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Új egészségmegőrző 
sportfoglalkozás indul „A teljesség 
felé” idősügyi koncepció részeként  
a Ráday utcában.

A világhíRű oRRszívó
idén 50 éves a Tompa utcai családi 
manufaktúra, ahonnan egy 
nemzetközi sikertermék  
indult útjára. 11

ingyenes jogi tanácsadást indít az önkormányzat iX. kerületi lakosok részére. Bővebben a 14. oldalon

verses, zenés esttel emlékeztek  
meg a reformáció 500. 
évfordulójáról a Kálvin téri 
templomban.

„áldjAd lelKem Az URAT!”

12

Rangos díjat nyert a Ferencvárosi 
Roma Koncepció
Konferenciával és ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult október 24-én a Települési Önkormányzatok országos 
szövetsége (TÖosz) legjobb Önkormányzati gyakorlatok Programjának 2017-es szakasza. A „Közös-többszörös” 
– a településen élő romák és nem romák példaértékű közös(ségi) programjai, tevékenységei címet viselő főkategória 
első díját Ferencváros nyerte el. A pénzjutalommal is járó elismerést oláh Anna, az önkormányzat esélyegyenlőségi 
referense, valamint Bácskai jános polgármester vette át schmidt jenőtől, a TÖosz elnökétől.

A TÖOSZ az Európa Tanáccsal közösen 
2008. óta minden esztendőben meghirde-
ti a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 
pályázati programot. Idén a Belügyminisz-
térium, az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma, a Magyar Faluszövetség, a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége és az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség is részt vett a meg-
valósításban. A projekt célja új, innovatív 

helyi gyakorlatok feltérképezése, és az ilyen 
megoldásokat nyújtó helyhatóságok tudá-
sának, tapasztalatának megismertetése az 
ország más önkormányzataival és a szakmai 
közélettel. 

Az ez évi pályázati kiírásnak több témája 
volt, az egyik azoknak a jó gyakorlatoknak 
a felkutatását célozta, amelyek a feszültsé-
gek enyhítése, a párbeszéd elősegítése és 

az előítéletek csökkentése révén erősítik  
a helyi roma közösség identitását, javítják 
a kultúrához, oktatáshoz, egészségügyhöz, 
munkához és szociális, társadalmi javakhoz 
való hozzáférést, ugyanakkor a nem roma 
lakosság körében is pozitív visszhangra 
találnak.

Folytatás a 3. oldalon
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Közösen emlékeztek a forradalom 
hőseire
Az esős, szeles időjárás miatt a Corvin 
mozi előterében megrendezett ünnep-
ségen együtt hajtott fejet józsefváros 
és Ferencváros a hősök emléke előtt 
október 23-án. Beszédet mondott Ko-
csis máté, a viii. és Bácskai jános,  
a iX. kerület polgármestere, majd  
a résztvevők koszorúkat, mécseseket, 
zászlókat helyeztek el az emléktáblá-
nál és a Pesti srác szobránál. 

A megemlékezés a Himnusz közös elének-
lésével kezdődött, majd Koncz Gábor Kos-
suth- és Jászai Mari-díjas színművész sza-
valta el Faludy György 1956, te csillag című 
versét. Ezt követően Kocsis Máté tartotta 
meg ünnepi beszédét, amelyben kiemelte: 
honfitársaink 1956 októberében meggátol-
hatatlan erővel fejezték ki a szabadság iránti 
örök és olthatatlan vágyukat. – Bátorságuk 
lebontotta a rettegés és a csend falait, a 
hősök hazafias kiáltásai és az igazság rég 
betiltott szavai legyőzték a mindig, minden-
hol jelenlévő diktatúrát. A forradalom tüze 
pillanatok alatt elolthatatlanná vált – mondta 
Józsefváros polgármestere. 

A politikus közölte: ahogy 1956-ban, most 
is a függetlenségünk a tét. – Hiába fojtották 
vérbe, ’56 megteremtette annak feltétele-
it, hogy ma kimondhatjuk: Magyarország 
független, önálló és szabad ország. A mi 
feladatunk, hogy ezt meg is őrizzük – je-
lentette ki. Kocsis Máté hozzátette: most is 
idegen hatalmak akarják kijelölni, ki, illet-
ve hogyan vezesse hazánkat. Jelenleg is a 
felhatalmazás nélküli, hangos és erőszakos 
kisebbség végzi itthon a külföld parancsának 
végrehajtását. Ma ismét szabadságunk és 
függetlenségünk a tét. 1956-ban hittünk az 
igazunkban, a hazánkban, és megküzdöttünk 
érte. Most ugyanezt kell tennünk! Erkölcsi 
kötelességünk megvédeni Magyarországot, 
megőrizni a magyar nyelvet, nemzeti kultú-

ránkat és keresztény államunk alapjait. Akár 
az árral szemben is. Épp ahogyan ’56-ban.

