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az egykori tévés személyiség,  
Endrei Judit mesélt életéről,  
pályájáról és aktív időskort  
népszerűsítő programjáról.

harc az óra ellen
atlantisz, csernobil, Sweet  
escape – lapunk stábja három, 
kerületünkben működő 
szabadulószobát tesztelt.

Az önkormányzat különleges sétát 
szervez március 22-én, a Víz  
Világnapján a MÜPA épületétől 
egészen a Fővám térig. 15

Séta a Duna-parton
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Málenkij Robot Emlékművet avattak a ferencvárosi pályaudvar előtt február 26-án. 2. oldal

Új „taggal” bővült a Bakáts kórusa
Február 27-e óta Oscar, a címlaprajzunk közepén látható „aranyos fiú” is tagja a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános 
Iskola énekkarának! Aznap történt meg ugyanis a csoda: a 89. Oscar-gálán, egy évvel a Saul fia győzelme után ismét 
egy magyar alkotás érdemelte ki a világ legrangosabb filmes elismerését. Deák Kristóf Mindenki című munkája a leg-
jobb élő szereplős kisfilmek kategóriájában győzött. Az Oscar-díjas rövidfilmet az ország legrégebbi, 180 esztendővel 
ezelőtt alapított állami iskolájának kórusa közreműködésével forgatták le. 

Oscar-váró pizsamapartit szerveztek azon 
a bizonyos vasárnap éjszakán a Bakáts téri 
iskolában, melynek 40 tanulója vett részt a 
film elkészítésében. A gyerekekre Molnár 
Mónika énektanár, karvezető és másik tíz 
pedagógus felügyelt. A programra elláto-
gatott Havas Ágnes, a Filmalap vezérigaz-
gatója, egykori bakátsos diák is. A fiatalok 
a tantermekben aludtak – már, aki tudott 
aludni –, hajnali fél négytől pedig együtt 
nézték a televízióban a díjátadó közvetí-
tését. Természetesen hatalmas ováció fo-
gadta a bejelentést, hogy a Mindenki kapta 
meg az arany szobrocskát, majd előkerül-
tek a kölyökpezsgők, a torták, sőt, még 
egy marcipánból készült Oscar-figura is. 
Az ünneplők közt ott volt Walton Rebeka 
is, aki szintén a Bakáts suli növendéke, 

és ő volt az egyik főszereplő ifjú hölgy 
hangdublőze. Hais Dorottya énekhang-
ját ugyanis szinkronizálták, mivel már a 
munka elején jelezte, hogy nem tud szépen 
énekelni. 

Érdekesség, hogy a forgatási helyszínek 
csak részben kapcsolódnak Ferencváros-
hoz: az udvari és a tantermi jeleneteket egy 
akkor még felújítás előtt álló, II. kerületi 
iskolában rögzítették, amely így hitelesen 
idézte a ’90-es évek hangulatát. A folyo-
sókon és a lépcsőházban zajló események 
színhelye pedig egy I. kerületi oktatási 
intézmény volt. A zárójelenetet azonban 
kerületünkben, a Ferencvárosi Művelődési 
Központ színháztermében forgatták. 

Az alkotók Los Angelesből való hazatéré-
se után a Bakáts téri iskola tornatermében, 

március 8-án tartották meg a Mindenki 
stábjának tiszteletére szervezett sajtótá-
jékoztatót is, amit a projektet 2014 óta 
támogató Nemzeti Média- és Hírközlé-
si Hatóság hirdetett meg. Az eseményen 
egy kedves „tátogós” geget követően a 
gyermekkórus is énekelt – természetesen 
elhangzott a Bodzavirág című kórusmű 
is –, végül a srácok egymással versengve 
igyekeztek megérinteni Oscart. 

Ferencváros Önkormányzatának nevé-
ben Bácskai János polgármester és Kállay 
Gáborné kultúráért felelős alpolgármester 
írt gratuláló levelet Bodó László igazgató-
nak, Molnár Mónika tanárnőnek, illetve az  
iskola diákjainak.

V. L.
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A szovjet munkatáborok foglyainak 
állítottak emlékművet
A Gulag-Gupvi Emlékév záróeseményeként avatták fel a ferencvárosi pályaudvar előtt a Málenkij Robot Emlékművet 
február 26-án. Az egykori betonbunkert a kompozícióba beépítő, monumentális kegyeleti mű Párkányi Raab Péter 
szobrászművész és Birkás Gábor építész alkotása, amely az ítélet nélkül a Szovjetunió munkatáboraiba hurcolt több 
százezer honfitársunknak állít emléket. 

Az emberi erőforrások minisztere az avatóünnepségen tartott be-
szédében hangsúlyozta: amíg Nyugat-Európa nem képes és nem 
hajlandó a kommunizmus bűneit a nácizmus bűneivel együtt egész 
Európa szégyenének tekinteni, addig nem lesz egységes Európa, 

nem lesz valóságos párbeszéd. Arra emlékeztetett, a kommunista 
terror világszerte százmilliónál is több életet követelt, Kelet-Euró-
pában is meghaladta az egymilliót a halálos áldozatok száma. – A 
magyarországi adatokat nem ismerjük pontosan, de szinte minden 
családból elhurcoltak valakit – tette hozzá. Balog Zoltán kiemelte, 
az ártatlan százezrek elrablásával a Szovjetuniónak két célja volt: 
az ellenállás megtörése, és hogy rabszolgamunkásokkal pótolják 
a náluk hiányzó dolgozókat. 

– Az emlékév véget ér, az emlékezés marad – jelentette ki a mi-
niszter, aki a helyszín kapcsán arra figyelmeztetett: a múlt szá-
zad közepén még annak a jelképe volt a vasút, hogy az ember mi 
mindenre képes. – Ugyanakkor – tette hozzá – innen indultak a 
világháborús katonavonatok, ide érkeztek a sebesülteket szállító 
szerelvények, de a ferencvárosi vasútállomás éppúgy tanúja volt 
a nagyvárosi nyomornak és az elszakított területekről érkező „va-
gonlakók” életének, mint az Auschwitzba, a Gulagra tartó, vagy a 
magyarországi svábokat elszállító vonatok indulásának.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra kijelentette: egy nemzet történel-
mében sem az elhallgatás, sem az elhallgattatás nem megengedhető. 
A főpolgármester-helyettes felszólalásában megemlékezett a 20. 
század egyik legsúlyosabb tragédiájáról, amely során csak a fővá-
rosból mintegy százezer ártatlan embert hurcoltak el.

Eötvös Péter, a Kommunizmus Bűneiért Alapítvány elnöke úgy 
véli, a mai fiatalok közül sokan nem tudják, mit jelent az orosz 
kifejezés: málenkij robot (kis munka). Elmondta, ezzel az álságos 
jelszóval gyűjtötték össze 1944–45-ben az embereket először a 

fővárosban, majd szerte az or-
szágban. Hozzátette, ebből a 
„kis munkából” sokszor hosz-
szú évekig tartó rabszolgamun-
ka lett, főleg Szibériában. – A 
hadifogolyként deportált civilek 
közel 30 százaléka sohasem tért 
haza, nem élték túl a leírhatat-
lan körülményeket, az ellátás 
és a higiénia teljes hiányát, az 
alultápláltságot, az embertelen, 
megerőltető munkát és a teljes 
reménytelenséget – közölte.

Berghoffer Róbert Gulag-
túlélő megemlékezett lágerbe-
li társairól, köztük a munkatá-
borokba hurcolt asszonyokról, 
akiknek a kimerítő munka 
után még volt erejük segíteni 
testileg-lelkileg megfáradt férfi 
társaiknak. A magyar állampol-
gárságú, de német származása 
miatt előbb egy baskíriai, majd 
egy grúziai munkatáborba hur-
colt túlélő köszönetet mondott 
az emlékmű létrehozásáért.

Az avatóünnepség végén a je-
lenlévők – köztük Vas Imre országgyűlési képviselő, Bácskai János 
polgármester, valamint a képviselő-testület több tagja – elhelyezték 
a megemlékezés virágait az emlékmű tövében.                                                              
                 V. L.

Vagonok, láncok és szögesdrót
A Málenkij Robot Emlékmű alkotója, Párkányi Raab Péter szobrász-
művész így nyilatkozott művéről a Magyar Időknek adott interjúban:

fotó: Bartos Gyula (EMMI)
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Megemlékeztek a diktatúra áldozatairól
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. A résztvevők 
felidézték a diktatúra rémuralmának eseményeit és tisztelegtek az ellenálló hősök előtt.

Az eseményen vitéz Rajna Tibor (képünkön), egykori ’56-os felkelő, 
Tűzoltó utcai harcos – aki a megtorlás áldozataként maga is hat 
évig ült börtönben – beszédében Nagy Ferencről, az első szaba-
don választott miniszterelnökről szólt, aki bevezette a forintot az 

értéktelen millpengő helyett, valamint igyekezett a konszolidáció 
felé terelni a társadalmat. Háborúellenes politikát folytatva azon 
dolgozott, hogy a megszálló szovjetek elhagyják Magyarorszá-
got. Az orosz támogatással megerősödő, Rákosi vezette Magyar 
Kommunista Párt azonban megdöntötte a Kisgazdapárt hatalmát. 
1947-ben letartóztatták Kovács Béla országgyűlési képviselőt, 
a Kisgazdapárt főtitkárát, akit a Gulagra internáltak. ’47 nyarán 
pedig Nagy Ferencet távolították el a hatalomból: svájci üdülése 
alatt, fia elrablásával zsarolták ki lemondását. A volt miniszterelnök 
Amerikába emigrált, ahol bekapcsolódott az ottani magyar szer-
vezetek mozgalmába, elősegítve ezzel az ország jobb nemzetközi 
megítélését. Neki is köszönhető, hogy 1977-ben a korona és a 
koronaékszerek hazakerültek. 

