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A hagyományoknak megfele-
lően idén is a József Attila-la-
kótelepen ünnepelték a Föld 
Napját.

Folytatódnak az előző években 
megkezdett közbiztonsági 
bejárások.  

ELSZÁLLÍTjÁK

5

Május végéig 991 hordót 
szállítanak el az Illatos útról. 
A témában az önkormányzat 
közmeghallgatást tart.

Az önkormányzat által biztosított szabadtéri edzések időpontjai a 12. oldalon.

A FÖLD NAPjA

Elismerést kaptak a kerület kiválóságai
Átadták a Ferencváros Közbiztonságáért és a Ferencváros Sportjáért díjakat. A Rendőrség Napja, illetve a Magyar 
Sport Napja alkalmából rendezett ünnepségen Orosz Ágnes rendőr alezredes, Karas János tűzoltó alezredes, valamint 
Bácsi Péter világ- és Európa-bajnok birkózó vehetett át kitüntetést.

Ferencváros Önkormányzata minden év-
ben elismeri azokat a kerületieket, akik 
kimagasló munkát végeznek Ferencvá-
rosért. A házasságkötő teremben tartott 
ünnepségen Bácskai János polgármester 
megköszönte a rendőrség és a katasztró-
favédelem előző évi munkáját, majd ki-
emelte a tevékenységüket kísérő bizalom 
fontosságát, melyre az elmúlt esztendők-
ben mindkét rendvédelmi szerv rászolgált. 
Hozzátette, a közbiztonságért dolgozók a 
prevenciós feladatokban is jól teljesítet-
tek. A Ferencváros Közbiztonságáért díjat 
idén Orosz Ágnes rendőr alezredesnek és 
Karas János Károly tűzoltó alezredesnek 
ítélte oda a képviselő-testület.

Orosz Ágnes 1999 óta tagja a IX. kerüle-
ti rendőrkapitányság állományának. 2009-
től a Vizsgálati Osztály alosztályvezetője, 

2008 óta többletfeladatként látja el a fe-
gyelmi tiszti és a káreljárási feladatokat. 
Kétszer részesült soron kívüli előléptetés-
ben, hat alkalommal kapott elismerést. Fe-
rencvárosban az Év rendőre is volt. Karas 
János Károly tűzoltó alezredes 2003 óta 
irányítja a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság IX. Kerületi Hivatásos Tűz-
oltó Parancsnokságának állományát. Ki-
emelkedő munkát végzett a 2013-as dunai 
árvízi védekezésben, valamint a tavaly, a 
Nagyvárad téren talált robbanótest hatás-
talanításának koordinálásában. 

A Ferencváros Sportjáért díjat idén Bá-
csi Péter világ- és Európa-bajnok birkózó 
kapta. Az 1995 óta az FTC színeiben ver-
senyző sportoló 2007-ben szerezte meg 
első felnőtt bajnoki aranyérmét. 2008-
ban magyar válogatottként második lett a 

csapat-világkupán, ugyanebben az évben 
Európa-bajnoki címet és olimpiai 5. he-
lyezést szerzett. 2014-ben kötöttfogásban 
Európa-bajnokságot, majd világbajnok-
ságot nyert. Bácskai János Ferencváros 
egyik legsikeresebb sportolójának nevez-
te Bácsi Pétert, és külön dicsőségnek tart-
ja, hogy a birkózó a Fradiban sportol. A 
polgármester Hemingway szavaival zárta 
beszédét: „A sport megtanít becsületesen 
győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport 
tehát mindenre megtanít”.

A megjelentek a díjazottakat méltató kis-
filmeket tekinthettek meg, melyek után a 
kitüntetéseket Bácskai János polgármester 
és Zombory Miklós alpolgármester adta át. 
A Nobilissima énekkórus pedig mindhá-
rom díjazottnak egy-egy személyre szóló 
műsorszámmal kedveskedett.  T. D.
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Folytatódó közbiztonsági bejárások
A tavasz beköszöntével idén is folytatódnak az előző években megkezdett közbiztonsági bejárások. Az önkormányzati 
körzetek szerint beosztott tapasztalatszerző és információmegosztó sétákon jelen van a terület képviselője, Ferencváros 
rendőrkapitánya, valamint az illetékes körzeti megbízott.

Stábunk Mészáros Lászlót, a 7-es számú körzet önkormányzati 
képviselőjét kísérte el a bejáráson. Mészáros szerint nagyon hasz-
nosak ezek az alkalmak, amelyeken megoszthatják egymással a 
tapasztalatokat, információkat cserélhetnek, illetve a felmerült 
problémák megoldásához is közelebb juthatnak. A képviselő meg-
jegyezte, neki, mint új városatyának különösen fontos, hogy átfogó 

képe legyen körzete gondjairól, illetve azokról az intézkedésekről, 
amelyeket a közbiztonság további javítása érdekében szükséges 
meghozni. A rendőrség röviddel a megbeszélt találkozó után már-
is hasznos információ birtokába jutott, amikor egy környékbeli 

kereskedő jelezte, többször szem- és fültanúja volt, amint a Li-
liom utcában egyesek idős emberek jóhiszeműségét kihasználva 
néhány ezer forintjuktól szabadítják meg őket. Az ürügy általában 
az, hogy beteg a gyerek, és nincs pénzük gyógyszert venni számá-
ra. Miután a kért 2000–3000 forintot kicsalták, autóba ülnek (!) 
és elhajtanak. Fuxreiter Róbert, a IX. kerületi rendőrkapitányság 
vezetője elmondta, ez ugyan nem bűncselekmény, hanem szabály-
sértés, azonban mivel kiemelt figyelmet fordítanak az idősek sé-
relmére elkövetett esetekre, ezt is vizsgálni fogják. 

A r. alezredes hozzátette, amióta a kormány több milliárd forin-
tot biztosít a rendőrök túlórapénzének fedezetére, jelentősen – a 
IX. kerületben is –, közel 50 százalékkal csökkent a közterületen 
elkövetett bűncselekmények száma. – Ez a szabadnapos rendőrök 
túlszolgálata miatti fokozottabb utcai jelenlét mellett az egyre bő-
vülő térfigyelőkamera-rendszernek is köszönhető – jelentette ki 
Fuxreiter Róbert.

Érezhetően javuló közbiztonságról, tisztább és rendezettebb 
környezetről számolt be lapunknak Weiglné Nemecz Éva is, aki 
a Gizella loftház mögötti sétányra hívta fel a rendőrök figyelmét. 
Elmondása szerint itt olykor fiatalok randalíroznak, illetve néhá-
nyan kutyafuttatóként használják a közforgalom előtt megnyitott 
magánterületet. Az Ipar utcában lakó hölgy elmondta, elégedett az 
elmúlt évek fejlődésével: rendszeresen látja a rendőrjárőröket, va-
lamint a FESZOFE közterületi munkásait, akik lelkiismeretesen 
gondozzák a növényeket, takarítják az utcákat és a Tinódi parkot.

V. L. 

Szépül, zöldül 
a kerület
Elkészült a József Attila-lakótelepi Nyúl-
dombon 2013-ban kialakított és átadott 
„mini Fradi-pálya” felújítása. A létesít-
ményt a FESZOFE Kft. saját költségén 
építette, és a rekonstrukciót is ők fedezték. 
– Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a székeket 
eltörték, a pálya állapota pedig a szándékos 
rongálásokból eredően leromlott, ezért két 

év után szükségsze-
rűvé vált a felújítás. 
A székeket megja-
vítjuk, a gyepsző-
nyegezéssel helyre-
állított pályát pedig 
a fű megeredését 
követően, május 

15-e után vehetik 
birtokba a sportolni 
vágyok – tájékoz-
tatta lapunkat Sebők 
Endre. A FESZOFE 
igazgatója hozzátet-
te, reményeik sze-
rint az ott focizók 
rendeltetésszerűen 
használják majd a 
pályát, és oda is fi-
gyelnek rá.

Javában zajlik a 
közterületi virágül-

tetés. A FESZOFE idén tavasszal 470 db 30 
cm átmérőjű, kandeláberekre kihelyezett 
cserépbe futómuskátlit és 34 ezer tő ma-
gyar, nemesített egynyári virágot, valamint 
rózsaszín és fehér virágú begoniát helyez 
ki a kerület valamennyi részén. Az egynyá-
ri növényeket a cég saját növényházában 
nevelték magoncokból (csíranövényke). 

Sebők Endre lapunknak azt is elmondta, 
éves szinten 50–80 db fát ültetnek el. Ta-
vasszal eddig a Tinódi és a Telepy utcában, 
valamint a József Attila-lakótelepen, a Lo-
bogó utcában végeztek faültetést, fapótlást.

M. K. 
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Ülésezett a képviselő-testület

Ismét büntethető, aki nem tartja 
be az együttélési szabályokat
Megalkotta a képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
rendeletet. A napirendi pont vitájában Baranyi Krisztina (Együtt) 
elmondta, megítélése szerint törvénysértő, hogy minden esetben a 
törvényi maximum a kiszabható bírság, egyes tényállások esetén 
pedig az alaptörvény-ellenesség is felmerül. Hozzátette, ha a Kor-
mányhivatalnál átmegy a rendelet, akkor ombudsmanhoz fordul.

Rimovszki Tamás, a Ferencvárosi Közterület-felügyelet vezetője 
kijelentette, a fokozatosság elve alapján fognak szankcionálni, és 
senkit sem büntetnek meg 200 ezer forintra galambetetésért.

Szabó József Zoltán jegyző közölte: a rendelet törvényes, és nem 
sérti az alaptörvény szabályait, hiszen mindenben megfelel az 
irányadó rendelkezéseknek. 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 
elkövethetők a közterülettel; a zöld terület védelmével; a kereske-

delmi tevékenységgel; a zajjal; a gyomnövényekkel; a hirdetmé-
nyek, plakátok elhelyezésével; Ferencváros jelképeivel, illetve a 
társasházi együttéléssel kapcsolatban.