A forradalmárok ma is köztünk 
élnek
– Megtisztelő számunkra, hogy itt lehetünk, 
az 1956-os forradalom egyik ikonikus hely-
színén, a Corvin közben, amely a két kerület 
határán fekszik ugyan, de egy határokat nem 
ismerő eszme: a szabadság kifejeződése – 
kezdte felszólalását Bácskai János. Ferenc-
város polgármestere így folytatta: – Több 
mint hatvan éve a felkelők nem törődtek 
a kerülethatárokkal. Nem számított ki jó-
zsefvárosi, ki pedig ferencvárosi. Egyszerre 
dörögtek a fegyverek a Corvin közben, a 
Kilián laktanyánál, a Tűzoltó és a Tompa 
utcában, a Bakáts téren. Egymásért, értünk 
harcoltak. A városvezető arról is szólt,  
a Pesti Srácok jól tudták, hogy a lánctalpak 
eltaposhatják a testet, a szabadság eszméjét 
azonban nem tiporhatják el. Az eszme to-
vább élt az emigrációban, a túlélő forradal-
márok keserű mosolyában, a Kádár-rendszer 
fülsértő nyikorgásában és minden meg nem 
ünnepelt október 23-ában. A működőnek 

csúfolt szocializmus önmagát 
kergette zsákutcába, míg végül 
elérkezett az őszinteség ideje. 

Bácskai János hozzátette: 
Ferencvárosban lehetőséget 
adtunk a még élő szemtanúk-
nak az emlékezésre azzal, hogy 
„A teljesség felé” elnevezésű 
idősügyi programunkban elme-
sélhették személyes történetü-
ket a forradalomról. Egyikük  
a következőket mondta 1956-
ról: „Soha ilyen egyetértést, azo-
nosulást ennyi embernél még 
nem éreztem; minden megnyi-

latkozásból valami felemelően biztató áradt, 
valami megfogalmazhatatlan ígéret, hogy 
most már vége a rossznak, és elindulunk  
a jó irányába”.

A polgármester arról is megemlékezett, 
hogy 1956. november 1-jén, több mint öt-
évnyi megaláztatás után szeretett csapatunk, 
a Fradi is visszakapta becsületét: zöld-fehér 
színét és igazi címerét. Végül Angyal István 
utolsó szavaival zárta gondolatait: „Ti élje-
tek, nevessetek teli szájjal, mert mi is így 
akartunk élni”.

Koszorúzás a Corvin közben
A beszédek után ünnepi műsort adott elő a 
Kodály Zoltán Férfikar, majd a Corvin köz-
ben a két kerület polgármestere és alpolgár-
mesterei, Vas Imre országgyűlési képviselő, 
valamint VIII. és IX. kerületi szervezetek 
helyezték el az emlékezés koszorúit az 1956-
os emléktábla előtt.      V. L.

Kocsis máté
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Folytatás a címlapról
Ferencváros Önkormányzata ebben a kiemelt kategóriában mérette 
meg – első alkalommal – a 2013-ban megalkotott Roma Koncep-
cióját, amely rövid- és hosszú távon is gondoskodik arról, hogy  
a mindenkit megillető jogok és kötelességek szellemében a romák 
is a IX. kerület nélkülözhetetlen tagjainak érezhessék magukat.  
A program elképzelései közt szerepel többek között a szegénység-
ben, társadalmi kirekesztésben élők arányának mérséklése, a roma 
és nem roma népesség közti társadalmi különbségek csökkentése, 
a roma nők, valamint a nélkülöző családban élő gyermekek hely-
zetének javítása.

Az eredményhirdetést megelőző konferencián Oláh Anna esély-
egyenlőségi referens mutatta be a Ferencvárosban zajló, társadalmi 
összetartozást, felzárkózást szolgáló, évente 30 millió forinttal 
támogatott koncepció legfontosabb elemeit. Ismertette a Jezsuita 
szerzetesrend által indított Lehetőségek Iskolája projektet, amely a 
társadalom peremére szorult felnőtteknek biztosít tanulási lehető-
séget, hogy befejezzék általános iskolai tanulmányaikat, és esélyük 
legyen munkához jutni vagy szakmát szerezni. Beszélt a Ferencvá-
rosban sok esztendeje megrendezett Roma Kulturális Fesztiválról, 
valamint a Kállay Gáborné alpolgármester ötletéből elindított Roma 
Táncházról, melyek célja, hogy az érdeklődők megismerkedhesse-
nek a cigány kultúra sokszínűségével és értékeivel, közelebb hozva 

ezáltal a roma nemzetiséget a többségi társadalomhoz. Ugyancsak 
a kölcsönös megismerést, elfogadást szolgálja a Roma nem Roma 
Nők Akadémiája címen futó előadássorozat is. Oláh Anna pre-
zentációjában hangsúlyozottan foglalkozott a „Végre Önnek is 
van esélye felújítania lakását” elnevezésű, az önkormányzat és a 
szociális lakásbérlők együttműködésében megvalósuló renovációs 
programmal, valamint az idén második alkalommal megrendezett 
Hagyományőrző nyári táborral, amely során közel száz roma és nem 
roma gyermek nyaralhat együtt egy hétig a Balatonon.

A díjátadást követően Oláh Anna lapunknak elmondta, az elbírálás 
háromlépcsős volt: elsőként a pályázati anyagot kellett elkészíteni és 
benyújtani, majd egy ötfős bizottság érkezett a kerületbe, melynek 
tagjait végigkalauzolták a projekt szempontjából legkiemeltebb 
helyszíneken. A delegáció a Gát utcában megtekintette József Attila 
felújított szülőházát és a Kaniziusz Szent Péter-templomot, ahol a 
romapasztoráció zajlik. Ezen kívül ellátogattak néhány, a „Végre 
Önnek is van esélye…” projekt részeként felújított otthonba, illetve a 
H52 Ifjúsági Irodába. A harmadik fázisban pedig egy, a Roma Kon-
cepciót bemutató előadással kellett készülni a mostani eseményre.

