elkészítéséhez prak-
tikus segítséget nyújt a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) internetes honlapjáról 
(www.nav.gov.hu) elérhető bevalláskitöl-
tő program. Ennek használata nemcsak 
azért célszerű, mert beépített kitöltési 
útmutatóval rendelkezik, hanem azért is, 
mert a már kitöltött bevallás leellenőriz-
hető. A program közvetlen lehetőséget 
biztosít a bevallás adóhatóság felé történő 
elektronikus továbbítására is. A NAV sze-
rint a bevalláskitöltő programot használók 
kisebb arányban vétenek hibát, így visz-
szaigényelt személyi jövedelemadójukat 
könnyebben és gyorsabban kapják meg.
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a lónyay utcából a vb-dobogóra
SpoRt

Rióban érmet szeretne
A jelenlegi magyar ökölvívás egyik legnagyobb tehetsége Harcsa Zoltán. A londoni olim-
pián szereplő három bokszolónk közül egyedül ő végzett pontszerző helyen, a későbbi 
ezüstérmestől nagy csatában kapott ki, és az ötödik lett. Az utánpótlás-világversenyeken 
már több dobogós helyet elérő húszéves sportember tősgyökeres ferencvárosi.

Harcsa Zoltán a IX. kerületben látta meg a nap-
világot, és itt is nőtt fel. A Telepy utcai iskolába 
járt egészen az érettségiig. Kisgyermekként két 
évig az FTC-ben futballozott, ám később egy 
másik sportág csábította el. Az ökölvívásnak 
már hagyománya van a családjában, édesapja 
szintén bokszolt fiatalon, így aztán a bátyját, 
Norbertet követve, ő is lement a Vasas edzőter-
mébe, és ott is ragadt. Több 
klubot is megjárt azóta, jelen-
leg az Unio Sport Kispest BC 
versenyzője.

– Mint igazi ferencvárosi 
gyerek, én is a Fradinak szur-
koltam, de sajnos a zöld-fe-
héreknél már nagyon régóta 
nincs ökölvívó-szakosztály, 
így máshol kellett bokszol-
nom – kezdte az ifjú tehet-
ség. – Soha nem voltam bal-
hés típus, mindig igyekeztem 
békés eszközökkel megolda-
ni a vitás kérdéseket, vagy-
is nem használtam ki, hogy 
hivatásszerűen „verekszem”. 
Az edzéseken levezettem a 

felesleges energiáimat – mesélte.
A ma is Ferencvárosban élő sportember már 

tizenévesen letette névjegyét a nemzetközi 
mezőnyben, ifjúsági és junior Európa-bajnoki 
ezüstérmes, az ifi világbajnokságon és az Ifjú-
sági Olimpiai Játékokon pedig bronzérmes volt. 
Tavaly kvótát szerzett a londoni nyári olimpi-
ára, ahol jól teljesített, és a negyeddöntőben 

nagy küzdelemben maradt 
alul a később a finálét egyet-
len ponttal elvesztő brazil 
Falcao Florentinóval szem-
ben.

Harcsa Zoltánra az idén a 
magyar bajnokságon kívül 
két nagy erőpróba vár. Jú-
niusban Minszkben lesz az 
Európa-, majd októberben a 
kazahsztáni Almatiban a vi-
lágbajnokság, és mindkét vi-
adalon szeretne érmes lenni.

– Tudom, még messze van, 
de már gondolok a riói olim-
piára is, ahol a dobogó a cé-
lom – mondta határozottan.

(MS)

A franciaországi Bordeaux-ban rendezték meg az ISF 
középiskolai labdarúgó-világbajnokságot április máso-
dik felében. A lányok mezőnyében hazánkat a ferenc-
városi Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos Iskola és 
Gimnázium csapata képviselte.

Az Ömböly Attila testnevelő tanár vezette együttes csoportjában 
mindhárom csoportmérkőzését megnyerte. A görögöket 14–0-ra 
ütötték ki a Lónyay utcaiak, a házigazda franciákat 2–0-ra verték 
meg, míg Guatemala ellen nagy küzdelemben 3–2-re győztek.

A negyeddöntőben a német gárdával csaptak össze a ferenc-
városiak, a végső győzelemre is esélyesnek tartott ellenfelüket 
4–3-ra múlták felül. Az elődöntőben Finnország következett, és 
a találkozón egyetlen gól született – ezt északi rokonaink szerez-
ték, így ők jutottak be a fináléba, ahol a franciákat is legyőzték. 
A harmadik helyért vívott mérkőzésen Brazíliát verték meg 5–3-
ra lányok, és ezzel bronzérmesek lettek. A torna 1993 óta íródó 
történelmében ez volt hazánk első dobogós helyezése a hölgyek 
között.

A bronzérmes csapat tagjai: Csorbai Nikolett, Dani Csilla, Dió-
szegi Fanni, Fenyvesi Evelin, Ferencz Katalin, Hely Annamária, 
Kaján Zsanett, Kiss Gabriella, Kocsán Petra, Krascsenics Csilla, 
Krascsenics Petra, Marsi Krisztina, Nagypál Fatime, Rapcsák 
Klaudia, Rozmis Gabriella, Vancsik Viktória, Viczai Katalin, 
Zoltán Bettina. A csapatvezető Ömböly Attila, a tolmácsként is 
közreműködő kísérő tanár Vlajkuné Arany Erzsébet volt.

kiváló német 
játékos érkezett
Még véget sem ért a női 
kézilabdázók idénye, már 
nagy változások történtek 
a Ferencváros keretében. A 
rutinos kapus, Pastrovics 
Melinda Siófokon folytatja 
pályafutását, csakúgy mint 
Dajka Bettina és Deáki 
Dóra, utóbbi két játékos köl-
csönbe került a Balaton-par-
tiakhoz. Pastrovics helyére 
a Fehérvár KC-tól érkezett a 
24 éves Szikora Melinda, aki 
vehemens, forróvérű kapus-
ként jellemezte önmagát, és 
a Népligetbe igazolt Vácról 
a 19 éves beállós, Mészáros 
Rea is.

