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Hatmillió forintért épült játszótér  
a gyermekek átmeneti otthoná-
ban, a CEDEk szeretetszolgálat  
és az MgyosZ támogatásával.

tEHEtséggonDoZás 
Budapesten négy intézmény jogo-
sult a Minősített Tehetséggondozó 
Műhely címet viselni. Egyik a Kosz-
tolányi Dezső Általános Iskola. 6

ÁlDoTT, bolDog  húsvéTI ünnEpEKET KívÁnunK KEDvEs olvasóInKnaK!

Új helyen a belső-ferencvárosi KMB-iroda 
Átadták március 27-én a lónyay utca 26.-ból a Ráday utca 52. szám alá költöztetett körzeti megbízotti (KMb) irodát. 
az ünnepélyes eseményen részt vett Meichl géza dandártábornok, budapest rendőrfőkapitányának gazdasági helyet-
tese, Ámán andrás alezredes, IX. kerületi rendőrkapitány és Zombory Miklós, Ferencváros alpolgármestere is.

A fokozott rendőri jelenlét iránti lakossá-
gi igényre tekintettel, 2014 februárjában 
körzeti megbízotti iroda nyílt a Lónyay u. 
26. szám alatti épületben. Ezt az erősen 
leromlott műszaki állapotú lakóházat azon-
ban az önkormányzat tavaly értékesítette, 
így az ott működő iroda is megszűnt, a 
belső-ferencvárosi KMB-iroda mostantól 
a Ráday u. 52. szám alatt üzemel tovább. 
A 28 négyzetméter alapterületű, földszinti 
helyiséget Ferencváros Önkormányzatának 
támogatásával, mintegy 1,65 millió forint-
ból renoválták, illetve szerelték fel a rendőri 
feladatok ellátásához szükséges modern 

irodai eszközökkel. Az új KMB-iroda jelen-
leg keddenként 17–19 óra között áll a helyi 
lakosok rendelkezésére, de a nyitva tartást 
az igényeknek megfelelően a későbbiekben 
még alakíthatják. 

– A közbiztonság javítása érdekében 
minden szervezetnek, rendőrségnek, ön-
kormányzatnak közterület-felügyeletnek, 
polgárőrségnek együtt kell működnie, mert 
a kívánt eredményt csak közös munkával 
lehet elérni – kezdte beszédét Zombory Mik-
lós. A körzet önkormányzati képviselője 
szerint a rend és a biztonság a legfontosabb 
társadalmi értékek közé tartozik, melyek 

védelmezőit a legnagyobb erkölcsi megbe-
csülés kell, hogy övezze. Kiemelte a hely-
hatóság és a rendőrség közti kapcsolattartás 
fontosságát is, melyhez nem csupán a Pol-
gármesteri Hivatal közelsége, de az együtt-
működő felek példás hozzáállása miatt is 
minden feltétel adott. Az alpolgármester 
ígéretet tett arra, hogy Ferencváros Önkor-
mányzata – a felmerülő igények alapján – a 
jövőben is minden esetben megvizsgálja a 
rendőrség működéséhez szükséges anyagi 
és erkölcsi támogatások lehetőségét.

Folytatás a 2. oldalon

Tizenkilenc év után ismét nemzet-
közi kupát nyertek a Fradi pólósai. 
a vízilabdacsapat poszterét  
keresse a 10–11. oldalon. 

KupagyőZElEM
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– Jó néhány éve megfogalmaztuk, hogy a rendőrségnek 
lakosságközelinek, „láthatónak” kell lennie. Ennek szép példája, 
amikor új körzeti megbízotti irodát avathatunk – mondta Meichl 

Géza dandártábornok, majd hozzátette, a körzeti megbízottak azok, 
akik a legközelebb állnak a lakosokhoz, akiket ismernek, akikben 
megbíznak. – A közbiztonság megteremtése a rendőrség és az 
önkormányzatok közös felelőssége, a IX. kerület pedig példaszerű 
partnernek bizonyul e feladatban. Kívánom, hogy Ferencváros lakói 

elégedettek legyenek kollégáimmal, akiktől viszont 
elvárom, hogy mindent megtegyenek ennek érdekében: 
védjék a helyi lakosságot, és szolgálják meg a kerület 
vezetésének bizalmát, támogatását – zárta gondolatait 
Budapest rendőrfőkapitány-helyettese.

Végezetül Ámán András alezredes méltatta az ön-
kormányzat és a BRFK segítségét az új iroda minden 
igényt kielégítő kialakításában. A IX. kerületi rend-
őrkapitányság vezetője szerint a körzeti megbízott a 
legfontosabb kapocs a rendőrség és a lakosság között, 
akinek munkája, hozzáállása befolyásolja leginkább a 
testület megítélését. Eddigi tapasztalatai szerint a ke-
rületi lakosok, illetve az önkormányzati képviselők és 
vezetők maximális bizalommal viszonyulnak a körzeti 
megbízottakhoz, mellyel ők továbbra is élni fognak. 
Az átadóünnepség az új KMB-iroda bejárásával zárult.

(forrás: ferencvaros.hu)

Folytatás a címlapról:

Veszélyes lehet az iskolák struccpolitikája
a rendőrség prevenciós munkájáról számolt be Ferencváros rendőrkapitánya a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
(KEF) legutóbbi ülésén, amelyen együttműködési megállapodást kötött a vIII. és a IX. kerületi KEF-elnök. Dr. Eörsi 
Dániel pedig arról beszélt, mit tehet egy háziorvos a függők kiszűrése érdekében. 

Az első napirendi pontban Kállay Gáborné, 
Ferencváros alpolgármestere, valamint Fe-
rencz Orsolya józsefvárosi önkormányzati 
képviselő aláírta a két kerület között létrejött 
kooperációs megállapodást. Kállay Gábor-
né arra emlékeztetett, a ferencvárosi KEF 
komplex kerületi jelenlétét mutatja, hogy 
3 munkacsoporttal, 22 tagszervezettel és 
30 közoktatási intézmény közreműködésé-
vel küzd a drogprobléma ellen, de szociális 
és egészségügyi intézmények, valamint az 
FMK is kiveszi a részét a közös munkából. 
Elmondta: sportolási lehetőségek biztosítá-
sával, valamint közösségi terek kialakításá-
val alternatívát kell nyújtani a fiataloknak 
szabadidejük hasznos 
eltöltéshez. – A drog-
ellenes küzdelmet nem 
lehet kerületi határok 
közé szorítani, ezért 
üdvözöljük az együtt-
működést a VIII. kerü-
leti szervezettel – tette 
hozzá.

Ferencz Orsolya, jó-
zsefvárosi KEF-elnök 
köszöntőjében így fo-
galmazott: – Ferenc-
város, Józsefvároshoz 
hasonlóan, azon kevés 
kerület közé tartozik, 
amely bátor és őszinte, 
hiszen nyíltan szembe-
néz a gondokkal, beszél 

róluk és keresi a megoldásokat. Nagy re-
ményt fűzök a közös munkához, mert sem 
a drog, sem más társadalmi probléma nem 
ismer határokat – mondta.

Ámán András rendőrkapitány előadásában 
hangsúlyozta, hatékony megelőzés kizárólag 
a diák, a család és a pedagógus háromszö-
gében képzelhető el. Beszámolt a BRFK 
készülő tájékoztatófüzeteiről, melyek ta-
nácsokat adnak szülőknek és tanároknak, 
hogyan ismerhetik fel a gyerek kábító-
szer-használatát. Az alezredes kiemelte: a 
jogszabályok nem a fogyasztást, hanem a 
terjesztést büntetik, így ha egy fiatalt egyszer 
drogozáson kapnak – és vállalja az eltere-

lést –, nem esik szégyenfolt a karrierjén. 
Problémaként értékelte ugyanakkor, hogy 
az iskolák eltitkolják a drogügyeket, mert az 
szerintük rossz fényt vet az intézmény hír-
nevére. – Pedig a struccpolitika csak súlyos-
bítja a helyzetet – jelentette ki a kapitány, 
aki azt is elárulta, a ferencvárosi rendőrség 
kiemelt feladatként kezeli a szórakozóhelyek 
ellenőrzését is. 

Eörsi Dániel háziorvos szerint nehéz fel-
deríteni a drogfüggőséget. – Holott min-
den orvos-beteg kapcsolatnak része kellene 
legyen a gyógyító beszélgetés, a lelkiálla-
pot-felmérés, ezt azonban akadályozza a 
doktorok túlterheltsége. A háziorvos így 

– saját ambíciója szerint – 
vagy képzi magát, és fog-
lalkozik a drogproblémával, 
vagy nem. – Egy azonban 
biztos, a háziorvosnak 
olyan légkört kell fenntar-
tania rendelőjében, hogy 
a páciens intim gondjait is 
megossza vele – jelentette 
ki. Felhívta a figyelmet az 
egyre terjedő gyógyszerfüg-
gőségre (nyugtatók, altatók) 
is, ami dilemma elé állítja a 
háziorvost: a szerek felírá-
sával segíti a beteget, vagy a 
függőségét szolgálja? – Az 
orvos ma ezzel a felelősség-
gel egyedül marad – tette 
hozzá.    T. D. Ferencz Orsolya és Kállay Gáborné (fotó: jozsefvaros.hu)
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Minősített Tehetséggondozó  
Műhely lett a Kosztolányi suli
akkreditált Kiváló Tehetségpont, az európai tehetségpont-hálózat tagja, Ökoiskola, a sakkpalota program referenciain-
tézménye, idén márciustól pedig Minősített Tehetséggondozó Műhely – egy kerületnyi iskolának is elég cím, minősítés és 
akkreditáció ez, azonban az összes titulus büszke birtokosa egyetlen intézmény: a Kosztolányi Dezső Általános Iskola. 

A Kosztolányi suli az 
Új Nemzedék Köz-
pont országos pályá-
zatán indult a cím 
elnyeréséért, amely 
kizárólag bizonyos 
feltételek teljesítése 
esetén jár, és régión-
ként határozták meg, 
hogy hány oktatási 
intézmény (általá-
nos és középiskola) 
kaphatja meg a ti-
tulust, illetve a vele 
járó ötéves pénzbeli 
támogatást. A József 
Attila-lakótelepi is-
kola a mindössze 
négy budapesti hely 
egyikéért versenyzett 
– sikeresen. (A négy fővárosi nyertes közt 
egy másik ferencvárosi intézmény, a Török 
Pál utcai Képző- és Iparművészeti Szakgim-
názium, a Kisképző is szerepel!)