Bácskai János polgármester arról tájékoztatott, az első helyezéssel 
járó 1,2 millió forintos pénzdíjjal valószínűleg a „Végre Önnek 
is van esélye felújítania lakását” program költségvetését emelik 
majd meg. 

V. L.

A tehetség eget kér
A Bakáts téri házasságkötő teremben rendezték meg a Roma nem Roma nők Akadémiájának legutóbbi találkozóját, 
melynek vendége jónás Tímea, a nyírő gyula Kórház Aranypánt díjas főápolója volt.

Ferencváros alpolgármestere köszöntőjében 
kiemelte, rendkívül fontos, hogy a hétközna-
pi roma hősök példáját minél többen meg-
ismerjék: a romák lássák, hogy aki kitartó 
és szorgalmas, eléri a célját. A nem romák 
számára pedig lényeges, hogy megismerjék 
ezeknek az embereknek az életét, útjukat 
a karrierhez, amely számukra legtöbbször 
sokkal rögösebb. Kállay 
Gáborné azt is hangsú-
lyozta: az önkormány-
zatnak kötelessége, hogy 
minden lehetőséget és 
eszközt megadjon ahhoz, 
hogy aki romaként tanulni 
akar, megtehesse. 

Jónás Tímea beszélge-
tőpartnere Oláh Anna, 
Ferencváros Önkormány-
zatának esélyegyenlőségi 
referense volt. A diskur-
zus során Tímea elmesél-
te, hogy egy tuzséri roma 
családba született, heten 
voltak testvérek. Nagy 
szegénységben éltek, még 
fürdőszobájuk sem volt. A munkás szülők 
korán felismerték, hogy kislányuk okos, jó 
tanuló, így mindent megtettek, hogy bizto-
sítsák számára a hátteret – neki nem kellett 
kivenni részét a házimunkából.

Szegregált iskolába járt, ahol a roma és 
nem roma gyerekek külön osztályban ta-

nultak. Irigykedve nézte a magyar diákok 
iskolatáskáit, a jól felszerelt tantermeket, 
a szép ruhákat. Kitartó szorgalma azonban 
meghozta gyümölcsét: átkerülhetett a „fé-
nyes osztályba”.

Kisgyermekkora óta szeretett volna máso-
kon segíteni, és vonzotta az egészségügyben 
szükséges katonás rend és tisztaság. Kisvár-

dára került gimnáziumba, ahol rajta kívül 
nem volt más roma tanuló, majd sikeresen 
felvételizett egy budapesti egészségügyi 
szakközépiskolába, így felkerült a főváros-
ba. Szülei aggódtak érte, ám szerencsére jól 
helytállt, és szorgalmasan tanult. A második 
évtől – diákként – segédápolóként dolgozott, 

hogy tanulmányait és a kollégiumi életet 
finanszírozni tudja.

Az iskola befejezése után néhány esz-
tendeig a Nyírő Gyula Kórház belgyógyá-
szatán tevékenykedett, majd átkérte magát  
a pszichiátriára. Jelenleg az intézmény egyik 
pszichiátriai osztályának főnővére, és vég-
zős a Semmelweis Egyetem Egészségügyi 

Karán. Hamarosan meg-
szerzi diplomás ápolói 
végzettségét, és jelentke-
zik a mesterképzésre is. 
Tizenhét éve házas, férje 
mindenben támogatja. 16 
esztendős kislányuk pszi-
chiáter szeretne lenni. 

Jónás Tímea kétszer is 
Aranypánt díjban része-
sült, amit azok a roma 
emberek kapnak, akik 
tevékenységükkel elis-
merést, megbecsülést 
vívnak ki környezetük-
ben. Igyekszik helytállni 
mind munkájában, mind 
családjában, próbál híd 

lenni romák és nem romák között. Hiszi, 
hogy ha a romák több figyelmet kapnának, 
és megmutathatnák, mire képesek, rengeteg 
fiatalt tudnának egy jobb jövőkép ígéretével 
motiválni. 

(forrás: ferencvaros.hu)
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Fél évszázada Ferencvárosban  
a Ranyák Üvegtechnika 
A céget Ranyák györgy üvegművesmester alapította ötven esztendővel ezelőtt a iX. kerület szívében, a Tompa utca 
15/B számú házban. A manufaktúraként működő családi vállalkozás nagy szakmai múltra tekint vissza, főleg  
a labortechnika terén. egy saját fejlesztésű termékükkel, a kisgyermeket nevelő családok körében méltán népszerű 
porszívós orrszívóval pedig 2014-ben a magyar Termék nagydíjat is elnyerték. 