Egyhangúlag fogadta el a testület Ferencváros Önkormányzatá-
nak 2015–2019. évre vonatkozó Gazdasági Programját. A város-
vezetés lehetőséget biztosított az ellenzék számára, hogy előzete-
sen véleményezzék az előterjesztést, az általuk javasoltak közül 
számos elemet be is építettek a tervezetbe. Így nem csoda, hogy 
az ellenzéki képviselők is méltatták a 85 oldalas dokumentumot, 
amely különálló fejezetekben vizsgálja a városrehabilitáció-vá-
rosfejlesztés, a városüzemeltetés-felújítás, a vagyongazdálkodás, 
a közszolgáltatások, a közbiztonság, a pénzügyi egyensúly, az 
adópolitika, illetve a nem az önkormányzat kompetenciakörébe 
tartozó, azonban a kerület szempontjából kiemelten fontos fejlesz-
tések, szolgáltatások kérdéseit.               V. L.

Közel ezer hordót szállítanak el az Illatos útról
A Bácskai János polgármester által kezde-
ményezett, április 21-i egyeztető tárgyalás 
eredményeként megkezdték a veszélyes 
vegyi anyagok elszállítását a Budapesti 
Vegyiművek Illatos úti telephelyéről ápri-
lis 30-án. Először – május 31-éig – a leg-
veszélyesebbnek számító, sérült tartályban 
lévő mérgező anyagokat viszik el. 

Tarnai Richárd Pest megyei kormány-
megbízott elmondta: laboreredmények 
azt mutatták, hogy bizonyos folyamatok 
negatív irányba mozdultak el, ezért döntöt-
tek a 991 hordónyi legveszélyesebb anyag 
azonnali elszállításáról. Ezeket az ország 
legnagyobb veszélyeshulladék-égetőjébe, 
Dorogra viszik, ahol a feleslegessé vált 
gyógyszer- és vegyipari (mellék)termékek, 
oldó- és növényvédő szerek megsemmisí-
tését végzik. Tarnai hozzátette, az egyelőre 

a telephelyen mara-
dó többi veszélyes 
hulladékot az év vé-
géig szállítják el. 

A több mint 2000 
tonna illegálisan 
elhelyezett vegyi 
anyag ártalmatlaní-
tásának 1,18 milli-
árd forintra becsült 
költséget a Nemzet-
gazdasági Miniszté-
riumnak kell meg-
előlegeznie, amely 
összeg a felszámo-
lás alatt lévő vegyi-
művek vagyonából lesz érvényesíthető.

Ferencváros Önkormányzata május 13-
án közmeghallgatást tart, amelyen min-

den érdeklődőt tájékozattanak az Illatos 
úton kialakult helyzet megoldásáról.

(Ferencváros újság)

MTI Fotó: Lakatos Péter

Tisztelt Ferencvárosiak!

Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferenc-
város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 13-án 
18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart, amelyre ezúton tiszte-
lettel meghívom.
A közmeghallgatás témája: Tájékoztatás a Budapesti Vegyiművek 
Zrt. Illatos úti telephelyén kialakult helyzetről.
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ (Haller utca 27.) 
Minden érdeklődő megjelenésére számítunk!

Dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere

  MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA
Ferencváros Önkormányzata  
és a Ferencvárosi Közterület-

felügyelet által közösen üzemeltetett, 
egyszerűsített panaszbejelentés és 
lakossági kapcsolattartás céljából 
létrehozott, 0–24 óráig  ingyenesen 

hívható zöldszám:

 06/80/399-999
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  FŐVÁROSI HÍREK

UTÁNAJÁRTUNK

Rovatunkban olyan, hónapok, esetleg évek óta üresen álló telkek, félbehagyott építkezések nyomába eredünk, ame-
lyekről sokan szeretnék megtudni, van-e gazdájuk, és mi lesz a sorsuk. Amennyiben az Ön lakókörnyezetében is van 
elhagyott terület vagy építmény, kérjük, írja meg nekünk a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre, és mi utánajárunk.
Semmelweis kollégium 
Magányosan álldogáló toronydaru és szerkezetkész betonfalak egy 
magára hagyott építkezésen. Immár öt éve ez a kép tárul az arra járó 
szeme elé a Lenhossék és Márton utca közti telken. A környéken 
lakóknak nincs ínyére az otromba betontorzó, a pervesztes beruhá-
zónak azonban lejárt az építési engedélye, így a létesítmény jövője 
továbbra is bizonytalan.

A Márton utca–Lenhossék utca közti területen a Semmelweis 
Egyetem 800 fős, hatszintes kollégiuma épült volna fel PPP-konst-
rukcióban, azaz a közszféra és a magántőke együttműködésében. A 
beruházó Miracle Europe Kft.-t az egyetem nyílt eljárás keretében 
választotta ki. Az SE és a Miracle Europe 2008 elején 43 millió 
euró összértékű, húsz évre szóló szerződést kötött. Az egyetem vál-
lalta, hogy a 22 500 négyzetméteres épület használatáért havonta 
négyzetméterenként 7,5 eurós bérleti és üzemeltetési díjat fizet. A 
szerződést az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) jóvá-
hagyta, a nem sokkal később beütött válság miatt azonban a CIB és 
az FHB Bank is visszavonta hitelnyújtási ajánlatát. A finanszírozást 
2009-ben egy osztrák bank vállalta, a kölcsön folyósításának fel-
tétele egy háromoldalú megállapodás aláírása volt, amit az OKM 
részéről 2010 áprilisában, közvetlenül az országgyűlési választások 
előtt jegyeztek ellen. Csakhogy ezt az egyetem hónapokkal később 
sem szignálta, majd egyértelművé tette, hogy nem is fogja. Ettől 
függetlenül a Miracle elindította az építkezést, bár 2010-ben már az 
is nyilvánvaló volt, hogy a második Orbán-kormány a PPP-beruhá-
zások felülvizsgálatára, leállítására készül. 

Az SE közölte, hogy a fejlesztést a saját költségén, saját kockáza-
tára vállaló beruházó nem tudta a szerződésben rögzített vállalásait 
teljesíteni. Ameddig a SE látott reális esélyt arra, hogy a beruházás 
megvalósulhat, addig igyekezett a beruházónak átmeneti könnyíté-
seket tenni (befejezési határidő hosszabbítása, átmeneti bérletidíj-
korrekció). Azonban az így sem volt képes bevonni a szükséges 
forrásokat, és a beruházást leállította. A cég összesen 20,6 millió 
eurót költött a projektre, ezen az áron ajánlották fel az államnak, 

amely nem vette meg. A Miracle 2012 elején 31 millió euró érté-
kű kártérítési pert indított, amit az SE első- és másodfokon, majd 
a felülvizsgálati eljárásban is megnyert. Ezután a cég csődeljárás 
keretében felszámolta önmagát. 

Azóta fák, bokrok és gaz növi be a telket és az otthagyott torony-
darut, az építési területre tilos belépni. Kasza Mónika, az önkor-
mányzat Hatósági Irodájának vezetője kérdésünkre elmondta, amíg 
az építési engedély érvényben volt, sem az építésügyi, sem az épí-
tésfelügyeleti hatóságnak nem volt jogosultsága sürgetni a kivite-
lezést. – A beruházó engedélye 2015. április 25-én viszont lejárt, 
így az építkezés folytatásához teljesen új engedélyezési eljárást kell 
lefolytatni – tette hozzá az irodavezető. Egy építkezésben jártas mű-
szaki szakértő szerint a telekre valakinek előbb-utóbb szüksége lesz, 
erre utal az is, hogy a tulajdonos a régi kerítés helyére újat építtetett, 
és a környező járda is megújult. A Hatósági Iroda szerint azonban 
egyelőre teljes csend van az ügyben. Lapunk természetesen szeret-
te volna megszólaltatni a tulajdonost is. A cég képviselője először 
nem kívánt nyilatkozni, másodszori megkeresésünkkor pedig egy 
későbbi – pontosan meg nem határozott – időpontot javasolt. 

T. D.

Új utcanevek
Közterületek elnevezéséről, illetve átne-
vezéséről döntött a Fővárosi Közgyűlés: a 
IX. kerület, Vaskapu–Dandár utca sarkán 
elhelyezkedő, eddig Malomkertnek ne-
vezett tér Zwack Péter, a Zwack Unicum 
Nyrt. egykori elnök-vezérigazgatója, a fő-
város és Ferencváros díszpolgára nevét ve-
szi fel. A XIII. kerület korábbi lakója, Tom 
Lantos egykori magyar származású ameri-
kai politikus nevét viseli majd a Viza utca 
és Révész utca között húzódó, jelenleg 
névtelen sétány. A VIII. kerületben, a mai 
Tolnai Lajos utcai fegyházban raboskodott 
1949 és 1954 között Mindszenty József bí-
boros, hercegprímás. A Tolnai Lajos utca 
és József utca sarkán kialakítandó kis tér 
ezért Mindszenty József nevét veszi majd 

fel. A Városligeti körút Kós Károly sétány 
és Zichy Mihály út között húzódó szaka-
szát pedig Konrad Adenauerről, a Német 
Szövetségi Köztársaság első kancellárjáról 
nevezik el.

Nyolc új díszpolgár
Tarlós István főpolgármester javaslatára 
Budapest díszpolgára lett Hámori József 
Széchenyi-díjas biológus, Marton Éva 
Kossuth-díjas operaénekes, Rudas Ferenc 
korábbi válogatott labdarúgó, Portisch La-
jos, a Nemzet Sportolója címmel kitünte-
tett sakkozó, valamint Rudolf Péter és Bá-
lint András Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színészek. Posztumusz díszpolgári címet 
kapott Kerkápoly Endre mérnök és Varga 
Zoltán labdarúgó.

