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Tíz kisebbség képviseltette magát 
február 6-án a nemzetiségi önkor-
mányzatok Közraktár utcai szék-
helyén tartott megbeszélésen.

A gyermekek sportválasztásában 
a legnagyobb szerep a szülőké, 
de befolyásolhatja a sportágak 
aktuális népszerűsége is.

Házasság HeTe
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A rászorulók részére a FESZGYI 
szociális gondoskodást, átmeneti 
elhelyezést, valamint gyermekjó-
léti alapellátásokat is biztosít.

értékes Ferencváros
Tizenkettedik alkalommal szervez-
tek helytörténeti vetélkedőt a vá-
rosrészünkben tanuló iskolásoknak 
február 5-én. A József Attila-lakóte-
lepi Közösségi Házban megrendezett 
eseményre idén rekordszámú, több 
mint 150 diák jelentkezett.

Hol lakott a regénybeli Nemecsek Ernő, 
ki volt a névadója Ferencvárosnak, mi-
nek volt kimagasló alakja Schöpf-Merei 
Ágoston, illetve hol van az Iparművészeti 
Múzeum? Többek között ezekre a kérdé-
sekre is tudniuk kellett a választ azon ne-

bulóknak, akik megmérettették magukat a 
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület által 
szervezett versenysorozat I. fordulóján. 
Az eseményt Bácskai János polgármester 
nyitotta meg, aki emlékeztette a gyereke-
ket, hogy az a tudás, amit a felkészülés és 
a verseny alatt szereznek, önmagában is 
egyfajta nyeremény, ami beépül az életük-
be és kísérni fogja mindennapjaikat.

A vetélkedőn két korosztály, 5-6. és 7-8. 
osztályos tanulók 3–4 fős csapatai indul-
tak, és különböző feladatokon keresztül 
adtak számot a IX. kerülettel kapcsolatos 
tudásukról. Lukács Emília, a Ferencvárosi 

Helytörténeti Egyesület elnöke lapunknak 
úgy fogalmazott, ez a verseny a környeze-
tük alapos megismerése mellett a nebulók 
képességfejlesztését is szolgálja, valamint 
közösségépítő erővel is bír tanárnak, diák-
nak egyaránt.

A vetélkedés nem ért véget, a helytörté-
neti versenysorozat következő fordulójára 
jelentkező csapatok megadott témákban 
írnak fogalmazást, májusban pedig előad-
ják azt. A legjobb eredményt elérők tanul-
mányi kiránduláson vehetnek majd részt.

További részletek a 12. oldalon.
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a kommunista  
diktatúrák áldozatainak 
emléknapja: február 25.
Az emléknap időpontja arra utal, hogy a szovjet megszálló hatóságok 1947-ben 
ezen a napon tartóztatták le Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát, 
bár a politikust országgyűlési képviselő lévén védte mentelmi joga. Az akció a 
kommunistáktól még távolságot tartó erők megfélemlítését szolgálta, egyben 
megnyitotta az utat Nagy Ferenc miniszterelnök májusi eltávolítása előtt.

A kommunizmus áldozatairól először 
2001. február 25-én emlékeztek meg az 
Országgyűlésben és hazánk középiskolái-
ban. Azóta is minden évben ünnepségeket 
rendeznek emlékeztetőként és figyelmez-
tetőként a korszak történéseire és a tanul-
ságok levonására.

Ferencvárosban 2010-ben, a Ráday utca 
9. szám alatt avattak emléktáblát Nagy 
Ferenc miniszterelnöknek a POFOSZ és a 
ferencvárosi Fidesz kezdeményezésére. A 
kerület elöljárói általában ott emlékeznek 
ezen a napon.

Nagy Ferenc a Baranya megyei Bissén 
született 1903-ban. 1924-ben lépett be 
Nagyatádi Szabó István kisgazdapártjába. 
1930. októberben a Független Kisgazda-
párt egyik megalapítója, egészen 1945  
augusztusáig a párt főtitkára. 1939-ben be-

jutott az Országgyűlésbe. 1945. áprilistól 
a parasztszövetség, augusztustól pedig az 
FKGP elnöke. 1945. áprilistól parlamenti 
képviselő, május 11-étől újjáépítési mi-
niszter, az Országos Földbirtokrendező 
Tanács alelnöke, az Országos Gazdasági 
Tanács és a Legfelső Honvédelmi Tanács 
tagja. 1945. november 29-étől a Nemzet-
gyűlés elnöke, egyben a Nemzeti Főtanács 
tagja. Tildy Zoltán köztársasági elnökké 
választása után, 1946. február 4-étől mi-
niszterelnök. Politikáját a békeszerződés 
megkötéséig tartó kivárásra építette; elle-
nezte a proletárdiktatúrát, a tervgazdálko-
dást. A párizsi békeszerződés 1947. febru-
ár 10-i aláírása egybeesett a kommunista 
irányítású politikai rendőrség által kreált 
„köztársaság-ellenes összeesküvési ügy-
gyel”, amelybe számos politikai támoga-

tóját belekeverték, többek között jó barát-
ját, Kovács Béla kisgazda pártfőtitkárt is 
letartóztatták a szovjet hatóságok. Rákosi 
Mátyás, kihasználva svájci szabadságát, 
őt is megvádolta az összeesküvésben való 
bűnrészességgel; gyermekét túszként fel-
használva zsarolással 1947. június 2-án 
kikényszerítették a lemondó nyilatkozatát. 
Másnap kizárták az FKGP-ből, majd októ-
berben megfosztották a magyar állampol-
gárságtól. Az USA-ban telepedett le, angol 
nyelven adta ki emlékiratait.                (TZA)

Nemzetiségi kerekasztal
Február 6-án, a nemzetiségi önkormányzatok Közrak-
tár utcai székhelyén rendezték meg a többéves múltra 
visszatekintő év eleji nemzetiségi kerekasztalt Ferencvá-
rosban.

A hivatalosan bejegyzett tizenhárom ha-
zai kisebbségből tíz képviselteti magát a 
kerületben, és a görög közösség a máso-
dik legnépesebb – a 2011-es népszámlálás 
adatai alapján – Budapest kerületei közül. 
Ferencvárosban legnagyobb számban a 
magukat cigánynak vallók vannak jelen, 
őket követik a németek és a románok. Ér-
dekesség, hogy a legkisebb nemzetiség a 
ruszinoké, mindössze huszonöten élnek a 
városrészben.

Az éves nemzetiségi kerekasztal célja, 
hogy Ferencváros Önkormányzata is in-
formálódjon a kisebbségek igényei, visz-
szajelzései felől. Ezt erősítette meg Tamás 
Beáta, aki a Humánszolgáltatási Iroda 
részéről emlékeztetett: évek óta a pályá-
zati támogató szerződések előkészítésénél 
kérik a támogatott személyes jelenlétét 
és a személyes konzultációt. Formanek 
Gyula alpolgármester rövid megnyitójá-

ban elmondta, a 
nemzetiségi ön-
kormányzatokra 
vonatkozó költ-
ségvetés nem vál-
tozott, így ugyan-
olyan számokkal 
lehet majd kalku-
lálni. Dr. Szabó 
József aljegyző 
felvázolta a köte-
lezettségvállalási 
szabályzati minta 
kidolgozását a nemzetiségi önkormány-
zatok számára, hogy ezzel is átláthatóbb, 
testreszabhatóbb legyen ez a szabályozás.

A bolgár önkormányzat vezetője, Kalicov 
Vladimir az őszi kisebbségi választások 
miatti „csonka” évre felvetette, hogy a pá-
lyázati rendszer helyett kivételesen adott 
programokat támogasson az önkormány-

zat. Bogár László, a szlovák önkormány-
zat vezetője pedig emlékeztetett, hogy 
mindenkit szeretettel várnak június 7-én 
a Ferencvárosi Művelődési Központba, a 
nyolcadik hagyományos nemzetiségi ka-
valkádra! 

(MK)
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Felelős családsegítés
Angliából indult el az a kezdeményezés, 
mely Valentin-nap környékén minden 
évben egy hétig a házasság fontosságá-
ra irányítja az emberek figyelmét. Ma-
gyarországon 2008 óta tartják meg a 
házasság hetét, amely apropóján a csa-
ládok védelméről szóló programokat is 
szerveznek civil szervezetek és egyházak 
közreműködésével. 
Idén február 9–16. között ve-
hettek részt az érdeklődők a 
család hete programjain. 2014 
házaspárarca Keresztes Ilona, 
a Kossuth rádió szerkesztő-
műsorvezetője és Mohay Ta-
más néprajzkutató, az ELTE 
BTK Néprajzi Intézetének 
vezetője volt, a család hete fő-
védnöke pedig Herczegh Ani-
ta, Áder János köztársasági 
elnök felesége.

Az országos rendezvény cél-
jai közé tartozik, hogy segít-
séget nyújtson a házasságra 
készülőknek és ötleteket adjon 
a házasságban problémákkal 
szembesülőknek.

