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A FEB Kft. ügyvezetője új 
feladatáról és a cég terveiről 
beszélt lapunknak.

A kereskedelmi visszaélésekkel 
szemben óvatossággal és tájé-
kozottsággal védekezhetünk.
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Elfogadta a Képviselő-testület 
Ferencváros 2015. évi 
költségvetését.

A húsvéti élelmiszer-támogatás igénylőlapját keresse az újságban.

megemlékeztek a diktatúra áldozatairól
Ferencváros Önkormányzata Nagy Ferenc miniszterelnök egykori lakóhelyén, a Ráday utca 9. szám előtt tartott meg-
emlékezést a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján. A résztvevők felidézték a diktatúra rémuralmának esemé-
nyeit és tisztelegtek a kerület hősei előtt.

Az Országgyűlés 2000-ben döntött arról, 
hogy minden év február 25-én megem-
lékezzünk a kommunizmus áldozatairól. 
– 1947-ben ezen a napon tartóztatták le 
Kovács Béla országgyűlési képviselőt, 
a kisgazdapárt főtitkárát – emlékeztetett 
nyitóbeszédében Kállay Gáborné alpol-
gármester. A kommunistákkal szemben 
tanúsított kiállása miatt jogellenesen elítélt 
politikust a hatóságok a Szovjetunióba 
hurcolták, ahol összesen nyolc évet töltött 
a Gulágon és egy moszkvai börtönben. – 
Kovács Béla internálása volt az első lépés a 
totális diktatúra kiépítése felé vezető úton, 
esete pedig a demokrácia és a szabadság-
jogok eltiprásának jelképévé vált – mondta 
el az alpolgármester. Hozzátette: a kom-
munista párt Nagy Ferenc egykori minisz-

terelnököt is alávaló módon távolította el 
a hatalomból: Svájci tartózkodása során, 
1947-ben fia elrablásával zsarolták ki le-
mondását, ezután már nem térhetett vissza 
Magyarországra, és állampolgárságától is 
megfosztották. Az eseményen felidézték, 
hogy a kommunizmus 50 éves uralma alatt 
világszerte 100 millió ember vált a rend-
szer áldozatává.

– A Kelet-Közép-Európában éhínségben, 
kényszermunkatáborban elhunytak vagy 
kivégzettek száma eléri az egymilliót, de 
a diktatúra ennél jóval több emberi életet 
tett tönkre. A rendszer áldozata az is, akit 
börtönben kínoztak, megbélyegeztek, ül-
döztek, megfélemlítettek, vagy hosszú éve-
ken át félelemben tartottak, testileg, lelki-
leg megnyomorítottak – tette hozzá Kállay 

Gáborné. A rendezvényen megemlékeztek 
Ikvai Lászlóról, a Keresztény Ifjak Orszá-
gos Egyesületének vezetőjéről is, akit a Gát 
utcai kápolna lelkészeként végzett, illegá-
lisnak minősített tevékenysége miatt 1960-
ban nyolc év börtönre ítéltek.

Az eseményen a Lónyay utcai Reformá-
tus Gimnázium kórusa adott elő népdalo-
kat, majd Hűvösvölgyi Ildikó színművész-
nő Faludy György börtönverseiből idézett. 
Az író Széljegyzet papír nélkül című versét 
az ÁVÓ pincéjében írta 1950-ben. Az em-
lékezés koszorúit elsőként Kállay Gáborné 
és Zombory Miklós alpolgármester, majd 
a Politikai Foglyok Országos Szövetsége 
(képünkön), a Fidesz, a Fidelitas, a Jobbik 
és az LMP helyi szervezetének képviselői 
helyezték el az emléktáblánál.    T.D.
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emlékévlezárás a Páva utcában
Hogyan tovább, avagy a holokauszt emlékév tanulságai címmel rendezett konferenciát a Fiatal Írók Szövetsége 
(FISZ) Ferencvárosban február 12-én. A Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban neves előadók osztották meg 
gondolataikat a 2014-ben szervezett emlékévről.

A fiatal írók képviseletében Antal Nikolett nyitotta meg a konfe-
renciát, előadásában a túlélők harmadik generációjának feladata-
iról beszélt. Az emlékközpont részéről Földes Anna író, újságíró, 
túlélő a téma aktualitását indokolta meg, felhívva a figyelmet 
arra, hogy kortársaié az utolsó nemzedék, amely még emlékez-
het. Elmondta, a túlélők inkább eltitkolták gyermekeik elől a 
múltat, így a későbbi generációknak csak töredékes, homályos 
információi vannak a holokauszt borzalmairól. A felejtéssel való 
szembeszállás tehát közös érdek, hiszen – ahogy Földes Anna 
fogalmazott – ez nem zsidó sors, hanem magyar történelem.

A rendezvény további részében a hallgatóság a holokauszt 
irodalmi és kulturális vonatkozásairól kaphatott képet, majd 
Veiszer Alinda az emlékév sajtóvisszhangjáról beszélgetett 
Stumpf András és Vári György újságíróval. Ezt követően Varga 
Betti vezetésével az írószövetség – emlékévhez kötődő – prog-
ramjait mutatták be.           M. K.

Fiatalokat mentett a vértanú szerzetes
Gyertyagyújtással emlékeztek február 25-én a vértanúhalált halt Boldog Sándor István szalézi testvérre a rend tagjai 
és Ferencváros Önkormányzatának képviselői az Imre utca 4. szám alatt. A szerzetest – akit koncepciós perben halálra 
ítéltek, majd kivégeztek – ebből a házból hurcolta el 1952-ben az ÁVH. Az emlékezés napján Sándor István két ma is 
elő társa, Pokorni János és Hollai Ferenc idézte fel, hogyan vált a testvér életútja a hit iránti hűség, a fiatalok melletti 
elkötelezettség és a kitartás örök példájává.

Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök 
a boldoggá avatott szerzetes életútját 
idézte fel. A szolnoki vasutas családból 
származó Sándor István szalézi rendtag-
ként munkás fiatalokat tanított szakmára, 
és nevelte őket az életre. Mikor a rendet 
feloszlatták, lelki vezetőként továbbra is 
tanítványai mellett állt. Vezetőitől hamis 
papírokat kapott, hogy külföldre szökhes-

sen, végül mégis itthon maradt, mert nem 
akarta cserbenhagyni a rábízott fiatalokat. 
Álnéven az Imre u. 4. szám alá költözött 
rendtársaival, ahol az ávós házmester kifi-
gyelte őt, elolvasta leveleit és feljelentet-
te. Ebből a házból vitte el az ÁVH, majd 
az ávós perként elhíresült koncepciós el-
járásban negyedrendű vádlottként kötél 
általi halálra ítélték.

A Boldog Sándor István emlékére a Fe-
rencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben 
nyílt kiállítás kurátora, B. Varga Judit 
történész-muzeológus beszélgetett a rend-
szer két túlélőjével: Pokorni Jánossal, a 
szerzetes egykori cellatársával, XII. rendű 
vádlottal, valamint Hollai Ferenccel, volt 
KIOE-titkárral, a Ferencvárosi Életutak 
című irodalmi pályázat díjazottjával.

A 12 évre elítélt Pokorni János elkötele-
zett, szerény és rendkívül felelősségteljes 
embernek ismerte meg Sándor Istvánt, aki 
képes volt lelket önteni a rabtársakba. An-
nak ellenére is, hogy már a per alatt közöl-
ték vele, mi lesz az eljárás vége. – 30–40-
en voltak a cellában, sokan köztük halálra 
ítéltek, akik végső elkeseredésükben az 
öngyilkosságot fontolgatták. Éjszaka fel-
váltva ügyeltünk, nehogy valamelyikük 
maga ellen forduljon – mesélt börtönél-
ményeiről Pokorni János. A 92 éves Hollai 
Ferenc még a börtönévek előtt ismerte meg 
a szerzetest, akinek szavainál csak tettei 
voltak meggyőzőbbek. A Don-kanyart és 
az amerikai hadifogságot is túlélt fráter 
testvér (nem felszentelt pap) a fiatalok 
életre való felkészítését tartotta a legfonto-
sabbnak. – Arra tanított, hogyan legyünk jó 
édesapák, férjek és szakmunkások – tette 
hozzá Hollai Ferenc.    T. D.

Veiszer Alinda, Vári György és Stumpf András
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elfogadták a kerület költségvetését
Huszonegy nyilvános napirendi pontot tárgyalt február 19-én a Képviselő-testület, a legtöbb hozzászólás a kerület 2015. 
évi büdzséjével kapcsolatban hangzott el. Újraalkották a helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 
szóló, valamint a Ferencváros jelképeit meghatározó, használatát szabályozó új rendeletet is. 

Ferencváros 2015. évi költségvetésének 
vitája előtt Bácskai János polgármester 
azt javasolta, hogy a Képviselő-testület 
szavazza meg a rendelettervezetet, „hiszen 
kiegyensúlyozott, végrehajtható, és olyan 
számokat tartalmaz, amelyekkel a kötelező 
és önként vállalt feladatok ellátása bizto-
sított lesz, illetve – az elmúlt évekhez ha-
sonlóan – a ferencvárosiak örömére, meg-
elégedésére fog szolgálni”. A büdzséhez az 
ellenzék részéről két képviselő nyújtott be 
módosító javaslatot: Pál Tibor, a szocialis-
ták frakcióvezetője az FTC 12 hivatalosan 
bejegyzett szakosztályának utánpótlás-ne-
velésére juttatott 50 milliós önkormány-
zati támogatás megfelezéséből, valamint 
a helyi újság, honlap és televízió műkö-
désére szánt összeg jelentős megkurtítá-
sából fedezte volna elképzeléseit. Baranyi 
Krisztina, az Együtt képviselője viszont 
az önkormányzat gazdasági társaságainak 
működési költségéből vont volna el 100-
100 millió forintot. A módosító javasla-
tokat a képviselők többsége leszavazta. 
A végszavazáskor a IX. kerület 2015. évi 
költségvetésének elfogadását tizenegyen 
támogatták, hárman ellene szavaztak, hár-
man pedig tartózkodtak.