Elindult a strandszezon
Idén május 1-jén elsőként a Dagály és a 
Palatinus Strandfürdő nyitotta meg kapuit. 
A Budapest Gyógyfürdői Zrt. a strandsze-
zonra való felkészülés jegyében közel 40 
millió forint összeget fordított arra, hogy a 
fürdők megszépült környezetben, új szol-
gáltatásokkal várják a fürdőzésre, kikap-
csolódásra vágyó vendégeket. A strandok 
területén közel 50 ezer egynyári virágot 
ültettek ki. A kitűnő bizonyítványt szerző 
általános iskolai tanulóknak ezúttal is in-
gyenes strandbelépővel kedveskednek a 
fürdők, melyet a gyerekek a bizonyítvány 
mellé kapnak meg a tanévzáró ünnepségen. 
Ez évi újdonság, hogy nemcsak strandbe-
lépőt, hanem a Fővárosi Nagycirkusz jó-
voltából egy cirkuszjegyet is kapnak. 
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Föld Napja a józsef Attila-lakótelepen 
A forgalom elől lezárt Napfény utcában szervezték meg a többéves hagyományra visszatekintő Föld napi programot 
április 25-én. A ragyogó napsütés rengeteg embert vonzott a veszélyeshulladék-gyűjtéssel, bolhapiaccal egybekötött kör-
nyezetvédelmi rendezvényre, amely idén is az egészségtudatos életmód és a mozgás örömének népszerűsítéséről szólt.

Bácskai János köszöntőjében arra biztatta 
a lakótelepieket, hogy vegyenek részt mi-
nél több programon, hiszen szép és nemes 
a Föld Napjának üzenete, valamint hogy 
kóstolják meg a magyar gazdák termékeit 
a közeli termelői piacon. 

A polgármester beszéde alatt civil szer-
vezetek képviselői gyülekeztek a színpad 
mellett, a felszámolás alatt álló Budapesti 
Vegyiművek Zrt. Illatos úti telepén talál-
ható veszélyes anyagok miatti tiltakozá-
sukat kifejezve. Bácskai János a színpadra 
szólította a megjelenteket, és megszólalási 
lehetőséget biztosított nekik, majd min-
denkit arra kért, hogy objektív, higgadt 
hozzáállással kezelje az ügyet, hiszen 
mindannyiunk érdeke, hogy a terület sorsa 
mihamarabb rendeződjön. A városvezető 
megígérte, folyamatosan tájékoztatják a 
lakosságot a helyzetről, valamint bejelen-
tette, hogy a témával kapcsolatban az ön-
kormányzat a közeljövőben egy közmeg-
hallgatást is szervez.

A rendezvényt a Népszigeti Bemutatócso-
port zenés kutyashow-ja vezette be, ame-
lyen bemutatták, mi mindenre képesek az 
okos négylábúak. A folytatásban az Erin 
táncegyüttes látványos ír sztepptáncot adott 
elő, mely különleges zenei világával és ko-
reográfiájával mindig sok érdeklődőt vonz. 
A ZumParadise produkciójában a zumba, 
a gimnasztika, a latin táncok és az aerobik 
elemeiből összegyúrt mozgalmas előadást 

láthatták a jelenlévők, 
majd György Ildikó ve-
zetésével a vállalkozó 
szelleműek bekapcso-
lódhattak egy vidám, 
közös táncba is.

A 4 Muskétás SE 
„Fashion Dance” elő-
adása rávilágított, 
hogy már kicsi kor-
ban érdemes komo-
lyan venni a sportot, 
a mozgást – erre a fe-
rencvárosiaknak több 
helyszínen is lehetősé-
gük nyílik. Az ECDS 
Tánciskola különböző 
korosztályt képviselő 
táncosai az FMK-ban 
tanulják a mai modern 
stílus, a hiphop alap-
jait – immár 25 éve. 
Herbie vezetésével 
az érdeklődők egy kis 
tánctanítás során kós-
tolhattak bele a foglal-
kozások hangulatába.

Sajó Ákos beszé-
dében hangsúlyozta: 
nem véletlen, hogy a 
Föld Napját éppen a 
József Attila-lakótelepen rendezi meg az 
önkormányzat, hiszen Budapest legzöl-

debb, legvirágo-
sabb lakótelepének 
fejlődése mintaérté-
kű. A RÖNK elnö-
ke reményét fejezte 
ki, hogy e közös-
ségépítő program 
folyományaként a 
lakosság magáévá 
teszi a felelősség-
teljes, egymásra 
odafigyelő együtt-
élés szándékát, hi-
szen a rendezvény 
elemei mind a kör-
nyezettudatosságról 
szólnak.

Az eseményt Kö-
kény Attila nagy-
sikerű koncertje 
zárta, mely során az 
énekes egy közös 
táncra a színpadra 
hívta a gyerekeket.

A Föld Napján számos kísérő program 
is várta az érdeklődőket: volt bolhapiac, 
fogápolási tanácsadás, ingyenes kerékpár-
diagnosztika, veszélyeshulladék-gyűjtés, 
fabiciklizés kicsiknek, almalékóstolás és 
szódásinasképzés. Dluhopolszky László 
karikaturista pedig remek rajzokat készített 
azokról, akik vállalták, hogy a mozgással, 
tánccal fűszerezett program ellenére képe-
sek 20 percig egy helyben ülni.

Ingyenesen állt rendelkezésre továbbá az 
ugrálóvár, a mászófal, a TRX-bemutató, a 
Nagycsaládosok Ferencvárosi Csoportja 
pedig ismét ökokézműveskedéssel vonzotta 
a kreatív foglalkozást szerető gyerekeket.

A Föld Napja rendezvényének minden 
egyes eleme azt üzente: vigyázzunk a boly-
gónkra, óvjuk természeti kincsinket, éljünk 
környezettudatosan. Az ilyen, közösség-
formáló események pedig bebizonyítják: 
együtt, egymásra figyelve, egymást segít-
ve mindezt könnyebb a hétköznapokban is 
megvalósítani.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Autómentesen a Napfény utcában

– Az uram csak így volt hajlandó letenni az autót 
és elkísérni a közértbe, szomszédasszony!
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Felavatták Schwajda György szobrát
Orbán Viktor miniszterelnök és Vidnyánszky Attila 
főigazgató avatta fel Schwajda György, az új Nemzeti 
Színház első igazgatójának szobrát a teátrum előtti Bajor 
Gizi parkban.

– Schwajda György sorsa a hazaszerető, építő magyar szemé-
lyiségé, aki a saját útját járja, mert tudja, az idő őt fogja igazol-
ni – mondta beszédében Orbán Viktor. – Öntörvényű, karakán 
ember volt, aki nem ismerte a félelmet és többnyire a nehezebb 
utat választotta. Minden naggyá lett a kezei alatt. A színházépítő 
neve bekerült azok közé, akiknek mindig hálás lesz a magyarság 
– szögezte le a miniszterelnök. A kormányfő kiemelte, neki kö-
szönhető, hogy 165 év után a nemzet színháza végre egy olyan, 
hozzá méltó épületben lelt otthonra, amelyet erre a célra szántak, 
és ezért is építettek. Orbán Viktor szerint a nemzetnek szüksé-
ge van egy reprezentatív teátrumra, amely a magyar kultúrát, a 
magyar nép színházról alkotott gondolkodását hirdeti itthon és a 
világban egyaránt.

Vidnyánszky Attila arra emlékeztetett, 1837-től sokan próbálták 
meg létrehozni a Nemzetit, de a legtöbben belebuktak. A színház-
igazgató szerint Schwajda György úgy vállalta fel a Nemzeti fel-
építésének misszióját, hogy a szakma gyűlölködő össztüze zúdult 
rá, miközben harmincöt évig a hazai színházi világ semmit nem 
tett az ügyben, és az Aczél György által támogatott darabokhoz 
asszisztált. Szavai szerint Varga Imre szobra a lényeget ragadja 
meg Schwajda dacos, „csakazértis” jelleméből. 

A megemlékezésen és szoborleleplezésen részt vett Törőcsik 
Mari, a Nemzet Színésze, Hoppál Péter kultúráért felelős ál-
lamtitkár, Prőhle Gergely, a humántárca helyettes államtitkára, 
Schwajda György családja, Varga Imre Kossuth-díjas szobrász-
művész, a Nemzeti Színház társulatának tagjai, továbbá Vas Imre 
Ferencváros országgyűlési képviselője, Bácskai János, Ferencvá-
ros polgármestere, Kállay Gáborné és Zombory Miklós alpolgár-
mesterek, valamint több önkormányzati képviselő is.

T. D.

Írók, költők otthona volt Ferencváros
Könnyed irodalmi kalandozásra hívta az érdeklődőket a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete, amely legutóbbi 
estjén izgalmas történeteket elevenített fel legnagyobb íróink, költőink és Ferencváros kapcsolatáról. A szalonesten azt 
is megtudhattuk, mitől vált a kortárs művészek otthonává a kerület.

A 19. századtól napjainkig írók, költők, 
szerkesztőségek és irodalmi műhelyek bá-
zisa volt Ferencváros – derült ki Gönczi 
Ambrus helytörténész, muzeológus előadá-
sából. Az esten a Ferencvárosi Helytörténe-
ti Gyűjtemény vezetője egy 1822-től induló 
képzeletbeli irodalomtörténeti sétára invi-

tálta a közönséget. Bártfai László nótárius 
ekkor indította el a gyűjtemény melletti ház 
szolgálati lakásában az Aurora kört. Tagjai 
közt volt Kisfaludy Károly, Bajza József, 
Vörösmarty Mihály, Kölcsey Ferenc és Ka-
zinczy Ferenc is, akik rendszeresen levelez-
tek egymással, és időről időre összegyűltek, 

hogy megvitassák az élet és az irodalom 
nagy kérdéseit. A kalandozás Arany János-
sal folytatódott, aki az Aurora körből kinőtt 
Kisfalyudy Társaság 1846-os pályázatát 
nyerte meg a Toldival. Arany Pestre köl-
tözése után Bártfai lakásával szemközt élt, 
és annyira megszerette Ferencvárost, hogy 
egészen akadémiai elnökké választásáig 
nem is lakott máshol.

A kerület helytörténetének kihagyhatatlan 
szereplője Krúdy Gyula, aki egy ferencvá-
rosi hullaszállító mester lányát vette felesé-
gül. Az író rengeteget merített IX. kerületi 
élményeiből, hiszen gyakran elkísérte apó-
sát a hullaszállítók törzshelyére, a Viola ut-
cai Fogadó az arabos szürkéhez kocsmába. 
Az itt hallott sztorik 
bőséges témát szol-
gáltattak regényei-
hez. A kalandozás 
Molnár Ferenccel zá-
rult, mivel a tősgyö-
keres IX. kerületi író 
legismertebb műve, 
a Pál utcai fiúk nagy 
része itt (Kinizsi, Rá-
day, Köztelek utca) 
játszódik.