A programsorozat kiemelt té-
mája a családok segítése volt, 
ennek kapcsán kérdeztük a 
FESZGYI Családtámogató és 
Gyermekjóléti Központjának 
vezetőjét, Vibling Gézát arról, 
milyen problémákkal fordul-
hatnak hozzájuk a kerületi csa-
ládok, hogyan, illetve milyen 
adományokkal lehet támogat-
ni a családsegítő szakemberek 
munkáját.

A feladatok száma ugyanis bőséges. A rá-
szorulók részére a Ferencvárosi Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmények Igazgató-
sága (FESZGYI) szociális gondoskodást, 
átmeneti elhelyezést, valamint gyermek-
jóléti alapellátásokat is biztosít. Csak a 
gyermekjóléti szolgáltatást 2013-ban 590 
család (778 gyermek) vette igénybe Fe-
rencvárosban.
Közel 1500 ügyfél kereste fel a Pöttyös és 
a Balázs Béla utcai családsegítő csopor-
tokat az elmúlt esztendőben. A családok 
és munkatársak között több mint 12 ezer 
személyes kapcsolatfelvétel történt. A Csa-
ládtámogató és Gyermekjóléti Központ 
ügyfélforgalma így több mint 10%-ot nö-
vekedett az előző évhez képest.

A családsegítő szolgáltatásokra vonatko-
zó erősödő igény okaira Vibling Géza, a 
központ vezetője mutatott rá: – A korábban 
rendezett egzisztenciával bíró, de mára las-

san lecsúszó rétegek tagjai egyre nagyobb 
számban jelentkeznek intézményeinkben, 
illetve a már tartósan mélyszegénységben 
rekedt csoportok egyre intenzívebb támo-
gatási igényt fogalmaznak meg a segítők 
és közvetve az állam felé is – mondta.

A FESZGYI Családsegítő Szolgálatá-
nál 12 családgondozó, 3 adósságkezelési 

tanácsadó, Gyer-
mekjóléti Központ-
jában pedig 10 csa-
ládgondozó látja 
el feladatát. Gyermekekkel, fiatalokkal, 
hajléktalan, illetve bizonytalan lakhatású 
személyekkel, családokkal további 27 szo-
ciális munkás, pszichológus, jogász, gyer-
mekfelügyelő, nevelő foglalkozik. – Sok 
családnak egy keresetből vagy egyéb szo-
ciális ellátásokból kell fedezniük kiadásai-
kat, ezért adósságaik keletkeznek, lakáskö-
rülményeik romlanak. Többen az alapvető 
létfeltételen, azaz az étkezésen túli egyéb 
kiadásaikat nem tudják megoldani, vagy 
nem minden hónapban tudják megoldani. 
Nekik a foglalkoztatási esélyeik növelésé-
ben (álláskeresési tréninggel, állásklubbal, 
képzéssel), adósságkezelésben, életvite-
li, gyermeknevelési tanácsadásban, vagy 
egyéb támogatások felkutatásában, ügy-

intézésben próbálunk segíteni – sorolta a 
lehetőségeket Vibling Géza. Néhány szol-
gáltatást kivéve alapvetően szegénygondo-
zást végeznek a FESZGYI munkatársai, 
Vibling Géza emiatt kiemelten fontosnak 
tartja a lakóközösség tájékoztatását arról, 
hogy a szegénység társadalmi probléma is. 
A FESZGYI közösségi akciókat szervez, 
hogy markánsabb megjelenésével a szo-
lidaritásra, az állampolgári odafigyelésre 
és tevőleges segítésre hívja fel a közösség 
figyelmét. – Nemcsak az államnak vagy a 
kerület intézményeinek, hanem a közösség 
minden tagjának felelőssége van a saját 
környezetének jobb sorsra fordításában. 

Erdő Péter szavai is 
erre szólítanak fel: 
„A szegények talál-
kozzanak környeze-
tük segítő szerete-
tével, és lehetőséget 
kapjanak sorsuk ja-

vítására” – mondta el az intézményvezető.
A FESZGYI munkatársai a kerületi lakos-
ság legszegényebb és legrászorultabb réte-
geinek egyre mélyebb és súlyosbodó gond-
jaival való foglalkozás mellett is újabb 
energiákat mozgósítanak, például külön-
böző pályázatokat nyernek el, melyek-
kel hatékonyabban segíthetik a hozzájuk 
fordulókat. Ha valaki támogatná az intéz-
mény munkáját, jelentkezhet önkéntesnek, 
de előzetes egyeztetés után a FESZGYI 
szívesen fogadja a lakosság és cégek kü-
lönböző felajánlásait is. A Gyermekjóléti 
Központba például folyamatosan várják 
a ruhaadományokat, melyeket a rászoruló 
családok között osztanak ki.               

(VB)

Február 21. 9.00–12.00
Ingyenes ruhabörze
A börzére adományok felajánlhatók!
II. sz. Családsegítő Csoport
(Balázs Béla u. 22/B)

Ha családja vagy ismerőse segítségre 
szorul, keresse fel a FESZGYI-t!

E-mail: info@feszgyi.hu
Családsegítő Szolgálat
• I. sz. Családsegítő Csoport

Pöttyös u. 11.
Telefon: 280-8185, 280-9763

• II. sz. Családsegítő Csoport
Balázs Béla u. 22/B
Telefon: 215-6027, 215-8437

Gyermekjóléti Központ
Üllői út 69.
Telefon: 216-2875, 216-2876
Készenléti szolgálat: 06/20/247-2199 
(munkaidőn kívül, ha a gyermek ve-
szélynek van kitéve)

Alul-járó Ifjúsági Információs és Ta-
nácsadó Iroda

Ecseri út, aluljáró
Telefon: 431-7475

Gyermekek Átmeneti Otthona
Fehérholló u. 2–4.
Telefon: 210-1468
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Biztonságban a befogadóhelyeken
A környékbeli lakók este fél 10 után térhettek haza otthonaikba, 
miután a tűzszerészeknek sikerült hatástalanítaniuk a II. világ-
háborús bombát február 10-én, az Orczy kertben.

Építési munkálatok közben szovjet légibomba bukkant elő egy gödörben 
február 10-én a délutáni órákban. A FAB 100-as bombában benne volt 
a gyújtószerkezet is, ezért a tűzszerészi munkálatok idejére a környéket 
lezárták. A kitelepített lakókat a Haller utcai Ferencvárosi Művelődési 
Központ, illetve a Telepy utcai Telepy Károly Általános Iskola és Gim-
názium helyiségeiben kialakított befogadóhelyeken helyezték bizton-
ságba. A mentésben rész vettek a Ferencvárosi Közterület-felügyelet, a 
FESZOFE, a Mentőszolgálat és a Katasztrófavédelem munkatársai. El-
látásukról a Vöröskereszt dolgozói gondoskodtak, akik takarókkal, forró 
teával, szendviccsel és almával várták a környékről érkezőket.
Dr. Ördögh Brigitta, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke, dr. Bácskai Já-
nos polgármester és dr. Vas Imre parlamenti képviselő is a helyszínen 
tartózkodott.

A bombát este fél 10-kor sikerült hatástalanítani, és mindenki hazatér-
hetett otthonába.             Forrás: ferencvaros.hu

Nem csak éghajlatváltozás
Ezzel a címmel indult útjára az a négy részből 
álló ismeretterjesztő-előadássorozat, melynek első 
alkalmát február 4-én rendezték meg az FMK 
Szalon termében. Loksa Gábor meteorológus, 
egyetemi tanár prezentációjára szép számmal 
voltak kíváncsiak fiatalok és idősek egyaránt.

Az előadásból kiderült, hogy az éghajlat változása ter-
mészetes folyamat, ez önmagában nem jelent problémát. 
Aggodalomra sokkal inkább az éghajlatváltozás sebes-
sége adhat okot, illetve az, hogy milyen hatások váltják 
ki a jelenségeket. Az emberi civilizáció utóbbi 100–150 
évében az egész világon végbemenő iparosodás rendkí-
vül felgyorsította az éghajlat változását, így az már nem 
a saját természetes ütemében halad. Ezt tapasztaljuk a 
manapság gyakori szélsőséges időjárási jelenségekben. 
Loksa Gábor színes grafikonokkal, képekkel, valamint 
ábrákkal tette érthetőbbé bemutatóját, illetve meghívott 
mindenkit a következő, márciusi előadására.          (UB)

lemosó  
permetezés
Ahogy elkezdődnek a fagymentes napok, 
a FŐKERT Nonprofit Zrt. megkezdi a fő-
városi parkok és fasorok fáinak tél végi le-
mosó permetezését. A munkát alapvetően 
az éjszakai órákban végzik, hogy a gyalo-
gos és közúti forgalmat ne zavarják.