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy miben 
különbözik a tehetségpontok hálózata az 
újonnan létrehozott tehetségműhelyektől.  
A legfontosabb különbség talán az, hogy míg 
a tehetségpontok száma korlátlan, a címmel 
pedig nem jár támogatás, addig a tehetség-
műhelyek mennyisége korlátos és anyagi 
dotáció is jár a megtisztelő titulus mellé.

Tóth Szabolcs intézményvezető-helyettes 
elmondta lapunknak: az így tervezhetőbbé 
váló finanszírozás segítségével folytatódhat 
az évek óta tartó komoly tehetséggondozó 
munka, az iskola még több szakmai hát-
tértámogatáshoz juthat, valamint a tárgyi 
feltételek is javulhatnak. Emellett pedagó-
gus-továbbképzések, szakmai rendezvények 
megtartása, mentorprogram beindítása és 
oktatássegítő eszközök beszerzése is megva-
lósulhat. Hozzátette, az iskola Dicső István 
igazgató innovatív szemlélete hatására, a 
tantestület elkötelezett támogatásával vesz 
részt évek óta aktívan és sikeresen különféle 
pályázatokon, illetve ennek köszönhetően 
valósulhatott meg több fejlesztés is az in-
tézményben.   

Síposné Joó Gabriella tanító a 2014 óta, 
felmenő rendszerben alkalmazott Sakkpalota 
programmal elért eredményekről beszélt. 
Kifejtette, az intézmény örömmel osztja meg 
másokkal is tudását, tapasztalatait: peda-

gógiai jó gyakorlataikról minikonferenciát 
szerveztek, illetve az érdeklődő pedagógu-
sok igényéhez igazított bemutatóórákat tar-
tottak. A Polgár Judit fémjelezte Sakkpalota 
program ugyanis nem csupán önmagában 
használható, módszereit integrálni lehet akár 
a matematika-, akár a magyartanításba, va-
lamint képességfejlesztésre is alkalmazható.  
A pedagógus azt is elárulta, együttműkö-
désbe kezdenek a közeli Epres Óvodával, 
hogy már nagycsoportban megjelenjen a 
sakkal való ismerkedés. A kooperáció azért 
is számít úttörőnek, mert a Sakkpalota prog-
ramhoz – amelynek nemcsak alkalmazója, 
de referenciaintézménye is a Kosztolányi – 
most van készülőfélben az óvodás metodika. 

Baumann Péter kerületi sakk-koordinátor 
arról tájékoztatott: a visszajelzések alapján 
kijelenthető, hogy feléledt a helyi sakkélet. 
Korábban ugyanis Ferencváros nem kép-
viseltette magát sakkversenyeken, mára 
viszont rendre csapatokat állít ki a fővárosi 
sakk-diákolimpiákon. 

– Alsó tagozatunk 5–6 féle szakkört bizto-
sít az érdeklődő, tehetséges diákok számára, 
ezek egy része a környezeti neveléssel kap-
csolatos – ezt már Róth Katalin tanító, az 
alsós munkaközösség vezetője mondta. Az 
osztályok közötti, egy tanéven át tartó pont-
versenybe beleszámítanak az ökofeladatok 
is, az iskola pedig folyamatosan részt vesz 
a Zöldsuli és más környezetvédelmi, illetve 
rajzpályázatokon, versenyeken. Az intéz-
mény kertje madárbarát, az udvaron ágyás-

kertet alakítottak ki, 
a kerékpártárolón 
pedig a gyerekek leg-
szebb műveit állítják 
ki. Az alsós tehetség-
gondozó munka ki-
terjed a zenei, térbeli 
és vizuális képessé-
gek fejlesztésére is, 
sőt, az iskola tanulói 
rendszeresen dobo-
gós helyezéseket ér-
nek el a ferencvárosi 
helytörténeti verse-
nyeken, idén az 5–6. 
osztályosok csapata 
első helyezett lett. 
A Kosztolányiban 
nem hagyják figyel-
men kívül a gyerekek 

mozgásigényét sem, az idei tanév elején 
mászófalat adtak át a tornateremben.

Szabóné Hatvani Éva tanító, intézmény-
vezető-helyettes arról számolt be, az elmúlt 
időszakban megfigyelték, hogy folyama-
tosan nő az érdeklődés az iskola iránt, be-
iratkozáskor egyre többen jelentkeznek a 
környező kerületekből is. A további tervek 
között – a jelenlegi projektek folytatása mel-
lett – a műszaki területek felé történő esetleg 
nyitás is szerepel, amely akár pályaorientá-
ciós célokat is szolgálhat.

M. K.

TÁRSASÁGUNK
ÚJ TELEPHELYRE KÖLTÖZÖTT, CÍME:

MINDEN MÁS ADATUNK VÁLTOZATLAN,
TOVÁBBRA IS SZÁMÍTUNK ÖNÖKRE!

Deák család
Köszönjük Ferencváros!

AQUA-NOVA KFT.
215-4540

DEAKSODA@T-ONLINE.HU

WWW. AQUANOVA . HU
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Zöldebbé válhatnak idén az udvarok
a házak udvarainak szebbé tételéről, a drogszemét gyűjtésének lehetőségeiről, valamint a társasházfelújítási pályáza-
tokról tájékoztatták az érintetteket a Közös Képviselők Klubjának (KKK) legutóbbi találkozóján.

Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselő, a klub háziasszonya 
elsőként Rapi Istvánt, az önkormányzat ifjúsági és drogprevenciós 
referensét kérte fel, hogy mutassa be a Ferencvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum munkáját. A beszámoló után Rusznák Rafael, a 
Ferencvárosi Közterület-felügyelet csoportvezetője a drogszemét 
gyűjtésében kért segítséget a lakóktól és a közös képviselőktől. Fel-
hívta a figyelmet, hogy az eldobott, használt injekciós tű baleset- és 
fertőzésveszélyes, ezért nem szabad hozzányúlni. Ha valaki ilyen-
nel találkozik, hívja a közterület-fel-
ügyelet 24 órában hívható zöldszámát 
(+36/80/399-999), hogy a speciális 
szolgálat szakszerűen begyűjthesse a 
veszélyes hulladékot.

Szűcs Balázs főépítész és Jordán 
Péter, a FEV IX. Zrt. munkatársa a 
Közös Zöldekről (KZ) szóló megál-
lapodás, és azok házirendjének meg-
alkotásához kérte a közös képviselők 
ötleteit, javaslatait. A főépítész el-
mondta, amennyiben a ház csupán az 
ott lakók számára teszi elérhetővé udvarának használatát, a közös 
zöld felületek karbantartásáról is neki kell gondoskodnia. Gyakran 
több társasház osztozik egy-egy kerten, ezért Jordán Péter szerint 
ezek használatának feltételeit célszerű lenne a házirendben szabá-
lyozni. Hangsúlyozta: az önkormányzat nem kíván beleszólni a la-
kóközösségek életébe, csupán az együttgondolkodásban segédkezne.

Teszár Hedvig környezetvédelmi ügyintéző a társasházak szá-
mára kiírt Zöld Udvar pályázatról tartott tájékoztatót, amellyel a 

lebetonozott belső udvarral rendelkező társasházakat szeretnék 
élőbbé tenni. – Egy zöld udvarban szívesebben töltünk időt, így 
a zöldítésnek közösségépítő ereje is van – tette hozzá az előadó, 
aki szerint az udvarokat számtalan módon lehet zöldíteni: a dézsás 
növények, növénykazetták kihelyezése, vagy a függőfolyosókon 
elhelyezett növényládák mind a zöld felületek növelését szolgálják.  

A közeljövőben kiírandó társasházfelújítási pályázatról Szili Ad-
rián, a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda vezetője tájékoztatta 

a közös képviselőket. A pályázat keret-
összegét az önkormányzat idén is 10 
millió forinttal emelte, így 2017-ben 
már 170 millióból újulhatnak meg a 
kerület lakóingatlanjai. Szili Adrián a 
veszélyelhárítási támogatásról is be-
szélt. Az öt esztendő alatt, kamatmen-
tesen visszatérítendő támogatást azok a 
társasházak vehetik igénybe, melyeket 
önhibájukon kívül, váratlanul ért va-
lamilyen kár. Ezek közé tartoznak az 
azonnali megoldást igénylő műszaki 

problémák és balesetveszélyes helyzetek, melyekre a társasháznak 
nincs külön forrása. A klubtalálkozót Kasza Mónika törvényességi 
felügyeletről szóló előadása zárta. A Hatósági Iroda vezetője arra 
is figyelmeztetett, hogy a 2015 előtt írt SZMSZ-ek nem felelnek 
meg a társasházi törvény előírásainak, amit – korábbi módosítása 
miatt – tanulmányozásra ajánlott minden érintettnek.

T. D.
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Szeptemberre elkészül az új kollégium
Hosszú évek óta rombolta a rehabilitált környék látképét a Semmel-
weis Egyetem új elméleti tömbjének szomszédságában, a Tűzoltó 
utca 50–56. szám alatti egykori Labor Műszeripari Művek épülete.  
A komplexum most a környék színvonalához méltón újul meg, hi-
szen egy felső kategóriás magánkollégium épül, amely ősztől magas 
minőségű szállást kínál magyar, illetve külföldi diákok számára.  
A már szerkezet-
kész épület be-
mutatására sajtó-
bejárást, valamint 
bokrétaünnepet 
szerveztek márci-
us 30-án.  

A Labor Mű-
szeripari Művek 
1991-ig tevé-
kenykedett itt, 
majd ideiglene-
sen a tűzoltóság 
szertárai kerültek 
a létesítménybe. 
2005-től rövid 
ideig a Tűzraktér Kulturális, Művészeti Központ működött benne, 
ezt az időszakot leszámítva az épületegyüttes mintegy 25 éven 
keresztül használaton kívül, romosan állt.

A fejlesztés során a régi épület renoválása, valamint egy új épület-
szárny építése által – Magyarországon elsőként – egy privát alapon 
működő kollégiumi beruházás valósul meg 12 000 négyzetméteren, 
amely 418 egyszemélyes szobát és 1300 négyzetméter kiskereske-

delmi területet foglal magába. A létesítmény a hallgatók minden 
igényét kielégíti: saját fürdővel és konyhával rendelkező szobákat, 
illetve közösségi tereket, úgymint lobbyt, tanulóhelyiségeket, edző-
termet, tévészobákat, tetőteraszt, kávézót és éttermet kínál. A szobák 
20 négyzetméteres alapterületét a belsőépítészeti kialakítás maximá-
lisan kihasználja, de lesznek erkélyes, teraszos, nagy belmagasságú 

galériázott, illet-
ve bővített kony-
hával és közös 
térrel kiegészülő 
„kislakások” is. 