A legnagyobb fogás a 
27 éves, 85-szörös német 
válogatott átlövő, Laura 
Steinbach. A német csapat-
ban 165 gólt szerző táma-
dóra a szerbiai Európa-baj-
nokságon figyelt fel Elek 
Gábor, az FTC vezetőedző-
je, Steinbach 2+1 évet írt alá 
a zöld-fehéreknél.
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a telepy nyert a kerekerdőben
Áprilisban már harmadszor rendezte meg a 
Ferencvárosi Közösségi Alapítvány a „Fe-
rencvárosi Aput a Kapuba” Kupa (FAKK) 
elnevezésű kispályás labdarúgótornát, 
amelynek lényege, hogy minden iskolai 
csapat hálóját egy apuka őrzi. A Kerekerdő 
parkban lévő műfüves pályán a Telepy Ut-
cai Általános Iskola együttese bizonyult a 
legjobbnak a József Attila és a Kosztolányi 
Dezső Általános Iskola csapata ellen.

Az eredményhirdetés előtt megmérkőzött 
egymással a színészválogatott és az Igyon 
egy szódát Ferencvárosért! kampányban 
részt vevő vendéglátóhelyek együttese. 

A program lényege, hogy minden 
pohár szóda vagy szódával készült 
ital árának egy részével támogatják 
a közösségi alapítványt. A felnőttek 
meccsén a vendéglátósok győztek.

Jordán Péter, a FAKK szervezője 
elmondta, a támogató cégeknek kö-
szönhetően közel hatszázezer forint 
gyűlt össze, amely az FKA Gyermek 
Alapját gyarapította. A közreműködő 
három iskola ebből kaphatott pénz-
jutalmat, de olyan tárgyakat is ha-
zavihettek a diákok, amelyeket más 
támogatók ajánlottak fel.

különös séta a fűben
Egy új mozgásforma hódította meg Európa északi és nyugati 

részét, amely néhány éve megérkezett Magyarországra is. Ez a 
nordic walking.

A kifejezés szó szerinti fordítása északi gyaloglás. Másfajta 
mozgást takar, mint amit eddig elképzeltünk a gyaloglásról, és 
tavasztól őszig gyakorolható. A sífutásból átvett két bot – ame-
lyek némileg eltérnek a havon használatosoktól – gyaloglás köz-
ben először talán megmosolyogtató, de ez a sport számos pozitív 
tulajdonsággal bír. Korra, nemre való tekintet nélkül bárki, bár-
mikor elkezdheti.

A nordic walking nagyon intenzív testedzés. Művelése köz-
ben nemcsak a láb, hanem a felsőtest is komolyan bekapcso-
lódik a munkába, így izmaink 90 százalékát átmozgatjuk. Ez 
a mozgás meglepően hatékony zsírégető, a bot nélküli sétához 
képest akár 20–45 százalékkal is nőhet a kalóriafelhasználás. 
A IX. kerületieket hetente négyszer várják edzésre a Népliget-
ben, a Ferencváros Kártya felmutatásával 10% kedvezményt 
kapnak a bérlet árából. Bővebb információt a vesszey@gmail.
com e-mail címen kaphatnak.

MOZDULJ VELÜNK!

az iskolának is szól a megtiszteltetés
A Ferencváros Sportjáért Díjat 2013-ban Dombóvári Szilvia, a Ferencvárosi 
Komplex Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
testnevelő tanára kapta, aki gyors- és görkorcsolyaedzőként kiváló eredményeket 
ért el tanítványaival a nagy nemzetközi versenyeken.

Tizenegy évvel ezelőtt a szombathelyi tanárképző főiskolán szerzett testnevelő tanári diplo-
mát Dombóvári Szilvia. 2004-ben Budapestre költözött, és a Gát utcai Ferencvárosi Komp-
lex Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógusa lett.

– Hamar kiderült számomra, hogy a speciális problémákkal küzdő gyerekek miatt, itt 
gyógytestnevelői tudásra is szükség van, ezért beiratkoztam a Semmelweis Egyetem Testne-
velési és Sporttudományi Karára, ahol két év alatt elvégeztem a kiegészítő képzést – mesél-
te. – Már akkor is komoly sportélet zajlott a Gát utcai suliban, amely részeként a 
diákok rendszeresen jártak korcsolyázni a Városligetbe. Így bekapcsolódtam a 
korcsolyaoktatásba, majd a tavasztól őszig tartó időszakban kiegészítő sport-
ként elkezdtük a görkorcsolyázást is.

A tanárnő egyre több versenyre vitte el tanítványait, akik nagyszerű ered-
ményeket értek el. A speciális nyári és téli olimpiákon, vala-
mint Európa-bajnokságokon érmek sokaságát nyerték a gye-
rekek. A nemrég véget ért szezonban hetente egyszer a rövid 
pályás felnőtt válogatottal gyakorolhattak együtt a fiatalok, és 
ez mind emberileg, mind szakmailag sokat jelentett nekik.