Az ’56-os hős azt is elmondta, Nagy Ferenc haza akart térni a for-
radalom megsegítésére, ám – semlegességére hivatkozva – Ausztria 

nem engedélyezte átutazását saját országa területén. Később be-
tegsége miatt már soha többé nem jutott haza. Rajna Tibor beszélt 
a Gulagra deportált magyar hadifoglyokról, valamint a málenkij 
robotra hurcolt civilek százezreiről is. A Tűzoltó utcai felkelőcsoport 
egykori parancsnokhelyettese szerint a történelem arra tanít minket, 
hogy meg kell becsülnünk embertársainkat.

A megemlékezés végén Vácz Kamilla elénekelt egy népdalt, 
Bregyán Péter színművész pedig Illyés Gyula Egy mondat a zsar-
nokságról című versét adta elő, majd az önkormányzat vezetői és 
a helyi szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat az emlék-
tábla alatt. 

A rendezvény a Pinceszínházban folytatódott, ahol „Arccal a 
Földön a Huszadik Század” címmel Tallián Mariann és Lázár Ba-
lázs színművész tartott előadást. A műsort Vörösmarty Mihály és 
a „füveskertiek” (az ’56-os forradalom előtt a kommunista rezsim 
által a váci börtönben fogva tartott poéták) börtönkölteményeiből 
Rózsássy Barbara József Attila-díjas költő szerkesztette. A verses 
performansz az ember szabadság iránti örök vágyát jelenítette meg. 

T. D.

„A kompozíció több elemből áll. A fő elem egy G típusú – korabeli 
– tehervagon. Ennek oldalai dombormű formájában változnak át 
áldozatokká. Ezek az alakok az emberi kapcsolatokról és ezen túl 
fontos érzelmekről, gondolatokról mesélnek. A személyek a külön-
böző társadalmi rétegekhez tartozó deportáltakat jelképezik, akik 
között egyaránt voltak katonák, munkások, parasztok, értelmiségiek, 
nők, férfiak, idősek, fiatalok, gyermekek, válogatás nélkül. A vagon 
elején lévő három „főalak” már csak üres ruháiban őrzi egykori 
viselője alakját. Az épület két oldalán vannak a betonborzalom által 
elnyelt vagonok, valamint a bunker tetejéről lezúduló lánc- és drót-
kötegek, amelyeken a tavasz beköszöntével egy vízesés fog lefolyni 
az alatta lévő medencébe. (….) A vagon oldalán „papírfecniken” 
üzenetekként örök érvényű, örök értékű szavak, gondolatok jelen-
nek meg: otthon, család, hazaszeretet, emlékezés. (Az elhurcoltak 
szállításuk idején papírcetliken, úgynevezett „szélpostával” üzentek 
hozzátartozóiknak, merre, hová viszik őket. Ezeket a papírfecniket 
dobálták ki a vagonokból, melyek – az emberiesség szép példája-
ként – nagyrészt célba is értek szeretteikhez.)”

Mi a különbség a Gulag és a Gupvi között?
A legfontosabb különbség abban mutatkozott meg, hogy a 
Gupvi táborok lakóit tömegesen hurcolták el, lényegtelennek 
tartva személyes kilétüket, csupán az számított, hogy megle-
gyen a munkatáborok tervezett létszáma, illetve hogy az adott 
társadalmi csoportot izolálják. Ezzel szemben a Gulag lágerek 
lakóit egyenként, személyre szóló, többnyire koholt vádakra 
alapozott ítélet alapján, szigorú őrizet mellett hurcolták el a 
szovjetunióbeli büntetőtáborokba. Alapvető különbség volt 
az internáló táborok elhelyezkedése között is. Míg a Gupvi 
lágerek túlnyomó többsége a szovjet birodalom európai ré-
szén helyezkedett el – ezen belül is leginkább a dél-ukrajnai 
térségben, a Donyeck-medencében és a Krím-félszigeten lévő 
szén- és vasércbányákban –, addig a Gulag lágerek dominánsan 
az Urálon túli, vagyis az ázsiai területen voltak találhatók.
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A függőnek közösségre van szüksége
Az addiktológia új, közösségi szemléletű, felépülésközpontú módszeréről mesélt Petke Zsolt, az Országos Pszichiátriai 
és Addiktológiai Intézet főorvosa a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) legutóbbi ülésén. A doktor szerint a függő-
séggel folytatott harcban a család és az önsegítő csoport lehet a legerősebb támasz.

Az ülést, amelyen a Szent István Közgazdasági Gimnázium ér-
deklődő diákjai is részt vettek, a Gát utcai Kaniziuszi Szent Péter-
templom közösségi terében tartották meg. Itt működik többek közt 
a jezsuita rend által éltre hívott Lehetőségek Iskolája is, ahol az 
általános iskolából kimaradt fiatalok fejezhetik be a nyolc osztályt 
önkéntes tanárok segítségével.

Az első napirendi pontban Nagy Zsolt társelnök mutatta be a 
ferencvárosi és a józsefvárosi KEF közötti együttműködési meg-
állapodás tervezetét, amit várhatóan március végén írnak alá. El-
mondta, a két szervezet közös stratégiai célok mentén, a társszervek 
aktív kooperációjával dolgozik majd együtt. A dokumentum szerint 
delegáltjaik részt vesznek egymás ülésein, valamint megosztják 
egymással a jó gyakorlatokat, illetve szakmai tapasztalatokat.

A meghívott előadó ezúttal a hazai addiktológiában tapasztalt 
fordulatról beszélt. Petke Zsolt (képünkön), a Nyírő Gyula Kórház 
Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetének (OPAI) főorvosa 
szerint a korábbi gyakorlattal ellentétben a drogkérdést közösségi 
szemlélettel ajánlott megközelíteni. Az új irány, a felépülésközpontú 
közösségi addiktológia lényege, hogy a függő és az orvos négy-
szemközti beszélgetését csoportos terápiává alakítják, melyben 
szociális munkás, tapasztalati szakértő (gyógyult szerhasználó), 
orvos és pszichológus együtt dolgozik a felépülési folyamatban. – A 
pozitív változásokra törekvő szemlélet szándéka, hogy a páciens 
élete elkezdjen működni: a terápia kis lépésekben csökkenti az 
ivás vagy a szerhasználat mértékét, segít a betegnek közösségbe 
kerülni, munkát találni és egészséges emberi kapcsolatokat építeni. 
Mindezek eredményeként mérséklődik a kábítószer iránti vágy – 
magyarázta az addiktológus, aki szerint az egészségügyi rendszer 
szolgáltatásai mellett a jövőben egyre nagyobb szerepet kapnak az 
olyan civil megoldások, mint az Anonim Alkoholisták szervezete. 

Az önsegítő közösségekre ugyanis a felépülés minden szakaszában 
szükség van. Petke Zsolt azt is elmondta, a Ferencvárosból jött civil 
segítők a legjobb terápiás csoportvezetők az OPAI-ban.

Az addiktológus szerint a szenvedélybetegek azokban a családok-
ban gyakoriak, ahol rosszul működik a kommunikáció. Hangsúlyoz-
ta, a hozzátartozóknak legalább akkora támaszra van szükségük, 
mint a függőknek. A családtagok nagy dilemmája, hogy segítsék 
és elfogadják-e szenvedélybeteg rokonukat, vagy ne. A szakember 
azt tanácsolta, nem kiszolgálni kell őket, hanem határokat húzni: 
megtehetjük például, hogy nem mentjük ki mindig a kellemetlen 
helyzetekből és nem csinálunk meg helyette mindent. 

T. D.

KözöSSég 

Közel kétszáz gyermek  
ünnepét sikerült szebbé tenni
Lapunk tavaly év végén két alkalommal is közzétette a Horizont Szociális  
Alapítvány „100 gyermek karácsonya 2016” elnevezésű jótékonysági  
akciójának felhívását. A szervezet elkészítette az adománygyűjtés  
eredményéről szóló beszámolóját, amelyről a Ferencváros újságot is tájékoztatta. 

A Horizont Szociális Alapítványt 1991-ben, 
az akkori Ferencvárosi Családsegítő Szol-
gálat dolgozói hívták életre, azzal a céllal, 
hogy a kerületben élő, szociálisan hátrányos 
helyzetű, rászoruló családokat, lakosokat 
segítse. Ennek jegyében indították el – ta-
valy első ízben – ezt az akciót is, azzal a 
szándékkal, hogy minél több gyermeknek 
tudják – korának megfelelő és személyes 
ajándékkal – szebbé tenni a karácsonyt. A 
sikeres megvalósítás érdekében a Ferencvá-
rosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatóságát (FESZGYI) kérték fel part-
nernek, ők segítettek felmérni a rászoruló 
családokat és gyerekeket. 

Amint azt Berecz Dénes, a kuratórium 
elnöke lapunknak elmondta, a Ferencvá-

rosban élő embereknek, valamint az itt 
működő cégeknek köszönhetően az ado-
mánygyűjtés sikeres volt: önkénteseik és a 
FESZGYI dolgozói 300 ezer forint értékben, 
183 gyermeknek vásárolhattak ajándékot 
illetve különböző tárgyi felajánlásokkal is 
kiegészíthették a csomagokat. Hozzátette, 
a figyelmességnek mind a gyerekek, mind 
családjaik nagyon örültek. Azt is közölte, 
az akció után mindenkinek személyre szóló 
levélben köszönték meg az adakozást, vala-
mint hivatalos adományigazolást is készítet-
tek azok számára, akik ezt kérték. Az elnök 
elárulta, alapítványuk tervezi, hogy ebben az 
évben is hasonló akciót fog majd indítani.

T. D.

HÚSVÉTVÁRÓ VÁSÁR 
ÉS TOJÁSFESTŐ MŰHELY

a Ferenc téren 

2017. április 8-án, szombaton 
10–17 óra között

Várjuk Önöket színes gyerekprogra-
mokkal és a Pancs – gasztroplaccról 

ismert kézműves termékek vásárával.