A Milestone 
Budapest diák-
szállás földszint-
jén áthaladó köz-
forgalmú sétány 
és az 1300 négy-
zetméteres park 
közvetlen össze-
köttetést fog biz-
tosítani az egye-
temi épület és a 

Klinikák metrómegálló között, várhatóan jelentősen csökkentve 
ezzel a Thaly Kálmán utca Tűzoltó utca–Üllői út közti szakaszának 
gyalogos forgalmát. A komplexumban kertkapcsolatos kávézók 
és éttermek nyújtanak majd a kollégium lakóinak és a környéken 
megfordulóknak kikapcsolódási lehetőséget. A közeljövőben a 
belső kertet övező többi épület is átalakuláson megy keresztül a 
harmonikus látvány érdekében.              V. L.
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Játszóteret kapott a gyermekotthon
átadták a CEDEk szeretetszolgálat gyer-
mekotthonokat segítő programjában megva-
lósult játszóteret a Fehérholló utcában.  
a közel hatmillió forint értékű beruházást  
a Munkaadók és gyáriparosok országos 
szövetsége (MgyosZ) támogatta.

A CEDEK, az Egységes Magyarországi Izraelita 
Hitközség (EMIH) szeretetszolgálata egy minden 
igénynek megfelelő, új játszóteret adott át április 
6-án a FECSKE Gyermekek Átmeneti Otthonában, 
elősegítve ezzel az itt élő fiatalok környezetének 
otthonosabbá tételét.

Szilágyi Nóra, a CEDEK vezetője köszöntőbe-
szédében elmondta, a 2015-ben alapított szeretet-
szolgálat kiemelten fontosnak tartja az állami vagy 
átmeneti gondozásban felnövő gyermekek támoga-
tását: ösztöndíjprogrammal, adománycsomagokkal, 
kulturális rendezvények és kirándulások szervezésé-
vel igyekeznek szebbé tenni életüket. 2016-ban 900 gyermeknek 
tudtak örömet szerezni, 2017-ben pedig – az 1 százalékos adó- és 
támogatói felajánlásoknak hála – még több fiatalnak szeretnének 
segíteni. Ajánlások alapján idén négy gyermekotthont választottak 
ki, ezek közül az egyik – Budapesten az egyedüli – a FECSKE, 
amely azt kérte tőlük, hogy egy játszóteret létesítsenek az udvarán. 
A vezető végül köszönetet mondott Futó Péternek, az MGYOSZ 
elnökének, hogy csatlakozott a kezdeményezéshez.

Gedeon Andor, a FESZGYI igazgatója arról beszélt, a ferencvá-
rosi átmeneti otthonban bölcsődéskorú gyermekeket is el tudnak 
helyezni, így a testvéreket nem kell elszakítani egymástól. Hoz-
zátette, tavaly 66 gyermeket gondoztak itt, azóta közülük 51-en 
visszatérhettek családjukba, és mindössze 4-en kerültek állami 
gondozásba. Az igazgató megköszönte a nagylelkű adományt, és az 
itt dolgozó kollégák, illetve az otthon vezetője, Garancz Anasztázia 
áldozatos munkáját.

Kállay Gáborné úgy fogalmazott: külön örömmel üdvözöl minden 
olyan kezdeményezést, amely az együttműködés erejéből születik 
meg. – Ez az alkalom is jeles példája annak, hogy egy szép cél 
érdekében a más-más területen tevékenykedők képesek összefogni 
– tette hozzá az alpolgármester. 

– Az MGYOSZ, amely a magyar gazdaság mintegy 60 százalékát 
képviseli, szeretné kivenni részét a társadalmi felelősségvállalásból 
is – ezt már Futó Péter, a szervezet elnöke mondta. Ennek részeként 
tavaly – többek közt – két fővárosi középiskola, a Radnóti Miklós 
és a Fazakas Mihály gimnázium számítógépparkjának felújítását 
dotálták. A közép-európai régió egyik vezető ingatlanfejlesztő és 
befektető csoportja, a FUTUREAL elnöke arról is beszámolt, cégük 
tavaly 38 beteg gyerekekkel foglalkozó alapítványt támogatott. – 
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy segíthettünk – zárta szavait 
Futó Péter.

A felszólalók sorát az EMIH vezetőrabbija zárta, aki kifejtette: 
aki sehol nem tud otthon lenni, az nem tud kiteljesedni, ezért a 
legkiszolgáltatottabb a hontalan ember. Hozzátette, az ide kerülő 
gyerekek, ha csak átmenetileg is, de otthonra lelnek, és lehetőséget 
kapnak, hogy emberként tudjanak élni. Köves Slomó elárulta, neki 
öt gyermeke van, így el tudja képzelni, mennyi feladattal járhat a 
jelenleg itt élő 15, különböző életkorú fiatal gondozása. Ezért hála 
jár minden itt dolgozónak, és mindazoknak, akik bármit hozzá-
tettek ahhoz, hogy a mai átadás megvalósulhatott. A rendezvény 
zárásaként a vendégek megtekintették a vadonatúj játszóteret, amit 
a FECSKE Otthon lakói boldogan vettek birtokba.                  V. L.

Köszönjük  
Otthon Centrum!
A Kicsi Bocs Óvoda minden 
tagja – kicsinyek és nagyok 
– köszönetet mond az Otthon 
Centrum munkatársainak az 
önkéntes segítségért, amelyet 
óvodánk számára nyújtottak.

Általuk megújulhatott a föld-
szint és a hátsó udvar minden 
korlátja, valamint a bejárati 
kapu.

Köszönjük, hogy ránk  
áldozták a pihenőnapjukat!

A gyermeknek abban az évben, amelynek  
kaugusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától  (2017. 
szeptember 1.) legalább napi négy órában óvo-
dai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonat-
kozik, akik 2014. 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 betölti, feltéve, hogy minden, a IX. 
kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

az óvodai beíratás időpontja: 
2017. április 24–28.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek 
elbírálásáról írásban – a döntést megalapozó 
indoklással, illetve a fellebbezésre vonatkozó 
tájékoztatással – 2017. május 30. napjáig értesíti 
a szülőket.

A hirdetmény teljes szövege, az óvodai felvé-
tel iránti kérelem formanyomtatványa, valamint 
az óvodai felvételi körzetek listája megtalálható 
a www.ferencvaros.hu weboldalon.

Hirdetmény az óvodai felvételekről 

a tankötelessé váló gyermekek iskolai  
beíratásának időpontja:

2017. április 20. (csütörtök)  
8.00–19.00 óra között

2017. április 21. (péntek)  
8.00–19.00 óra között

a felhívás teljes szövege megtalálható  
a www.ferencvaros.hu honlapon
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Sportdélután középiskolásoknak
a Ferencvárosi gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (FEgyIÖK) idén márci-
us 24-én este látta vendégül a kerületi középiskolák csapatait az immár hagyo-
mányos Dzsembuli elnevezésű sporteseményen a vendel utcai Közgazdasági 
politechnikum tornatermében.

A sportprogram ismét bebizonyította, hogy 
létezik alternatíva a péntek esti bulizás, il-
letve számítógép előtt üldögélés helyett a 
középiskolás korosztály számára, ugyanis 
majdnem az összes meghívott iskola kép-
viseltette magát röplabda- és/vagy asztali-
tenisz-csapattal.

– Az ifjúsági önkormányzat egyéb ren-
dezvényeihez hasonlóan a Dzsembuli célja, 
hogy összeismertesse egymással Ferenc-
város diákjait, és félretéve a számítógépet, 
a mobilt, együtt sportoljunk, mozogjunk 
egy jó hangulatú péntek estén – tudtuk 
meg Koch Katától, 
Ferencváros ifjúsági 
polgármesterétől. A 
csapatok röplabda- 
és pingpongbajnok-
ságban mérhették 
össze ügyességüket 
korcsoporttól függet-
lenül. Minden részt-
vevő oklevelet kapott, 
a dobogón végzettek 
pedig érmeket és ku-
pát vihettek haza.

A mozgás köz-
ben megéhezőket 
a földszinten gofri, 

palacsinta, üdítő és szendvics várta, de az 
érdeklődők elsősegélynyújtási ismerete-
ket szerezhettek és vérnyomásmérésen is 
részt vehettek. Nagy sikere volt az egész 
este igénybe vehető hennafestésnek is. – 
A FEGYIÖK idén is megrendezi húsvéti 
jótékonysági esményét, valamint a hagyo-
mányos FERI Feszt és IFI Feszt elneve-
zésű egész napos ifjúsági programjait is 
– ismertette a tavaszi-nyári terveket Koch 
Kata. 

(forrás: ferencvaros.hu)

Felújítandó lakást vásárolnék saját 
részre készpénzfizetéssel. Komfort nél-
küli is érdekel. 
Tel.: 06/70/635-0558

nyugdíjas női munkatársakat kere-
sünk telefonos munkára Kálvin térhez 
közeli irodánkba. Bérezés: alap + juta-
lék. Tel.: 06/70/431-5294, 215-1407.

hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval 
20 500 Ft/fő/7éj, 13 900 Ft/fő/3éj. www.
frankvendeghaz.hu, 06/30/977-6495.

szállodai karbantartót keresünk! 
Nagyvárad tér közelében lévő szálloda 
vasas, vizes, faipari, esetleg elektromos 
szakmával rendelkező karbantartót ke-
res. Nyugdíjas vagy részmunkaidős 
foglalkoztatás is lehetséges. Az önélet-
rajzos jelentkezéseket a jobmost123@
gmail.com e-mail címen vagy a szállo-
dában: Hotel Fortuna, IX. ker., Albert 
Flórián út 3/B várjuk.

bRIlIÁns, aRany, EZüsT,  
boRosTyÁn FElvÁsÁRlÁsa  
EXTRa ÁRon!
Dinasztiánk harmadik generációja vagyok. 
Hiszem, hogy a tisztességes magatartás-
nak van jövője! Bp., XI. ker., Fehérvári 
úti Csarnok, földszint, virágsor (Porcelán-
Ezüst Üzlet).
Tel.: 209-4245.

200 gyermek élte át közösen a mozgás örömét 
hatodik alkalommal látta vendégül Ferencváros Önkormányzata a kerület  
óvodáinak gyerkőceit egy vidám, sportos-táncos délutánra április 6-án.