A vállalkozás története 1924-ig nyúlik vissza, amikor Ranyák 
György 15 esztendősen elkezdett a síküveges szakmában dol-
gozni Pápán. 13 évnyi szakmai tapasztalattal a háta mögött az 
önállósodás útjára lépett, és 1937-ben síküvegező céget alapított 
Kőbányán. A következő állomás, amikor fia, a második generáció 
átvette a vezetést, profilt váltott, és labortechnikai üveggyártással 
kezdett el foglalkozni. Ferencvárosban megnyílt az új – saját üzle-
tüket is magába foglaló – műhely, mely a mai napig a cég bázisa. 
2000-ben a vállalkozás ismét apáról fiúra szállt, a menedzsmentet 
immár a harmadik generáció viszi tovább. Az alapító unokája teljes 
arculatváltást hajtott végre, és a műhely mellett színvonalas bemu-
tatótermet alakított ki. 

– Amikor édesapám 1967-ben megnyitotta műhelyét, több kör-
nyező üzlethelyiség redőnye még az ’56-os forradalom fegyveres 
harcainak golyónyomait viselte magán, és mindössze egy-két autó 
állt a Tompa utcában – avat be a kezdetekbe Ranyák György. A 
cégvezető elmondta, ők nem üvegfúvással foglalkoznak, hanem 
alapanyagként vásárolt jénai üvegcsövekből kézi munkával állítanak 

elő különféle használati és dísztárgyakat. Az ezredfordulóig szinte 
kizárólag gyógyszergyárak, kutatóintézetek, egyetemek számára ké-
szítettek, javítottak labortechnikai 
eszközöket, majd a 2000-es évek 
elején borászati üvegtermékekkel, 
dísz- és ajándéktárgyakkal bőví-
tették kínálatukat. A vállalkozás 
egy világsikerré vált termék ki-
fejlesztésében is közreműködött: 
a Miriszlai Ernő, a Tűzoltó utcai 
Gyermekklinika fül-orr-gégész 
professzorának ötlete alapján 
megvalósított porszívós orrszívó 
is innen, a ferencvárosi műhelyből 
kezdte meg hódító útját, nagyjából 
25 esztendővel ezelőtt. A kisgyer-
mekek orrváladékának porszívó-
val történő eltávolítását lehetővé 

tévő eszköz, amelyet már több mint húsz országban forgalmaznak, 
nagyon sok szövődménytől kíméli meg a kicsiket.

A Ranyák Üvegtechnika több, IX. kerületi kis- és nagyvállalko-
zással is üzleti kapcsolatot ápol, így beszállítója például a Zwack 
Unicum Nyrt.-nek is. Arra is volt már precedens, hogy a Haller utcai 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet számára sürgős-
séggel javították meg egy életmentő berendezés üvegalkatrészét. 

Ranyák György arról is tájékoztatott, a gyártást néhány éven belül 
egy új, lényegesen nagyobb műhelybe költöztetnék, ami szintén 
Ferencvárosban, a Soroksári úton nyílik majd meg. A Tompa utcai 
helyiségtől persze semmiképpen sem szeretne megválni, abban 
maradna a kiskereskedelmi funkció, valamint létrehoznának egy 
nosztalgia látványműhelyt, ahová akár iskolai csoportok is elláto-
gathatnak. Az ügyvezető sajnálatosnak tartja, hogy hazánkban jó 
húsz esztendeje megszűnt az üvegműves/üvegtechnikus képzés, így 
a szakember-utánpótlás bizony nehézségbe ütközik. Ezért később, 
akár a saját szervezésű oktatás beindítását sem tartja elképzelhe-
tetlennek, valamint abban bízik, hogy a vállalkozást most 12 éves 
fia viszi majd tovább.                 V. L.

BUDAPESTI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

1. Regisztrálj honlapunkon: 
    www.downdogjoga.hu

2. Válassz magadnak egy     
     időpontot a Downdog 
    Corvin órarendjéből

3. Gyere ezzel az utalvánnyal 
     a választott órára

4. Érkezz 10 perccel az óra 
     kezdete előtt, hogy legyen 
     időd a becsekkolásra

A kupon december 10-ig beváltható, 
egy ember egy kupont használhat fel.

Ajándék jógautalvány 
a  j ó z s e f  Kö r ú t i  J ó g a s t ú d i ó b a
-  b u d a p e s t,  j ó z s e f  kö r ú t  6 0 . -

Berán istván 1975 óta dolgozik a Tompa utcai műhelyben

Ranyák györgy
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Emlékfutás ’56 nyomában
1956-os történelmi emlékhelyeket érintő váltófutó versenyt szerveztek a kerü-
leti általános iskolák tanulói számára október 25-én. Az 1–3. helyezett csapatok 
érmet nyertek, de valamennyi résztvevő oklevéllel, illetve emlékpólóval térhetett 
haza.

A diákoknak a Ferenc tér–Tompa utca 10.–Ferenc tér útvonalon 
váltóban kellett teljesíteniük a hozzávetőleg egy kilométeres tá-
vot, amely felfűzte az 1956-os áldozatok Ferenc téri nyughelyét, a 
Tompa utcai harcok helyszínét, valamint a tavaly felavatott „rádiós 
emlékművet”. 

A Ferenc téri rajttól az elsősök indultak elsőként, majd az év-
folyamok növekvő sorrendben követték egymást, a célba pedig 
a 8. osztályosok futottak be. A verseny útvonalán hét váltóhelyet 
alakítottak ki, az egyéni távok 90 és 140 méter között változtak. A 
sportesemény zavartalan lebonyolítását versenybírók garantálták.  

