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középiskolAi felvéTelik 
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Magyarország egyik legmoder-
nebb gyermek intenzív osztá-
lyának adtak át automatikus 
jelzőrendszert a Szent Lászlóban.

A kerületi középiskolák általában 
népszerűek: számos intézmény-
be sokszoros a túljelentkezés az 
általánost végzők körében.

nyiToTT TornATermek

8

Egészségmegőrző tornára és 
önvédelmi foglalkozásra várják 
a mozgásra vágyó kerületieket a 
nyitott tornatermek.

emlékezni kötelességünk!
Az Országgyűlés 2000. június 13-i dön-
tésével nyilvánította február 25-ét a kom-
munizmus áldozatainak emléknapjává. 
67 évvel ezelőtt ugyanis ezen időpontban 
hurcolták el Kovács Bélát, a Független 
Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szov-
jet csapatok, majd tartották fogva minden 
ítélet nélkül 8 éven keresztül.

A kommunista diktatúrák áldozatainak 
emléknapja alkalmából február 25-én tar-
tottak megemlékezést Nagy Ferenc néhai 
miniszterelnök emléktáblája előtt. A Rá-
day utcában összegyűlt megemlékezők 
a Lónyay utcai Református Gimnázium 

énekkarával közösen énekelték el a Him-
nuszt, majd Bácskai János, Ferencváros 
polgármestere és Rogán Antal országgyű-
lési képviselő mondott beszédet, végül 
koszorúkat helyeztek el az emléktáblánál.

Beszédében Bácskai János felidézte, 
hogy négy évvel korábban Ferencváros 
képviselői és a Politikai Foglyok Szövet-
sége közösen avatta fel Nagy Ferenc em-
léktábláját. Nagy Ferenc a Nemzetgyűlés 
elnöke, a második Magyar Köztársaság 
miniszterelnöke, a Független Kisgazda-
párt elnöke volt, akit egy összeesküvésben 
való bűnrészességgel vádoltak a kommu-

nisták; gyermekét túszként felhasználva 
zsarolással kényszerítették ki lemondó 
nyilatkozatát, kizárták az FKGP-ből, majd 
megfosztották magyar állampolgárságá-
tól.

– A kommunista diktatúrák értékelése, 
az áldozatok felkutatása és számbavétele 
a történelemtudomány feladata, a téma vi-
szont nem lezárt, a számadatok nem vég-
legesek, a közelmúlt folyamatos vitáinak 
tárgya – hangoztatta Bácskai János. 

Részletek a 2. oldalon.
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A kommunista diktatúrák áldoza-
tainak emléknapja
A Nagy Ferenc néhai miniszterelnök em-
léktáblája előtt tartott február 25-i megem-
lékezésen elsőként Bácskai János Ferenc-
város polgármestere mondott beszédet. A 
városvezető fontosnak tartja, hogy a mai 
fiatalok is megismerjék a kommunizmus 
korszakát, hogy a felnövekvő generációk 
megértsék, mi is történt Magyarországon 
a 20. században. – Az áldozatok emléké-
nek ápolása, az utólagos tisztelet megadá-
sa elemi emberi kötelesség – fogalmazott 
Bácskai János.
Köszöntőjét követően Nemcsák Károly 
színművész mondta el Lénárd Ödön: Hi-
szekegy című versét, majd Rogán Antal 
országgyűlési képviselő mondott beszédet.

– A kommunizmus bűneit mindenkinek 
el kell ítélnie, az áldozatokra mindenki-
nek emlékeznie kell – jelentette ki Rogán 
Antal. A politikus aláhúzta, az emlékezet 
köti össze az elmúlt nemzedékeket a most 
élőkkel, az emlékezet jelenti a gyökerein-
ket, melyekkel a világban megkapaszkod-
hatunk. – Emlékezet nélkül nem létezhet se 
közösség, se család, se nemzet. Emlékez-

nünk kell arra, hogy 
a mögöttünk hagyott 
20. század az embe-
riség történetének 
talán legvéresebb 
évszázada volt. Mil-
liók megkínzása, 
megnyomorítása és 
elpusztítása köthe-
tő a 20. század két 
szörnyű ideológiá-
jához, a nácizmus-
hoz és a kommu-
nizmushoz – fűzte hozzá. – Mi tudjuk, a 
gulágtáborokban ugyanaz a gonosz pusztí-
tott, mint a náci lágerekben – mondta Ro-
gán Antal.

A beszédeket követően Nagy Ferenc em-
léktáblájánál elsőként Bácskai János és 
Kállay Gáborné helyezte el koszorúját Fe-
rencváros Önkormányzata nevében. Turán 
Sándor és Elekes Gábor, a POFOSZ helyi 
vezetőit követően Rogán Antal országgyű-
lési képviselő a Fidesz Magyar Polgári 
Szövetség nevében helyezte el koszorúját. 

Őt követték az LMP, a Fidelitas és a Fe-
rencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületé-
nek képviselői. Az önkormányzati megem-
lékezést megelőzően, egy órával korábban 
az Összefogás pártjai is megemlékezést 
tartottak a helyszínen, ők is megkoszorúz-
ták az emléktáblát.

A Ráday utcai eseményt követően az 
Erkel utcai DocuArt Filmművészeti Köz-
pontban levetítették az Eötvenhat című do-
kumentumfilmet.

TZA

Adomány a gyermek intenzív osztálynak
A kerület parlamenti képviselője, dr. 
Vas Imre jelenlétében adták át Ma-
gyarország egyik legmodernebben, 
legjobban felszerelt gyermek intenzív 
osztályának a betegeket megfigyelő 
automatikus jelzőrendszert.

– A nemzetközi trendek szerint a beteg-
biztonság áll a kórházi fejlesztések közép-
pontjában, és ez az eszköz éppen ezen a 
téren nyújt óriási előrelépést – fogalmazott 
a tavaly Semmelweis-díjjal kitüntetett osz-
tályvezető főorvos, dr. Újhelyi Enikő. Az 
elmúlt húsz évben gyakorlatilag a nulláról 
építette fel a Szent László Kórház gyermek 
intenzív osztályát a kollégák segítségével, 
elmondása szerint azonban ez nem lett vol-
na lehetséges az adományozók támogatása 
nélkül. 

Az osztály mára az európai, amerikai 
szinttel azonos eredményeket produkál: 
míg korábban az ide kerülő, lélegeztetett 
gyermekek felét nem tudták meggyógyí-
tani, most 90 százalékuk felépül, és el-
söprő többségük tünetmentes, teljes életet 
tud élni – ezt bizonyítják a falakat díszí-
tő, mosolygó gyerekek arcképei is, ame-
lyeket köszönetképpen küldtek a sikeres 
kezelések után. Az osztályon csak egy- és 

kétágyas kórtermek vannak, külön fürdő-
szobával, külső és belső bejárattal, zsilip-
pel, a szobákban tévével és DVD-lejátszó-
val – mosolygósan, lekötve a gyerekek is 
gyorsabban gyógyulnak. Mindezek mellé 
telepítették azt a rendszert, melynek kép-
ernyőin az összes beteg adatai egyszerre 
látszanak, és így bármelyik szobában is 
van a nővér vagy az orvos, nyomon tudja 
követni a többi páciens értékeinek alaku-
lását. Ha bármelyik átlépi a kritikus érté-
ket, a rendszer automatikusan riaszt. Ez a 
berendezés – ahogy a jelenlévő többi nagy 
része is – alapítványok tulajdonát képezi. 
Ezt a mostani, 800 ezer forintos adományt 

a húsz kórházat és tizenkét mentőállomást 
segítő Országos Egyesület a Mosolyért ve-
zetője, Nagy István és dr. Sági Zoltán, az 
osztályon működő Kritikus Állapotú Gyer-
mekekért Alapítvány kuratóriumi elnöke 
adta át. Dr. Újhelyi Enikő megköszönte a 
kórházvezetés mellett az önkormányzat-
nak, illetve a kormányzatnak is a segítséget 
és támogatást, hiszen a Szent László Kór-
ház osztályának ilyen színvonalú kialakítá-
sához mindhárom pillérre szükség volt. Dr. 
Vas Imre ígéretet tett rá, hogy a továbbiak-
ban is képviselni fogja az országgyűlésben 
és más fórumokon az osztály érdekeit.

MK
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fővárosi hírek

szelektíven az iskolákban is
Az újrahasznosítás 
lényegét mutatták be a 
Fővárosi Szelektív Fesz-
tiválon, melyet február 
24. és 28. között a Kosz-
tolányi Dezső Általános 
Iskolában tartottak.

A főváros 2013 márciusában 
kezdte meg a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjté-
si rendszer kiterjesztését, 
melynek keretében új edé-
nyeket helyeznek el Buda-
pest valamennyi háztartá-
sában. A főváros bizonyos 
részeiben már megtörtént az 
átállás, így könnyebbé vált az otthoni szelektív gyűjtés. A kék fe-
deles tárolóba külön dobhatjuk ki a papírt, a sárgába pedig külön 
a műanyag, valamint fémhulladékot. Az ilyen módon otthon ösz-
szegyűjtött hulladékot aztán speciális, alternatív üzemű hulladék-
gyűjtő gépek szedik össze és szállítják el.

Az FKF Zrt., az Italoskarton Szövetség és az Öko-Pack Nonpro-

fit Kft. közös akciót indított útjára 
Budapesten, melyben az iskolások-
nak mutatják be a szelektív hulla-
dékgyűjtés fontosságát, a hulladé-
kok újrahasznosítási területeit.

Ferencvárosban február 24-én, a 
Kosztolányi Dezső Általános Is-
kolában tartották a Szelektív hét 
megnyitóját, melyen Sebők Endre 
környezetvédelmi főtanácsadó, a 
FESZOFE Kft. ügyvezető igazgató-
ja is részt vett. A gyerekeknek érde-
kes előadással, kiállított használati 
tárgyakkal mutatták be a hulladék 
útját a gyűjtőedénytől az újrafel-
használt anyagokig. Ezen kívül hul-

ladékgyűjtő versenyt szerveztek az iskolai osztályok között, az 
első három helyezett tanulmányi kiránduláson vehet részt.