– Az FMK-ban megtartott Ferencvárosi Óvodás Sporttalálkozó 
és Táncház elnevezésű rendezvényen 8 intézmény 16 csoporttal, 
közel 200 gyermekkel vett részt – tájékoztatott Bukovszki András-
né, a Humánszolgáltatási Iroda tanügyi ügyintézője. A délután az 
egészséges és tudatos életmódra nevelés jegyében telt, melyben 
az örömteli mozgás és a csapatjátékok kiemelten fontos szerepet 
kaptak. Az ovik két turnusra osztva, 
felváltva követték egymást a progra-
mokon. A sportos csapatok az FMK 
tornatermében vehettek részt játékos 
mozgásgyakorlatokon, sorversenyeken 
Pintér Dórával és Szatmári Csillával, 
az Ugrifüles Óvoda pedagógusaival. 
Eközben a táncos csapatok a Sakkte-
remben énekeltek és ropták a hagyo-
mányos magyar néptáncokat a Suki 
Edina–Suki Zita pedagógus testvér-
pár (Liliom Óvoda), valamint Pálházi 
Bence Bandájának vezetésével. 

A sportnapot Zombory Miklós nyi-
totta meg, közvetlen stílusban meg-
szólítva a megjelent gyermekeket. 

Elmondta, a mozgásra, egészséges életmódra nevelést már az ő 
korukban el kell kezdeni ahhoz, hogy iskolásként és felnőttként 
eredményesen sportolhassanak, fizikailag aktív életvitelt folytat-
hassanak. Ferencváros óvodai nevelésért felelős alpolgármestere 
három évtizeden át tanárként és osztályfőnökként rendszeresen 
úszni és kerékpározni vitte tanulóit, így kollégaként mondott kö-

szönetet az óvodapedagógusoknak, 
akik mindennapos nevelő munkájuk 
mellett a mozgás örömének tudato-
sítását és átélését is biztosítják ennek 
a rendkívül fogékony korosztálynak.

Az esemény az ajándékok kiosztá-
sával zárult, melyek szintén az egész-
séges életmódhoz és a mozgáshoz 
kapcsolódtak. Az önkormányzat jóvol-
tából minden gyermek müzliszeletet és 
gyümölcslevet kapott, az intézmények 
pedig szabadtéri mozgásfejlesztő esz-
közökből és játékokból álló csomagot 
vehettek át Zombory Miklóstól.

(forrás: ferencvaros.hu)

aPróHirdetéS



Ferencváros8 spoRT

Úton a triplázás felé
bejutott a labdarúgó Magyar Kupa 
elődöntőjébe a Ferencváros. a zöld-
fehérek ezzel nagy lépést tettek annak 
érdekében, hogy az előző két évhez 
hasonlóan, idén is finalisták és kupa-
győztesek legyenek.

A sorsolás a Diósgyőrt juttatta a Fradinak a 
negyeddöntőben. A szurkolók nem tartottak 
különösebben a borsodiaktól, úgy vélték, a 
csapat már az első mérkőzésen bebiztosít-
hatja a továbbjutást. Az Üllői úti meccs első 
félidejében azonban gyengén futballozott az 
FTC, egy jogos tizenegyesből vezetést is 
szerzett a DVTK, és ha jobban összponto-
sítanak, akár többgólos előnyük is lehetett 
volna. 

A szünet után aztán egy teljesen más Fe-
rencváros futott ki a pályára, a gárda a má-
sodik félidő nagy részében óriási fölényben 
futballozott, és szinte a kapujához szegezte 
ellenfelét. A Diósgyőr hálóőre, Rados pa-
rádésan védett, ám a 65. percben egy szög-
let után Böde Dániel egyenlített. Hatalmas 
erőket mozgósítottak a zöld-fehérek, igazi 
Fradi-szívvel küzdöttek, a nagy akarásnak 
pedig a hosszabbításban meg is lett az ered-
ménye: Amadou Moutari fejelt a hálóba.

Ez nagy jelentőségű találatnak bizonyult, 
mert így a visszavágón a Fradi nem volt 
rákényszerítve a gólszerzésre. Moutari az 
elején kihagyott egy nagy helyzetet, majd 
Gera fejelt centikkel a kapu mellé, a hazaiak 
pedig szögletekből veszélyeztettek. A for-
dulás után sem volt sok helyzet, többnyire a 
zöld-fehérek próbálkoztak, Moutari 24 mé-
teres lövése a kapufáról pattant vissza, egy-
szer viszont nagyot kellett védenie Dibusz 
Dénesnek. A találkozón végül nem esett gól, 
így a Ferencváros 2-1-es összesítéssel jutott 
a legjobb négy közé. A döntőbe jutásért a 
Budafokkal csap össze a Fradi. A párharc 
április 26-án, az Üllői úton kezdődik.

Nyolc érem Grazból
Március végén az ausztriai steiermark tarto-
mány adott otthont a 2017-es speciális olim-
pia Téli világjátékoknak. az eseményen részt 
vettek a Ferencvárosi szabadidős sE (FsZsE) 
fiatal sportolói is, akik nagyszerű eredményeket 
értek el.

A 2017-es Speciális Olimpia Téli Világjátékokon 
105 ország 2600 értelmi fogyatékossággal élő, ta-
nulásban akadályozott versenyzője állt rajthoz a 
különböző számokban és kategóriákban. A viadal 
központja Graz volt, itt rendezték meg a gyors- és 
műkorcsolyaversenyeket.

A gyorskorcsolyázók között négyen képviselték az 
FSZSE-t, ők a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Álta-
lános Iskola és EGYMI diákjai. Dombóvári Szilvia 
szakágvezető, aki az isntézményben testnevelő tanár-
ként is foglalkozik a gyerekekkel, joggal volt elégedett 
velük. A magyar csapat legfiatalabb tagja, a 11 éves 
Óvári Réka éremesélyesként lépett jégre. Először a 
rövidebb, 222 méteres távon lett nagy fölénnyel arany-
érmes, másnap pedig 333 méteren vívott hatalmas 
küzdelmet osztrák riválisával, és újra ő bizonyult a 
leggyorsabbnak.

A 15 esztendős Hocza Róbert az 500 méteres ver-
senyben magabiztosan végzett az első helyen, utána 
a szintén ferencvárosi, élete első nagy világversenyén 
induló, 14 éves Al-Yasin Mustafa ért célba második-
ként. A 777 méteres fináléban hatalmas csata zajlott 
Hocza és kínai ellenfele között, a magyar fiú 74 ez-
redmásodperccel előbb fejezte be a futamot. Al-Yasin 
Mustafa még egy ezüstérmet vehetett át, 333 méteren 
lett második egy kínai fiatalember mögött. A 16 éves 
Marosi Viktória 333 méteren négy éve is dobogós 
volt, idén bronzérmet szerzett, az 500 méteres távon 
pedig ötödik lett.  

A műkorcsolyázók között is érdekelt volt egy fe-
rencvárosi fiatal, a 16 esztendős Dani Dorka. Őt és 
társait a Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusai, 
a szakágvezető Kelemen Zsuzsanna és Vas Mária ké-
szítette fel. Dorka ezúttal is jó teljesítményt nyújtott, 
és ezüstérmet szerzett.       (ms)

Kupagyőzelem tizenkilenc év után
az idegenbeli hatgólos siker után csodaszámba ment volna, ha a népligeti visszavágó végén nem a Ferencváros vízi-
labdacsapata örülhetett volna az Euro-kupának. a különösebb izgalmak nélküli 7-7-es döntetlen azt jelentette, hogy 
tizenkilenc év elteltével ismét nemzetközi kupát nyertek a Fradi pólósai.

A népligeti uszodában csodálatos hangulat fogadta az Euro-kupa-
döntő második meccsén a nagyváradi és a ferencvárosi csapatot.  
Az FTC úgy kezdett, ahogy egy leendő kupagyőztesnek illik: Ma-
daras Norbert két és Marko Avramovic egy góljával hat perc alatt 
elhúztak a zöld-fehérek. A jó védekezésnek és Vogel Soma hárítá-
sainak köszönhetően a 10. percig érintetlen maradt a Fradi hálója. 
Ezután összeszedettebben játszottak a vendégek, és a nagyszünetig 
4-3-ra felzárkóztak.

A harmadik negyed elején két újabb hazai találattal ismét háromra 
nőtt a különbség, a folytatásban azonban ismét beleerősítettek a 
váradiak, így az utolsó játékrész egygólos ferencvárosi vezetéssel 
kezdődött. Sokáig nem változott az eredmény, a közönség már 

állva ünnepelte kedvenceit, amikor az utolsó két percben kétszer 
is egyenlítettek a vendégek, így 7-7-tel zárult a visszavágó.

Varga Zsolt vezetőedző a mérkőzés után joggal dicsérte játéko-
sait, és elmondta: nagyon jó a Ferencvároshoz tartozni, hiszen ez 
egy nagy család. A Marko Avramovic, Marko Csuk, Dőry Farkas, 
Gárdonyi András, Jansik Szilárd, Katonás Gergő, Madaras Norbert, 
Sztefan Mitrovic, Nyéki Balázs, Pohl Zoltán, Szirányi Balázs, Tóth 
Márton, Varga Dániel, Vogel Simon, Vogel Soma összetételű Fradi 
sporttörténelmet írt. Tizenkilenc esztendővel az 1998-as KEK-diadal 
után nyert ismét nemzetközi kupát a gárda – nagyon várták már ezt 
a sikert szurkolók!               

M. S.

Óvári Réka

Hocza Róbert
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Bajnokcsapat a jégen
nagy sikert értek el a ferencvárosiak a 2017-es curling-csapatbajnokságon.  
a férfiaknál az FTC Jégmadarak aranyérmes lett, és két másik zöld-fehér 
együttes is felállhatott a dobogóra az eredményhirdetésen.

Az országos férfi curling-csapatbajnokság 
utolsó fordulóját az élről várta az FTC Jég-
madarak gárdája. Az együttes bejutott a fi-
náléba, ahol a Vasas SC Titánokkal kellett 
megmérkőznie az aranyéremért. Az első 
meccset 8-2-re megnyerték a zöld-fehérek, 
a másodikon azonban a piros-kékek győztek 
7-6-ra. 

A mindent eldöntő harmadik összecsapás-
ban aztán ismét nagy fölényben volt az FTC 
Jégmadarak, amely 10-4-re diadalmasko-
dott. Ezzel a Riesz Gábor, Varga Balázs, 
Fóti Balázs, Ézsöl Gábor, Szabad Tamás 
összeállítású gárda megszerezte a Ferenc-
város curlingszakosztályának első országos 
bajnoki címét! A fiúk ezzel jogot szereztek 
arra, hogy magyar válogatottként indulhas-
sanak a novemberben, a svájci St. Gallenben 
sorra kerülő Európa-bajnokságon.

