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Belső értékek
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Új önismereti, személyiségfej-
lesztő előadássorozat indult „A 
teljesség felé” idősügyi program 
részeként. 

Gyász
elhunyt Parádi Gyula atya, 
Ferencváros díszpolgára. lelki üd-
véért április 15-én szentmisét tarta-
nak a Bakáts téri templomban.

     12 év után újra bajnok a Fradi! Az aranyérmes csapat poszterét keresse a 8–9. oldalon.

Április 23-án, szombaton ismét a 
gyalogosoké lesz a József Attila-la-
kótelepi Napfény utca. A rendezvé-
nyen Bolhapiacot is tartanak.
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Föld NAPJA
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Átadták a felújított tornaszobát 
Márciusban adták át a török együttműködési és koordinációs Ügynökség (tIkA) által a Mester utcai szakrendelő 
számára felajánlott három új orvosi műszert, alig egy hónappal később pedig már az erkel utcai kicsi Bocs Óvodában 
tarthattak avatóünnepséget. Az intézmény tornaszobájának renoválási költségeit – amely elérte a 10 millió forintot – a 
tIkA finanszírozta, a projekt lebonyolítását Zombori Miklós alpolgármester koordinálta.

– Az utóbbi időben már nem tudtunk testne-
velés foglalkozásokat tartani az óvoda alag-
sori tornaszobájában. Ez megnehezítette a 
mozgásos fejlesztés, sportra nevelés kivi-
telezését – mondta el az átadó ünnepségen 
Nagyné Dobó Erika óvodavezető. Pedig az 
óvónők gyakran tapasztalnak a gyereknél 
magatartászavarokat, logopédiai, idegrend-
szeri problémákat, amelyeken mozgásterá-
piával hatékonyan lehet javítani.

Zombory Miklós alapelve, hogy aki tenni 
akar, az mindenre talál megoldást, aki nem 
akar tenni, az mindenre talál kifogást. Az 
alpolgármester számára kiemelt fontosságú 
az egészségügy és az oktatás területe, ezzel 

összhangban sikerült a mostani projektet is 
véghezvinni. A politikus elmondta, a belső-
ferencvárosi óvoda tornaszobájának állapo-
ta megfelelő szigetelés és szellőztetés híján 
leromlott, falai vizesedtek, penészesedtek. 
Ezen a helyzeten akart javítani az alpolgár-
mester, és hívta el az intézménybe a TIKA 
magyarországi vezetőjét, aki látva az áldat-
lan állapotokat, felajánlotta segítségüket. 

A TIKA képviseletében Havva Pınar 
Özcan Küçükçavuş asszony üdvözölte az 
egybegyűlteket, és méltatta Zombory Mik-
lós alpolgármester elhivatott munkáját. 
Emlékeztetett, júniusban lesz egy éve, hogy 
létrejött az együttműködés az ügynökség és 

az önkormányzat között, és reméli, hogy to-
vábbfolytatódhat a közös munka. 

A tornaszobát előremutató műszaki meg-
oldásokkal építették át, nagy teljesítményű 
hűtő-, fűtő-, szellőzőberendezéssel a koráb-
ban gondot okozó penészedés ellen, sport-
padlóval a balesetveszély elkerüléséért, 
valamint nyílászáró- és világításkorszerűsí-
téssel a jobb energiahatékonyság végett. A 
felújítás során szertárszekrényeket és beépí-
tett zenelejátszót is kialakítottak.

A ceremónia során a Kicsi Bocs óvodásai 
zenés-táncos műsort adtak, sőt, a rendez-
vény végén saját készítésű ajándékaikkal is 
meglepték a vendégeket.  M. K.
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Ülésezett a képviselő-testület

A testület márciusi ülésén elfogadták a IX. kerületi rend-
őrkapitányság és a közterület-felügyelet 2015. évi beszá-
molóját, döntöttek a Lónyay utca 26. szám alatti ingatlan 
értékesítéséről, valamint egy óvodai sportpálya és egy 
‘56-os emlékmű pályázat benyújtásáról. 

A képviselő-testület elfogadta mind a IX. kerületi rendőrkapi-
tányság, mind a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. A napirendi pontok tárgyalá-
sakor több képviselő is jelezte azon igényét, hogy mindkét szerv 
igyekezzen minél hatékonyabban fellépni az illegális szemét- és 
építési törmelék lerakások megakadályozása, illetve az elkövetők 
felderítése érdekében. Az ülésen Fuxreiter Róbert IX. kerületi 
rendőrkapitány mellett megjelent Bucsek Gábor vezérőrnagy, a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság főkapitánya is.

A grémium úgy döntött, eredményesnek nyilvánítja a Lónyay utca 
26. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére kiírt pályá-
zatot, és elfogadja a legelőnyösebb, nettó 601 millió forintos vé-
telárajánlatot. A döntés eredményeként megújulhat Belső-Ferenc-
város utolsó, rendkívül leromlott műszaki állapotú, jelenleg száz 
százalékban önkormányzati tulajdonú épülete is, illetve megnyug-
tatóan rendeződhet az ott lakók elhelyezése. A megszavazott hatá-
rozati javaslat szerint az ingatlant felépítménnyel együtt, fejlesztési 
kötelezettséggel értékesítik. Az önkormányzat a bérlők és a velük 
együtt lakók elhelyezéséről az első vételárrészlet megfizetésének 
napjától számított 550. napig gondoskodik. Az ingatlant a birtokba 
vételtől számított 1 éven belül építési engedély, 4 éven belül pedig 
használatba vételi engedély bemutatáshoz kötötten értékesítik. 

Határozat született arról is, hogy az önkormányzat pályázatot 
nyújt be az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által kiírt „Nemzeti 
Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” című felhívásra. A pályázat része-
ként egy 6x12 méteres multifunkcionális ovifocipálya megépítésére 

nyílik lehetőség. A megvalósítás helyszíne a 
József Attila-lakótelepi Epres Óvoda len-
ne, tekintettel arra, hogy az intézmény nem 
rendelkezik tornateremmel, valamint hogy 
megfelel a szükséges műszaki követelmé-
nyeknek. Mindezek mellett elhelyezkedé-
se lehetővé teszi, hogy a környező óvodák 
bevonásával a kialakított sportpályán közös 
rendezvényeket és versenyeket szervezze-
nek. A kifejezetten a legkisebbek méretigé-
nyeihez igazodó pálya kialakításának terve-
zett összköltsége bruttó 9 és fél millió forint, 
melynek 70 százaléka igényelhető vissza 
nem térítendő támogatásként.

A képviselő-testület úgy döntött, pályáza-
tot nyújt be a Közép- és Kelet-európai Tör-
ténelem és Társadalom Kutatásáért Köz-
alapítvány által kiírt „Büszkeségpontok” 

felhívásra egy, a Tompa utca 10. szám előtt felállítandó 1956-os 
emlékmű megvalósítására. A pontos helyszínt a közműegyezteté-
sek sikeres lezárását követően jelölik ki. 

Több alapítvány támogatásáról is határozott a testület: az Albert 
Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány részére 200 ezer 
forint összegű támogatást nyújt a 2016. évi Albert Flórián Em-
léktorna költségeire. A „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért 
Alapítvány közel 450 ezer forintot kap a IX. kerületi óvodákban 
dolgozó gyógypedagógusok és pszichológusok munkáját segítő 
Világjáték Teszt beszerzésére. A Családok Átmeneti Otthonának 
működési költségeihez 200 ezer forinttal járul hozzá az önkor-
mányzat, a SOTE II. számú Gyermekklinika laboratóriumának 
modernizálására pedig 100 ezer forint támogatást ad. Pozitívan bí-
rálták el a Holokauszt Emlékközpont támogatási kérelmét is: 750 
ezer forintot szavaztak meg a Rejtő Jenő születésének 111. év-
fordulója alkalmából megrendezett programsorozat támogatására.

V. L.

aktuáLis

Bucsek Gábor, Budapest rendőrfőkapitánya is ellátogatott a képviselő-
testület márciusi ülésére
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Köszönjük, ha adója 
1%-val támogatja az

ERDÉLYI 
GYÜLEKEZETET
Örs vezér tere melletti központunkban
templom működik emlékkerttel, 
urnatemetővel, gazdag kopjafa- 

és viseletgyűjteménnyel.