A startpisztoly eldördülése előtt Nagy Anna, Ferencváros ifjúsági 
alpolgármestere mondott köszöntőt, az esemény végén pedig Kállay 
Gáborné alpolgármester adta át az érmeket az iskolák nyolcfős 
csapatainak. A megmérettetést a Molnár Ferenc Kéttannyelvű Ál-
talános Iskola nyerte, felkészítőjük Fóti Ákos testnevelő tanár volt.

M. K.

Sporttal a sikeres életért
Örök kérdés, hogyan lehet megóvni egy elrontott élettől és pozitív pályára állítani a jobb sorsra érdemes, ám hátrányos 
helyzetből induló gyerekeket. Az idén alakult Rage Budapest edzőterem vezetése nemcsak felismerte, hogy ennek egyik 
legjobb módja a sport, de küldetésének is érzi, hogy segítse a nehéz sorsú fiatalok fejlődését. magyarország első, Ferenc-
városban alapított funkcionális sportklubja ingyen vállalja a kiskorúak edzését és versenyeztetését.

A januárban a Soroksári út 110–112. szám 
alatt nyílt Rage Budapest büszkélkedhet ha-
zánk első fedett street workout pályájával. 
A közel 600 négyzetméteres térben egymás 
mellett alakítottak ki edzőkörnyezetet olyan 
sportágak műveléséhez, mint az erőeme-
lés, súlyemelés, cross training, thai boksz, 
spartan erőnléti edzés, streetball workout 
(kosárlabdás stabilitást, robbanékony-
ságot fejlesztő edzés), de tartanak itt 
– az országban elsőként – FRC-edzést 
(aktív mobilizációs ízületi tréning) is. 
A komplex szolgáltatások között a re-
kreáció, valamint a prevenció is teret 
kap: masszázs, köpölyözés és kinezi-
ológiai tapaszolás enyhíti a sportolók 
fáradalmait.

– Az volt a célunk, hogy olyan felelős 
sportvállalkozást indítsunk, ami helyzetbe 
hoz rászoruló gyerekeket, miközben egész-
ségre nevel – mondta Csordás Mihály, a 
Rage Budapest sportigazgatója. A Budapesti 
Súlyemelő Szövetséggel közösen hozták 
létre az edzőtermet abban a reményben, 
hogy az – a tapasztalt szövetségi háttérnek 
köszönhetően – néhány év alatt olyan után-
pótlás-nevelő központtá fejlődik, ahol nem 
kell fizetni a tagoknak. Ezt pedig úgy érik 
el, hogy a felnőtteknek tartott csoportos órák 
bevételéből finanszírozzák a gyerekeknek 
nyújtott foglalkozásokat. 

A Rage-től eddig sem volt idegen a társa-
dalmi felelősségvállalás. – A Haller park-
ban egész nyáron ingyenes street workout 
edzéseket tartottunk heti kétszer egy órában, 
így rengeteg kerületi gyerek és felnőtt edz-
hette végig a forró hónapokat. Ősszel ezt 
a munkát folytatjuk fedett edzőtermünk-
ben, kiegészítve a súlyemeléssel és a cross 

traininggel – hívta fel a figyelmet a lehető-
ségre az ügyvezető.

Munkájuk karitatív részeként 6–14 éves 
korig minden jelentkező IX. kerületi gyerek 
teljesen ingyen sportolhat náluk bármelyik 
felkínált sportágban, és válhat belőle egye-
sületi versenyző, aki hazai, illetve nemzetkö-
zi porondon is megméretheti magát. Jelenleg 
ugyanis bejegyzés alatt áll az Európa 2024 
Ifjúsági és Kulturális Sportegyesület; ennek 
égisze alatt versenyezhetnek majd a leendő 
tagok. – Ha egy sportoló ifjoncunk úgy dönt, 
komolyak a szándékai, sportfelszerelést biz-
tosítunk neki, elutaztatjuk edzőtáborokba és 

versenyekre, mindezt térítésmentesen. Ez 
kiemelkedő lehetőség, különösen azért, mert 
szakmai vezetőnk, Szűcs Endre, a Budapesti 
Súlyemelő Szövetség elnöke 35 esztende-
je foglalkozik gyerekek menedzselésével. 
Kooperációnk hatékony és tele vagyunk 
energiával – mesélt lelkesen terveikről Mi-
hály. Hozzátette, azokban az időpontokban, 

amikor gyerekfoglalkozás van, cso-
portos órát indítanak a felnőtteknek is, 
így apa-fia, anya-lánya, gyerek-szülő 
együtt jöhet tréningezni. 

A Rage az őket teljes mellszélesség-
gel támogató Ferencváros Önkormány-
zatával is együttműködik. A hivatal 
egyengeti az edzőterem ősszel indult 
toborzó körútját, és összeköti őket az 

iskolákkal. A Rage trénerei ferencvárosi 
oktatási intézmények testnevelés óráit lá-
togatják meg, ahol bemutatókat tartanak a 
diákoknak. Az eddig eltelt egy hónap alatt 
12 fiatalt csábítottak le a terembe, akik már 
edzésekre járnak. Az ügyvezető szerint 5 
éven belül akár 50 tagjuk is lehet, akik közül 
Európa-bajnokok is kikerülhetnek. – Ezek 
a srácok ahelyett, hogy az utcán kóborol-
nának és rossz társaságba keverednének, 
sikeres sportolóvá válhatnak, akik az életben 
is megállják a helyüket. Megtanulják, mi a 
munka, a kitartás és a szorgalom – közölte 
Csordás Mihály.      T. D.