Jelentősen átalakul az állami segélyezés 
és az önkormányzati szociális támogatá-
sok rendszere március 1-jétől. E naptól az 
önkormányzat feladatköre az egyes kiadá-
sokhoz kapcsolódó támogatásokra terjed 
ki, a jövedelempótló segélyekkel összefüg-
gő állami feladatokat a kerületi hivatalok 
látják el. Támogatási rendszere fedezetét 
az önkormányzatnak saját adóbevételeiből 
kell biztosítania, az állami támogatás meg-

szűnik. Ennek megfelelően a Képviselő-
testület újraalkotta a pénzbeli és természet-
beni ellátásokról és támogatásokról szóló 
rendeletet. (A témáról bővebben következő 
lapszámunkban olvashat.)

Meg-, illetve újraalkotta a Ferencváros 
jelképeit meghatározó, illetve azok hasz-
nálatát szabályozó rendeletet is a Képvise-
lő-testület. E szerint a címer és az „Otthon, 
Város: Ferencváros” jelmondat alkotja az 
emblémát, amely ilyen formában jelenik 
meg a IX. kerület zászlaján is. A rendelet 
előírja, hogy a jelképek és a Ferencváros 
név használatához előzetesen kérelmet kell 
benyújtani, az önkormányzat által támoga-
tásban részesített személynek, szervezet-
nek azonban biztosítani kell az embléma 
feltüntetését a támogatásból megvalósuló 

rendezvényeken, kiadványokon, szolgál-
tatásokon. A szabályok megalkotásánál 
szempont volt az is, hogy biztosítsák a jel-
képek megjelenésének egységes arculatát.

Egyhangúlag támogatta a testület Jancsó 
Andrea Katalin LMP-s képviselő „Javaslat 
a LÉLEK Programmal kapcsolatos továb-
bi feladatok ellátására” című előterjeszté-
sét. Ferencváros Önkormányzata a LÉLEK 
Program 2011. évi elfogadásával elköte-
lezte magát a kerületben hajléktalanná vált 
emberek felkarolása, komplex rehabilitá-
ciója iránt. Most arról szavaztak, hogy a 
projektben eddig sikeresen részt vevő, az 
egyéni krízishelyzetből már részben kitört 
emberek egy következő szintre lépését, 
úgynevezett kivezető lakások biztosításá-
val támogassák.      V. L.

elhunyt göschl Károly tanár úr
A Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola testnevelő tanára ausztriai sítáborba vitte diákjait, ahol 2015. február 3-án, 
életének 56. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Göschl Károly 1959. november 29-én született, Sopronban. Nős, két gyermek édesapja volt. 
Tanári diplomáját 1983-ban szerezte a Testnevelési Főiskolán. 1986-tól kezdett el dolgozni a szívének oly fontos Kőrösi iskolában, így 
az idei tanév már a 29. volt, amit Ferencvárosban töltött. Síoktatói képesítést szerzett, és minden évben sítábort szervezett. A ‘90-es 
évek közepétől elvállalta a tanulók felkészítését a polgári védelmi versenyekre, amelyeken szinte mindig kerületi első helyezést értek 
el csapatai. Két alkalommal az országos döntőig is eljutottak. Ugyanilyen sikeresen készítette fel diákjait a Magyar Vöröskereszt el-
sősegély-nyújtási, illetve a rendőrség közlekedésbiztonsági vetélkedőire. Eredményes felkészítő munkáját az Országos Polgárvédelmi 
Parancsnokság oklevéllel ismerte el. Angol nyelvű sportszaknyelvi képzésen vett részt, így az iskola kéttanítási nyelvű oktatásában is 
részt vállalt. A kerület sportéletében aktívan részt vettek az általa szervezett és felkészített csapatok. Szerette iskoláját, a gyerekeket, a 
sportokat; ízig-vérig testnevelő tanár volt.



Ferencváros4 AKtUáLis

Utánajártunk
Lapunk márciustól új rovatot indít. Ebben olyan, hónapok, esetleg évek óta üresen álló telkek, félbehagyott építkezések 
nyomába eredünk, amelyekről sokan szeretnék megtudni, van-e gazdájuk, és mi lesz a sorsuk. Amennyiben az Ön lakó-
környezetében is van elhagyott terület vagy építmény, kérjük, írja meg nekünk a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre, 
és mi utánajárunk.

Balázs Béla utca 10/B

Felkeltette figyelmünket, hogy január végén a Viola utca–Balázs 
Béla utca sarkán álló telket kitakarították, az egykori deszka-
kerítés maradványait elbontották, és a területet új fémkerítéssel 
vették körbe. Érdeklődésünkre Szűcs Balázs, Ferencváros főépí-
tésze elmondta, a több éve értékesített telek külföldi tulajdonosa 
– ígérete ellenére – nemhogy az építkezést, de a terveztetést sem 
kezdte el, tavaly pedig továbbértékesítette az ingatlant. Szűcs 
Balázs szerint a teleknek immár „igazi gazdája” van, ezt bizo-
nyítja a terület rendbetétele és körbekerítése is. – Az új, szintén 
külföldi tulajdonosnak konkrét elképzelései vannak a telek hasz-
nosításával kapcsolatban, azon még az idén elkezdik egy lakó-
ház építését – tette hozzá a főépítész.

Korzózz a Bálnában!
Március 1-jén, vasárnap elindult a KOR-
ZÓ, az antik ritkaságok, dizájntermékek, 
kortárs képző- és iparművészeti alkotások 
vására Ferencváros emblematikus épületé-
ben, a Bálnában. A megnyitón a BaHorKa 
társulat és Szirtes Edina Mókus, a világ-
zene egyik legkiemelkedőbb alakja szóra-
koztatta a közönséget. A látogatók megte-
kinthették a Vásárfia című századfordulós, 
interaktív vásári komédiát is. A KORZÓ 
vasárnaponként 10-től 18 óráig tart nyitva.

elfogadott költségvetés
Megszavazta február 25-i ülésén Budapest 
idei költségvetését a Fővárosi Közgyűlés. 
– Egy végrehajtható, egyensúlyba hozható 
büdzsét szavaztunk meg ma, a vita szolid 
keretek között zajlott, ennek mindenkép-
pen örülök – mondta el a sajtó képvise-
lőinek Tarlós István. A főpolgármester 

hozzátette: folyamatosan egyeztetnek a 
miniszterelnökkel a BKV finanszírozá-
sáról. – A kormány tökéletesen tisztában 
van azzal, hogy 26 év után a BKV stabil 
és kiszámítható finanszírozását meg kell 
oldania, amire határozott ígéretet kaptunk. 
Még sosem fordult elő, hogy konkrét ígé-
rettel engem a kormány félrevezetett vol-
na, ezért optimista vagyok – fogalmazott. 
Tarlós István közölte, a BKV adósságállo-
mányának törlesztését a kormány heteken 
belül átvállalja. 

Uniós támogatás 
a fővárosnak
– Budapest 300–400 milliárd forint euró-
pai uniós támogatáshoz juthat a következő 
hét évben – közölte a Budapesti Corvinus 
Egyetemen tartott előadásán Tarlós István. 
A főpolgármester elmondta: a 2014–2020 
közötti uniós pénzek felhasználásával 
több, hosszú évek óta húzódó beruházást 

is be lehet fejezni. – Fel lehet újítani a 3-as 
metró infrastruktúráját, befejeződhet az 
1-es villamos pályahosszabbítása, össze 
lehet kötni a Bécsi úti villamost a Buda-
pest-Esztergom vasútvonallal, továbbá 
megvalósulhat az Újpalotát a Baross térrel 
összekötő villamosvonal is – hangsúlyozta 
a főpolgármester. Hozzátette: az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program 
(IKOP) részeként 4,5 milliárd forintból 
létrejöhet Kelenföldnél a szükséges köz-
lekedési csomópont és P+R parkoló, 4–5 
milliárd forint értékben érkezhet forrás a 
Duna-parti területek rendezésére és 2 mil-
liárd forint értékben további P+R parkolók 
épülhetnek a fővárosban. A 3-as metró inf-
rastruktúrájának felújítására 125 milliárd 
forintot kaphatnak. Kiemelte, 3,7 milliárd 
forintból több központi aluljáró és számos 
közlekedési csomópont újulhat meg, pél-
dául a Deák Ferenc tér, az Astoria, a Blaha 
Lujza tér, a Népliget, a Kálvin tér, a Nagy-
várad tér és az Árpád híd.

vigyázat, csaló!
Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Hivatalunk tudomására jutott, hogy az utóbbi időben egy ismeretlen személy – vélhetően több alkalommal is –  azzal a hamis 
állítással csengetett be kerületi lakosokhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal nevében kérelmeket ad át, valamint tölt ki számukra. A 
lakók bizalmát a – szociális támogatásokból származó – várható bevételekkel igyekszik megnyerni.

Kérjük Önöket, hogy legyenek óvatosak, és ne bízzanak meg a Polgármesteri Hivatalra hivatkozó csalóban! Munkatársaink a 
segélyezési kérelmekkel kapcsolatban hivatalból soha nem keresik meg személyesen az állampolgárokat. Ferencváros Önkor-
mányzatának szociális támogatásaira vonatkozó valamennyi tudnivaló megismerhető a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 
Irodáján (Lenhossék u. 24–28.), illetve elérhető a www.ferencvaros.hu oldalon.

Tisztelettel:
dr. Szabó József Zoltán

jegyző

FŐVÁROSI HÍREK
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NÉVJEGY
Kandolka László, a Ferencvárosi Bérle-
ményüzemeltető Kft. ügyvezetője 2006 
és 2014 között egyéni önkormányzati 
képviselőként tevékenykedett Belső-
Ferencvárosban. Tanulmányai során 
vegyésztechnikusi, majd gépész üzem-
mérnöki végzettséget szerzett.
Feleségével 1977-ben kötött házassá-
got, három – ma már felnőttkorú – gyer-
mekük van.

Partneri viszonyt és komplex 
szolgáltatáscsomagot kínál a FeB Kft.
Új vezető áll január óta a Ferencvárosi Önkormányzat egyszemélyi tulajdonában álló, társasházkezeléssel foglalkozó 
FEB Kft. élén. Kandolka László neve sokaknak ismerősen csenghet, hiszen nyolc éven át önkormányzati képviselőként, 
bizottsági elnökként tevékenykedett. A cégvezető új feladatáról, a társaság jelenéről és jövőjéről tájékoztatta lapunkat.