Csend várja, hogy befelé és fölfelé 
tekintsen, értékek, hogy gazdagodjon,
lehetőség, hogy másokon segítsen.
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Elhunyt Parádi Gyula atya
Ferencváros Önkormányzata megrendüléssel értesült 
Parádi Gyula érseki tanácsos, nyugalmazott plébános, 
Ferencváros díszpolgára haláláról, aki március 28-án, 
húsvéthétfőn az örökkévalóságba költözött.

Életének 87., papságának 63. évében elhunyt Parádi Gyula 
atya, aki 1987-től 2004-es nyugállományba vonulásáig a Fe-

rencvárosi Assisi Szent Fe-
renc-plébánia plébánosa 
volt. Nagyon jó kapcsolatot 
alakított ki a hívekkel, va-
lamint az önkormányzat-
tal, a kerület kulturális és 
hitéletének aktív alakítója 
volt. 1997-ben Ferencváros 
Díszpolgára címmel tün-
tették ki, gyémántmiséjét 
2013-ban celebrálta a Bakáts 
téri templomban. Ismert volt 
rendíthetetlen hazafiságáról 
és Fradi-szeretetéről is.

Megboldogult Parádi Gyu-
la atya temetési szentmiséjét 

az Esztergomi Bazilikában tartják április 11-én 11 órakor, me-
lyet követően a Bazilika kriptájában helyezik örök nyugalomra. 
Lelki üdvéért április 15-én, pénteken 17.30-kor tartanak szent-
misét a Ferencvárosi Főplébánia templomban, a Bakáts téren.

Most dönthetünk az 1 százalékos felajánlásokról
Május 20-áig, az adóbevallás leadásának határidejéig lehet arról határozni, hogy a személyi jövedelemadó (szja) 1+1 
százalékával milyen célokat, civil vagy egyházi szervezeteket támogatnak az adófizetők. Annak ellenére, hogy több mint 
15 éve él a választás lehetősége, az elmúlt esztendőkben rendre 10 milliárd forintot meghaladó összeg került vissza az 
államkasszába a rendelkezés hiánya miatt.

Az szja bevallásakor komoly segítség nyújtható a rászorulóknak, 
hiszen a megjelölt szervezetek főként az 1 százalékokból látják el 
karitatív tevékenységüket, illetve fejlesztik rendszerüket. Az 1+1 
százalékos adomány pluszköltségek nélkül juttatható el a civil szer-
vezeteknek és a 31 történelmiként elismert egyház valamelyikének, 
vagy az úgynevezett kiemelt költségvetési előirányzatnak.

Sokak számára nem egyértelmű, de a felajánláskor nem kell vá-
lasztani az egyházak és a civilek között. Az adófizető magánsze-
mélyek minden évben az egyszázalékos civil támogatás mellett 
felajánlhatják adójuk +1 százalékát egy elismert egyház vagy a 
Nemzeti Tehetség Program mint kiemelt költségvetési előirányzat 
részére. Az egyházak azonban rendre kevesebb támogatást kapnak, 
mint a civilek. Szakértők szerint ennek egyrészt az az oka, hogy az 
egyházaknak adható 1 százalékot később vezették be, nem terjedt el 
annyira, sokan a mai napig nem tudnak erről a lehetőségről. Fontos 
tudni, hogy az egyházak többsége nem csupán vallási tevékenység-
re, hanem gyakran karitatív célokra, a rászorulókon való segítésre 
használja fel a felajánlásokat.

Az elmúlt éveket vizsgálva tavaly ajánlották fel a legtöbben adó-
juk 1+1 százalékát, viszont kevesebb szervezet között oszlott szét 
az összeg, mint korábban. 2015-ben is a civilek kapták a legtöbb 
támogatást: a 13,46 milliárd forint összértékű felajánlásból (amely 
csaknem egymilliárddal több az előző évinél) 7,85 milliárd forinttal 

részesedtek. A történelmi egyházak kasszája 4,32 milliárd forinttal 
gyarapodott, így ők tavaly 400 millió forinttal több támogatást kap-
tak. 2015-ben is a beteg gyermekeken segítő és az állatvédő szerve-
zetek voltak a legnépszerűbbek.

Az 1 százalékra jogosult kedvezményezett szervezetek listájáról a 
felajánlók az Adhat Adatbázis weboldaláról tájékozódhatnak, amely 
a legnagyobb és legrészlete-
sebb hazai alapítvány, illet-
ve egyesület kereső. Itt több 
mint 20 ezer, a NAV listájá-
ban is szerepelő, 1 százalék 
gyűjtésére jogosult szervezet 
közül válogathatnak. Ameny-
nyiben nincs rendelkezés, az 
összeg akkor sem marad az 
adófizetőnél, automatikusan 
az államkasszába kerül. Az 
adózók közel fele még mindig 
nem él felajánlási jogával, pe-
dig a fogadó szervezeteknek 
ez óriási segítség a sokszor 
nélkülözhetetlen tevékenysé-
gük végzéséhez.            T. D.

Parádi Gyula Budapesten született 1929. december 7-én. 
Esztergomban szentelték pappá 1953-ban. Először káplán 
lett a Budapest-Erzsébetvárosi Árpád-házi Szent Erzsé-
bet-plébánián (1953–54), majd kisegítő lelkész és karnagy 
a Budapest-Angyalföldi Szent László-plébánián (1954–
56), valamint kisegítő lelkész a Budapest-Szentistvánvá-
rosi Szent István-bazilikában (1956–57). 1957-ben ismét 
kápláni beosztást kapott az Esztergom-Belvárosi Szent 
Péter és Pál-főplébánián, a következő évben a Budapest-
Szentistvánvárosi Szent István-bazilikában, majd ugyan-
ezen esztendőben a Budapest-Józsefvárosi Szent József-
plébánián és a Budapesti Béke Királynéja Lelkészségen. 
1961-től az Esztergom-Vári Nagyboldogasszony és Szent 
Adalbert-főplébánián teljesített kápláni szolgálatot.

Sekrestyeigazgató volt 1964-től 1966-ig, majd ének-
tanár az esztergomi szemináriumban 1966-tól 1971-ig. 
Ekkor plébános lett Tarjánban, majd 1976-ban káplán a 
Budapest-Külső Váci úti Szent Mihály-plébánián. 1977-
től tíz éven át a budapesti lengyel templom templomigaz-
gatója volt, majd – 1987-től 2004-es nyugállományban 
vonulásáig – a Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc-plébánia 
plébánosa lett.

Munkája elismeréseként főegyházmegyei, majd érseki 
tanácsosi címet kapott 1966-ban. Lelkipásztori tevékeny-
sége mellett 1982-től helyettes esperes is volt, 2004-től 
2008-ig ellátta az egyházmegye exorcista feladatait is.

(forrás: Esztergom-Budapesti főegyházmegye)
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Nők a munka világában
A Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete (FERUPE) legutóbbi estjének vendége rendhagyó módon nem egy 
művész, vagy borász, hanem a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) kuratóriumi elnöke volt. Szalai 
Piroska prezentációjában bemutatta a hazai, valamint az uniós munkaerő-piaci helyzetet, benne a nők szerepét.

– Magyarországon jóval több a nyugdíjba 
vonulók, mint a munkaerőpiacra belépő fi-
atalok száma, és megközelítőleg 2 millió 
nő dolgozik aktív munkavállalóként – vá-
zolta a hazai foglalkoztatás sajátosságát 
a szakember. A BVK elnöke ugyanakkor 
rámutatott, a negatív demográfiai adatok 
ellenére a foglalkoztatási mutatók sokat 
javultak az elmúlt években. Jó példa erre, 
hogy az ország legsikeresebb megyéiben 
mindössze 3 százalékos a munkanélkü-
liség, itt tehát teljes foglalkoztatásról be-
szélhetünk.

Szalai Piroska szerint emelni kell a hazai 
részidős munkalehetőségek arányát, ami 
jelenleg ötöde az EU-átlagnak. Az előadó 
az önfoglalkoztatók (vállalkozók) jelentő-
ségéről is beszélt. Az elmúlt esztendőkben 
a kis- és középvállalkozások foglalkoztat-
ták a versenyszférában dolgozók több mint 
70 százalékát, de a térségben nálunk van 
a legtöbb alkalmazottja is a vállalkozá-
soknak. – Ezért tudták a kkv-k sikeresen 
túlélni a válságot – jelentette ki az alapít-
ványi elnök. Kiemelte, mivel az önfoglal-
koztatók nagy szerepet vállalnak a foglal-
koztatásban, és jelentősen hozzájárulnak a 
GDP-hez, támogatni kell őket.

