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Bebizonyosodott, hogy valóban 
Szenterzsébetfalva település 
maradványaira bukkantak 
a régészek a Csarnok téren.

ENERGIAHATÉKONYSÁG
Európai uniós forrásból, jelentős 
önkormányzati önrésszel valósult 
meg három ferencvárosi középület 
felújítása.

Elfogadták a kerület 2016. évi költségvetését. Részletek a 3. oldalon.

Harmincötezer oldalnyi doku-
mentumot digitalizáltak és tettek 
nyilvánossá a Ferencvárosi Torna 
Club történetéből.
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A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek 
Ferencváros Önkormányzata a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján Nagy Ferenc miniszterelnök egykori lakó-
helyén, a Ráday utca 9. szám előtt, valamint a Török Pál utcai Pinceszínházban tartott megemlékezést. Az résztvevők 
felidézték a diktatúra rémuralmának eseményeit és tisztelegtek az ellenálló hősök előtt.

Az eseményen a IX. kerület vezetése, a 
pártok helyi képviselői és Vas Imre or-
szággyűlési képviselő jelenlétében Máthé 
Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottság el-
nökhelyettese mondott ünnepi beszédet. A 
szónok arra emlékeztetett, a nemzeti szoci-
alizmushoz hasonlóan, a kommunizmus is 
egy fertőző, őrült eszme volt. – Erre példa, 
hogy ártatlan szüleinkről, nagyszüleink-
ről Rákosi Mátyás mint 9 millió fasisztá-
ról beszélt, akikkel nehéz a szocializmust 
felépíteni – mondta az elnökhelyettes, aki 
szerint a kommunizmus nemcsak a szellem 

ellen követett el bűnt, de az egyetemes és a 
nemzeti kultúrák ellen is. – Hitler hóhérait 
Sztálin hóhérai váltották fel, később még-
sem került sor a bűnösök Nürnbergjére. A 
Nyugat saját biztonsága jegyében tálcán 
nyújtotta át a Szovjetuniónak Közép-Euró-
pát – mondta Máthé Áron.

A szónok Biszku Béláról is beszélt, 
aki a mai napig nem tett vallomást ar-
ról, ki adott parancsot a forradalmárok 
elpusztítására.w Nagy Imréről pedig meg-
jegyezte, ugyan egy ideig a terrorgépe-
zet felügyelője volt, ‘56-ban felismerte a 

forradalom igazságát, és az akasztófa ár-
nyékában sem kért kegyelmet. Az elnök-
helyettes úgy fogalmazott, Nagy Imrének 
helye lehet a nemzeti emlékezetben.

Máthé Áron kijelentette, az 1956-os for-
radalom 60. évfordulójához közeledve, 
amikor Európát újra veszély fenyegeti, 
rendkívül fontos, hogy a magyar fiatalok 
megismerjék a 20. századi diktatúrák szel-
lemi eltévelyedéseit. Fel kell, hogy ismer-
jék Márai szavainak jelentőségét: „Ilyen 
nagy dolog a szabadság?” – idézte a költőt.

(folytatás a 2. oldalon)
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Folytatás a címlapról:
Az eseményen elhangzott, Kelet-Közép-Európában a 
kommunizmus áldozataként egymillió ember halt meg 
éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kivégzés ál-
tal, de több millió azoknak a száma, akiknek tönkretette 
az életét a diktatúra.

A megemlékezésen Lázár Balázs Faludy György Szél-
jegyzet papír nélkül – az ÁVH pincéjében 1950 nyarán 
írt versét adta elő, majd a Patrona Hungariae Katolikus 
Iskolaközpont diákjai énekeltek el egy népdalt. Végül 
a részt vevő képviselők, a Politikai Foglyok Országos 
Szövetsége és a ferencvárosi civil szervezetek elhelyez-
ték az emlékezés koszorúit Nagy Ferenc emléktáblájá-
nál. A rendezvény a Pinceszínházban folytatódott, ahol 
Tallián Mariann  és Lázár Balázs színművész, valamint 
Bolyki Blanka közreműködésével az érdeklődők Faludy 
György, Nagy László, Petri György és Kányádi Sándor 
verseiből, illetve Johann Sebastian Bach műveiből hall-
hattak egy összeállítást.          T. D.

Gyorsan, hatékonyan, szépet
Európai uniós forrásból, jelentős önkormányzati önrésszel valósult meg három ferencvárosi középület energiahaté-
konysági felújítása. A közelmúltban befejeződött projekt záróeseményét február 24-én tartották a Ferencvárosi Műve-
lődési Központban.

Az eredeti arculat és anyagfajták megőrzésével cseréltek ki 575 
négyzetméternyi nyílászárót Ferencváros legrégebbi iskolájában a 
Bakáts téren. A jobb szigetelés egyértelműen megtakarítást jelent 
az intézmény számára a fűtési szezonban. 

Az 1911-ben épült Lenhossék utca 24–28. szám alatti ingatlan 
egykor szintén iskolaként működött, ma a Polgármesteri Hivatal 
épületeként szolgál. A környék meghatározó, helyi védettség alatt 
álló létesítmény is új nyílászárókat kapott, itt egyúttal részleges 
homlokzatrekonstrukciót is végeztek. 

A legkomolyabb átalakuláson a Haller utcai FMK ment át, itt 
több mint kétszáz külső ablakot és ajtót cserélték újra, e mellett 
hőszigetelték a teljes homlokzatot, amely így sokkal jobb ener-
giahatékonyságot eredményez. Az épület külső megjelenése, 
színvilága is megújult, fiatalos arculattal tették szerethetőbbé az 

1963-ban átadott, egykor úttörőházként 
működő intézményt. 

Nemcsok Dénes Sándor, a 
Nemzeti Fejlesztési Mi-

nisztérium helyettes 
államtitkára beszé-

dében emlé-
keztetett 

az EU-s források jó célokra való elköltésének fontosságára, ki-
emelve, hogy az energetikai korszerűsítés sok szempontból az 
egyik legjobb választás. A pályázat, illetve Ferencváros sikeres 
részvétele ezen azért is jelentős, mert Budapest – fejlettsége okán 
– kevesebb uniós forrást tud lehívni, így különösen értékes, ha 
mégis ilyenre van példa. A helyettes államtitkár köszönetét fejezte 
ki az önkormányzatnak a hatékony együttműködésért és a gyors 
megvalósításért, illetve a kerület országgyűlési képviselőjének, 
Vas Imrének az ügyet támogató parlamenti lobbitevékenységéért.

Bácskai János polgármester kiemelte, Ferencváros szimbolikus 
épületeinek fejlesztését adhatják most át, hiszen egy, a jövő 

nemzedékei szempontjából fontos iskola, a kerület kul-
turális központja, valamint a kormányhivatal, illetve az 
önkormányzat egyik ingatlana újulhatott meg. Ezek pél-
daértékű beruházások, amelyeket összesen 240 millió 
forint pályázati forrás mellett 90 millió forint ferenc-
városi forrás bevonásával lehetett megvalósítani. – 
Összeszokott, jó csapattal lehet gyorsan, hatékonyan, 
szépet létrehozni, és sikeresen lebonyolítani egy 
ilyen projektet – zárta szavait a polgármester.

M. K.

Bácskai János polgármester, Nemcsok Dénes Sándor
helyettes államtitkár és Vas Imre országgyűlési képviselő
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Elfogadták Ferencváros 2016. évi bü-
dzséjét, és módosították a pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról és támoga-
tásokról szóló rendeletet a képviselő-
testület februári ülésén.

Gyász
A grémium tagjai egyperces néma felállás-
sal fejezték ki együttérzésüket a februárban 
elhunyt Kőrösi Zoltán író családja, valamint 
Gyurákovics Andrea képviselő gyászában, 
aki szintén februárban, ugyancsak tragikus 
hirtelenséggel veszítette el párját.

Kiterjesztik a fizetős parkolási 
övezetet  
A napirend tárgyalása előtt Bácskai János 
bejelentette, több év várakozás után febru-
ár 17-én a Fővárosi Közgyűlés egyhangú-
lag megszavazta a József Attila-lakótelep 
egy részének (Üllői út–Ifjúmunkás utca 
közti szakasz), valamint a Vágóhíd utca, 
Tóth Kálmán utca, Mester utca környéké-
nek átalakítását fizetős parkolási övezetté. 
Az intézkedéstől azt remélik, hogy általa 
megszűnik a 3-as metróvonal mentén a 
jelenlegi P+R övezet, ami nagyban enyhít 
majd az ott élők parkolási gondjain. A pol-
gármester elmondta, a parkolóórák kiépí-
tése nyárig megtörténik, majd hozzátette, a 
rendszer nem bevételközpontú lesz (az ott 
lakók számára továbbra is biztosított ma-
rad az ingyenes várakozás lehetősége – a 
szerk.), sokkal fontosabb annak forgalom-
szabályozó szerepe.

Elfogadták a kerület költségvetését
– Nyugodt, kiszámítható, stabil működést 
biztosít Ferencváros számára a 2016. évi 
költségvetés – mondta Bácskai János a 
rendelettervezet második fordulós tárgya-
lásakor. A polgármester három fő priori-
tást nevezett meg: a városrehabilitációt, a 
szociális gondoskodást, illetve a kultúrát, 
benne a sporttal és az idősügyi progra-
mokkal. Kijelentette, nincs olyan ágazat a 
kerületben, amelynek veszélyben lenne a 
működőképessége. Hozzátette, az oktatási 
intézmények is legalább olyan jól fognak 

működni idén, mint az elmúlt esztendők-
ben. Bácskai János elmondta, a bevételek 
és a kiadások mérlegéből kiolvasható, 
hogy a működési egyenleg közelít az 1 
milliárd forinthoz, illetve a felhalmozási 
hányad is rég látott magas százalékot mu-
tat. Kiemelte, az önkormányzat idén 1,2 
milliárd forint értékben valósít meg önként 
vállalt feladatokat. – Ettől szép hivatás a 
képviselőség – tette hozzá a városvezető.