A részletes programot keressék a 
www.ferencvaros.hu, valamint a IX. 

kerületi anyukák és apukák közössége 
Facebook-oldalon március 20-ától.

Szervezők:  
Ferencváros Önkormányzata és a 

Ferenc tér Klub
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Közös testmozgás a nőnap jegyében
egész napos sporteseményre várta Ferencváros önkormányzata a kerületi lá-
nyokat és asszonyokat március 4-én. A rendezvényen részt vett Kállay Gáborné 
sportért felelős alpolgármester is, a megjelent hölgyek ajándékkal távozhattak 
a Vendel Sportcsarnokból.

A program Borsodi Balázs zenés bemelegítőjével kezdődött, majd 
hastánc, hatha jóga és zumbaedzés következett. Ezzel párhuzamo-
san az emeleti kisteremben Dornbach Ildikó tartott gerinctornát, és 
adott szakmai tanácsokat az érdeklődőknek. 
– Második alkalommal szerveztük meg a nemzetközi nőnaphoz 
kapcsolódó eseményt, melynek célja, hogy minél több hölgyet 
mozgásra buzdítsunk. A regisztrálók száma hetven felett volt, így jó 
esély van rá, hogy a Nőnapi Sportvarázs egy jól bejáratott, évről évre 
nagyon várt rendezvény legyen – tudtuk meg Klenóczky Beátától. 
A sportreferens hozzátette, az önkormányzat a februári Sportgálán 
mutatta be a „Velünk mozog Ferencváros” jelmondatot, illetve ar-
culati elemet, amely a kerület sportos és egészséges életmód iránti 
elkötelezettségét hirdeti. A cél: igényes szabadidő- és tömegsport 
programok megtartása, a mozgás népszerűsítése, valamint minél 
több testedzési lehetőség biztosítása a lakosság részére.

 – Áprilisban, a húsvét jegyében, ovisoknak és alsó tagozatosoknak 
tartunk játékos tájékozódási Nyuszifutást sok ajándékkal. Májusban 
a Haller parkba várunk minden sport iránt érdeklődőt a nagyszabású, 
I. Ferencvárosi Sportpróbáló elnevezésű eseményre, ahol kerületi 
egyesületek, sportágak képviselői mutatkoznak be. Novemberben 
pedig jön a Sportnap Uraknak elnevezésű rendezvény – vázolta a 
jövőbeli programterveket Klenóczky Beáta. 

(forrás: ferencvaros.hu)

A HALLÓKÉSZÜLÉKET VISELŐK KÖZEL 80%-a 
állítja, hogy KAPCSOLATA szeretteivel JAVULT.

Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2017. április 14-ig 
és találjuk meg közösen a megoldást Önnek,

hogy ismét jól halljon!

Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk, 
melyet ajándék esernyővel* jutalmazunk!

* Az ajándékra az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés felmutatásával. 
   Az akciók a készlet erejéig, maximum 2017. április 14-ig tartanak

TELEPY UTCAI HALLÁSVIZSGÁLÓ

Bejelentkezés: 06-1/323-0878 • 06-30/832-1193
06-80/204-567 (zöld szám) www.victofon.hu

ÉN JÓL HALLOK!

ÖNMAGÁRA ISMER?

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.

1096 Budapest, Telepy u. 18.

Enni vagy nem enni?
mit együnk, mennyit és hogyan? ezekre a kérdésekre 
adott választ Oláh Ottília élelmiszermérnök a Parajdi 
Sópincében tartott Törődjön többet egészségével! című 
programsorozat emésztéssel foglalkozó előadásán. Az 
Egészséges Táplálkozásért Egyesület alelnöke úgyvéli min-
dent lehet, csak mértékkel.

A szakember szerint a 21. század táplálkozási gyakorlatában a leg-
alapvetőbb hiba, hogy több energiát viszünk be a szervezetünkbe, 
mint amennyit az felhasznál. Ennek legfőbb oka a mozgásszegény 
életmód, valamint a cukros, zsíros és egyszerű szénhidrátokkal 
teli ételek fogyasztása. Már az elején leszögezte, az egészséghez 
nemcsak megfelelő táplálék és rendszeres mozgás, hanem derűs 
életszemlélet is szükséges. Oláh Ottília a tápanyagok (fehérje, szén-
hidrát, zsír) megfelelő arányának fontosságára hívta fel a figyelmet, 
melyek közül a zsírok bevitelét érdemes alacsony szinten tartani. 
Az egyik legveszélyesebb lipid a többszörösen telített zsírsavakat 
tartalmazó tejzsír, amelynek lebontásához sok időre van szükség, 
így könnyen beépül a szervezetbe. 

Az étkezési szakértő mindenkit megnyugtatott, alkalmanként 
nagyobb mennyiségű ételt is elfogyaszthatunk, ha utána „kom-
penzáljuk a bűnöket”. Kiemelte a napi ötszöri étkezés fontosságát, 
ugyanis az üres gyomorban termelődő gyomorsav károsíthatja az 
emésztőrendszert. Tehát a gyomor akkor pihen, ha ideális mennyi-
ségű és jó minőségű táplálékot kap. Azt tanácsolta, télen szedjünk 
D-vitamint, ám amint megjelennek az első napsugarak, menjünk 
ki a szabadba, 15 perc is elég ahhoz, hogy az immunredszer saját 
maga termeljen D-vitamint. Arról is szólt, hogy itthon termesz-
tett zöldséget és gyümölcsöt érdemes fogyasztani, és szezonalitás 
szerint étkezni. Az élelmi rostok jótékony hatása régóta ismert: 
javítja az emésztést, a felszívódást és a gyógyulási folyamatokat. 
A legkárosabb, ezért kerülendő élelmiszerek között említette a 
kólát, amely foszforsavtartalma miatt kivonja az ásványi anyago-
kat a csontokból, a szénsavas vizet, valamint üdítőket azok savas 
kémhatása miatt, a chipset pedig ritkán fogyasztandónak nevezte 
magas só- és zsírtartalma miatt. 

T. D.
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Kreativitással az óra ellen
Atlantisz, Csernobil és a végtelen csoki titkos receptje mind Ferencváros határain belül van, csak meg kell őket találni 
– vagy ki kell belőlük szabadulni. Lapunk stábja három, kerületünkben található szabadulószobát tesztelt. Eredmé-
nyünkkel végső soron elégedettek lehetünk: két helyiségből időben sikerült kijutnunk, Csernobilból viszont csupán két 
és fél perccel az atomreaktor robbanása után tudtunk kiszabadulni.

A 2010-es évek legnépszerűbb turisztikai újdonságának számítanak 
a szabadulószobák. Az alapötlet – mint általában a sikeres koncep- 
cióké – egyszerű: adott egy vagy több helyiség, ahová a jelentkezőket 

bezárják, és ahonnan a részt vevő csapatok megadott idő alatt (60 
perc), játékos logikai és ügyességi feladatok megoldásával juthat-
nak ki. A szabadulószobákat több célcsoport is látogatja: családok, 
baráti társaságok, kihívásra vágyó fiatalok, külföldi turisták, illetve 
csapatépítést szervező cégek. Zömük felnőtteknek lett kialakítva, de 
olyan szabadulószobában is jártunk, ahol a gyerekekre is gondoltak.

Egy angol napilap 2014-ben Budapest-
ről írott cikkében úgy fogalmazott: „A 
szabadulószoba az új romkocsma” – utalva 
a magyar főváros fiatalokat vonzó, népsze-
rű helyszíneire. Ezen szórakozási forma 
ugyanis hazai találmány. Korábban már 
ismertek voltak ilyen típusú számítógépes 
játékok, amelyek tapasztalataira épített 
Gyurkovics Attila, amikor megalapította 
az első, fizikailag is létező szabadulószobát, 
a ParaParkot. Ötlete rövidesen nagy érdek-
lődést váltott ki, olyannyira, hogy a főváros-
ban, így Ferencvárosban is sorra nyíltak az 
újabb és újabb szobák, pályák, különböző 
tematikákban, más-más feladványokkal. A 
nemzetközi turizmus is hamar felfedezte 
magának a területet, manapság egy buda-
pesti városlátogatásnál a magára valamit is 
adó, trendeket követő fiatal utazó listájáról 
a romkocsmák felkeresése mellett nem hi-
ányozhat egy szabadulószoba kipróbálása 
sem. Szinte minden ilyen egység fel van 
készítve angol nyelvű játékra, sok helyen pedig a játékosok mintegy 
fele külföldi. Mára határainkon túl is egyre több szabadulószoba 
működik, ám az esetek jó részében magyar közreműködéssel, hazai 
franchise alapján. 

Makai Nóra pszichológust arról kérdeztük, mi lehet a 
szabadulószobák népszerűségének titka. Állítása szerint vonzere-
jüket négy fontos faktor összessége: a szórakozás, a szépség, a szel-
lemi kihívás és a szabadulás izgalma adja. – Akkor igazán hatásos 
egy szabadulószoba, ha teljesen bevonódunk a jól kitalált történetbe, 
megfog a helyiség vizuális világa, megfelelő fokú a szellemi kihívás, 
valamint optimális izgalmi szintet érünk el a stresszkeltő ingerek 
miatt. Mindezeknek hála „szabadulás” közben örömöt és izgalmat 
érzünk, teljesen megfeledkezhetünk mindennapi gondjainkról, azaz 
hatására valódi flow-élményt tudunk átélni – mondta a szakember.
Gyurkovics Attila, a játék kiötlője, az első szabadulószoba alapí-
tója is az Egyesült Államokban kutató Csíkszentmihályi Mihály 
professzor által leírt flow-élményt hozza fel motivációként: „Úgy 
gondoltam, hogy a játék alatt működésbe lép a flow, vagy más néven 
a tökéletes élmény. Mindenki ismeri azt az érzést, amikor igazán 
bevonódik egy tevékenységbe, mondhatni feloldódik abban. Fontos, 
hogy a feladat egyensúlyban legyen az egyén képességeivel, tehát 
ne legyen számára megoldhatatlanul nehéz, mert az csak frusztrál, 
ám ne legyen nagyon könnyű se, mert az pedig unalmas.” 