Szalai Piroska arról is szólt, hogy az el-
múlt néhány év foglalkoztatásbővüléséhez 
több tényező is hozzájárult: erősödött a 
közfoglalkoztatás, bevezették a 25 év alat-
tiakra és az 55 év felettiekre vonatkozó já-
rulékcsökkentést, és a munkahelyvédelmi 

akcióterv is sokat lendített az ügyön. Ma 
a munkáltatók 800 ezer álláshely után ve-
szik igénybe a kedvezményeket. 2015 a 
nők munkavállalásában is lendületet ho-
zott: a járműiparban és a turizmusban nőtt 
leginkább az arányuk, utóbbinál 15 ezer 
fős emelkedést regisztráltak.

Az előadásból az is kiderült, a gyermekvál-
lalást nagyban befolyásolja az anyagi biz-
tonságérzet, amely az egyén napi gazdasá-
gi helyzetéből, a pénzügyi és munkahelyi 
kilátásaiból tevődik össze. Ennek kapcsán 
elhangzott, a kisgyermekesek foglalkoz-

tatásában sokat segített a gyed extra, és 
várhatóan a CSOK is javítja majd a muta-
tókat. Az elnök a célok között említette a 
gazdaság kifehérítését, melynek következ-
ményeként sokan jelennének meg a foglal-
koztatási statisztikákban.

T. D.

Adományt kapott 
a gyermekklinika
Négyszázezer forintos adománnyal támogatja az ELMŰ-
ÉMÁSZ társaságcsoport a Semmelweis Egyetem II. sz. 
Gyermekklinikájának működését, amely kiemelkedő szere-
pet tölt be Magyarországon a gyermekonkológiai ellátásban. 
A felajánlott összegből az intézmény új számítógépeket 
vásárolhat a radiológiai osztály számára. 

Az áramszolgáltató minden évben cégen belüli gyűjtést szer-
vez jótékonysági célokra. Rosta Péter, az ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt. 
ügyfélkapcsolati központjának vezetője az ünnepélyes átadáson 
elmondta, ilyenkor a dolgozók által felajánlott forintokat a ve-
zetőség megduplázza, az így kapott összeget pedig annak az in-
tézménynek juttatják el, amelyiket a munkatársak megszavaznak. 
A kollégák választása – az elmúlt két esztendőhöz hasonlóan – 
idén is a Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai Gyermekklinikájára 
esett. A jótékonysági tombolán kétszázezer forint gyűlt össze a 
munkavállalók jóvoltából, amelyet a cég ugyanekkora összeggel 
toldott meg, így az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvá-
nyon keresztül négyszázezer forintot adományozhattak a radioló-
giai osztály támogatására.

– A pénzből új számítógépeket veszünk – mondta el Szabó And-
rás professzor, a klinika igazgató főorvosa, aki szerint a radiológi-

án létkérdés a megfelelő számítástechnikai felszereltség, hiszen a 
képek és vizsgálatok leletezése, archiválása, a vizsgálati anyagok 
kiírása CD-lemezre ezeken az eszközökön történik. 

– 16 éves fennállásunk alatt több mint 300 millió forintot adomá-
nyoztunk a klinikának – közölte Bakó Katalin, az Együtt a Daga-
natos Gyermekekért Alapítvány kurátora, majd arra emlékeztetett, 
az alapítványnak köszönhető, hogy néhány éve mobilultrahang és 
digitális röntgenkészülék is került az intézménybe. Ezek munkáját 
fogják szolgálni az ELMŰ mostani támogatásából megvásárolan-
dó számítógépek.               T. D.
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Bölcsődések ünnepsége
– Pedagógusként több mint 30 évet 
töltöttem el gyerekek között, ezért 
mindig nagy örömmel teszek eleget 
az ehhez hasonló meghívásoknak. 
Ezúttal a Manólak Bölcsődébe tud-
tam ellátogatni, mely a „legzöldebb 
lakótelep” szívében ideális környe-
zet a kisgyermekek neveléséhez 
– mondta Zombory Miklós alpol-
gármester az intézmény szabadtéri 
húsvéti ünnepségén.

Ferencváros bölcsődei és óvodai 
nevelésért felelős alpolgármestere 
Hrisztov Marianna intézményve-
zető társaságában járta be a Dési 
Huber utcai bölcsődét, majd bekap-
csolódott a játékos ünnepségbe. A 

ragyogó tavaszi napon ajándékokat 
osztogató húsvéti nyuszi és kiskakas 
látogatta meg a gyerekeket, de volt 
tojásgyűjtés, nyuszisimogatás, és 
természetesen húsvéti dalok közös 
éneklése is.

– Bölcsődénk több mint 70, 1–3 
éves gyermek befogadását teszi le-
hetővé három korcsoportban. Az 
épületet nemrég felújították, kibő-
vítették, továbbá saját konyhával 
rendelkezik, melyből a szülők meg-
elégedésére egészséges és ízletes 
ételek kerülnek a kicsik asztalára – 
tudtuk meg a bölcsődevezetőtől.

(forrás: ferencvaros.hu)

Szociológushallgatók a Polgármesteri 
Hivatalban
A Budapesti Corvinus Egyetem negy-
vennégy harmadéves szociológia szakos 
hallgatóját látta vendégül Ferencváros 
Önkormányzata március 30-án.

Ferencvárost választották kutatási terepül 
a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói a 
szociálpolitikai kutatások tantárgyhoz kap-
csolódó projektfeladathoz. A diákoknak 
tájékozódniuk kellett a választott témakö-
rökkel kapcsolatos önkormányzati célki-
tűzésekről, feladatokról és a feladatellátás 
során felmerülő problémákról, mely az ön-
kormányzat honlapján elérhető stratégiai 
dokumentumok áttekintésével kezdődött.

A következő lépésben terepmunkán vet-
tek részt, mely során kisebb csoportokban 
járták be a IX. kerület különböző részeit, 
és felmérték, milyen szociális helyzetű 
emberek élnek az adott területen.

A harmadik szakaszban a Polgármesteri 
Hivatal üléstermében megtartott előadáso-
kat hallgathatták végig, melyek során Fe-
rencváros Önkormányzatának munkatársai 
mutatták be a diákok által választott téma-
körökkel kapcsolatos helyi eredményeket, 
tapasztalatokat.

A programot Kállay Gáborné alpolgár-
mester nyitotta meg, aki kijelentette, az 
önkormányzat nagyon jó kapcsolatot ápol 
a területén található közel 30 általános és 
középiskolával. Hozzátette, a városveze-
tés igyekszik stratégiai megállapodásokat 
kialakítani a kerületben működő számos 
egyetemmel, főiskolával is. Ezért különösen 
örül a Corvinus megkeresésének, amelyből 
reményei szerint a jövőben egy szorosabb 
együttműködés bontakozhat ki.

Sebők Endre, a FESZOFE Kft. igazgató-
ja Foglalkoztatást segítő helyi programok 
tapasztalatai címmel tartott előadást. Az 
ország legnagyobb hajléktalan közfoglal-
koztatójának vezetője bemutatta a cég szer-
vezeti felépítését, tevékenységének, műkö-
désének hátterét. 

A fiatalok ezután Cséry Ágnes, a Főépí-
tészi Iroda munkatársának fényképekkel 
gazdagon illusztrált bemutatóját tekinthet-
ték meg A városrehabilitáció eredményei, 
a megújuló városrészek lakóinak térhasz-
nálata témakörben. 

Végezetül Berecz Dénes tartott előadást 
A közösségfejlesztés szerepe a szegény-
ségben élők integrációjában címmel. A 
leendő szociológusok megismerhették Fe-
rencváros Önkormányzatának szegregáció 
visszaszorítása érdekében tett lépéseit. A 
Családmentori Iroda vezetője valódi közös-
ségek kialakulásáról számolt be, melyek a 
szegénységben élők létkörülményeinek ja-
vítására irányuló önkormányzati kezdemé-
nyezések nyomán alakultak ki.

Az előadások sikerét jelzi, hogy azok vé-
gén a hallgatók rengeteg kérdést tettek fel, 
melyekre az előadóktól kaptak választ.