Ferencvárosban évek óta nagy sikernek örvend az évente több 
alkalommal meghirdetett ingyenes lakossági veszélyeshulladék-
gyűjtés. A használt sütőzsiradék gyűjtésére a fővárosban egyedül-
álló módon a IX. kerületben helyeztek ki olajgyűjtő konténereket 
– immár hét helyszínen.                     forrás: www.ferencvaros.hu

érdemes megújítani a parkolási 
engedélyeket
A határidő 2014. március 31.
A várakozási engedélyek a kiadás napjától érvényesek, visszamenőleges 
hatályuk nincs, ezért érdemes időben meghosszabbítani azokat. Ferenc-
városban lakásonként az első gépjárműre kiadott várakozási hozzájá-
rulás díja mindössze 2000 forint.

2013. január 1-jétől a Ferencváros 
közigazgatási területén található, de a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
álló területeken (Ferenc körút, Mester 
utca és a Soroksári út 6–8. szám előt-
ti szakasz) is a Ferencvárosi Parkolási 
Kft. látja el a parkolásüzemeltetési fel-
adatokat. Érdemes megjegyezni, hogy 
a lakossági engedélyek csak a Mester 
utcában és a Soroksári úton érvénye-
sek, a Ferenc körúton nem.

A lakossági várakozási hozzájárulást, 
azaz a parkolási engedélyt kérelemre 
adja a Ferencvárosi Parkolási Kft. an-
nak a lakosnak, akinek állandó lakóhe-
lye a IX. kerületben van. Az engedély 
egy darab személygépkocsira vagy 
egy darab 3500 kilogramm megenge-
dett legnagyobb össztömeget meg nem 
haladó tehergépkocsira igényelhető, 
amelynek a kérelmező az üzembentar-
tója. Lakásonként legfeljebb 2 darab 
várakozási hozzájárulás adható ki.

A hozzájárulások kiadásának, cseré-
jének költségtérítési díja 2000 Ft.

A lakossági várakozási hozzájáru-
lás kiadásának feltételeiről bővebben 
a www.ferencvaros.hu oldalon és a 
www.ferencvarosiparkolas.hu oldalon 
tájékozódhatnak.

Ügyintézés: A lakossági, gazdálko-
dói, valamint az egészségügyi várako-
zási engedélyek kiadásával a Ferenc-
városi Parkolási Kft. ügyfélszolgálata 
foglalkozik.
• Levelezési cím: 1093 Budapest,  

Lónyay utca 13/A
• Telefon: 06/1/920-0342
• E-mail: engedely@

ferencvarosiparkolas.hu
Ügyfélfogadás:
• Hétfő: 9.00–17.00
• Kedd: 9.00–17.00
• Szerda: 9.00–18.00
• Csütörtök: 9.00–17.00
• Péntek: 9.00–16.00
• (Minden nap 12.00–12.30 között 

a pénztár ebédszünet miatt ZÁR-
VA tart!)

forrás: www.ferencvaros.hu

rezsicsökkentés a kéményeknél
A Fővárosi Közgyűlés visszamenőlegesen csök-
kentette a szilárd tüzelésű kémények ellenőrzési 
díját. A fával, szénnel, olajjal működtetett vagy ve-
gyes tüzelésű berendezésekre kötött kéményeket a 
közszolgáltatónak a vonatkozó jogszabály szerint 
évi két alkalommal kell ellenőriznie. A visszame-
nőleges csökkentés révén az egyedi szilárd tüzelésű 
hagyományos kémény alkalmankénti díja nettó 940 
Ft-ról 687 Ft-ra, 27%-kal csökken, így a kötelező 
kétszeri ellenőrzés mellett is 10%-kal alacsonyabb 
az éves szolgáltatási díj, mint 2012-ben. A díjcsök-
kentést a közszolgáltatónak vissza kell utalnia.
Budapesti Tavaszi fesztivál
A március 21. és április 6. között megrendezendő 
34. Budapesti Tavaszi Fesztivál 58 helyszínen 172 
programot kínál a klasszikus, kortárs és könnyű-
zene, valamint a tánc, színház és képzőművészet 
területén. Az idei kiemelt programok közé tartozik 
Philip Glass, a Zubin Mehta vezényelte Bécsi Fil-
harmonikusok, a firenzei Uffizi-képtár kiállítása és 
a most debütáló Madách Imre Nemzetközi Színhá-
zi Találkozó.
öröm-bánat térkép
Felhívást tett közzé a Fővárosi Önkormányzat a 
középiskolás diákok számára. A felhívás szövege 
szerint: „Találj a városban olyan helyeket, amelyek 
tetszenek (örömpont), vagy nem tetszenek (bánat-
pont). Fotózd le és küldd be hozzánk!” A képek 
beküldhetők: 2014. február 24-étől 2014. április 
15-éig folyamatosan. A jelentkezéssel kapcsolatos 
részletes információkról a www.budapest.hu olda-
lon olvashatnak.
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Bejárás a József Attila-lakótelepen
Nem csupán a szemerkélő eső miatt volt örömtelien kevés dolguk a lakótelepi bejárást tartó rendőröknek és közterület-
felügyelőknek február 19-én, ez a megerősített rendőri jelenlétnek is köszönhető volt. Röviden így lehetne összegezni a 
lakótelep önkormányzati képviselőjeként is jelen lévő Formanek Gyula alpolgármester és dr. Vas Imre, a kerület ország-
gyűlési képviselője jelenlétében tartott bejárás tanulságait.

Az idei második bejárás során is a problémásabb gócpontokat vet-
ték szemügyre, így lehetőség nyílt a rendőrség tapasztalatainak és 
a képviselőkhöz érkező lakossági visszajelzések egybevetésére is, 
valamint a még hatékonyabb együttműködés kialakítására.

A problémás helyszínek között van a Harsányi János Szakkö-
zépiskola Ifjúmunkás utcai épületének környéke, ahol a parkban 
dohányzó fiatalok adnak munkát a rend őrei-
nek – pozitív tapasztalat azonban, hogy a ját-
szótereken a tiltás hatására nem is jellemző a 
dohányzás.

Parkolási gondok játsszák a főszerepet a Pöty-
työs utcai és Ecseri úti metrófelszín környékén, 
sokan használják ugyanis P+R parkolóként a 
metróállomások járdáit. Így a helyi lakosok ki-
szorulnak a nekik fenntartott helyekről, és több 
helyszínen a szabálytalan parkolás is elharapó-
zott. Ennek visszaszorítása érdekében a BKK 
Közúttal együttműködve újabb tiltótáblákat 
fognak kihelyezni az érintett helyeken – a be-
hajtás fizikai megakadályozása azért nem kivi-
telezhető, mert az az áruszállítást is gátolná. Az 
ezekre a helyekre korábban jellemző engedély 

nélküli árusítás megszűnt a kerületi szigorító rendelet elfogadása 
óta. Hasonlóképp csökkent az illegális árusítás és a zsebtolvajlás 
a lakótelep központjában fekvő Napfény utcai Spar és Lidl kör-
nyékén. Ez – ahogy az egész közbiztonsági javulás is – részben 
a tavaly átadott Börzsöny utcai rendőrőrsnek, részben pedig a te-
lepített kamerarendszernek köszönhető. Utóbbi továbbfejlesztése 

csak korlátok között lehetséges, mivel a lakó-
telepen igen sok a zöld felület, amelyen a nö-
vényzet csökkenti a kamerával megfigyelhető 
terület méretét.

A további fejlesztések között szó esett egy 
rövidebb kerékpárút-nyomvonal kijelöléséről 
az Ecseri úti metróállomásnál, a sebességkor-
látozó táblák egyértelműsítéséről a Napfény 
utcában, valamint a lámpás kereszteződés ki-
alakításáról és a közvilágítás fejlesztéséről az 
áruházaknál – ez a kamerák esti működésének 
hatékonyságát is növelné.

Formanek Gyula a bejárás végén elmondta, a 
társasházak számára a jövőben pályázati forrást 
biztosítanak majd a bejáratot és a közösségi te-
reket figyelő kamerarendszer telepítésére. (MK)

drogkonferencia: prevenció és védelem
Személyiségfejlődés és drogkarrier 
címmel szervezte meg Ferencváros 
Önkormányzata a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum február 18-i ülését, 
melynek a DocuArt mozi adott ott-
hont. A megjelenteket Formanek Gyu-
la alpolgármester köszöntötte, majd 
Barna Erika KEF-elnök tájékoztatott 
részletesen a szervezet helyzetéről, an-
nak lehetőségeiről, valamint statiszti-
kai adatokkal értékelte működésüket. 

– A ferencvárosi Kábítószerügyi Egyezte-
tő Fórumok (KEF-ek) feladata a kerületi 
drogproblémák koordinálása, amit a lehe-
tő legtöbb helyi intézettel és szervezettel 
együttműködve végeznek el – tájékozta-
tott Barna Erika. Elmondta, hogy több 
forrás biztosítja a stratégia kialakításának 
sikerességét. A kábítószerügyi egyeztető 
fórumok működtetésére a kormány által 
kiírt pályázaton Ferencváros a maximális 
támogatást – 650 ezer forintot – nyerte el. 
Emellett a „Szociális városrehabilitáció 
Ferencvárosban, József Attila Terv I.”-
nek is része a társadalmi gondok kezelése, 
ezen belül a drogprevenció, harmadrészt 
pedig az önkormányzat költségvetése is 
külön forrást biztosít ifjúságvédelemre, 
drogprevencióra.

Ez a fajta összefogás hosszú távon is fenn-
tartható, valamint alkalmazkodik a Nem-
zeti Drogellenes Stratégia és az Európai 
Unió drogstratégiájához, annak kifejezet-
ten a civil szerveződéseket bevonó szem-
léletéhez.