Atlantisz
Középső-Ferencvárosban, a Gát és Haller utca sarkán egy pince-
helyiségben várja a játékosokat Atlantisz és a Másnaposok című 
film ihlette két szoba (a harmadik helyiség kialakítása folyamatban 
van). Szerkesztőségünk tagjai az Atlantiszt járták végig, ami nem 
csupán azért maradt jó emlék, mert sikeresen kijutottak.

Változatos feladványok, sokféle eszköz, modern, mégis stílszerű 
dekoráció és hangulat, illetve hatalmas, becslésre jóval több mint 
száz négyzetméteres játéktér áll a résztvevők rendelkezésére. Valódi 
meglepetések, kódfejtés, lassan összeálló puzzle és a csak közösen 

elvégezhető feladatmegoldás teszi felejthetetlenné Atlantiszt. Külön 
pozitívum, hogy a játéktérben több terem, felfedezendő kis zug 
van, amelyek többé-kevésbé lineárisan következnek egymásból, 
de van olyan feladat, amely megoldása nélkül is tovább lehet lépni.
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Csernobil
A szabadulószoba Belső-Ferencvárosban, a Ráday utca elején, a 
Rombusz Terasz nevű szórakozóhely telkének egyik saroképü-
letében található. A helyszín szinte kiáltott egy ilyenért, részint a 
turisták számára frekventált fekvése, részint pedig a kulisszák miatt: 
a játéknak helyet adó épület volt ugyanis a munkások lejárata a 
munkaterületre a 3-as metró építésekor.

2015 óta működik egész évben – nyaranta telt házzal – a cserno-
bili atomerőmű vezérlőtermének berendezett szoba. Az autentikus 
díszleteknél, cirill betűs feliratoknál, orosz nyelven elhangzó fi-
gyelmeztető vészjelzéseknél jobbat ki sem lehetne találni. A retró 
hangulatot erősíti – és egyben orientációs pont is – az épület előtt 
álló régi Moszkvics rendőrautó, sőt, a játékosok akár kezes-lábas 
„vegyvédelmi ruhát” is magukra vehetnek. A feladatok linearitása 

itt nem annyira erős, mint például Atlantiszban, ám a „kaotikusság” 
a helyszín adottságaival van összhangban, és jól reflektál a szovjet 
tematikára is. Dominálnak az elektronikus záras feladatok, és bár 
– a többi szobához hasonlóan – itt sincs szükség fizikai erőre vagy 
lexikális tudásra, a szerkesztőség egybehangzó tanácsa: jó, ha van 
a csapatban olyan, aki tud kezelni egy tárcsás telefont – 21 éves 
fotós kollégánknak ugyanis ez, a „sosem látott készülék” okozta a 
legnagyobb kihívást.

Sweet Escape
A Nagyvárad tér közelében, 
az Ernő utcában kialakított 
négyhelyiséges pince-
komplexum általunk fel-
keresett szobájában a 
végtelen csoki recept-
jének megszerzéséért 
folyik a játék. 

Az alapító, Pattantyús 
Ádám – aki „mellékállásban” 
Magyarországot képviselte asztaliteniszben 
a londoni és riói olimpián – elmondta, egy ijesztgetés, 
sötétség és pókháló mentes, békés, világos, egyszóval családbarát 
szabadulószobát kívántak létrehozni. Ez teljes mértékben sikerült: 
a Sweet Escape valamennyi pályája – a csokis mellett a Bűvös 
Torony, a Cowboy szoba és a Mézeskalácsház is – jól kivilágított, 
tiszta, frissen felújított. Gyerekekkel is bátran neki lehet vágni, 
akik a tapasztalatok alapján bizonyos feladványokat a felnőtteknél 

gyorsabban, hatékonyabban oldanak meg. A feladatok végkime-
netele döntően több, összeszedendő számsor, amelyek a lakatokat 
nyitják – a számsorokat azonban a legkülönbözőbb helyekről, a 
legkülönbfélék eszközökkel kell összegyűjteni. 

A szabadulószobák mellett a Sweet Escape-nek van egy különle-
gessége is: a hazánkban egyedülálló vetélkedőszoba, amelyben egy 
valódi televíziós kvízjátékban érezhetjük magunkat. A vetélkedő 
nem a szigorúan vett lexikális tudásra, inkább a hétköznapi isme-
retekre épít, így szinte kortól függetlenül is eséllyel lehet benne 
részt venni.               M. K.

Családi szabadulószoba

– Amikor átment az Ilcsi nénihez, kívülről a zárban 
tetszett felejteni a kulcsát, anyuka!
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Albert emlékére
A Ferencváros triatlonszakosztálya március 25-én 10.30 órától 
harmadszor rendezi meg az Albert Flórián Aquatlon Emlékversenyt 
a Népligeti Sporttelepen, amely egyúttal Héraklész-felmérő is lesz. 
A viadal célja a megemlékezés a legendás labdarúgóról a sport és 
az egészséges életmód jelentőségének hangsúlyozásával.

Az úszásból és futásból álló sporteseményre március 18-áig lehet 
nevezni. Bővebb információt a 06/30/855-9441-es telefonszámon 
kaphatnak az érdeklődők.

Elmaradt a bravúr
Legutóbb beszámoltunk arról, hogy a Ferencváros jégkorongcsa-
pata óriási küzdelemre késztette a címvédő DVTK Jegesmedvék 
együttesét a MOL-liga negyeddöntőjében. A Fradi 3-2-es előnye 
után az utolsó két mérkőzésen nagy összecsapásban a miskolciak 
nyertek, így bár nagyon közel volt a bravúrhoz Greg Lindqvist csa-
pata, végül érvényesült a papírforma. Ennek ellenére a nagyszerű 
helytállásért, a bajnok háromszori legyőzéséért minden dicséret 
megilleti zöld-fehéreket.

Győzelem a derbin
A Ferencváros labdarúgócsapatának szurkolói – az aktuális helyezéstől függetlenül – mindig az Újpest elleni mérkőzést 
várják a legjobban, és úgy vélik, a lila-fehéreket mindenképpen meg kell verni. A 2017-es év első derbijén a fradisták 
örülhettek, hiszen idegenben győzték le az újpestieket.

A felújított Szusza Ferenc Stadionban rendezett mérkőzés ele-
jén hullámzó volt a játék: hol a Fradi, hol az Újpest birtokolta 
többet a labdát, kisebb helyzetei a hazai együttesnek voltak. 
Aztán eljött a 35. perc, mikor a Djuricin letalpalásáért meg-
ítélt szabadrúgást Gera Zoltán tizenhét méterről jobbal kapura 
lőtte, a labda kicsit megpattant az egyik hazai játékoson, majd 
a balra vetődő Balajcza mellett a kapu közepébe vágódott. 
Néhány perccel később Moutari és Sterberg jól passzolgatott 
egymásnak, végül a német hátvéd egyedül vezethette a labdát 
kapura, de ballábas lövését Balajcza kivédte.

A szünet után sokáig nem alakult ki helyzet, aztán a félidő 
közepén a kiugrani készülő Böde Dánielt lerántó Pávkovics piros 
helyett csak sárga lapot kapott. A 75. percben az újpesti Lázok 
két lépésre a kapunktól lőtte fölé a labdát. A játékvezető több 
mint öt percet hosszabbított, de már nem történt semmi érdemle-
ges. A Ferencváros sorozatban negyedik idei tétmérkőzésén nem 
kapott gólt, a bajnokságban három meccsen maradt érintetlen 
a csapat hálója. De a lényeg: a Fradi megverte az Újpestet!

Újabb vb-érmes 
a Népligetben
Tavaly februárban a Ferencváros női kézilabdacsapata leigazolta a világ-
bajnoki ezüstérmes holland beállóst, Danick Sneldert. Most válogatottbeli 
társát, a jobbátlövő Laura van der Heijdent szerződtették a zöld-fehérek.

A 27. születésnapját júliusban ünneplő Laura van der Heijden kisebb klubok után a 
VOC Amsterdam csapatában lett ismert – és válogatott – játékos, 2010-ben bajnoki 
címet nyert a fővárosiakkal. Ezután négy évet játszott a német Vfl Oldenburg együt-
tesében, amellyel 2012-ben Német Kupa-győztes lett. A kitűnő jobbátlövő következő 
állomáshelye a dán Team Esbjerg volt – Van der Heijden sokat tett azért, hogy a 
piros-feketék 2016-ban, történetük során először megnyerjék a bajnokságot. Egy 
évvel korábban, 2015-ben Hollandia ezüstérmet szerzett a világbajnokságon, tavaly 
pedig az Európa-bajnokságon, és Laura mindkét sikerből alaposan kivette részét. 
A riói olimpián tagja volt a negyedik helyezett Oranjének. Eddig 161 alkalommal 
szerepelt hazája válogatottjában, és 520 gólt lőtt.

Elek Gábor, a Ferencváros vezetőedzője elmondása szerint azért szerződtették a 
holland kézilabdázót – aki a Bajnokok Ligájában a Győrnek öt gólt lőtt –, mert bal-
kezes átlövő, támadásban és védekezésben egyaránt hasznos, valamint mentalitása 
is megfelel a Fradi által elvártnak. 

Az FTC-vel 1+1 éves kontraktust kötő Laura van der Heijden sokat remél a klub-
váltástól, és hangsúlyozta, mindenképpen meg akar tanulni magyarul. A 17-es mezt 
választó jobbátlövő nyáron csatlakozik a Fradihoz.

M. S.
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Érmek a páston
Remekül szerepeltek a Ferencváros fiatal ví-
vói a Kunszentmiklóson megrendezett U14 
EFC Európai Körversenyen. A nemzetközi 
viadalon két dobogós helyet szereztek a 
zöld-fehérek tőrözői.