Dombóvári Szilvia úgy véli, a Gát utcai intézménybe járó diákok-
ra az átlagosnál nagyobb hatással van a rendszeres sport, és jelentősen 
hozzájárul testi és szellemi fejlődésükhöz. Ez több odafigyelést és tü-
relmet igényel a tanároktól, cserébe nagy szeretetet kapnak a nevelők 
tanítványaiktól.
– Megtiszteltetés számomra, hogy elismerték munkámat a kerületben, 
de ez egyúttal az iskolának is szól – mondta a kitüntetett testnevelő.
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Helytörténeti kvíz
Az alábbi kérdések a kerületben működő intézményekhez, épített emlékekhez, Ferencváros történetéhez kapcsolódnak. 
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre május 21-ig elküldő megfejtőink között értékes könyvaján-
dékot sorsolunk ki. A nyertest e-mailben értesítjük.

1. Kiről nevezték el a városrészt?
A) I. Ferenc B) II. Ferenc C) I. Ferenc Jó-
zsef
2. Mikor kapta a kerület a Ferencváros ne-
vet?
A) 1792-ben B) 1867-ben C) 1873-ban
3. Hogy hívták a József Attila-lakótelep 
elődjét?
A) Mária Terézia-lakótelep B) Mária Va-
léria-lakótelep C) Anjou Mária-lakótelep
4. Ki ő? Édesapja uradalmi intéző volt. 
Gyermekkorát egy dél-dunántúli faluban 
töltötte, iskolába a környező falvakba járt. 
A ‘60-as években jelentek meg első gyere-
keknek és felnőtteknek szánt elbeszéléskö-
tetei, később is elsősorban rövid prózában 
alkotott. Műszetében meghatározó a gyer-
mekkor alapélménye. Meséi egyedi hang-
ja, jellegzetes, a tájnyelvből és a gyermeki 
látásmódból építkező nyelve a rajongásig 
népszerűvé tette, és a hazai, nemzetközi 
szakma elismerését is kiváltotta. Műveit 
számos nyelvre – köztük németre, román-

ra, lengyelre, észtre, szlovákra, csehre, 
olaszra – fordították. 2006-ban Ferencvá-
ros díszpolgára lett.
A) József Attila B) Ritoók Zsigmond 
C) Lázár Ervin
5. A lenti képen Lechner Ödön 1871-es 
látványterve látható a kerületben felépült 
Honvédmenházról. A Soroksári úton álló 

ház a II. világháborúban elpusztult. Milyen 
célból építették?
A) az elhunyt honvédek árváinak befoga-
dására B) az 1848-as rokkant honvédek 
időskori ellátására C) kórháznak
Előző lapszámunk nyertese: Sóvágó Dá-
vid, Ipar utca. Gratulálunk! A helyes meg-
fejtés: 1 – A; 2 – C; 3 – A;. 4 – C; 5 – A.

süvöltő – pünkösd

„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt 
valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen 
zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. 
És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre 
azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel.” (Aposto-
lok cselekedetei – Károli Gáspár fordítása.)

Gondolom, csak úgy süvöltött minden, amikor a Szentlélek 
megérkezett a tanítványok körébe. Hihetetlen élmény lehetett. 

Egyszer csak a világ minden részét betöltötte a suhogás, süvöltés, 
zúgás. Ott volt mindenütt a Szentlélek. Leírhatatlanul. 

Van egy kicsi madár, amit süvöltőnek hívnak. Képzelhetjük, ha 
így hívnak egy madarat, akkor – ha megjelenik valahol – minden 
teli van a süvöltő hangjával, énekével, szárnycsapásával. Ahogy 
a madarak képesek betölteni a világot, és képesek hangjukkal, je-
lenlétükkel magukra vonni a figyelmet… nos, a Szentlélek jelen-
léte is pontosan ilyen volt. Ahogyan a lélek telizizegte, susogta, 
huhogta, serdítette ott, akkor a tanítványok személyét, egyben ez 
azt is jelentette, hogy az életük telis-tele lett a Szentlélek erejével, 
s ezután már az igét, a teremtő igét, a testté lett igét hordozták 
életükben, átadva másoknak, egészen a mi életünkig.

Csakhogy mostanság nem azt látjuk, mint akkor régen, hanem 
egészen mást. Zúg körülöttünk minden. Hatalmas zajjal zakatol-
nak a járművek, telezsibongja fejünket a média, zizeg s kerreg a 
vincseszter számítógépünkben, de mi nem akarunk eltelni ezek-
kel a zajokkal, hanem azt szeretnénk, ha a Szentlélek süvöltene 
bele életünkbe, s nem valami csodaként, s nem valami szép tanítói 
képként, vagy allegórikus gondolatként, hanem azt szeretnénk, 
ha valóságosan most, ezen a mostani ünnepen, pünkösd ünnepén 
megérkezne végre a Szentlélek, s belesuhintaná az életünkbe Is-
tennek szeretetét. Azt szeretnénk, ha a hívekhez és mindenkihez 
– még hozzád is, aki e sorokat olvasod – megérkezne a Szentlélek, 
az ÉLET ereje, sőt, még a panellakásokba és minden embernek a 
szívébe is. Azt szeretnénk, ha a Szentlélek mindent betöltene kö-
rülöttünk és bennünk, ahogy a süvöltő madárka jelenléte be szok-
ta tölteni ilyenkor az erdőket, fás parkokat és a villamos melletti 
erdősávot…

Bereczky Zoltán református lelkész

Ez a pünkösdi mennyezetkazetta 
Szilágysomlyón található.
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idősügyi programajánló
Séta a Tamariska-dombra

Május 16. 9.00
Találkozás: a KÖKI vasútállomás pénztáránál 
Program: Séta a Kis-Duna partján, komppal So-
roksárra, ott pihenés, majd hazautazás HÉV-vel.