A fórumon megtudhattuk, hogy a kerület-
ben tapasztalható kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekmények megfelelnek a fővárosi 
tendeciáknak, nincs kirívóan magas vagy 
alacsony statisztikai adat erre vonatkozó-
an. A nyomozó hatóságoknál kerületünk 
nem merült fel súlyos, narkotikummal ösz-
szefüggő bűncselekmények helyszíneként. 
Kiderült az is, hogy az eljárás alá vont sze-
mélyek többnyire nem kerületi lakosok, 
megjelenésük elsősorban a nagy forgalmú 
közlekedési csomópontok érintésével, át-

utazó jelleggel történik. Az elkövetők dön-
tő többsége fiatal férfi, aki kifejezetten az 
úgynevezett könnyű drogok terjesztéséért 
felelős. 

A gyűlés második részében Komáromi 
Éva klinikai és addiktológiai szakpszi-
chológus, pszichoterapeuta, a Kék Pont 
Drogkonzultációs Központ és Ambulan-
cia munkatársa tartott előadást „Gondola-
tok a serdülő- és fiatalkorról” címmel. A 
szakember 17 éve dolgozik a szervezetnél, 
szakterülete a szenvedélybetegek ápolása, 
a problémás családoknál a szülők támo-
gatása. Prezentációjában kifejtette, hogy 
a személyiség fejlődése szempontjából a 
legjelentősebb korszak a 12-től 23 éves 
korig terjedő serdülőkor, ezért kiemelten 
fontos ennek a korosztálynak a védelme.
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fontos mérföldkövéhez érkezett 
a József Attila Terv megvalósítása 
a gát utca térségében
A József Attila Terv szociális városrehabilitációban érintett épületeinek felújítására 
kiírt közbeszerzési eljárások sikeresen zárultak. A Gát utca 3. és a Gát utca 5. eseté-
ben 2013. október 14-én indultak el a kivitelezési munkálatok, melyek 2014. január 
20-án a Lenhossék utca 7–9. épülettel folytatódtak; március elején pedig megkezdő-
dik a Gát utca 20. felújítása is. Amennyiben minden a terveknek megfelelően zajlik, 
a kivitelezések legkésőbb 2015. januárban befejeződhetnek.

A lakóépületeken túl 2014 második felében átadják a Gát utca 3. alatt az új József 
Attila-emlékhelyet, a Gát utca 25. épület földszintjén a Munkaerő-piaci Szolgáltató 
Irodát, jövő év elejére pedig a Lenhossék utca 7–9. szám alatt a Ferencvárosi Szoci-
ális Közösségi Központot.

A projekt keretében várhatóan a nyár folyamán indul a Gát utca teljes rekonstrukci-
ójának első üteme – vízvezeték-kiváltással együtt – a Thaly Kálmán és Márton utca 
közötti szakaszon. Az érintett szakasz – a rekonstrukciót követően – új közvilágítást 
és térfigyelőkamera-rendszert kap.

Fentiekre tekintettel az épületfelújítások időtartamára továbbra is megértésüket kér-
jük, valamint köszönjük eddigi türelmüket!

FEV IX. Zrt.

házfelügyelői  
munkakör betöltésére
A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő 
és Városfejlesztő Zrt. pályázatot hirdet 
házfelügyelői állás betöltésére Budapest 
IX. kerület területén. A házfelügyelői fel-
adatokat kizárólag főállásban, az erre a 
célra biztosított szolgálati lakásból lehet 
ellátni. Pályázni a pályázati dokumentáci-
óban megjelölt önkormányzati lakóépület 
házfelügyelői állására lehet, a pályázati 
anyagban meghatározott feltételek szerint. 
A nyertes pályázóval a FEV IX. Ferencvá-
rosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 
munkaszerződést köt, a szolgálati lakást a 
nyertes használati szerződés alapján hasz-
nálhatja.

A pályázati kiírás részletes feltételeit (in-
gyenes dokumentációját) az érdeklődők 
a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és 
Városfejlesztő Zrt. Bérleményüzemelteté-
si Irodáján, 1096 Budapest, Haller u. 54. 
szám alatti székhelyén vehetik át, munka-
napokon 9-től 14 óráig, illetve letölthetők a 
www.ferencvaros.hu honlapról 2014. már-
cius 5. napjától 2014. március 18. napjáig.

A pályázatról érdeklődni a 216-1434 tele-
fonszámon lehet.

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és 
Városfejlesztő Zrt.

Vörös Attila elnök-vezérigazgató

vízzavarosodás, víznyomás 
csökkenés a iX. kerületben
A Fővárosi Vízművek Zrt. értesíti tisztelt fogyasztóit, hogy 
2014. március 4. 22.00 óra és március 5. 6.00 óra között kar-
bantartási munkát végez a kerület ivóvíz-szolgáltatásában ki-
emelt szerepet játszó gépházban.  

A munkálatok idején vízzavarosodás, esetlegesen kisebb víz-
nyomáscsökkenés várható. A víz ülepítés után fogyasztható.
Érintett terület:

József Attila-lakótelep
Budapest IX., Ecseri út–Epreserdő utca–Napfény utca–Táv-

író utca által határolt terület
  

A karbantartási munkák tervszerű elvégzése hosszú időre ga-
rantálja a város lakosainak a megbízható és kiváló minőségű 
vízszolgáltatást.

 Szíves megértésüket köszönjük!
 
Tisztelettel:
Fővárosi Vízművek Zrt.
1325 Budapest, Pf. 355.
Vízvonal: 06/40/247-247
vizvonal@vizmuvek.hu

növekedési hitelprogram
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) három pillérből álló Növekedé-
si Hitelprogramot (NHP) hirdetett a kis- és középvállalkozások 
hitelezésében megfigyelt zavarok enyhítése, a pénzügyi stabilitás 
megerősítése, valamint az ország külső sérülékenységének csök-
kentése érdekében.

Az MNB által kínált hitelt a bankok alacsony kamatmarzs mel-
lett értékesíthetik tovább ügyfeleik felé, így ez lehetővé teszi 
olyan projektek megvalósítását, melyek elindítását eddig a magas 
finanszírozási költség akadályozta.

AZ NHP kiterjesztésével még több vállalkozás juthat kedvező 
forráshoz, hiszen már nemcsak hitel-, hanem lízingkonstrukció-
ban is igényelhetnek az alacsony kamatozású forrásból a magyar 
vállalkozások. A lízinghez kevesebb önerő szükséges, a fizetési 
ütemezés pedig a szezonális bevételekhez alkalmazkodva rugal-
mas is lehet.

A lízingtermék előnye az alacsonyabb önerő mellett, hogy kérvé-
nyezését nem kell közokiratba foglalni, így ennek díja sem terheli 
a vállalkozást, magasabb a fedezettség. Az igényelhető forrás ösz-
szege 3 millió forinttól 10 milliárd forintig terjedhet, a konstruk-
ció felhasználható új és használt eszközök vásárlására egyaránt.

Érdeklődni a bankok honlapjain és fiókjaikban lehet. 
                 TZA

közleményHASzOnkUlCS

közlemény PÁlyÁzAT
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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, 13–15 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.

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

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) 

Csökkenő bérleti díj
Ferencváros Önkormányzata minden 
lehetőt megtesz, hogy észrevehető mér-
tékben járuljon hozzá a ferencvárosiak 
megélhetéséhez.

Tekintettel arra, hogy a kormány át-
vállalta Ferencváros Önkormányzatá-
nak teljes adósságállományát, valamint 
népszerű rezsicsökkentő intézkedése-
inek köszönhetően, Ferencváros Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete 
számára lehetővé vált a kerület nehéz 
anyagi körülmények között élő lakossá-
ga helyzetének javítására. Ezen szándék 

megvalósulása érdekében 2014 február-
jában a rászorultak számára kedvezően 
módosította a lakások és helyiségek bér-
letére, elidegenítésére és megszerzésére 
vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. 
(III.10.) önkormányzati rendeletét.

A rendeletmódosítás elsősorban a ke-
rületünkben nehéz anyagi körülmények 
között élők adósságspirálba kerülésé-
nek kockázatát kívánja csökkenteni, 
hisz számos bérlő lakbérfizetési köte-
lezettségét erőn felül teljesíti, és van-
nak, akik csak nehezen tudják fizetni 

a havi lakbért. A rendeletmódosítás 
eredményeként a szociális alapon bér-
be adott félkomfortos, komfort nélküli 
komfortfokozatú és a szükséglakásokra 
érvényes bérleti szerződéssel rendelke-
ző bérlők részére 2014. március 1-jétől 
2014. december 31-éig tartó időtartamra 
a fizetendő havi bérleti díj összege egy-
ségesen 20%-kal csökkentésre került.

Az első, mérsékelt lakbér díját tartal-
mazó számlát 2014. március hónapban 
kapja kézhez mind az 1094 darab lakás 
bérlője.
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Tanműhelyátadás a viola utcában
A kerület legnagyobb kisebbsége, a nép-
számlálás adatai alapján kis híján 1300 fős 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat hívta 
meg dr. Vas Imre országgyűlési képviselőt, 
Formanek Gyula alpolgármestert és Illyés 
Miklós humánbizottsági elnököt a fodrász 
gyakorló- és tanműhely átadására. A Viola 
utca 37/A alatt megnyílt fodrászüzlet ízlé-
ses, modern berendezéssel várja vendége-
it. Hajmosásra, férfi-, női és gyermekhaj-
vágásra is van lehetőség, sőt, ahogy Illyés 
Miklós elmondta, vannak tervek a kis üzlet 
kozmetikával történő bővítésére is.

A megjelenteket Csonka Gyula, a nem-
zetiségi önkormányzat elnöke üdvözölte, 
Formanek Gyula pedig megköszönte az 
akció résztvevőinek az együttműködést és 
összefogást, külön megemlítve a koordiná-
ciós feladatokat vállaló Roma Kulturális és 
Sportegyesületet. – Ez az üzlet és tanmű-
hely példát mutat a kerület roma fiataljai-
nak, segíti munkaerőpiacra kerülésüket, és 
egyúttal kifejezi abbéli szándékát is, hogy 
legyen folytatás, nyíljanak további szak-
mai tanműhelyek, szerencsére van is terv-
ben ilyen – értett egyet Csonka Gyulával 
az alpolgármester. 