A lemosó permetezésre azért van szük-
ség, hogy a fás részeken, kéregrepedé-
sekben áttelelő kártevők – takácsatkák, 
levélatkák, levél- és pajzstetvek, amerikai 
lepkekabócák – számát csökkentsék. 

A permetezőszer hatásmechanizmusára 
jellemző, hogy paraffinolaj-tartalmánál 
fogva megfullasztja a kártevőket. Hogy 
ezen hatását mind jobban kifejthesse, ma-
gas dózisban, nagy légmennyiséggel kell 
kijuttatni, így a szer a kártevők áttelelő 
alakjait vastagon befedi, körbevonja.

Az alkalmazott szer közterületi felhasz-
nálásra engedélyezett, környezetbarát ké-
szítmény. A leggondosabb munkavégzés 
közben is előfordul azonban, hogy a szer 
a parkoló autókra hullik. A permetezőszer 
a járműben semmilyen kárt nem okoz, és 
az első autómosáskor eltávolítható, köny-
nyűszerrel lemosható.

Ferencvárosban a tervek szerint feb-
ruár 28-án a Nehru part és a Nagy-
várad tér parkja, március 7-én és 
8-án az Üllői út, Mester utca, Ferenc 
krt. fasorai kerülnek sorra.

Tavaszias február

– Ne aggódjatok, gyerekek, legfeljebb majd márciusban hógolyózunk!



Ferencváros 5akTuális

Új támogatás a kerületben

erzsébet-utalvány húsvétra
Minden család költségvetését megterheli az ünnepek 
előtti bevásárlás, hiszen az ünnepi asztal kínálata 
mindig bőségesebb. Ebben szeretné Ferencvá-
ros Önkormányzata segíteni az időseket és 
nagycsaládosokat, akik számára fokozott 
megterhelést jelenthet az ünnepi bevásár-
lás. Január 23-i ülésén önkormányzatunk 
képviselő-testülete Formanek Gyula alpol-
gármester előterjesztésére új élelmiszer-tá-
mogatás bevezetéséről döntött. Eszerint a 
ferencvárosi lakhelyű 70 év feletti idősek, 
valamint a négy- vagy többgyermekes csa-
ládok jövedelemhatártól függetlenül egyszeri 
élelmiszer-támogatást igényelhetnek március 
31-éig. A kérelemhez csatolni kell a lakcímkár-
tya másolatát, illetve a kérelmező nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy életvitelszerűen Budapest, 
IX. kerületben lakik, továbbá a gyermekeit 

saját háztartásában neveli. Az idősek sze-
mélyenként, a nagycsaládosok gyerme-
kenként 3000 forint összegű Erzsébet-
utalványra jogosultak.

Az igénylőlap letölthető az ön-
kormányzat honlapjáról (www.
ferencvaros.hu)  vagy átvehető az 
Ügyfélszolgálati Irodákban. Ügyin-
tézőink szívesen válaszolnak a fel-
merülő kérdésekre, illetve segítenek a 

kérelem kitöltésében!

Ferencváros Önkormányzata

viták nélkül fogadták el a költségvetést
A kerület 2014-es költségvetése és két, Balázs Béla utcai lakóépület rehabilitációs felújítása is napirenden szerepelt a 
Képviselő-testület február 13-i ülésén.

Mint arról előző 
lapszámunkban már 
beszámoltunk, a 
kormány két lépcső-
ben konszolidálta 
az önkormányzatok 
adósságállományát, 
Ferencvárostól ösz-
szesen 4 milliárd fo-
rintnyi tartozást vál-
lalt át az állam, így 
a kerületnek nincsen 
jelentős hitelállomá-
nya. A 2014-es év 
költségvetése stabil 
lábakon áll, és fenn-
tartható, így növe-
kedhet a fejlesztési 
célokra fordítható 
forrás, valamint a 
szociális juttatások 
rendszere is úgy ala-
kítható, hogy még több jusson a rászoru-
lókra. A második fordulóban is elfogadott 
2014-es esztendő költségvetésébe beke-
rült a szociális, valamint a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoz-
tatott közalkalmazottak ágazati pótléka, 
melynek fedezetét a kormány rendeletben 
garantálja. Eszerint január 1-jétől vissza-
menőleg emelkedik az ágazatban dolgozók 
bére. Nyolcmillió forinttal megemelték a 

FESZGYI költségvetését, amelyet a Hal-
ler u. 52. szám alatt kialakítandó Ifjúsági 
Irodára, valamint a Platán Idősek klubja 
udvara felújításának költségeire csopor-
tosítottak át. Mérsékelték a bérleti díjat a 
szociális alapon bérbe adott félkomfortos, 
komfort nélküli és szükséglakások vo-
natkozásában, ezzel is a nehéz körülmé-
nyek között élőket igyekeznek segíteni. 
Továbbra is biztosítják a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtást Ferencvárosban, sőt, 
a képviselők szélesítették a lehetséges 
igénybevevők körét.

Folytatódik a városrehabilitáció. Össze-
sen 1,8 milliárd forint értékű beruházással 
felújítják a Balázs Béla utca 11. és 32. szá-
mú házat, és a bennük lévő komfort nélküli 
lakásokat. A renoválást az önkormányzati 
önerő mellett a Fővárosi Önkormányzat tá-
mogatása egészíti ki.                  (MK)

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
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elsősorban gyermek, másodsorban 
sportoló
Sportolni öröm, és az egészséges, hosszú 
élet feltétele. A testmozgás nevelési sze-
repe sem elhanyagolható, a gyerekek és 
felnőttek egyaránt tanulhatnak belőle önfe-
gyelmet, türelmet, kitartást, általa növelhe-
tik önbizalmukat. Programot jelent a csa-
ládnak, baráti közösségnek. Ugyanakkor 
ha rosszul választunk sportot gyermekünk-
nek, és emiatt folyamatos kudarcélmény-
ben van része, egy életre el fog idegenedni 
a testi-lelki frissességet jelentő mozgástól.

A gyermekek sportválasztásában a legna-
gyobb szerep a szülőké. Magyarországon 
a döntés legmeghatározóbb szempontjai 
a következők: milyen sportklub esik leg-
közelebb az otthonunkhoz, iskolánkhoz, 
mit sportoltak korábban a szülők, melyik 
testmozgás a legdivatosabb. Az olimpiák 
után általában hirtelen megnő azon sport-
ágak népszerűsége, amelyekből az ország 
érmet szerez (a 2012-es londoni nyári játé-
kok után például megugrott a cselgáncsra 
jelentkező gyermekek száma).

Természetesen ezen tényezőket nem le-
het, sőt, alapvetően nem is kell elhanya-
golni a választásnál, ugyanakkor fontos 
hangsúlyozni, hogy a gyermek képessé-

geihez leginkább passzoló sportág megta-
lálásához van, ami mindennél fontosabb. 
Mégpedig az, hogy mentalitása és testfel-
építése alapján mi a legmegfelelőbb moz-
gásforma.

A gyermekünk számára tökéletes sport 
megtalálásához több út vezet. Leggyak-
rabban a szülők különféle sportágakat 
ismertetnek meg vele, és amelyik a leg-
inkább tetszik, arra járatják rendszeresen 
gyermeküket. Függetlenül attól, hogy él-
sportolót vagy egészséges életmódú fel-
nőttet szeretnénk nevelni csemetéinkből, a 
leglényegesebb, amire figyelni kell, hogy 
ne érjék folyamatosan rossz élmények az 
edzéseken, a tapasztalat ugyanis azt mu-
tatja, ezek hatására a gyermek nemcsak az 
adott klubtól és sportágtól, hanem magától 
a testmozgástól is örökre elzárkózhat.   

A választás előtt érdemes kikérni a test-
nevelő tanárok, edzők véleményét. Ha 

biztosra szeretnénk men-
ni, keressük fel a SOTE 
Sporttudományi Kutató 
Intézetét, ahol tudományos 
módszeren alapuló gyors, 
fájdalommentes vizsgálat-
tal megállapítják, alkata 
szerint milyen sport való 
a kicsinek. Az úgynevezett 
sportantropometriai mód-
szer lényege, hogy a 7 éves 
vagy annál idősebb gyer-
mekek mérés során kapott 
adatait (pl. testsúly, testma-
gasság, könyökszélesség) 
összevetik a több mint 170 
ezres vegyes minta alap-
ján készített statisztikával, 
ebből meghatározzák a 
várható felnőttkori testma-
gasságot, testalkattípust, 
erősíthetőséget, hízékony-
ságot, optimális testtöme-
get és terhelhetőséget. Cso-
dák nincsenek, a genetika 
alapján nagy biztonsággal 
kikövetkeztethető a testal-
kati, testösszetételi fejlő-
dés alakulása. Ez alapján 
javasolnak mozgásformát 
a gyermeknek. Ha azonban 
a fiatal sportoló minden-
képpen focizni szeretne, 
holott alkata szerint nem ez 
a legoptimálisabb számára, 
a sportantropometriai mód-
szer segít a körülmények-
hez képest legmegfelelőbb 
szerep megtalálásában, 

vagyis abban, hogy meg-
felelő edzéstervvel közép-
pályásként, kapusként vagy 
csatárként lenne-e sikere-
sebb.