Zombory Miklós alpolgármester arról 
szólt, örül, hogy nem csökkent, sőt, egyes 
területeken még nőtt is a hatásköre alá tar-
tozó ágazatok (bölcsődék, óvodák, egész-
ségügy, informatika) támogatása.

A vitában Pál Tibor elégedetlenségének 
adott hangot, amiért az önkormányzat ez 
évben mindössze egy lakóházat újít fel. 
Szóvá tette azt is, hogy bölcsődei, óvodai, 
iskolai feladatellátásra, az állami finanszí-
rozás mellé a kerületnek több mint 2 mil-
liárd forintot kell még hozzátennie. A szo-
cialisták frakcióvezetője sokallta továbbá 
a kommunikációra és a PR-tevékenységre 
fordított összeget, különösen úgy, hogy a 
FESZ Kft. támogatása csak 1 millió forint-
tal emelkedik.

Válaszában Bácskai János elmondta, 
saját forrásból idén valóban egy – sokla-
kásos – ház renovációját tervezik, amit 
nem lehet összehasonlítani a korábbi esz-
tendőkkel, amikor az épületfelújítások 
fővárosi vagy európai uniós forrásból va-
lósultak meg. A bölcsődei, óvodai, iskolai 
feladatok ellátására szánt 2 milliárd forint-
tal kapcsolatban kijelentette: Ferencváros 
erős, adóképességéből telik arra, hogy ek-
kora összeget fordítson oktatási intézmé-
nyei fenntartására, színvonaluk javítására. 
Hozzátette, ezért Ferencváros polgárainak 
jár a dicséret. A FESZ Kft. támogatásával 
összefüggésben megjegyezte, ha a szocia-
listák korábbi elképzelései valósultak vol-
na meg, akkor most nem hogy emelkedne 
ennek összege, de már nem is lenne. A 
polgármester alapvetően nem tartja baj-
nak, hogy nőnek a kommunikációs tevé-
kenységre költött összegek, hiszen amint 

mondta, Ferencváros megteheti, hogy a 
polgáraiért tett intézkedések hírét minél 
szélesebb kör számára igyekezzen eljut-
tatni. Az itt élőknek pedig joguk van arra, 
hogy megtudják, mi történik a kerületben, 
vagy akár a képviselő-testület ülésein. 

Bővítik a támogatásokra 
jogosultak körét
Ferencváros Önkormányzata a bevezetése 
óta eltelt egy esztendőben folyamatosan 
monitorozta a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról szóló rende-
letét. A testületi ülésen a – végül ellensza-
vazat nélkül elfogadott – módosítást elő-
terjesztő Kállay Gáborné alpolgármester 
elmondta, a tapasztalatok azt mutatják, a 
József Attila-lakótelepen több, lakhatással 
kapcsolatos támogatási kérelmet el kellett 
utasítani, mivel itt sok egyedülálló ember 
él a rendeletben meghatározottnál nagyobb 
alapterületű lakásban. Emiatt a közüzemi 
díj, közös költség és lakbértámogatásból, 
illetve az adósságkezelési szolgáltatásból 
is kiestek. A mostani korrekció során emel-
tek az úgynevezett elismert lakásnagy-
ságon, amivel több ferencvárosi polgár 
számára tették lehetővé ezen támogatások 
igénybevételét. A Ferencvárosi Fűtéstámo-
gatásnál szintén emelték a támogatottak 
körét: a rendelet kiegészült a családokkal, 
azaz azokkal a háztartásokkal, ahol kettő 
vagy több gyermeket nevelnek, és az egy 
főre jutó havi jövedelme nem haladja meg 
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
(jelenleg 28 500 Ft.) 200 százalékát. Egy-
úttal a támogatás összegét is megemelték 
50 százalékkal, ami így a fűtési idényben 
12 ezer forintról 18 ezer forintra módosult. 
A Ferencvárosi Közgyógytámogatásnál 
bevezették a méltányosság fogalmát, 
ugyanis a kérelmezőket gyakran el kellett 
elutasítani a jövedelemhatár néhány száz 
forintos túllépése miatt. Bővítették továb-
bá a jogosultsági kört a gyermekétkeztetési 
támogatásnál, valamint a 3 év alatti gyer-
mekek számára adható védőoltásoknál is. 

V. L.

Stabil működést biztosít a költségvetés
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MEGHÍVÓ

„Újra kell írni a történelemkönyveket”
Bronzkor, Árpád-kor, török kor – 
korszakok és életmódok elevenednek 
meg a fontos eredményeket hozó 
Csarnok téri ásatáson, melyet február 
16-án Ferencváros Önkormányzatá-
nak vezetői is megtekintettek.

A beépítetlen, korábban parkolóként 
funkcionáló telek helyén a szomszédos 
területen épülő szálloda mélygarázsa mű-
ködik majd, ennek kivitelezési munkála-
tai során bukkantak a régészeti anyagra. 
A szakemberek már az őszi próbafeltárás 
alkalmával megbizonyosodhattak róla, 
hogy értékes leletegyüttesre számít-
hatnak, ám még Tóth Anikót, az ásatást 
irányító régészt, a Budapest Történeti 
Múzeum főmuzeológusát is meglepte az 
anyag gazdagsága, sokfélesége.

Ahogy arról korábban már beszámoltuk, 
a feltárás vezetője elképzelhetőnek vélte, 
hogy egy török kori temető, illetve a 13. 
századi Szenterzsébetfalva maradványaira 
bukkantak. Mára bebizonyosodott, valóban 
a középkori, eddig nem azonosított helyű 
Szenterzsébetfalvát találták meg, amely 
ráadásul már a 12. században is létezett. 
Ekkor még minden bizonnyal más nevet vi-
selt, hiszen II. András király lánya 1231-ben 
hunyt el, és 1235-ben avatták szentté.

Szintén hosszabbodott a temető működé-
sének feltételezhető időtartama is, mivel a 
17.-től a 18. század elejéig temetkeztek ide 
a pesti, városfalon belül lakó polgárok. Je-
lenleg körülbelül 350-re teszik az itt elföl-
delt emberi maradványok számát, ám erről 
pontos adat a többszintes – néhol ötrétegű 
– temetkezés miatt aligha lesz kideríthető. 
A sírokban nem volt jellemző a melléklet, 
azaz az elhunyt mellé temetett tárgy, fő-
ként rózsafüzérek, olvasók kerültek elő. A 
legjobb állapotban egy fémszállal hímzett 

párta maradt meg, amelyből kiállítási tárgy 
lesz, már restaurátor dolgozik rajta. 

Tóth Anikó elmondta, egészen apró 
kerámiamaradványokból, azok görbüle-
téből, alakjából jó eséllyel rekonstruálni 
lehet a teljes tárgyakat, a síroknál pedig 
a halottak testhelyzete, elhelyezkedése 

fontos. A temető vélhetően 
a Lónyay utca vagy a Nagy-
körút vonaláig húzódott, 
ugyanis korábbi közműépí-
tési munkálatok során ezek-
ről a helyekről is kerültek 
elő ilyen korú csontok. A ke-
rámiatöredékeket, eszközda-
rabokat a Budapest Történeti 
Múzeumba szállítják majd, a 
feltárt emberi maradványo-
kat pedig a Természettudo-
mányi Múzeum Embertani 
Tára dolgozza fel.

Mindezek mellett egy ősi, 
előzetes vélemény szerint 
bronzkori gödröt is találtak, 
ami azt bizonyítja, hogy a 
Duna mellékének ez a része 
már évezredek óta lakott. 

Sajnos sem a bronzkori, sem az Árpád-
kori település maradványai nem menthe-
tők, hiszen főként földbe vájt gödörhá-
zakról van szó.

A főmuzeológus elmondta, példaszerű 
volt az együttműködés a beruházóval és 
a kivitelezővel is, amely a munkálatok 
során véletlenszerűen talált leletek helyét 
azonnal átadta a régészeknek, illetve az 
eredetileg február közepén lejáró feltárási 
határidőt – közös megegyezéssel – egy hó-
nappal meghosszabbították.

– Újra kell írni a történelemkönyveket – 
így kommentálta Bácskai János a feltá-
ráson a kerület vezetőivel tett látogatást. 
– Eddigi tudásunk alapján csak az elmúlt 
600 esztendőben volt feltételezhető em-
berek megtelepedése a városrész terüle-
tén, ám a Csarnok téri ásatás révén kide-
rült, több ezer évről beszélhetünk. Ez azt 
támasztja alá, hogy Ferencváros mindig 
is jó hely volt – tette hozzá a polgármes-
ter, aki arról is tájékoztatott, gondolkodni 
fognak azon, hogy a feltárás befejeztével, 
hogyan állíthatnának méltó emléket (akár 
utca vagy tér elnevezésével) az egykori 
Szenterzsébetfalva településnek. 

Azt is megtudtuk, az értékes emlékeket 
a Budapest Történeti Múzeum 2017-re 
tervezett újszerzeményi kiállítása mellett 
később a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűj-
temény is közszemlére teszi, sőt, szándék 
van egy, a leletegyüttest bemutató kiad-
vány összeállítására is.

M. K.

Szenterzsébetfalva, más néven Szent-
falva középkori falu, majd Pest déli 
külvárosa volt, nevét védőszentjéről 
kapta. Írásosan 1258-ban említik elő-
ször, bár régészeti leletek száz évvel ko-
rábbról is vannak. Telepesei az 1270-es 
években már vámmentességet kaptak. 
A 15. századra egybeépült Pesttel – 
valószínűleg ekkor kicsit arrébb is te-
lepült –, és vámszedőhellyé vált. A 16. 
században mezőváros lett, több ízben 
Pest megyegyűléseit is tartották itt.

(forrás: Wikipédia)

Ifjú tudósok

– Nem ásnának az iskolánk alatt is, hogy egy kicsit 
szüneteljen a tanítás, drága, aranyos régész bácsik?
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Több bajt okoz 
az alkohol, mint a drog
Új elnököt választottak a Ferencvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (KEF) legutóbbi ülésén. A H52 Ifjúsági 
Irodában tartott eseményen ezúttal az alkoholproblémák 
megvitatását tűzték napirendre.