Még egy éremnek örülhettek a ferencvárosi 
curlingesek a férfi csb-n, ugyanis a harmadik 

helyért vívott meccsen az FTC Jaguars 7-3-
ra megverte az UTE Ifit. Az FTC Fradi a 6., 
az FTC Kazuars a 8. helyen végzett.

A női csapatbajnokság díjkiosztóján is ér-
dekeltek voltak a ferencvárosiak. Az End 
Hunters szintén bejutott a döntőbe, ám ott 
kétszer is alulmaradt az UTE Team Palancsa 
gárdájával szemben, így a fradista lányok 
végül ezüstérmesek lettek.      (ms)

Sikerek a szeren
Remekül szerepeltek a Ferencváros 
tornászai az idei szerbajnokságon:  
a díjkiosztón kilenc érmet vehettek át.

A legeredményesebb FTC-versenyző Ba-
bos Ádám volt, aki talajon holtversenyben 
lett bajnok klubtársával, Vágner Leventé-
vel, korláton és nyújtón pedig bronzérmet 
akasztottak a nyakába. Vágner lólengésben 
is dobogóra állhatott: a harmadik helyen 
végzett. A gyűrű ferencvárosi háziversenyt 
hozott. A legtöbb pontot Schweigert Dávid 
kapta a zsűritől, Selmeczi Bánk ezüst-, Du-
dás Norbert bronzérmet szerzett. Ugrásban 
kellemes meglepetést okozott Bilics Bence, 
jó teljesítményével megnyerte a szerbajnoki 
címet.

Babos Ádámnak a három érmen kívül is 
volt oka az örömre. A tavalyi, szombathelyi 
Világkupa-versenyen bemutatott egy eddig 
még nem látott mozdulatsort, a nemzetkö-
zi szövetség pedig helyt adott a benyújtott 
kérelemnek, így az új elem elnevezése „A 
Babos”.

(m)

Újra a Népligetben a Magyar Kupa
nagy akarással, helyenként parádésan játszva nyerte meg a Magyar Kupát a Ferencváros női kézilabdacsapata. Elek 
gábor együttese megszakította a győri ETo 2005 óta tartó sorozatát, és hazavitte serleget.

A magyar női kézilabdát 2005 óta a Győri 
ETO uralja, a bajnokságban csupán kétszer 
tudta a Rába-partiakat letaszítani az élről a 
Ferencváros. A Magyar Kupában szintén 
2005-től taroltak a győriek, a Fradi ötször 
próbálkozott sikertelenül.

Egy mérkőzésen bármi megtörténhet – 
ebben bízva utaztak a kecskeméti döntőre 

a lányok és az őket kísérő szurkolók. A be-
melegítésnél Zácsik Szandra megsérült, így 
Elek Gábornak át kellett szerveznie gárdája 
játékát. Az első tíz percben rendre a ferenc-
városiak vezettek, és bár 6-6 után fordított 
a Győr, Szucsánszkiék zsinórban négy gólt 
lőttek. Többször is hárommal ment az FTC, 
a szünetre pedig 16-15-tel vonultak a felek.

A fordulás után újra egyenlített az ETO, 
de a Fradi ismét elhúzott három góllal. Bíró 
Blanka remekül védett, Szucsánszki Zita, 
Schatzl Nadine, Nerea Pena és a tavaly 
nyáron Győrből érkezett Kovacsics Anikó 
rendre pontosan célzott. A címvédő 23-23-
nál érte utol a Ferencvárost, majd 25-25-nél 
megint, és innentől egy-egy góllal vezettek 

a népligetiek. A vége 
igazi dráma volt: a 
Győr az utolsó (!) 
másodpercben meg-
szerezte 29. találatát, 
így a hetesekre ma-
radt a döntés.       

A második győri 
lövés előtt Sziko-
ra Melinda állt be 
a Fradi kapujába, 
és kivédte a végén 
egyenlítő Amorim 
büntetőjét. Más nem 
hibázott, így az ötö-
diknek a vonalhoz 
álló Pena sikeres 
lövése azt jelentet-
te, hogy 2003 után 
ismét a Ferencváros 
nyerte meg a Magyar 
Kupát!              

FTC Jaguars

M. S.



A 2017. évi Euro-kupa-győztes Ferencváros vízilabdacsapata
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gyógyító kapcsolódások
„Meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk” – ezzel a címmel 
tartott előadást Schäffer Erzsébet Pulitzer-díjas újságíró a Mindentudás 
Akadémiája legutóbbi találkozóján. A Nők Lapjában is rendszeresen 
publikáló szerző a hétköznapok apró szépségeiről és az emberi kapcsola-
tok boldogságnövelő erejéről mesélt.

A rendezvény címének választott idézet 
– ami Simone Weil francia filozófusnőtől 
származik – Erzsébet szerint azt jelen-
ti, legtöbbször nem vagyunk tudatában 
annak, hogy valami a miénk. Példaként 
édesanyjával való kapcsolatát említette, 
aki határozott nő volt, és nem kedvelte 
az intimitást: ritkán ölelgette lányát, és 
visszautasította a bizalmas beszélgetése-
ket. Amikor később beteg lett, és lánya 
ápolására szorult, egy éjjel azt mondta 
a fáradtságtól elcsigázott Erzsébetnek: 
„Olyan jó, ha itt vagy!”. Az írót melegség 
öntötte el, és rájött, mindig arra vágyott, 
hogy anyjával legyen, ám ezt korábban 
sosem tudta kimondani. – Vágyjunk arra, 
hogy süssön a nap, hogy hulljon a hó! 
Álljunk meg egy pillanatra a rohanásban, 
hogy észrevegyük a körülöttünk lévő 
szépségeket – buzdította közönségét az 
előadó, aki szerint ez azért is fontos, mert 
bárhol vagyunk, átvesszük környezetünk 
hatásait. – Ha fák közé mész, azzá válsz, 
ha plázába, akkor azzá – figyelmeztetett.
Schäffer Erzsébet arra ösztönzött, hogy 
lelki jólétünk érdekében lépjünk ki „utcai 
magányunkból”, és teremtsünk kapcso-
latot az emberekkel. Az újságíró számos 
ilyen helyzetből fakadó kellemes emléket 
idézett fel. Egy alkalommal például el-

kérte egy fiatalember mobiltelefonját, aki 
a megrökönyödéstől először alig tudott 
megszólalni, aztán beszélgetésük nagy 
nevetésbe torkollott. Amikor ki akarta 
fizetni a telefonálást, a férfi annyit mon-
dott: „Asszonyom, nekem ez ingyen is 
megérte!”. Egy másik esetben Erzsébetet 
a HÉV-en provokálta egy roma fiú, aki 
végül úgy szavalt el neki egy József At-
tila-verset, hogy a könnye csordult ki. 
– Ha beszélgetünk a hentessel, vagy 
segítséget kérünk egy idegentől, azt a 
vágyunkat elégítjük ki, hogy otthon érez-
zük magunkat a világban – magyarázta 
az előadó, aki sportot űz abból, hogy a 
legelvetemültebbnek tűnő tetkós, lán-
cos fickókat kéri meg, hogy vigyék fel a 
szatyrát a lépcsőn, akiktől végül mindig 
szívélyes segítséget kap. A négygyerekes, 
hétunokás Erzsébet szerint többet kellene 
játszanunk, és szokatlan dolgokkal örö-
met szerezni másoknak, illetve magunk-
nak. Azt is megjegyezte, akkor vesszük 
el a legtöbb életerőt magunktól, ha állan-
dóan meg akarunk felelni, ezért merjünk 
nemet mondani, és vállalni önmagunkat. 
Végül azt tanácsolta, minden reggel egy 
jó gondolattal indítsuk a napot.

T. D.

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfejtőink 
között Ferencváros-ajándékcsomagot sor-
solunk ki.

1. Ki tervezte a Művészetek Palotáját?
A) Siklós Mária
B) Kas Oosterhuis
C) Zoboki Gábor

2. Tízéves jubileumi előadását tartotta márci-
usban a Pedig én jó anya voltam című darab 
a Pinceszínházban. Ki alakítja az egyszemé-
lyes dokumentumdrámában az utolsó ma-
gyarországi halálra ítélt édesanyját?

A) Pogány Judit  
B) Györgyi Anna
C) Egri Márta

3. Idén költözött új, ferencvárosi épületébe a 
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészet-
tudományi Kutatóközpontja. Hol található?

A) Lechner Ödön fasor 8.
B) Tóth Kálmán utca 4.
C) Vendel utca 6.

4. Melyik folyóról van utca elnevezve kerü-
letünkben?

A) Hernád
B) Garam
C) Zsil

5. Furcsának tűnhet, de a Nagykörúton 
1988-ig autóbusz-közlekedés – még egy 
gyorsjárat is – próbálta tartani a lépést a vil-
lamossal. Mi volt a Boráros tér és a Moszkva 
tér között közlekedő járat száma?

A) 12
B) 15
C) 84

6. Ferencvárosban utca van elnevezve 
Lenkey Jánosról. Ki volt ő?

A) Az egykor a Márton utcában álló Lenkey 
Gépgyár tulajdonosa
B) Híres orvosprofesszor, Semmelweis Ignác 
tanítványa
C) Az aradi vértanúk perének egyik vádlott-
ja, a „14. vértanú”

Előző lapszámunk nyertese: Vara Bálint. Gratulá-
lunk! Jutalma átvételével kapcsolatban e-mailben 
értesítjük. A helyes megfejtés: 1 – A, 2 – C, 3 – C, 
4 – B, 5 – C, 6 – A.

Helyreigazítás
A Ferencváros újság március 27-i számban megjelent Idősen 
is lehet zarándokolni című cikkünkben tévesen azt állítottuk, 
hogy Balogh Márta magánéleti válságok miatt vágott neki az El 
Caminonak. Az érintettől – aki szerkesztőségünkhöz eljuttatott 

elektronikus levelében cáfolta ezt – ezúton is elnézést kérünk! Ba-
logh Márta azzal kapcsolatban is pontosítást kért, hogy valójában 
nem a József Attila-lakótelepről, hanem Középső-Ferencvárosból 
indult neki a kéthónapos zarándokútnak.
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Kiemelt rendezvények
• Ismét várjuk az irodalom és az írás iránt érdeklődő 60 éven felü-

lieket április 24-én, a Baán Tibor költő által vezetett íróműhe-
lyünkbe. Ha szereti a könyveket, a verseket, ha szeretne többet 
megtudni az irodalom történetéről, vagy csak szívesen hallana 
az iskolában tanult művekről, esetleg kacérkodik az írás gondo-
latával, akkor találkozzunk a Boráros téri könyvtárban!