A fiúk mezőnyében az újoncoknál Bányik 
Benjámin nagyszerűen vívott, csupán a 
fináléban kapott ki, így ezüstérmes lett. A 
lányoknál hárman is beverekedték magukat 

a nyolcas döntőbe. Közülük legtovább Feny-
vesi Viktória jutott, aki bronzérmet vehetett 
át az eredményhirdetésen, Zsoldos Emília az 
ötödik, míg Kovács Réka a hatodik helyen 
végzett.

A gyerekeket Solti Antal vezetőedző, va-
lamint Budavári Bettina, Kun Csaba és Sa-
lamon Beatrix készítette fel. 

(m)

Négy arany a szőnyegen
A Ferencváros birkózószakosztályát hu-
szonhét fiatal képviselte a Soltvadkerten 
megrendezett kötöttfogású diákolimpián. 
A zöld-fehérek tehetségei jól szerepeltek 
a versenyen.

Négyen a dobogó legmagasabb fokára áll-
hattak fel: a III. korcsoportban Seregi Balázs 
(76 kg) és Adamecz Tibor (+85 kg), a IV. 
korcsoportban Domokos Roland (58 kg) és 
Szudi Patrik (76 kg) lett aranyérmes. Máso-
dik helyen végzett a fiatalabbaknál Bozsik 

Levente (85 kg), míg Mizsei Zoltán (32 kg), 
Bodó Levente (50 kg), Czompál Olivér (63 
kg), Teszák Nándor (76 kg) és Kocsisán 
Krisztián (85 kg) harmadikként zárta a diák-
olimpiát. Az idősebbek mezőnyében Balogh 
Zsolt (85 kg) szerzett bronzérmet. Négy ifjú 
ferencvárosi birkózó, Mucsi Attila (32 kg), 
Kudelász Hunor (50 kg), Váradi Zsolt (58 
kg) és Borszéki  Tibor (+100 kg) az ötödik 
helyen fejezte be a versenyt.

M. S.

Közösen a kézilabdáért
Együttműködési megállapodást kötött a Ferencváros férfi kézilabda-szakosz-
tálya a nagybányai Minaur Kézilabda Akadémiával. A tervek szerint mindkét 
klub profitál majd a kapcsolatból.

A Minaur volt az első olyan romániai sportklub, amely – 43 évvel ezelőtt – kizárólag a 
kézilabdára szakosodott. A nagybányaiak csak férficsapatokat működtetnek, az akadémia 
együttesei a korosztályos bajnokságokban szerepelnek. A felnőttek eddig háromszor nyer-
ték meg a román első osztályt, legutóbb 2015-ben, ekkor a nemzeti kupát is elhódították. 

A zöld-fehérek szakmai stábja január közepén látogatta meg a Minaur Kézilabda Akadé-
miát, a közelmúltban ezt viszonozták a nagybányaiak vezetői és edzői. A szakemberek részt 
vettek a IX. kerületi felnőtt- és több utánpótláscsapat edzésein, és megnézték a 2002-es 
születésű fiúkból álló gárda egyik bajnoki mérkőzését is. A klubok közötti szerződést Király 
Sándor, a Ferencváros férfi szakágának vezetője és Vasile Viman, a Minaur elnöke írta alá.

A két egyesület a továbbiakban bemutató edzésekkel, szakmai beszélgetésekkel, barátságos 
mérkőzések és tornák szervezésével szeretné szorosabbá tenni a kapcsolatot.

(ms) 

Diadal Malajziában
Egy hónappal a Thaiföldön aratott nagysze-
rű győzelem után Malajziában állt rajthoz 
Halász-Eberhardt Anna a duatlon Powerman 
szériában. A Ferencváros triatlon-duatlon 
versenyzője ezúttal is remek eredményt ért el.

Az első szám a 10 km-es futás volt, amelyet 
egy 5 km-es pályán teljesített a mezőny. A 
második kör végéhez közeledve, az emelke-
dőn az élre állt a Fradi 34 esztendős sporto-
lója. A 60 km-es kerékpározás során óriási 
előnyre tett szert, miután edzőjével, Csomor 
Erikával megbeszélték, erős tempót megy. 
Így nyugodtan futhatott a második 10 km-
en – ezen a távon is ő volt a leggyorsabb, 
azaz magabiztosan nyerte meg a versenyt.

Halász-Eberhardt Anna legközelebb is 
Ázsiában küzd meg a távokkal és a riváli-
sokkal. Az FTC kitűnősége március 19-én 
a tajvani Ironman-versenyen indul.
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Oscar-kvíz
Ebben a számban a Bakáts téri iskola kórusával forgatott Min-
denki című alkotás díja kapcsán, a magyar film történetének 
Oscar-sikereiből készítettünk kérdéseket. A helyes válaszokat 
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre elküldő megfejtőink 
között Ferencváros-ajándékcsomagot sorsolunk ki.

1. 1981-ben A légy című alkotás elnyerte a legjobb animációs 
rövidfilmnek járó Oscar-díjat. Ki rendezte?

A) Rófusz Ferenc
B) Dargay Attila
C) Jankovics Marcell

2. Összesen nyolc ízben jelöltek a legjobb idegen nyelvű film 
kategóriájában magyar alkotásokat Oscarra. Ebből hármat 
Szabó István rendezett. Melyik műve nyerte meg a díjat?

A) Hanussen
B) Mephisto
C) Redl ezredes

3. Nemes Jeles László Saul fia című művével tavaly szintén a 
legjobb idegen nyelvű film kategóriát nyerte meg. Az alkotás 
emellett a legrangosabb fesztiválokon is sikereket aratott. Az 
alábbi díjak közül melyiket nem hozta el?

A) A berlini filmfesztivál Arany Medve-díját
B) A cannes-i filmfesztivál nagydíját
C) A legjobb idegen nyelvű film Golden Globe-díját

4. A Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola diákjainak köz-
reműködésével forgatott Mindenki című alkotás idén a legjobb 
élő szereplős rövidfilm kategóriában kapott Oscar-díjat. Ki írta 
a filmben elhangzó Bodzavirág című kórusmű alapjául szolgáló 
Tavaszi felhők című verset?

A) Szabó T. Anna
B) Mezey Katalin
C) Nemes Nagy Ágnes

5. 1956-ban hagyta el Magyarországot, a történelem egyik leg-
befolyásosabb operatőrének tartják, négyszer jelölték Oscar-
díjra, egyszer meg is nyerte (Steven Spielberg Harmadik típusú 
találkozások című filmjével). Kiről van szó?

A) Koltay Lajos
B) Kovács László
C) Zsigmond Vilmos

6. Böszörményi Zsuzsa filmje 1991-ben a legjobb külföldi film-
nek járó diák-Oscar-díjat nyerte el Los Angelesben. Mi a mű 
címe?

A) Egyszer volt, hol nem volt
B) Vörös kolibri
C) Viharsarok

Előző lapszámunk nyertese: Barna Erika. Gratulálunk! Jutalma átvé-
telével kapcsolatban e-mailben értesítjük. A helyes megfejtés: 1 – B, 
2 – C, 3 – C, 4 – A, 5 – B, 6 – A.

Az időskor új fejezetet nyit az életben
22 esztendő után, 1998-ban önként fejezte be a televíziózást, mert 45 évesen, pályája csúcsán hanyagolni kezdték. 
Tragédiaként élte meg, de ma már úgy érzi, élete legjobb döntése volt. A Mindentudás Akadémiája legutóbbi vendége, 
Endrei Judit azóta elégedett és boldog, mert értékeli élete minden szépségét. Könyvei és az aktív időskort népszerűsítő 
Korhatártalanul programja is azt hirdeti, minden korban új lehetőségek várnak minket.

Endrei Judit egy apró alföldi faluból, a Szolnok melletti Tiszate-
nyőről indult neki a nagyvilágnak. Iskolaigazgató édesanyjának 
köszönheti műveltségét és a könyvek iránti szeretetét. A végtelenül 
félénk, szégyenlős lány orosz szakos gimnazistaként a Tanárképző 
Főiskola magyar–orosz szakára jelentkezett, ahol akkoriban a diá-
kokat fél évre Leningrádba küldték nyelvet tanulni. Hazaérkezvén 
egy tanára kérdezte meg, nincs-e kedve a televízióban dolgozni. 
Kíváncsiságból elment a válogatóra, bár esélytelennek érezte magát 
a szép és jól beszélő lányok között. – Fischer tanár úr a vezérlőből 
üzent ki, hogy ugyan nem ideális a külseje és csúnyán is beszél, de 
megpróbálkozik ezzel a leányzóval – emlékezett vissza az egykori 
műsorvezető. Judit ettől kezdve szorgalmasan tanult, mélyítette 
hangját, csiszolta beszédét. A tévénézőknek először Antal Imre 
mutatta be, aki az élő műsorban elfelejtette a nevét, így magának 
kellett bemutatkoznia.  

Az előadó szerint nagyon káros jelenség, hogy az idősek napi 4–5 
órán át nézik a televíziós szappanoperákat, ami nemcsak testi, de 
szellemi leépüléshez is vezet. A régi és mai tévézést összevetve úgy 
érzi, az ő idejében emberibb volt a műfaj: az akkori műsorvezetőket 
a néző közel érezte magához. – Őket szeretni tudták, a maiakat 
inkább csak csodálni lehet – tette hozzá. A vendég pályaelhagyá-
sáról is mesélt: – Emlékszem, otthon ültem 45 évesen, és azon 
kaptam magam, hogy nem csörög a telefon, nem hívnak sehová. 
Kiborultam, hogy középkorú nőként, épp amikor a tudásom csúcsán 
vagyok, felejt el a szakma. Nem akartam megtűrt, öregedő tévés 
lenni, ezért váltottam – emlékezett vissza a műsorvezető, aki élete 

egyik legjobb döntésének tartja a lépést, hiszen ezután tudott csak 
igazán kiteljesedni. Könyveket írt, és elindította a Korhatártala-
nul programot, ami az aktív idősödésben segíti az érdeklődőket. 
A program azt hirdeti, az időskor önmagában még nem korlátoz 
semmiben. Ilyenkor olyan új lehetőségek nyílnak meg, amelyekkel 
az aktív évek mókuskerekében nem tudtunk élni. A projekt részeként 
életmód-előadásokat, tornaórákat és szabadidős rendezvényeket 
szerveznek szépkorúaknak. Végül azt tanácsolta a közönségnek, 
hogy hetente háromszor mozogjanak aktívan, mert az egészség 50 
százalékban az életmódon múlik.