A találkozón Kállay Gáborné alpolgármester megköszönte a KEF 
szakmai vezetői posztjáról távozó Barna Erika többéves munká-
ját, majd Rapi István KEF-titkár bemutatta az utódjaként jelölt 
Nagy Zsolt addiktológiai konzultánst, a FESZGYI Szenvedély-
betegek Nappali Intézményének szakmai vezetőjét. Nagy Zsolt 
2011-ben részt vett a Nemzeti Drogstratégia kidolgozásában, dol-
gozott a komlói drogközpontban és a Semmelweis Egyetem okta-
tójaként is ismert. Nagy Zsoltot egybehangzó szavazással a KEF 
szakmai társelnökévé választották. 

A KEF-ülésen ezúttal az újonnan megválasztott elnök tartott elő-
adást. A szakember egy kerületi felmérés eredményét ismertette, 
mely szerint a középiskolások körében jelentős mértékű a legális 
és illegális szerhasználat. Hangsúlyozta, tévesen kap nagyobb fi-
gyelmet a kábítószer elleni küzdelem, hiszen hazánkban az alko-
holgond húszszor annyi embert érint, mint amennyit a drogfüggő-
ség. – Míg a 400 ezer alkalmi droghasználóból 40 ezer tekinthető 
függőnek, addig alkoholbetegséggel 800 ezer ember küszködik, 
tehát alig van olyan magyar család, amelyben ne jelenne meg a 
probléma – világított rá a különbségekre. 

Nagy Zsolt az önsegítésről mint a gyógyulás leghatékonyabb 
formájáról beszélt. Jó példaként az Amerikából indult Anonim 
Alkoholisták (A.A.) elnevezésű szervezetet említette, amely 9 éve 
van jelen az általa vezetett ferencvárosi intézményben is. Az ön-
segítő csoportok arra a bizonyított hatásra épülnek, hogy ha az 
érintettek beszélgetnek egymással gondjaikról, csökken az ivás 

iránti vágyuk. – Az A.A.-tagság reményt ad, sorsközösséget nyújt 
és kiutat mutat a betegeknek – jelentette ki a szakember.

A H52 vezetője, Kormos Piroska arról számolt be, az ifjúsági 
iroda nemcsak pszichológiai tanácsadást és információkat nyújt a 
segítségre szoruló fiataloknak, de internetezési lehetőséget kínál 
számunkra, álláskereső klubot működtet és szabadidős foglalko-
zásokat is biztosít: az érdeklődők hiphoptáncra, zsonglőrködésre 
és kézműves foglalkozásokra járhatnak. Az iroda kapcsolatot tart 
a Kék Pont Drogambulanciával is. 

Rusznák Rafael, a Ferencvárosi Közterület-felügyelet drogsze-
métgyűjtéssel megbízott munkatársa beszámolójában közölte, a 
téli időszakban heti 4–5, nyáron ennél jóval több használt injekci-
ós tűt szednek össze a kerületben. Rafael arra hívta fel a lakosság 
figyelmét, ha drogszemetet találnak, ne nyúljanak hozzá, hanem 
jelentsék be a közterület-felügyelet zöldszámán (06/80/399-999).  

A Fogadj örökbe egy parkot! program jelentőségére T. Zuggó 
Tünde alpolgármesteri tanácsadó világított rá, aki azt kérte: a ta-
vasz közeledtével az iskolák kezdjék el a gyerekek toborzását – 
közösségi szolgálatuk részeként – a parkok, játszóterek tisztántar-
tására, különös tekintettel a Haller parkra.              T. D.

Időskorúaktól csalnak ki pénzt „unokázós” módszerrel
A Fővárosi Főügyészség az elmúlt időszakban, a Budapesten is rendkívül elszaporodott, idős emberek sérelmére elköve-
tett csalásokra hívja fel az állampolgárok figyelmét közleményében.

A Fővárosi Főügyészség illetékességi terü-
letén 2015-ben az úgynevezett „unokázós” 
módszerrel elkövetett csalások miatt – a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság által ösz-
szesített adatok alapján – összesen 950 
ügyben indult büntetőeljárás. Ezek közül 
354 esetben befejezett, 596-ban pedig kí-
sérleti szakban maradt a bűncselekmény. 

A módszer lényege, 
hogy a csalók késő 
este, illetve éjjel 
vezetékes telefon-
számán felhívják a 
rendszerint 70 év 
feletti sértettet, majd 
az unokájának vagy 
más közeli hozzátar-
tozójának adják ki 
magukat, és valami-
lyen okra hivatko-
zással (például tar-
tozás, vagy baleset 
miatt nagy bajban 

vannak, és azonnal pénzre van szükségük) 
készpénzt, ékszekereket csalnak ki tőlük. 

A telefonáló, illetve a kicsalt összeget 
nem sokkal később átvevő személy rend-
szerint nem azonos, ami tudatos előké-
születre, szervezett elkövetésre utal. A 
módszerből adódóan az ilyen jellegű bűn-
cselekmények elkövetőinek felderítése 

rendkívül nehéz, sokszor nem vezet ered-
ményre. A sikeres eljárás viszont szinte 
mindig a sértettek talpraesettségének, lé-
lekjelenlétének köszönhető.

A felderítés nehézségét igazolják azon 
adatok is, melyek szerint a fővárosban 
2015-ben indult büntetőeljárások közel 
ezres számához képest ugyanebben az év-
ben az ilyen ügyekben alig több mint 30 
gyanúsítottat hallgatott ki a rendőrség. Az 
elkövetőkkel szemben vádemelés, gyorsí-
tott eljárásban bíróság elé állítás pedig csak 
néhány ügyben történt.

Mindezek alapján a Fővárosi Főügyészség 
tisztelettel felhívja elsősorban az időskorú-
ak figyelmét arra, hogy ilyen telefonhívások 
esetén gyanakodjanak, azonnal ellenőriz-
zék azok valóságtartalmát, hívják fel azt a 
hozzátartozót, akire a telefonáló hivatkozik, 
bűncselekmény gyanúja esetén pedig kése-
delem nélkül értesítsék a rendőrséget az el-
követők sikeres elfogása érdekében.

Dr. Ibolya Tibor fővárosi főügyész

Képünk illusztráció

Nagy Zsolt, a KEF 
új szakmai vezetője



Ferencváros6 IFJÚSÁG

Cirkusz a művelődési központban
Játékhoz való jog címmel tartottak szociális cirkuszi elő-
adást az FMK-ban február 18-án. A sokszínű, nemzetközi 
produkcióban a profi fellépők mellett bemutatkozhattak 
azok a hátrányos helyzetű fiatalok is, akiket közös hob-
bijuk kovácsolt össze, többek közt a ferencvárosi H52 
Ifjúsági Iroda és Közösségi Térben. Az előadást szakmai 
beszélgetés előzte meg.

A rendezvény elején Kállay Gáborné köszöntötte a nagyszámú 
érdeklődőt. Az alpolgármester elmondta, örömmel tett eleget 
a meghívásnak, mert mindig is szerette a cirkuszművészetet, és 
mert nagyon kíváncsi a produkciókra. Hozzátette, amikor nemré-
giben létrehozták a H52-t, éppen ilyen önbecsülés-növelő, sikerél-
ményeket adó, közösségteremtő programok megvalósítását várták 
az ifjúsági iroda munkatársaitól. 

A kerekasztal-beszélgetésen részt vett Gallyas Veronika, a Ma-
gyar Zsonglőr Egyesület elnöke, Kovai Cecília, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia kutatója, a Pesterzsébeti Pince Ifjúsági Klub 
szociális munkása, Csűrös Dóra cirkuszi oktató, a Heim Pál Gyer-
mekkórház pszichológusa, Rubén Atienza Martinez spanyol szo-
ciális cirkuszi szakember és Szabó Márton, a H52, a pesterzsébeti, 
valamint a Hős utcai cirkuszcsoportok vezetője.   

Gallyas Veronikától megtudtuk, a Magyar Zsonglőr Egyesülettel 
2001-ben kezdtek bele a szociális cirkuszi tevékenységbe a Csepp-
kő Gyermekotthonban. Hozzátette, a program célja elsősorban nem 
az, hogy profi cirkuszművészeket neveljenek, hanem, hogy fejlesz-
szék a hátrányos helyzetű gyerekek szociális és fizikális készségeit. 

Pesterzsébeten két és fél éve működik a projekt roma gyerekek-
nek, árulta el Kovai Cecília, aki hangsúlyozta, a foglalkozások 
látogatása által a fiatalokban kialakul az az élmény, hogy kitartó 
munkával meg tudnak tanulni valamit, ami sikerélményt jelent 

számukra. Hozzátette: azok, akik rendszeresen járnak a program-
ra, felelősségteljesebbé válnak és ritkábban keverednek bajba.

Csűrös Dóra elmondta, a Heim Pál Gyermekkórházban több 
éve használják a terápia részeként a projektet, Rubén Atienza 
Martinez pedig arról számolt be, Spanyolországban 4 éve kezdték 
meg a munkát fiatalkorú bűnelkövetőkkel. 

A beszélgetés után következtek a várva várt produkciók: a kö-
zönséget a magyar fiatalok mellett görög és spanyol fellépők is 
szórakoztatták. Az érdeklődők ugrókötélszámot, zsonglőröket, ar-
tistákat, egyensúlyozó művészt, sőt, még kötéltáncost is láthattak 
a Ferencvárosi Művelődési Központ színpadán.

V. L.

Kialvatlanság miatt lehet fékezhetetlen a gyermek
Düh, kezelhetetlen viselkedés, figye-
lemzavar – ezek nem csupán maga-
tartási problémák, a gyerekek ugyanis 
többnyire így fejezik ki, ha fáradtak, 
mondja Bódizs Róbert, a Semmelweis 
Egyetem Magatartástudományi Inté-
zetének kutatási igazgatóhelyettese. 

Gyermekkorban több kapcsolat van az 
agy idegsejtjei között, mint a felnőtteknél, 
emiatt ilyenkor több és mélyebb alvásra 
van szükség, hogy fel tudjunk készülni az 
új élmények befogadására. A pszichológus 
szerint a gyerekek és a felnőttek szükség-
letei nemcsak az alvás mennyiségében 
térnek el, hanem abban is, hogy míg fia-
talabb korban az hat jól a teljesítményünk-
re, ha később kelünk, addig az életkor 
előrehaladtával inkább arra reagálunk jól, 
ha korábban indul a napunk.