Gönczi Ambrus szerint elsősorban prak-
tikus oka volt annak, hogy leghíresebb 
irodalmáraink tucatjával éltek Ferencvá-
rosban: itt megfizethető áron jutottak la-
káshoz, albérlethez. – Kosztolányi Dezső, 
de még Vajda János sem tudta megenged-
ni magának a belvárosi lakásokat, a Vá-
sárcsarnok környékén azonban kellemes, 
megfizethető éttermek, kávézók és pezsgő 
kulturális élet fogadta őket – tette hozzá. 
Az est vendége ezúttal Hűvösvölgyi Ildikó 
Kossuth-díjas színművész volt, aki emlék-
iratokból és reformkori írók, költők műve-
iből adott elő részleteket.

T. D.

PROGRAMAJÁNLÓ
Emlékezés a Nagy Háborúra 3.
A harctereket is járó természetbarátok most egy eredeti ha-
ditudósítói felvételekből összeállított, beszélgetéssel egy-
bekötött vetítésre hívják az érdeklődő ferencvárosiakat. 
Örömmel veszik, ha elhozzák családi relikviáikat, történetei-
ket vagy gyűjteményük egy-egy darabját.
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény Május 19., kedd 
15–17 óráig.
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Integrációs modell a józsef Attila iskolában
Újfajta iskolai programot indítottak két éve a Mester utcai intézményben, amelynek bemutatására nyílt napot szervez-
tek. „A bennem rejlő vezető” a címe az Amerikában eredetileg a vállalati szektor számára kifejlesztett szervezetikultú-
ra-fejlesztő rendszernek, amelyet – sikerét felismerve – hamarosan az oktatási területen is elkezdtek alkalmazni. 

A diák-tanár-szülő háromszög kapcsolatára 
építő rendszer nem csupán vállalatirányítási 
szemlélet, inkább egy tudatos életvezetésre 
nevelő program, amelyet mára 18 ország 
iskoláiban használnak. Sarokköve a minden 
osztályteremben kifüggesztett hét szokás, 
amelyet egy fán ábrázoltak a diákok. „A mi 
7 szokásunk” feliratú tablókon egész életre 
kiható tanácsok, szemléletmódok olvasha-
tók, amelyek mind a jobb, hatékonyabb köl-
csönös kommunikációt segítik elő.

Ezek a rövid mondatok, melyeket a nyílt 
napon a gyerekek egyesével értelmeztek is, 
mind az átgondoltság, megfontoltság irá-
nyába terelik a tanulókat. A hét szokás így 
hangzik: Te vagy a felelős; Készíts tervet; 
Előre a fontosat; Mindenki nyerhet; Együtt 
sikerülhet; Hallgass meg másokat, aztán 
beszélj; Törődj magaddal. Látszik, aki ezen 
elveket magáévá képes tenni, az a minden-
napi élet kihívásai közt is könnyebben tud 
majd érvényesülni.

Ahogy Gencsev Plámenné igazgató, a 
tavalyi ferencvárosi Pro Facultate díj kitün-
tetettje elmondta, természetesen idő kell, 
hogy ezek a világszemléleti kijelentések be-
épüljenek, tudatossá váljanak a fiatalok vi-
selkedésében, de előfordult már, hogy szülő 

kérdezte meg tőle, mire gondol gyermeke, 
amikor azt mondja: „Anya, légy proaktív!”. 
– A fiatalok ezeket a jelszavakat akár hu-
morként is, de egymás közt is használják. 
Ez azt bizonyítja, hogy megkezdődött elsa-
játításuk – folytatta az igazgatónő.

A program hosszú távú célja, hogy javul-
janak a diákok tanulmányi, sport- és mű-
vészeti eredményei, készségei; erősödjön 
az iskola és a család közti kommunikáció, 
valamint bővüljön a pedagógusok módszer-
tani eszköztára. A rövid távú célok közé 

tartozik a tanulói motiváció erősítése és az 
önismereti, önbecsülési, önérvényesítési 
kompetenciák fejlesztése. A motiváltság és 
az önbecsülés kulcskérdések, hiszen a gye-
rekek ezek segítségével jó eredmények el-
érésére lesznek képesek felnőttkorukban is.

A 7 szokás prog-
ram nem csupán a 
hátrányos helyzetű 
gyermekek számára 
segítség, Gencsev 
Plámenné szerint az 
egész magyar tár-
sadalommal meg 
kellene ismertetni, 
hogy az integráció 
alapja lehessen. A 
projektnek otthont 
adó József Attila 
Általános Iskola és 
Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény a 

betanulás első két esztendeje után most a 
fenntarthatóság öt évével folytatja a prog-
ramot, amit hosszú távon szeretne használ-
ni. Az érdeklődők számára nyílt napokat, 
bemutatóórákat is szerveznek.

M. K.

A Vajdaságba látogatnak telepys diákok
A Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 25 tanulója kapott lehetőséget arra, hogy közös projektet 
valósítson meg a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 25 diákjával. A két intézmény közötti part-
nerség az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Határtalanul program felhívására jött létre. 

A projekt célja, hogy a tanulók ellátogassanak a partnerintézmény 
országába, hogy megismerjék egymás kultúráját, történelmét, 
kapcsolatokat alakítsanak ki és közösen sportoljanak.

A program két részből áll. Az első márciusban megvalósult: a 
zentai diákok tanáraikkal 4 napot töltöttek el Magyarországon, 
mely során megismerkedtek Budapest, Visegrád és Szentendre 
nevezetességeivel.

A második rész májusban lesz, amikor a telepys diákok láto-
gatnak el Zentára, Szabadkára, Belgrádba és Ferencváros test-

vérvárosába, Magyarkanizsára. A tanulók még nem jártak a Vaj-
daságban, ezért nagy izgalommal várják az utazást. Előzetesen 
felkészítő órákon vesznek részt, ahol megismerkedhetnek a vidék 
hagyományaival, néprajzi emlékeivel, történelmével, földrajzá-
val. A legnagyobb motiváció azonban az, hogy újra találkozhat-
nak a zentai diákokkal, hiszen már az első program során barát-
ságok alakultak ki. 

A pályázaton az intézmény 1,54 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást nyert.

FELHÍVÁS „DEÁK” PÁLYÁZATRA
A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány sport-, tanulmányi és 
zenei pályázatokat hirdet a Ferencvárosban élő, tehetséges, 
de anyagi okok miatt a tanulmányaik folytatásában hátrányos 
helyzetben lévő fiatalok részére.

A részletes pályázati kiírások megtekinthetők a www. 
ferencvaros.hu oldalon, további információkat Fischer Ágnes-
től kaphatnak a 06/70/333-1737-es telefonszámon.
Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 
1092 Bp., Bakáts tér 14.
E-mail: deak.kozalapitvany09@gmail.com
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A klubalapításra emlékeztek
A Ferencvárosi Torna Club alapításának 116. évfordulójá-
ra, valamint két nagyszerű futballsikerre emlékeztek má-
jus 3-án az FTC és a IX. kerület képviselői a Bakáts téren.

Az idővel Magyarország legnépszerűbb 
sportegyesületévé váló FTC-t 1899. május 
3-án, az akkori elöljáróság épületében hoz-
ta létre néhány franzstadti polgár. A nagy 
tettről hagyományosan megemlékeznek a 
ma Ferencváros Önkormányzatának otthont 
adó házban.

Idén előbb a csapat Soroksári úti első pá-
lyáján gyűltek össze a klub tisztelői, majd 
a Bakáts téri épület falán lévő emléktábla 
megkoszorúzása következett. Hélisz József, 
az FTC Baráti Kör főtitkárának köszöntő 
szavai után Bácskai János, Ferencváros 
polgármestere, az FTC elnökségének tag-
ja idézte fel a klubalapítást és az egyesület 
sikereit. Ezt követően Szabó József jegyző-
vel közösen helyezték el az önkormányzat 
koszorúját az emléktáblánál, majd Orosz 
Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazga-
tója következett. A sort Springer Miklós, az 
FTC Baráti Kör alelnöke és Takács Tibor, 
a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület el-
nöke zárta. Az ünnepség végén a jelenlévők 
elénekelték a Fradi-indulót.

Az egykori alakuló ülés helyszínén, a 
második emeleti tanácsteremben jelen volt 

Ambrus Miklós, az 
aznap örök nyu-
galomba helyezett 
Ambrus Tamás ví-
zilabdázó édesapja 
is, feleségével. A 
résztvevők egyper-
ces néma főhajtással 
emlékeztek a kö-
zelmúltban elhunyt 
sportolóra. Ezután a 
nemrégiben a Nem-
zet Sportolójának 
választott Magyar 
Zoltán (képünkön) 
olimpiai bajnok tor-
nászt köszöntötték, 
aki büszkén mond-
ta, soha nem volt 
más klub tagja, és 
nagyon sokat jelent számára, hogy fradistá-
nak mondhatja magát.

A magyar labdarúgás legnagyobb klubsi-
kerét a Ferencváros érte el: 1965 júniusá-
ban, Torinóban győzte le a VVK döntőjében 
a Juventust. A legendás csapat még élő tag-

jainak Bácskai János adott át ajándékokat, 
majd az 1975-ben KEK-döntőbe jutott Fra-
di játékosainak szólt a taps. A rendezvény 
végén az egykori kitűnő edzőt, a 70 eszten-
dős Vincze Gézát köszöntötték.

M. S.

Díszpolgár lett Rudas Ferenc
A közelmúltban két 
korábbi ferencvárosi 
labdarúgó, Rudas Fe-
renc és Varga Zoltán 
kapta meg a Budapest 
díszpolgára címet.

Ha egy település szeret-
né kifejezni tiszteletét és 
háláját valaki felé, dísz-
polgári címet adományoz 
számára. Az elismerést 
azok kaphatják meg, akik 
a közösség érdekében ki-
fejtett tevékenységükkel, 
magatartásukkal elősegí-

tették az adott település anyagi, szellemi értékeinek gyarapítását, 
illetve az élet különböző területein hozzájárultak a település rang-
jának emeléséhez, hírnevének növeléséhez.