T. D.



Ferencváros 11IDőSüGy

Filmklub
„Őrült szerelem ez” 
A vetítés után beszélgetés
a papi nőtlenség témájáról
Március 16. (csütörtök) 15.00
DocuArt mozi (Erkel utca 15.)

Mindentudás Akadémiája
Ferencváros „templomai”
Nagyvárad téri református templom
Március 20. (hétfő) 15.00
Üllői út 90.
Szeminárium az iszlám országokról: India
Március 23. (csütörtök) 15.30
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)
Helytörténeti szeminárium
Ferencváros története a két világháború között
Március 28. (kedd) 14.00
Helytörténeti Gyűjtemény (Erkel utca 15.)

Mesterségem címere
Túrabot és ecset
Balogh Márta útja a József Attila-lakótelepről 
az El Caminoig
Március 21. (kedd) 14.00
FMK (Haller utca 27.)

Az orgona titkai
Látogatás a Kálvin téri 
református templomban
Március 22. (szerda) 14.00
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött! Jelentkezés: idosugy@ferencvaros.hu, 
215-1077/392

Íróműhely 
Énekelget bennünk valahol…
Március 27. (hétfő) 14.30
FSZEK Boráros téri Könyvtár 
(Boráros tér 2.)

Cukorbetegklub
Március 28. (kedd) 14.30
FESZ Oktatóterem (Dandár utca 28.)

Sakk-klub
Március 21., 28. (kedd) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Német társalgási klub
Március 21., 28. (kedd) 10.30 
FMK (Haller utca 27.)

Festőklub
Március 21., 28. (kedd) 13.00 
Szerető Kezek Idősek Klubja 
(Friss utca 5.)

Gyógytorna
Március 22., 29. (szerda) 11.00 
Dési MH (Toronyház utca 17/B) 
FMK (Haller utca 27.)

Táncklub 
Én táncolnék veled…
Március 22., 29. (szerda) 14.00
FMK (Haller utca 27.)

3-1-2 meridiántorna  
Március 22., 29. (szerda) 15.30
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti 
energiajóga időseknek

Március 16. (csütörtök) 10.00 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)
A március 23-i foglalkozás elmarad!

Mediballfoglalkozás 
Új program!
Március 17., 24. (péntek) 10.00
Lenhossék utca 24–28., tornaterem

Vízitorna
Március 17., 24. (péntek) 16.00 
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester utca 19.) 
Weöres Sándor iskola uszodája 
(Lobogó utca 1.)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra!
Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javaslataikat programjainkkal kapcsolatosan az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen 

vagy a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

A kezdő, középhaladó és haladó angolnyelv-
tanfolyam, a kezdő németnyelv-tanfolyam, a 
chikungtanfolyam, a kezdő és haladó számí-
tógép-kezelői tanfolyamok a regisztrált részt-
vevők számára a meghirdetett időpontokban 
és helyszíneken kerülnek megtartásra.

Idősügyi programajánló

Kiemelt rendezvények
• Fiatal férfiak. Papok. Katolikusok. Ki római, ki görög katolikus. 

Ugyanazt a feladatot látják el, szokásaikban, életmódjukban mégis 
különböznek. A történelem úgy hozta, hogy egyiküknek lehet 
szerelme, családja, gyereke, a másiknak viszont nem. El kell, hogy 
fogadják, hiszen ezt vállalták. Március 16-án, a Filmklubon az 
Őrült szerelem ez című alkotás egymás mellé állítja érzéseiket, 
mindennapjaik múlását, és azt, ahogyan végzik dolgukat, hiva-
tásukat. A vetítés után a két felekezet képviselője személyesen is 
jelen lesz, hogy válaszolhasson a résztvevők kérdéseire.

• Miért kel valaki útra, hogy egy túrabot társaságában hosszú kilo-
métereket gyalogoljon egy ismeretlen ország ismeretlen vidéke-
in? Milyen tapasztalatokkal érkezik haza, és hogyan változtatja 
meg életét a zarándoklat? Balogh Márta a Mesterségem címere 
sorozat március 21-i előadásán mesél élményekkel teli útjáról.

• Új mozgásformával várjuk péntekenként a kerületi szépkorúakat. 
A mediball egy sokoldalú, játékos, minden porcikánkat – ízü-
letkímélően – átmozgató tevékenység, melyben feltöltődünk és 

frissebbé válunk fizikailag, érzelmileg és mentálisan egyaránt. 
Gyakorlása során ütőt, illetve labdát használunk, ám azt, más 
sportágaktól eltérően, nem visszaütjük, hanem körkörös moz-
dulattal elkapjuk, majd az ív megtartása mellett visszalendítjük. 
Tartás- és egyensúlyjavító hatása miatt csökkenthető az elesések, 
a töréssel járó balesetek kockázata is. 
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Pályázati felhívás: József attila mindenkiNet 2017

Együttműködéssel a kultúráért
A képviselő-testület februári ülésén elfogadta a kerület új Kulturális 
Koncepcióját, amely Ferencváros egyik fő pillérének fejlesztési irá-
nyait határozza meg. A dokumentum épít a városrész páratlan adott-
ságaira, hiszen több nemzetközileg is elismert kulturális intézmény, 
egyetem és iskola, valamint számos egyházi, civil és nemzetiségi 
szervezet található a kerületben. Éppen ezért az együttműködés 
fontosságát és az önkormányzat koordináló szerepét nyomatéko-
sítja. Így kívánja elérni, hogy a Ferencvárosban zajló programok 
ne gyengítsék és kioltsák, hanem erősítsék egymást. Az egyének 
és a közösségek aktív bevonását, az alulról jövő kezdeményezések 
felkarolását tűzi ki célul. 

A kultúra fogalmát a lehető legszélesebben értelmezi, idesorolja 
a mindennapokat meghatározó értékek, ismeretek, viselkedésmó-
dok, szokások rendszerét. A szinergia, a közösségépítés, az egyéni 
kompetenciafejlesztés mellett célként jelöli meg a stratégiai és 
innovatív gondolkodásmód meghonosítását is. Hangsúlyozza a 
kulturális esélyegyenlőség biztosítását, az élethosszig tartó tanulás 
meghatározó szerepét. Külön kiemeli a nemzeti és a ferencvárosi 

identitástudat erősítését. Mindezeket önkéntesek aktív bevonásával, 
az egyetemek birtokában lévő legfrissebb tudás beépítésével, hely-
történeti jellegű rendezvények szervezésével, a kerület turisztikai 
értékeinek kihasználásával kívánja megvalósítani.

A koncepció kiemelt célcsoportnak tekinti az ifjúságot: tanórán 
kívüli foglalkozások szervezésével, művészeti érzékenyítő és nevelő 
programok támogatásával, rendhagyó irodalom-, ének-zene, rajz-, 
természettudományi, filmesztétikai órák biztosításával szándékául 
tűzi ki, hogy Ferencváros a főváros ifjúsági kulturális központjává 
váljon. 

Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében az elfogadott-
ságot elősegítő események, akadálymentesített színházi és más 
művészeti projektek folytatását, újak beindításának fontosságát 
nyomatékosítja. „A teljesség felé” idősügyi programok tovább-
működtetését, fejlesztését és egy idősközpont létrehozását tűzi ki 
célul. A kooperáció jegyében 
a koncepcióhoz – a Budapesti 
Corvinus Egyetemmel közö-
sen – készült egy megalapozó 
kutatás is, amely az itt élők 
szabadidős szokásait és igé-
nyeit, Ferencvárosról alkotott 
véleményét, viszonyulását, a 
helyi kulturális intézmények 
népszerűségét, látogatottságát 
mérte fel. A vizsgálat adatait 
alapul véve a hallgatók számos 
ötletet is megfogalmaztak Fe-
rencváros kulturális fejleszté-
séhez kapcsolódóan. 

T. Z. T.

Felhívjuk MINDENKI figyelmét, hogy készüljön: olvassa és 
dolgozza fel József Attila verseit, hiszen közeledik április 11., 
a Magyar Költészet Napja, József Attila születésnapja! Ferenc-
város Önkormányzata negyedik alkalommal hirdeti meg online 
videopályázatát.

A pályázatok feltöltési határideje:
2017. március 31., péntek 24.00 óra

Pályázók köre: hazai és határon túli fiatalok, akik 2017. április 
11. előtt nem töltötték be a 32. életévüket.

A pályázat tartalma: a videopályázatra olyan anyagokat várunk, 
amelyekben elhangzik József Attila valamelyik költeménye. Ez le-
het egy teljes vers, lehet részlet, lehet szavalat vagy megzenésített 
változat. Az előadók száma nincs korlátozva, csupán annyi, hogy 
a vers szövegének változtatás nélkül kell elhangoznia. A rögzítés 
történhet professzionális módon, de akár egy mobiltelefonnal 
is. Nem a képi minőség, hanem a kreativitás és az előadásmód 
a mérvadó. Egy pályázó több videót is beküldhet, de egy film 
maximum 7 perc hosszú lehet.

A pályázatok beküldésének módja: a videókat a YouTube-ra 
kell feltölteni, majd a „Nevezés” menüpont alatt meg kell adni 
a film címét és linkjét (teljes URL), valamint a pályázó adatait. 
A pályázati film csak a pályázati adatlap kitöltésével együtt ér-
vényes! Egy pályázó több filmmel is pályázhat, de mindegyik 
filmhez külön adatlapot kell kitölteni.