•	 Ferencvárosban	 a	mai	 napig	 sokan	 ér-
deklődnek	 ön	után.	A	 kérdés	 tehát	 az	 –	
egy	F1-es	kommentátor	klasszikusát	idéz-
ve	–,	hogy	hová	tűnt	Kandolka	László?

Nem tűntem el, csak az élet egy új feladat 
elé állított, amikor felkérést kaptam, hogy 
vállaljam el a Ferencvárosi Bérlemény-
üzemeltető (FEB) Kft. vezetését. Azért is 
mondtam szívesen igent, mert úgy érzem, 
ez a megbízatás egyenes folytatása önkor-
mányzati képviselői munkámnak. Akkor 
is a ferencvárosi emberek érdekeit kép-
viseltem, és ezúttal is őket kell képvisel-
nem. Annyiban más a mostani feladatom, 
hogy már nemcsak a polgárok, hanem a 
társasházak ügyes-bajos dolgaival is fog-
lalkozom.
•	 Hány	 ház	 képviseletét	 látja	 el	 a	 FEB	
Kft.,	 és	 mennyi	 található	 ebből	 a	 IX.	
kerületben?

Jelenleg 123 társasház kezelését végezzük, 
amely mindegyike Ferencvárosban van. 
Ez a szám azonban folyamatosan változik, 
reményeim szerint egyre több lakóközös-
ség bíz majd meg minket a feladattal. A 
piacbővítés első számú célterülete a József 
Attila-lakótelep lesz, ugyanis a hamarosan 
újrainduló panelfelújítási programban való 
részvétel nagyon sok épület energetikai re-
konstrukcióját teszi majd lehetővé. Ameny-
nyiben a lakótelepen is sikerül megvetni a 
lábunkat, tervezem egy kihelyezett ügyfél-
szolgálati iroda megnyitását itt.
•	 Milyen	új	tevékenységekkel,	szolgáltatá-
sokkal	kívánják	bővíteni	a	kft.	kínálatát?

A legfontosabbnak azt tartom, hogy egy 
partneri viszonyon alapuló komplex szol-
gáltatáscsomagot nyújtsunk a házaink szá-
mára. Cégünk évek óta eredményesen sze-
repel az önkormányzat társasház-felújítási 
pályázatain, ezt szeretném kibővíteni állami 
és uniós – elsősorban energiamegtakarítási 
– pályázatokon való részvétellel. Tervezzük 
továbbá ingyenes jogi tanácsadás beveze-
tését heti kétszeri alkalommal. Az, aki nem 
óhajt személyesen befáradni a Sobieski Já-
nos utcai irodánkba, a – jelenleg átalakítás 
alatt álló – honlapunk segítségével is vála-
szokat kaphat majd jogi természetű kérdé-
seire. Ezen kívül ingyenesen biztosítanánk 
tanácstermünket társasházi közgyűlések 
megtartására, a zárszámadási időszakban 
mindenképpen. A már működő gyorsszol-

gálatunk tevékenysé-
gét is bővíteni kívá-
nom, és terveim közt 
szerepel, hogy kivi-
telezési munkákat is 
elvállalunk. Így lesz 
értelmezhető az em-
lített komplex szol-
gáltatáscsomag: a 
pályázatok felkutatá-
sától és benyújtásától 
az építési, felújítási 
munkálatok teljes 
körű lebonyolításán 
át az energiatanúsít-
ványok beszerzéséig 
mindent elvégez-
nénk. Folyamatban 
van továbbá a FEB 
Kft. ISO-minősítése, 
a házak biztosítását 
pedig kiegészítjük 
egy úgynevezett 
jogvédelmi bizto-
sítással. Ebben a 
konstrukcióban egy 
esetleges peres eljárás során az ügyvédi 
munkadíjat a társasház helyett a biztosító 
vállalja magára.
•	 Megvalósítható	mindez	a	jelenlegi	dol-
gozói	 létszámmal,	 vagy	 szükséges	 lesz	
tovább	emelni	munkavállalóik	számát,	
illetve	hogyan	jellemezné	a	cég	gazdál-
kodását?

Szerencsére elmondhatom, hogy munka-
társaim kiváló munkát végeznek: közös 
képviselőink egy része több évtizedes ru-
tinnal rendelkezik, fiatalabb kollégáink 
pedig óriási lelkesedéssel és szorgalommal 
vetették bele magukat a teendőkbe. Ettől 
függetlenül létszámbővítésre mindenkép-
pen szükség lesz, főként műszaki ellenőr, 
valamint társasházkezelők tekintetében. 
Ami a gazdálkodásunkat illeti, úgy fogal-
maznék, hogy jó, de szoros, működésün-
ket évről évre pozitív szaldóval zárjuk. 
Lényeges hangsúlyozni, hogy a FEB Kft. 
önfenntartó: bár Ferencváros Önkormány-
zatának 100 százalékos tulajdonában ál-
lunk, működésünket tisztán a piacról fi-
nanszírozzuk, tehát nem kapunk anyagi 
támogatást a helyhatóságtól. A tulajdonosi 
háttér főleg azért fontos, mert ez egy erős 

garancia arra, hogy a cég nem megy tönk-
re egyik napról a másikra, illetve a közös 
képviselő nem tűnik el a ház megtakarított 
pénzével, ahogy arra máshol sajnos még 
mindig sok példa akad.
•	 Hogyan	tájékozódhatnak	az	önök	által	
kezelt	ingatlanokban	lakók	a	társasház	
anyagi	helyzetéről?

Egy új informatikai fejlesztésünknek kö-
szönhetően márciustól a lakó nem csupán 
a ház teljes könyvelését tekintheti át, de 
hónapra kész információhoz juthat a saját 
befizetéseiről (tartozás, túlfizetés) is.

V. L.
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sakkpalota a józsef Attila-lakótelepen
Polgár Judit nemzetközi sakknagymester programját indították el a Kosztolányi Dezső Általános Iskola első osztályai-
ban 2014 szeptemberétől. Egyelőre heti egy órában tartanak foglalkozást, melynek részeként a sakkal való ismerkedés 
zajlik – játékos formában. A kosztolányisok terve szerint a későbbiekben az elszakított országrészek magyar iskoláival 
is megismertetnék a módszert.

„A sakkjáték elsajátítása nem cél, hanem eszköz!” – írja előszavá-
ban Polgár Judit, a program kidolgozója. Az alaptantervbe 2013-
ban választható tantárgyként került be a sakk, azzal a céllal, hogy 
elősegítse a logikus és kreatív gondolkodást, valamint támogassa 
a gyerekeket a rájuk zúduló temérdek információ feldolgozását 

lehetővé tévő képességek kialakításában. A tanév során a diákok 
megismerik a szabályokat, begyakorolják a lépéseket, több hely-
zetet ők maguk játszanak el felvéve a bábuk pozícióját. 

– Már az első félév során látható a gyermekek szokottnál is gyor-
sabb fejlődése, hiszen ez a komplex, fejlesztő foglalkozás pozitív 

hatással van a tanulmányi eredményekre – mondta el Dicső István 
igazgató. – A tanulóknak érezhetően jobban fejlődik a vizuális 
memóriája, kisebb kihívást jelentenek majd számukra az olyan fo-
galmak, mint a koordinátarendszer, mivel maga a sakktábla is az, 
vagy az átló. A legtöbb kapcsolódási pont a matematikával van, de 
a tapasztalatok alapján a zenei és nyelvi képességek is jobban fej-
lődnek, illetve kihatással van szociális készségeikre is. Továbbá a 
részképességeikben fejlesztendő gyermekeket felhozza a többiek 
szintjére, miközben a kiemelkedőknek segít kiteljesedni – fűzte 
hozzá az iskolaigazgató.

Az órákon sakkpartikat még nem tartanak, ám a diákok, amikor 
csak tehetik, előveszik a táblákat, hogy játsszanak. Sokszor töb-
ben is összegyűlnek, így egymástól is tanulnak, illetve figyelmez-
tetik társaikat a veszélyes helyzetekre, szabálytalan lépésekre. A 
Sakkpalota program tehát az osztályok közösséggé kovácsolásá-
nak és a baráti kapcsolatok elmélyítésének is teret biztosít.

A jövő tanévtől – felmenő rendszerben – az elsősök már tan-
tervbe illesztett tanóra keretében tanulják a sakk szabályait. Az 
intézmény önként vállalt missziója pedig az, hogy a későbbiekben 
erdélyi, partiumi és székelyföldi magyar iskolákkal is megismer-
tessék a metódust azért, hogy itt is – átvéve a Ferencvárosban már 
bevált módszereket – hozzásegítsék a gyerekeket ehhez a sokrétű 
fejlődést támogató pedagógiai módszerhez.              

M. K.

színházi nevelés középiskolásoknak a trafóban
Családi dráma, öngyilkosság, drogproblémák – húsbavágó, zord, mégis valóságos világ jelenik meg Edward Bond 
Trafóban bemutatott Ablak című drámájában. A 16 éves fiú története fontos kérdéseket vet fel mind a felnőtt, mind a 
tizenéves korosztály számára, amelyekre az előadáshoz tartozó feldolgozó foglalkozásokon választ is kaphatunk.

A színházi nevelés a drámapedagógia 
egyik ágakén olyan korosztályos és társa-
dalmi gondokat feszeget, mint az iskolai 
agresszió, a diszkrimináció, a romakér-
dés vagy a drogozás. A beavató színház-
ként is emlegetett műfajban kifejezetten 
iskolai nevelési céllal hoznak létre elő-
adásokat, amelyekhez interaktív feldol-
gozó esemény is társul. A bemutató utáni 
foglalkozásokon az alkotók a közönség-
gel együtt vitatják meg a történet dilem-
máit. A produkciót életrehívó Bohócok 
a Láthatáron Csoport célja, hogy tevé-
kenységükkel segítsék az elszegényedett 
vagy kirekesztett közösségek kulturális, 
közösségi életének fejlődését, valamint 
növeljék a társadalmi érzékenységet.