Ferencváros6 KÖzÖs

Üzleteink:
1077 Budapest, Bethlen G. u. 14.    tel.:0670 778 7016
1077 Budapest, Király utca 67.      tel.:0670 338 6664
1068 Budapest, Király utca 98/B     tel.:0670 778 7019
1072 Budapest, Klauzál tér 11.     tel.:0670 334 0039
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 22-24.    tel.:0670 436 1303
1082 Budapest, Baross utca 96.    tel.:0670 505 5539
1081 Budapest, Népszínház utca 29.   tel.:0670 933 2028
1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. (Ázsia Center) I.emelet  tel.:0670 505 5587
1092 Budapest, Ferenc krt. 22.     tel.:0670 382 8131

Gold Orient Ékszer és Zálog

 www.goldorient.hu

A PIACON ELÉRHETŐ LEGOLCSÓBB ZÁLOGHITEL ARANY FEDEZETRE!

TÖRTARANY FELVÁSÁRLÁS!

ÚJ ARANY ELADÁS   9.500   FT-TÓL! HASZNÁLT ARANY ELADÁS  8.800    FT-TÓL!

Aranyékszer vásárlás részletre is! További információ az üzletekben!

Generációkon átívelő versenyt  
rendeztek a 225 éves kerületről
Kerületi iskolások és nyugdíjasok együtt küzdöttek a győzelemért a Ferencvárosi művelődési Központban rendezett 
helytörténeti vetélkedőn. „A teljesség felé” idősügyi program részeként immár hatodik alkalommal szervezték meg  
a generációk együttműködésén alapuló játékos megmérettetést.

A rendezvényt megnyitó Bácskai János polgármester beszédében 
az esemény közösségépítő erejét hangsúlyozta, amely által jobban 
megérti és megbecsüli egymást a két korosztály. Tőle a versenyt 
moderáló Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
vezetője vette át a szót, majd feladta 
az első kérdést a csapatoknak. Az 55 
fő részvételével zajló vetélkedőre a 
kerület három iskolájából neveztek 
diákok, akik önként jelentkező fe-
rencvárosi nagyszülőkkel, valamint 
idősklubokból érkező szépkorúakkal 
alkottak közös csapatokat. A megmé-
rettetés tematikája az idén 225 esz-
tendős Ferencváros köré épült, ám 
egy másik évforduló, az októberben 
60 éves József Attila-lakótelep is 
megjelent a kérdések között. 

A versenyen a legváltozatosabb 
formában faggatták a tanulókat az elmúlt több mint két évszá-
zad kiemelkedő személyiségeiről, épületeiről és eseményeiről. 
A feladatok sorában szerepelt képfelismerő játék, utca-személy, 
név-fogalom párosítás, helytörténeti keresztrejtvény, kvíz, totó, 

valamint fokozatosan nehezedő gyorskérdés-sor. – A két generáció 
nagyszerűen kiegészíti egymást, hiszen míg a diák megtanulta a 
helytörténetet, az idős megélte a történelmet. A közös munka úgy 
összekovácsolja őket, hogy a program végén gyakori a telefonszám-

csere is – számolt be a rendezvény 
sikeréről Lukács Emília, a vetélkedőt 
szervező Ferencvárosi Helytörténeti 
Egyesület vezetője. A résztvevők ok-
levéllel, helytörténeti csokival és apró 
ajándékokkal távozhattak, a dobogó-
sok pedig könyvjutalmat is kaptak.

Az egyesület több esztendeje egy 
egész tanéven átívelő, komplex hely-
történeti versenysorozaton méreti meg 
az általános és középiskolás tanulók 
tudását. A döntőben a diákok kreatív 
prezentációkon, dramatizált színpadi 
játékokon és profin vágott videofil-

meken keresztül mutatják be dolgozatuk témáját. A 12 tanár és 
muzeológus alkotta civil szervezet szerint a helytörténeti nevelési 
projekt a kerület egyik oktatási sikersztorija.  

T. D.
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www.victofon.hu
* Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés
   felmutatásával, a készlet erejéig, de maximum 2017.12.08-ig.

TELEPY UTCAI HALLÁSVIZSGÁLÓ

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

1096 Budapest, Telepy u. 18.

Újra úgy
hallak, mint

régen!
Kényelmes,
könnyen

kezelhető!

Nem zavar
a fülzúgás

sem.

EZ TÖBB, MINT 
HALLÓKÉSZÜLÉK,
EZ VARÁZSLAT!

A kommunikációt 
új szintre emeltük
egy apró és okos 
készülékkel!

Kérjen konzultációs időpontot december 8-ig.
Ajándék esernyővel várjuk*!

Meddig tartson a gyász?
A gyászolók érzései, a gyász folyamatának egyes stádiumai – kortól és nemtől függetlenül – mindenkinél nagyon ha-
sonlóak. mostanában azonban előtérbe került a gyász „sürgetése”, holott szakemberek szerint a teljes folyamat ritkán 
zárul le egy éven belül. A semmelweis egyetem magatartástudományi intézetének docense úgy véli, fontos lenne, hogy 
őszintén tudjunk beszélni a haldoklásról, a halálról és a gyászról.