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt és a legtöbb közönségsza-
vazatot kapott pályázatokat jutalmazzuk.

Jutalmak: táblagép, okostelefon.

Közönségszavazás: az 
egyes filmekre a feltöltés 
pillanatától lehet szavaz-
ni a honlapon. A közön-
ségszavazatok számát 
a március 31-én 24.00 
órakor érvényes adatok 
alapján állapítjuk meg.

Eredményhirdetés és 
díjátadó: az ünnepélyes 
díjátadás április 11-én 18 
órakor lesz a Ferencváro-
si Művelődési Központ-
ban (Haller utca 27.). 

A nyertesek nevét, pályamunkáját a honlapon és a Facebook-
oldalon tesszük közzé, a nyerteseket a pályázati adatlapon meg-
adott címen értesítjük.

Folyamatos hírekért kövess minket online:
www.facebook.com/jozsefattilamindenkinet

Kapcsolat: jozsefattilamindenkinek@ferencvaros.hu

Nettó 130e Ft
havi alapkereset plusz
útiköltség térítés, plusz

egyéb juttatások! 
Könnyen betanulható

egyműszakos
szendvicskészítői munkakör

Budaörsön. 
Várjuk jelentkezéseiket 

a 06-20-510-7686-os telefon-
számon hétköznap 10–14 óra

között, illetve az 
info@khellfood.hu címen. 
Várjuk nyugdíj előtt állók, 

illetve nyugdíjasok 
jelentkezését is!

Khell-Food-VL1SA8649010-2017-01-20_modositott-szoveg_IX-45x62  28/02/2017  13:24  Page 2
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„Rejtelmek, ha zengenek...”

V. Ferencvárosi József Attila Versfesztivál
Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnek 
verset szavalni A részvétel feltétele egy szaba-
don választott, magyar költemény elmondása
Jelentkezési határidő: március 20.
A legjobbak színpadon szerepelhetnek a 
Költészet napi gálaműsorban  A részletek iránt 
érdeklődjön Losonczy Attilánál személyesen, 
a József Attila Emlékhelyen (Gát u. 3.), vagy 
telefonon: 216-6127

„Mert mibennünk zeng a lélek…” 

Magyar táncház a Bartók Táncegyüttessel
Tánctanítás, zenekar, büfé, jó társaság 
és jó hangulat!
Március 16. 19.00
Belépő: 700 Ft

Ferencvárosi Cimborák

Cimbora Játszóház verssel, dallal
Március 18. 10.00–13.00
A belépés díjtalan! 

Strófa Trió vers-zene klub

Március 18. 18.30
Belépő: 600 Ft

Hadart Színház: ORFEUM

Zenés revü időutazással a 20. századba
– élő zenekarral
Március 19. 15.00

Jegyár: 2800 Ft
Jegyek kaphatók online a jegy.hu rendszeré-
ben, valamint az FMK információs pultjánál 

Felnőtt néptánc a Bartók 
Táncegyüttessel

Ajánlott: 18 éves kortól
Hétfő és szerda 18.30–21.30
Részvételi díj: 5000 Ft/hó

FMK Gyermekszínház

Csengő-bongó Királyság
Zenés mesejáték a Fogi Színház előadásában
Március 21. 10.00
Belépő: 800 Ft

József Attila Irodalmi Szalon

Tavaszi forrás
Kerekasztal-beszélgetés a Hetedik
folyóirat szerkesztőivel
Helyszín: József Attila Emlékhely (Gát utca 3.) 
Március 23. 18.00
A belépés díjtalan!

MediBall – labdajáték az egészségért

Hétfőnként 18.00–19.30
Részvételi díj: 1600 Ft/alkalom
Próbaedzés (első alkalom): 50% kedvezménnyel!
Havi bérletek: egyéni 4 alkalmas: 5500 Ft, 
páros 6 alkalmas: 7500 Ft
Előzetes regisztráció szükséges!
Elérhetőség: 06/20/588-0692, 06/30/202-9541, 
ujmozgas@gmail.com

„Hölgyválasz"

A Ferencvárosi Művészetkedvelők 
Társaságának báli rendezvénye
Zenél: Tarnai Ágnes
Március 24. 15.00
Belépő: 700 Ft

„Kincskereső”

Ferencvárosi gyerekbolhapiac
Használt könyvek, játékok, sportszerek 
árusítása, csereberéje
Március 25. 10.00–12.00
Asztalokat korlátozott számban, díjmentesen 
biztosítunk 6–18 éves korig szülői felügyelettel!
Jelentkezés az FMK portáján, a 216-1300-as 
telefonszámon, illetve a nyerusay.viktoria@
fmkportal.hu e-mail címen lehet.

Szép Szó versmondó műhely 

A József Attila Emlékhely és a Magyar Vers-
mondók Egyesületének közös programja 
Március 28. 16.00
A foglalkozást vezeti: Tóth Zsuzsanna 
drámapedagógus
Helyszín: József Attila Emlékhely (Gát utca 3.) 

„Most töredékes az ismeretünk”

A Biblia a 20. századi magyar képzőművészet-
ben címmel huszonöt művész Szentírás által 
ihletett alkotásából nyílt kiállítás a Bibliamú-
zeumban (Ráday utca 28.).
A tárlat június 3-áig tekinthető meg.

a feReNCváROsi MŰvelŐDÉsi KÖzPONt PROGRaMaJáNlÓJa

A folyók istenei nyomában
A londoni magyarok különös történetszálait egybefonó Folyamisten című regényéről, valamint a tavaly megjelent tra-
gikus kisregényéről, az Apás szülésről mesélt Lanczkor Gábor József Attila-díjas költő a József Attila Irodalmi Szalon 
legutóbbi találkozóján. A családjával Szegedről egy balatoni zsákfaluba költöző irodalmár szerint nem bűn alkalmaz-
kodni a mai regényközpontú kereslethez, de egy költőnek sosem szabad feladnia a versírást.

Első verseskötete, a Tiszta ész a Jó-
zsef Attila Kör JAK-füzeteinek soro-
zatában jelent meg 2005-ben, amely 
a következő évben elnyerte a legjobb 
első kötetért járó Gérecz Attila-díjat. 
Folyamisten című regényét a London-
ban töltött élménydús időszak ihlette, 
helyszíne is a brit főváros. A kötetben 
szereplő külhoni magyarok történet-
szálait központi motívumként a folyó 
misztikuma köti össze. A görög és 
indiai mitológiában ugyanis minden 
folyónak saját istene volt. A London-
ban megerőszakolt grafikus lány, aki 
megtartva gyermekét Indiába utazik, az angol fővárosba emigrált 
szegedi fiú, vagy a Rómába utazó, pedofil gyanúba keveredett pap 
története olyan hitelesen ábrázolja a jelenkort, hogy a kritikusok 
nemzedéki regényként emlegetik. A folyó nem csupán összekötő 
kapocs, de főszereplőként is megjelenik a cselekményben: a szegedi 
fiú az angol város rejtett folyóinak titkát kutatja, melyek lefedve 
csörgedeznek a járókelők lábai alatt, hogy végül, mint egy kanális, 
a Temzébe ömöljenek. 

A szerző legkegyetlenebb könyvének 
nevezi a tavaly megjelent Apás szü-
lést, amit a kritikusok is csak 30 év 
fölött ajánlanak elolvasni. A történet 
főhőse, Gergely nem véve hasznát 
diplomájának, bioboltot nyit Szom-
bathelyen, és a nyugati határ közelsé-
gét kihasználva alkoholcsempészéssel 
egészíti ki keresetét. Egy napon ta-
lálkozik Évivel, akivel neveltetésük 
és életfelfogásuk különbözőségei 
ellenére boldog és harmonikus párt 
alkotnak, ám bekövetkezik egy vég-
zetes tragédia...

Gúfóról, a kisbagolyról szóló mesekönyvsorozatát gyermeke 
születése után kezdte el írni. Mikor féléves kislányával az erdőben 
kirándult, egy bükkfa odúban megláttak egy bagolycsemetét, ame-
lyet annyira megkedveltek, hogy a mese főhősévé vált. Lanczkor 
Gábor, akiről kevesen tudják, hogy gimnazista kora óta zenél is, 
jelenleg a Médeia fiai nevű zenekarban gitározik, végül azt is el-
árulta, már készül a következő nagy horderejű regénye, amivel 
szeretné meglepni olvasóit.              T. D.
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JOGa vaN tuDNi!
A betéti és a korlátolt felelősségű társaság
A vállalkozásoknak két formája létezik: az egyéni és a 
társas vállalkozás. Utóbbi többféle lehet, de a tipikus 
mikro- vagy kisvállalkozások legismertebb formája még 
mindig a betéti társaság (bt.), valamint a korlátolt felelős-
ségű társaság (kft.).

Betéti társaság
Alapítása esetén a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a tár-
saság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek és közös gazdasági 
tevékenységet folytatnak. Az egyik tag (beltag) vállalja, hogy a 
társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért 
(ha több beltag van, akkor velük egyetemlegesen) teljes mértékben 
helytáll. Legalább egy másik tag (kültag) pedig betétje erejéig 
tartozik helytállási kötelezettséggel. A társaság vezetője kizárólag 
a beltag lehet.

A rendelkezésre bocsátandó vagyon tekintetében fontos tudni, 
hogy bt.-t minimális összeggel is lehet alapítani, nincs törvény 
által meghatározott legkisebb összeg, a társasági szerződésben 
azonban meg kell határozni, melyik tag mekkora összeget bocsát 
rendelkezésre.

Korlátolt felelősségű társaság
Olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzs-
betétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége 
a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági 
szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra 
terjed ki. Létrehozható egyszemélyes kft. is.

Lényeges különbség, hogy a kft. tagjai – szemben a bt. beltag-
jaival – a társaság kötelezettségeiért korlátozottan felelnek. A kft. 
legfőbb szerve a taggyűlés. 