– Felnőttkorban jobban toleráljuk, ha el 
kell térnünk a szervezetünk belső órája ál-
tal diktált igényektől, ezt nevezik szociális 
jetlagnek – mondja Bódizs Róbert, példa-
ként említve, hogy vannak, akik az egész 
heti koránkelést hétvégén egy hosszabb 

alvással pótolják be. Ez azonban gyermek-
korban nem működik, akkor ugyanis még 
nem tudjuk késleltetni alvási szükségletein-
ket. A gyerekek gyakran akkor is hajnalban 
kelnek, ha egyébként nyugodtan alhatnának 
tovább. Ez pedig nem tesz jót sem a hangu-
latuknak, sem a teljesítőképességüknek.

A szakember szerint számtalan kutatás 
támasztja alá, hogy a gyerekek jobban 
teljesítenek és frissebbek, ha tovább alhat-

nak reggel, ám az a 
legfontosabb, hogy 
figyeljük meg alvási 
igényeiket, és igye-
kezzünk alkalmaz-
kodni azokhoz. – A 
lefekvést érdemes 
rituálészerűen meg-
szervezni: vacsora, 
fürdés, fogmosás, 
meseolvasás, így a 
gyerek lehetőséget 
kap a lecsendese-
désre – mondja a 
pszichológus, hoz-
zátéve, így keretbe 

foglaljuk a napját, ettől nagyobb bizton-
ságban érzi majd magát. – Lényeges, hogy 
a kicsi ne maradjon egyedül félelmeivel. 
Ezt elősegíthetjük úgy is, ha lehetővé tesz-
szük számára, hogy a közelünkben aludjon 
– állítja Bódizs Róbert, aki szerint időn-
ként azt is megengedhetjük, hogy a gyerek 
a szülők ágyában pihenjen. Testvérek ese-
tében a közös szoba is jó megoldás. 

(forrás: Semmelweis Egyetem)
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Vöröskereszt-bázisiskola lett a Harsányi 
A József Attila-lakótelepi Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola bejáratánál vöröskeresztes tábla hir-
deti: diákjai elkötelezettek a karitatív tevékenységek, az önkéntes segítségnyújtás és az egészséges életmód mellett. 

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 2001-ben indította el bázisiskola 
programját, melynek lényege, hogy a címet elnyerő intézmény be-
építi a szervezet alapelveit nevelési-oktatási gyakorlatába. A diákok 
elsősegélynyújtást tanulnak, közösségi, humanitárius szerepet vál-
lalnak. Az avatóünnepségen a Vöröskereszt fővárosi vezetői előtt a 
tanulók képviselői vidám esküt tettek. „Tekintetbe veszem, hogy a 
másik is ember – még ha olyan is, mint egy tál pacal –, és odafigye-
lek rá” – hangzott az eskü egyik strófája. 

– Fontosnak tartjuk megtalálni a közös hangot a fiatalokkal, ezért 
nem lehet mindenről halálosan komolyan beszélni, különben a kol-
lektív munkánkra is úgy tekintenek majd, mint egy unalmas, köte-
lező tantárgyra – magyarázta módszerük egyik alapvetését az esküt 
vezénylő Kovács Dávid, a Vöröskereszt ifjúsági szakmai vezetője.

Kovács Katalin intézményvezető-
helyettes elmondta, a Vöröskereszt 
prevenciós programjának titka, 
hogy a fiatalok számára hiteles, 
kortárs segítők tartják a felvilágo-
sító előadásokat és beszélgetéseket 
főként a drogok veszélyeivel kap-
csolatban, de minden olyan témát 
feldolgoznak, ami a tinédzsereket 
érdekli vagy érinti (szexualitás, 
egészséges életmód, családi életre 
nevelés).

A projekt része a kortárselőadó-
képzés is, mely során a feladatra 
önként jelentkező harsányis tanulók 
egykori általános iskolájukban ad-
ják tovább prevenciós tudásukat a 

fiatalabb generációnak. A Harsányiban olyan eredményesen zajlott 
a program, hogy a Vöröskereszt tanácsára megpályázták és január-
ban el is nyerték a bázisiskola címet.

– Az elismerés feltétele, hogy a tanulók 30 százaléka tagja le-
gyen a Vöröskeresztnek, nálunk ez a szám 80 százalék anélkül, 
hogy győzködni kellett volna bárkit. Bázisiskolaként részt ve-
szünk a Vöröskereszt versenyein, az iskolában elsősegélynyújtó-
tanfolyamokat fogadunk, tehát csupa olyan „kötelességünk” van, 
ami számunkra ajándék – mondta el az igazgató. Ráadásul a ta-
nulók az érettségi feltételéül szabott 50 óra közösségi munkát is 
teljesíthetik a szervezet rendezvényein. – A gyerekek mára olyan 
bizalmas viszonyt ápolnak a vöröskeresztes előadóval, hogy töb-
ben telefonon is megkeresik őt személyes tanácsért – tette hozzá 
Kovács Katalin, aki úgy látja, a szervezet része lett az iskola éle-
tének, rendszeres jelenléte pedig áldásos hatással van a fiatalokra.

T. D.

Egészség és biztonság oviskorban
Idén is megszervezte Egészséghét elnevezésű programját a József Attila-lakótelepi Méhecske Óvoda. A rendezvény cél-
ja, hogy a gyermekek már ebben a korban megtegyék az első lépéseket az egészséges és biztonságos élet felé. 

Közös zenés tornával indult az ötnapos sorozat, melyen kiállítás 
is nyílt gyermekrajzokból, Így legyünk egészségesek címmel. – 
A hét folyamán gyermekjóga, zenés mozgás, néptánc és egyéb 

sporttevékenységek, valamint „biomesék” színesítették az ovisok 
napjait – mondta el Némethné Faragó Ibolya óvodavezető.

A február 16-i nap a biztonság jegyében zajlott a BRFK óvodások-
nak kifejlesztett bűnmegelőzési program-
jának segítségével: Rostás Ottó r. zászlós 
tartott előadást, természetesen a gyermekek 
nyelvén. A játékos, szituációs foglalko-
zást a kicsik közé telepedve tekintette meg 
Zombory Miklós, Ferencváros bölcsődei és 
óvodai nevelésért felelős alpolgármestere. 

A legnagyobb sikere az udvaron álló vil-
logó rendőrautónak volt, melybe a rendőr 
bácsi felügyelete mellett minden gyerek 
beülhetett, és meghallgathatta saját hangját 
a hangosbeszélőn keresztül.

Az Egészséghét pénteken, családi egész-
ségnappal zárult, melyen az intézmény 
közétkeztetője és pszichológusa tartott in-
teraktív előadásokat szülőknek a korszerű 
táplálkozásról, valamint a lelki egészség 
fontosságáról. Ez idő alatt a gyermekek 
egészséges finomságokat készítettek.   H. B.
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Ferencvárosi Foci Farsang
Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg február 21-én a Vendel utcai 
Sportcsarnokban a Ferencváros Önkormányzata által életre hívott Foci Far-
sangot, melyre a kerület labdarúgást kedvelő fiataljait várták.

Az első ízben megtartott sportrendezvény-
re négy korcsoportban 4-4 csapatot hívott 
meg Pindák László, aki ferencvárosi la-
kosként, edzőként rendkívül aktív részt 
vállal a kerületi – főleg hátrányos helyzetű 
– gyerekek felkészítésében. A szervező el-
mondta, a csoportok összeállításakor fon-
tos szempont volt, hogy kiemelkedő és ke-
vésbé jó gárdák is legyenek a mezőnyben. 
Ennek célja, hogy a most még csak iskolai 
szinten verbuválódó közösségek lássák, 
szorgalommal, kitartással hová lehet eljut-
ni. Az iskolás és junior-felnőtt csapatok az 
Oltalom SE, valamint a Goldball ’94 FC 
játékosaival mérhették össze tudásukat.

– A Fair Play-bemutatóval színesített 
eseményen focizók oklevelet, részvé-
teli érmet, valamint csapatonként 1-1 
labdát kaptak ajándékba – tájékoztatott 
Klenóczky Beáta, az önkormányzat sport-
referense. A sikeres, mintegy 130–140 
focizni szerető résztvevőt megmozgató 
program jövőre folytatódik. 

Az önkormányzat következő tematikus 
sportnapját március 6-án tartják meg, szin-
tén a Vendel utcában, ahol Nőnapi Sport-
varázs címmel várják a mozgást kedvelő 
kerületi hölgyeket.

V. H.

Beérett a munka gyümölcse
Nyolc éve dolgozik együtt a Ferencváros jégkorongszak-
osztályában Szabó „Coca” István azokkal a gyerekekkel, 
akik most életük első komoly bajnoki sikerét érték el: 
bejutottak az U14-es korosztály küzdelemsorozatának 
rájátszásába, a legjobb négy csapat közé. 

Az egykori sokszoros válogatott hokicsatár edzőként az utánpót-
lás-nevelésben találta meg élete értelmét. A Fradi szakosztályá-
ban régóta foglalkozik gyerekekkel, a mostani U14-es együttest 
immár nyolc esztendeje formálgatja, és mint mondja, nagyon jó 
szellemű társaság jött össze.

– Az előző szezonban elsőéves kölyökcsapatként ez a gárda még 
nem tudott beleszólni a bajnoki versengésbe, ám a mostani idény-
ben a fiúk már teljesítették azt, amit elvártam tőlük – magyarázta 
Szabó „Coca” István. – Alulról építkezve jutottunk el idáig, és 
megmutattuk: idővel abszolút kezdőkből is jó csapatot lehet csi-
nálni – tette hozzá a szakember.

A népligeti Fradi-csarnokban edző együttes a ferencvárosi ha-
gyományokat követve a középszakasz 12 csapatos A csoport-
jában az Újpest legyőzésével tette biztossá részvételét a ráját-
szásban. A második gárda a 11 tagú B csoportban ötödik lett. A 
szokásosnál valamivel kisebb, NHL-méretű pályán gyorshokit 
játszanak a zöld-fehérek, ez a játéktér némi előnyt jelent szá-
mukra a hazai mérkőzéseken.