Dr. Vas Imre, a kerület parlamenti kép-
viselője az alaptörvényre utalt szavaival, 
mely szerint a társadalom alapja a munka, 
és kiemelte: ez a vállalkozás, ez a tanmű-
hely az ismeretszerzést segíti elő. Ez, va-
lamint az ehhez hasonló projektek is hoz-

zájárulnak ahhoz, hogy az elmúlt négy év 
során a kormány a 2010-es 3,8 millióról 
4,015 millióra tudta emelni a foglalkozta-
tottak számát – sőt, nemcsak a dolgozók 
száma, de a munkahelyek színvonala is 
nőtt.       (MK)

Az igazi integráció
A házasságkötő teremben rendezték meg február 20-án a 
„Roma nem Roma Nők Akadémiájának” kötetlen beszélgeté-
sét, melyet Oláh Olívia, a 9.tv főszerkesztője vezetett, vendé-
ge Márton Szilvia kiskunhalasi roma referens volt.

Márton Szilvia elmondta, miért az „Ad-
jatok helyet! – hétköznapok egy roma, 
de nem roma nő szemével” címet adta az 
előadásának. Félig roma származású, édes-
apja magyar, édesanyja cigány. Oláh Anna 
ferencvárosi esélyegyenlőségi referens a 
moderátor kérdésére elmondta, nincs sta-
tisztika a vegyes házasságokat illetően, a 
tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a 
két kultúra találkozásából sikeres párkap-
csolatok születhetnek.

Márton Szilvia röviden bemutatta a ma-
gyarországi romák összetételét. Oláh cigá-
nyok, kárpáti cigányok, magyar cigányok 
és ezek alcsoportjai teszik ki a roma tár-
sadalmat. Szilvia beás cigány anyai ágon, 
közülük kerülnek ki a hagyományos szak-
mák művelői – teknővájók, kosárfonók. 
A nagymamától tanulta a beás nyelvet, 

gyermekkorát inkább a 
roma identitás hatotta 
át. Konzervatív, mat-
riarchális társadalom 
a romáké, ahol a gyer-
meknevelés, a család 
áll a középpontban. Neki személy szerint 
sosem volt gondja az iskolában, mert jól 
tanult – szerencsére az írástudatlan nagy-
mama is erre ösztönözte.

Később egészségügyi dolgozóként is 
kirítt társai közül, hiszen a szemérem, az 
intimitás központi kérdés náluk, ezen a te-
rületen viszont sok elesett, kiszolgáltatott, 
ruhátlan emberrel kell foglalkozni. Édes-
apja – 2010-es halála előtt – bátorította, 
hogy vállalja fel cigány identitását. Látta 
a szorgalmat, a kitartást benne, így azt sze-
rette volna, ha másokon segít, ezzel is jó 

példát mutatva. Így lett romaügyi referens 
Kiskunhalason. Nagyon nagy vívmánynak 
tartja a kormánytól, hogy a hivatalokba 
cigány származású embereket tett – ez az 
igazi integráció. Referensként sokat tehet a 
cigányok beilleszkedéséért az óvodáskor-
tól a munkavállalókon át az idősekig.

Márton Szilvia a cigányság legnagyobb 
problémáját az iskolázatlanságban látja. 
Ezen a területen van a legtöbb tennivaló, hi-
szen a felzárkóztatás, a társadalomba való 
beilleszkedés alapja a tudás, a szakképzett-
ség megszerzése. (forrás: ferencvaros.hu)

Utazó cigányok  
– kik is ők?
A Romakép Műhely idei 12 alkalomból 
álló sorozata a Határátlépések címet vise-
li. A DocuArt Filmművészeti Központban 
tartott vetítések a roma tematika kitágításá-
val műfaji, formanyelvi, földrajzi értelem-
ben is átlépik a határokat társadalomtudó-
sok, filmes szakemberek és egyetemisták 
részvételével.

A tavaszi filmklub következő alkalma:
• Március 5. 18.00
• Romakép Műhely – Határátlépések – 

Úton, útfélen
• Vendégek: Daróczi Ágnes kutató
• Műhelyvezető: Pócsik Andrea és 

Müllner András
DocuArt Filmművészeti Központ  
(Ráday u. 18., bejárat az Erkel utcából)

Az Úton, útfélen rövid lírai dokumen-
tumfilmekből válogatott összeállítás az 
utazó cigányokról. Utazók vagy nomádok? 
Kulturális vagy társadalmi-gazdasági kü-
lönbségek? Hagyományos vagy modern? 
– teszi fel sorra a kérdéseket a film. 

A vetítés zárásaként a közönség is utaz-
hat: virtuálisan barangolhat egy utazók 
által szerkesztett brit weblap, a 2013-ig 
nyomtatott formában létező Travellers 
Times segítségével.
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mOzDUlJ VelÜnk!

A mozgás szabadsága mindenkinek
A Lobogó utcai Weöres Sándor és a Mester utcai Molnár Ferenc 
iskolában Dornbach Ildikó atlétikaedző, a magyar szövetség ko-
rábbi szakmai igazgatója tartja január eleje óta a foglalkozásokat.

– A program célja elsősorban a megelőzés, az ízületi mozgás-
határok kiterjesztése, a gerincproblémák elkerülése, valamint a 
különböző korosztályok megfelelő kondicionálása – magyarázta 
Dornbach Ildikó. – Azért tartom nagyon jónak az önkormányzat 
kezdeményezését, mert tapasztalataim szerint leginkább azok jön-
nek az edzésekre, akik felismerték, eddigi életmódjukkal szakítva 
végre mozogniuk kellene; ez az egész program lényege.

A két helyszín közül egyelőre a Mester utcában vannak többen, 
a József Attila-lakótelepen még csak kevesen járnak a szakember 
vezette foglalkozásokra. A bő egyórás tréningeken döntően negy-
venöt év felettiek végzik a gyakorlatokat, de nyugdíjaskorúak is 
szép számmal látogatják az edzéseket. Vannak többen, akik elő-
ször csak benéztek, majd a következő alkalommal már tornaruhát 
is hoztak magukkal. Mint minden jó dolog esetében, itt is műkö-
dik a szóbeli „reklám”, egymást csalogatják az emberek a torna-
terembe.

– Azoknál, akik már több mint egy hónapja vesznek részt a kö-
zös mozgásban, szemmel látható a fejlődés – mondta Dornbach 
Ildikó. – Egyre ügyesebbek, egyre többet tudnak megcsinálni, és 
öröm nézni, ahogy elégedetten hagyják el az óra végén a termet.

Érdemes tehát leugrani a Lobogó és a Mester utcába egy kis torná-
ra, mert, ahogy egy régi tévéműsorban mondták: egy kicsi mozgás 
mindenkinek kell!

(M.S.)

nyitott tornatermek  
ferencvárosban
Ferencváros Önkormányzata ingyenes sportfoglalkozásokat szervez a 
kerületben élők számára. A „Nyitott tornaterem” elnevezésű programok 
keretében egészségmegőrző tornára és önvédelmi foglalkozásra várjuk Fe-
rencváros aktív és egészséges életmódra vágyó lakóit. A programok kortól 
és nemtől függetlenül mindenki számára nyitottak.

Egészségmegőrző torna: Célja az ál-
lóképesség, erőnlét javítása, a moz-
gásszervi problémák kialakulásának 
megelőzése. A torna gyakorlatai a részt-
vevők igényeinek és állapotának meg-
felelően kerülnek kialakításra.

Helyszínek és időpontok:
Weöres Sándor Általános Iskola és 

Gimnázium, IX. kerület, Lobogó utca 
1. Minden hétfőn 17.15–18.30 órakor.

Molnár Ferenc Általános Iskola, IX. 
kerület, Mester utca 19. Minden kedden 
17.00–18.15 órakor.

A foglalkozásokat Dornbach Ildikó 
atlétika szakedző, TRX-edző, funkcio-
nális tréner vezeti.

Önvédelmi foglalkozások: Célja a 
résztvevők megismertetése a karate 
világával, amely egészségmegőrző és 
gyógyító hatású küzdősport. A karate 

segít a mindennapi stressz levezetésében, 
az önvédelmi gyakorlatok elsajátítása ma-
gabiztossá teszi a résztvevőket. Az edzé-
seken szakember felügyelete mellett min-
denki korának és állapotának megfelelő 
intenzitással vehet részt.

Helyszín és időpont:
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 

és Gimnázium, IX. kerület, Lónyay utca 
4/C–8. Minden szerdán 18.00–19.30 óra-
kor.

Az edzéseket Zima István 2. danos goju-
kai karate mester vezeti.

A „Nyitott tornaterem” programok min-
den ferencvárosi számára ingyenesek, 
melyekre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Ferencváros Önkormányzata
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erősebb lett a fradi
A téli szünetben több változás történt a Ferencváros labdarúgócsapatának 
öltözőjében. A még tavaly év végén szerződtetett vezetőedző, a német Thomas 
Doll mellett néhány új játékos csatlakozott a kerethez, és úgy tűnik, velük 
valóban erősödött a Fradi.

Hosszú idő után először fordult elő, hogy minden csapatrészbe olyan futballisták jöttek, 
akik vélhetően meghatározó játékosai lehetnek a nagy terveket szövögető Ferencváros-
nak. A kapusposzt jó ideje kényes kérdés a Fradinál, a szurkolók évek óta úgy vélik, nem 
megnyugtató a helyzet. Most a Pécsről igazolt Dibusz Dénes megoldást jelenthet. A 23 
éves, 188 cm magas hálóőrnek nagy szerepe volt abban, hogy az ősszel a PMFC legyőzte 
az FTC-t Budapesten.

A védelem jelentősen „magasodott” a horvát Mateo Pavlovic jóvoltából. A 23 eszten-
dős, 196 cm-es hátvéd a Werder Bremen játékosa, néhányszor a  Bundesligában is pályá-
ra lépett – ő egyelőre fél évre, kölcsönbe érkezett. Szintén kölcsönjátékos a korábban a 
Fradiban szereplő, most az olasz másodosztályú Padovához tartozó, 22-szeres válogatott 
Laczkó Zsolt, aki a bal oldalon védőként és középpályásként is hasznos labdarúgó. A 
csatársorban a Szombathelyről igazolt 21 éves Ugrai Roland sokat tehet azért, hogy a 
nagy tehetségből kiváló játékos legyen.