Vízitorna
Május 17. 16.00
Weöres Sándor Általános Iskola (Lobogó u. 1.) 
tanuszoda

Bűnmegelőzésről, közbiztonságról szóló előadás
Május 27. 10.00
FMK (Haller u. 27.)

Író-olvasó találkozó
Május 28. 16.00
FSZEK Boráros téri fiókkönyvtár
A Széphalom Könyvműhely mutatja be az ün-
nepi könyvhéten megjelenő köteteit. Az esten 
közreműködnek: Mezey Katalin kiadóvezető, 

Báger Gusztáv József Attila-díjas költő, Pósa 
Zoltán József Attila-díjas költő, Kósa Sándor 
prózaíró.

Nosztalgia Filmklub
Federico Fellini: Amarcord
Május 23. 16.00
Kosztolányi Sziget Pinceszín, Mátyás u. 7.

Gyógytorna
Május 29. 16.00
Dési Művelődési Ház (Toronyház u. 17/B)

Egészségügyi előadás
Időskori mozgásszervi betegségek
Május 30. 14.00
Dandár u. 28.

Az idősügyi programokkal kapcsolatban észre-
vételeiket várják a 06/1/ 215-1077/379 telefo-
non, illetve az idosugy@ferencvaros.hu e-mail 
címen.

az édesanyákat ünnepelték
Anyák napja alkalmából virággal és apró ajándékokkal kedveskedtek a Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának Szerető Kezek Gondozóháza 
dolgozói a bentlakó időseknek május 6-án.

– Idén első ízben hívtuk meg a 
családtagokat, ezért ez az alka-
lom igazán bensőséges és meg-
ható volt – mondta Hüttnerné 
Szabados Mária szakmai ve-
zető. 

A Kosztolányi Dezső Általános 
Iskola 2. osztályos tanulóinak 
verses-zenés összeállítása min-
denki szeméből könnycseppe-
ket csalt elő, de a bentlakók is 
kivették részüket a műsorból, 

így Orbán Ottó édesanyjára 
emlékezve szavalta el József 
Attila Mama című versét, míg 
Gizi néni saját költeményét az 
intézmény egyik dolgozója ol-
vasta fel a közönségnek.

PÁLYÁZAT

„Ferencvárosi 
életutak”
Önéletírói pályázat 
időseknek, nyugdíjasoknak
Ferencváros Önkormányzata 
és az Írók Alapítványa-Szép-
halom Könyvműhely „A 
teljesség felé” idősügyi kon-
cepció keretében pályázatot 
hirdet a városrész közelmúlt-
jának személyes sorsokban 
tükröződő megírására.
Pályázati témakörök:
• a személyes életút egy-egy 

eseményének megírása
• a személyes életút megírá-

sa
• egy átélt történelmi pilla-

natnak megírása
• az életút egy emlékezetes 

pillanatának megírása
A pályázók köre: 60 év fe-
letti természetes személyek, 
akik vagy ferencvárosi lako-
sok, vagy életük valamilyen 
módon Ferencvároshoz kö-
tődik.
Beadás módja: a papíron 
benyújtandó pályázatokat 
egy példányban, postai úton 
az Írók Alapítványa részére 
az alábbi címzéssel várjuk:
Írók Alapítványa, Budapest, 
9. Posta – „postán maradó”, 
1450, vagy személyesen is 
benyújthatók a pályaművek 
péntek kivételével hétközna-
ponként 10–15 óra között az 
1097 Budapest, Lónyay utca 
43. fszt. 1. címen (telefon: 
06/1/351-0593), kézzel vagy 
géppel írt formában. Kéz-
zel írt dokumentum esetén a 
terjedelem 20 A/4-es oldal-
nál, géppel írt dokumentum 
esetén 16 A/4-es oldalnál ne 
legyen több (14-es betűmé-
rettel, 1-es sorközzel kérjük).
Beadási határidő: 
2013. július 1.
Eredményhirdetés: 
2013. október 1.
A legjobb pályaművekből 
könyv készül.
További részletek: 
a www.ferencvaros.hu hon-
lapon, illetve a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálati 
irodáin.

vizitorna időseknek
Vízitornát tartanak minden hónap első keddjén a 
Molnár Ferenc Általános Iskola (Mester utca 19.) 
uszodájában nyugdíjasoknak. A vízitorna javítja a 
testtartást, stresszoldó, méregtelenítő hatással rendel-
kezik, fejleszti a koordinációt, tonizálja az izmokat, 
zsírégető hatású, fokozza az anyagcserét, serkenti a 
vérkeringést, ugyanakkor kíméli az ízületeket.
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Felléptek a húrok mesterei
A tavalyi sikeres koncert után idén ismét akusztikusgitár-estet tartottak Fe-
rencvárosban, ezúttal a Köztelek utcai Ádám Jenő Zeneiskola hangversenyter-
mében a Tavaszköszöntő Fesztivállal egy időpontban. 

Az esemény házigazdája és egyben fel-
lépője Szabó Sándor gitárművész volt, 
de Szátvári Csaba gitáros, valamint a 
Heidrich Roland és Szalay Tamás duó is 
megörvendeztette produkciójával a közön-
séget. A gitárzene szerelmesei két részlet-
ben élvezhették az előadásokat, amelyek 
klasszikus hangszerelésük mellett a mo-
dern dzsessz és a világzene jellegzetessé-
geit is magukban hordozták.