A legjobb négy között a nagy esélyes MAC mellett a székesfe-
hérvári ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia és a Csíkszereda 
vár az FTC-re. Mindenki játszik mindenkivel, hat mérkőzés alap-
ján alakul ki a döntő és a bronzcsata párosítása. Szabó „Coca” 
István szerint az eddigi eredményeket figyelembe véve a fradisták 
kellő koncentrációval kiharcolhatják a fináléba kerülést a lapzár-
tánk után kezdődött rájátszásban.

M. S.

Vb-ezüstérmes a Népligetben
A Ferencváros női kézilabdacsapatának vezetői egyrészt a véde-
lem tengelyét szerették volna megerősíteni, másrészt a beállós 
posztra nemzetközi szinten is jegyzett, valódi erősítést jelentő 
játékost kerestek.

A Fradi február végén szerződtette a világbajnoki ezüstérmes 
holland válogatott klasszisát, a 26. születésnapját májusban 
ünneplő Danick Sneldert. A 178 cm magas kézilabdás az el-
múlt hat évet a német Thüringer HC-ben töltötte, amellyel BL-
negyeddöntős és KEK-elődöntős volt.

A holland nemzeti együttes csapatkapitánya egyelőre két évre 
szóló kontraktust írt alá. Snelder nemrég játszott a Fradi ellen 
a Bajnokok Ligájában, és lenyűgözte az itt tapasztalt hangulat. 
Nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy tagja lehet a Ferencvárosnak. 
Danick a 24-es mezt kapta a Népligetben.              (ms)
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Böde Dani visszatért!
Az Újpest elleni őszi idényzárón nagyon súlyosnak tűnő 
sérülést szenvedett a Ferencváros csatára, Böde Dániel. 
Aztán kiderült, hogy jobb a helyzet, mint az elsőre látszott, 
és a támadó hosszas rehabilitáció után február 20-án újra 
játszott az NB I-ben.

Az Újpesttel vívott decemberi mérkőzés elején egy párharc során 
rosszul lépett Böde Dániel, és a bokája közel 90 fokban kifordult, 
így a szörnyű jelenet után le kellett támogatni a csatárt a pályáról. A 
vizsgálatok később azt mutatták, hogy nem törött el a gólkirályjelölt 
lába, a Fradi 13-asa „csak” részleges szalagszakadást szenvedett. 
Példaértékű, ahogy Böde a kezelések mellett végezte a számára elő-
írt gyakorlatokat. A válogatott Eb-szereplése miatt nem csupán a 
zöld-fehér szurkolók aggódtak érte.

Szerencsére nagyon jól haladt Dani felgyógyulása, februárban 
már edzhetett, majd 20-án délután eljött a nagy pillanat. Amikor 

a Puskás Akadémia 
elleni meccs előtt a 
ferencvárosi cserék 
között elhangzott 
Böde Dániel neve, 
hatalmas ováció fo-
gadta a hírt.

Az összecsapás 
nem úgy alakult , 
ahogy azt Thomas 
Doll és a fradisták 

szerették volna, így a német mester a 62. percben a pályára küld-
te a lábát kissé még fájlaló csatárt. A közönség tomboló öröme 
két perccel később fokozódott, amikor a kapufáról visszapattanó 
labdát Böde Ramirezhez passzolta, aki a hálóba fejelt. S ha egy 
üzlet beindul: újabb két perc múlva Dani az elé kimozduló kapus 
mellett az üres kapuba emelt.

Arról, hogy mit jelent a Fradinak a 13-as jelenléte, elég két be-
szédes számpár a sportnapilap online kiadásából: az FTC Böde 
nélkül 242 perc/1 gól, Bödével 30 perc/ 2 gól.             (ms)

Harmincötezer oldal a Fradiról
Az FTC és Budapest Főváros Levéltára között egy éve kötött együttműködési 
megállapodás eredményeként a Hungaricana közgyűjteményi portálon 35 ezer 
oldalnyi dokumentumban olvashatunk a zöld-fehér klub történetéről.

A levéltár Teve utcai épületében tartott 
sajtótájékoztatón Kenyeres István fő-
igazgató a tavaly kötött megállapodásról 
szólva elmondta, a szerződés értelmében 
a Ferencváros – tulajdonjoga fenntartásá-
val – náluk helyezte letétbe az egyesület 
múltját dokumentáló iratokat, kiadványo-
kat, fotókat, hang- és videofelvételeket. A 
levéltár ezeket 21. századi körülmények 
közt tárolja és óvja, valamint a digitális 
feldolgozás jóvoltából mindenki számára 
hozzáférhető teszi.

Nyíri Zoltán, az FTC operatív igazgatója 
hangsúlyozta, az egyesület története szo-
rosan összefonódott Budapest történetével, 
ezért a lehető legjobb helyre kerültek az 
anyagok. Megemlékezett a múzeumalapí-
tó Nagy Béláról is, majd kiemelte: a jövő 
építése mellett a múlt megőrzése legalább 

olyan fontos, és lehetővé kell tenni minden-
ki számára ennek megismerését. Példaként 
említette, hogy most már bárki számára 
hozzáférhetők Nagy Béla könyvei, cikkei.

Markója Szilárd, az Országgyűlési 
Könyvtár igazgatója a Hungaricana oldalt 
mutatta be, amelyen 150 közgyűjtemény 
teljes anyaga olvasható, kutatható. Ennek 
a mintegy 80 terabájtnyi dokumentációnak 
szerves részei a Ferencvárosi Torna Club-
bal kapcsolatos iratok. Érdekességként be-
mutatta, hogy a Fradi szóra keresve szám-
talan olyan dokumentum is „előkerül”, 
amelynek közvetlenül semmi köze a klub-
hoz; száz éve például élt egy Fradi Dezső 
nevű polgár Budapesten. A Hungaricanát 
használókat nagy sebességű keresőprog-
ram és angol nyelvű felület is segíti. 

M. S.
Huszonhét érem 
a jégcsarnokban
Négy intézmény csapatai vettek részt a budapesti Gyakor-
ló Jégcsarnokban azon a gyorskorcsolyaversenyen, ame-
lyet a Magyar Speciális Olimpia Szövetség és a Ferencvá-
rosi Komplex Óvoda, Általános Iskola közösen rendezett. 
A hangulatos eseményen nagyszerűen szerepeltek a Gát 
utcai diákok, összesen huszonhét érmet szereztek.

A sportrendezvényen a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általá-
nos Iskola és EGYMI, a pestszentlőrinci SOFI, a Csalogány SE, 
valamint a BEAC-Diószeghy tanulói álltak rajthoz a különböző 
távú futamokban.

A negyvenkét induló hét egyéni versenyszámban és 4 fős váltó-
ban mérte össze tudását, ügyességét. A gyerekek kiváló minőségű, 
biztonságos pályán róhatták a köröket, ez lehetővé tette számukra 
a minél jobb eredmények elérését.

– Ez a verseny különösen fontos volt számunkra, hiszen döntően 
az itt elért eredmények alapján választják ki a jövő évi Speciális 
Téli Világjátékokra utazó keret tagjait és a tartalékokat – mondta 
Dombóvári Szilvia, az MSOSZ szakágvezetője, a Gát utcai iskola 
testnevelője. – A világjátékokat 2017 márciusában, Grazban ren-
dezik meg, ahová reményeink szerint minél több tanítványunk 
utazhat majd – tette hozzá.

A Ferencvárosi Szabadidős SE (Ferencvárosi Komplex Óvoda, 
Általános Iskola) gyorskorcsolyázói remek teljesítményt nyújtot-
tak a viadalon, így többüknek is lesz esélye bekerülni az olimpiai 
válogatott keretbe. A tíz ifjú sportoló összesen 13 arany-, 11 ezüst- 
és 3 bronzérmet vehetett át az eredményhirdetéseken.              (m)

A Gát utcaiak a következő sikereket könyvelhették el: Al-
Yassin Mustafa – 1. hely 222 m-en és a 3000 m-es váltóban, 2. 
hely 333 és 500 m-en; Hocza Róbert – 1. hely 333, 500, 700 
m-en és a 3000 m-es váltóban; Marosi Viktória – 1. hely 222 
m-en és a 3000 m-es váltóban, 2. hely 333 és 500 m-en; Óvári 
Réka – 1. hely 222 m-en és a 3000 m-es váltóban, 2. hely 333, 
3. hely 500 m-en; Petrányi Péter – 2. hely 111 és 222 m-en; 
Szilágyi László – 2. hely 111 és 222 m-en; Vácz Anna – 3. hely 
333 és 4. hely 500 m-en; Kristóf József – 1. hely 111 és 222 
m-en; Kristóf Katalin – 3. hely 111, 2. hely 222 m-en; Bérces 
Renáta – 1. hely 111 és 222 m-en.
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Helytörténeti 
kvíz
A helyes válaszokat a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.

1. Melyik Árpád-kori település marad-
ványait találták meg a Csarnok téren?
A) Gubacs
B) Szenterzsébetfalva
C) Kána

2. Budapest hivatalosan is beadta 
jelentkezését a nyári olimpiai játékok 
megrendezésére. A mesterterv alapján 
Ferencváros kiemelt helyszíne lesz a 
világeseménynek. Melyik évre szól  
a pályázat?
A) 2020
B) 2022
C) 2024

3. Melyik kerületben fut Budapesten a 
legtöbb különálló HÉV-vonal?
A) III. kerület
B) IX. kerület
C) XVI. kerület

4. Hol született a Gát utcai templom 
védőszentje, Kaniziusz Szent Péter?
A) Nijmegenben, ma Hollandia
B) Trabzonban, ma Törökország
C) Cartagenában, ma Spanyolország

5. Mi nem volt a Mihálkovics utca 
korábbi neve?
A) Markotányos utca
B) Mihálkovics tér
C) Szvetenay utca

6. Melyik állítás nem igaz?
A) A többi kerülettel összehasonlítva 
Ferencvárosban működik a második 
legtöbb vendéglátóhely (KSH-adatok 
alapján) 
B) Ferencvárosi étterem kapta az első 
Michelin-csillagot Magyarországon
C) A Nagyvásárcsarnok Európa legna-
gyobb piaca

IDŐSÜGY

Előző lapszámunk nyertese: Csá-
szár Gábor. Gratulálunk! Jutalma 
átvételével kapcsolatban e-mailben 
értesítjük. A helyes megfejtés: 1 – 
B, 2 – A, 3 – B, 4 – A, 5 – B, 6 – A.