A legnagyobb erősítés házon belülről „érkezett”. Felgyógyult sérüléseiből a brazil Leo-
nardo, aki kiszámíthatatlan cseleivel, váratlan húzásaival kulcsfigurája lehet a tavaszi, a 
dobogóért hajtó Ferencvárosnak.                   (M. S.) 

kajakmaraton
A világ egyik legkeményebb hosszú távú 
kajakversenye a dél-afrikai Dusi Marathon. 
1951 óta a gyorsfolyású Msunduzi folyón 
Pietermaritzburgtól Durbanig eveznek a 
résztvevők. Az idén több mint 800-an in-
dultak, köztük a Ferencváros kajakosa, 
Máthé Gábor, aki a tolnai Boros Adriánnal 
lapátolta és futotta végig a távot.

Páros év lévén 2014-ben kettesben verse-
nyeztek három napon át a kajakosok. A két 
magyar sportember először indult a Dusin, 
és két hét alatt kellett formába lendülniük. 
Minden nap volt egy hosszú vízi szakasz, 
összesen több mint 100 km, és futni is kel-
lett jó néhány km-t. Máthé Gábor szerint 

gyakran gyalog is nehéz lett volna haladni 
a szűk őserdei „utakon”, nemhogy kajak-
kal a kézben. Az utolsó napon 2 km-t kel-
lett egy meredek hegyi úton felfelé futniuk 
a versenyzőknek.

A magyarok remekül helytálltak, 9 óra 49 
perc 36 mp-es idővel a 69. helyen végez-
tek, és kaptak egy kupát, amit azon páro-
soknak adtak, akik újoncként teljesítették 
a számukra ismeretlen pályát. Jövőre az 
egyesek küzdenek meg egymással és az 
elemekkel, és mindketten szeretnének rajt-
hoz állni.      (ms) 

Cél a kupadöntő
Alighogy véget ért a jégkorong MOL-
liga alapszakasza, a Magyar Kupa se-
lejtezőjében lép pályára a Ferencváros-
ESMTK csapata. A körmérkőzéses 
sorozatban a zöld-fehérek a Debreceni 
HK ellen kezdik meg szereplésüket (ta-
valy 6-1-re nyert a Fradi), majd a Vasas 
lesz a következő rivális. A selejtezőt az 
Újpesttel vívandó örökrangadó zárja. 
A kiírás értelmében a dunaújvárosiak 
MOL-ligás szereplésétől függően egy 
vagy két együttes jut be a négyes dön-
tőbe, amelyet március utolsó hétvégéjén 
Miskolcon rendeznek meg, szintén kör-
mérkőzéses formában.

kézilabdás tábor
Idén már harmadszor szervez nyári tá-
bort a Ferencváros női kézilabda-szak-
osztálya. Ezúttal az 1997 és 2006 kö-
zötti gyerekeket várják június 15. és 20. 
között a Balaton partjára, függetlenül 
attól, hogy a Fradiban sportolnak, vagy 
csak szeretnének ott játszani. Együtt 
kézilabdázhatnak a táborozók az FTC 
KEK-győztes, válogatott játékosaival, 
és részt vehetnek Elek Gábor edzésén 
is. A foglalkozásokat kitűnő szakembe-
rek tartják.

A Fradi balatonszemesi kézilabdás tá-
borára június 6-áig lehet jelentkezni. Bő-
vebb információt a www.ftcnyaritabor.
hu oldalon kaphatnak az érdeklődők. 

sikerek a szőnyegen
Folytatták remek szereplésüket a Fe-
rencváros ifjú birkózói. A Vasas új 
csarnokában rendezett diák-Budapest-
bajnokságon hat arany-, hat ezüst- és 16 
bronzérmet nyertek a zöld-fehérek. Egy 
héttel később, az Újpesti TE meghívásos 
versenyén valamennyi fradista érmet 
szerzett, négyen a dobogó legmagasabb 
fokára állhattak.    

A felnőttek Pesterzsébeten léptek sző-
nyegre az év első válogatóversenyén. 
Kötöttfogásban Bácsi Péter megnyerte 
súlycsoportját, Tóth Márk és Németh 
Iván második, míg Török Zsolt harma-
dik lett. Szabadfogásban Fabinyi Péter 
és Tóth Rafael bronzérmet vehetett át az 
eredményhirdetésen.

mátyus újra zöld-fehérben
Bár már négy éve a REAC vezetőedző-
je, ismét igazolt labdarúgó lett Mátyus 
János. A 34-szeres válogatott védő, aki 
korábban összesen három évig futballo-
zott a Fradiban, február végétől az FTC-
szurkolók csapatának, a Ferencváros 
FC-nek a játékosa. Mátyus először bi-
zarr ötletnek tartotta, mikor az FFC-ben 
játszó barátai megkeresték, de aztán úgy 
vélte, talán tud segíteni a BLSZ I. osz-
tályban kieső helyen álló együttesnek 
– és nem csak a pályán. Bitó Tibor, az 
FFC edzője elsősorban a védelem stabi-
lizálást várja Mátyustól.

RöVIDen



Ferencváros10 LOKÁLPATRIÓTA

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

1. A kerületben található a magyar szecessziós építészet remek-
műve, az Iparművészeti Múzeum. Mikor avatták fel az épületet?
A) 1872. április 12. B) 1896. október 25. C) 1902. szeptember 24.
2. Kinek a tervei alapján épült fel a múzeum épülete?
A) Lechner Ödön és Pártos Gyula B) Ybl Miklós C) Steindl Imre
3. Az Iparművészeti az UNESCO hivatalos világörökségi váro-
mányos helyszíneinek listáján is szerepel. Mióta?
A) 2000 B) 2005 C) 2008
4. Ki volt a múzeum első főigazgatója? 
A) Radisics Jenő B) Ráth György C) Takács Imre
5. A múzeum honlapján elérhető gyűjteményi adatbázisban bárki 
kedvére kutakodhat az iparművészeti kincsek után (gyujtemeny.
imm.hu). Az alábbiak közül mit nem találhatunk meg benne?
A) Jakob Mannlich strucc alakú díszedényét 1630 körülről B) 
Henri Naderman pedálhárfáját 1810 körülről C) Győrffy István 
1911-es gyűjtéséből a köröstárkányi vőfélybotját

6. Közel hány darabot számlál az Iparművészeti bútorgyűjtemé-
nye, ahol a bútorok, hangszerek mellett egyéb famunkákat (kis-
plasztikát, mézeskalácsformát, játékot) is őriznek?  
A) négyezer darabot B) hatezer darabot C) nyolcezer darabot
7. A Bájos semmiségek című virtuális kiállítás a múzeum legyező-
gyűjteményét mutatja be az interneten. Kinek a szakmai munkájá-
nak köszönhető a tárlat alapját képező katalógus?
A) Maros Donka B) Kiss Noémi C) Cseh Borbála
8. Az Iparművészetinek két társintézménye van: a Hopp Ferenc 
Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum és a Ráth György Múzeum. Me-
lyik fogalom jelöli a múzeumok viszonyát az Iparművészetihez?
A) fília B) agapé C) gyűjtemény
9. Ferencvárosban – noha az Iparművészeti a legimpozánsabb – 
számos szemet gyönyörködtető szecessziós épület található. A fel-
soroltak közül melyik nem szecessziós stílusban épült?
A) a Ráday u. 9. alatti bérház B) a Ráday utca 14. alatti Mellinger-
ház C) a Bokréta utca 91. alatti bérház

A múzeum 1940-ben

E. Biskof: Iparművészeti Múzeum (1896)

Előző lapszámunk nyertese: Szemere András. Gratulálunk! 
Kérjük, írja meg postacímét a szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre! A helyes megfejtés: 1 – A, 2 – B, 3 – A, 4 – C, 5 – C, 
6 – A, 7 – B, 8 – A.

Ami porrá lesz, és amit magaddal viszel

Nagyböjt margójára
„Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel!” – mondja hamvazószerdán a pap, majd hamuval keresztet rajzol a 
homlokomra. Kiskorodban talán te is beleborzongtál ebbe a mondatba. Emlékszem, engem ez a pillanat mindig féle-
lemmel töltött el, mintha megsejtettem volna valamit az emberi esendőségből, az elmúlásból.

Ezzel a súlyos figyelmeztetéssel indul a 
nagyböjt, a húsvét előtti negyvennapos 
előkészületi, bűnbánati időszak. Ma, ami-
kor az egész világ azt harsogja neked, 
„vedd meg, szerezd meg!”, nem túl trendi 
a kétezer éves üzenet a lemondásról. Ész-
re sem veszed, hogy nap mint nap mennyi 
felesleges küzdelmet vívsz olyan javakért, 
amelyek egy nap semmivé lesznek, porrá 
válnak. Mi lenne, ha húsvétig kicsit „lazí-
tanál a tempón”, és feltennéd a kérdést ma-
gadnak: mire a nagy hajsza, a szűnni nem 
akaró verseny a mulandóval? Mi a fontos, 
mire pazarolod el az életed? Az esztelen 
gyűjtögetésben feltűnik-e az, hogy vannak, 

akik szűkölködnek? Jelent-e valamit a szó: 
áldozatvállalás, megváltás?

Nagyböjt idején esélyt kapsz arra, hogy 
az igazán fontos dolgokra koncentrálj, 
hogy újra megtaláld a helyes fontossá-
gi sorrendet. Dönthetsz akár úgy is, hogy 
megvonsz magadtól valamit, ami számod-
ra kellemes, de nem feltétlenül szükéges. 
A katolikus egyház ilyenkor arra kéri a 18 
és 60 év közötti híveit, hogy hamvazószer-
dán – idén március 5-én – és nagypénteken 
tartsanak szigorú böjtöt, azaz csak napon-
ta háromszor vegyenek magukhoz ételt és 
csupán egyszer lakjanak jól. E két napon 
és nagyböjt többi péntekén a 14 évesnél 

idősebbek a böjti fegyelem részeként nem 
fogyasztanak húst.