A bt. és a kft. vezetését a vezető tisztségviselő látja el megbízási 
vagy munkaviszonyban. Megbízatása öt évre szól, kivéve, ha a 
társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre. 

A kft. egyes törzsbetéte (vagyis egy tag betétje) nem lehet kevesebb 
százezer forintnál. A tagok törzsbetéteinek összessége a törzstőke, 
amelynek értéke nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. Az 
üzletrész a társaság tagjai között szabadon, de korlátok között 
kívülálló személyre is átruházható, amit írásba kell foglalni.

A törzstőke nemcsak készpénzből, hanem úgynevezett apportból 
(legtöbbször tárgyi eszközök) is állhat. Ha ennek mértéke az ala-
pításkor eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, a nem pénzbeli 
vagyoni hozzájárulást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig 
teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. 

Az új rendelkezés szerint a már meglévő kft.-k tulajdonosainak 
legkésőbb 2017. március 15-éig hárommillió forintra kell emelniük 
társaságuk törzstőkéjét! 

A cégalapítással pedig érdemes még egy rövid ideig várni, mert 
a terv szerint a bt. és a kft. alapításnál eddig felmerült illetéket és 
közzétételi költségtérítést 2017. március második felében eltörlik!

Dr. Niklai Zoltán családjogi szakjogász
1098 Budapest, Lobogó u. 5. II. lph. 

06/70/770-0510

Vaszary János, Szőnyi István, Márffy Ödön, Scheiber Hugó, Berény 
Róbert, Egry József, Kádár Béla, Batthyány Gyula, Schönberger 
Armand, Czigány Dezső, Perlrott Csaba Vilmos, Ziffer Sándor 
FESTŐMŰVÉSZEK ALKOTÁSAIT KERESSÜK MEGVÉTELRE 
KÉSZPÉNZÉRT.
Nemes Galéria, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 3.,
06/30/949-2900, nemes.gyula@nemesgaleria.hu

BRILIÁNS, ARANY, EZÜST, BOROSTYÁN FELVÁSÁRLÁSA 
EXTRA ÁRON! Dinasztiánk harmadik generációja vagyok. Hiszem, 
hogy a tisztességes magatartásnak van jövője! Bp., XI. ker., Fehérvári 
úti Csarnok, földszint, virágsor (Porcelán-Ezüst Üzlet).
Tel.: 209-4245.

Ingatlanirodánk eladó lakásokat/házakat keres ügyfeleinek. Gyorsan 
vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének lakása eladó? 
Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus.ingatlan.com, 06/20/9600-600

Akciós tábor, üdülés minimum 15 fős csoportoknak! 3 nap/2 éjszaka, 
napi 1 étkezéssel 5900 Ft/fő, vagy 5 nap/4 éjszaka, napi 3 étkezéssel 
15 600 Ft/fő. Helyszínek: Tivadar (Tisza-part), Vilyvitány (Zempléni-
hegység), Bátorliget (Ősláp). Érdeklődni lehet: 06/42/594-658 vagy 
e-mailben: rendezveny1@gmail.com

Lomtalanításkor ne dobja ki (mint én anno) régi játékait! 
(Gombfoci, műanyag katonák stb.) Megtisztel, ha elhozhatom. 
Tel.: 06/20/956-4084.
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GONDOsKODÓ feReNCváROs 

Pályázati felhívás 

Tájékoztató az élelmiszer-támogatásról
A 2014-ben bevezetett Ferencvárosi Élelmiszer-támogatás 
kérelemre azon IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és élet-
vitelszerűen Ferencvárosban tartózkodó személyek részére 
állapítható meg, akik:
• 70. életévüket a tárgyévben betöltötték, vagy
• családjukban négy, illetve több gyermeket nevelnek

A kérelmek benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A kérelemhez csatolni kell:
• a kérelmező lakcímkártya-másolatát
• nyilatkozatát arról, hogy életvitelszerűen a IX. kerületben lakik
• a gyermekek számára tekintettel történő igénylés esetén, 

nyilatkozatot arról, hogy gyerekeit saját háztartásában neveli
A támogatás összege kérelmezőnként, illetve gyermekenként 
egységesen 5000 forint, ami igény szerint folyószámlára történő 
utalással vagy postai úton kerül kifizetésre.

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgála-
tain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról az alábbi 
útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/
Humánszolgáltatási Iroda/Eseti támogatási Csoport.

A kérelem benyújtható postai úton, valamint személyesen a 
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain: Bakáts 
tér 14., Lenhossék u. 24–28., Toronyház u. 3/B, Ecseri út 19. 

További információ kérhető:
• Személyesen a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 

24–28., ügyfélfogadás: hétfő 8–18, kedd, szerda, csütörtök 
8–16, péntek 8–12 óráig)

• Telefonon: 215-1077/459 
• E-mailen: humanszolg@ferencvaros.hu

Ferencváros Önkormányzatának Egész-
ségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 
nyilvános pályázatot hirdet belföldi 
székhelyű, a szabadidősport terén mű-
ködő sportszövetségek, sportszerveze-
tek által szervezett kiemelt szabadidő-
sport rendezvények megvalósításához 
szükséges költségek támogatására.

Pályázni az alábbi célokra lehet:
• Ferencváros területén 2017. április 

1. és 2018. március 31. között meg-
valósuló szabadidősport rendezvé-
nyek, valamint 

• IX. kerületi diákok részére szerve-
zett táborok megvalósítása.

A pályázat beérkezésének határideje 
(postai és személyes benyújtás esetén is): 
2017. március 31., péntek 12.00 óra.

Bővebb információ (teljes pályázati 
kiírás, letölthető formanyomtatványok, 
nyilatkozatok) a www.ferencvaros.hu 
weboldalon érhető el.

Vízparti séta a 225 éves Ferencvárosban 
a Víz Világnapja alkalmából

2017. március 22.
Budapest leglenyűgözőbb látványossága maga a Duna, mely Pestet és Budát nemcsak 
elválasztja, de össze is köti. A Víz Világnapja alkalmából Ferencváros Önkormányzata 
különleges sétára invitál mindenkit, aki mind a modern építészet, mind a 19. század épített 
öröksége iránt érdeklődik. Sétáljon velünk végig a ferencvárosi Duna-parton a MÜPA 
épületétől egészen a Fővám térig!

Programunk:
• Séta a Művészetek Palotájában az alko-

tó vezetésével. Zoboki Gábor építész, 
egyetemi tanár, az épület tervezője mu-
tatja be pályájának talán eddigi legjelen-
tősebb munkáját. 
Találkozó 17.15 órakor a MÜPA főbejá-
ratánál. A bemutató időtartama 60 perc.

• Séta a Duna partján. Indulás 18.30 
órakor, a program időtartama 90 perc, 
vezeti Gönczi Ambrus (Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény).

Útvonal:
MÜPA–Nemzeti Színház szoborparkja–

Somlay Artúr sétány–Lechner Ödön fasor–
Boráros tér–Nehru part–Fővám tér. 
A séta során megismerkedhetnek a Nemzeti 
Színház, a Boráros tér, a Nehru part, az egy-
kori közraktárak, a Bálna és a Fővámpalota 
(ma Corvinus Egyetem) építéstörténetével.

A részvétel ingyenes, a programon min-
denki számára kihangosító készülék áll majd 
rendelkezésre, melyet 400 forint ellenében 
lehet igénybe venni. A készülék használata 
természetesen nem kötelező!
Az eseményre kérjük, előzetesen regisztrál-
jon a ferencvarosiseta@gmail.com e-mail 
címen vagy a 06/20/913-6717-es telefon-
számon.

Drograzzia után azonnal bezárták a klubot
Ellenőrzést tartottak a ferencvárosi rendőrök február 18-án éjjel 
az R33 nevű szórakozóhelyen, mivel információik szerint az ott 
tartózkodó vendégek rendszeresen és tömegesen fogyasztottak 
kábítószert. A gyanú beigazolódott: a razzia során 43 fogyasztót, 
illetve 3 terjesztőt kapcsoltak le. Az akció végrehajtásához a IX. 
kerületiek erősítést kaptak a környékbeli kapitányságoktól, a 
BRFK központi egységétől, valamint a Ferencvárosi Polgárőr 
Egyesülettől – a részt vevő egyenruhások és nyomozók létszáma 
110 fő volt. Ferencváros Önkormányzata az eset után azonnali 
hatállyal bezáratta a Soroksári úti klubot. A három, drogterjesz-
téssel gyanúsított férfit a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.

Őrizetben a díler
A IX. kerületi rendőrkapitányság eljárást folytat – őrizetbe vé-
tele mellett – kábítószer-kereskedelem vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt T. István 43 éves budapesti lakos 
ellen, aki február 18-án a IX. kerületben drogot kínált egy fér-
finak, aki erről értesítette a rendőrséget. A járőrök T. Istvánt a 
helyszínen elfogták, ruházatának átvizsgálásakor pedig összesen 
91,2 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket találtak nála. 
A dílert előállították a kapitányságra, ahol gyanúsítottként hall-
gatták ki. A rendőrség előterjesztést tett előzetes letartóztatásának 
indítványozására.

Elkapták a betörőket
Lopás kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 
eljárást a ferencvárosi rendőrkapitányság D. József 37 éves és V. 
Róbert 28 éves budapesti lakos ellen. A két férfi február 17-én 
megpróbált betörni egy IX. kerületi lakásba, amikor a járőrök 
megzavarták őket. Az elkövetők ugyan elmenekültek a helyszín-
ről, a nyomozók azonban rövid időn belül beazonosították őket, 
majd elfogatóparancsot adtak ki ellenük. Ez alapján a ferencvá-
rosi rendőrök a két férfit február 20-án elkapták, előállításukat 
követően pedig gyanúsítottként hallgatták ki.

ReNDŐRsÉGi híReK
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