A kortárs brit drámairodalom elismert 
alakja, Edward Bond Ablak című történeté-
ben egy panelházban lakó családról mesél. 
Dan, a 16 éves kamasz fiú próbál önálló 
életet kezdeni, és megszabadulni család-
ja terheitől. Az apja nem akar apa lenni, 
csak vegetál, miközben egy jobb sorsról 
ábrándozik. A figyelem a fiúra szegeződik, 

aki drogfüggő anyja mellett 
igyekszik megérteni önmagát 
és környezetét. Bethlenfalvy 
Ádám rendező szerint bár a 
Bond-darabok elég sötét han-
gulatúak, éppen ezért ideáli-
sak a vitára. – A diákok érzik, 
hogy akkor vesszük komolyan 
őket, ha valódi, súlyos kérdé-
seket teszünk fel számukra – 
mondta a rendező. Úgy véli, 
a műfaj legnagyobb előnye, 
hogy nem didaktikus, csak 
közvetetten nevel. A tanulók-
nak itt nem kell kiadni magu-
kat és saját problémáikról nyilatkozniuk, 
hanem a darab szereplőinek fiktív története 
kapcsán beszélgethetnek. – Ez biztonságot 
jelent számukra – tette hozzá. A feldolgo-
zó foglalkozásokon a fiatalok megtanulják 
értékelni az egyes élethelyzeteket, ezáltal 
pedig jobban megértik saját gondjaikat. 

A Trafó Gondolat Generátor című szín-
ház-pedagógiai programja idén is várja 
a középiskolásokat, akik slam poetryvel, 

tánccal és képzőművészettel is találkoz-
hatnak a beavató foglalkozásokon. A 
korábbiaktól eltérően nem egy fix prog-
ramsorozatot, hanem olyan komplex prog-
ramelemeket kínálnak, amelyekből a je-
lentkező tanárok maguk állíthatják össze 
saját Gondolat Generátor órarendjüket a 
szerint, hogy osztályukat aktuálisan mely 
témák foglalkoztatják.     

T. D.
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érdemes megismerni 
fogyasztói jogainkat
Romlott hús, életveszélyes hajszárító, érvényesíthetetlen garancia, átverésre épülő internetes szolgáltatások. Csak né-
hány példa azok közül, amelyek a 21. század vásárlójának idegeit borzolják. A globális tömegtermeléssel egyenes arány-
ban növekvő kereskedelmi visszaélésekkel szemben csak úgy védekezhetünk hatékonyan, ha óvatosak és tájékozottak 
vagyunk, állítja Kathi Attila, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) stratégiai kabinetvezetője. A hazai helyzet 
azonban – részben a hatóság szemléletváltásának köszönhetően – javulást mutat.

– Amikor kikértem a házi sajtot és a húst, 
nem bontottam ki rögtön a csomagolást, 
így csak otthon vettem észre, hogy büdös 
mindkettő. Visszavittem, a tejes rögtön 
kicserélte a sajtot, és elnézést kért, a hen-
tes viszont vitába szállt velem, mivel nem 
akart pénzt visszaadni. Az estet jelentettem 
a hatóságnak – számolt be sérelméről egy 
budapesti piacon vásárló hölgy.

A Vámház körúti Vásárcsarnok vezető-
ségét arról kérdeztük, hogyan igyekeznek 
megelőzni, illetve kezelni a hasonló prob-
lémákat. Tájékoztatásuk szerint a beszállí-
tók, az átvevők és a kereskedők mind ren-
delkeznek minőségbiztosítási rendszerrel. 
Az élelmiszereket beérkezésükkor is ellen-
őrzik, ha mégis kikerülne a polcra nem biz-
tonságos termék, az rövid úton visszahív-
ható. Ilyenre az elmúlt években nem volt 
példa. A Vásárcsarnok felügyelősége emel-
lett szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez 
az élelmiszerek frissességét vizsgálva, és 
kihelyezett állatorvosi irodát is működtet. 

Sok fogyasztó mégis pórul járhat vásárlása során. Ilyenkor jog-
orvoslatért folyamodhatnak; a számos hivatalos és civil szervezet 
között azonban nem könnyű eligazodni. – Megválaszolatlan kérdés, 
kivizsgálatlan reklamáció nem létezik, hiszen bármely hatósághoz 
is fordul a fogyasztó, panaszát továbbítják az illetékes szervhez – 
állítja a vezető. Érdemes azt is tudni, hogy az élelmiszerek minősé-
gére a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felügyel, a pénz-
ügyi termékek (hitelek, biztosítások stb.) fogyasztói védelme pedig 
a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szervéhez tartozik.

Az élelmiszer-vásárlások terén Kathi Attila szerint az elmúlt évek-
ben nőtt a tudatosság, a vevők gyakrabban ellenőrzik a lejárati időt. 
– Egy vásárlást úgy kell felfognunk, mint egy szerződést. Hibás 
teljesítés esetén a sértettnek joga van visszavinni a terméket, az üz-
letek azonban különböző módon intézik a reklamációkat – tájékoz-
tatott. Sok kereskedő parttalan vitába bonyolódik a vevővel arról, 
valóban jogosult-e a kártérítésre, miközben tudják, ha nincs igazuk, 
csak rontanak saját üzletük megítélésén.

A fogyasztóvédelem azzal igyekszik javítani a kereskedelmi 
morált, hogy jutalmazza a korrekt vállalkozókat. A hatóság pozi-
tív listát is vezet, így a kereskedő arról is igazolást kap, ha min-
dent rendben találtak. – Ösztönző rendszereink arra irányulnak, 
hogy a kereskedők ne félelemből tartsák be az előírásokat, hanem 
önszántukból nyújtsanak minőségi szolgáltatást – tette hozzá a 
kabinetvezető. Ha a jogvita nem dől el kereskedői szinten, a sér-
tett békéltető testülethez, vagy – nagy értékű termék esetén – bí-
rósághoz fordulhat. A hatóság komoly hangsúlyt fektet az általá-
nos kereskedelmi feltételek ellenőrzésére, így az ár feltüntetésére, 
az akciónak álcázás lebuktatására és a leárazásokkal kapcsolatos 

tájékoztatásokra, hiszen ezen a téren is sok a panasz. A reklamáci-
ók toplistáját a szavatossági, jótállási ügyek vezetik. Ezekben az 
esetekben a hatóság azt vizsgálja, hogy a vállalkozás jogszerűen 
intézi-e a panaszkezelést, továbbá ellenőrzik, hogy a vásárló meg-
felelő tájékoztatást kapott-e a szavatossági tudnivalókról. Sokszor 
előfordul, hogy maga az ügyfélszolgálatos sincs tisztában a vonat-
kozó jogszabályokkal, így helytelen indokkal küldi el a vevőt. – 
Ilyenkor a hatóság felvilágosítja a céget, szándékos megtévesztés 
esetén pedig szankcionál – mondta el az NFH vezetője.

Nem élelmiszer-jellegű termékek esetében gyakori tévhit, hogy 
csak akkor lehet szó cseréről, ha a termék nem javítható, holott 
erről a legtöbb esetben a vevő dönthet. Kevesen tudják, hogy az 
internetes vásárlást és a közmű- vagy hírközlési szolgáltatások 
jelentős részét is ellenőrzi az NFH. A fogyasztóvédelem komoly 
laborháttérrel rendelkezik, így a gyanús termékeket bevizsgálja, 
szükség esetén betilthatja forgalmazásukat.

Kathi Attila úgy véli, a hatóság szemléletváltásának hála nem 
ellenségnek tekintik a vállalkozókat, inkább segítő, tájékoztató 
szándékú szolgáltatást nyújtanak, és csak végső esetben szankci-
onálnak. Talán ennek is köszönhető, hogy csökkent a veszélyes 
elektronikai cikkek és gyermekjátékok piaci jelenléte, illetve a 
korábban 90 százalékban szabálytalanul működő webáruházak 
tájékán is kevesebb a jogsértés.

T. D.

Következő lapszámunkban – egy konkrét eset kapcsán – a termék-
bemutatókkal kapcsolatos visszaélésekkel foglalkozunk.

A Napfény utcai Lakótelepi Termelői Piacon kiváló minőségű, közvetlenül a terme-
lőktől származó magyar élelmiszereket vásárolhatunk.
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taroltak a teremben
Bár a legfiatalabbaknál nem elsősorban a győzelem a cél 
egy-egy mérkőzésen vagy tornán, azért a gyerekek moti-
vációja szempontjából fontosak a sikerek. A Ferencváros 
2007-es születésűekből álló labdarúgócsapata az utóbbi 
időben három teremtornán is a legjobbnak bizonyult.

A törökbálinti viadalon öt együttest megelőzve lettek elsők Deli 
Anikó és Maticza Katica „fiai”. A tizenhat Fradi-gólon Barkóczi 
Barna, Farkas Máté (4-4), Mendy Carlito (3), Gáspár Dávid (2), 
Májer Botond, Miskolczi Domonkos és Kovács Krisztián osztozott, 
utóbbi megkapta a torna legjobb játékosának járó díjat is. 

A százhalombattai Farsang-kupán sem bírtak az ellenfelek a zöld-
fehérekkel, a Ferencváros találatait Gáspár (5), Kovács K., Molnár 
Zoltán (4-4), Barkóczi (3), Lipcsei Martin (2) és Mendy szerezték.

Időrendben az utolsó diadalt a rákosszentmihályi AFC tornáján 
aratták a srácok. A szokásosnál kisebb játéktér nem okozott gondot 
nekik, húsz gólt elérve – Stiller Barna 6, Kovács K. 5, Miskolczi 4, 
György Csaba 3, Gáspár, Milovanovic, Mudra – győztek. A legjobb 
játékosnak Stiller Barnát választották.               (m)

Három arany
az atlétikai OB-n
Több jó eredményt is elértek a Ferencváros sportolói a SYMA csarnokban 
tartott fedett pályás atlétikai bajnokságon, de a szomszédos Puskás Ferenc 
Stadion dobófészerében megrendezett téli dobó OB-n is volt okuk örömre a 
zöld-fehéreknek.

Mindenkit maga mögé utasított Virovecz 
István a férfi távolugrók mezőnyében. Dö-
mötör Balázs tanítványa 728 cm-es teljesít-
ménnyel lett aranyérmes. Ebben a számban 
az ötödik helyen Galambos Tibor végzett, 
aki a hármasugrás eredményhirdetésén 
15,50 m-es eredményével a dobogó máso-
dik fokára állhatott fel. Ugyanitt Prekli Zol-
tán 15,17 m-rel bronzérmet szerzett.