Hegedűs Katalin tapasztalatai szerint 
kevesen vannak tisztában a gyász 
lefolyásával. Sokan azt gondolják, 
egy-két hónap alatt lezajlik a neheze, 
és a külvilág is ezt várja el az érintet-
től. Furcsának találják azt, akinek gondo-
latai még ezután is gyász körül forognak. 
Holott a teljes folyamat ritkán zárul le egy 
éven belül, az érzéseket pedig az egymást kö-
vető családi ünnepek (pl. házassági évforduló, 
születésnap) újra és újra felerősíthetik, és az is 
természetes, ha az egyéves évforduló ismét fájóbb 
érzéseket idéz elő. A szakirodalom megkülönbözteti a 
normál és a komplikált gyászt, előbbi az emberek 80-85 
százalékát jellemzi. Bár a normális gyász folyamatát számos 
egyéni tényező határozza meg, jól körülírhatók azon szakaszok, 
amelyek ismerete segítséget jelenthet.

A sokk a halál bekövetkezte után általában egy-két napig tart, és 
jellemzően akkor is átéli a gyászoló, ha már hónapok óta tudta: 
el fogja veszíteni hozzátartozóját. A sokk bénult, ködös érzéssel 
társulhat, előfordulhat például, hogy valaki nem tud sírni, ami 
ijesztő lehet, pedig természetes. Ezt követi az összeszedettség, 
szervezettség kontrollált időszaka, amely ügyintézéssel, a temetés 
szervezésével telik. Sokan azt hiszik, ez után már könnyebb lesz, 

ám a tudatosulás időszaka – érzelmi zűrzavarral, 
regresszióval (gyermeki érzésvilágba való 
visszacsúszás) kísérve – több hónapig, fél 

esztendeig is eltarthat. 
– Ebben az időszakban annyira erősek 

az érzelmek, hogy előfordul, a gyászoló 
számára az elhunyt vizuálisan megjelenik, 

vagy sokat álmodik vele – mondta Hegedűs 
Katalin, majd hozzátette: ezek a tünetek szin-

tén a normál gyász körébe tartoznak. A gyá-
szoló olyan testi szimptómákat is produkálhat, 

melyek az elhunyt utolsó időszakát jellemezték, 
de számos egyéb, az erős stresszhelyzettel össze-

függő fizikai jel (rosszullét, légszomj, torokszorítás érzése) is 
megjelenhet. Átlagosan fél év után kezdődik egy átalakulás, amikor 
a gyászoló kezd nyitni környezete felé. – Sokat segíthet a gyász-
napló, amelyben írni lehet a mindennapokról, különös tekintettel az 
elhunyttal kapcsolatos érzésekre – tanácsolta a docens, aki legutóbb 
megjelent könyvében ilyen anonimizált gyásznaplókat elemzett. 

A normál gyásztól megkülönböztetjük az úgynevezett komplikált 
gyászt, amelyre a váratlan vagy erőszakos halál, a gyermek elvesz-
tése, illetve a gyászoló depressziója hajlamosíthat. Ilyen esetben a 
késleltetett gyász éppúgy előfordulhat, mint a bagatellizáció vagy 
a túlzott, elhúzódó gyász.

Nagyban befolyásolja az itt maradók testi és lelki állapotát az is, 
hogy milyen körülmények között halt meg a szerettük. Hegedűs 
Katalin szerint sajnos elfelejtettük a búcsúzással, gyásszal kap-
csolatos évszázados rítusokat, melyek gyógyító hatásúak voltak. 
Tapasztalatai szerint a végstádiumú betegek általában pontosan 
tisztában vannak az állapotukkal akkor is, ha nem beszélnek erről, 
viszont őszinte beszélgetések nélkül egyedül maradnak félelmeik-
kel, szorongásaikkal, és minden fél megfosztja magát a búcsúzás 
lehetőségétől is. A szakember a természetességet javasolja mint 
alapelvet az ilyen helyzetekben: beszéljünk ugyanúgy szerettünkkel, 
mint korábban.

– Nem szabad misztifikálni az élet végét, mert akkor eltávolodunk 
attól, aki ezzel küzd vagy gyászol. Akkor tudunk igazi segítői 
lenni a legsúlyosabb állapotú betegnek, ha nem félünk a vele való 
beszélgetéstől – fogalmazott a szakember.

(forrás: Semmelweis Egyetem)
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Két év után  
bajnokverés!
négy nap híján két esztendeje győzte le utoljára bajnoki 
mérkőzésen a Ferencváros női kézilabdacsapata a sportág 
hazai uralkodóját, a győri eTo-t. Akkor a népligetben 
egy góllal nyert a Fradi, most ismét az elek gyula Aréná-
ban csaptak össze a felek. A változatos találkozón 27-25-re 
a mieink a diadalmaskodtak, és vezetik a bajnokságot.