A Fővárosi Közgyűlés a közelmúltban hat, ma is élő kiválóság-
nak ítélte oda a Budapest díszpolgára címet. A díjazottak között 
van Rudas Ferenc, a Ferencváros 93 esztendős, sokszoros válo-
gatott labdarúgója, a klub örökös bajnoka. Az idős kora ellenére 
is aktív sportember, aki az FTC Baráti Kör elnöke, meghatottan 
beszélt arról, mit jelent számára a kitüntetés. Úgy vélte, ez is bi-
zonyítja, hogy érdemes volt hajtani, jól játszani, mert még ennyi 
idő elteltével is gondolnak rá és megbecsülik az emberek. Feri 
bácsi azért is örült különösen a díszpolgári címnek, mert ezzel is 
példát mutathat a fiataloknak, hogy megéri keményen dolgozni.

Varga Zoltán, a Ferencváros többszörös bajnok, sokszoros váloga-
tott, VVK-győztes labdarúgója posztumusz díszpolgári címet kapott.

Kupadöntő tíz év után
Az elmúlt évtizedben nem kényeztette el a 
szurkolókat a Ferencváros labdarúgócsa-
pata. A 2004-es bajnoki cím és kupagyő-
zelem óta a 2013-as, a közönség által nem 
sokra tartott, Ligakupa-elsőséget leszámít-
va nem nyert trófeát a zöld-fehér együttes. 
A 2014/15-ös évadban azonban jó esélye 
van a Fradinak a bajnoki ezüstéremre – 

erre legutóbb 2005-ben volt példa –, és be-
jutott a Magyar Kupa döntőjébe.

A fináléban a már bajnok Videoton vár 
Thomas Doll együttesére. A május 20-án 
sorra kerülő döntő az Üllői úti Groupama 
Arénában lesz, így a Fradi hazai pályán 
küzdhet meg 21. kupagyőzelméért. Leg-
utóbb 2004-ben nyerte meg a Ferencváros 

a serleget, így a szurkolók már nagyon 
várják az újabb sikert. Amennyiben a zöld-
fehérek otthon tartják a kupát, az Európa-
ligában egy selejtezőkörrel később kapcso-
lódnának be a sorozatba, mint azt a bajnoki 
helyezés alapján tennék.

M. S.
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RÖVIDEN
Albert-tábor tizedszer
Júniusban immár 10. alkalommal rendezi 
meg az Albert Flórián Labdarúgó Után-
pótlás és Sportalapítvány az Albert-tá-
bort. A 10–14 év közötti, futballszerető 
gyerekeket június 21. és 28. között várják 
Balatonlellén, ahol a résztvevők teljes el-
látást kapnak. A tábor után a legügyesebb 
fiataloknak a Ferencváros lehetőséget ad 
arra, hogy a korosztályos csapatokban is 
megmutathassák, mire képesek.

A jubileumi Albert-táborra az 
albertalapitvany@fradi.hu e-mail címen 
vagy az alapítvány ügyvezetőjénél, Albert 
Magdolnánál, a 06/20/338-8754-es tele-
fonszámon jelentkezhetnek az érdeklődők.

Nyári táborok a Népligetben
Ezen a nyáron is várják az FTC népli-
geti sportkomplexumában a mozogni, 
sportolni vágyó gyerekeket. Jöhetnek 
azok, akik még nem tudnak úszni, de az 
idei nyaraláskor már szeretnék magukat 
biztonságban érezni a vízben, vagy akik 
már jól úsznak, de javítanák a kondíci-
ójukat. Azokat a gyermekeket is várják, 
akik szívesen kipróbálnának más sport-
ágakat is, vagy csupán új barátokra és 
egy jó közösségre vágynak.

A Ferencváros napi háromszori étkezés-
sel úszó és triatlon, illetve úszó és vízilab-
da előkészítő tábort indít a nyári szünet 
kezdetétől, június 15-étől, egyhetes

turnusokban. A lehetőségek a követke-
zők: úszás (június 15. és 22., július 13.), 
úszás és triatlon (június 29., július 6.), 
úszás és vízilabda (július 20. és 27.). A 
szakképzett oktatók vezette szárazföl-
di és vizes edzések mellett különböző 
ügyességi játékokban is részt vehetnek 
a táborozók.

Az egyes turnusok végén a szakedzők 
kiválasztják a legtehetségesebb gyere-
keket, és felajánlják nekik, hogy a jö-
vőben versenyszerűen sportolhatnak a 
Fradiban.

(ms)

Két aranyérem a birkózó ob-n
Szigetszentmiklóson rendezték meg a 2015-ös kötöttfogású birkózó 
országos bajnokságot. A Ferencváros szakosztálya nagyszerűen sze-
repelt a versenyen, a zöld-fehérek két-két arany-, ezüst- és bronzér-
met nyertek. 

A legkönnyebb súlycsoportban, az 59 kg-
osoknál Krasznai Máté nagy fölénnyel, 
8-1-re győzött a döntőben dorogi riválisa 
ellen, ezzel másodszor lett magyar bajnok. 
Ugyanitt Kovács Bence az ötödik helyen 
végzett. A 66 kg-os mezőnyben Kovács 
Márk szintén ötödik lett, míg a 71 kg-os 
kategóriában Fekete Tibor bronzérmet ve-
hetett át a díjkiosztón.

A 80 kg-os súlycsoportot a ferencvárosi 
birkózók uralták. A nem sokkal korábban 
a Ferencváros Sportjáért díjjal kitüntetett 
Bácsi Péter magabiztosan szerezte meg az 

első helyet, a fináléban klub-
társát, Kertész Róbertet győzte 
le, Kun Renátó a dobogó har-
madik fokára állhatott fel. A 98 
kg-osoknál az FTC-Egri VSE 
színeiben indult Török Zsolt 
második lett, az ötödik hely két 
fradistának, Tóth Rafaelnek és 
Németh Ivánnak jutott.

A klubok közül a Ferencvá-
ros szerezte a legtöbb pontot, 
szám szerint 40-et, a második 
Ceglédi VSE 25-öt ért el.

Tornászsikerek Portugáliában
Nagyszerűen szerepeltek a Ferencváros sportolói a május 
első hétvégéjén megrendezett nemzetközi felnőtt- és ifjúsá-
gi tornaversenyen a portugáliai Anadiában.

Az első napon az egyéni összetett verseny zajlott, a felnőttek kö-
zött Dudás Norbert a második helyen végzett. A Fradi tornásza 
négy szeren is bejutott a döntőbe, lólengésben a legmagasabb 
pontszámmal.

Az ifjúságiaknál a nyári EYOF-ra készülő sportolók léptek a sze-
rekhez. Egyéni összetettben a ferencvárosi Boncsér Krisztián bizo-
nyult a legjobbnak, aki két számban is bekerült a másnapi fináléba. 

A szerenkénti döntőkben együtt versenyeztek a felnőttek és az 
ifjúságiak. Ennek ismeretében különösen kiemelkedő Boncsér 
teljesítménye, aki ugrásban győzött, talajon pedig a második he-
lyen végzett. Dudás Norbert korláton tornázott a legsikeresebben, 
ezüstérmes lett, gyűrűn a negyedik, lólengésben pedig az ötödik 
helyen fejezte be a viadalt.

A Fradi tornászai legközelebb május 16-án vesznek részt újabb 
nemzetközi versenyen: Ausztriában a felnőtt válogatott tagjaként 
Babos Ádám, Vágner Levente és Selmeczi Bánk, az ifjúsági csa-
patban Boncsér Krisztián állt rajthoz.

Bácsi Péter

Dudás Norbert
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Előző lapszámunk nyertese: Miskoltzy Ju-
dit. Gratulálunk! Jutalma átvételével kap-
csolatban e-mailben értesítjük. A helyes 
megfejtés: 1 – B, 2 – A, 3 – B, 4 – B, 5 – A, 
6 – A.

Fiatalok tanították  
az időseket
A kerületi időseknek szóló számítástechnikai tanfolyam végzősei vehették át ok-
leveleiket a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban rendezett 
ünnepségen. Az önkormányzat által ingyenesen biztosított képzés nem csupán 
arra volt bizonyíték, hogy időskorban is sikeresen elsajátíthatók az informatikai 
alapismeretek, de a segédkező gimnazisták révén a generációk közötti együtt-
működés is megvalósult.

A januárban indult, közel 20 órás infor-
matikai tanfolyam utolsó tanóráján Kállay 
Gáborné alpolgármester és T. Zuggó Tünde 
alpolgármesteri tanácsadó adta át az okle-
veleket a képzést sikeresen elvégző nyug-
díjasoknak. A kurzus alatt a legalapvetőbb 
számítógépes ismeretekre, internetezésre, 
levelezésre és chatelésre tanították meg a 
résztvevőket. – A legtöbben azért jelentkez-
tek, mert szeretnének lépést tartani a techni-
kai fejlődéssel, de vannak, akiket külföldre 
költöző gyermekeik, unokáik motiválnak 
az e-kommunikációs csatornák használatá-
ra – mesélt tapasztalatairól Beleznay Tamás 

iskolaigazgató. A tanfo-
lyamot a Szent-Györ-
gyi informatikatanárai 
tartották, de a diákok is 
besegítettek. Az érettsé-
gi feltételéül szabott 50 
órás közösségi szolgá-
latot ugyanis a tanulók 
a szeniorképzéseken is 
teljesíthetik. Ezek közé 
tartozik többek közt 
a diákok bevonásával 
tartott mobiltelefon-, il-
letve számítógép-hasz-
nálati tanácsadás is.

Bár a gimnazisták és 
a nyugdíjasok között óriási a generációs 
szakadék, együttműködésük mégis olajo-
zott. – Módszerünk lényege, hogy lépésről 
lépésre, minden részletet elmagyarázva ad-
tuk le az anyagot, így mindenki képes volt 
elsajátítani azt. Megható érzés, hogy most 
én adhattam tudást az időseknek, hiszen 
eddig csak tanultam tőlük – mondta el Do-
bos Bence, az egyik segítő diák. Beleznay 
igazgató hozzátette, a kezdeti félelmeket 
gyors sikerek követték, így az órák olyan 
alkalmak lettek, amelyeket tanárok, diákok 
és idősek egyaránt élveztek.                                        

T. D.

Szépkorút köszöntöttek
Családtagjai és az önkormányzat munkatársai köszöntötték Winkler Józsefet, aki 1925. áp-
rilis 29-én született. 20 éves korában 5 évre a Szovjetunióba hurcolták „málenkij robotra”. 
Itt egy szénbányában kellett dolgoznia 1000 méter mélyen. Aktív éveiben gépkocsivezető-
ként tevékenykedett, a Chinoin Gyógyszergyárból ment nyugdíjba.