• Május 4-én 15 órától ismét várjuk a színházszerető kerületi 
szépkorúakat a Turay Ida Színház Hamu és gyémánt – Titkok 
és érzések Cserháti Zsuzsa dalaival című darabjára. A részvétel 
természetesen ingyenes, de regisztráció szükséges az FMK in-
formációs pultjánál vagy a 216-1300-as telefonszámon.

• Új elemmel bővül az idősügyi programok köre! Április 26-án 10 
órától az Ernő utcában logikájukat, csapatszellemüket és problé-
mamegoldó képességüket próbálhatják ki azok, akik jelentkeznek 
szabadulószoba játékunkra. A korlátozott létszám miatt a rész-

vétel regisztrációhoz kötött, kérjük, az idosugy@ferencvaros.hu 
címen vagy a 215-1077/392-es telefonszámon jelentkezzenek.

Macska- és állatbarátok klubja
Április 12. (szerda) 17.00 
FMK (Haller utca 27.)

Természetjárás
Székesfehérvárról a Bory-várba
Április 20. (csütörtök) 09.00 
Találkozó: Kőbánya-Kispest MÁV-állomás, 
pénztár

Mindentudás Akadémiája
Szeminárium az iszlám országokról: 
Jordánia és Libanon
Április 20. (csütörtök) 15.30 
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)
Ferencváros „templomai”
Szent Kereszt Plébánia
Április 24. (hétfő) 15.00 – Üllői út 90.
Helytörténeti szeminárium
A 225 éves Ferencváros és a 118 éves Fradi
Április 25. (kedd) 14.00 
Helytörténeti Gyűjtemény (Erkel utca 15.)

Íróműhely
Énekelget bennünk valahol…
Április 24. (hétfő) 14.30 
FSZEK Boráros téri Könyvtár (Boráros tér 2.)

Cukorbetegklub
Április 25. (kedd) 14.30 
FESZ Oktatóterem (Dandár utca 28.)

Szabadulószoba 
Logikai csapatjáték
Április 26. (szerda) 10.00 
Ernő utca 36.
A részvétel regisztrációhoz kötött!

Sakk-klub
Április 18., 25. (kedd) 10.00 
FMK (Haller utca 27.)

Német társalgási klub
Április 18., 25. (kedd) 10.30 
FMK (Haller utca 27.)

Festőklub
Április 18., 25. (kedd) 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss utca 5.)

Gyógytorna  
Április 12., 19., 26. (szerda) 11.00 
Dési MH (Toronyház utca 17/B) 
FMK (Haller utca 27.)

Táncklub
Én táncolnék veled…
Április 12., 19., 26. (szerda) 14.00 
FMK (Haller utca 27.)

3-1-2 meridiántorna
Április 12., 19., 26. (szerda) 15.30 
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga
időseknek

Április 13., 20. (csütörtök) 10.00 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

Mediball foglalkozás
Április 21. (péntek) 10.00 
Lenhossék utca 24–28., tornaterem

Vízitorna
Április 21. (péntek) 16.00 
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester utca 19.) 
Weöres Sándor iskola uszodája 
(Lobogó utca 1.)

Számítógép- és mobiltelefon-
tanácsadás

Szent-Györgyi iskola 
(Lónyay utca 4–8.): 
április 24. (hétfő) 14.30
Ferencvárosi sportiskola 
(Telepy utca 17.): 
április 25. (kedd) 15.00
Weöres Sándor iskola 
(Toronyház utca 21.): 
április 20. (csütörtök) 15.30

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 számítógép-
kezelői tanfolyamok (kivéve az iskolai tavaszi szünet idején) a regisztrált résztvevők számára a meghirdetett időpontokban és helyszíneken 
kerülnek megtartásra.

Idősügyi programajánló
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A mában kell igaz embernek lennünk
„Óh hány éles vasnak kell rajtunk faragni, / míg méltók nem leszünk, hogy az Ég királya / beállítson majdan szobros 
csarnokába.” (Babits Mihály: Psychoanalysis Christiana)

Húsvétkor minden vallásos 
ember – egyházának tanítá-
sa szerint – a múlandóban az 
örökkévalóságot keresi. Akár 
lelki örök életről, akár testi fel-
támadásról szól az evangélium 
bátorító üzenete, mindegyiknek 
a végcélja: megragadni valamit 
a múlandóból, átmenteni vala-
mit az utókor számára, hogy ez-
által is bizonyságtevői legyünk 
a megállíthatatlanul tovatűnő 
időnek. 

Igenis, ahogyan megsárgult 
fényképek arcokat, emberi vo-
násokat örökítenek meg, úgy 
lehetséges a pillanatokat is meg-
örökíteni a lélek segítségével. 
A Názáreti Jézus az ő tanításaival évezredek múltával is él, és 
jelen van szívünkben, lelkünkben és jó cselekedeteink megnyil-
vánulásaiban. 

Talán éppen a szív és a lélek képes és a legméltóbb arra, hogy 
hosszú távon megörökítse az értékeket. Ma persze a tudomány 
segítségével konzerválnak, restaurálnak, és sokféle módszerrel pró-
bálják maradandóvá tenni akár a tárgyakat, de még a személyeket is. 

Ám az igazi értékek a szívben, a lélekben konzerválódhatnak 

a legjobban az által, ha az ember 
nemzedékekről nemzedékekre 
tudja, hogy mi az Istennek tet-
sző, az emberi életet a helyes 
úton megtartó magatartási és 
cselekedeti forma. És azokat – 
úgy, mint a felebaráti szeretet, 
segítőkészség, megbocsátás – 
gyakorolja is. Mivel Jézus, a ta-
nítómester ebben elöl járt, erről 
akarta meggyőzni embertársait, 
ezek a cselekedetek jogosították 
fel arra, hogy az örökélet vonat-
kozásában is példakép legyen, 
és előttünk járjon.  

Nekünk nem annyira évezre-
dekben kell gondolkodnunk, 
mint inkább az idő töredékében, 

a mindennapokban. A mában, és ha megadatik a lehetőség, akkor a 
holnapban kell igaz embernek, Isten olyan gyermekének lennünk, 
aki tud másokra is figyelni, jót tenni másokért. Jézus erre mutatott 
példát, így irányítva figyelmünket az örökkévalóság megtalálásának 
megannyi lehetőségére még itt e földi életben.          

Húsvétkor hisszük, hogy nemcsak lelkiekben, szellemiekben, de 
testiekben, érzékiségünkben is van folytatás. Nyomokat hagyunk 
e földi létben és a lélek dimenziójában egyaránt. Ne a holtak kö-
zött keressük az élőt, a halottaiból lélekben feltámadottat, hanem 
az élők között tartsuk számon és keressük Jézust, a halhatatlant. 
Valljuk a 134-es számú unitárius énekünk szép húsvéti szavaival: 
„Jézus él örökké, / Igazságunkra, / Utat tárt a mennyországba, / 
Örök igazságra” /.

Léta Sándor, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 
(Hőgyes Endre utca 3.) lelkésze

06-1/323-0878 • 06-30/832-1193
06-80/204-567 (zöld szám)

Az EORA egy elegáns, ékszerbe rejtett, szinte 
láthatatlan hallókészülék, melyet mindenkinek 
meg akar majd mutatni.

Éljen az Anyák napi kedvezménnyel 2017. május 
5-ig és lepje meg Magát vagy Édesanyját EORA 
hallóékszerrel, melyhez egy ékszerdobozt adunk 
ajándékba.*

AJÁNDÉKOZZON egy csepp ELEGANCIÁT 
és a hallás örömét Anyák Napjára!

EGY ÉDESANYA
A LEGJOBBAT ÉRDEMLI!

www.ekszerhallokeszulek.hu

*Az ajánlat kétoldali ellátás esetén érvényes 2017. május 5-ig vagy a készlet erejéig.

nyuszi akcióban

– Fel a kezekkel, fiúk, másodállásban
körzeti megbízott vagyok!
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Vers-dal fesztivál harmadszor
A Költészet Napjához kapcsolódóan április első hétvégéjén idén is megrendezték a József Attila Vers-Dal Fesztivált. 
Az alkotó emberek: költők, dalszerzők és -szövegírók, versmegzenésítők, zenészek találkozójának második alkalommal 
adott otthont a Dési Huber István Művelődési Ház, melyet Ferencváros térítésmentesen bocsátott a szervezők rendelke-
zésére. Az önkormányzat ezen felül ötszázezer forinttal is támogatta a kétnapos program megrendezését.

Az immár harmadik alkalommal megtartott 
József Attila Vers-Dal Fesztivál szervezői-
nek célja, hogy új alkotások létrehozására 
ösztönözzék a versmegzenésítőket, továbbá 
hogy minél több dalszer-
ző előadót mutathassa-
nak be. Ezért azokat az 
alkotókat (szólistákat 
és együtteseket) várták, 
akik saját szövegű és ze-
néjű dalaikat adják elő 
magyar nyelven, akusz-
tikus hangszerekkel. 

Céljuk az is, hogy a 
fesztivál közösségének 
és közönségének évről 
évre úgynevezett ki-
emelt költőket mutas-
sanak be – elsősorban 
megzenésített verseiken 
keresztül. 2017-ben így 
azokat a zeneszerző 
előadókat is várták, 
akik Arany János, József Attila vagy Szabó 
Magda műveit zenésítették meg.

Az április 1–2-án megrendezett találkozó 
programjában egyenrangú helyet kapott a 
zenészek bemutatkozása, a költői találkozók, 

műhelymunkák, valamint a kiemelt költők 
műveiből összeállított gálaműsor. A költői 
zsűri tagja Karafiáth Orsolya, Janox és Pé-
csi Marcell volt, nekik 140 szerző versét kel-

lett értékelniük. A zenei zsűrit Krulik Zoltán 
(Makám), Heinczinger Mika (Misztrál) és a 
főszervező, Sólyom Tamás (Napkő projekt) 
alkotta. A vasárnap esti díjátadó záróesemé-
nyen, amelyen Ferencvárost Sajó Ákos, a 

József Attila Városrészi Önkormányzat el-
nöke képviselte, 15 különdíjat, négy fődíjat 
és négy meghívást osztottak ki.