A siker pedig nem csak 
érmekben mérhető. A sport 
alapvetően örömforrás, a 
lelki egyensúly egyik alap-
feltétele. A rosszul válasz-
tott mozgásforma testi-lelki 
sérüléseket okozhat. Ezért 
hangsúlyozzák a szakem-
berek – testnevelő tanárok, 
edzők egyaránt –, hogy a 
szülő az önmegvalósítás, 
a kiteljesedés lehetősé-
gét lássa a sportban, ne az 
eredményeket. Ezt támaszt-
ják alá a kutatások is. Az 
UNICEF 2014. januári fel-
mérésének tanúsága szerint 
a gyermekek elsősorban 
a mozgás öröme (29%), a 
barátokkal való együttlét 
(22%) és a kikapcsolódás 
kedvéért  (14%) kezdenek 
el sportolni. A siker és a 
küzdelem – mint motivá-
ciós tényező – csak ezt kö-
vetően, 13%, illetve 12% 
arányban jelent meg a vá-
laszok között. Nem szabad 
elfelejteni, minden 18 éven 
aluli sportoló gyermek el-
sősorban gyermek, és csu-
pán másodsorban sportoló.

                                  (KM)
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akadémiai osztály indul a Telepyben
A komoly sporthagyományokkal rendelkező Telepy Károly Testnevelés Szakosí-
tott Általános Iskola és Gimnázium akadémiai osztályt indít ősztől a 9. osztályo-
sok számára. Azoknak a fiataloknak a jelentkezését várják, akik a Ferencvárosi 
TC igazolt sportolói.

Rövidesen aláírják azt a szerződést, mely-
nek értelmében a Telepy Károly iskola új 
típusú képzést indít azon fiataloknak, akik 
nyáron fejezik be a 8. osztályt, és az FTC-
ben sportolnak. Az ezzel kapcsolatos ter-
vekről Jezerniczky András igazgatóhelyet-
tes tájékoztatta lapunkat.

– Az iskolánkat tavaly szeptember óta 
irányító Lauth Gábor igazgató kezdemé-
nyezésére tárgyaltunk a Fradival a jövő 
lehetőségeiről, és ez vezetett odáig, hogy 
a klubbal és a Klebelsberg Intézményfenn-

tartó Központtal megállapodtunk az akadé-
miai osztályok rendszerének bevezetéséről 
– mondta. – Ezek nem sportágspecifikusak, 
az FTC bármely sportolója jelentkezhet. A 
terv az, hogy minden évben indul egy ilyen 
osztály, minimum harminc, maximum har-
mincöt fővel.

A Telepy akadémiába az egyesület aján-
lásával jelentkezhetnek a gyerekek. A 
sportorvosi igazolás és a fizikai képesség-
felmérés mellett az iskola pedagógusai is 
elbeszélgetnek az érdeklődőkkel. Túlje-

lentkezés esetén a tanulmányi eredmény 
alapján döntenek a felvételről. Az akadé-
misták a reggeli edzést követően tíz órá-
tól tanulnak az iskolában, majd délután 
újra edzések lesznek számukra. Utóbbiak 
helyszíne egyelőre a Telepy, de a népligeti 
sportkomplexum elkészülte után ott lesz-
nek a foglalkozások.               (M. S.)

a curlingesek is elkezdték
A ferencvárosi curlingszakosztályhoz egy-
re többen csatlakoznak, és az utóbbi idő-
ben szép eredményeket könyvelhetett el. 
A sportágban a 2014-es esztendő a Fradi-
kupával kezdődött, amelyen az Aranysas 
vándordíjért küzdöttek a csapatok a kama-
raerdei jégcsarnokban. A tizenkét együttest 
felvonultató tornán három gárda képviselte 

az FTC-t. Az évnyitón a Fradi néven sze-
replő csapat teljesített a legjobban, többek 
között az UTE-t is legyőzve bejutott a dön-
tőbe, és végül ezüstérmes lett. A Jégmadár 
elnevezésű formáció a hatodik, a Jaguars 
pedig a hetedik helyen zárt.

A hónap második felében megkezdődött 
az első osztályú csapatbajnokság, melyen 

egy női és három férficsapatunk lépett jég-
re. A nők három győzelemmel veretlenül 
kezdték a bajnokságot, míg a férfiak közül 
a Jaguars a második, a Fradi a harmadik 
helyről folytatja, a Jégmadarak egy győz-
tes és két vesztes meccsel rajtoltak. 

                   (m)

Fradi-arany a szőnyegen
Jól kezdődött a 2014-es esztendő a Ferencváros birkózói szá-
mára. Az idei birkózó diák kötöttfogású csapatbajnokságot a 
XX. kerületi Kruj Iván Sportcsarnokban rendezték meg. Nyolc 
együttes küzdött a végső győzelemért, és nem mindennapi iz-
galmak után a Ferencváros lett az aranyérmes. A zöld-fehérek 
a négyes döntő első mérkőzésén 24-21-re kikaptak a Diósgyő-
ri BC-től, majd 28-16-ra megverték a Dorogi NC-t. A Ceglédi 
VSE fiataljait 39-4-re „lemosták” a szőnyegről a fradisták, így 
körbeverés után megnyerték a bajnokságot. 

maradnak a klasszisok
Három meghatározó játékos is meghosszabbította szerződését 
a Ferencváros női kézilabdacsapatánál. Az FTC-ben 2005 óta 
játszó irányító, Szucsánszki Zita 1+3 évre kötelezte el magát; ő 
már korábban is elmondta, innen megy majd nyugdíjba. Úgy 
tervezi, jövőre az anyaságot választja, ezért kihagyja az olim-
piát is, de utána ismét teljes erővel a játékra koncentrál. Tomori 
Zsuzsanna 2010 óta tagja a klubnak, és bár keresték Győrből és 
külföldről is, az átlövő további két évre a Ferencvárost válasz-
totta, mint mondta, nem a pénz motiválta. A rutinos balszélső, 
Vérten Orsolya jövőjére is gondolva írt alá újabb egy évre.

rájátszásban a futsalosok
Bár lapzártakor még három forduló hátra volt a futsal NB II 
Nyugati csoportjában, az már eldőlt, hogy a Ferencváros csa-
pata nyerte meg az alapszakaszt. Bücs Zsolt és Dzurják József 
együttese a 19. fordulóban megszerezte tizenhatodik győzel-

mét, a Rába ETO II-t 7-4-re verték meg Karacsék, így már tíz 
pont az előnyük. A zöld-fehérek ezzel elsőként jutottak be a 
másodosztály rájátszásába. A Fradival kapcsolatos hír, hogy a 
gólerős Somorai Attila február elején Ausztriába igazolt.

elhunyt kökény József
Az 1964–65-ös idényben a Ferencváros megnyerte a VVK-t, 
melynek tagja volt Kökény József is. Az egykori csatár életé-
nek 74. évében, hosszas betegség után elhunyt.
A kitűnő sportember 1940. július 30-án született. A Ceglédi 
VSE-ben nevelkedett, onnan igazolta 1961-ben a Ferencvá-
ros. 41 NB I-es találkozón lépett pályára a Ferencváros színe-
iben, valamint további 38 díjmérkőzésen szerepelt, többek kö-
zött nemzetközi kupameccseken. Utoljára a Wiener SC elleni 
VVK-összecsapáson játszott (2-0). A Ferencváros után 1970-ig 
a salgótarjáni BTC-ben futballozott.

Nyolc között a kézisek
A Bajnokok Ligája után a Kupagyőztesek Európa-kupájában 
folytatta nemzetközi szereplését a Ferencváros női kézilabda-
csapata. Elek Gábor együttese a norvég Tertnes Bergen gárdá-
jával csapott össze a legjobb 8 közé kerülésért.
Az első mérkőzésen, a Népligetben magabiztos játékkal 40-
30-ra győztek a zöld-fehérek. A bergeni visszavágó első fél-
idejében végig a hazaiak vezettek, a szünetben három góllal. A 
fordulás után a 43. percben került előnybe a Fradi, amely fo-
kozatosan elhúzott, és 33-27-re nyert, így kettős győzelemmel 
jutott be a negyeddöntőbe.  

RÖVIDEN
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válaszTás 2014

április 6.: országgyűlési képviselők választása 2014
A legutóbbi 2010-es országgyűlési választásokhoz képest 2014-ben kisebb Országgyűlést választunk, és a korábbitól 
részben eltérő módon. Eddig két fordulót tartottak, ezúttal azonban csak egyetlen fordulóban választjuk meg országo-
san az összesen 199 országgyűlési képviselőt: 106-ot egyéni választókerületből, 93-at az országos listákról.