Julika néni 100 éves
Hurok utcai lakásában köszöntötte Kállay 
Gáborné alpolgármester a 100 esztendős 
Papp Gyulánét, aki menyével, unokájá-
val és keresztlányával együtt ünnepelt. 
Julika néni 1916. február 14-én született 
Körösladányban, öten voltak testvérek. 
Nyolcéves volt, amikor 
édesapja elhunyt, így 
korán arra kényszerült, 
hogy munkát vállaljon. 
14 évesen egy perzsa-
szőnyegeket készítő 
hölgyhöz szegődött, 
majd feljött a főváros-
ba, a nagybátyjáékhoz 
költözött és egy fű-
szerboltban dolgozott. 
Később a Közért Vál-
lalathoz jelentkezett 
eladónak, fél év múl-
va a központba került, 
ahol beiskolázták, és 
elvégezte a felsőfokú 

kereskedelmi akadémiát. Ezt követően a 
XXII. kerületben lett kerületi igazgató, 
majd átkerült a VI., végül pedig a XVIII. 
kerületben dolgozott nyugdíjazásáig. 
1939-ben ment férjhez, egy fia született, 
aki 1998-ban meghalt. Azóta menyével él 

abban a lakásban, aho-
vá a család 1973-ban 
költözött. Két unoká-
ja van. Papp Gyuláné 
szellemileg teljesen 
friss, a lakáson belül 
ellátja magát, együtt 
főznek a menyével, aki 
nagy szeretettel gon-
dozza. Julika néni sze-
rint a hosszú élet titka 
– egyben élete mottója: 
nem szabad visszanéz-
ni, mindig előre kell 
tekinteni, és tenni a 
dolgunkat. 

V. H.

Váljunk szerethetővé!
Amiről nem akarsz beszélni, arról 
feltétlenül kell, hogy beszélj! – figyel-
meztette hallgatóságát Kerényi Lajos 
atya a Mindentudás Akadémiája 
előadásán. Ferencváros egyik legnép-
szerűbb prédikátora ezúttal is szóra-
koztató, közvetlen stílusban beszélt az 
elfojtott feszültségekből és félelmekből 
táplálkozó betegségekről, de hasznos 
tanácsokkal is szolgált a boldog élet 
eléréséhez.

A házasságkötő teremben tartott szeminá-
riumon Kerényi atya inkább az egyénhez 
szólva fogalmazott meg lélekmelegítő 
gondolatokat. Szerinte a ma élő ember 
legnagyobb gondja, hogy képtelen feldol-
gozni a körülötte zajló eseményeket, ezért 
elnyomja belső feszültségeit, félelmeit, 
melyek pszichoszomatikus (lelki eredetű) 
megbetegedésekhez vezetnek. Az atya azt 
tanácsolta, lépjünk ki elszigeteltségünkből, 
váljunk közösségi lénnyé, beszéljünk szo-
morúságainkról, a panaszkodástól viszont 
tartózkodjunk. Szerinte hiába várjuk, hogy 
jobban érezzük magunkat, ha nem teszünk 
érte valamit. – Boldogítóvá és szerethető-
vé kell lennünk! – adta ki a „parancsot” a 
piarista szerzetes, aki úgy hiszi, csak a sze-
reteten keresztül találhatunk kapcsolatot 
egymáshoz.

Lajos atya szerint az ember mindig vá-
gyik a szeretetre, ez az, ami megment 
bennünket. Úgy véli, amikor minden földi 

értékünket elveszítjük, csak az tud boldog 
maradni, akiben megvan az isteni távlat: a 
hit, a remény és a szeretet. Az időseknek 
azt tanácsolta, ha tehetik, ne maradjanak 
egyedül, mert ha közösséghez tartoznak, 
megőrizhetik életkedvüket és boldogsá-
gukat. Arról is szólt, hosszú pályafutása 
alatt egyetlen olyan haldoklóval sem talál-
kozott, aki Isten nélkül hunyt volna el. Ez 
pedig azért van, mert a szeretet erőtere ösz-
szekapcsol minden embert a Földön. Keré-
nyi Lajos végül XVI. Benedek pápa jöven-
dölésével zárta a találkozót: – Az emberek 
magányosak és szegények lesznek vallás 
nélkül, a hanyatlás éveit azonban a vallás 
újrafelfedezése követi, ami új reményt ad 
az embereknek és megmenti a lelküket – 
idézte Ratzinger bíboros szavait.         T. D.
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Idősügyi programajánló 
Mindentudás Akadémiája 

Szeminárium az európai királyságokról
Hollandia – Horváth Edit előadása
Március 17. (csütörtök) 16.00 
FMK (Haller utca 27.)

Szó és ember
Beszélgetés Hegedűs Imre Jánossal 
Székelyország – Szerelmes földrajz című 
könyvéről
Március 8. (kedd) 14.00  
FSZEK Börzsöny utcai Könyvtára  
(Börzsöny utca 13.)

Tánctanfolyam 
Én táncolnék veled… 
Madison, slow fox,  
március 2. (szerda) 14.00
Rock and roll, twist,  
március 9. (szerda) 14.00
Chachacha, március 16. (szerda) 14.00
FMK (Haller utca 27.)

Népdalkör
Március 9. (szerda) 13.00 
Platán Idősek Klubja (Toronyház utca 11.)

Festőklub
Március 8. (kedd) 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja  
(Friss utca 5.)

Kézműves foglalkozás
Húsvéti dekoráció, tavaszváró díszek 
készítése
Március 16. (szerda) 10.00 
Lenhossék utca 24–28. 1. emelet

Törődjön többet egészségével!
Előadás a színek szerinti étkezésről
Március 10. (csütörtök) 14.30 

Vöröskereszt (Mester utca 38.)

Gyógytorna   
Március 2., 9., 16. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház utca 17B) 
FMK (Haller utca 27.)

Vízitorna
Március 4., 11., 18.  (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester utca 19.)
Weöres Sándor Iskola uszodája  
(Lobogó utca 1.)

3-1-2 meridiántorna 
Március 2., 9., 16. (szerda) 15.00
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga időseknek
Március 3., 10., 17. (csütörtök) 10.00
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

Nordic walking
Ismerkedés a nordic walkinggal
Március 2. (szerda) 10.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. épület 
földszintjén 
Túra a Hárs-hegyi tanösvényen – Haladó
Március 10. (csütörtök) 10.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. épület 
földszintjén 
A helyszínekre való utazás tömegközle-
kedéssel történik, a program az időjárás 
függvényében változhat

Természetjárás 
Haditúra a Strázsa-hegyen
Március 5. (szombat) 10.00
Találkozó a 3-as metró Városkapu meg-
állójánál A helyszínre való utazás tömeg-
közlekedéssel történik

Budafoki séta egy őslakos vezetésével
Március 17. (csütörtök) 10.00
Találkozó a 6-os villamos Móricz  
Zsigmond körtéri végállomásánál
A helyszínre való utazás tömegközleke-
déssel történik

Sakk-klub 
Március 8. (kedd) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Macska- és állatbarátok klubja 
Március 9. (szerda) 17.00
FMK (Haller utca 27.)

Számítógép- és mobiltelefon- 
használati tanácsadás 

Ingyenes internetezési lehetőség, tanácsadás 
diákok közreműködésével
Március 7. (hétfő) 14.30–15.30
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium (Lónyay utca 4/C–8.)
Március 8. (kedd) 15.00–16.00
Telepy Károly Általános Iskola  
és Gimnázium (Telepy utca 17.)
Március 3., 10., 17. (csütörtök)  
15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola  
és Gimnázium (Toronyház utca 21.)

IDŐSÜGY

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.

A kezdő és haladó angolnyelv-tanfolyam, 
a német társalgási klub, a kezdő és haladó 
számítógép-kezelői tanfolyamok, valamint 
az elsősegély-tanfolyam a regisztrált részt-
vevők számára a szokásos időpontokban és 
helyszíneken kerülnek megtartásra.

Kiemelt rendezvények
Szó és ember irodalmi beszélgetésso-
rozatunk következő vendége Hegedűs 
Imre János erdélyi író lesz a Börzsöny 
utcai könyvtárban március 8-án, akivel 
Székelyország – Szerelmes földrajz című 
esszékötetéről beszélgetünk.

Törődjön többet egészségével! címmel in-
dítottuk el idén januárban új, egészségügyi 
témákkal foglalkozó szériánkat. Márci-
us 10-én arra keressük a választ, jó-e, ha 
egy-egy étkezés alkalmával minél több 
szín kerül a tányérunkra. A színek szerinti 
táplálkozásról szóló előadáson érdekes és 

értékes információkat tudhatnak meg azok, 
akik szeretnének a konyhában is többet 
tenni az testi-lelki jólétükért. 

A kézműves foglalkozás már a tavasz, a 
húsvét jegyében telik március 16-án. A 

kreatív résztvevők tavaszváró dekoráci-
ókat, húsvéti asztaldíszeket és vidám tár-
gyakat alkothatnak a 10 órakor kezdődő 
foglalkozáson.

Mi a különbség Hollandia és a Hollandiai 
Királyság között? Megkoronázták-e a je-
lenlegi uralkodót? Horváth Edit élvezetes 
és színes bemutatóján ezekre a kérdések-
re is választ kaphatnak, ha ellátogatnak 
az európai királyi családokról szóló Min-
dentudás Akadémiája szemináriumsorozat 
következő előadására március 17-én az 
FMK-ba.
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Forró témák a Közös Képviselők Klubján
Minden eddiginél nagyobb ér-
deklődés mellett zajlott a Közös 
Képviselők Klubja (KKK) idei 
első ülése február 18-án. A megje-
lentek előadásokat hallgathattak 
meg a jelzálogjog és a tűzvédelmi 
szabályzat változásairól.