Fődíjasok:

•   A legjobb József Attila-vers-
megzenésítésért: MásKÉP zenekar 
(Regősének)
•   A legjobb vers és költője: 
Simon Adri (Tizenöt halál és Ölel 
nyaldos c. verseiért)
•   A legjobb versmegzenésítő: 
Németh Viktor (Simon Adri Ölel 
nyaldos c. versének megzenésíté-
séért)
• A legjobb saját dalos: Ördögsze-
kér akusztik

Meghívást kapott:

•   Pécsi Marcell  és Sólyom Ta-
más Zenedoboz Klubjába: Takács 
Gábor, valamint Dóka Attila és 

Dóka Péter 
• Heinczinger Mika sződi Misztrál Klub-

jába: Ördögszekér akusztik
• A 2017. évi Misztrál Fesztivál fellépőjé-

nek: Miskolci István

A magyarországi cigányság 
képzőművészeti remekei

Kiállítás a Romák Világnapja alkalmából
Megtekinthető: április 12-étől április 28-áig

Húsvétváró szünidei játszóház

Az FMK és a FEGYIÖK közös rendezvénye
Április 13.
16.00: Állatsimogató, kézműves foglalkozás 
szakképzett animátorral, arc- 
és óriástojásfestés, húsvéti tojásfestés, 
ajándékkészítés
17.30: Magyar táncház élő zenével
Olasz György és Barátai húzzák a talpalávalót!
Tánc, játék, húsvéti szokások felelevenítése 
énekek és mondókák tanításával 
A belépés díjtalan!

József Attila Irodalmi Szalon

A költészet hava 
Beszélgetés Zsille Gábor 
József Attila-díjas költővel
Április 13. 18.00
Helyszín: József Attila Emlékhely (Gát u. 3.)
A belépés díjtalan!

„Tavaszi hangulat"

A Ferencvárosi Művészetkedvelők 
Társaságának báli rendezvénye
Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek
Zenél: Tarnai Ágnes
Április 21. 15.00
Belépő: 700 Ft 

TeDD-VeDD könyvtár

Hozd el megunt könyved, cserébe pedig 
vigyél egy másikat!

„Mert mibennünk zeng a lélek…”

Magyar táncház a Bartók Táncegyüttes 
táncosaival és zenészeivel
Tánctanítás, zenekar, büfé, jó társaság és jó 
hangulat!
Kéthetente csütörtökön 19.00
Belépő: 700 Ft/alkalom 

Baba-mama Börze

Baba-, gyerekruha- és játékvásár
Április 22. 9.00
A belépés díjtalan!

Strófa Trió vers-zene klub

Április 22. 18.30 
Belépő: 600 Ft

Musical a Hadart Színház 
előadásában

Dan Goggin: Apácák 
Április 23. 15.00
Jegyár: 2800 Ft, 
kerületi nyugdíjasoknak: 2000 Ft
További információ: 
Zsigmond Réka, 06/20/459-6768
E-mail: info@hadartszinhaz.hu

Szép Szó Versmondó Műhely

Szép szó hét évszázadon át – az első 
nyelvemléktől napjainkig
Játékos verstanulás kicsiknek és nagyoknak
Moderátor: Tóth Zsuzsanna drámapedagógus
Április 25. 16.00
A belépés díjtalan!
Helyszín: József Attila Emlékhely (Gát u. 3.)

a FereNCVárOsi MŰVelŐDÉsi KÖzPONt PrOgraMaJáNlÓJa
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Fogas kérdések
A fogápolás sarokköveit és az időskorral összefüggő fogbetegségek kezelési lehetőségeit ismertette Mikesy Angéla 
fogorvos a Parajdi Sópincében tartott Törődjön többet egészségével! programsorozat legutóbbi előadásán. A doktornő 
szerint a lényeg, hogy mindig időben reagáljunk a problémákra.

Időskorban a fogak kopása, a foghiány, a szuvasodás és a 
fogágybetegségek jelentenek veszélyt. A fogak romlásához 
a csökkenő nyálmirigy-aktivitás okozta szájszárazság is hozzájárul. 
A fogágybetegségek mindig gyulladással kezdődnek, amit a vörös, 
duzzadt, vérző fogíny jelez. Ilyenkor minél előbb el kell kezdeni a 
kezelést, mert ha a gyulladás átterjed a csontra és elkezd pusztulni 

a csontállomány, rövid időn belül kilazulnak a fogak. Az ínygyul-
ladási szakaszban néha az is elég, ha az orvos leszedi a fogkövet, 
így ugyanis gyorsabban gyógyulhat az íny. A doktornő óva intette 
közönségét a cukorfogyasztástól, mert a szájban lévő baktériumok 
is cukorral táplálkoznak.

A fogápolás eszközei (fogkefe, fogkrém, fogselyem, szájvíz, 
nyelvkaparó) közül Mikesy Angéla szerint a fogkefe a leghaté-
konyabb eszköz, hiszen a fogakon megtapadó szennyeződéseket, 
baktériumokat csak a megfelelő technikával végzett dörzsöléssel 
távolíthatjuk el. Ebben a folyamatban a fogkrém csupán síkosító 
és ásványianyag-pótló szerepet játszik. Mivel a legtöbb baktérium 
az íny és a fog találkozásánál telepszik meg, ajánlott körkörösen 
mozgatni a fogkefét, hogy az ínyt is érje. Fontos, hogy a szájvíz 
nem helyettesíti a fogmosást, antibakteriális hatása miatt pedig nem 
kell mindennap használni.

Az időskori foghiány számos megoldása közül a fixpótlások, 
köztük a hidak alkalmazása a legkényelmesebb. Hátránya, hogy 
a hiányzó fog melletti két egészséges fogat le kell csiszolni, hogy 
ráhúzhassák a hármas koronát. Helyette implantátumot is választ-
hatunk, mely során az állkapocscsontba rögzített csavarra helyezik 
a műfogat. A kivehető pótlás – mivel nagyobb helyet foglal el a 
szájban, és a szájpadlásra fekszik fel – eleinte sok kényelmetlenséget 
okozhat, de idővel megszokható. A fogorvos arra is figyelmeztetett, 
minél hamarabb döntsünk elveszett fogaink pótlásának módjáról, 
mert a kihullott fogak helyén elkezd csökkenni a csontállomány, ami 
megnehezítheti az implantátum behelyezését. A fogpótlás minden-
kinek érdeke, hiszen a fogatlan ember keveset mosolyog, nehezen 
beszél és eszik, ami negatív hatást gyakorol lelki egészségére is.

T. D.

Felavatták s. Benedek András domborművét 
testvérvárosunkban
A Rákóczi-napok részeként avatták fel S. (Stumpf ) Benedek András domborművét március 29-én Beregszászon, a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az Arany János-díjas író, költő, irodalomtörténész 2009-ben bekövet-
kezett haláláig Ferencvárosban, a Mester utca 27. szám alatt lakott.

Az esemény a költőt kiváló férjként, barát-
ként, pályatársként bemutató film vetítésével 
kezdődött, majd Beregszászi Anikó, a főis-
kola magyar tanszékének tanára köszöntötte 
a jelenlévőket. Ezt követően Vári Fábián 
László József Attila-díjas kárpátaljai költő, 
valamint Mezey Katalin Kossuth- és József 
Attila-díjas író, költő, műfordító idézte fel 
személyes kapcsolatát S. Benedek András-
sal, majd Stumpf Benedek Anna, a költő lá-
nya osztotta meg édesapjával kapcsolatos 
emlékeit. A beszédek után a költő családja 
és évfolyamtársai jelenlétében leleplezték 
a domborművet.

– Nekünk jutott az a feladat, hogy emlé-
kezzünk elődeinkre, ne feledjük és próbáljuk 
továbbadni azt a gondolkodásmódot, ami 

tágította a kommunizmus terét, azoknak az 
emlékét, akik valamikor a ’60-as évek ele-
jén megtették az első lépéseket, hogy itt, 
Kárpátalján egyre szabadabb légkör ural-
kodjon, és a fiatalok előtt valós lehetőségek 
nyíljanak meg. Ennek a generációnak volt 
tagja S. Benedek András is – hangsúlyozta 
ünnepi felszólalásában Orosz Ildikó, a fő-
iskola rektora.

Ezután Mónus Dóra, a főiskola végzős 
hallgatója előadásában elhangzott S. Bene-
dek András Európa elrablása című verse. 
A rendezvény végén a résztvevők elhelyez-
ték az emlékezés koszorúit Oláh Katalin 
Kinga szobrászművész alkotásánál.

(forrás: www.karpatalja.ma)

S. Benedek András 1947-ben, Munkácson született baptis-
ta lelkész és misszionárius szülei hatodik gyermekeként. 
A családot a szovjet katonai hatóságok 1949 májusában kiuta-
sították Munkácsról, ezután Beregszászba költöztek. A költő 
1976-ban innen települt át Budapestre. A művelődéstörténet 
és a szülőföldtudomány polihisztoraként több fontos művé-
ben tárta fel a magyar kultúra azon maradványait, amelyekre 

a kárpátaljai nemzetiségi jövő épülhet. Számos önálló kötetben 
és tanulmányban foglalkozott Kárpátalja magyar irodalmával, 
történetével, kultúrtörténetével és néprajzával. Külön könyvet 
szentelt a kárpátaljai ruszinságnak is. Vezetője volt az ungvári 
Forrás Irodalmi Stúdiónak, a kárpátaljai magyar irodalmi-pol-
gárjogi mozgalomnak, és dolgozott a Forrás Stúdió néprajzi 
gyűjtőútjainak szervező-irányítójaként is. 
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Vádemelést javasolnak a graffitisek ellen
Rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást 
a IX. kerületi rendőrkapitányság az akkor 19 éves szigethalmi 
H. Dominik és a 22 éves üllői G. Patrik ellen. A két fiatalembert 
2016. március 19-én délután a ferencvárosi járőrök tetten érték, 
amikor H. Dominik éppen egy IX. kerületi épületet festett össze, 
miközben barátja kamerára rögzítette az esetet. A nyomozás 
során további hat olyan bűncselekményt derítettek fel, amely G. 
Patrik számlájára írható. A rendelkezésre álló adatok szerint az 
üllői fiú buszmegállót, zajvédő falakat, köz- és lakóépületeket, 
illetve kapukat graffitizett össze Ferencvárosban, Csepelen és 
Szigethalmon. A IX. kerületi rendőrkapitányság a napokban be-
fejezte a nyomozást, a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal 
megküldte az illetékes ügyészségnek.