Husz Ildikó projektvezető tanár, a 
Corvinus Egyetem Szociológia és Társa-
dalompolitika Intézet docense a látoga-
tást követően elmondta, nagyon jó élmé-
nyekkel gazdagodott ezen az alkalmon. 
Kiemelte az önkormányzat nyitottságát 
és kooperációkészségét, valamint a profi 
szervezést. Elmondta, a hallgatók számos 
olyan egyedi megoldást ismerhettek meg 
Ferencvárosban, amelyet tanáraik tanter-
mi oktatás keretében nem tudnának nyúj-
tani számukra. Kijelentette, lát esélyt a 
további együttműködésre, hiszen mivel az 
egyetem a IX. kerületben van, kötelessé-
güknek érzik, hogy megismerjék a város-
rész gondjait, amelyek megoldásában a 
Corvinus az önkormányzat partnere lehet 
a jövőben.

(ferencvaros.hu, V. L.)
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Ferencváros – huszonkilencedszer
Tizenkét év után ismét bajnoki címet nyert a Ferencváros labdarúgócsapata! A zöld-fehérek hat fordulóval a küzdelemso-
rozat vége előtt behozhatatlan előnnyel vezettek az MTK előtt, így bár kikaptak Debrecenben, biztossá vált az aranyérem.

Aki ott volt az Üllői úti stadionban 2004. 
május 27-én, sosem felejti el azt az estét. 
Három évvel azután, hogy a DVSC legyő-
zésével lett bajnok a Fradi – amit akkor 
több száz szurkoló ünnepelt a debreceni 
stadion gyepén –, az élvonal utol-
só fordulójában ismét a Lokit kel-
lett megverni a Ferencvárosnak az 
aranyéremhez. Ez újfent sikerült, és 
mivel az Újpest nem nyert, az FTC 
megszerezte 28. bajnoki címét.

Az azóta eltelt tizenkét esztendő-
ben a poklot is megjárta a Ferencvá-
ros. Éppen tíz éve, hogy az MLSZ 
– mint később a bíróság kimondta, 
jogtalanul – kizárta a Fradit az NB 
I-ből, ahová meglepetésre csak há-
rom idény után tudott visszakerülni. 
Azonban ekkor sem tudott megha-
tározó gárdává válni, egy 2011-es 
bronzérmet leszámítva nem ért el a 
klubhoz méltó eredményt. 

Aztán 2013. december 18-án 
Thomas Dollt nevezték ki vezető-
edzőnek – ez a nap jelentette az új 
időszámítás kezdetét. A sokszoros német 
válogatott, edzőként a Hamburggal bronz-

érmes Doll új szemléletet hozott a klubhoz, 
és a Fradi elindult a felfelé vezető úton.

2014 tavasza ugyan döcögve kezdődött, 
de utolsó kilenc mérkőzését megnyerte 
az FTC, így feljött a harmadik helyre. A 

következő évadban eggyel feljebb lépett 
a gárda a dobogón, ezüstérmes lett, 2015 

májusában pedig a bajnok Videoton kiüté-
sével megnyerte a Magyar Kupát.

Tavaly nyáron folytatódott a módszeres 
csapatépítés, ismét érkeztek új játékosok, 
és már az első meccsek után látszott, hogy 

a Fradinak nincs ellenfele a hazai 
pontvadászatban. A rajt óta az élen 
áll az együttes, amely először a tíze-
dik mérkőzésen vesztett pontot. A téli 
szünetig lejátszott 19 meccs közül 
tizenhatot megnyert, a folytatásban 
csak az volt a kérdés, mikor lesz meg 
papíron is a bajnoki cím.

Tavasszal kissé akadozott a gépe-
zet, így csak a 26. forduló után ala-
kult ki olyan állás, hogy ismét a Deb-
recen elleni mérkőzésen dőlhetett el 
az aranyérem sorsa. Mivel az MTK 
simán kikapott Pakson, az FTC első-
sége úgy is biztossá vált, hogy nem 
szerzett pontot a cívisvárosban.

A következő lépést a nyári BL-
selejtezőkön kell megtenni a Fe-
rencvárosnak, ott kell bizonyítania, 
hogy nem csupán itthon képes jó 

teljesítményre.
M. S. 

Elmaradt a döntőbe jutás
Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupájának Keleti 
Fordulóját április 2-án, szombaton rendezték meg a 
pesthidegkúti Pokorni József Sport- és Szabadidőközpont 
műfüves kispályáin.

A sportesemény, amelyen a IX. kerület első ízben vett részt, 
Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár köszöntőbeszé-
dével kezdődött. Ferencváros Önkormányzatának képvi-
selőkből és hivatali dolgozóiból álló csapata az E csoport-
ban mérkőzött meg Berettyóújfalu, Dabas, Hajdúhadház, 
Kecskemét és Vác gárdájával. A mieink a csoportkörben 
két 5-0-ás győzelem mellett három vereséget szenvedtek, 
így 6 ponttal a IV. helyen végeztek, és nem jutottak tovább. 
A csapat tagjai voltak: Bácskai János polgármester (csapatka-
pitány), Ruzsits Ákos aljegyző, Mezey István, Mészáros László, 
Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselők, Zólyomi Mátyás fe-
lügyelőbizottsági elnök, Halmai András irodavezető-helyettes, 
valamint Világos István, Riskó György, Jónás András és Popo-
vics Mihály hivatali munkatársak. 

Ünnepi malőr

– Halló, üveges? Itt Kovácsné a Bakáts térről. 
Jöjjön gyorsan, bajnok lett a Fradi!

Öt gól és aranyeső
Fiatal játékosok sorfala között, egy, a kezdőkörben felállított Baj-
nokcsapat 29 feliratú diadalkapu alatt vonultak pályára az arany-
érmes Ferencváros futballistái a Paks elleni, hazai bajnokavató 
mérkőzés előtt. A közönség hatalmas ünneplésben részesítette az 
együttest, amely igyekezett ezt jó játékkal meghálálni. A zöld-fehé-
rek végig nagy fölényben játszottak, és bár volt egy gyengébb sza-
kasza is a meccsnek, végül szép gólokat szerezve 5-2-re győztek.

A lefújás után először Thomas Doll vezetőedző ragadott mikro-
font. – Hajrá, Fradi! Köszönjük nektek! – mondta magyarul, majd 
Gyömbér Gábor csapatkapitány szólt a szurkolókhoz. Ő is meg-
köszönte az egész éves biztatást a drukkereknek, és kifejezte re-
ményét, hogy még sok örömet élnek meg velük együtt. Ezután az 
Üllői út felőli kapu előtt a nagy sorozatok végén szokásos arany-
színű konfettieső hullott az önfeledten ünneplő bajnokokra.
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Kosártornát rendeztek középiskolásoknak
Ferencváros Önkormányzata és a Ferencvárosi Gyer-
mek- és Ifjúsági Önkormányzat Középiskolás Kosártor-
nát szervezett április 2-án, melyre a kerület fiú diákjait 
várták.

A Vendel utcai Sportcsarnokban megtartott program 9 órakor 
kezdődött és 14 óráig tartott. Völgyesi Attila, az önkormányzat 
munkatársa elmondta: nyolc ferencvárosi középiskolából érkez-
tek a csapatok, amelyekben – a streetballhoz hasonlóan – 3-3 fő 
játszott.

A torna részeként büntetődobó versenyt is rendeztek, melynek 
győztese Takács László (Gundel 2) lett.

A tematikus sportrendezvények célja, hogy Ferencváros Önkor-
mányzata a kerületben élők vagy tanulók számára ingyenes spor-
tolási lehetőségeket biztosítson. Ezúttal a FEGYIÖK-kel közösen 
szervezték a programot. A kosártorna lebonyolításához Iványi Ru-
dolf testnevelő tanár, a Ferencvárosi Diáksport Bizottság elnöke 
adminisztratív, Buday Zsolt, a Pest Megyei Kosárlabda Szövetség 
elnöke pedig szakmai segítséget nyújtott.
Végeredmény:
1. „KRISZTI”, 2. „LEÖVEY KIRÁLYOK”, 3. „GUNDEL 1”

(forrás: ferencvaros.hu)

Nemzetközi hokisikerek
A Ferencváros két utánpótlás-jégkorongcsapata is nemzetközi tornán szerepelt a közelmúltban. A Fradi fiataljai mind-
két eseményen nagyszerűen játszottak, és megnyerték mind a füsseni, mind a budapesti küzdelemsorozatot.

Németország Füssen városára mindig emlé-
kezni fognak a ferencvárosi hokikedvelők, 
hiszen 1973 novemberében, a BEK máso-
dik fordulójában 8-7-re győzött itt az FTC 
(majd Budapesten is megverte az akkor eu-
rópai élcsapatnak számító EV Füssent).