Szabó Sándor neve egyébként nem is-
meretlen a gitárzene kedvelői előtt, sőt. A 
művész klasszikus gitáron kezdte tanulmá-

nyait, ám a ‘70-es évek közepétől figyelme 
a dzsessz és az improvizáció felé irányult. 
Hazánkban elsőként kezdett szólóban mo-
dern akusztikusgitár-zenét játszani. Mivel 
azonban ennek a hangszernek nincs tra-
díciója Magyarországon, Szabó Sándorra 
elsősorban külföldön figyeltek fel.

Lemezei Angliában, az Egyesült Ál-
lamokban, Németországban is jelentek 
meg. 2002 óta egyik szervezője a ha-
zánkban évente rendezett Nemzetközi 
Akusztikusgitár Fesztiválnak. 

(szd)

könyvek gyereknapra
Kutatások bizonyítják, milyen fontos, 
hogy a gyermekek gazdag szókinccsel és 
kifejezéskészlettel kezdjék meg az iskolát. 
Az olvasni még nem tudó kicsik számára 
így nemcsak szórakozás, a családdal való 
értékes időtöltés a közös mesélés, hanem 
egyfajta felkészítő is a majdani tanulásra. 
Magyarországon május utolsó vasárnapján 
ünnepeljük a gyereknapot. Az alkalomra 
a legújabb gyerekkönyvek közül válogat-
tunk.

A legkedveltebb költők egyike Varró Dá-
niel. A Nem, nem, hanem című friss kötete 
(Manó Könyvek) tulajdonképpen egyetlen 
hosszú, verses találóskérdés: a gyerekek 
rímek segítségével jöhetnek rá például 
arra, „mit kell tenni a virággal, ha kókadt”, 
vagy arra, „mikor van sok-sok-sok csillag 
az égen”. A verssorok előbb több rossz, ám 
annál viccesebb választ adnak a kérdésre, 
mire végül eljutnak a megoldáshoz – eh-
hez azonban lapozni is kell, így a betűket 
ismerő nagyobb gyermekek számára is iz-
galmas versfejtést ígér az Agócs Írisz raj-
zaival kísért kötet.

Goda Krisztina, az 1956-os forradalmi 
eseményeket feldolgozó Szabadság, sze-
relem című film rendezője gyerekkönyvet 
írt. A hároméves kortól ajánlott Berti, a 
rózsaszín barika (Libri Kiadó) egyszerre 
szól a beilleszkedésről, a szülői elfogadás-
ról és a szeretetről, ami képes összetartani 
a családot. Mert egyik birka sem olyan, 
mint a másik. Berti történetéből, amelyet 
Udvardi Jenő illusztrált, animációs kisfilm 
is készült, melyet a Magyar Televízióban 
vetítenek majd.

Hétéves kortól ajánljuk az Érik a nyár 
című antológiát (Cerkabella Kiadó), 
amely a kortárs magyar gyerekirodalom-
ból ad ízelítőt – többek között Finy Petra, 
Kukorelly Endre, Lackfi János, Máté Angi, 
Tandori Dezső írásain keresztül. Az írók és 
költők a nyár legszebb emlékeit dolgozták 
fel: nagymamáknál töltött napokról, csalá-
di nyaralásról, dézsastrandolásról, tengeri 
csatákról olvashatunk tőlük. A gyönyörű 
könyvet Szegedi Katalin, Rofusz Kinga, 
Szalma Edit és Gyöngyösi Adrienn illuszt-
rálta.

FELHÍVÁS

sport-, tanulmányi, zenei és idegen nyelvi 
támogatások a kerület diákjainak
A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatokat hirdet a Ferencvárosban élő, 
tehetséges, de anyagi okok miatt tanulmányaik folytatásában hátrányos helyzet-
ben lévő fiatalok részére. A részletes pályázati anyagok megtekinthetők a www. 
ferencvaros.hu oldalon, további információkat Fischer Ágnestől kaphatnak a 
06/70/333-1737-es telefonszámon.
Ferencvárosi „deák” Közalapítvány
Cím: 1092 Bakáts tér 14.
E-mail: deak.kozalapitvany09@gmail.com

carnegie Hall előtt 
főpróba
Hihetetlen élményben volt részük azoknak, 
akik hallhatták Kelemen Barnabás virtuóz 
hegedűjátékát április végén az Ádám Jenő 
Zeneiskolában, ahol Nádor Mihály mű-
vének főpróbáját tartotta. Nádor Mihály 
1882-ben született. Népszerű zeneszerző-
nek számított, többek között sanzonokat, 
operetteket és filmzenéket írt. Klasszikus, 
koncertzenei műveket is komponált, mint 
például a Hegedűversenyt, amelyet saját 
maga szeretett volna előadni. A mű azon-
ban túl nehéznek bizonyult, nem sikerült 
bemutatnia. Kelemen Barnabás felkérésre 
kezdett el foglalkozni a darabbal, melynek 
ősbemutatóját május elején tartották New 
Yorkban, a világ egyik leghíresebb kon-
certtermében, a Carnegie Hallban, ahol 
Kelemen már több alkalommal is fellépett.

Fotó: MÜPA
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Május 14. 18.00

„Going magyar” kiállítás-megnyitó 
Válogatás holland kortárs festőművészek 
munkáiból
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)
A tárlat június 1-jéig látható.

Május 15.
18.00 Fotó- és videoművészeti kiállítás 
megnyitója
Ferencvárosi Pincegaléria (Mester u. 5.)

Május 17. 18.30
Strófa Trió vers-zene klub
Zenés összeállítás a magyar és a világiroda-
lom verseiből
FMK (Haller u. 27.)

Május 18. 15.00–21.00
Műsoros est a Hungária Kulturális Egyesület 
szervezésében
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/B)
Most nyílt!

június 7-éig
Idegen pályán
Szász Lilla és Barakonyi Szabolcs kiállítása
2B Galéria (Ráday u. 47.)