Az új választási törvény alapján nincsen 
kampánycsend, viszont a szavazókörök 
bejáratától számított 150 méteren belül 
(közterületen) tilos kampánytevékenysé-
get folytatni. A jelöltállítást kezdeményező 
ajánlás a korábbi kopogtatócédula helyett 
ezúttal aláírásgyűjtés útján lehetsé-
ges. Az aláírások összegyűjtésére 
két hetük lesz a pártoknak, március 
3-áig ajánlóíveken gyűjthetik a vá-
lasztókerületben lakóktól az ajánlá-
sokat az indulni kívánó képviselők. 
Egy jelöltállításhoz elég 500 aláírás. 
Mostantól nem csak egy képvise-
lőjelöltre tudják leadni támogatá-
sukat a voksolók, több ívet is alá 
lehet írni. Március 4-éig jelenthetik 

be a pártok és jelölő szervezetek az orszá-
gos listákat: ilyet az a párt állíthat, amely 
legalább kilenc megyében, valamint a fő-
városban legalább 27 egyéni választókerü-
letben önálló jelöltet állított.

2014-ben már a magyarországi lakcím-
mel nem rendelkező választópolgárok is 
szavazhatnak levélben, előzetes regisztrá-
ciót követően. A magyarországi lakcímmel 
nem rendelkező magyar állampolgároknak 
március 22-éig kell a Nemzeti Választási 
Irodánál kérniük a központi névjegyzékbe 
történő felvételüket.

A választási iroda mindenkinek értesítőt 

küldött arról, hol tudja leadni szavazatát. A 
választási körzeteket – a létrehozandó ki-
sebb Országgyűlés és a kevesebb megvá-
lasztandó képviselő okán – áttervez-
ték, ezért előfordulhat,  
 

hogy egyeseknek nem ugyanoda kell men-
niük szavazni, ahová legutóbb mentek. A 
szavazókörök térképeit és az azokhoz tar-
tozó szavazóhelyiségek címét letölthetik a 
www.ferencvaros.hu oldalról!

A ferencvárosi szavazók az 1. és a 6. 
egyéni országgyűlési választókerület je-
löltjeire voksolhatnak, az 1. választókerü-
let az I. és az V. kerület teljes területe, illet-
ve a VIII. és IX. kerület belső része, a 6-os 
választókerület pedig a VIII. és IX. kerület 
legnagyobb része (a térképen a választóke-
rületek ferencvárosi részeit láthatják).

A magyarországi lakhellyel rendelkező 

válasz-
tópolgárok 
az országgyű-
lési választáson 
két szavazattal 
r ende lkeznek . 
Egyrészt voksol-
hatnak arra, kit 
szeretnének az országgyű-
lési egyéni választókerüle-
tükben – ebből országosan 
106 van – képviselőnek, 
másrészt egy másik íven 
arról dönthetnek, melyik 
pártot támogatják az orszá-
gos pártlistáról. Az országos 
listán 93 országgyűlési mandá-
tum sorsa dől el.
Nemzetiségi választópolgárként 
történő nyilvántartásba vétel
Egyrészt a nemzetiségi névjegyzékbe való 
felvételt, másrészt annak az országgyűlési 
képviselők választására is kiterjedő hatá-
lyát lehet kérni. Azok, akik kérik a helyi 
választási irodától, hogy nemzetiségi vá-
lasztóként vehessenek részt, nem pártlis-
tára, hanem nemzetiségük listájára vok-
solhatnak. A nemzetiségek kedvezményes 
mandátummal kerülhetnek az Országgyű-
lésbe.

az országgyűlési képviselők száma

1990-2014
386 képviselő

2014
199 képviselő
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válaszTás 2014

április 6.: országgyűlési képviselők választása 2014

személyes adatok 
kiadásának, kam-

pánycélú felhaszná-
lásnak megtiltása

A 2014-es parlamenti válasz-
tás egyik újdonsága, hogy a vá-

lasztási eljárásról szóló törvény értel-
mében minden polgár jogosult korlátozni a 
róla nyilvántartott adatok kiadását a szemé-
lyiségi jogok védelmének biztosítékaként,  
a személyes adataival való önrendelkezési 
jogának érvényesítése keretében.

Fogyatékossággal élők részére tör-
ténő segítség
A fogyatékossággal élő választópolgár a 
következő segítséget igényelheti választó-
jogának gyakorlása érdekében:

– Braille-írással készült értesítő megkül-
dése,

– könnyített for-
mában megírt tájé-
koztató anyag meg-
küldése,

– Braille-írással 
ellátott szavazósab-
lon alkalmazása a 
szavazóhelyiség-
ben és a mozgóur-
nás szavazás során,

– akadálymentes 
szavazóhelyiség al-
kalmazása.
kérelem át-
jelentkezéssel 
történő szava-
záshoz
Az a lakcíme sze-

rinti szavazóköri név-
jegyzékben szereplő vá-

lasztópolgár nyújthatja be, 
aki a szavazás napján Magyarországon, de 
lakcímétől eltérő szavazókör területén tar-
tózkodik. Fontos változás a korábbi szabá-
lyozáshoz képest, hogy az átjelentkezéssel 
szavazó választópolgár a lakcíme szerinti 
jelöltre szavaz. A kérelem benyújtásának 
határideje április 4. 16 óra.

kérelem külképviseleti névjegy-
zékbe történő felvételhez
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgár nyújthatja be, aki a szava-
zás napján külföldön tartózkodik és ott 
kíván szavazni. A kérelem benyújtásának 
határideje március 29. 16 óra.

mozgóurna iránti kérelem
A szavazóköri névjegyzékben szereplő, 
mozgásában egészségi állapota vagy fo-
gyatékossága, illetve fogvatartása miatt 

gátolt választópolgár nyújthatja be. Moz-
góurnát a szavazást megelőző második 
napon április 4-én (pénteken) 16 óráig a 
helyi választási irodától, a szavazás nap-
ján április 6-án (vasárnap) 15 óráig pedig 
attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet 
igényelni, ahol a választópolgár a névjegy-
zékben szerepel.

 A fenti kérelmeket a választópolgár sze-
mélyesen a lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerinti választási irodához, vagy le-
vélben, az ügyfélkapun vagy a választások 
hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) 
keresztül a lakcíme szerinti helyi választá-
si irodához nyújthatja be.

A mozgóurna iránti kérelmet meghatal-
mazott útján is be lehet adni. A mozgó-
urna igényléshez, illetve a benyújtáshoz 
esetlegesen szükséges meghatalmazásra 
nyomtatvány készült, amely a névjegyzé-
ket vezető munkatársaknál (Anyakönyvi 
Csoport, 1092 Budapest, Bakáts tér 1.), il-
letve az önkormányzat honlapján elérhető 
(www.ferencvaros.hu).

A szavazás április 6-án reggel 6 órától 19 
óráig tart, szavazni két, egymást metsző 
vonallal lehet az íveken, majd a szavazó-
lapokat a borítékba helyezve kell az urná-
ba dobni.

Várhatóan a választás éjszakáján már 
előzetes eredményt közöl a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda, de a választás jogi eredmé-
nyét csak a külföldön leadott szavazatokat 
tartalmazó urnák hazaszállítása és a le-
vélben leadott szavazatok megszámlálása 
után állapítják meg: az egyéni választóke-
rületek eredményét legkésőbb április 12-
én, a választás országos eredményét pedig 
április 25-én.

(bu)
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65 esztendős Hollai kálmán
Isten éltesse, Bozzi úr!

Noha gyermekkorát és ifjú éveit vidéken töltötte, immár több mint negyven esz-
tendeje Ferencvárosban él Hollai Kálmán színművész, aki február végén tölti be 
65. életévét. Az ezen alkalomból rendezett zenés születésnapi visszaemlékezése 
maradandó élmény nyújtott mindazoknak, akik ott voltak az FMK színházter-
mében tartott előadáson.

A sokoldalú művész életéről Tóth Betty, a 
Ferencvárosi Művelődési Ház igazgatója 
beszélt a közönségnek. A roma származá-
sú Hollai Kálmán már ötévesen eldöntötte, 
színész lesz, és ennek megfelelően készült 
a nagy szerepre. Montágh Imre ösztönzé-
sére költözött Budapestre, majd a kapos-
vári színházban kezdte el pályafutását. 
Közben elvégezte a főiskolát, és egy-egy 
szegedi és kecskeméti időszakot követő-
en 1993 óta az Operettszínház művésze. 
Egyik legjelentősebb alakítása A kutya, 
akit Bozzi úrnak hívtak címszerepe volt. 
Számos tévé- és játékfilmben szerepelt, 
2000-ben megkapta a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend lovagkeresztjét.

Ezt követően Bácskai János, Ferencváros 
polgármestere elmondta, olyan embernek 
ismerte meg Hollai Kálmánt, aki mindig 
mások, főleg a hátrányos helyzetűek ér-
dekében emel szót. Megtudtuk, hogy a 
Ferencvárosért Emlékéremmel kitüntetett 
kiváló színész nagy Fradi-szurkoló, akinek 
a polgármester tolmácsolta a női kézilab-
dacsapat üdvözletét.