E bajor településen rendezték meg idén azt 
az U13-as tornát, amelyen a Fradi együtte-
se (képünkön) is jégre lépett. A zöld-fehérek 
első mérkőzésükön 2-2-es döntetlent játszot-
tak a cseh Frydek-Místek gárdájával, majd 
a Füssen környéki csapatokból összeállított 
German Eagles Red nevű, külföldi játékoso-
kat is bevető együttest múlták felül 4-1-re. A 
csoport utolsó meccsén magabiztosan verték 
a finn Järvenpään Haukatot, a döntőbe jutá-

sért a German Eagles Blue ellen kellett küz-
deniük a ferencvárosiaknak – ezt a feladatot 
is megoldották. A fináléban ismét az Újpes-
tet két vállra fektető GER várt a srácokra, 
ezúttal is az FTC nyert. A legjobb játékosnak 
járó díjat Halász Ákos kapta.

– A 3-0-ás diadal után a hazaiak orosz 
edzője elkérte a fiúk útlevelét, mert nem 
akarta elhinni, hogy mindannyian ebbe a 
korosztályba tartoznak – mesélte edzőjük, 
Szabó „Coca” István. – Nem tagadom, 
büszkeséggel töltött el, hogy a játékuk 
alapján idősebbeknek gondolta a srácokat 
– tette hozzá.

Az U14-es csapat a káposztásmegyeri 
Jégpalotában a European Golden Puck el-

nevezésű tornán vitézkedett. A szlovákiai 
Kosicét 6-0-ára, a szlovén Olimpija Ljubl-
janát 4-2-re, a Vasast 2-0-ára győzték le 
a zöld-fehérek, a cseh HC Slavoj Český 
Krumlov azonban 3-1-re nyert a Fradi ellen. 
Az elődöntőben az Erzsébeti Farkasokat 
múlta felül az FTC 2-1-re. Az elsőségért 
újra a csehek következtek, és egy rendkívül 
változatos meccsen 7-5-re győzött a reme-
kül hokizó Ferencváros. A torna legjobb ka-
pusa a zöldek hálóőre, Aldahduh Márk lett.

A szezon zárásaként az Orbán György 
edzette U12-esek lépnek jégre Káposztás-
megyeren a European Golden Puck tornán.

M. S. 
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Költészet  
napi kvíz
A helyes válaszokat a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között 
a József Attila Emlékhely aján-
dékcsomagját sorsoljuk ki.

1. Ki írta az előszót József Attila első 
önálló verseskötetéhez, a Szépség 
koldusához?
A) Juhász Gyula
B) Illyés Gyula
C) Németh László

2. József Attila nővére, Etelka volt a 
költő hagyatékának gondozója. Hány 
évet élt?
A) 75
B) 99
C) 101

3. Mióta ünnepeljük a Magyar Költé-
szet Napját?
A) 1964
B) 1989
C) 1993

4. Ki mondott beszédet az első Költé-
szet napi ünnepségen a Gát utca 3. 
előtt?
A) Faludy György
B) Kassák Lajos
C) Márai Sándor

5. A tavaly Kossuth-díjjal kitüntetett, 
korábban a Ferencváros József Atti-
la díját is elnyerő költőnő a kerület-
ben működő Széphalom Könyvmű-
hely vezetője. Ki ő?
A) Jókai Anna
B) Karafiáth Orsolya
C) Mezey Katalin

6. Ki kapta tavaly (posztumusz) a 
Ferencváros József Attila díját?
A) Lázár Ervin író
B) Miklós Tibor dalszövegíró, ren-
dező
C) Latinovits Zoltán színész, rendező

IDŐSÜGY

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

Békére szomjazik a lélek
Belső értékeink nyomában – önismeret, személyiségfejlesztés címmel indult új 
előadássorozat „A teljesség felé” idősügyi program részeként. A foglalkozások 
segítenek felfedezni a bennünk szunnyadó jó tulajdonságokat, megteremteni 
és fenntartani a belső békét, amit semmi sem boríthat fel. Az előadások meg-
erősítenek abban is, hogy soha nem késő jó vagy még jobb irányba fordítani 
életünk hajóját. 

A minden hónap első keddjén megrendezett találkozókat a Belső Értékeinket Kibonta-
koztató Egyesület tartja, amely 16 éve szervez szülőknek, felnőtteknek és gyerekeknek 
interaktív foglalkozásokat, valamint tart pedagógusoknak továbbképzéseket az értékala-
pú oktatás módszeréről. A 20 éve működő Belső Értékeink Nemzetközi Oktatási Program 
küldetése, hogy belső értékeinket újból „élővé” tegyük, így olyan emberi értékrendet 
alakítsunk ki, amelyben jól érezzük magunkat, és ami a környezetünkre is jó hatással van. 
A beszélgetést irányító Fried Zsófia személyiségtréner szerint a mai világ ritkán bátorít 
arra, hogy használjuk a mindegyikünkben ott szunnyadó jó tulajdonságainkat. Amit vi-
szont nem használunk, az feledésbe merül.

Az új lehetőség – függetlenül attól, hogy idősügyi programként jelentkezik – minden 
korosztálynak ajánlott: ha fiatal, akkor azért, hogy lássa, az életet más módon is lehet 
élni, nemcsak úgy, ahogy eddig gondolta és tapasztalta. Ha felnőtt, akkor pedig azért, 
hogy más minőséget tudjon adni az életének, és ezt a mást, ezt a jobbat megmutassa 
környezetének, a következő nemzedéknek. – Sokszor nem tudatosul bennünk, de életünk 
mindig valamilyen módon irányadó mások számára. Vagy követik vagy elvetik. Éljünk 
úgy, hogy mi is jól érezzük magunkat, és mások számára is vonzó példa legyen – taná-
csolta a tréner.

A bemutatkozókból kiderült, sokan azért jöttek el az első foglalkozásra, mert betegek, 
magányosak, változtatni akarnak zárkózott életmódjukon és nyitnának a pozitív gondo-
latok felé. Fried Zsófia szónoklat helyett játékos feladatokat adott a jelenlévőknek, akik 
saját életükből vett példáikon keresztül eszméltek rá hibás szokásaikra és fedezték fel 
feledésbe merült értékeiket.

Az egyesület módszere a 12 emberi alapértéken alapul. Az ENSZ kezdeményezése 
alapján 129 országban kérdezték meg az embereket, mi kell egy jobb világ megteremté-
séhez. A válaszokból született meg a 12 érték, amely a minőségi élethez szükséges. Ezek 
között van a szeretet, becsület, tisztelet, felelősség és béke. Az előadó úgy véli, a min-
dennapi életben ezek az értékek csak szavak szintjén léteznek: vágyunk rájuk, beszélünk 
róluk, de nem gyakoroljuk. Pedig a jó tulajdonságaink adnak erőt ahhoz, hogy kezelni 
tudjuk létünk nehézségeit. A tréner szerint az emberek többsége mindig mástól várja a 
visszaigazolást, ahelyett, hogy önmagától kapná meg. Nincs ugyanis elég önbecsülésünk, 
hogy képesek legyünk elfogadni saját ítéletünket saját magunkról. Ha valaki egyik nap 
dicsér, a másik nap rosszat mond rólunk, melyiket fogjuk elhinni?      T. D.
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Idősügyi programajánló 

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-tanfo-
lyam, a német társalgási klub, a kezdő és 
haladó számítógép-kezelői tanfolyamok a 
regisztrált résztvevők számára a szokásos 
időpontokban és helyszíneken kerülnek 
megtartásra.

Kiemelt rendezvények
Egy különleges csodavilágot ismerhetnek 
meg április 20-án azok, akik ellátogatnak 
a Doll House Babaház tárlatvezetésére. 
Megtudhatják, hogyan készülnek a porce-
lán- és textilbabák, mi a titkuk a bozontos 
maciknak, és ötleteket gyűjthetnek az ott-
honi ajándékkészítéshez is.

A Filmklub következő vetítésén érdekes 
„kísérletre” invitáljuk önöket. Az igazi 
Mao című film az áldokumentumfilm mű-

fajának egyik klasszikus darabja, melynek 
során magunk sem tudjuk már, mit higy-
gyünk igaznak és mit álhírnek. Ön vajon 
eligazodik a jól megkomponált informáci-
ók útvesztőjében? Április 21-én kiderül! A 
vetítés után beszélgetés és tombola várja a 
résztvevőket.