Börtönbe mehet a gyermekkorú rabló
Előzetes letartóztatása mellett rablás bűntett elkövetése miatt 
folytatott eljárást a IX. kerületi rendőrkapitányság a gyermekko-
rú F. Alexander ellen, aki 2016. július 1-jén elkérte egy ferenc-
városi villamosmegállóban várakozó férfi mobiltelefonját, majd 
mivel a sértett ennek nem tett eleget, tettleg bántalmazta. A férfi 
azonban ekkor sem adta át a készüléket, ezért F. Alexander egy 
késsel irányába szúrt, megsebesítette, majd a mobiltelefonnal 
a helyszínről elmenekült. A rendőrök az elkövetőt beazonosí-
tották, elfogták és előállították a IX. kerületi kapitányságra. Az 
ellene folyó eljárás során a nyomozók további három esettel 
szélesítették az ügyet, amit végül a nyomozó hatóság vádeme-
lési javaslattal a kerületi ügyészségnek megküldött.

Lopás és rongálás a vád

A IX. kerületi rendőrkapitányság lopás vétség és rongálás 
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott 
eljárást egy 39 éves nyírlövői férfi ellen, aki 2016. január 1. 
és június 30. között több alkalommal eltömítette a Boráros 
téren felállított jegykiadó automaták nyílásait. Ezzel az volt a 
célja, hogy a visszajáró pénzt az akadály eltávolítását követően 
megszerezze, amely több esetben sikerült is neki. A nyomozók 
az elkövetőt beazonosították és elfogatóparancsot adtak ki 
ellene, majd 2016. november 29-én a Hídépítő utcában el-
kapták. Az ügyet a ferencvárosi rendőrkapitányság befejezte, 
a keletkezett ügyiratot vádemelési javaslattal megküldte az 
illetékes ügyészségnek.

reNDŐrsÉgi HíreKne váljon áldozattá!
Magukat a FŐGÁZ Zrt. dolgozóinak kiadó csalókra 
figyelmeztet a gázszolgáltató, kiemelve, hogy a gázórát 
leolvasó vagy szerelési munkákat végző alkalmazottaik 
soha nem vesznek át készpénzt az ügyfelektől.

A társaság közleménye szerint az utóbbi időben több visszaélés is 
történt a FŐGÁZ nevében. Az egyik módszer, hogy a csaló meg-
próbál bejutni a fogyasztó lakásába, hogy szén-monoxid-érzékelőt 
szereljen fel egy nagyobb összeg ellenében. Más esetben a FŐGÁZ-
ra hivatkozva csengetnek be idős emberekhez, és megkísérlik egy 
összegben „beszedni” a vélt díjhátralékot.

A FŐGÁZ Zrt. felhívja a figyelmet, hogy a csalók sosem viselnek 
arcképes igazolványt, illetve hogy a társaság nem végez szén-
monoxid-, illetve füstérzékelő-felszerelést, továbbá sosem szed 
be díjhátralékot megbízottak útján. Személyes megkeresés esetén 
a szolgáltató mindig előzetesen értesíti az érintett felhasználókat 
annak időpontjáról. Azt is közölték: alkalmazottaik és megbízottjaik 
külön kérés nélkül is kötelesek felmutatni arcképes igazolványukat. 
Azt tanácsolják, ennek elmaradásakor a fogyasztók mindig igazol-
tassák a rájuk hivatkozót. 

Nyomatékosították továbbá, hogy a gázmérőt leolvasó vagy sze-
relési munkákat végző alkalmazottaknak nincs felhatalmazásuk 
arra, hogy készpénzt vegyenek át az ügyfelektől, ugyanis a FŐGÁZ 
sosem végeztet a helyszínen, készpénzben fizetendő munkát!

A FŐGÁZ Zrt. azt kéri a fogyasztóktól, ha gyanús magatartást 
észlelnek, jelentsék be a társaság 06/40/474-474-es, ingyenesen 
hívható számán.
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Föld napi bolhapiac
Helyszín:
Napfény utcai áruházak előtti terület
Időpont:
2017. április 22., szombat 9–13 óráig

Várjuk mindazokat, akik megunt régi ház-
tartási eszközeiket, könyveiket, ruháikat, 
játékaikat vagy bármely használati tár-
gyukat szeretnék ily módon értékesíteni 
vagy elcserélni.

Jelentkezés: a 217-1725-ös telefonszámon, 
vagy a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu 
e-mail címen április 19-én, szerdán 12 óráig.

Az asztalok korlátozott mennyisége miatt csak 
az első 20 jelentkezőnek tudjuk biztosítani a 
helyeket, érkezési sorrendben, kizárólag előzetes 
regisztráció alapján. Csak IX. kerületi lakosok ve-
hetik igénybe, lakcímkártya bemutatásával.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Ferencvárosi Önkormányzat

Csivitelő tavasz
Végre beköszöntött a kikelet, lekerültek a nagykabátok és a csiz-
mák. Nyílnak a virágok, kisarjadt a fű, a falak repedéseiből és 
föld alóli rejtekhelyükből előbújtak a bogarak. Az óvoda udvarán 

a „tavaszkereső” játékot szeretjük játszani: ilyenkor gyermekek 
zsivajától hangos a tér, és örömtánccal vesszük vissza télre elzárt 
szabadságunkat.

Ha pedig – percekre – véget ér a zsongás, akkor szívesen hall-
gatjuk együtt a madarak énekét. A Kicsi Bocs Óvoda tavaly kap-
csolódott be a Madarak Városa Ferencváros programba, a gye-
rekek boldogan ismerkednek tollas barátainkkal. Télen etetőket 

készítettek, melyeket folyamatosan töltöttek fel magvakkal, így 
gondoskodtak a madarakról. 

Januárban egy solymász érkezett állataival az óvodába, most 
pedig lelkesen készülünk a Madarak, Fák Világnapján megrende-
zendő kerületi eseményre, amely előzményeként madárgyűrűzést 
tekinthetnek meg a gyerekek. Továbbá, óvodánkban megrendeztük 
a „Csivitelő tavasz” című kiállítást, amelyre valamennyi csoportból 
érkeztek művek.

Nagyné Dobó Erika óvodavezető

Föld napja

Korzó: Kultúrtörténeti séták híres emberekkel
Architéka: Építészkritika a főváros épületeiről
Polc: Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KERESSE
az április 13-i

SZÁMBAN!
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s 22-én, szombaton 9–13 óráig a Napfény utcában!

Színpad:

9.00 Zenés kutyashow
9.30 Ír sztepptánc – Erin táncegyüttes

10.00 Fashion Dance  
10.30 Monociklibemutató

10.45 Sajó Ákos, a RÖNK elnökének köszöntője
11.00 Óriásbuborék-bemutató és -tanítás

12.00 Cimbaliband Recycle Danics Dórával

Egész napos programok:

Bolhapiac
Ingyenes lufihajtogatás

Karikatúrarajzolás – Dluho
Kreatív ruhatervező 

foglalkozás
Madarászfoglalkozás

Mászófal
Óriásfog 
Ökokézműveskedés
Szódásinasképzés
Ugrálóvár
Veszélyeshulladék-gyűjtés

A rendezvényen a részvétel ingyenes!
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JOga VaN tuDNi!
Az élettársi kapcsolat I.
Két, házasságkötés nélkül, közös háztartásban, érzelmi és gazda-
sági életközösségben együtt élő személy akkor élettárs, ha közülük 
egyiknek sem áll fenn mással élettársi kapcsolata, házassági vagy 
bejegyzett élettársi életközössége, és akik nem állnak egymással 
egyenes ági rokonságban, illetve testvéri viszonyban. Az élettársi 
kapcsolat az életközösség létesítésével jön létre, és megszűnik, 
ha az élettársak egymással házasságot kötnek, bejegyzett élettársi 
kapcsolatot létesítenek vagy az életközösségük véget ér.

Az élettársak egymás közti vagyoni viszonyaikat az élettársi 
együttélés idejére szerződéssel rendezhetik. Ez akkor érvényes, 
ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba 
foglalták. Ha az élettársi vagyonjogi szerződés eltérően nem ren-
delkezik, az élettársak az együttélés alatt önálló vagyonszerzők. 
Fontos tudni, hogy a háztartásban, a gyermeknevelésben, valamint 
a másik élettárs vállalkozásában végzett munka a szerzésben való 
közreműködésnek minősül!
Az élettársak az élettársi jogviszony létrejöttekor vagy annak 

fennállása alatt a közösen használt lakás további használatát az 
életközösség megszűnése esetére előzetesen szerződéssel rendez-
hetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd 
által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.

Az életközösség megszűnése esetén volt élettársától tartást köve-
telhet az, aki önhibáján kívül nem képes eltartania magát. További 
feltétel még, hogy: 
• az életközösség legalább egy évig fennálljon
• az élettársak kapcsolatából gyermek született

Lényeges körülmény, hogy ha a 
volt élettárs a tartásra az életkö-
zösség megszűnését követő egy 
év eltelte után válik rászorulttá, 
tartást csak különös méltánylást 
érdemlő esetben követelhet, de 
ez esetben is a jogosultság a kü-
lönélő házastárssal és a volt há-
zastárssal egy sorban illeti meg.
Nem jogosult az élettárs a tar-
tásra (érdemtelenség), ha: 
• súlyosan kifogásolható az 

életvitele, illetve magatartá-
sa alapvetően hozzájárult az 
élettársi kapcsolat megszű-
néséhez

• ha az életközösség megszűnését követően a volt élettársának, 
illetve vele együtt élő hozzátartozójának érdekeit durván sértő 
magatartást tanúsított

Az érdemtelenség elbírálásánál figyelembe kell venni az arra hi-
vatkozó volt élettárs magatartását is.

A tartás megítélését kizárja, ha a kötelezett ezáltal saját szükséges 
tartását vagy gyermekének tartását veszélyeztetné, és megszűnik 
akkor is, ha az arra jogosult újabb élettársi kapcsolatot létesít vagy 
házasságot köt.

Dr. Niklai Zoltán családjogi szakjogász
1098 Budapest, Lobogó u. 5. II. lph. 06/70/770-0510

INGYENES

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!
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Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi 
babák fotóit a szerkesztoseg@ferencvaros.hu

e-mail címre Gólyahír jeligével!

Szever Márton 
(2016. augusztus 23.)

Berla Nikolett 
(2016. december 21.)

Szabó Benedek 
(2016. szeptember 14.)

Nagy Botond 
(2016. november 22.)

FereNCVárOsi gÓlyaHír reJtVÉNy