X. REFORMÁTUS
ZENEI FESZTIVÁL
www.rzf.reformatus.hu 

B

B

R

R

16.00

16.30

16.30

ZENÉS MEGNYITÓ ÁHITAT (Bakáts tér)

BERKA EGYÜTTES  (Bakáts tér)

KEREKASZTAL–BESZÉLGETÉS (Bíró Zoltán,
Czakó Gábor. Író-olvasó találkozó Petrôczi Évával)
(Ráday u. 28.)
DEVICH GERGELY (cselló),DOLFIN BALÁZS (cselló),
(km. Kovalszki Mária – zongora) (Ráday u. 28.)

LOVÁSZ IRÉN ÉS BARÁTAI (Bakáts tér)

BERECZ ANDRÁS MESÉL (Ráday u. 28.)

PÁL ISTVÁN SZALONNA ÉS BANDÁJA  (Bakáts tér)

ZSOLTÁROS FÁKLYÁS MENET A RÁDAY UTCÁBAN
Indulás a Kálvin térrôl, érkezés a Bakáts térre.

Késô esti zenés áhítat (Bakáts téri katolikus templom)

ÉJSZAKAI TÁNCHÁZ (Lónyay Gimnázium)

KÓRUSTALÁLKOZÓ (Ádám Jenô Zeneiskola)

EGRESSY BÉNI REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLA
FÚVÓSZENEKARA (Bakáts tér)

 

 
 

18.00
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19.30

20.00

21.00

21.40

 

 

2013. május 24. (péntek)

R

B

R
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A FESZTIVÁL VÉDNÖKEI: Dr. BÖLCSKEI Gusztáv püspök, Dr. SZABÓ István püspök, Dr. BÁCSKAI János polgármester 

23.30 L

B Bakáts tér R Ráday utca L Lónyay utcai Ref. Gimn. templomzeneiskola múzeum

10.00–14.00
 

 

2013. május 25. (szombat)

B

B

R

B

11.00

14.00

14.30

15.00

MAGYAR TEKERÔSÖK (Bakáts tér–Ráday utca)

BOYZLESS VOICE együttes (Bakáts tér)

JERIKÓ FÚVÓSNÉGYES (Ráday u. 28.)

INVOCATIO MUSICALIS (Bakáts tér)

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS
(Novotny Zoltán, Jónás István - MR,
Nagy Katalin - Hír TV, Csoma Áron) (Ráday u. 28.)

KEEP FLOYDING együttes (Bakáts tér)

„RZF 500 FESZTIVÁLKÓRUS” HANGVERSENYE
A NEMZETI MÚZEUM LÉPCSÔJÉN

VARGA JÁNOS PROJECT (Bakáts tér) 

SZVORÁK KATALIN (Ráday u. 28.)

MISZTRÁL együttes (Bakáts tér)

TOMPOX együttes (Bakáts tér)

VOCEM LAUDIS (Ráday u. 28.)

BUDAFOKI MOZART IFJÚSÁGI ZENEKAR
BUDAFOKI REF. KÓRUS (Ráday u. 28.)

AFTER CRYING (Bakáts tér)

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS
(Reformátusok a parlamentben) (Ráday u. 28.)

ISMERÔS ARCOK (Bakáts tér)

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!
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2013. május 26. (vasárnap)
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KIEMELT PROGRAMOK

Gyereknap az FMK-ban
Május 25. 10.00–16.00, Haller u. 27.
10.30 Makám-koncert
12.00 Karaván Színház
14.15 Bohócműsor
15.00 Görömbő táncház
Egész nap: ugrálóvár, pónilovaglás 
gyerekeknek, LEGO játszóház, kéz-
műves foglalkozás, lufihajtogatás, 
arcfestés, gyermekkönyv-bemutató és 
-vásár.
Minden program ingyenesen látogat-
ható, minden játék ingyenesen hasz-
nálható!

Csipkerózsika kerestetik!
Kislányok, lánykák, bakfisok! Mutas-
sátok meg a bennetek rejlő Csipke-
rózsikát 2013. június 1-jén, a Bakáts 
téren, 17 órakor, hogy Hercegként 
megtaláljam a kerület legszebb leá-
nyát, aki egy évre elnyerheti Ferenc-
város rózsás koronáját!
Előzetes jelentkezés és informá-
ció május 24-éig, személyesen az 
FMK-ban, vagy e-mailben, az info@
fmkportal.hu-n.

Rózsafesztivál – rajzverseny
A Ferencvárosi Rózsafesztivál alkal-
mából az FMK rajzpályázatot hir-
det „Jelenítsd meg a rózsát!”címmel, 
amelyre óvodás, általános és középis-
kolás diákok alkotásait várják.
A műveket bármilyen technikával ké-
szíthetik az alkotók, A/3-as vagy A/4-
es méretben.
A kategóriánként legjobb 10 alkotásból 
kiállítás nyílik az FMK Folyosógaléri-
áján.
Leadás május 24-ig az FMK-ban.

3000 méter a Nehru parton
Az FMK futóversenyt rendez a Rózsa-
fesztivál keretén belül 2013. június 1-jén 
8 órakor a Nehru parton. Nemre és korra 
tekintet nélkül bárki benevezhet.

A programokról információ: Fe-
rencvárosi Művelődési Központ 
1096 Budapest, Haller u. 27., telefon: 
216 1300, www.fmkportal.hu

Olvassa be telefonjával a 
QR-kódot, és nézze meg 
a Ferencvárosi Művelődési 
Központ programkínálatát:
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Helyes étrenddel a hosszú életért
Rendszertelenül esznek és ugyanazon táplálkozási hibákat követik el, amelyek az egész magyar lakosságot jellemzik. A 
Semmelweis Egyetem Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének munkatársa, Lichthammer Adrienn egyetemis-
tákat kérdezett meg étkezési szokásaikról. 