A műsorban fellépett Hollai Kálmán fia, 
a zongoraművész Ádám, valamint a Zene-
akadémia végzős hallgatója, a hárfás Far-
kas Mira. A 65 éves művész többször idéz-
te József Attilát, nem titkoltan személyes 
kötődéssel.

(M. S.)

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfej-
tőink között értékes könyvajándékot 
sorsolunk ki.

1. A Nemzeti Színház épülete ma Fe-
rencvárosban található, hol állt kezdetben 
elődje, a Pesti Magyar Színház, melyet a 
régi képeslap is ábrázol?
A) az Astoria Szállóval szemben B) a 
mai Deák tér helyén C) a Margit híd pesti 
hídfőjénél
2. Mikor adták át az új színházépületet a 
Bajor Gizi parkban?
A) 2000 B) 2002 C) 2004
3. A mai Nemzeti Színház parkjának 
kapuszobrát Melocco Miklós szobrász-
művész tervezte, ezen két híres színész 
alakját ismerhetik fel a látogatók. Kikét? 

A) Tolnay Kláriét 
és Latinovits Zol-
tánét B) Ruttkai 
Éváét és Latabár 
Kálmánét C) 
Lukács Margitét 
és Básti Lajosét
4. Az épület kert-
jében a színházi 
világ jellemző 
motívumai, nagy 
alakjai jelennek 
meg. Az alábbiak 
közül mit nem 
találunk meg a Nemzeti parkjában?
A) görög orchestra  B) Bábel tornya C) a 
Kékszakállú herceg várának szobái
5. Mi az a zikkurat?
A) arab imahely B) ókori mezopotámiai 

játék C) torony-
templom
6. Melyik darabot 
mutatják be a 
Nemzetiben már-
cius 7-én? 
A) Petőfi Sándor: 
János Vitéz 
B) Makszim 
Gorkij: Éjjeli 
menedékhely C) 
William Shakes-
peare: Ahogy 
tetszik

7. Ki nem tagja a színház jelenlegi társu-
latának?
A) Udvaros Dorottya B) Csőre Gábor C) 
Nagy Mari
8. Mi emlékeztet a lerombolt Nemzeti 
Színházakra a Bajor Gizi parkban?
A) A Blaha Lujza téri régi Nemzeti fő-
homlokzatának sziluettje, melyet a hajóorr 
előtti vízfelületbe fektettek B) az előcsar-
nokban elhelyezett monumentális mozaik 
C) az akkori színházból megmentett 
csillár a nézőtér felett

Pesti Magyar Színház

A Nemzeti egykori épülete a Blaha Lujza téren

Előző lapszámunk nyertese: Pató 
Anikó. Gratulálunk! Kérjük, írja 
meg postacímét a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre! A helyes meg-
fejtés: 1 – C, 2 – C, 3 – B, 4 – A, 5 – B, 
6 – A, 7 – A, 8 – C
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Vízitorna
Február 18. 15.00
Molnár Tanuszoda (Mester u. 19.)

Szó és Ember
Február 18. 14.00
Börzsöny utcai könyvtár (Börzsöny u. 13.)
Beszélgetés Oláh Jánossal, a Magyar 
Napló főszerkesztőjével. Felolvas: Viczi-
án Ottó Jászai Mari-díjas színművész.

Gyógytorna
Február 19. 11.00
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Természetjárás – A Pál 
utcai fiúk nyomában

Február 20. 10.00
Találkozás: Kálvin téri református temp-
lom előtt. Program: Irodalmi séta a Kál-
vin tértől a Pál utcán át a Füvész kertig.

Vízitorna
Február 21. 16.00
Weöres Tanuszoda (Lobogó u. 1.)

Egészségügyi előadás a cukorbetegségről
Február 25. 14.30
FESZ Oktatóterme (Dandár u. 28.) 

Gyógytorna
Február 26. 11.00
Ferencvárosi Művelődési Központ 
(Haller u. 27.)

Egészségügyi előadás a 
mozgásszervi betegségekről

Február 27. 14.00
FESZ Oktatóterme

Természetjárás
Március 1. 10.00
Találkozás: 61-es villamos hűvösvölgyi 
végállomásánál
Program: Tavaszi családi darts- és tenisz-
verseny a Budai-hegységben

„Segítünk, nagyi!”
Internet-, számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás
Március 3. 14.00–16.00
FMK

Vízitorna
Március 4. 15.00
Molnár Tanuszoda

Gyógytorna
Március 5. 11.00
Dési Művelődési Ház

Filmklub – Az a régi Ferencváros, 
dokumentumfilm az elmúlt 70 évből

Március 6. 15.00
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday utca 18., bejárat az Erkel u. 15. 
felől)

„Segítünk, nagyi!”
Internet-, számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás
Március 6. 14.00–16.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnáziumban 
(Lónyay u. 4/c.–8.)

idősügyi programajánló

rendhagyó tanfolyam
Az idősügyi koncepció keretében indult 
útjára az az ingyenes tanfolyam, ahol az 50 
év feletti ferencvárosi lakosok megtanulhat-
ják a számítógép használatát.

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gim-
názium falain belül február 5-én kezdődött az a 
térítésmentes tanfolyam, ahol az 50 év feletti 
ferencvárosi lakosok elsajátíthatják a számító-
gép kezelésének alapjait, bővíthetik informatikai 
ismereteiket. A kurzus kezdő napján Beleznay 
Tamás, az intézmény igazgatója köszöntötte az 
érdeklődőket, a kollégákat és a segítőket, akik a 
program lebonyolításában részt vesznek.

Formanek Gyula beszédében örömének adott 
hangot, amiért ilyen sokan jelentkeztek a tanfo-
lyamra, és tájékoztatta jelenlévőket, hogy a kö-
zeljövőben a József Attila-lakótelepen is indulni 
fog egy ugyanilyen program. Az alpolgármester 
egyúttal elmondta, ez egy rendhagyó tanfolyam, 
melynek célja, hogy a résztvevők a hétközna-
pi élethez szükséges tudnivalókat elsajátíthas-
sák. Tudják, mi az a közösségi oldal, milyen az 
elektronikus ügyintézés, vagy akár egy e-mail 
elküldése. Éppen ezért kérték meg a fiatalokat, 
hogy a közösségi szolgálat keretén belül végzett 
munkájukban mutassák be az 50 év fölöttieknek, 
melyek azok a területek a számítógép és az in-
ternet világában, amelyekre leginkább szüksé-
gük lehet. Felszólalása végén Formanek Gyula 
megköszönte az iskola igazgatójának, az infor-

matikatanároknak, valamint a diák segítőknek 
a közreműködést, hiszen mindannyian önkéntes 
alapon vesznek részt a programban.

T. Zuggó Tünde idősügyi koordinátor köszön-
tőjében kiemelte a közösségi szolgálatot ellátó 
diákok szerepét. Tájékoztatást tartott a közel-
jövőben induló „Segítünk, nagyi!” programról 
is, melyen belül kérésre a tanulók segítenek az 
ügyes-bajos dolgok elintézésében – legyen az 
bevásárlás, orvoshoz kísérés, vagy akár versol-
vasás, illetve számítógép- és mobilhasználati 
tanácsadást adnak hetente kétszer két órában. 
Az alpolgármesteri munkatárs „A teljesség felé” 
idősügyi program további eseményeire is fel-
hívta a jelenlévők figyelmét, melyekre minél 
több érdeklődőt várnak. Egyúttal kérte, minden 
résztvevőnek egy e-mail fiók létrehozása legyen 
az első feladata, hogy onnan jelentkezhessenek 
az idosugy@ferencvaros.hu címen a változatos 
programokra.                    (Forrás: ferencvaros.hu)

FELHÍVÁS

Segítünk, 
nagyi!
2014. március 3-ától „Se-
gítünk, nagyi!” internet-, 
számítógép- és mobiltele-
fon-használati tanácsadás 
indul „A teljesség felé” 
idősügyi koncepció ke-
retében a Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola és 
Gimnázium együttműkö-
désében.
Időpontok (a tanítási szü-
netek kivételével):
• minden hétfőn 14.00–

16.00 óra között a Fe-
rencvárosi Művelődési 
Központban 

 (Haller u. 27.)
• minden csütörtökön 

14.00–16.00 óra között 
a Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola és Gim-
náziumban (Lónyay u. 
4/C–8.)