Egyszer azt olvastam valahol, hogy egye-
dül senki nem mehet be a mennyországba. 
Magaddal kell vinned valakit, akin te kö-
nyörültél meg. Ismerős a történet? Nem 
véletlen, hiszen Jézus az egész világon 
megkönyörült, amikor vállalta bűneinkért 
a kereszthalált. Egy nap elveszíted mind-
azt, amit felhalmoztál, mert nem fontos, 
mert mulandó. Csak azt viszed magaddal, 
amit másoknak tudtál adni abból a látha-
tatlan és örök szeretetből, ami a krisztusi 
szenvedéstörténet igazsága.

(Cs. E.)
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Vízitorna
Március 4. 15.00
Molnár uszoda (Mester u. 19.)

Gyógytorna
Március 5. 11.00
Dési Művelődési Ház (Toronyház u. 17/B)

Számítógép-kezelői tanfolyam
Március 5. 15.00
Beiratkozott résztvevőknek
(újabb tanfolyam szeptembertől)
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  
és Gimnázium (Lónyai utca 4–8.)

Mobil- és számítógép-használati 
tanácsadás

Március 6. 14.00
Ingyenes internetezési lehetőség,
tanácsadás diákok közreműködésével
Szent-Györgyi Albert Gimnázium

Sorsok, hangulatok 
Filmklub

Március 6. 15.00
Az a régi Ferencváros I. – Ferencvárosi 
mindennapok, dokumentumfilm
Helytörténeti Gyűjtemény (Erkel u. 15.)

Vízitorna
Március 7. 16.00
Weöres uszoda (Lobogó u. 1.)

Mobil- és számítógép-
használati tanácsadás

Március 10. 14.00
FMK (Haller u. 27.)

Gyógytorna
Március 12. 11.00
FMK

Számítógép-kezelői tanfolyam
Március 12. 15.00
Szent-Györgyi Albert Gimnázium

Macska- és állatbarátok klubja
Március 12. 16.00
Előadás a kisállatok táplálásáról,
az állateledelek minőségéről

Nordic walking a Normafánál
Március 13. 10.00
Találkozás: Lenhossék u. 24–28.,
önkormányzat épületének előterében

Orvosi előadás a légzőszervi 
betegségekről és az allergiáról

Március 13. 14.00
Parajdi Sópince (Vámház körút 11.)

Mobil- és számítógép-használati 
tanácsadás

Március 13. 14.00–16.00
Szent-Györgyi Albert Gimnázium

Vízitorna
Március 18. 15.00
Molnár uszoda

Szó és Ember irodalmi sorozat
Március 18. 14.00
Klasszikusok: Petőfi Sándor
Börzsöny utcai könyvtár (Börzsöny u.13.)
Meghívott vendég: Nemcsák Károly 
Jászai Mari-díjas, Érdemes művész

Természetjárás – Vác
Március 20. 9.45
Találkozás: a Nyugati pályaudvar 2-es 
vágányánál
Program: Diadalív, Váci börtön, Zsinagó-
ga, Fehérek Temploma

Idősügyi programajánló

Farsangi bál kortalanul
Farsang időszakában számos álarcosbált, farsangi mulatságot tartottak kerületszerte. A legnagyobb ilyen esemény feb-
ruár 14-én, a Ferencvárosi Művelődési Központban volt, de rendeztek farsangi bált a Knézich utcai idősek klubjában és 
a Friss utcai Szerető Kezek Időskorúak Gondozóházában is.

Az idősügyi koncepció keretében rendezték 
meg a nyugdíjasok farsangját az FMK-ban 
február 14-én. Dr. Bácskai János polgár-
mester beszédében üdvözölte a kortalan, 
játszani vágyó résztvevőket, és felhívta fi-
gyelmüket „A teljesség felé” további idős-
ügyi programjaira.

A farsangi felvonuláson tizennégyen mu-
tatták be jelmezeiket, amelyek közül a város 
vezetőiből álló zsűri díjazta a legjobbakat. 
A délután folyamán a Ferencvárosi Mű-
vészek és Művészetkedvelők Társasága, 
az FMK Nyugdíjas Klubja, a Dalszínház 
Művészbarátok Országos Egyesülete, Les-
kó Vali, Pócsi Gyula és az Örökifjú Bohé-
mek Táncegyüttes mutatkozott be, valamint 
Redenczki Marcsi humorista adott elő. A 
maszkabál táncos részéhez Somogyi Károly 
szolgáltatta a muzsikát.

Február 20-án a Friss utcai nyugdíjasklub-
ban folytatódott a mulatság. Ezt a rendez-
vényt Kiss Éva klubkoordinátor nyitotta 
meg. A meghívottak között volt dr. Vas Imre 
és Illyés Miklós önkormányzati képviselő, 
valamint Formanek Gyula alpolgármester. 
Beszédükből megtudtuk, a jelenlegi szűkös, 
csak részben akadálymentesített klubhe-
lyiség telephelyét hamarosan áthelyezik a 
Toronyház utca 11. szám alá. Itt 224 négy-
zetméter áll majd a klubélet rendelkezésére, 
az épület akadálymentesített, korszerűen 
felszerelt lesz. Jó idő esetén pedig a nagy-
méretű fákkal népesített, tűzrakó hellyel is 
felszerelt kertben tölthetik az időt az idősek.

A Friss utcai műsor a Hupikék törpikék 
jelmezes előadásával folytatódott. A mas-
karások közt felvonult még a Ferencváros 
szurkoló, a tavaszkirálynő, a cowboy is.

Beharangozó
• Az egészségprevenciós előadások újabb 

elemmel bővülnek. Március 13-án, csü-
törtökön a légzőszervi betegségekről és 
az allergiáról szóló, szakorvos által tar-
tott előadásra hívjuk a Parajdi Sópincébe, 
ahol a sóterápia jótékony hatásáról is 
meggyőződhet.

• Április 1-jén, a Zsigmond Király Főisko-
la szervezésében Szenior Akadémia indul 
Ferencvárosban. A képzést keddenként 
17.00 órai kezdéssel tartjuk. Időpontjai: 
április 1., 8., 22., május 6., 20., június 3. 
és június 10. Az akadémián időskori kép-
zésben jártas egyetemi tanárok (geron-
tológus, dietetikus, pszichológus stb.), 
szakemberek tartanak előadásokat az 
időskor aktuális problémáival, kérdései-
vel kapcsolatban. Az előadások helyszí-
ne: Ádám Jenő Zeneiskola, Köztelek u. 
8. A részletes programról a Ferencváros 
újság következő számában tájékozódhat-
nak.
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Bonyolult lélek

– Én a Bimbam Kft. közép-magyarországi régióvezető 
helyettesének öltöztem, tanító néni kérem!

Középiskolai felvételik Ferencvárosban 
Az általános iskolai tanulóknak február 14-éig kellett benyújtaniuk jelentkezésüket a nappali tagozatos középfokú 
iskolákba. Az írásbeli felvételik már lezajlottak, a szóbelik még javában tartottak lapzártánk idején. A kerületi közép-
iskolák általában népszerűek: számos intézménybe sokszoros a túljelentkezés. Körképünkben megkérdeztünk néhány 
iskolát és a tankerületet, milyen arányban választják a ferencvárosi intézményeket a diákok.

A tanulók februárban a 9. évfolyamra be-
iskolázó négy (öt) évfolyamos gimnáziu-
mokba, szakközépiskolákba vagy szakis-
kolákba, valamint a 8 vagy 6 évfolyamos 
gimnáziumokba felvételizhettek.

Ferencvárosban különböző fenntartásban 
működnek középiskolák: a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ (Klik), egyhá-
zak és alapítványok által. A Klikhez tartozó 
intézményekbe – a Leövey Klára Gimnázi-
um és Szakközépiskolába, a Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola és Gimnáziumba, a 
Telepy Károly Testnevelés Szakosított Ál-
talános Iskola és Gimnáziumba, valamint 
a Weöres Sándor Általános Iskola és Gim-
náziumba – jelenleg összesen 1823 tanuló 
jár. – A tankerület által fenntartott középis-

koláink egyre népszerűbbek – tudtuk meg 
dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgatótól. 
A lenti táblázat szerint van, ahová tízszeres 
a túljelentkezés. 

– A Szent-Györgyi Albert iskolába az el-
múlt évekhez hasonlóan idén is 5. és 9. 
évfolyamra jelentkezhettek a diákok – tájé-
koztatott Dezső Enikő igazgatóhelyettes. A 
nyolcosztályos gimnázium három tagozatá-
ra, két osztályba 205 tanuló adta be jelent-
kezését, de csak 52–54 diák nyerhet felvé-
telt. A négyosztályos gimnáziumi képzésre 
jelentkezők a meglévő 9. évfolyamos osz-
tályokba kerülnek majd. Ide 52 tanuló fel-
vételizik, közülük 8–10 fő nyerhet felvételt.

Az intézményben azt tapasztalják, évről 
évre többen szeretnének bekerülni, ennek 
eredményeképpen idén már négy-ötszörös 
a túljelentkezés a a Szent-Györgyibe.

A Telepy Károly Iskola és Gimnázium a 
2014/2015-ös tanévre három tanulmányi 
területet hirdetett meg: az általános gim-
náziumi tagozatot (57-en jelölték meg), a 
köznevelési típusú sportiskolai tagozatot 

és az akadémiai osztályt az FTC szakosztá-
lyaiban sportoló tanulók számára (75 és 43 
jelentkező van rájuk). Összesen 152 tanuló 
felvételizik tehát a Telepybe, nagyjából any-
nyi, mint az előző tanévben. Az iskolában 
60 férőhely van, a túljelentkezés így körül-
belül két és félszeres.

A kerületben működő egyházi és alapít-
ványi intézmények népszerűsége is stabil. 
A Lónyay Utcai Református Gimnázi-
um kérésünkre elmondta, ebben az évben 
mintegy 120 diák jelentkezett hozzájuk, a 
korábbi esztendőkhöz viszonyítva ez a lét-
szám átlagosnak mondható.

A megkérdezett igazgatók, igazgatóhe-
lyettesek válaszai alapján az iskolák nép-
szerűsége a felkészült pedagógusok és a 
zavartalan működés mellett a jó kommu-
nikáción is alapszik. A Telepy igazgatója, 
Lauth Gábor ezek mellett kiemelte, hogy-
ha a szülők lehetőséget kapnak jobban 
megismerni az intézményt, az pozitív ha-
tással van a gyerekek lelkesedésére is.                 