1997 óta özvegy, egy lá-
nya és egy unokája van. 
Miután egyedül maradt, 
elkezdett az idősek klub-
jába járni, majd romló 
egészségi állapota miatt 
a Knézich utcai Vázsonyi 
Vilmos Idősek Otthonába 
költözött.

Józsi bácsi gyakran nó-
tázik, verseket szaval és 
„teszi a szépet” a hölgyek-
nek, azaz élvezi az életet.

Szomszédoló kvíz
Ezen a héten a Ferencvárossal 
szomszédos kerületekre vonat-
kozó kérdéseket találnak. A he-
lyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő 
megfejtőink között Ferencváros-
ajándékcsomagot sorsolunk ki.

1) Ha a Ferencvárossal határos ke-
rületek sorszámait összeadjuk, mi-
lyen eredményt kapunk? (például 
VI.+VII.+XIII.+XXII.=48)
A) 74
B) 84
C) 94
2) Melyik kerületben állt a Contra Aquin-
cum késő római erőd, melynek néhány 
feltárt falmaradványa ma is látható?
A) III.
B) V.
C) XI.
3) Melyik irodalmi műnek köszönhető, 
hogy füvészkertnek nevezzük a VIII. ke-
rületi Illés utcai növénygyűjteményt?
A) Liliom
B) Üllői úti fák
C) Pál utcai fiúk
4) A Richter Gedeon Gyógyszergyár ma 
Kőbánya egyik legnagyobb üzeme. Hol 
nyitotta meg a névadó első gyógyszertá-
rát 1901-ben?
A) Üllői út 105.
B) Mátyás utca 8.
C) Tűzoltó utca 2.
5) A Wekerletelep Kispest egyik leg-
szebb és legegységesebb része. Ki ter-
vezte központi terét?
A) Kós Károly
B) Lechner Ödön
C) Makovecz Imre
6) Melyik skandináv ország fővárosáról 
nevezték el az M5-ös autópálya pester-
zsébeti bevezető szakaszát?
A) Dánia
B) Finnország
C) Svédország
7) Mikor csatolták Budapesthez Csepelt?
A) 1873
B) 1928
C) 1950
8) Melyik igaz a XI. kerületre?
A) Budapest legnagyobb területű kerü-
lete
B) Budapest legnépesebb kerülete
C) Budapest legsűrűbben lakott kerülete
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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
Angolnyelv-tanfolyam

Május 11., 18. (hétfő) 14.00;  
május 14., 21. (csütörtök) 14.00
Borostyán Idősek Klubja  
(Knézich utca 17.)
Május 14., 21. (csütörtök) 11.00
Platán Idősek Klubja (Toronyház utca 11.)

Német társalgási klub
Május 11., 18. (hétfő) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás 

Ingyenes internetezési lehetőség,  
tanácsadás diákok közreműködésével
Május 11., 18. (hétfő) 14.00–16.00,  
május 14., 21. (csütörtök) 14.00–16.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)
Május 14., 21. (csütörtök) 15.30–17.00 
Weöres Sándor Általános Iskola  
és Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Szenior Akadémia
Május 11. (hétfő) 17.00
Esések-veszélyek időskorban
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

„Szó és ember” Marosi Gyula  
A Dunánál című regényének bemutatása

Május 12. (kedd) 14.00
FSZEK Börzsöny utcai könyvtára  
(Börzsöny utca 13.)

Számítógép-kezelői tanfolyam
Május 13., 20., 27. (szerda) 15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola  
és Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Gyógytorna
Május 13., 20., 27. (szerda) 11.00
A nagy érdeklődésre való tekintettel má-
jus és június hónapban a Dési Művelődési 
Házban és a Ferencvárosi Művelődési 
Központban is minden szerdán lesznek 
gyógytorna foglalkozások!
Dési MH (Toronyház u. 17/b.)  
és FMK (Haller utca 27.)

Macska- és állatbarátok klubja
Május 13. (szerda) 17.00
FMK (Haller utca 27.)

Filmklub
Május 14. (csütörtök) 15.00
„Magyar bajusz” című dokumentumfilm 
vetítése
DocuArt (Erkel utca 15.)

Nordic walking haladóknak,  
Dunakeszi Duna-part

Május 14. (csütörtök) 9.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. épület 
előtt

Vízitorna
Május 15., 22. (péntek) 16.00

Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester u. 19.)
Weöres Sándor iskola uszodája  
(Lobogó u. 1.)

Nordic walking kezdőknek
Május 19. (kedd) 10.00
Nyúldomb, József Attila-lakótelep

Természetjárás
Május 21. (csütörtök) 9.30
Tanulmányi séta az etyeki Korda Sándor 
Filmparkban
Találkozó a Kelenföldi Volán-
pályaudvaron

Festőklub
Május 26. (kedd) 13.00–16.00
Szerető Kezek Idősek Klubja  
(Friss utca 5.)

Orvosi előadás a cukorbetegségről
Május 26. (kedd) 14.30
Helyszín: FESZ Oktatóterem  
(Dandár utca 28.)

Kiemelt rendezvények
Marosi Gyula: A Dunánál — könyvbemutató

Marosi Gyula A Dunánál című novelláskötetének bemutatójára 
invitáljuk önöket május 12-én 14 órakor, a FSZEK Börzsöny 
utcai könyvtárába. Az író, aki a Dunakanyarban töltötte élete 
nagy részét, 60 év élményeiről mesél a gyermekkori vízi kalan-
doktól kezdve a már látogatóba érkező unokákig – természete-
sen a főszerepet minden történetben a Duna játssza.

Műsorváltozás a filmklub programjában!

Május 14-én 15 órától a Reklám és a ’60-as évek dokumentum-
film helyett a Magyar bajusz című filmet láthatják az érdeklődők 
a DocuArtban (Erkel utca 15.). A film főszereplői magyar férfi-
ak, akik a bajusz-Európa-bajnokságra készülnek. Az egyetlen baj, 
hogy a magyar bajusz kategóriát tíz éve egy német nyeri. A film 
a magyar és a német csapat felkészülését mutatja be, amelyből 
kiderül, hogy amíg a német versenyzők a bajuszviaszozás fogá-
sait gyakorolják, a magyarok megvetéssel kezelik e „férfiatlan” 
cicomázkodást, és inkább elmennek pálinkát inni.

Macska- és állatbarát klub
Ha van kisállata, de nincs kivel megbeszélnie a gondozásával 
kapcsolatos kérdéseket, ha szeretne házikedvencet, de nem tud-
ja, macskát, kutyát vagy tengerimalacot válasszon, vagy ha csak 
szeretne egy állatbarát közösség tagja lenni, szeretettel várjuk 
a Macska- és állatbarátok klubjának következő összejövetelé-
re május 13-án, szerdán 17 órakor a Ferencvárosi Művelődési 
Központba.

Önkénteseket keresünk!

A www.ferencvaros.hu honlapon létrehozandó idősügyi aloldal 
szerkesztéséhez várjuk az íráshoz kedvet érző időskorúak je-
lentkezését (írói, újságíró tapasztalat előny).

Önkéntes segítőket keresünk a kerületben élő időskorúaknak 
szervezett természetjáró túrák, illetve az ősztől tervezett kerék-
páros kirándulások lebonyolításához.

Jelentkezésüket az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen 
vagy a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk!
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Május végéig vehetők igénybe  
az ingyenes lakossági szűrővizsgálatok
A javában zajló József Attila Terv I. ütem című projekt részeként az önkormányzat jelentős összeget szán egészségmeg-
őrzésre. A cél megvalósulása érdekében pályázatot írt ki, amelyen a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Kft.-t (FESZ) hirdette ki győztesnek. 

Az elnyert összegből május végéig 200 fő 
egészségügyi szűrővizsgálatát végezhetik 
el, amely első lépésében egy háziorvos, il-
letve egy belgyógyász közreműködésével 

úgynevezett előszűrések zajlanak. Ez alap-
ján összeállítják azt a szűrési tervet, amely-
lyel az intézmény valamennyi szakrende-
lésére beutalót lehet kapni. Az előszűrésen 

meghatározot t 
további vizsgála-
tok befejeztével 
a kapott eredmé-
nyeket szóban és 
írásban kiértéke-
lik, majd – ha ez 
szükséges – gon-
doskodnak a to-
vábbi, akár kór-
házi ellátásról is.   

A szűrésen részt 
vett Zombory 
Miklós alpolgár-
mester is, aki 

hangsúlyozta, az egészségmegőrzés szem-
pontjából kiemelten fontos a prevenció, 
hiszen ezen alkalmakkor számos olyan 
korai stádiumú betegségünkre derülhet 
fény, amely még nem okoz panaszokat. 
Zombory Miklós elmondta, részvételével 
szeretne példát mutatni a kerületben élők-
nek, és mindenkit arra buzdít, hogy éljenek 
a lehetőséggel, és vegyenek részt a vizsgá-
latokon. 

A pályázat által finanszírozott, így a la-
kosság számára ingyenes szűrővizsgála-
tokra május végéig bármely ferencvárosi 
lakos jelentkezhet. Amennyiben szeretne 
a szűrésen részt venni, a Családmentori 
Irodán (Lenhossék utca 24–28., földszint 
8.), illetve a FESZ titkárságán (Mester utca 
45.) jelentkezhet.

V. L.

egészségnap a Platán Idősek 
Klubjában
Térítésmentes csontsűrűségmérést és memóriavizsgálatot tartot-
tak Ferencváros nyugdíjasainak a József Attila-lakótelepen május 
6-án. A vizsgálatok közötti időt szabadidős programokkal tölthet-
ték a szépkorúak.