További információk: az 
idosugy@ferencvaros.hu 
és 215-1077/392-es tele-
fonszámon.
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Helytörténeti verseny
A József Attila-lakótelepi Közösségi Ház-
ban szervezett helytörténeti vetélkedőre 
idén rekordszámú, több mint 150 diák je-
lentkezett. A vetélkedőn két korosztály, 
5-6. és 7-8. osztályos tanulók 3–4 fős csa-
patai indultak, és különböző feladatokon 
keresztül adtak számot a IX. kerülettel 
kapcsolatos tudásukról. Ahogy minden 
évben, a szervezők most is úgy állították 
össze a feladványokat, hogy azok kapcso-
lódjanak a kerület fontos eseményeihez, 
épületeihez, illetve Ferencváros jeles sze-

mélyeihez. A megmérettetés során a tanu-
lóknak pár mondatos információk alapján 
a kerület hírességeit kellett fotókról felis-
merniük, utcákat, épületeket neveztek meg 
vaktérképen, hibás állításokat tartalmazó 
mondatokat javítottak, teszten jelölték be 
a helyes választ a feltett kérdésekre, vala-
mint épületeket, utcákat kellett felismer-
niük fényképekről. A versenyen legmaga-
sabb pontszámokat elérő csapatok értékes 
könyvekkel lettek gazdagabbak, de azok 
sem távoztak üres kézzel, akik ezúttal nem 

értek el helyezést. Az egyesület ugyanis 
Ferencváros nevezetességeinek képeivel 
díszített dobozba csomagolt csokoládéval 
és oklevéllel jutalmazott minden résztve-
vőt.                                                         (BU)

Cim-cim, cimbora…
Az egykori ifjúsági magazinműsor nevét viselő játszóházat rendeztek a Ferencvárosi Művelődési Központban február 
8-án. A programsorozat házigazdája a Cimborát évtizedekig szerkesztő Érdi Szabó Márta, aki lapunknak elmondta, 
úgy véli, nagy szükség van azokra az értékekre, amelyeket a 40 éve indult műsor közvetített.

– A történelmi játszóházak alkalmával ész-
revétlenül irodalom-történelem tanítás zaj-
lik, és a gyerekek észre sem veszik, mennyi 
mindent elsajátítanak a játékok használata 
során – magyarázta Érdi Szabó Márta. – A 
Cimbora történelmi játszóháza nem isme-
retlen a IX. kerületi csemeték számára, 
hiszen tavaly májusban, gyereknapon már 
kipróbálhatták ezeket az érdekes játékokat 
– mondta el lapunknak Nyerusay Viktória, 
az FMK művelődésszervezője. Hozzátette, 
a művelődési központ havi rendszeresség-
gel szeretne ilyen játszóházat tartani.

Mayer Andrea, a program egyik szerve-
zője kérdésünkre kifejtette, a történelmi 
játszóházak  meséhez, ünnepekhez vagy 
történelmi korokhoz fűződnek, mint pél-
dául az őskor, középkor, honfoglalás, re-
formkor. Mivel most farsangi időszak van, 
a rendezvény ezúttal ehhez kapcsolódott, 
így a játékok között szerepelt többek kö-

zött téli állatos maszkok, farsangi díszek 
készítése is. A kézműves foglalkozásokon 
túl ismeretterjesztő és logikai játékok is 
várták a gyerekeket, ahol játszva tanulva 
ismerték meg például a hazánkban telelő 
madarakat, a különböző bogarakat, vagy 
rakták ki egy-egy állat képét puzzle-dara-
bokból. A legnépszerűbb talán az ügyessé-
gi játékok egyike, a célbadobáló volt, ahol 
a gyerekeknek egy hajón kellett a kalózo-
kat eltalálniuk labdával. A programot ze-
nés előadások kísérték, gyönyörű verseket, 
dalokat hallhattak a résztvevők Korhecz 
Imola előadóművésztől, aki egykoron a le-
gendás műsort is vezette. Játékát a Cimbo-
ra másik műsorvezetője, Juhász Jácint fia, 
Juhász Csaba, valamint vendégelőadóként 
Baraczka Gergő kísérték gitáron.

A Ferencvárosi Cimbora programsorozat 
következő alkalma március 8-án lesz.

(BU)

5-6. osztályos korcsoport első helye-
zettjei holtversenyben:
• Arany János jeligével 
(Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Is-
kola)
• Czuczor Gergely jeligével 
(Telepy Károly Testnevelési Általános 
Iskola és Gimnázium)
7-8. osztályos korcsoport első helye-
zettje:
• Schlick Ignác jeligével 
(Szent-Györgyi Albert Általános Isko-
la és Gimnázium).
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PROGRAMAjÁnLó
Február 21. 14.00

Ferencvárosi Tipegő
Táncest 
Rendező: Cila mama
FMK (Haller u. 27.)

Február 21. 18.30
Strófa Trió vers-zene klub
FMK

Február 21. 20.00
Puttony Hit-Rock Koncert
FMK

Február 22. 10.00
Helytörténeti séta
Találkozás: a Gregersen köröndön (a 
Nemzeti Színház és a Művészetek Palotája 
között)
Útvonal: Marhavágóhíd–Vágóhíd utca–
Vaskapu utca–Dandár utca–Soroksári 

út–Ipar utca–Mester utca–Ferenc körút– 
Boráros tér
A séta időtartama: 120 perc
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

Február 26. 18.00
Mester és Tanítvány IV.
Németh Ágnes (1957–) 
Králl Szabolcs (1979–)
A kiállítás látogatható március 26-áig
Ferencvárosi Pincegaléria (Mester u. 5.)

Február 27. 16.30
Készülődés a Rózsaparkra: Ajándékké-
szítés a lakótelep új babáinak
Dési Huber István Művelődési Ház (Torony-
ház u. 17/B)

Megtekinthető március 9-éig
Átmenet és átmenet. Josip Vaništa, 

Oleg Kulik, Blue Noses
A kiállítás három olyan művész, illetve 
művészcsoport munkásságát mutatja be, 
akinek központi témája a posztszocialista, 
illetve -kommunista társadalmakban a 
rendszerváltást követően zajló drámai 
eseményekre való reflektálás, az ezekkel 
kapcsolatos állásfoglalás.
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti 
Múzeum (Komor Marcell u. 1.)

Megtekinthető április 13-áig
Liquid Labyrinth 
Fabrizio Plessi-kiállítás
Fabrizio Plessi, az egyik legnépsze-
rűbb kortárs olasz művész nagyméretű 
videoinstallációi a Ludwig Múzeum és a 
koblenzi Ludwig Museum közös tárlatán.
Ludwig Múzeum

Fotóbörze az FMk-ban

Analóg vagy digitális, modern vagy nosz-
talgikus, tükörreflexes vagy egyszerűbb ki-
vitelű – szinte mindent meg lehetett találni 
az FMK-ban megrendezett fotóbörzén.

A földszinten felállított 20–25 asztalon 
érdekesebbnél érdekesebb portékák között 
válogathatott a közönség. A szigorúan fo-
tózáshoz köthető tárgyak, eszközök, anya-
gok (objektívek, táskák, tokok, állványok, 
könyvek) mellett a témához lazábban kap-
csolódó szerzemények is voltak, így táv-
csöveket, diavetítőket, originál magnóka-
zettát, szalagos magnót, képeslapokat, kézi 
szkennert is be lehetett szerezni.

Nagy érdeklődés mellett zajlott a rendez-
vény, amelyen legnagyobb számban de-
resedő hajú urak vettek részt, de fiatalabb 
fotósközösség is képviseltette magát, sőt, a 
napsütötte vasárnap délelőttön a legifjabb 
generáció tagjai is ellátogattak a művelő-
dési központba.

– Több mint 17 éves múltra tekinthet 
vissza a börze – mesélte Horváth Gábor 
szervező, fotóműszerész, akinek egykor az 
FMK-ban volt a műhelye. Idén öt börzét is 
terveznek, a legközelebbit március 23-án.

(MK)

Jubilál a Hóvirág
Rengeteg fénykép mutatta be dióhéjban 
a Ferencvárosi Természetbarát Egyesület 
Hóvirág Szakosztályának történetét 1963-
tól egészen 2013-ig az FMK folyosóján. 
Az Emléktöredékek a ferencvárosi turisták 
50 éves történetéből című kiállítást február 
12-én nyitotta meg a szalonteremben Tóth 
Betty igazgató.

A fotókon kívül teljesítménytúrák kitű-
zői, oklevelei és térképei illusztrálták az 
elmúlt 50 esztendő eseményeit. Az egész 
termet megtöltő közönséget Baloghné 
Szentirmay Judit, a Ferencvárosi Termé-
szetbarátok Sportkörének elnöke, valamint 
Kiss Ádám, a Ferencvárosi Természetbarát 
Egyesület elnöke köszöntötte. Visszaemlé-
kezések, történetek, illetve Kiss Ágnes ver-
se színesítette a programot. A rendezvény 
filmvetítéssel zárult, melyet Dorogi Lász-
lóné, a Leövey Klára Gimnázium nyugal-
mazott tanára mutatott be. A tárlat március 
12-éig várja a látogatókat.