(VB)

Intézmény neveFérőhelyek számaJelentkezők 
száma

Leövey Klára Gimnázium és Szki.1501639

Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola és Gimnázium

10 (meglévő osztályhoz 
kapcsolódnak)52

Telepy Károly Testnevelés Szakosított 
Általános Iskola és Gimnázium70216

Weöres Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium90 245

Ismerd meg Izraelt!
Ilan Mor, Izrael állam nagykövete tartott előadást február 26-
án a Leövey Klára Gimnáziumban. Előzőleg Tomas Mottl egy 
nemzetközi versenyfelhívással kereste meg az iskolát, amely 
az ő javaslatára határozta el, hogy in-
dul rajta. A CEMACH program egy 
kreatív verseny a visegrádi országok 
középiskolás diákjai számára, mely-
nek célja napjaink Izrael Államának 
megismerése. Tomas Mottl ennek a 
projektnek a cseh koordinátora. Az 
izraeli nagykövet, Ilan Mor a 
versenyfelhívás népszerűsí-
tésére érkezett az in-
tézménybe, és tartott 
előadást Izraelről.

Forrás: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülete
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PROGRAMAjánló

Március 4. 17.00
A globális felmelegedés következményei
„Nem csak éghajlatváltozás”
Ismeretterjesztő előadás a globális felme-
legedés légkörfizikai, ökológiai, techno-
lógiai és társadalmi következményeiről
Előadó: Loksa Gábor meteorológus, 
környezetvédelmi szakmérnök 
FMK (Haller u. 27.)

Március 6. 17.00
József Attila Irodalmi Szalon:  
„Szabadság, szerelem”
Takaró Mihály irodalomtörténész előadá-
sa Petőfi Sándor költészetéről
A havonta jelentkező irodalmi szalon ez-
úttal az 1848-as forradalom és szabadság-
harc közelgő évfordulója kapcsán válasz-
totta témájául a kor neves költőjét.
FMK

Március 6. 17.00
HÖCÖGŐ Táncház
Magyar táncház gyerekeknek kézműves 
foglalkozással, minden csütörtökön!
Várjuk a táncolni, énekelni vágyó, a népzene 
iránt érdeklődő gyermekeket és szüleiket!
Tánc-, játék- és énektanítás, jeles ünne-

pek felelevenítésével 18 órától. Kéthe-
tente élő zenével Olasz György és barátai 
húzzák a talpalávalót! (minden páros 
csütörtökön) 
Táncházvezető: Kucsera Barbara 
A táncházat megelőzően 17 órától 
kézművesprogram gyerekeknek szak-
képzett animátorral. A foglalkozást a 
gyermekasztal.hu csapata tartja, ahol a 
gyermekek szabadon alkothatnak.
FMK

Március 7. 19.00
Premier
Petőfi Sándor: János vitéz
Nemzeti Színház, Nagyszínpad  
(Bajor Gizi park 1.)

Március 8. 9.00–13.00
Ferencvárosi Cimborák: „a haza  
fényre derül…”
Háziasszony: Érdi Szabó Márta
A jó hangulatról Bedő Mónika és Korhecz 
Imola gondoskodik, akik versekkel, „to-
borzós” drámajátékokkal szórakoztatják a 
gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A zene 
mellett a játszóházban mindenki megtalál-
ja a számára kedves játékot.
FMK

Március 8. 19.00
Katharina Ischi: Zeneiség  
és spiritualitás
Koncert előadással egybekötve
Schubert, Händel, Bach, Schumann és 
kortársainak művei 
Ének: Katharina Ischi (Svájc)
Zongorán kísér: Bosnyák Málna (Pécs)
Concerto Zeneház (Páva u. 10.)

Március 11. 18.00
Schnitzler János (1908–1944) kiállítás
Megnyitja S. Nagy Katalin képzőművész
Megtekinthető április 4-ig
2b Galéria (Ráday u. 47.)

Március 13. 14.00
József Attila Irodalmi Szalon
Ferencváros irodalmi vonatkozásai; mely 
neves írók, költők éltek a kerületben?
Interaktív délután a Ferencvárosi Helytör-
téneti Egyesülettel általános és középis-
kolás diákok számára.
Előadó: Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője
FMK

350 éves a Tartuffe
Molière 1664-ben bemutatott, majd azonnal évekre betiltott műve, a Tartuffe idén 350 éves. A Pinceszínház február 13-
án mutatta be a darabot Frenkó Zsolt rendezésében. Tartuffe szerepében Józan László látható, Orgont Szikra József, 
míg feleségét Dobó Kata alakítja. Vas István fordítását Kinizsi Ottó dolgozta át.

A 350 év ellenére Molière klasszikusa 
semmit sem vesztett aktualitásából és ér-
tékeiből. – A bemutató és az azt követő 
előadások, úgy érezzük, nagy sikert arattak 
mind szakmailag, mind a közönség köré-
ben – tájékoztatta lapunkat a színház.

A jubiláló vígjáték műsorra tűzését indo-
kolta az is, hogy a Pinceszínházban idén 
francia évadot tartanak. Az évad szakmai-
lag is, és a közönség visszajelzései alapján 
is beváltotta a hozzá fűzött reményeket. – 
A Pánik a fedélzeten minden előadása telt 

házas, és minden korosztály látogatja. A Mi 
a neved? című darabbal, elsősorban külön-
leges formavilágával, a fiatalabb generáci-
ót sikerült megszólítanunk. De nagy öröm 
számunkra, hogy a francia évad minden 
korosztályból vonzza az érdeklődőket – 
mondta el Kovács Zsuzsa művészeti titkár.

Becstelen, álszent, ügyes, taktikus, aki 
megtalálja az ember gyenge pontjait, és 
ki is használja azokat – Tartuffe képmu-
tató, behízelgő modorával beszivárog egy 
család életébe, és átveszi a hatalmat a 
családfő, Orgon felett, akinek aktív köz-
reműködése, hiszékenysége és készséges 
önfeladása nélkül természetesen nem érné 
el célját. Hogy sikerrel jár-e, vagy elbukik, 
valószínűleg mindenki tudja: de hogy mi 
a legfőbb oka a végkifejletnek, mit tart 
érdekesnek Tartuffe és Orgon alakjában a 
Pinceszínházban látható előadás, azt a né-
zőnek kell megfejtenie. A Tartuffe-ben a 
letisztult térrel, a mai jelmezekkel a mű itt 
és most érvényességét kívánja megmutatni 
a rendezés.

(KM)
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Beszélni tanulni kell
Harmadik alkalommal rendezik meg hazánkban a Logopédia Európai Napját 
március 6-án. Az emléknap alkalmat ad arra, hogy szélesebb körben ismertté 
váljon a szakterület, ami abban segít, hogy a beszéd, amely az ember sajátja, fej-
leszthető legyen. A kerületben élő klinikai logopédus, beszédtanár, Varga Sarolta 
szakterülete az afáziás betegek kezelése. Pácienseinek a stroke (agyi katasztrófa) 
miatt sérült a beszédük.

– Hallottam egyszer József Attila egykori 
szerelmét, Illyés Gyuláné Kozmutza Fló-
rát, a Gyógypedagógiai Tanárképző Fő-
iskola főigazgatóját arról beszélni, hogy 
süket-vak gyerekekkel dolgozik. Ennek 
hatására jelentkeztem a főiskolára – me-
sélte lapunknak Varga Sarolta, aki több 
mint harminc éve kezel afáziás betegeket. 
– Ahány páciens, annyiféle eset. Egyes 
betegeknél a teljes beszédképtelenség áll 
fenn, másoknál a motoros funkciók és a 
beszéd értése is sérül. Az amnesztikus 
afáziásoknak szómegtalálási nehézsége-
ik vannak. Utóbbi esetben a passzív szó-
kincs aktiválása az elsődleges feladat. 
A terápia megkezdése előtt felmérem a 
páciens állapotát. Ha sérült a beszédértés 
is, a kezeléskor erre kell fektetni a hang-
súlyt. Emellett párhuzamosan fejlesztjük 
a beszédmotorikumot és kondicionáljuk 
az amnisztikus területet, hogy az érintett 
minél több szót tudjon előhívni. A terápia 
ezen szakaszában a beteg még nem képes 
a spontán beszédre, ekkor még az úgy-
nevezett automatikus sorokat hívjuk elő, 

mint például a számok vagy a hét napjai 
– mondta el.

– Az amnesztikus afáziások számára a 
legnagyobb nehézséget a konkrét kérdésre 
konkrét válasz adása jelenti. Ezeket szó-
megtalálási nehézségeknek hívjuk – világít 
rá a szakember, aki úgy tapasztalta, hogy 
az iskolában tanult memoriterekkel jó 
eredményeket lehet elérni a gyógyításban: 
a „Talpra magyar…” sort például bárki 
automatikusan be tudja fejezni. A memo-
riterek segíthetnek beindítani az automa-
tizmust, valamint a beszédmotorikumot is 
kondicionálják.

A beszédhibák kezelésére érdemes odafi-
gyelni akár még felnőttkorban is: ha valaki 
hadar, dadog vagy pösze, jelentős hátrányt 
szenvedhet a jó kommunikációs képesség-
gel megáldott emberekkel szemben. Egy 
logopédus azonban tud segíteni. Varga Sa-
rolta rádiós műsorvezetőkkel is dolgozott. 
Mint mondja, a beszéd technikáját, a hang-
súlyozás szabályait meg lehet tanulni. – A 
beszéd azonban, ami gondolataink kifeje-
zésének eszköze, sajnos mégsem kap kellő 

figyelmet. Az iskolába kerülő gyerekekkel 
szembeni elvárás a tiszta artikuláció. Az 
viszont nem szempont, hogy el tudja-e 
mondani a gondolatait, hogy képes-e visz-
szaadni a hallott vagy elolvasott szöveget. 
Ennek következménye, hogy nem tanulnak 
meg igazán beszélni. Többet kellene szó-
ban feleltetni és otthon beszélgetni a gye-
rekekkel – tanácsolja Varga Sarolta.     (VB)

A nemzőképesség javítható!
A meddő párok közel felénél a férfi vagy a férfi is a gyermektelenség oka. A romló tendenciáért többek között az élet-
mód is felelős – hívja fel a figyelmet dr. Kopa Zsolt, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika Andrológiai Centrumá-
nak vezetője.