Az összetett bajnokságon a férfiak szá-
mára hétpróbaversenyt rendeztek. A fel-
nőtteknél az FTC atlétája, Kiss László 4647 

ponttal győzött, klubtársa, Szász Bence 
4257 pontot gyűjtve bronzérmes lett.

A dobóatléták versenyén a diszkoszve-
tésben született ferencvárosi siker. A Var-
ga Sándor által felkészített Huszák János 
61,30 méteres dobással nyert, ezzel meg-
javította egyéni csúcsát. A Fradi sportolója 
közel két méterrel előzte meg a mezőnyt, 
és teljesítményével kivívta az indulás jogát 
a téli dobó Európa-kupán, amelyet március 
közepén a portugáliai Leirában rendeznek.

(m)

jó úton haladnak a pólósok
Hosszú éveken át nem sok örömöt okozott a szurkolóknak a Ferencváros 
vízilabdacsapata. A most zajló bajnokságban azonban folyamatosan jó eredmé-
nyeket értek el a zöld-fehérek, és a mezőnyből kiemelkedő három csapat mögött 
a negyedik helyért harcolnak. Gerendás György szakmai igazgató az egyik 
sportcsatornának beszélt a jelenlegi Fradiról.

A 61. születésnapját február végén ün-
neplő olimpiai bajnok, edzőként sok nagy 
sikert elért Gerendás György tavaly visz-
szatért nevelőegyesületébe, és szakmai 
igazgatóként irányítja az FTC vízilab-
da-szakosztályát. A szakember szerint az 
együttes az utóbbi fél évben megfelelt a 
klubvezetés elvárásainak, az eddigi 9. 
hely után jelentősen előrelépett a bajnoki 
tabellán, és a „nagyokat” üldözve felzár-
kózott a közvetlen élmezőny mögé. Varga 
Zsolt vezetőedzővel nagyon jól tudnak 
együtt dolgozni, és bízik abban, hogy az 
előző csapataihoz hasonlóan a Ferencvá-
rosnál is bajnoki címet ünnepelhet majd.

Gerendás György úgy látja, a mostani Fra-
di erőssége, hogy jobbak az eredményei, 
mint ahogy játszik, azaz akkor is tud győz-
ni, amikor az nincs benne a produkciójá-
ban. Ha sikerül javítani a játék minőségén, 
még előrébb juthat a gárda.

Az eredeti célkitűzés a 4–7. hely volt, 
de a pólósok maguk számára konkrétabb 
tervet fogalmaztak meg: az első öt közé 
akarnak kerülni, mert akkor indulhatnak 
a nemzetközi kupaküzdelmekben. Geren-
dás a BVSC-hez és az Egerhez hasonlóan 
a Ferencvárosnál is úgy szeretné felépíteni 
a jövő sikercsapatát, hogy néhány idősebb 
játékos mellé felnőnek a fiatalok.

A szakmai igazgató bízik abban, hogy 
hosszú távon együtt tudják tartani a kere-
tet, és akkor újra lesz okuk örömre a Fra-
di-drukkereknek.

(ms)

Fotó: Virovecz István
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virág réka ezüstérmet nyert a diákolimpián

A labdák bűvöletében
Újabb nagy sportsikernek örülhettek a Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola és Gimnáziumban. Ezúttal az 
országos asztalitenisz-diákolimpián ért el nagyszerű ered-
ményt az intézmény egyik diákja: Virág Réka ezüstérmes 
lett korcsoportjában.

A 2014/15-ös tanév országos asztalitenisz-döntőjét Budapesten, az 
Elektromos sportcsarnokában rendezték. A versenyen közel kétezer 
játékos állt asztalhoz az egyéni számokban, köztük a szent-györgyis 
Virág Réka. A nyolcadik osztályos ifjú hölgy már tavaly is jól szerepelt 
a fináléban, akkor a negyedik helyen végzett.

– Réka remek formában volt az utóbbi időben, a budapesti diákolim-
pián tavalyhoz hasonlóan ismét megnyerte a 7-8. osztályosok verse-
nyét. Mindig szeretett pingpongozni, és évről évre látható, ahogy fejlő-
dik – mondta az ifjú tehetség testnevelő tanára, Ömböly Attila.

Virág Rékát már a diákolimpiai döntő előtt nagy megtisztelte-
tés érte. A Budapesti Diáksportszövetség ugyanis felkérte, hogy ő 
mondja el az olimpiai esküt. Az asztaliteniszező boldogan elvállal-
ta, és teljesítette is a feladatot. 

Réka kitűnően forgatta az ütőt: selejtezőcsoportjában veretlenül lett 
első, majd a főtáblán egy pápai és egy várdombi lányt magabizto-
san legyőzve egészen a fináléig menetelt. Ott egy szarvasi játékossal 
szemben az első játszmát megnyerte, a következő kettőt nagy küzde-
lemben elvesztette. A negyedik szettben már nem sikerült megszo-
rítania riválisát, így a díjkiosztón ezüstérmet akasztottak a nyakába.

Noha most az asztaliteniszben nyújtott kiváló teljesítményéről be-
szélnek a Lónyay utcai iskolában, Rékát elsősorban labdarúgóként 
ismerik a sportot szeretők. A 2014-es országos diákolimpián arany-
érmes szent-györgyis csapatnak ő a kapusa, ami nem meglepő, hi-
szen az iskolán kívül is focizik, a Ferencvárosban játszik.

Virág Réka mindkét sportágban tovább öregbítheti a Szent-
Györgyi Albert iskola hírnevét, ugyanis ősztől itt folytatja tanul-
mányait gimnazistaként is.               M. S.

Legyőzték a hegyet
A Rocky Balboa című film üzenete szerint mindig van mód arra, hogy bebizonyítsuk 
a világnak és magunknak: a lehetetlen vállalkozások a legszebbek, legizgalmasabbak.
A Balboa-futást egy neves magyar ultraterepfutó, Horváth Péter Gábor találta ki, aki 
barátaival egy erős edzőkört akart megszervezni. Rövidesen csatlakozott hozzájuk 
Kovács „Kokó” István ökölvívó-világbajnok is, mára már több százan vesznek részt 
a közösségi futásokon. A 2015-ös, János-hegyi sporteseményen ott voltak a Ferenc-
város ökölvívó-szakosztályának tagjai is, természetesen Kokóval és Szántó Imre ve-
zetőedzővel együtt. A 19 km-es erőpróbán nemcsak a 800 méter szintkülönbséggel, 
hanem a több helyen jeges talajjal is meg kellett küzdeniük a résztvevőknek. 

RÖVIDEN

szépségdíjas Bácsi-akció
Irán fővárosában, Teheránban rendezték meg a kötöttfogású birkózók 
világkupaversenyét. A magyar válogatott tagjaként szőnyegre lépett az 
Európa- és világbajnok ferencvárosi sportoló, Bácsi Péter is.

A csapatok számára kiírt viadalon csak a 
birkózásban nagyhatalomnak számító or-
szágok együttesei előzték meg a magya-
rokat. Válogatottunk az 5. helyért vívott 
mérkőzésen magabiztosan győzte le 6-2-
re a svédeket – de a találkozó nem ezért 
marad emlékezetes. A 80 kg-os súlycso-
portban birkózó Bácsi Péter – aki addigi 
három párharcából kettőt megnyert – Len-
nie Perssonnal csapott össze. A meccsből 
1 perc 24 másodperc volt hátra, amikor a 

Fradi versenyzője indított egy gyönyörű 
akciót. A „felrúgós emelés” felvétele bejár-
ta a világhálót. A United World Wrestling 
Facebook-oldalán ezt az akciót választot-
ták a hét legszebb jelenetének (Big Move 
Monday). Aki kíváncsi a látványos moz-
dulatra, a https://www.facebook.com/vi-
deo.php?v=10155164212780167&fref=nf 
linken megnézheti. A mérkőzést végül Bá-
csi Péter 8-0-ra nyerte meg svéd ellenfelé-
vel szemben.         (m)
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Versmondó verseny Weöres Sándor születésnapján
A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban rendezték meg a kerület alsó 
tagozatosainak versmondó versenyét február 17-én.

„A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallo-
mása a létről. A legszentebb játék. A kifejezhetetlen körbetáncolása, megidézése, ritka szertartás, 
míves fohász. Valami, ami születésének pillanatában a halhatatlanságra tart igényt”. 
(Latinovits Zoltán)

Idén kilenc kerületi iskola hozta el növendékeit, akik valószínűleg nem ismerték ugyan a fenti 
idézetet, mégis szinte egytől egyig ennek szellemében tolmácsolták az általuk választott költe-
ményeket. A kiírás szerint 2 különböző hangulatú alkotást kellett hozni magyar szerzőtől. Petőfi 
Sándortól Müller Péter Sziámiig széles volt az elmondott versek palettája. A szavalók – saját 
szereplésüktől függően – négyféle (kiemelt arany, arany, ezüst és bronz) minősítést kaphattak.  

Nehéz dolga volt a zsűri tagjainak (Trencsényi Borbála magyartanárnő, Koltai Judit színmű-
vésznő, a Holdvilág Kamaraszínház igazgatója, Kovács Éva Rebecca színművésznő és Pelsőczy 
László színművész), mert a diákok nagy többsége rendkívüli felkészültségről adott tanúbizony-
ságot. 

Felerészben a Ferencvárosi Szakmai Szolgáltató, illetve a Móra Könyvkiadó támogatásával 
Bándoliné Schimmer Vilma, a Weöres Sándor Általános Iskola tanárnője szervezte a megmérette-
tést, melynek kiírását – elmondása szerint – évről évre nagyon várják a versszerető gyerekek. A 
felkészítő tanárok és szülők segítségével színvonalas vetélkedőnek lehettünk részesei.

Szöveg: K. É. R.

Ki tud többet Ferencvárosról?
26 csapat és több mint 81 középiskolás indult el az idei helytörténeti versenysorozat 
első fordulóján. Az FMK-ban rendezett vetélkedőn a diákok képfelismerési és vaktér-
képes feladatokat kaptak, de nyomozómunkát is végezhettek.