Hazánkban kora tavasztól 
késő őszig napi 15 percet 
javasolt napfényben tölteni, 
ám a hallgatók D-vitamin-
bevitele nem éri el az aján-
lott mennyiség felét sem. 
A 19–25 év közötti diákok 
testtömegindexének (BMI) 
elemzéséből kiderült, hogy 
ifjú koruk ellenére a vizsgált 
egyetemisták 16 százaléka 
túlsúlyos, 2 százalékuk elhí-
zott, 3 százalék pedig sovány 
kategóriába tartozik, ez pe-
dig összefügg kismértékű fizikai aktivitá-
sukkal. 

Nem fogyasztanak elég tejet, sem tej-
terméket, és különösen a lányok körében 
jellemző a kálciumhiányos étrend. Holott a 
csontok a fiatal felnőttkor végéig még gya-

rapodnak, ezért ilyenkor kell megalapozni, 
hogy elérjék maximális tömegüket, hiszen 
a későbbiekben ez késlelteti majd a csont-
ritkulás megjelenését.

A fiatal nők a javasoltnál jóval kevesebb, 
körülbelül feleannyi vasat visznek be szer-

vezetükbe. Ezt elsősorban a 
vasat jól hasznosuló formá-
ban tartalmazó hús és hús-
készítményekből lehetne fe-
dezni. Kevesen tudják, hogy 
a vas felszívódását segíti a 
megfelelő C-vitamin-ellá-
tottság, tehát nem feledkez-
hetünk meg a friss zöldségek, 
gyümölcsök fogyasztásáról 
sem. Mindez elengedhetetlen 
a normális vérképzéshez, ez-
által az agy és az izmok nor-
mális működéséhez. 

Az elégtelen zöldség- és gyümölcsfo-
gyasztás ahhoz járult hozzá, hogy a hall-
gatók étrendje nem tartalmazott megfelelő 
mennyiségű élelmi rostot, még úgy sem, 
hogy közülük sokan fogyasztják a teljes 
kiőrlésű gabonából készült termékeket.

HIRDETMÉnY
Tisztelt Ferencvárosiak!
Ferencváros Önkormányzata 2013-ban egészségügyi pre-
venciós szűrővizsgálatokat szervez. Szeretnénk, ha minél 
többen részt vennének ezeken, hiszen az egészség megőrzé-
se, a betegségek megelőzése, illetve korai felismerése szem-
pontjából alapvetően fontosak. Az év során különböző szű-
rővizsgálatokat tervezünk, májusban melanómaszűréssel 
(bőrrák) indítjuk a programot.
Melanóma-szűrővizsgálat
A szűrésen anamnézis (kórelőzmény) felvételét, valamint 
makroszkópos és dermatoszkópos vizsgálatot végeznek el.
A szűrővizsgálatok időpontjai:
2013. május 15., szerda, 10.00–14.00
2013. május 22., szerda, 10.00–14.00
2013. május 29., szerda, 10.00–14.00
Helyszín: FESZ Kft. Szakorvosi Rendelő, Bőrgyógyászat, 
1095 Budapest, Mester u. 45.
A várható nagy érdeklődésre való tekintettel, valamint a 
várakozás elkerülése érdekében a szűrővizsgálatokon való 
részvételre előzetes időpont-egyeztetés szükséges. 
Telefon: 455-4500.
Mindenkit szeretettel várunk, tegyünk együtt az egészséges 
Ferencvárosért!

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata

közlemény Hpv elleni védőoltás 
igénybevételének lehetőségéről
Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a tárgyévben 13. életévüket betöl-
tő – 2013. évben a 2000. január 1. és 2000. december 31. között 
született – Budapest, IX. kerületi lakóhellyel rendelkező leány- és 
fiúgyermekek részére a törvényes képviselők kérelmére, térítés-
mentesen Humán Papilloma Vírus (HPV) elleni 4 komponensű 
védőoltást, teljes oltási sorozatot biztosítunk.

A Humán Papilloma Vírus elleni védőoltás egyike a legújab-
ban kifejlesztett védőoltásoknak, mely nem tartozik az élet-
korhoz kötött kötelező vakcinák csoportjába, a leggyakoribb 
méhnyakráktípusok és nemi szervi szemölcsök ellen ad védett-
séget. Az oltás három, időben egymástól elkülönülő alkalommal 
történő vakcinából áll, ezután alakul ki a vírus elleni védettség.

A HPV elleni védőoltás térítésmentes igénybevételének lehető-
ségéről levélben megkeressük az érintett szülőket. Amennyiben 
bármilyen oknál fogva nem kapnák meg értesítésünket, a szülők a 
kérelmet személyesen is átvehetik a Polgármesteri Hivatal, Bakáts 
tér 14., Toronyház u. 3., Ecseri út 19., Lenhossék u. 24–28. szám 
alatti ügyfélszolgálatain 2013. május 31. napjáig.

Amennyiben az oltással kapcsolatosan kérdésük van, kérjük for-
duljanak gyermekük háziorvosához, illetve a Ferencvárosi Egész-
ségügyi Szolgáltató Kft. Mester u. 45. szám alatti Szakorvosi Ren-
delőjében lévő nőgyógyászati szakrendeléséhez (tel.: 455-4500).