Az andrológus és urológus szakorvos hangsúlyozza: a meddőség 
egyre gyakoribb probléma. Hazánkban mára minden ötödik párt 
érint, egyharmaduknál kizárólag a férfi, míg 20–25 százalékuknál 
mindkét fél érintett. A meddőség arányának növekedésében óriási 
szerepe van annak, hogy a férfiak nemzőképessége folyamatosan 
csökken.

A férfimeddőségért a mozgásszegény életmód, az egészségtelen 
étkezési szokások és a túlsúly elterjedése, valamint az alkohol-, a 
drogfogyasztás és az anabolikus szteroidok használata, illetve a 
dohányzás tehető felelőssé, de a környezeti hatások is befolyásoló 
tényezők.

A gyermekvállalás kitolódása is kedvezőtlen hatással van a ter-
mékenységre. Akár férfiról, akár nőről van szó, ha reproduktív 
korának csúcsán fog családalapításba, jóval nagyobb valószínű-
séggel lesz szülő, ráadásul a magzati fejlődési rendellenességekre 
is kisebb lesz az esély. Az első terhesség eléréséhez mesterséges 

megtermékenyítést végző intézetekben jelentkező nők átlagélet-
kora mára megközelíti a 38 évet.

A nemzőképesség elhízottak esetében testsúlycsökkentéssel, 
testmozgással, illetve egészséges táplálkozással javítható, a szak-
ember különösen a mediterrán étrend pozitív hatásait emeli ki. Ha 
ez nem vezet célra, a hormonális és nem hormonális kezeléstől az 
endoszkópos, illetve a mikrosebészeti műtétekig többféle megol-
dás is szóba jöhet. – Ezek segítségével egyre több férfi nemzőké-
pessége javítható – tájékoztat dr. Kopa Zsolt.

Az andrológus tapasztalatai szerint változó, ki mikor kér segít-
séget. Akad, aki már a párkapcsolat előtt kivizsgáltatja magát, ám 
gyakoribb, hogy egy-két év sikertelen próbálkozást követően ke-
resik fel a szakrendelőt. Természetesen – mint a legtöbb szakren-
delésre – leggyakrabban ide is a köztudottan egészségtudatosabb 
nők hozzák el párjaikat.

(TZA)
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A gyorskorcsolya áll 
legközelebb a szívemhez
Dombóvári Szilvia 2004 óta a Ferencvárosi Komplex Általános Isko-
la és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) 
dolgozója. Testnevelő-gyógytestnevelő tanárként, görkorcsolya- és 
gyorskorcsolyaedzőként elért eredményeiért 2013-ban megkapta a Ferencvá-
ros Sportjáért Díjat, de nem csak a kerület ismeri el munkáját: január 1-jétől 
a Magyar Speciális Olimpia Szövetség gyorskorcsolyaszakág vezetőjének 
választották, így már országos szinten felel a versenyrendezési feladatokért.

A csajági általános iskolában kezdett ta-
nítani, immár kerek tíz éve dolgozik Fe-
rencvárosban. Hogyan érzi itt magát?

Nagyon jól, megtaláltam a helyem az is-
kolában, a kollégák, a gyerekek között.
Pedagógusként mit tart a legfontosabb-
nak?

Hogy jó kapcsolatom legyen a diákokkal, 
hogy segíteni, támogatni tudjam őket – ez 
az alapja mind a pedagógusi, mind az edzői 
munkának. A gyógytestnevelői tevékeny-
ségem jelentősége más természetű: az óvo-
dában és az álta-
lános iskolában 
ennek révén kor-
rigálhatók pél- 
dául a tartási 
rendellenességek, 
és építhetők le 
különböző kóros 
reflexek, alakít-
ható az izomtó-
nus.
Mikor kezdett el sportolni?

Gyermekkoromban. Az általános isko-
lában kézilabdáztam és szertornáztam, 
később jött az atlétika, a főiskolán pedig 
visszatértem a kézilabdához. Sporttagoza-
tos általános és középiskolába jártam, fel 
sem merült bennem, hogy ne ezt tanuljam 
tovább.
Mikor került képbe a gyorskorcsolya?

Már Ferencvárosban tanítottam, amikor 
elvégeztem a gyógytestnevelői képzést, és 

megszereztem a gyors-, görkorcsolya-ok-
tatói oklevelet. A főiskolán hobbiszinten 
korcsolyáztam ugyan, de igazán komolyan 
csak a kerületben kezdtem el foglalkozni 
vele. Tanár lettem az EGYMI-ben, ahol a 
gyerekek már rendszeresen jártak a Lobo-
gó utcába korcsolyázni, én is vittem őket, 
tulajdonképpen belecsöppentem a korcso-
lyázásba. Azóta a gyorskorcsolya áll leg-
közelebb a szívemhez. 
Számos sportsikert értek el diákjai. Me-
lyikre a legbüszkébb?

Minden diákomra 
büszke vagyok, 
de két sikert külön 
is kiemelnék: a 
2012-es hollandi-
ai gyorskorcsolya-
Európa-bajnok-
ságon Balogh 
Károly, akkori 6. 
osztályos tanu-
lónk három ver-

senyszámban indult, és mindháromban 
aranyérmet szerzett. A Dél-Koreában 2013 
februárjában megrendezett Speciális Téli 
Olimpián szintén szép eredményt ért el 
Karcsi. Az olimpián nagyon jól szerepelt 
még Marosi Viktória is, aki akkor még 
csak 5. osztályos volt.
Most mire készülnek?

Éppen túl vagyunk a február 13-i or-
szágos gyorskorcsolyaversenyen, most 
a március 25-i országos műkorcsolyára 
készülünk. A gyorskorcsolyaverseny na-

gyon jól sikerült, mindenki hozta a várt 
eredményeket. És jó tapasztalataink 
is voltak: először versenyeztünk a 
budapesti Gyakorló Jégcsarnokban. 

A gyerekek a profi gyorskor-
csolyások által is használt 

kiváló minőségű pályán 
indulhattak egy olyan 
integrált megmérette-
tésen, ahol bemutató 
jelleggel ép értelmű 

és sérült sportolók 
együtt vehettek 
részt.                (VB)

A lángoló kaszkadőr

A 9.tv Heti Portré című műsorának in-
terjúalanya a ferencvárosi születésű 
Unger Béla kaszkadőr, kaszkadőrkoor-
dinátor. Unger Béla 1976 óta több száz 
nemzetközi és hazai filmprodukció-
ban szerepelt olyan híres színészekkel, 
mint Jean-Claude Van Damme vagy 
Whoopi Goldberg. Neve összefonódott 
a veszélyes mutatványokkal, például 
ő volt az első magyar kaszkadőr, aki 
vállalta, hogy testét tetőtől talpig láng-
ba borítsák. Ezt az akciót Balogh Zsolt 
1968 című dokumentumfilmjében haj-
totta végre, mely azt az 1969. január 
20-án történt megrázó esetet dolgozta 
fel, amikor Bauer Sándor ipari tanuló 
felgyújtotta magát a Nemzeti Múzeum 
lépcsőin, így tiltakozván az orosz meg-
szállás ellen. Unger Béla az említett 
dokumentumfilmben olyan speciális, 
gyúlékony zselével bevont maszkot vi-
selt, amilyen védőálarcot azelőtt még 
soha nem készítettek Magyarországon. 
A maszk alatti oxigénellátás nem volt 
megoldva, ami tovább növelte a jelenet-
ben rejlő kockázatokat. A Heti Portré e 
heti adásában további részletek látha-
tóak Unger Béla veszélyes, de nagyon 
izgalmas életéből.

Dombóvári Szilvia tanulóinak eredményei 
a dél-koreai speciális olimpián
• Gyorskorcsolya:
Balogh Károly 222 m-en arany-, 111 m-en 
ezüst-, 333 m-en ezüstérmet szerzett.
Marosi Viktória 111m-en arany-, 222 m-en 
IV. helyezést, 333 m-en ezüstérmet szerzett.

• Műkorcsolya:
Vendégh Hajnalka V. helyezést ért el.

          Ajánló

Olvassa be telefonjával  
a QR-kódot, és tekintse 

meg a videót.
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Bohanek Felix 2013. június 28-án 
született, a képen 6 hónapos.

Ritter Olivér 2013. december 19-én jött 
a világra, a fotón másfél hónapos.

Horváth-Zvara Barnabás  
2013. december 6-án érkezett.

BAlkOn ARAnYA PálYáZAT

„Mutasd a balkonod, 
megmondom, ki vagy!”
A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karán a 
Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium egy olyan fel-
hívásra hívja fel Budapest lakosait, melyben arra sze-
retné ösztönözni őket, így a ferencvárosiakat is, hogy 
kertészkedjenek otthon, „zöldítsék” környezetüket. 

A pályázaton részt vehet:
Minden budapesti lakos, akinek lehetősége van lakókörnye-
zetében, mások számára is látható helyen növényeket ültetni. 
Akár erkélyen, akár gangon, de ha csak egy ablakpárkányon 
is, jól mutat a zöld!

A pályázatra nevezni a következő kategóriákban lehet:
Erkély, balkon
Ablakpárkány
Körfolyosó, gang

A pályázat menete:
Fényképet készítenek a zöldíteni kívánt erkélyről, ablakpár-
kányról, gangról eredeti állapotában.
Megálmodják, majd elkészítik a növénykiültetéseket.
Az elkészült művet ismét lefényképezik.
A képeket e-mailen eljuttatják a szakkollégium címére.

Információ:facebook.com/balkonaranya

FEREncVáROSI GólYAhíR

Továbbra is várjuk a kerületi babákról 
készült fotóikat. 

Címünk: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

Horváth Miklós képe a fotóbörzéről