A rendezvénysorozat szervezője, az idén tíz-
éves Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 
(FHE) néhány hete az általános iskolások tudá-
sát mérette meg, ezúttal pedig a középiskolások 
kaptak Ferencváros történetét érintő kérdéseket. 
A 12 tanár és muzeológus alkotta civil szervezet 
versenye az egész tanévre kiterjed. A helytörté-
neti nevelési projekt első fordulójában minden 
korcsoportban – ötödik osztálytól egészen a 
középiskola végéig – vetélkedőket szerveznek, 
a második és harmadik kör résztvevői egy vá-
lasztott témát dolgoznak fel, amit prezentáció 
formájában tárnak a zsűri elé. 

A versenysorozaton elért eredményeik alapján 
év végén értékes jutalmakat kapnak, a legjobbak 
pedig kétnapos osztálykiránduláson vehetnek 
részt. Lukács Emília, az FHE elnöke köszöntő-

jében elmondta, a 190 éve született Jókai Mór 
igazi váteszként jósolta meg a kerület jövőjét, 
amikor És mégis mozog a Föld című regényé-
ben az FMK helyén lévő egykori temetőről azt 
írta, itt egyszer város áll majd. A vetélkedőt Ur-
bán Szabó Sándor, Ferencváros ifjúsági polgár-
mestere indította útjára, aki arra emlékeztetett, 
a városrész hírnevét olyan jelentős, életükkel és 
munkásságukkal ide kötődő személyek öreg-
bítik, mint József Attila, Kölcsey Ferenc, Vö-
rösmarty Mihály vagy Erkel Ferenc. A megmé-
rettetés képfelismerő játékkal kezdődött, majd 
a tanulóknak hibákat kellett felfedezniük egy 
szövegben, végül vaktérképen tájékozódhattak. 
Az eseményen díjazták a jól teljesítő diákokat, 
akik az oklevél mellé könyvjutalmat és helytör-
téneti csokit kaptak.                                     T. D.

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a 
szerkesztoseg@ferencvaros.
hu címre elküldő megfejtőink 
között Ferencváros-ajándék-
csomagot sorsolunk ki.

1) Hány városrésze van ma Fe-
rencvárosnak?
A) 5 B) 4 C) 6
2) Milyen számú villamos járt a 
Mester utcában 2008 és 2011 kö-
zött?
A) 21 B) 30 C) 51
3) A norvég Gregersen 
Gudbrandról köröndöt neveztek el 
a Nemzeti Színház mellett, de em-
léktáblája is áll a Lónyay utcában. 
A következő három állítás közül 
kettő igaz és egy hamis. Melyik a 
hamis?
A) Az 1848-as szabadságharcban 
akkoriban rekordidőnek számító, 
36 óra alatt épített pontonhidat a 
Dunán Paksnál.
B) A cége készítette el Magyar-
ország leghosszabb fahídját, a 
szolnoki vasúti hidat, valamint 
a Nemzeti Színház asztalosmun-
káit.
C) Ő tervezte a Petőfi híd vasszer-
kezetét.
4) Budapest első botlatókövét Fe-
rencvárosban állították az egykor 
a házban lakó Rónai Béla holo-
kausztáldozat emlékére. Melyik 
ház előtt látható?
A) Gubacsi út 18. B) Ráday utca 5.
C) Tűzoltó utca 42.
5) Miről vagy kiről kapta nevét a 
Boráros tér?
A) A korábban itt működő borke-
reskedőkről, borárusokról
B) Boráros János Antalról, Pest 
helyettes polgármesteréről, aki 
vagyonát jótékonysági célokra 
hagyományozta
C) Boráros Lipót bányamérnök-
ről, a zalai olajfúrások vezetőjéről
6) A kerületet északkeletről végig 
határoló Üllői út Budapest leg-
hosszabb útja. Milyen számjeggyel 
kezdődik az utolsó épület házszá-
ma Budapest városhatáránál?
A) 4 B) 6 C) 8

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

Idősügyi programajánló
Német társalgási klub

Időpont: március 02., 09., 16. (hétfő) 
10.00 óra
Helyszín: FMK (Haller u. 27.)

Angolnyelv-tanfolyam
Előzetes bejelentkezés alapján. 
Időpont: március 02., 09., 16. (hétfő) 
14.00 óra 
március 05., 12. (csütörtök) 14.00 óra 
1. Helyszín: Borostyán Idősek Klubja 
(Knézich u. 17.)
Időpont: március 05., 12. (csütörtök) 
11.00
2. Helyszín: Platán Idősek Klubja

Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás 

Tanfolyamtól függetlenül, bárki számára 
elérhető ingyenes internetezési lehetőség, 
tanácsadás diákok közreműködésével
Időpont: március 02., 05., 09.,12.,  
16. (csütörtök) 14.00–16.00 óráig
1. Helyszín: Szent-Györgyi Albert Álta-
lános Iskola és Gimnázium (Lónyay utca 
4–8.)
Időpont: március 05., 12., 19. (csütörtök) 
15.30–16.30 óráig
2. Helyszín: Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Szenior Akadémia
Dr. Jászberényi József: Időskori szorongás, 
depresszió. Hol kezdődik a betegség?
Időpont: március 02. (hétfő) 17.00 óra 

Dr. Molnár Krisztina: A boldogság tudománya
Időpont: március 16. (hétfő) 17.00 
Helyszín: Ádám Jenő Zeneiskola (Közte-
lek u. 8.)

Gyógytorna
Időpont: március 04., 11. (szerda) 11.00 
óra
Helyszín: Dési MH (Toronyház u. 17/b)
Időpont: március 11. (szerda) 11.00 óra
Helyszín: FMK (Haller u. 27.)

Számítógép-kezelői tanfolyam
(csak előzetes jelentkezés alapján)
Időpont: március 04., 11. (szerda)  
15.00–16.00 óráig (kezdő és haladó csoport)
1. Helyszín: Szent-Györgyi Albert Álta-
lános Iskola és Gimnázium (Lónyay utca 
4–8.)
Időpont: március 04., 11. (szerda) 
15.30–16.30 óráig
2. Helyszín: Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Vízitorna
Időpont: március 06., 13. (péntek) 16.00 óra
1. Helyszín: Molnár uszoda (Mester u. 19.)
2. Helyszín: Weöres uszoda (Lobogó u. 1.)

Természetjárás 
Séta a kamaraerdei tanösvényen át Buda-
fokra, helytörténeti séta Budafokon (Igény 
esetén a Szoborpark megtekintése) 
Időpont: március 07. (szombat) 10.00 óra 
Találkozás: Kelenföldi vasútállomás 
pénztáránál

Szó és Ember
Örkény István: Macskajáték, beszélgetés 
Pásztor Erzsi színművésznővel
Időpont: március 10. (kedd) 14.00 óra
Helyszín: Börzsöny utcai könyvtár  
(Börzsöny u. 13.)

Macska- és állatbarátok klubja
Időpont: március 11. (szerda) 17.00  óra
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Köz-
pont (Haller u. 27.)

Nordic-walking
Időpont: március 12. (csütörtök) 10.00 
óra
Találkozás: Lenhossék u. 24–28., az 
önkormányzat épületének előterében

Orvosi előadás
A szédülés okai és tünetei
Időpont: március 12. (csütörtök) 14.30 
óra
Helyszín: Parajdi Sópince (Vámház körút 
11.)

Filmklub – A koppányi aga testa-
mentuma

Meghívott vendég: Benkő Péter
Időpont: március 12. (csütörtök) 15.00 
óra
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény 
(Erkel u. 15.)

Népszerű színművészekkel találkozhat
A következő két hét idősügyi programjából – a folyama-
tosan ismétlődők mellett – három eseményt ajánlunk sok 
szeretettel mindenki figyelmébe. 

A Szó és Ember irodalmi sorozatunk részeként március 10-én, 
kedden 14 órakor, a Börzsöny utcai könyvtárban (Börzsöny u. 
13.) találkozhatnak Pásztor Erzsi Jászai Mari- és Balázs Béla-dí-
jas, Érdemes művésszel, akinek alapvető komikai tehetségét fur-
csa, belső indíttatású groteszk humor színezi, de a tragédia sem 
idegen tőle. Gyakran szerepel filmekben, legismertebb alakítá-
sa a Szomszédok tévésorozat Janka nénije volt. A művésznővel 
Topolcsányi Laura, a Turay Ida Színház művésze és házi írója be-
szélget: életről, szerepekről. A középpontban két mű áll: Örkény 
tragikomédiája, a Macskajáték, melynek Orbánnéja Pásztor Erzsi 
egyik kedvenc szerepe volt, illetve Topolcsányi Laura vígjátéka, 
a Szellem a spájzban, amely amellett, hogy megnevetteti a nézőt, 
választ keres olyan meghatározó kérdésre is, mint hogy miként 
engedjük el halottainkat. 

Nosztalgia Filmklubunkban egy új kezdeményezés első esemé-
nyére kerül sor március 12-én, csütörtökön 15 órakor a Helytör-
téneti Gyűjteményben (Erkel utca 15.), ugyanis az érdeklődők 
nemcsak az 1967-ben Fekete István azonos című regényéből ké-
szült magyar ifjúsági kalandfilmet, A koppányi aga testamentumát 
tekinthetik meg, hanem a filmvetítés után a film egyik főszerep-
lőjével, Benkő Péter kétszeres Jászai Mari-díjas színművésszel 
is találkozhatnak, beszélgethetnek. Izgalmas visszatekintést ígér 
nézőnek, szereplőnek egyaránt.

A Ferencváros újság korábbi számában már sok szeretettel in-
vitáltunk minden érdeklődő és tanulni vágyó örökifjút a Szenior 
Akadémia előadásaira. Március 2-án, hétfőn Jászberényi József, a 
Zsigmond Király Főiskola tanára, az idősek oktatásával foglakozó 
tudomány meghatározó alakja tart előadást „Időskori szorongás, 
depresszió – hol kezdődik a betegség?” címmel, március 16-án 
pedig Molnár Krisztina, a Pető Intézet tanára beszél a boldogság 
tudományáról. Helyszín: Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.).

TZT



Ferencváros12 KULTÚRA

Csaknem 70 ferencvárosi roma gyerek nézhette meg ingyen a Mancs című csa-
ládi kalandfilmet február 21-én. Az eseményen jelen voltak a főbb szereplők, 
de a fiatalok találkozhattak a világhírű mentőkutyát alakító ebbel is. 