Kállay Gáborné alpol-
gármester üdvözölte a 
megjelenteket, majd tar-
talmas időtöltést szolgá-
ló társasjátékokat aján-
dékozott az idősklubok 
vezetőinek.

Talyigás Katalin, a 
Nyugdíjasklubok és 
Idősek „Életet az évek-
nek” Országos Szövet-
sége budapesti elnöke 
örömének adott hangot, 
hogy a IX. kerület ilyen hangulatos helyen, minőségi programokkal fogad-
ja nyugdíjasait, majd  hasznos gyakorlati tanácsokat adott az ez alkalom-
mal vizsgálandó betegségek megelőzésére.

Zalai Károly, a szűrővizsgálatokat végző Richter Gedeon Nyrt. képvise-
lője jó hangulatot teremtve részletezte az egészség, az aktivitás jelentősé-
gét, végül sok jó eredményt és jó egészséget kívánt minden megjelentnek.

A vizsgálatok között egészségmegőrzéssel kapcsolatos filmeket vetítet-
tek, illetve az érdeklődők egészségtotók megfejtésével bővíthették isme-
reteiket. 

A várakozás idejét szabadtéri játékokkal, kreatív foglalkozásokkal, vala-
mint sportprogramokkal tették élvezetessé.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Szabadtéri edzések 
Ferencváros Önkormányzata szakemberek 
bevonásával személyre szabott edzésvezetést és 
szaktanácsadást biztosít a kerület lakóinak. Célja 
az állóképesség, erőnlét javítása, a mozgásszervi 
problémák kialakulásának megelőzése. 
A gyakorlatok a résztvevők igényeinek és 
állapotának megfelelően kerülnek kialakításra.

Sportolási lehetőségek: gyermekeknek ügyességi játé-
kok, felnőtteknek futás, gimnasztika, erősítő gyakorlatok.
• Helyszín: Haller park
Időpontok: 2015. május 1. és 2015. június 30., illetve 
2015. szeptember 1. és 2015. október 11. közötti időszak-
ban heti két alkalommal, keddi napokon 17.00–19.00 óra 
között, valamint vasárnapi napokon 9.00–12.00 óra kö-
zött.
• Helyszín: József Attila-lakótelep, Nyúldomb
Időpontok: 2015. május 1. és 2015. június 30., illetve 
2015. szeptember 1. és 2015. október 11. közötti idő-
szakban heti két alkalommal, csütörtöki napokon 17.00–
19.00 óra között, valamint szombati napokon 9.00–12.00 
óra között.

A foglalkozásokat mindkét helyszínen az Érezd Jól 
Magad Sport és Szabadidő Klub Egyesület szakoktatói 
(Klenóczky Beáta és Dornbach Ildikó) vezetik.

A szabadtéri edzések minden korosztály számára ingye-
nesek! Minden mozogni vágyó, az egészséges életmódért 
tenni akaró ferencvárosit szeretettel várunk.

(Ferencváros Önkormányzata)

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
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 A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAjÁNLÓjA

Kultúra

FMK Gyermekszínház 
Május 12-én, kedden 10 órától
Szóló Szőlő bérlet
Mese Mátyás királyról – zenés mesejáték
Tihanyi Vándorszínpad előadása
Belépő: 800 Ft

Höcögő táncház
Május 14-én és 21-én 17 órától
Magyar táncház gyerekeknek kézműves 
foglalkozásokkal
Belépő: 300 Ft

HungaroCon Tavasz
Május 16-án, szombaton 10 órától
A legnagyobb magyar sci-fi-találkozó 
előadásokkal, jelmezesekkel, társasjáté-
kokkal és interaktív programokkal
Bővebb információ: www.hungarocon.hu

Kiállítás
Május 16-án, szombaton 15 órától
„Nyakbavetőtől a masnigyöngyig”

A Magyar Gyöngy Egyesület kiállításának 
megnyitója
Közreműködik az Újbudai Babszem 
Táncegyüttes
A kiállítás megtekinthető május 30-áig

Színház
Május 18-án, hétfőn 10 órától
Hangszerbemutató óvodásoknak a MÁV 
Szimfonikus Zenekar közreműködésével
A belépés díjtalan!

Nemzetiségi kavalkád
Május 23-án, szombaton 16 órától
A kerületben élő nemzetiségek kulturális 
és gasztronómiai fesztiválja 
16.00 Gálaműsor
17.30 Nemzetiségek ételeinek kóstolója
A belépés díjtalan!

Strófa Trió vers-zene klub
Május 23-án, szombaton 18.30 órától
Belépő: 600 Ft

MÁJUS VÉGÉN GYEREKNAP!

Május 30-án, szombaton 10–16 óráig
Ferencvárosi Gyereknap
10.00 Vitéz László és az ördögök – a 
Fabula Színház előadása
11.00 Szalóki Ági – Körforgás családi 
koncertje
12.15 Banyamesék – a Karaván Színház 
előadása
15.00 Legyél a Cimborám! – interaktív 
verskoncert Korhecz Imolával és a Cim-
bora Együttessel
Egész nap:
Ókori Cimbora játszóház – a felfedezők 
nyomában 
valamint agyagozás, ugrálóvár, 
pónilovaglás, arcfestés, lufihajtogatás, 
LEGO-játszóház
Minden program ingyenesen látogatható, 
minden játék ingyenesen használható!

az anyaság ihlette meg  
Szabó t. annát 
Anyaságról, gyermeki lélekről és hétköznapi gondokról mesélt Szabó T. Anna költő, műfordító a József Attila Irodalmi 
Szalon legutóbbi estjén. A beszélgetés során a költőnő vidám rímeiről ismert gyermekversei is elhangzottak, melyek 
kapcsán a közönség bepillantást nyerhetett egy kortárs irodalmár család életébe.

Az FMK-ban tartott esten 
a moderátor, Losonczy 
Attila Rögzített mozgás 
című kötete kapcsán ar-
ról faggatta a József At-
tila-díjas költőt, hogy az 
anyaság mennyire hatott 
inspirálóan költészetére. 
Szabó T. Anna elmondta, 
anya-gyermek témájú ver-
seket életének három kor-
szakában is írt: elsőként 
édesanyjának vetett papír-
ra egy anyák napi verset, 
majd 5-6. osztályos korá-
ban fabrikált gyerekverset, 
felnőttként pedig akkor 
tért vissza a műfajhoz, mikor gyermekei születtek. – Ringatás 
közben olyan ihletett állapotba kerültem, hogy a spontán írt ver-
sekből egy egész kötetre való született – mondta el a poéta. Az iro-
dalmár azt is elárulta, fiai is költenek az édesanyjuk stílusát idéző 
dalokat, ritmusos verseket, mondókákat, de ha kívánságokról van 
szó, inkább meséket rendelnek a szülőktől. A költőnő a Tatoktatok 
kötetéből is idézett. – Mikor naponta hazaérkeznek a gyerekek, 
rögtön kérdésözönnel árasztom el őket: Mit láttatok, mit ettetek, 
mit ittatok, mit csináltaltok? – mesélt a cím történetéről Szabó 
T. Anna, aki nem csupán verseket, színdarabokat is ír gyerekek-

nek. – A legfontosabb, 
hogy tudjak gyerekfejjel 
gondolkodni, hogy ne 
hazudjak nekik, ne pró-
báljak álságosan nevelni, 
hanem az elemi érzel-
meket jelenítsem meg. 
Ez nem esik nehezemre, 
mert nemcsak emlékszem 
a gyerekkoromra, de meg 
is tartottam az izgatott kí-
váncsiságot és a bolondo-
zásra való hajlamot – tette 
hozzá a Fűszermadár és a 
Körtészet szerzője.

A Kolozsvári születésű 
Szabó T. Anna 1997-ben 

szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az Angol Re-
neszánsz és Barokk PhD-programot. Tagja, majd később néhány 
félévig tanára az Eötvös József Collegiumnak. Jelenleg Buda-
pesten él férjével, Dragomán György íróval és két kisfiukkal. 
Egyetemi évei alatt kezdett publikálni, több napi- és havilapban 
rendszeresen közöl verseket, esszéket, rövidprózát. Író, műfordító 
(többek között James Joyce, Sylvia Plath, W. B. Yeats, John Up-
dike, Stuart Parker írásait fordította), tanári és szerkesztői munkát 
végzett a British Councilnak és a Magyar Könyv Alapítványnak, 
cikkeket és kritikákat ír.                                                                 T. D.
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tavaszünnep a Haller parkban
Égre néző, szeszélyes évszak a tavasz. Napjában többször is az eget kémleljük, derül-e vagy borul, és türelmes bele-
nyugvással fogadjuk csélcsap színváltozásait. Jól jellemzik az áprilist a Kállay Gáborné alpolgármester köszöntőjében 
elhangzott Kányádi Sándor-vers sorai: „Aztán gondol egyet, fülig fut a szája, s ránevet a fényben hunyorgó világra”. 
A téli bezártság után végre eljött a szabadtéri programok ideje – ha kegyes az idő, a legszebb élményt kapják a zöldbe 
merészkedők. Így történt ez április 25-én is, a Ferencvárosi Művelődési Központ (FMK) által rendezett Haller parki 
Tavaszünnepen. 

Sokan ellátogattak az egész napos ren-
dezvényre: családok kisgyerekekkel, kart 
karba öltött idősek, szerelmes fiatalok, 
mindenki, akit a tavaszi fények a szabadba 
csaltak. Nézték az ünnepi sokadalom lát-
nivalóit, a színpad színes programjait, és 
egyre derűsebben pillantgattak az égre. A 
gyerekek játszottak, kézműves fortélyokat 
tanultak, a felnőttek fűre heveredtek, pa-
don sütkéreztek. Ez a nap a kikapcsolódá-
sé, az önfeledt szórakozásé volt. 