A nagy érdeklődésre való tekintettel május 
2-án és 6-án ismét kétnapos elsősegély-
tanfolyamra invitáljuk az érdeklődőket. 

Ha szeretné tudni, mi a teendő egy otthoni 
rosszullét, esés vagy csonttörés esetén, ho-
gyan kell újraéleszteni a sérültet és ellátni 
a beteget, várjuk óráinkra. A kurzuson a 
létszám korlátozott, így a részvétel előze-
tes regisztrációhoz kötött! Információ és 
jelentkezés: 215-1077/392 vagy idosugy@
ferencvaros.hu

Helytörténeti séta 
Látogatás József Attila gyermekkorának  
emlékhelyein
Április 13. (szerda) 10.00 – találkozó a 
Ferenc téren

Koncert
Az Erdődy Kamarazenekar tavaszköszöntő 
koncertje
Április 16. (szombat) 16.00 – Dési Művelődé-
si Ház (Toronyház utca 17/B)

Törődjön többet egészségével! 
Orvosi előadás az Új Medicináról:  
betegségeink lelki háttere
Április 14. (csütörtök) 13.00 – Vöröskereszt 
(Mester utca 38.)

Mindentudás Akadémiája 
Egyháztörténeti szeminárium: az unitárius 
egyház
Előadó: Léta Sándor, a Bartók Béla Unitárius 
Egyházközség lelkésze
Április 18. (hétfő) 15.00 – Házasságkötő 
terem (Bakáts tér 1.)

Tárlatvezetés a Doll House Babaházban 
Április 20. (szerda) 10.00 – Ráday utca 14.

Filmklub
Az igazi Maó című film vetítése, majd beszél-
getés és tombola
Április 21. (csütörtök) 15.00 – Helytörténeti 
Gyűjtemény (Erkel utca 15.)

Nárciszfutás  
a Magyar Hospice Alapítvánnyal 

Április 22. (péntek) 10.00 – József Attila-la-
kótelep, Nyúldomb

Mindentudás Akadémiája  
Szeminárium az európai királyságokról:  
Spanyolország
Április 28. (csütörtök) 16.00 – FMK (Haller 
utca 27.)

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

Népdalkör 
Április 20.  (szerda) 13.00 – Platán Idősek 
Klubja (Toronyház utca 11.)

Festőklub 
Április 19., 26. (kedd) 13.00 – Szerető Kezek 
Idősek Klubja (Friss utca 5.)

Cukorbetegklub 
Április 26. (kedd) 14.30 – FESZ oktatóterme 
(Dandár utca 28.)

Gyógytorna 
Április 13., 20., 27. (szerda) 11.00 – Dési MH 
(Toronyház utca 17/B) és FMK  
(Haller utca 27.)

Vízitorna 
Április 15., 22., 29.  (péntek) 16.00 – Mol-
nár Ferenc Általános Iskola uszodája (Mester 
utca 19.) és Weöres Sándor Iskola uszodája 
(Lobogó utca 1.)

3-1-2 meridiántorna 
Április 13., 20., 27. (szerda) 15.00 – FMK 
(Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga  
időseknek 

Április 21., 28. (csütörtök) 10.00 – József 
Attila-lakótelepi Közösségi Ház (Toronyház 
utca 3/B)
Az április 14-i foglalkozás technikai okok miatt 
elmarad!

Nordic walking 
Kezdő csoport
Margitszigeti séta
Április 13. (szerda) 10.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. épület 
földszintjén 

Haladó csoport
Séta a Budai-hegységben
Április 14. (csütörtök) 10.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. épület 
földszintjén 
A helyszínre való utazás tömegközlekedéssel 
történik, a program az időjárás függvényében 
változhat.

Tánctanfolyam 
Én táncolnék veled…
Tanfolyamzáró foglalkozás 
Április 13. (szerda) 14.00 – FMK  
(Haller utca 27.)

Séta a Várkertben 
Április 21. (csütörtök) 10.00 – Találkozó a 
4-es villamos Újbuda végállomásánál
A helyszínre való utazás tömegközlekedéssel 
történik.

Sakk-klub 
Április 19., 26. (kedd) 10.00 – FMK (Haller 
utca 27.)

Számítógép- és mobiltelefon- 
használati tanácsadás 

Ingyenes internetezési lehetőség, tanácsadás 
diákok közreműködésével
Április 18. (hétfő) 14.30–15.30 – Szent-Györ-
gyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 
(Lónyay utca 4/C–8.)
Az április 25-i foglalkozás elmarad!
Április 19., 26. (kedd) 15.00–16.00 – Telepy 
Károly Általános Iskola és Gimnázium (Telepy 
utca 17.)
Április 14., 21., 28. (csütörtök) 15.30–16.30 – 
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
(Toronyház utca 21.)



Ferencváros12 KULTÚRA

111 éve született Rejtő Jenő
Aki mer, az nyer? címmel rendeztek életmű-kiállítást a népszerű szerző tiszteletére a Páva utcai Zsinagóga és Holo-
kauszt Emlékközpontban. A Rejtő Jenő születésének 111. évfordulója alkalmából megrendezett tárlatot és a kapcsolódó 
programsorozatot Ferencváros Önkormányzata 750 ezer forinttal támogatta.

Az időszakos kiállítást március 22-én Szita Szabolcs történész, 
a központ igazgatója nyitotta meg Rejtő Jenő élettörténetének 
ismertetésével. Bár a nagyközönség főként mint komikus ka-
landregények íróját 
ismeri P. Howard és 
Gibson Lavery álné-
ven, Rejtő a ‘30-as 
évek Budapestjének 
keresett kabaré- és 
operettszerzője is 
volt, valamint film-
forgatókönyveket is 
írt. Legsikeresebb 
darabja, az Aki mer, 
az nyer?, melyet több 
mint százötven alka-
lommal játszottak. 
Életének utolsó éve-
iben az író – zsidó 
származása miatt – 
egyre inkább kiszo-
rult a köz- és szín-
házi életből, majd 
1943-ban, 37 évesen 
munkaszolgálatos-
ként vesztette életét a 
Szovjetunióban. A kiállítás-megnyitó filmvetítéssel folytatódott: 
az érdeklődők a közelmúltban Madarász Isti rendezésében elké-
szült A fekete múmia átka című alkotást tekinthették meg. A Páva 
utcai zsinagóga karzatán rendezték be Rejtő Jenő emlékkiállítását, 

a sokak által ismert P. Howard-képregények embernagyságú, szí-
nezett kockáival. A karzat két oldalát a kalandregények borítóival 
dekorált fal köti össze, míg a túloldalon személyes relikviákkal 

megtöltött vitrinek, 
plakátok és egy dol-
gozószoba-rekonst-
rukció kalauzolja 
vissza a látogatót a 
‘30-as évek művész-
világába. 

A Rejtő Jenő ka-
landos életét bemu-
tató, kifejezetten 
gyermekközpontú, 
interaktív tárlatra 
egyéni látogatók és 
iskolás csoportok 
jelentkezését is vár-
ják április 21-éig. 
A kisiskolások szá-
mára Rejtő mun-
kásságát játékok, 
képregényszínezés 
és egyéb interaktív 
feladatok révén mu-
tatják be, az idősebb 

korosztályok számára pedig különböző rendhagyó órák igényel-
hetők. A kiállítás látogatása ferencvárosi lakosok számára ingye-
nes.

(forrás: ferencvaros.hu)

Négyszereplős Hamlet
Horgas Ádám rendező és négytagú színészcsapata: Jaskó Bálint, Juhász Réka, 
Gerner Csaba és Szirtes Balázs mozgásszínház alapú, akciódús, szinte komi-
kus Hamlet-bemutatóval készült a Pinceszínházban.

A ferencvárosi teátrum áprilisi premierjén 
a színészek új megbízást kaptak. Ezúttal 
Fortinbrastól. Hamlet történetét kell előad-
niuk. A négytagú társulat alakítja az összes 
szerepet, játszanak, énekelnek, táncolnak, 
és mint annak idején Claudiust, csapdába 

csalnak – ezúttal minket, 
nézőket. 

Virtuóz módon válto-
gatják a figurákat, nőből 
férfi, férfiből nő, fiatal-
ból öreg, királyból sírásó 
lesz. Nevetünk, ám a vé-
gére mégis megfacsarják 
szívünket. Az előadás 
nemcsak játékstílusában 
fedezi fel újra a Shakes-
peare-darabot, hanem 
formájában is: habár ke-

vés díszletet és kelléket használ, a speciális 
térvetítésnek köszönhetően látványszínhá-
zat teremt belőle.