A roma nemzetiségi önkormányzat, vala-
mint Ferencváros Önkormányzata által is 
támogatott Karaván Művészeti Alapítvány 
közreműködésével szervezett eseményre 
főként a Középső- és a Külső-Ferencvá-
rosban élő, hátrányos helyzetű gyermekek 
látogathattak el. Hogy a mozizás élménye 
teljes legyen, Tar József egy-egy zacskó 
pattogatott kukoricára is megvendégelte a 
résztvevőket.

A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke elmondta, a program 
célja, hogy azok a tanulók is eljussanak 

moziba, akiknek a családja ezt – nehéz 
anyagi körülményei miatt – nem tudja 
biztosítani. Egy hónappal korábban volt 
már egy hasonló kezdeményezés, akkor a 
Nemzeti Színházban nézték meg az Ege-
rek című darabot a Karaván előadásában. 
Tar József hozzátette, további színház- és 
mozilátogatásokat terveznek, és folyama-
tosan keresik az együttműködési lehetősé-
geket egyéb kerületi szervezetekkel. Ilyen 
a Ferencvárosi Tanoda, továbbá a ROKUS 
IX Egyesület, amellyel sportprogramok 
szervezése kapcsán vették fel a kapcsola-

tot. A roma önkormányzat elnöke fontos-
nak tartja, hogy a gyerekek tartalmasan 
töltsék el szabadidejüket, valamint hogy 
felismerjék a tanulás jelentőségét, hiszen 
– amint kijelentette – ez az út vezet a több-
ségi társadalomba való beilleszkedéshez.

A vetítés után a diákok találkozhattak a 
filmben Mancsot megszemélyesítő kutyá-
val, a gazdáját alakító Trill Zsolttal, vala-
mint egy másik szereplővel, Nyári Osz-
kárral. Azok a roma fiatalok, akik – talán 
éppen e film megtekintése miatt – kedvet 
kaptak a színészmesterséghez, jelentkez-
hettek Nyári Oszkárnál, aki ismét felvételt 
hirdet a Karaván Művészeti Alapítvány 
képzésére. A színművész szereplési lehe-
tőséget is biztosít a legtehetségesebb gyer-
mekek számára.

Sorban álltak a tanulók a minden idők ta-
lán legjobb, de kétségkívül legnépszerűbb 
magyar mentőkutyáját megszemélyesítő 
Alex előtt. A németjuhász fegyelmezetten 
tűrte, hogy a gyerekek szeretgessék, sőt, 
olykor egy-egy „kutyapuszival” hálálta 
meg a simogatásokat. Várakozás közben 
a diákok kitárgyalták, hogy kinek, melyik 
filmrészlet tetszett a legjobban. Volt, aki az 
animációs betétekért lelkesedett, volt, aki-
nek a Mancsot kölyökkutyaként bemutató 
epizód volt a kedvence, de kijelenthető, 
hogy a legtöbben a romok alá szorult, há-
roméves kislány megmentését tartották a 
film legnagyszerűbb jelenetének.

V. H.–V. L.

Álarcosbál kortalanul 
„Szerelemre hangolva” volt a mottója a február 14-én, Valentin-napon meg-
rendezett zenés-táncos nyugdíjasfarsangnak. A Ferencvárosi Művelődési 
Központban (FMK) megtartott rendezvényen fellépett Maksa Zoltán és Ihos 
József.

A nagy érdeklődésre való tekintettel az est első részét a színházteremben rendezték meg. 
Itt Maksa Zoltán humorista szórakoztatta a közönséget, majd a jelmezes felvonulás kö-
vetkezett. Többek közt vidéki lány, roma asszony, kisördög, bányarém, margarétás mező 
és boszorkány kosztümöket láthattak a nézők, de volt, aki 9.tv-nek öltözött.

Ihos József műsora után a Herz Férfikar énekelt az esemény témájához kapcsolódó da-
lokat, majd a zsűri kihirdette a jelmezverseny győztesét. Első helyezett a boszorkány, 
második a roma asszony, harmadik a vidéki lány lett. Különdíjban a 9.tv-nek öltözött 
versenyző részesült. 

Az este második részében Mocsár Árpád várta a táncolni vágyókat a sakkteremben, 
akiket Tóth Betty, az FMK igazgatója köszöntött. 

Az idősügyi program ré-
szeként megrendezett jó 
hangulatú mulatság igazol-
ta Maksa Zoltán nagyma-
májának hosszú élet titkára 
vonatkozó elméletét: hu-
mor, elfogadás, elengedés. 
Elfogadjuk, ami szép és 
jó, elengedjük a rossz dol-
gokat, mindezt humorral, 
derűvel.

(forrás: ferencvaros.hu)

Mozilátogatás 
kutyasimogatással

FELHÍVÁS

„Rejtelmek, ha 
zengenek”
III. Ferencvárosi József Attila Versfesztivál
Fővédnök: dr. Bácskai János polgár-
mester
Tisztelt Versszerető Ferencvárosiak!
Várjuk azok jelentkezését 4-től 99 éves 
korig, akik szeretik az irodalmat és szeret-
nek verset szavalni.

A jelentkezés feltétele egy szabadon vá-
lasztott magyar költemény elmondása. 
Határidő: 2015. március 15.
Minden szavaló emléket kap, és a legjob-
bak színpadon szerepelhetnek az április 
10-i gálaműsorban. 

Jelentkezési lap letölthető a www.
fmkportal.hu oldalon, vagy személyesen 
átvehető a Ferencvárosi Művelődési Köz-
pont recepcióján (1096 Budapest, Haller 
u. 27.).

A részletek iránt érdeklődjön a 216-1300-
ás vagy a 476-3423-as telefonszámon vagy 
személyesen a művelődési házban.



Ferencváros 13

A lét kérdéseit vizsgálja  
a Pincegaléria kiállítása
Homokszobrok, sci-fibe illő geometriai építmények és látványos „káoszfilmek” fogad-
ják a látogatókat Gábor Éva Mária Pincegalériában rendezett tárlatán. A március 
12-éig megtekinthető „Szeszélyes időutazó – Fraktálterek” című kiállítás két, látszólag 
nagyon távol álló területet, az elméleti matematikát és buddhizmust házasította össze. 

A Munkácsy-díjas szobrászművész régóta készít meditáló fi-
gurákat ábrázoló homokszobrokat, egy ideje pedig a technika 
legújabb vívmányait is felhasználja alkotásaihoz. Számítógé-
pes programok segítségével olyan geometriai formákat generál, 
amilyeneket – rendkívüli bonyolultságuk miatt – az emberi elme 
nem képes kitalálni. A kiállított szobrok és képek összhangját 
erősíti, hogy a művész homokszerű textúrát adott a síkban ábrá-
zolt fraktálépítményeknek. A fraktálok olyan mértani alakzatok, 
melyek szabálytalanságában is rendszer figyelhető meg. Minden 
kicsi alakzat strukturálisan azonos a naggyal. 

Ha a művész fémszerkezetekhez hasonlatos, egyedi fantáziavi-
lágot bemutató képeit közelebbről nézzük, kiderül, hogy részle-
tei valójában az egész ismétlései, távolról nézve mégis változatos 
képet mutatnak. Az „önhasonlóságként” is emlegetett fraktálok 
névadó kutatója, Benoit Mandelbrot felfedezte, a fogalom nem-
csak geometriai alakzatokban, de a természeti jelenségekben is 
jelen van. Fraktálszerű mintázata van például egy levél ereze-
tének, egy nagyvárosi metróhálózatnak, az értéktőzsdék árfo-
lyam-ingadozásainak vagy a csillagászati képződményeknek. A 
fraktálokat ezért több tudományterület is kutatja, használja. De 
mi köze van egymáshoz Buddhának és a fraktáloknak? Gábor 

Éva Mária szerint nagyon 
is sok. Ha az ember a frak-
tálokról, káoszelméletről 
olvas, rájön, mindkettő 
felbukkant már az ókori 
keleti kultúrákban. – A mű-
vészet mindig arra kereste 
a választ, honnan jöttünk, 
kik vagyunk és hová tartunk – magyarázta a kiállítást megnyi-
tó Urbán Ágnes művészettörténész. A folyamatosan mozgó ká-
oszt láttató videofilmeken és installációkon gyakran feltűnik a 
megvilágosodott próféta, aki már tudja, hogy az ember és világa 
állandóan változik, a keletkezés, illetve pusztulás örök körforgá-
sában létezik. 

És itt jön a képbe a fraktál. A ma használatos fraktálgeneráló 
programokban elég megadni egy alapmintázatot, amelyet meg-
sokszorozva alakzatokat építhetünk. – Ha a folyamatot a vég-
telenségig ismételnénk, a vonal finom rezgéssé, a testek pedig 
„porrá” válnának. Éppen úgy, ahogy a buddhista világszemlélet 
által hirdetett állandó átalakulásban – tette hozzá a Urbán Ágnes.

T. D.
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Színház 
A show folytatódik
Március 6-án, pénteken 17.00
Interaktív színdarab a Karaván Színház 
előadásában
Egy 18 éves roma fiatalember viszontag-
ságos bukdácsolása Budapesten
Rendező: Nyári Oszkár
Belépő: 1500 Ft
Best of L’ART POUR L’ART
Március 10-én, kedden 18.00
Válogatás a társulat legjobb jeleneteiből
Belépő: 2000 Ft, diák és nyugdíjas jegy: 
1500 Ft
„Fiatal március”
Március 13-án, pénteken 14.00
Ünnepi irodalmi összeállítás a Turay Ida 
Színház művészeinek előadásában.
A belépés díjtalan!
„Regényes történelem  
– képes történelem”
Március 12. 18.00
József Attila Irodalmi Szalon
Beszélgetés Bán Mór íróval, és Fazekas 
Attila képregényrajzolóval.
Moderátor: Losonczy Attila
A belépés díjtalan!

Ferencvárosi Cimborák 
2015. március 14-én, szombaton  
10.00–13.00
Legyél a Cimborám  
– Interaktív verskoncert
Korhecz Imolával és Pelyhes Gáborral
Cimboránk: a trombita
Vendég: Nyikes Róbert trombitaművész
„Megjöttek a huszárok  
– Cimbora játszóház”
Várostrom, katonateke, kutyás krikett
Zászló-, párta-, kalap-, cilinderkészítés
Belépő: gyerekeknek 500 Ft, felnőtteknek 
300 Ft
A rendezvény fővédnöke: dr. Bácskai 
János polgármester
A kék kutya története – zenés bábjáték 
az Ametist Bábszínház előadása
FMK Gyermekszínház
Szóló szőlő bérlet
Március 10., kedd 10.00        
A három előadásra szóló bérlet ára 1700 Ft.
Egy előadásra szóló jegy ára 800 Ft.
Az előadások helyszíne a Ferencvárosi 
Művelődési Központ színházterme. Bér-
letigényüket a (1) 476-3423-as és a 06-
20/498-0046-os telefonszámon jelezhetik. 