A színpadon reggeltől késő estig zajlot-
tak a programok, kedvében járva minden 
korosztálynak. Volt játékos bohócshow, 
nótaszó a Ferencvárosi Polgárok Népi 
Zenekarával, jöttek a Garabonciás vásári 
komédiások. Koncertet adott a Makám és 
a Kaláka. A Vakrepülés Színtársulat a „vi-
lágtalanság” fogalmát a „másik világára 
nyitássá” hangolta át a jelenlévőkben. A 

kerület lakosainak 
színpadra lépése min-
dig élmény, örömmel 
tapsoljuk meg a hét-
köznapokból ismerős 
arcok produkcióit. 
Az FMK művészeti 
és mozgáscsoport-
jainak bemutatóit 
rendre érdeklődés 
kíséri. A nap végén 
az R-GO fülledt nyá-
ri éjszakákat idéző 
koncertjén mindenki 
táncolt: idős párok 
lejtettek a füvön, az 
asztalok tetején óvodások ropták. 

Az ünnepet tűzijáték és látványos felvo-
nulás zárta. Az égő fáklyáikkal kört alkotó 
jelmezesek a fényt adó égitestet jelképez-

ték, és a nagy közös tudást, hogy minden-
kinek helye van a Nap alatt. A Tavaszün-
nep idén is egy nagyszerű, közös élmény 
volt.                                                  B. D. Á.

Ferencvárosiak a Ferencvárosnál
Huszonöt IX. kerületi lakos látogatott el április 28-án  
a tavaly átadott Groupama Arénába Kulpinszky Eleonóra 
szervezésében. Az önkormányzati képviselő rendszeresen 
szervez ingyenes programokat a ferencvárosiaknak:  
a mostani stadionbejárás mellett eddig két csoport  
az Országházat tekinthette meg.  

– Mind a Parlament-látogatás, mind a stadionbejárás kiváló al-
kalmat ad a személyes találkozásokra, beszélgetésekre, melyek 
alapját képezik egy képviselő munkájának. Többen jelezték, hogy 
szívesen vennének részt hasonló közösségi programokon, mint 

például a felújított Vígadó, az Operaház vagy az új Fradi-stadion 
megtekintése. Örülök, hogy ez utóbbit teljesíteni tudtam – mondta 
a képviselő asszony.

A jelentkezők, akik első alkalommal jártak a Ferencváros stadi-
onjában, idegenvezető segítségével ismerkedtek meg a nemzetkö-
zi szinten is az egyik legmodernebbnek számító sportlétesítmény 
hatalmas tereivel, építészeti megoldásaival, exkluzív szolgáltatá-
sokat nyújtó VIP- és Sky Box-részlegeivel. Helyet foglalhattak a 
lelátón, bejárták az öltözőket, a sajtó részére fenntartott helyisége-
ket, majd a játékoskijárón át a kispadok előtti részről – az edzők 
szemszögéből – nézhették meg a csúcsminőségű füves pályát. 

A több mint egyórás program végeztével a nemrégiben hivatalos 
múzeumi státusszal kitüntetett Fradi Múzeum látogatása követke-
zett. A jelenlévők a gazdag emlékanyagot megtekintve ismerked-
hettek meg a klub 116 éves múltjával. 

– Ragyogó, monumentális, ez már a jövő! – ezekkel a szavakkal 
jellemezte a látottakat Schmidt Anikó kerületi lakos, míg Bako-
nyi Aladárné, a látogatócsoport egy másik tagja a múzeum ötletes 
kialakítását emelte ki az eseményből. – Terjeszteni fogom, hogy 
igenis érdemes stadiont építeni – fűzte hozzá a ferencvárosi hölgy. 

Aki szeretné megnézni a Groupama Arénát, a következő csoport 
időpontjáról a kulpinszky@gmail.com e-mail címen érdeklődhet 
a képviselő asszonynál.

(forrás: www.ferencvaros.hu)
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Közös gondolkodás  
a gyermekbántalmazásról 
A gyermekbántalmazás felismerésének nehézségei a védő-
női munkában címmel tartottak szakmai napot a FESZ 
Dandár utcai oktatótermében.

A jelenlévőket Jelinek Benjámin, a FESZ orvos-igazgatója és 
Garancz Anasztázia, a Gyermekek Átmeneti Otthonának vezetője 
köszöntötte. 

Lőrinczi Orsolya védőnő előadásából kiderült, a gyermekek 
bántalmazásának több fajtája van: fizikai, szexuális és lelki. De a 
gondozás elhanyagolása, illetve az is ide sorolandó, ha a kiskorú 
tanúja valamelyik szülő elleni agressziónak. Sokszor a felismerés 
is nehézségbe ütközik, mert az elszenvedők – szégyellve helyze-
tüket – nem tárják fel a problémát, elhallgatják, letagadják a bán-
talmazást, és annak látható jeleit. 

Csősz Katalin, a Védőnői Kamara vezetője az iskolai erőszakról 
beszélt. Ennek során a tanár a diákot, a diák és/vagy szülő a tanárt, 
illetve a diák a diákot bántalmazza fizikailag, verbálisan vagy sze-
xuálisan. Nagy Ferenc, a Gyermekjóléti Központ vezetője hang-
súlyozta, az ideiglenes távoltartás intézménye vagy a NANE jel-

Pest-budai Látkép

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.válasz.hu

Keresse a május 21-i számban!

9x55.5_pest-budai.indd   1 2015.04.29.   10:04dr. Bácskai János polgármester

Baranyi Krisztina  (MSZP–EGYÜTT-PM–DK)

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

Fröhlich Péter (Fidesz–KDNP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP–EGYÜTT-PM–DK)

Gyurákovics Andrea 1. evk. (Fidesz–KDNP)

 Intzoglu István, 11.evk. (MSZP–EGYÜTT-PM–DK)

Jancsó Andrea Katalin (LMP)

Kállay Gáborné alpolgármester

Pál Tibor (MSZP–EGYÜTT-PM–DK)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)

Szilágyi Zsolt (JOBBIK)

Mészáros László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)

    KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Minden hónap utolsó csütörtö-
kén 12–16 óráig, a Polgármesteri 
Hivatalban (I. em. 24.). Minden 
hónap második csütörtökén 
17–18 óráig a József Attila-
lakótelepen (Toronyház u. 3/b 
– Ügyfélszolgálati Kirendeltség). 

Bejelentkezés az Ügyfélszolgálati Irodákon (IX., Bakáts 
tér 14. vagy Toronyház utca 3/b) személyesen a hónap 
minden munkanapján, ügyfélfogadási időben.

Minden hónap második csütörtökén 18–20 
óráig. 
Franciaudvar (Közraktár utca 24.) 
Bejelentkezés: 06/20/393-6650, baranyi.
krisztina@ferencvaros.hu

Minden hónap második kedd, 12–14 óra. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/b), illetve egyez-
tetés alapján. Telefon: 06/20/513-0779

Fogadóóra egyeztetés alapján. 
Tel.: 06/20/942-5266

Minden hónap első péntek, 10–12 óra. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/b). Telefon: 280-
7195, e-mail: hidasi.gyula@ferencvaros.hu

Minden hónap első hétfőjén 16-18 óráig. 
Helye: Fidesz iroda Lónyay u.48.  
(Bakáts utca sarok)

Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig, illetve 
előzetes bejelentkezés alapján. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat (RÖNK) 
iroda (Toronyház u. 3/b) Telefon: 06/20/921-0943

Minden hónap második keddjén. 
Bejelentkezés: telefonon (06/20/526 4808) 
és emailen (jancso.andrea@ferencvaros.hu).

Minden hónap második 
hétfőjén 16.30–18.30 
óráig. 
Helye: Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14. II. 
emelet 38. 
Bejelentkezés az 

Ügyfélszolgálati Irodákon (IX., Bakáts tér 14. 
vagy Toronyház utca 3/b) személyesen a hónap 
minden munkanapján, ügyfélfogadási időben.

Minden hónap első hétfőjén, 15–17 óra, 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP 
irodája (IX., Toronyház u. 3.). Telefon: 348-
0864, e-mail: ptibor9@gmail.com

Helyszín: FMK vagy az Ecseri út 19. szám 
alatti ügyfélszolgálati iroda.
Előzetes bejelentkezés alapján: 
06/20/975-8262

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján.
Elérhetőség: 06/70/707-9105

Minden hónap első hétfőjén 16–17.30 óráig. 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől) 
06/20/355-9819, meszaros.laszlo@ferencvaros.hu

Előzetes bejelent-
kezés alapján  
bármikor.  
Telefon: 
06/20/279-7025,  
e-mail:  
vas.imre@fidesz.hu

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő 

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)

Minden hónap első hétfőjén 17–19 óráig. 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől)  
06/20/807-4734, illyesmikl@gmail.com

Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (Fidesz–KDNP)

Előzetes egyeztetés alapján. 
Elérhetőség: 06/20/357 1135 vagy 
kulpinszky@gmail.com

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)

Előzetes egyeztetés alapján. 
Bejelentkezés: 20/969-8849 
Helye: Köztelek u. 2.

Zombory Miklós alpolgármester 

Minden hónap második 
csütörtök 16–18 óráig, 
helye: Bakáts téri általá-
nos iskola. 
Alpolgármesteri 
fogadóóra: minden hónap 
harmadik csütörtökén 

16.00–18.00 óra, helye: Polgármesteri Hivatal, 
Bakáts tér 14., II. emelet 38. Bejelentkezés az 
ügyfélszolgálati irodákon (IX., Bakáts tér 14. 
vagy Toronyház utca 3/b) 
személyesen a hónap minden 
munkanapján, ügyfélfogadá-
si időben.

zőrendszere mind segítik a családon belüli erőszak megfékezését, 
de az első jelzésnek a háziorvostól kellene indulnia. Hozzátette, 
a felismerésben nagy szerepe van a védőnőknek is, hiszen a kór-
házakból kapott információk sokszor már túl későn jelzik, hogy 
súlyos baj van egy családban. 

A szakmai nap részvevői valamennyien egyetértettek abban, 
hogy a prevenció, a felvilágosítás az elsődleges feladat, a kommu-
nikáció az orvosokkal, családokkal, pedagógusokkal pedig nélkü-
lözhetetlen, hogy minél kevesebb gyermekbántalmazás történjen, 
és minél hatékonyabban lehessen kezelni, ha mégis megtörtént.

(forrás: www.ferencváros.hu)
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Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Óhegyi Lili Anna 
(2014. október 1.)

Sawka Viktória Réka 
(2015. január 13.)

Illés Zoé
(2015. március 5.)

Csata Barnabás 
(2014. december 30.)