A rendezvény háziasszonya, 
Kulpinszky Eleonóra köszöntőjét egy 
felajánlással kezdte: az általa ferenc-
városiaknak szervezett Parlament-lá-
togatások sikere nyomán meghívta a 
kerület közös képviselőit is egy Or-
szágház-bejárására, hogy ne mindig 
csak munkáról, néha szórakozásról 
is szóljon a KKK. Az önkormányzati 
képviselő elmondása szerint idén sok, 
a társasházakat érintő új jogszabály 
lépett életbe, a februári ülésre ezek 
közül választottak két fontos témát. 
Arról is tájékoztatta a megjelenteket, 
hogy a képviselő-testület elfogadta Ferencváros költségvetését, 
így hamarosan előkészítik a társasház-felújítási, valamint a Zöld 
Udvar pályázatokat.

Bácskai János polgármester örömét fejezte ki, hogy alkalomról 
alkalomra többen jelennek meg a klub összejövetelein, melyeket 
– megfogalmazása szerint – azért rendeznek meg, hogy az önkor-
mányzat segíthesse a társasházak képviselőinek munkáját, rajtuk 
keresztül pedig a ferencvárosiak mindennapjait. Ismét felhívta a 
figyelmet az immár folyamatosan pályázható társasházi megfi-
gyelőrendszer kiépítésének lehetőségére, melynek üzembe állítá-
sát az önkormányzat finanszírozza. 

Karas János, a IX. kerület tűzoltóparancsnoka elmondta, min-
den kármentésnél egyszerűbb, olcsóbb és mindenekelőtt bizton-
ságosabb a megelőzés, a tűz kialakulásának megakadályozása – 
ehhez kérte a megjelent képviselők segítségét. 

Első napirendi pontként a társasházak tűzvédelmi szabályzatát, 
valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentáció új elemeit ismertette 
Ilyés Viktor tűzoltó főhadnagy, a Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Hatósági Osztályának főelőadója. A résztvevők meg-
tudhatták, hogy március végéig kell kidolgozniuk az előírásokat, 
tiltásokat, korlátozásokat tartalmazó új tűzvédelmi szabályzatot, 

melynek betartásáról, aktualizálásáról, kifüggesztéséről szintén 
kötelesek gondoskodni. Ilyés Viktor megjegyezte, az új dokumen-
tumot – amely alapjául az eddigi szabályzat használható – maga 
a közös képviselő is megírhatja, elkészítéséhez szakértő kötelező 
közreműködését nem írja elő a jogszabály. Nagy hangsúlyt kapott 
még a közös használatú terek, helyiségek, közlekedők, menekülé-
si útvonalak akadálymentesítése, az ott elhelyezhető tárgyak jelle-
gének, maximális méretének ismertetése.

A jelzálogjog bejegyzésének új szabályairól Kasza Móni-
ka, a Hatósági Iroda vezetője, a KKK állandó szakértője tar-
tott előadást. Elmondása szerint a tavaly december végén 
életbe lépett szabályozás elsősorban a közös költséget nem 
fizetőkkel szemben megtehető lépéseket, a végrehajtási fo-
lyamat állomásait, költségeit, illetve a határidőket fektette le.  
Végezetül a képviselők választ kaphattak az előadásokkal kapcso-
latos kérdéseikre, majd Kulpinszky Eleonóra felkérésére Bácskai 
János polgármester ígéretet tett egy fogadóóraszerű Közös Képvi-
selők Klubján való részvételre, melynek témája a kerületi társas-
házakat érintő pályázati lehetőségek ismertetése lesz.

H. B.

Vigyázat, csaló tevékenykedik a kerületben! 
Bejelentés érkezett hivatalunkhoz, mely 
szerint az önkormányzat által indított la-
kótelepi panelprogramra hivatkozva egy 
ismeretlen férfi keresi meg a lakókat és a 
közös képviselőket. A Polgármesteri Hi-
vatal vezető beosztású dolgozójának ki-
adva magát, a panelfelújítási pályázattal 
kapcsolatos papírokat írat alá a gyanútlan 
polgárokkal, továbbá jelentős összeget 
csal ki tőlük.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az önkor-
mányzat által kiírt pályázatokkal kapcso-
latban sem a Vagyonkezelési Iroda, sem 
pedig a Városüzemeltetési és Felújítási 
Iroda munkatársai nem keresik fel sze-

mélyesen a lakosságot! A pályázatokra 
vonatkozó információk az önkormányzat 
honlapján, valamint a Közszolgáltatási 
Irodában teljes körűen hozzáférhetők, a 
szükséges iratok kitöltése a hivatal helyi-
ségeiben történik.

Fentieken túl, az önkormányzat által 
nyújtott támogatással kapcsolatos pá-
lyázatok esetében a pályázók számára 
az önkormányzat felé nincs pénzfizetési 
kötelezettség. Azon pályázatok esetében, 
melyeknél pályázati letét megfizetése 
szükséges, arra csak az önkormányzat 
pénztárában vagy banki átutalás útján nyí-
lik lehetőség, személyes készpénzátvétel 

– a pénztárhelyiségét kivéve – soha nem 
történik.

Amennyiben Önök közül bárkit hasonló 
ajánlattal keresnek vagy kerestek meg a 
hivatalon kívül (pl. utcán vagy nem hiva-
talos helyiségekben), kérem, szíveskedje-
nek haladéktalanul felkeresni a rendőrsé-
get, és feljelentést tenni ismeretlen tettes 
ellen, valamint erről a Városüzemeltetési 
és Felújítási Irodát telefonon (06/1/217-
6271) vagy e-mailben (varosuzem@
ferencvaros.hu) tájékoztatni.

Dr. Szabó József Zoltán 
jegyző

Karas János, Kasza Mónika és Kulpinszky Eleonóra 



Ferencváros 13KULTúRa

A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAjÁNLójA

amor Fati – Szeresd  
a sorsodat!
Hatrészes sorozat Popper Péter előadásainak egyedi videofelvé-
teleiből a DocuArt moziban március 10. és április 14. között, csü-
törtök esténként 18.30-kor.

• Március 10. – Sors  
• Március 17. – Gnózis  
• Március 24. – Júdás evangéliuma  
• Március 31. – Az ember története  
• Április 7. – Az idő  
• Április 14. – Válság és hisztéria 

Jegyár: 1250 Ft. Jegyek a helyszínen elővételben válthatók, vagy 
a docuart@docuart.hu e-mail címen rendelhetők. IX. kerületi 
nyugdíjasok 10% kedvezményt kapnak a belépő árából!

További információ: banai.katalin@palantirfilm.hu; 06/70/409-
7745, DocuArt mozi: Ráday u. 18. (Bejárat az Erkel u. felől)

Fotóbörze
Fotótechnikai eszközök adás-vétele
Asztalfoglalás a +36/1/216-1300-as
telefonszámon, vagy a
kerek.andras@fmkportal.hu e-mail címen
Március 6. 9.00
Belépő: 400 Ft

Évszak koncert 
Tavasz a MÁV Szimfonikusok közreműkö-
désével
Március 9. 10.00
Vivaldi Négy évszak című műve alapján 
egy vetítéssel és játékokkal színesített 
élményszerű koncerten ismerkedhetnek  
a gyerekek a zenével és a művészetekkel. 
Madárhangokon muzsikálják Vivaldi, 
Haydn, Mendelssohn és Strauss műveit.
A foglalkozásokat Székely Edit  
fuvolaművész, zenepedagógus vezeti.
Ajánlott korosztály: 4–9 év
A belépés díjtalan!
Regisztrálni lehet a nyerusay.viktoria@
fmkportal.hu e-mail címen, vagy a 

06/30/686-4649-es telefonszámon 
Nyerusay Viktória művelődésszervezőnél.

Gallai Attila szerzői estje
„Mondd, hova tűntek...”
Március 10. 18.00
A műsort beszélgetve vezeti:
Bátki Fazekas Zoltán és Gallai Attila
A belépés díjtalan!

Cimbora játszóház verssel, dallal
Március 12., szombat 10.00–13.00
Háziasszony: Érdi Szabó Márta
10.00–13.00 CIMBORA ŐSKORI  
JÁTSZÓHÁZ – DINÓK NYOMÁBAN 
Dinoszauruszbáb-készítés, bölényes és 
mamutos célba dobó játék, totemoszlopos 
célbadobó, állatkirakó, tókirakó,  
horgászat, virágkirakó, macskás kirakó, 
állatos dominó, medveteke
11.00 Cimboránk a tavasz!
Interaktív verskoncert a Cimbora-Duóval
Fellép: Juhász Csaba és Korhecz Imola
A belépés díjtalan!

A rendezvény fővédnöke: Bácskai János 
polgármester

„Fény és árnyék”
A Montázs Fényvarázslók Szenior  
Társaságának fotókiállítása
A kiállítást megnyitja:
Fabó Katalin és Eisenmann József
Március 16. 18.00
Megtekinthető: április 27-éig

József Attila Irodalmi Szalon
Március 17., csütörtök 18.00 
Regényes történelem – Pannónia rejtelmei
Beszélgetés Marcellus Mihály íróval
A belépés díjtalan! 

Höcögő táncház
Magyar táncház gyerekeknek és családok-
nak kézműves foglalkozással, kéthetente 
élőzenével
Csütörtök 17.00 
Belépő: 300 Ft

IV. Ferencvárosi József attila 
Versfesztivál
Tisztelt Versszerető Ferencvárosiak!
Várjuk azok jelentkezését (4-
től 99 éves korig), akik szere-
tik az irodalmat és szeretnek 
verset szavalni.

A részvétel feltétele: egy 
szabadon választott magyar 
költemény elmondása.

Jelentkezési határidő:  
2016. március 11.

Minden szavaló emléklapot 
kap, a legjobbak színpadon 
szerepelhetnek az áprilisi gá-
laműsorban.