(UB)
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Gazdik társasága
A Macska- és Állatbarátok Klubját dr. Tóth Lászlóné, a Budapesti 
Macskatartók Országos Egyesületének elnöke hozta létre önkor-
mányzati felkérésre. Az alakuló gyűlésen  dr. Argay György állat-
orvos beszélt, aki már 1985 óta szolgál a kerületben. Argay töb-
bek között a védőoltások fontosságára hívta fel 
a figyelmet, ugyanis a lakásban élő macskákat 
és a kijárós állatokat egyaránt veszélyeztetik a 
fertőző betegségek. Otthonunkba cipőtalpon vi-
hetjük be például a macskanátha-fertőzést, míg 
a szabadban is megforduló cicákra a veszettség 
jelenti a legnagyobb veszélyt. A védőoltás el-
lenanyaga egy évig védi az állatot, így az aktív 
immunizáláshoz évente szükséges megismételni 
a vakcina bevitelét. Megtudhattuk, hogy a ku-
tyáknak és a macskáknak is kötelező az útlevél 
készíttetése, ha a gazdi kedvencével együtt sze-
retné elhagyni az országot. Az okmány kiadásá-
nak feltétele a veszettség elleni oltás beadatása.

A rendezvényen megjelentek közül valameny-
nyien tartanak otthon macskát, és habár minden-
ki a sajátját véli a legkülönlegesebbnek, dr. Tóth 
Lászlóné macskái valóban egyedülálló teljesít-

ménnyel lettek magyarországi rekorderek. Dixi-Xixi nevű cicája 
összesen mintegy 32 800 km-t tett meg külföldön, míg utódja, 
Szentimrei Arisztid Xixi közel 151 300 km-t utazott.

(UB)

FErUpE-est Boros 
imrével
A Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári 
Egyesülete Boros Imre közgazdászt 
hívta meg február 10-i összejövete-
lére. Az estet Gyurákovics Andrea, 
az egyesület elnöke nyitotta meg, 
majd dr. Bácskai János, Ferenc-
város polgármestere üdvözölte a 
megjelenteket, és "hazatérő" ven-
dégként köszöntötte Boros Imrét, 
aki a Corvinus Egyetemen (akkor 
Marx Károly Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetem) Pénzügyi Tanszékén 
végzett. Boros Imre előadásában 
számos világgazdasági témáról, 
gazdaságpolitikai kérdésről beszélt. 
Az estet borkóstoló zárta.

rövidhírek a fővárosból
Negyven darabosra bővült a BKV Mercedes 
Citaro-flottája, és már mindegyik busz szol-
gálatba állt. A használtan beszerzett, jó ál-
lapotú alacsonypadlós buszokkal a fővárosi 
buszpark lecserélése újabb állomásához ér-
kezett. Februártól új, a tapasztalatok alapján 
kiszámíthatóbbra hangolt menetrend lépett 
életbe a kerületünket is érintő 15-ös buszjára-
ton. Ezek mellett változott a menetrend és ja-
vult a szolgáltatás a 120-as, a 148-as, a 193E 
és a 98-as buszcsalád járatain.

A teljes busz-, valamint trolibuszflottát felsze-
relték az új FUTÁR-rendszer utastájékoztató 
egységeivel, a villamosok felszerelése fo-
lyamatosan halad, a tervek szerint március 
31-éig ezekkel is végeznek, és addig az ösz-
szes kijelzőt üzembe helyezik. A több mint 
250 megállói kijelzőnek már a fele műkö-
dik, és a 12-es, illetve 59-es villamosvonal 

után hamarosan 
a 18-as villamos vonalán is üzembe helyezik 
a rendszert.

Tarlós István adta át a folyamatosan növek-
vő népességű dél-pesti kerület, Pestszentim-
re felújított központját. A 800 millió forintos 
beruházásból 500 milliót az Európai Unió 
adott. A projekt keretében bővítették a Pest-
szentimre Közösségi Házat, renoválták a he-
lyi védettséget élvező Imre-házat és Hősök 
terét, de többek közt megújult a katolikus 
templom és a baptista imaház is.

Másfél éves előkészítés után nyílt meg 
Magyarország első rockmúzeuma a XIII. 
kerületi RaM Colosseumban (Radnóti Mik-
lós Művelődési Ház). A kiállított plakátok, 
fotók, hangszerek és egyéb relikviák között 
megtalálható Szörényi Levente első gitárja, 
az Omega első füstgépe és a Szabad Euró-
pa rádió komplett stúdiója is. A múzeum 
szombatonként és vasárnaponként ingyene-
sen látogatható, további információ a www.
rockcsarnok.hu oldalon található.
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interjú keresztes ildikóval

Csakazértis szerelem a lakótelepen
Harminc év után búcsúzott az Első Emelet zenekar december 28-án. Van mire emlékezniük, például az 1986-os évre a 
Havanna lakótelepen. A Turay Ida Színház zenés játékában, Halasi Imre rendezésében, az együttes frontembere, Patkó 
Béla Kiki narrálásával elevenedik fel egy akkori házibuli. A lakótelepi csinos munkásasszony szerepét Keresztes Ildikó 
alakítja a Csakazértis szerelemben. A ferencvárosi előadás március 30-án 15 órakor lesz az FMK-ban, ennek apropóján 
a művésznőt kérdeztük többek között a szerepek és a magánélet összeegyeztethetőségéről, a ‘80-as évekről. 

• Állandóan a figyelem középpontjában 
áll, hol mentorként, hol énekesként vagy 
színészként. Mivel tudja elérni, hogy a 
szerepek ellenére mégis természetesnek 
lássa a közönsége?

Nem fordítok külön energiát arra, hogy 
mást mutassak, mint amilyen valójában 
vagyok. A közönség szerepekben lát, ma-
gánemberként nem ismer. Igyekszem ezért 
megmutatni magamból az embert. A na-
pokban például a József Attila Színház-
ban néztem meg a Hattyúdalt, amelyben 
a Republic együttes zenél. Smink nélkül 
ültem a nézőtéren, a természetes létemben, 
és folyamatosan éreztem az emberek sze-
retetét. Szívesen fogadom, ha megszólí-
tanak. Persze előfordul, hogy egy kétórás 
koncert után antiszociális leszek, volt már, 
hogy a kertek alatt menekítettek a munka-
társaim rögtön a fellépés után, de ez ritka.

• Milyen Patkó Béla Kikivel dolgozni a 
Csakazértis szerelemben?

Még a kezdeteknél vagyunk, kóstolgatjuk 
egymást. De jó a régi zenész kollégákkal 
találkozni, jó egy popzenei történetet egy 
színdarab által továbbvinni, emiatt termé-

szetesnek érzem, hogy együtt dolgozunk. 
Ráadásul Mikó István volt a mentorom a 
pályám elején, ő most az apámat alakítja 
a darabban, Hűvösvölgyi Ildikó – aki már 
akkor is óriási név volt – pedig az anyámat 
játssza. A szerep szerint én szintén fiatal 
szülő vagyok, ez különösen izgalmas, ko-
moly feladat, mert nem osztottak még rám 
anyaszerepet.

• Szerelem, fiatalság, zene, szocialista 
idill – ilyen lenne Keresztes Ildikó 1986-ja 
is, ha színdarabot írnának belőle?

Éppen akkor kerültem át édesanyámmal 
Erdélyből, a második házassága révén. 
Akkoriban nekem Magyarország nagyon 
szabadnak tűnt, életemben először láttam 
punkokat, újhullámosokat, a zárt Erdély 
után döbbenten 
néztem: itt van, 
aki iszik az utcán, 
akinek színes a 
haja. Egyébként 
pedig szerelmes 
voltam, boroskólás 
házibulikra jár-
tam, feltupírozott 
hajam volt, répa-
nadrágban szeltem 
keresztül a lakóte-
lepet. Most ezek a 
jelmezem részei, 
vicces, milyen 

trendinek gondoltam magam annak idején 
ugyanezekben.

• Mit őriz a ‘80-as évekből?
Gyűjtögető vagyok, tettem el ruhákat, új-

ságokat is. És persze az emlékeket. 1985-
ben a Belvárosi Lídó Kávéházban dolgoz-
tam az éjszakai zenekarral. Amikor hajnali 
háromkor végeztünk, beültem egy kiskocs-
mába, ott vártam a távolsági buszt. Ezt ma 
nem merném megtenni.

• Mi köti Ferencvároshoz?
A Rádayban például van egy zenei stú-

dió, ahol kislemezt vettem fel. A Hallerben 
lakott egy kedves volt zenész kollégám. 
Ma is sokat járok arra a Turay Ida Színház  
miatt.                                                    (VB)

Forrás: Turay Ida Színház
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ALBUM

Tompa utca télen

REjTVÉnY

Mátyás Ádám Olivér 2013. 
november 14-én született.

Tóth Kitti 2013. június 14-
én látta meg a napvilágot.

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

Porubszki Lili 2012. szep-
tember 26-án jött a világra.

FEREncVÁROSI GóLYAHÍR

Wagner Emma 2013. január 
25-én született.