Az előadást a Pinceszínház a Budapesti 
Tavaszi Fesztivállal együttműködésben 
mutatja be.

Egry József-kiállítás  
a Bibliamúzeumban
Egry József festőművész alkotásaiból nyí-
lik tárlat április 13-án 17 órakor a Ráday 
Gyűjtemény Bibliamúzeumban. A Dolga-
im című kiállításra győri, miskolci, bajai, 
kecskeméti, veszprémi múzeumokból, 
valamint a Magyar Nemzeti Galériából 
érkeznek a műalkotások. A tárlaton kü-
lönböző technikájú műveket láthatunk: a 
nagyméretű olajfestményektől a tenyérnyi 
levelezőlapra készült rajzokig, az olajpasz-
telltől az akvarellig, a ceruzarajtól a sok-
szorosított grafikáig. 

A kiállítás bepillantást enged az életműbe 
a korai alkotásoktól egészen a késői fest-
ményekig. A művész számos önarcképet 
készített, ebből most több mint fél tucat 
látható a Ráday utcában. 

A tárlat szeptember 30-áig, hétfőtől pén-
tekig 10–19 óra között látogatható a Bib-
liamúzeum kiállítóterében (Ráday utca 
28.).
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Vers-Dal Fesztivál a Désiben
A Költészet Napjához kapcsolódóan április első hétvé-
géjén megrendezték a második József Attila Vers-Dal 
Fesztivált a Dési Huber István Művelődési Házban.

Tartalmas két napot tudhat maga mögött 
az, aki végigkövette a 2016-os József At-
tila Vers-Dal Fesztivált a Désiben. Zenei 
produkciók váltották egymást sűrű rend-
ben, ezen kívül műhelymunka, költői est, 
gálaműsor volt a program. A fellépők fi-
gyelmét felhívták arra, hogy a fesztiválban 
inkább közös élményt, verses-zenés talál-
kozót lássanak, ne megmérettetést. 

Az esemény megnyitóján az egyik fő-
szervező, Sólyom Tamás köszöntötte a 
megjelenteket, majd ismertette a rendez-
vény történetét, mely a győri Hangraforgó 
együttest alkotó házaspár kezdeményezé-
séből indult. A tavaly nevében és felfogá-
sában is megújult fesztivál szervezői idén 
felkeresték Ferencváros Önkormányzatát, 
amely teljes mellszélességgel támogatta a 
rendezvényt, és rendelkezésre bocsátotta a 
Dési Huber István Művelődési Ház épüle-
tét.

A szombati napon zenei produkciókat 
hallhatott a közönség. Az első rész végén 
találkozón vehettek részt – versmondók-
kal, beszélgetéssel, költő-zenész eszme-
cserével –, melyet az azonnali megzenésí-
tés izgalma is fűszerezett. A második rész 
végén Kukorelly Endre költői estjét tekint-

hették meg az ér-
deklődők, melyet 
egy gálaműsor kö-
vetett. 

Vasárnap ismét 
két részben voltak 
láthatók a zenei 
produkciók, vers-
koncertek. Az esti 
díjátadón Kállay 
Gáborné alpolgár-
mester elmondta: 
az önkormányzat 
örömére szolgál, 
hogy támogathat egy ilyen pozitív kezde-
ményezést. Hozzátette, a Gát utca 3. szám 
alatti József Attila Emlékhely tavalyi át-
adásával a kerület útjára indította a József 
Attila mindenkinek programot, hogy ne 
csak a Fradi, de a költőfejedelem is eszébe 
jusson az embereknek, ha a IX. kerületre 
gondolnak. A magyar irodalom, költészet 
népszerűsítése tehát sarokköve az önkor-
mányzat kulturális programjának, ebbe 
illeszkedik az idén második alkalommal 
megrendezett esemény is. 

A költői zsűri tagja Karafiáth Orsolya, 
Janox és Pécsi Marcell volt, míg a zenei 

zsűrit Krulik Zoltán (Makám), Heinczinger 
Miklós (Misztrál) és Sólyom Tamás (Szél-
rózsa) alkotta. Nekik kilencven szerző 300 
művét kellett értékelniük, és kiadni a négy 
fődíjat. A legjobb vers díját Miklya Zsolt 
Diószonáta című műve kapta, a legjobb sa-
ját dalos előadó Marzipan B lett, a legjobb 
József Attila-vers megzenésítőjének Né-
meth Viktort választották, a legjobb vers-
megzenésítőnek járó fődíjat pedig Fűri 
Rajmund vihette haza. A fődíjak mellett az 
ítészek összesen tizenhárom különdíjat is 
kiosztottak.

(ferencvaros.hu, M. K.)

LEGO-kiállítás és -börze
Április 15–17. 
Nyitva tartás: péntek, szombat 9.00–
18.00, vasárnap 9.00–17.00
A LEGO az a játék, amit nem lehet meg-
unni, mindig újat és újat lehet építeni be-
lőle, csak a képzeletünk szabhat határokat. 
Star Wars, DUPLO, Friends, Technic, 
Architecture, Spongya Bob, Verdák, 
Chima, Ninjago, Super Hereos, Egyiptom, 
Róma, City, Movie, Kalózok, Modellau-
tók, Gyűrűk Ura, Scooby-Doo, Monster, 

Vikingek, Castle, Western 
A kiállítás mellett lesz 
játszóház, kreatívsarok és 
-börze, ahol kedvező áron 

lehet vásárolni készleteket, 
figurákat, kiegészítőket 

és LEGO-elemeket.
Diákjegy: 300 Ft
Felnőttjegy: 500 Ft

Csoportoknak: 300 Ft/fő 
(minimum 10 fő)

Baba-mama Börze
Baba-, gyerekruha és játékvásár
Április 23. 9.00
A belépés díjtalan!

„Tavaszi álmok”
A Ferencvárosi Művészetkedvelők  
Társaságának báli rendezvénye
Április 29. 15.00
Zenél: Tarnai Ágnes
Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek
Belépő: 700 Ft

III. Ferencvárosi Tavaszünnep
Április 30. 10.00–22.00
Haller park (Haller u.–Mester u. sarok) 
10.30 Tavaszi Zsongás – gyermekműsor a  
Kiss Kata zenekarral
11.30 Bura Sándor és zenekara
15.00 Operett – Musical – Örökzöld 
Dallamok
Zátrok Vivien műsora

16.00 Bemutatkoznak az FMK mozgás-
tanfolyamai
• Mozdulatcsiszoló Táncműhely 
• ECDS Tánciskola 
• 4 Muskétás SE Rocky 
• Zen Bu Kan Kempo 
17.00 Vásáry André-koncert
19.30 Keresztes Ildikó-koncert
20.00 Bácskai János polgármester  
köszöntője
20.10 Charlie-koncert 
Minden program ingyenes!
Egész napos kísérőprogram:
kézművesvásár, ugrálóvár, pónilovaglás,
csúszda, elektromos kisautók,
kézműves játszóház

Höcögő táncház
Magyar táncház gyerekeknek és családok-
nak kézműves foglalkozással, kéthetente 
élőzenével
Csütörtök 17.00 
Belépő: 300 Ft
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Föld napi bolhapiac
Helyszín: Napfény utcai áruházak előtti terület 
Időpont: 2016. április 23., szombat 9–13 óráig
Várjuk mindazokat, akik megunt régi háztartási eszközeiket, 
könyveiket, ruháikat, játékaikat vagy bármely használati tárgyu-
kat szeretnék ily módon értékesíteni vagy elcserélni.

Jelentkezés a 217-1725-ös telefonszámon vagy a 
kornyezetvedelem@ferencvaros.hu e-mail címen, április 20., 
szerda 12 óráig.

Az asztalok korlátozott mennyisége miatt csak az első 20 jelent-
kezőnek tudjuk biztosítani a helyeket, érkezési sorrendben, kizá-
rólag előzetes regisztráció alapján.

Kizárólag IX. kerületi lakosok vehetik igénybe, lakcímkártya 
bemutatásával.