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Fotó: Semmelweis Egyetem
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MűSORAjÁnLó

ÉLetmóD

Olvassa be 
telefonjával 
a QR-kódot, 

és nézze 
meg a 

műsort:

miért ébredünk 
olyan nehezen?
Alig akad olyan ember, akinek időnként ne okozna ko-
moly kihívást reggelente felkelni. Pedig a nehéz ébredésről 
jórészt saját magunk tehetünk. 

Az egyik legfontosabb ok, hogy túl tökéletes körülményeket te-
remtünk az alváshoz. Kényelmes ágy, ideális hőmérséklet, gondo-
san elsötétített szoba. Ezek valóban tökéletesebbé teszik éjszakai 
pihenésünket, egyúttal azonban az ébredést is akadályozzák. 

A hipotalamuszban az idegsejtek egy kis csoportja a szup-
rakiazmatikus mag elnevezést kapta. Ez az emlősök biológiai 
órája, amely a két látóideg kereszteződésénél található, és attól 
függően, nappal van-e vagy éjszaka, vegyi jeleket küld az agy kü-
lönböző részeinek. Egy gondosan elsötétített szobában biológiai 
óránk nem kapja meg a szükséges fényingereket, hogy megkezdje 
ébresztésünket. 

Az újszülöttek alvásigénye 14 óra, a 6–10 éveseké 10–11 óra. 
A tizenéveseknek napi 9 óra pihenésre lenne szükségük, a fel-
nőttkorban az igény egyedi: 7–9 óra. Az alvásigény az életkor 
előrehaladtával csökken, idős embereknek akár öt óra is elég le-
het.

A 7,5 óránál kevesebb alvás 33 százalékkal növeli a szívroham 
és agyvérzés kockázatát a magas vérnyomásúaknál, állapították 
meg japán kutatók. Ugyancsak gyakoribb volt a szív- és érrend-
szeri incidens azoknál, akiknek éjszaka magasabb a vérnyomásuk. 
A magas vérnyomású idősebb pácienseknél a rövidebb alvásidő 
előrejelzi a szív- és érrendszeri betegségeket. Legújabb elméletek 
szerint az alváshiány elhízást is okozhat.

A minőségi alvás hiányát sokszor a mennyiség növelésével pró-
báljuk kompenzálni. De a 8–10 óránál hosszabb alvás megnövel-
heti a stroke és a halálozás esélyét is. A túl sok alvás fej- vagy 
hátfájást okozhat, hajlamosít a szívrohamra. A kutatások szerint 
a depresszió és az alacsony társadalmi pozíció is összefüggést 
mutat a túlalvással. Amerikai kutatók kimutatták, hogy annál, aki 
9 óránál többet alszik naponta, kétszer nagyobb a cukorbetegség 
kialakulásának esélye, mint a 7 órát alvóknál. Ugyancsak emelke-
dett kockázat volt kimutatható azoknál, akik 5 óránál kevesebbet 
alszanak.

Kovács „Tücsi” Mihály, 
a Galaktika tudományos szerkesztőjének írása alapján

találékony feleség

– Ugye, mennyivel könnyebb így a kelés, Béla?!

kiképző Zónában
Másfél éve 
látogatjuk, és 
figyelemmel, 
kamerával kí-
sérjük városré-
szünk szerveit, 
így a IX. ke-
rületi Rendőr-
kapitányságot, 
a Ferencvárosi 
Tűzőrség Pa-
rancsnokságot, 
de a Vágóhíd utcában működő Rendészeti Szervek Kiképző 
Központjának izgalmas és igen látványos világa is megnyi-
totta kapuit a 9.tv-nek. 

Elsőként a motoros rendőrök oktatását, kiképzését néz-
hettük meg. Elképesztő volt a dinamizmus, a fegyelem 
és a felszereltség a motoros bázison. Ezt követően a lőté-
ren emelhettük tovább adrenalinszintünket. Magyarország 
rendőrállományának fegyveres kiképzését leshettük meg. A 
fegyverarzenál, a szakértelem és elhivatottság szintén lenyű-
gözött bennünket. Országunk több mesterlövésze itt, Szabó 
Zoltán alezredes úr kezei alatt lett kiválóság. 

Nagyon jó csapat fogadta stábunkat a vezetéstechnikai bá-
zison is, ahol kipróbálhattam ügyességem ezen a téren. A 
továbbiakban meglátogattuk a hűséges rendőrkutyákat és 
gazdáikat. Nem gondoltam volna, mennyi mindent köszön-
hetünk négylábú barátainknak. Sokszor az eltűnt gyermeke-
ket is a kiképzett kutyusok és szerető rendőrgazdájuk találja 
meg. 

Reméljük, még legalább ennyi lehetőség vár ránk, hogy 
megmutathassuk a szakma iránt érdeklődő nézőinknek, mi-
lyen világ az, amelyet mi, civilek csak elképzelni tudunk. 
Rendőrök, akik azért élnek és dolgoznak, hogy 
mi biztonságban lehessünk. 

Koncsek Petronella
A 9.tv elérhetőségei:
www.kilenc.tv
www.youtube.com/kilencponttv
www.facebook.com/kilenc.tv
Tel.: 218-2121
E-mail: info@kilenc.tv

Pest-budai Látkép

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.hetivalasz.hu

Keresse a május 23-i 
 számban!
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REjTVÉnY

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

kÖZÖssÉG

Ferencvárosi gólyahír

Kisfiam, Bálint Márton 2012. február 16-án 
született. A kép most áprilisban készült.

Gyerekrajz

A Kerekerdő Óvoda Hangya csoportjának vidám tavaszi rajzaiból válogattunk. 
Ha szeretné lapunkban látni csemetéje alkotását, küldje el a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre!
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