Jelentkezési lap letölthető a 
www.fmkportal.hu oldalon, 
vagy átvehető személyesen 
a Ferencvárosi Művelődési 
Központ információján.

a Pinceszínház  
márciusi műsora
2., szerda  18.30 Dixie Kings of Hungary –  
   Dixieland-klub
3., csütörtök  19.00  Kaláka együttes –  
   Ünnepi szonettkoszorú 
5., szombat 19.00 Herczeg Ferenc: Kék róka
7., hétfő  19.00 Márai Sándor: Az igazi
9., szerda,  18.30 Dixie Kings of Hungary
11., péntek 19.00 „Egy rózsaszál szebben beszél” –  
   NYILVÁNOS FŐPRÓBA
12., szombat 19.00 „Egy rózsaszál szebben beszél” –  
   BEMUTATÓ ELŐADÁS
13., vasárnap  15.00  Lázár Ervin: A Négyszögletű  
   Kerek Erdő
14., hétfő 15.00 Ünnepi felolvasó színház
16., szerda  18.30 Dixie Kings of Hungary 
17., csütörtök 19.00 Nils Peter Juel Larsen: Blixen  
   bárónő szerelmei
19., szombat 18.00 Magyar Napló / Széphalom estek
21., hétfő 19.00 „Egy rózsaszál szebben beszél”
22., kedd 19.00 Herczeg Ferenc: Kék róka
23., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary
24., csütörtök 19.00 Alexander Breffort – Marguerite  
   Monnot: Irma, te édes
26., szombat 19.00 Tasnádi István: Finito
30., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary

Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával 20 száza-
lékos kedvezményt kapnak a jegyek árából, a 60 év felettiek 
pedig további 10 százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá a 
belépőkhöz.
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akadálymentes világot épít  
a ferencvárosi kutatóbázis
A Mozgássérültek Egyesülete 2013 
óta működteti az Egyetemes Terve-
zés Információs és Kutatóközpontot 
(ETIKK) a Lurdy Házban, amely 
azért dolgozik, hogy egyre több olyan 
eszköz és szolgáltatás kerüljön piacra, 
amit képességekre való tekintet nél-
kül, mindenki tud használni. Akadály-
mentesítési fejlesztőket és beruházó-
kat látnak el tanácsokkal és mérnöki 
igényű szakvéleménnyel.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Szociális Államtitkárságának támogatá-
sával létrejött IX. kerületi kutatóközpont 
azzal a céllal kezdte meg működését, hogy 
terjessze az egyetemes tervezés módsze-
rét és befogadóvá tegye a társadalmat az 
új szemléletre. – Az egyetemes tervezés 
egy olyan tervezési módszer – avatott be 
a részletekbe Földesi Erzsébet, az ETIKK 
vezetője –, mely a potenciális felhasználók 
legszélesebb körének igényeit figyelembe 
véve alakítja ki a fizikai, az információs és 
kommunikációs környezetet.

Ma egy cég többnyire úgy tervez 
meg, illetve gyárt le egy használa-
ti eszközt, hogy nem veszi figye-
lembe az átlagtól eltérő emberek 
igényeit. Ezért nem használható egy 
átlagos számítógép vakok számára, és 
ezért nem vág az olló egy balkezes ke-
zében. Az egyetemes tervezésben azon-
ban megjelennek a nők, a gyerekek és a fo-
gyatékkal élők igényei is, így azt bárki képes 
használni. A „mindenki számára való tervezés” 
tehát túlmutat az akadálymentesítésen. Jó példa 
erre az okostelefon, amivel ma már a hallókészülé-
kesek is telefonálhatnak, látássérült használója pedig 
kinagyíthatja a betűket vagy felolvastathatja vele az 
üzeneteket.

Az ETIKK ezért arra kéri a fejlesztő cégeket, hogy még 
a tervezési fázisban keressék fel a központot egy konzul-
tációra, mert utólag már nehéz bármin változtatni. A magas 
színvonalon akadálymentesített kutatóközpontban összesen 
11 fő megváltozott munkaképességű, részben önkéntes, rész-
ben foglalkoztatott személy dolgozik. Munkakörük fontos része, 
hogy egy tárgyról, szolgáltatásról, vagy épp a közösségi közle-
kedésről szerzett tapasztalataikat átadják a tervezőknek és az 
üzemeltetőknek. A tapasztalatokat a kutatóközpont rehabilitációs 
szakmérnöke foglalja össze, így a fejlesztők, beruházók komoly 
szakértői véleményt kapnak kézhez.

– Az információgyűjtés kiemelten fontos, mert számtalan olyan 
akadálymentesnek mondott fejlesztést, átalakítást látunk, melyet 
az érintettek nem tudnak használni a mindennapi életben – hang-

súlyozta az ETIKK vezetője. A központ 2015-ben eredményes 
évet zárt: együttműködést kötött a Budapesti Műszaki Egye-

temmel, melynek részeként gyakorlati órákat tartanak a 
hallgatóknak, de kapcsolatot tart a Fogyatékos Emberek 

Szervezeteinek Tanácsával (FESZT) is. Az ETIKK ta-
valy részt vett a Normafa közösségi tervezésében, a 

FESZT pedig a BKK-val és a Szerencsejáték Zrt.-vel 
kötött együttműködési megállapodást. 

– A cél, hogy a jövő tervezői szoros viszony-
ban legyenek a fogyatékkal élőkkel – tette 

hozzá Földesi Erzsébet, aki bizakodó a jövő-
vel kapcsolatban. Idén számos jogszabályi 

kötelezettség válik hatályossá, amely a 
tervezők számára előírja az egyetemes 
tervezési módszer alkalmazását. Az 
Európai Bizottság pedig 2015 végén 
adott ki egy akadálymentesítést érin-
tő jogszabálytervezetet. A bizottság 
azon is dolgozik, hogy a „design for 
all” (tervezés mindenkinek) elv szer-

ves része legyen a szabványügyi szer-
vezetek munkájának.

T. D.
Az első egyetemes 
tervezésű termék

Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontot a Lurdy Házban
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GONDOSKODó FERENCVÁROS

Dr. Bácskai János polgármester

Baranyi Krisztina  (Együtt)

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

Fröhlich Péter (Fidesz–KDNP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)

Gyurákovics Andrea, 1. evk. (Fidesz–KDNP)

Intzoglu István, 11. evk. (Független)

Jancsó Andrea Katalin (LMP)

Kállay Gáborné, alpolgármester

Pál Tibor (MSZP)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)

Szilágyi Zsolt (Jobbik)

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

    KÉPVISELŐI FOGADóóRÁK

Minden hónap utolsó 
csütörtökén 12–16 óráig a 
Polgármesteri Hivatalban 
(I. em. 24.). Minden hónap 
második csütörtökén 17–18 
óráig a József Attila-lakó-

telepen (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), ill. 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 e-mailen 
(jancso.andrea@ferencvaros.hu).

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

szolgálati Irodákon (IX., Bakáts tér 14. vagy To-
ronyház 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 alap-
ján. 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 bejelentkezés 
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 Tovább-
képző 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: 06/20/969-8849 
Helye: Köztelek u. 2.

Zombory Miklós, alpolgármester 

Minden hónap második csü-
törtök 17.30–19 óráig, helye: 
Bakáts téri általános 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, 
ügyfélfogadási időben.

Tájékoztató  
az élelmiszer-támogatásról
Ferencváros Önkormányzata húsvéti élelmiszer-támogatásban 
részesíti azt a Budapest IX. kerületben állandó bejelentett lakó-
hellyel rendelkező és életvitelszerűen Ferencvárosban tartózko-
dó lakost, aki már betöltötte, illetve az idén tölti be 70. életévét, 
valamint azt a családot, ahol négy vagy több gyermeket nevel-
nek. 

A kérelmeket 2016. március 31-éig lehet benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatainál (Bakáts tér 14., Lenhossék 
u. 24–28., Toronyház u. 3/B, Ecseri út 19.), ahol a szükséges 
formanyomtatványok is elérhetők.
A támogatás iránti kérelem formanyomtatványa letölthető Fe-
rencváros honlapjáról is.

A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve 
egy nyilatkozatot arról, hogy életvitelszerűen a IX. kerületben la-
kik, valamint arról, hogy gyermekeit saját háztartásában neveli.

A támogatás összege személyenként, illetve gyermekenként 
egységesen 5000 forint, ami igény szerint folyószámlára törté-
nő utalással vagy postai úton kerül kifizetésre.

Megkezdődött  
a nehru part felújítása
Ferencváros Önkormányzata a TÉR_KÖZ pályázat keretében újít-
ja fel a Nehru partot. Cél a rekreációs lehetőségek megteremtése, 
a megváltozott parkhasználói szokások figyelembe vételével. A 
Duna menti sétány korszerűsítése, a pihenőfelületek kialakítása, a 
gyalogoshálózat átépítése, a zöldfelületek és a meglévő sportpálya 
megújítása mellett többgenerációs terek, az extrem sportot kedve-
lők részére skate pálya, játszótér és kutyafuttató kerül kialakításra. 

A kiviteli tervek alapján a FEV IX. Zrt. 2015. október 27-én, a 
nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást indított, 
mely eredményeként a nyertes ajánlattevővel, a Gombos-Földgép 
Kft-vel ez év januárjában megtörtént a vállalkozási szerződés alá-
írása. Ferencváros Önkormányzata a kivitelezővel együtt a lakos-
ság szíves türelmét kéri a park felújítása idején. Reméljük, hogy 
az őszi iskolakezdésre megújuló közpark elnyeri majd a kerületi 
és a budapesti lakosság tetszését.

A felújítás időtartama:  2016.02.16. – 2016.08.31.
Vállalkozási szerződés összege bruttó 459 891 799 forint
A teljes költséget a Fővárosi Önkormányzat biztosítja.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
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Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Murányi Menyhért Sámuel 
(2016. január 16.)

Erdődy Kamilla  
(2015. december 4.)

Szőnyi Attila László  
(2015. december 5.)

Szabó-Turák László  
(2015. szeptember 21.)

Nőnap alkalmából szeretettel 
köszöntjük hölgy olvasóinkat!

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