Kiállítás 
Ábrahám Rafael GEOMETRIA és 
EMÓCIÓ című kiállítása
Megnyitó: 2015. március 6., péntek 17 óra 
megnyitja: Feledy Balázs művészettörté-
nész.
Megtekinthető: 2015. március 31-éig, a 
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény-
ben, Ráday u. 18. (bejárat az Erkel u. 15. 
felől)
P. Kovács István grafikus-festőművész 
„Életfa” c. kiállításának megnyitója
Március 11., szerda 17.00
Helyszín: FMK szalonterem + folyosóga-
léria
Megnyitja: Fehér István grafikusművész
Köszöntőt mond: Kállay Gáborné alpol-
gármester
A kiállítás megtekinthető április 8-áig.
A belépés díjtalan!

Babamama Börze 
Március 21., szombat 9.00–12.00
Baba-, gyerekruha- és játékvásár
Helyszín: FMK földszinti nagyelőadó 
+ aula
A belépés díjtalan!
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Fogatlansághoz vezethet  
a fogágybetegség
Manapság már a fogágybetegségek miatt vesztik el legtöbben fogaikat, míg korábban a szuvasodás volt a fő ok. Win-
disch Péter, a Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikájának igazgatója szerint ez azért van, mert a lakosság nagy 
része nem tud helyesen fogat mosni.

Az egészséges fogak elvesztésén kívül 
súlyosabb problémákat is okozhat az 
évtizedek alatt rosszul végzett fogmo-
sás. Bizonyított tény, hogy ha bizonyos 
fogágybetegséget okozó baktériumok be-
kerülnek a véráramba, szerepet játszhatnak 
az érelmeszesedés kialakulásában. Kap-
csolatot feltételeznek a fogágybetegségek 
és a koraszülés, valamint a kisebb magzati 
súly között is, de a cukorbetegek állapota 
szintén romlik, ha nem kezeltetik fogaikat. 
Windisch Péter szerint a fogágybetegség 
fájdalommentes tüneteivel (vérző, duzzadt 
íny, fogkő) kevesen keresnek fel szakem-
bert, annak ellenére, hogy az elváltozás 
miatt később az egészséges fogaikat veszí-
tik el. Ez a magyarok 80 százalékára igaz.
Az igazgató a fogágybetegség kialakulásá-

ról elmondta, a nem megfelelően tisztított 
szájban elszaporodnak a káros baktériu-
mok, a lepedék lerakódik és megvastagszik 
(fogkő alakul ki), az íny alá jutva pedig ál-
landó gyulladást okoz. Ha az íny nem zár, 
a lepedékréteg egyre beljebb jut, évek alatt 
megtámadja a fogat tartó szöveteket, majd 
lebontja a csontállományt, végül pedig ki-
esik a fog. Az ilyen beteget már kezelni 
sem lehet. Mindez jó technikával végzett 
fogmosással és rendszeres fogászati ellen-
őrzéssel megelőzhető lenne. 

A szakember szerint fogat mosni „olyan 
nehéz, mint egy jól kivitelezett hátraszaltót 
ugrani”, a különbség csak az, hogy a fog-
mosás esetében az íny megbetegedése 
jelenti a sikertelen kivitelezést. Vélemé-
nye szerint a gyerekeknek hozzáértőktől, 

szervezett keretek között, az óvodákban 
és az iskolákban kellene megtanulniuk a 
fogmosás gyakorlatát. – Ha a szülő nem 
tud helyesen fogat mosni, mert neki sem 
tanították meg annak idején, gyermeke is a 
rossz példát követi majd – állítja. 

Kevesen tudják például, hogy étkezés 
után csak fél óra elteltével ajánlott fo-
gat mosni. Időt kell ugyanis hagyni arra, 
hogy a szájban keletkezett savak által 
felpuhult fogzománcba a nyálból vissza-
épüljenek a kioldódott ásványi anyagok. 
Sajnos azonban még az sem elég, ha ezt 
betartják vagy megfelelő a fogmosási 
technika, mivel gondoskodni kell a fog-
kefével nem elérhető területek, a fogkö-
zök tisztításáról is.

(forrás: Semmelweis Egyetem)
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GONDOSKODó FERENCVÁROS

Tájékoztató az élelmiszer-támogatás igényléséről
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata 2014-ben – új támogatási 
formaként – bevezette a húsvéti élelmi-
szer-támogatást.  

Az élelmiszer-támogatás kérelemre: a 
Budapest IX. kerületben bejelentett állan-
dó lakóhellyel rendelkező és életvitelsze-
rűen a Ferencvárosban tartózkodó, a tárgy-
évben a 70. életévét betöltött személynek, 
valamint a négy- vagy többgyermekes csa-
ládok részére adható. A kérelmek benyúj-
tásának határideje: 2015. március 31-e. 

A kérelemhez leadásakor kérjük, hozzák 
magukkal személyi igazolványukat, illetve 
– ha van – lakcímkártyájukat.

2015-től a támogatás már nem Erzsébet-
utalványban, hanem – igény szerint – fo-
lyószámlára történő utalással vagy postai 
úton kerül kifizetésre. Változott a támoga-
tás összege is, amely ez évtől személyen-
ként, illetve gyermekenként egységesen 
5000 forintra emelkedett. A támogatás 
igénybevételéhez szükséges formanyom-
tatványt keresse lapunk mellékleteként, 

vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatain (Bakáts tér 14., Lenhossék u. 24–
28., Toronyház u. 3/b,  Ecseri út 19.), ahol 
egyúttal a kérelmet is be lehet nyújtani.

További információ: személyesen: a Hu-
mánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 
24–28., ügyfélfogadás: hétfőn: 8–18, ked-
den, szerdán, csütörtökön: 8–16, pénteken: 
8–12 óráig), telefonon: a 215-1077/320-
as telefonszámon, illetve a 217-7105-ös 
faxszámon, valamint a humanszolg@
ferencvaros.hu e-mail címen.

BOLHAPIAC
Bolhapiac a Lakótelepi Termelői Piac  
területén március 8-án (vasárnap) 8.00–13 óráig

Az árusoknak regisztrálni szükséges, ezt az alábbi 
elérhetőségeken tehetik meg:
Bolla Gáborné
1097 Budapest, Ecseri út 19.
Telefonszám: +36/1/347-0587
E-mail: bolla@ferencvaros.hu

FELHÍVÁS EBTARTóK RÉSZÉRE
Felhívom a Ferencvárosban élő ebtartók figyelmét, hogy a 
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B §-ában foglaltak szerint 
négy hónaposnál idősebb kutya csak transzponderrel (chip) 
megjelölve tartható. E rendelkezés betartását a jegyző és a járási 
állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A transzponderrel nem jelölt 
ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni a 
járási állat-egészségügyi hivatal felé.

Az eb megjelölését elmulasztó kutyatartóval szemben az állat-
egészségügyi hatóság állatvédelmi bírságot szab ki, melynek leg-
alacsonyabb összege 45 000 Ft.

Ezen túlmenően az kutyatulajdonosokat és -tartókat az 
ebösszeírás során adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Ennek 
elmulasztása szintén állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga 
után, legkevesebb 30 000 Ft összegben. A bírság elkerülése érde-
kében felhívom azon kerületi kutyatartók figyelmét, akik 2013-
ban elmulasztották az adatszolgáltatást, hogy utólagosan tegyenek 
eleget kötelezettségüknek. 

Az ehhez szükséges adatlap elektronikus formában letölthe-
tő a www.ferencvaros.hu oldalon, továbbá a hatosagiiroda@
ferencvaros.hu e-mail címen, vagy levélben és személyesen a 
Hatósági Iroda Általános Hatósági Csoportjánál (1096 Budapest, 
Lenhossék u. 24–28. IV. em.) kérhető. 

Dr. Szabó József Zoltán
jegyző

FELHÍVÁS
A DélUtán telefonos lelkisegély-szolgálat önkénteseket keres, 
akik vállalják az ingyenes képzést és a havi 8–10 óra – nem 
fizetett – esti elfoglaltságot. Jelentkezés: info@delutan.hu

PÁLYÁZAT
Házfelügyelői munkakör betöltésére 
A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 
pályázatot hirdet házfelügyelői állás betöltésére a IX. kerület te-
rületén. A házfelügyelői feladatokat kizárólag főállásban, az erre 
a célra biztosított szolgálati lakásból lehet ellátni. Pályázni a do-
kumentációban megjelölt önkormányzati lakóépület házfelügye-
lői állására lehet, a pályázati anyagban meghatározott feltételek 
szerint. A nyertes pályázóval a FEV IX. Zrt. munkaszerződést köt, 
a szolgálati lakást a nyertes használati szerződés alapján használ-
hatja.

A pályázati kiírás ingyenes dokumentációját az érdeklődők a 
FEV IX. Zrt. Bérlemény-üzemeltetési Irodáján (1096 Budapest, 
Haller u. 54.) munkanapokon 9-től 14 óráig vehetik át, illetve már-
cius 2-ától március 19-éig letölthetik a www.ferencvaros.hu hon-
lapról. A pályázatra jelentkezni és az ajánlatot leadni legkésőbb 
március 19. 14.00 óráig lehet.
A pályázatról bővebb felvilágosítást a 216-1434-es telefonszámon 
kaphatnak.

Vörös Attila
elnök-vezérigazgató

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
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Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Berki Tamás
2014. október 8.

Polyák Dávid Jonatán 
2014. november 11.

Pintér Dorina 
2014. október 6.

Hrabóczki Attila Zsolt 
2014. június 11.

Nőnapi meglepetés

– Köszönöm, Jenő, de jövőre inkább hozz nekem  
egy csokor virágot.

MÁRCIUS 8.: NEMZETKÖZI NŐNAP
Ezzel a rajzzal köszöntjük minden kedves hölgy olvasónkat!
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