Eső esetén a Föld napi rendezvény a Toronyház u. 3/B szám alat-
ti Közösségi Házban kerül megrendezésre, a bolhapiac azonban 
ez esetben elmarad!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Ferencváros Önkormányzata

Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgaz-
dálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes Veszé-
lyeshulladék-gyűjtési akciót hirdet

2016. április 23-án, szombaton 9.00–13.00 óra között

Helyszínek:
• Napfény utca (Lidl áruház előtt)
• Bakáts tér (Polgármesteri Hivatal épülete előtt)
• Helyszínváltozás! Lenhossék utca 24–28. sz. előtt (Ven-

del utca felőli részen)
A háztartásban feleslegessé váló alábbi hulladékokat gyűjtjük:

• elem, akkumulátor
• elektronikai hulladék
• festékpatronok és -kazetták
• fénycső, villanykörte
• lejárt szavatosságú gyógyszer
• növényvédő szer
• festékes, hígítós doboz, rongy 
• fáradt olaj
• használt étolaj
• tisztítószerek, dezodoros flakonok
• oldószerek, 
• ragasztómaradékok
• levegőszűrő, olajszűrő
• savak, lúgok, vegyes laborvegyszerek

A gyűjtést az A.S.A. Magyarország Kft. szakemberei végzik. 
Ha ezek az anyagok a háztartási hulladékokkal együtt kerül-
nek a szeméttelepre, komoly környezeti problémákat okoznak. 
Környezetünk védelme érdekében kérjük, akciónkat minél töb-
ben szíveskedjenek igénybe venni! 

AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG FERENCVÁROSI LAKOSOK 
SZÁMÁRA, HÁZTARTÁSI MENNYISÉG ÁTVÉTELÉRE 
VONATKOZIK!

A következő veszélyeshulladék-gyűjtés időpontja: 2016. jú-
lius 2.

Hirdetési 
lehetőség

a Ferencváros újságban

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy megnyílt 
a lakossági apróhirdetések, illetve a vállalkozói 

hirdetések megjelentetésének lehetősége lapunkban.

Amennyiben hirdetést adna fel, kérjük, igényét 
jelezze számunkra a

szerkesztoseg@ferencvaros.hu 

e-mail címen.

FELhíVÁS
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marihuánaültetvény  
a Lónyay utcában
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Fel-
derítő Főosztálya nyomozást indított Sz. 
György 49 éves budapesti lakossal szem-
ben kábítószer-kereskedelem bűntett, va-
lamint K. Géza 40 éves és F. Ferenc 43 
éves szintén budapesti lakossal szemben 
kábítószer-birtoklás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt. A nyomozók-
nak felderítő tevékenységük során került 
látókörükbe a Lónyay utcai pincehelyiség, 
ahol a gyanú szerint marihuánát termesz-
tenek, valamint más típusú kábítószert is 
értékesítenek. A rendőrök április 2-án este 
ellenőrzést tartottak a helyszínen, és a ház-
kutatás során 107 tő indiai kendert, 4,2 ki-
logramm szárított marihuánát, 118 gramm 
speedet, 23 darab LSD-bélyeget, valamint 
333 gramm hasisgyantát és 19 darab, egy-
előre beazonosítatlan tablettát foglaltak le. 
A nyomozók a helyszínen lévő három férfit 
elfogták, előállították és gyanúsítottként 
kihallgatták. Velük szemben a további el-
járást – őrizetbe vételük mellett – a BRFK 
Felderítő Főosztály Vizsgálati Osztálya 
folytatja le, egyben előterjesztést tettek 
előzetes letartóztatásuk indítványozására.

(forrás: police.hu)

Túl hangos volt, tetten érték 
A IX. kerületi rendőrkapitányság eljárást 
folytat F. György 49 éves budapesti lakos 
ellen, aki megalapozottan gyanúsítható 
azzal, hogy március 31-én 1 óra 30 perc 
körüli időben egy Erkel utcai lakóház pin-
cerendszerének ajtaján átmászva lejutott 
a tárolóhelyiségekhez, ahol lefeszítette 12 
ajtó lakatját, majd különböző értékeket 
tulajdonított el. A cselekménnyel járó za-
jokra figyelmes lett az egyik lakó, aki ér-
tesítette a rendőrséget. A kiérkező járőrök 
a bűncselekmény elkövetésén tetten ért 
személyt elfogták, előállították a kerületi 
rendőrkapitányságra, ahol a férfi további 5 
lopást is elismert.

Rács mögött a betörőduó
Eljárást folytat a ferencvárosi rendőrkapi-
tányság egy 22 éves körösszakáli és egy 23 
éves zánkai lakos ellen, akik megalapozot-
tan gyanúsíthatók azzal, hogy április 1-jén 
3 óra 30 perc körüli időben egy Soroskári 
úti társasház fotocellás bejárati ajtaját ki-
törték, majd az ott található helyiségekbe 
bementek. Az épület biztonsági őre felfi-
gyelt a zajra és értesítette a helyi rendőr-
kapitányságot. A járőrök a 22 éves gya-
núsítottat a helyszínen, társát pedig rövid 
időn belül a közelben elfogták. A két férfit 
előállításuk után őrizetbe vették, majd elő-
terjesztést tettek előzetes letartóztatásuk 
indítványozására.

Az erdő- és szabadtéri tüzek 
megelőzésére
Az enyhébb, tavaszi időjárás bekö-
szöntével egyre többen választanak 
szabadtéri programot, ennek során fo-
kozottabb figyelmet kell fordítani a sza-
badban keletkező tüzek megelőzésére. 
A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar 
jelenti, amelyben könnyen és gyorsan 
terjednek a lángok, különösen erős szél 
esetén. A szabadtéri tűzesetek keletke-
zésének fő oka az emberi gondatlanság. 
A károk akkor előzhetők meg legköny-
nyebben, ha tisztában vagyunk a biz-
tonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűz-
megelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet értelmében 
tilos a növényzet, illetve a növényter-
mesztéssel összefüggésben keletkezett 
vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, 
kivéve, ha azt külön jogszabály megen-
gedi. Avar és kerti hulladék égetését ki-
zárólag az adott település önkormány-
zata engedélyezheti rendeletében, de 
égetni ebben az esetben is csak a meg-
határozott helyen, napokon és módon 
szabad. Külterületi ingatlanok esetében 
– amennyiben az égetést jogszabály 
megengedi – előzetesen engedélyeztet-
ni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányí-
tott égetés). Továbbra is megengedett a 
kerti grillezés és a tűzön történő sütés-
főzés a tűz állandó felügyelete mellett. 

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
tartalmazza. A szabadban meggyújtott 

tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nél-
kül, és minden esetben gondoskodjunk 
megfelelő mennyiségű oltóanyagról. 
Mindig legyen nálunk a tűz oltására 
alkalmas kézi szerszám, és csak akkora 
tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamato-
san felügyeletünk alatt tudunk tartani. 
Tájékozódjunk a várható időjárásról, 
mert a szél kedvez a tűz gyors tovább-
terjedésének. A felügyelet nélkül ha-
gyott tűz könnyen továbbterjedhet, és 
életveszélyt jelentő vagy súlyos kárt 
okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentő-
sen függ az időjárási viszonyoktól, a 
száraz és szeles időjárás elősegíti a 
lángok kialakulását, továbbterjedését. 
Erdőtűzveszélyes időszakban országos 
szinten a vidékfejlesztési miniszter, 
területi szinten az erdészeti hatóság 
tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely 
esetén az érintett területen akkor is ti-
los a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt 
tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként 
más jogszabály megengedi. 

A jogszabályi tilalom ellenére, illet-
ve jogszabálytól eltérő vagy hatósági 
engedély hiányában végzett tűzgyújtás 
miatt az önkormányzat, a környezetvé-
delmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság 
bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzek-
kel kapcsolatos további információkért 
keresse fel a katasztrófavédelem olda-
lát: www.katasztrofavedelem.hu

Tájékoztató az óvodai felvételről
A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kez-
dő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt 
születtek, és még nem járnak óvodába. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 
harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül tölti be, feltéve, hogy minden, 
a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A beíratás időpontja: 2016. április 25–29.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról 2016. május 31. napjáig 
értesíti a szülőket.

Az első óvodai foglalkozási nap (a nevelési év első napja): 2016. szeptember 1. 
A hirdetmény teljes szövege, az óvodai felvétel iránti kérelem formanyomtatványa, 

az óvodai körzetek, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadó óvodák 
listája elérhető a www.ferencvaros.hu honlapon.
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Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Nékám Viktória 
(2015. október 20.)

Pehartz Dominik
(2015. november 27.)

Pilz Marcell 
(2016 március 21.) 

Kuris Olivér 
(2015. október 5.)