Mindkét gárdából hiányoztak meghatározó játékosok, a Ferenc-
városból Hornyák Dóra és Szucsánszki Zita, utóbbi a kispadról 
lelkesítette társait, míg a Rába-partiaknál három légiós és Tomori 
nem szerepelt. A kezdet rémisztően hasonló volt több idei meccs-
hez, a 6. percben 4-0-ra vezetett a Győr. Elek Gábor időt kért, ami 
helyre tette a lányokat: a 15. percben, 6-6-nál utolérték a címvédőt. 
Nagy csata dúlt a pályán, és tíz minutummal később Háfra Noémi 
találatával először állt jobban az FTC (10-9).

A második félidőt 11-11-ről kezdték a felek, és ezúttal Fradi-
gólok miatt tombolhatott a közönség. Három fiatal is bevette az 
ETO kapuját, 16-12-re elhúztak a népligetiek, majd 18-13-ra is 
vezettek. De nem azért Európa egyik legjobb együttese a Győr, 
hogy feladja. A támadásban többször is hibázó ferencvárosiak nem 
tudták megakadályozni, hogy az 53. percben 21-21-re egyenlítsen a 
bajnok. A mérkőzésnek ebben a szakaszában Kovacsics Anikó vitte 

hátán az FTC-t. A hajrá aztán a Fradié volt, újra két góllal vezettek 
Nerea Penáék, és ezt az előnyt megőrizték a dudaszóig (27-25). 
A diadalból a spanyol klasszis és korábbi együttese ellen remeklő 
Kovacsics 8-8 góllal vette ki a részét.

Ezzel a sikerrel a Ferencváros hét forduló után lépéselőnybe került 
a bajnoki címért folyó versenyben.

M. S.

Fradi-pofonok Újpesten
A halassy olivér sportcsarnokban működő újpesti madárfészek Akadémia adott otthont a rangos széchenyi istván 
négy nemzet Tornának. A győzelemért a magyar, a horvát, a szlovák és a román ökölvívó-válogatott tagjai küzdöttek 
meg egymással. A Ferencvárost két fiatal bokszoló képviselte.

A jelentős felkészülési versenynek számí-
tó nemzetközi tornára ifj. Balzsay Károly 
szövetségi kapitány két ferencvárosi ököl-
vívónak is bizalmat szavazott. Az 52 kg-os 
súlycsoportban Szaka István először a román 
Ionita Alexandru ellen bokszolt. A rendkí-
vül kiegyensúlyozott viadalt végül szoros, 
3:2-es pontozással a ferencvárosi sporto-
ló nyerte meg. Másnap a szintén magyar 
Virbán Martin várt rá, a két hazai ökölvívó 

az aranyéremért csapott össze. Ez a meccs 
a profiknál döntetlennel zárult volna, itt 
azonban ilyen nincs, így a lehető legkisebb 
különbséggel Virbán győzött – valamennyi 
pontozó 29:28-ra adta a küzdelmet valame-
lyik versenyzőnek.

A 81 kg-os kategóriában Tallósi Péter az 
első napon a szlovák Matús Strniskóval mér-
kőzött meg. Ezen a találkozón valamivel 
többet és pontosabban ütött ellenfele, így  

a Fradi ökölvívója a viadal második napján 
a horvát Leo Cvetkoviccsal ütközött meg a 
harmadik helyért. A két tehetséges verseny-
ző szoros küzdelmet vívott, két-két pontozó 
egyetlen ponttal látta jobbnak Tallósit, illet-
ve Cvetkovicsot, így a horvát bíró döntött 
azzal, hogy ő magabiztos győztesnek hozta 
ki honfitársát.

(ms)

Az élre meneteltek
A gyenge nyári futball után az ősz első és második hónapjában remekelt a Ferencvá-
ros a labdarúgó nB i-ben. A novembert listavezetőként kezdhették a zöld-fehérek.

Augusztus végén, a 7. forduló után a Ferencváros az ötödik helyen állt, hét ponttal az éllovas 
Videoton mögött. Aztán szeptember 9-én Vargáék 5-2-re megverték a Vasast, és azzal együtt lap-
zártánkig hat győzelmet arattak, csupán Felcsúton játszottak döntetlent egy furcsa tizenegyesnek 
„köszönhetően”. Így újabb hét mérkőzés után jobb gólkülönbségével átvette a vezetést a tabellán 
a Fradi.

Ahogy a szurkolók mondták a legutóbbi győzelmet követően: helyreállt a világ rendje. Persze 
ehhez az is kellett, hogy a fehérváriak ez idő alatt egy vereség mellett háromszor döntetlenre 
végezzenek – a zöld-fehérek pedig éltek a lehetőséggel. A változatlanul bombaformában futbal-
lozó Varga Roland az elmúlt két hónapban hét, az átigazolási időszak végén szerződtetett ghánai 
Joseph Pantsil négy góllal járult hozzá a nagy meneteléshez, a legutóbbi két, 1-0-ás siker pedig 
a rutinos Böde Dánielnek hála született meg.

Közben a Magyar Kupában balul sült el a kisvárdai vendégszereplés, a meccs egyetlen találatát 
egy véleményes büntetőből a hazaiak szerezték. Ám ahogy a drukkerek fogalmaztak: ebben is 
van valami jó, hiszen így teljes erővel a bajnoki cím visszahódítására lehet koncentrálni.         (m)
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Negyeddöntőben  
a lányok
A női vízilabdázók nem sokkal a baj-
noki rajt után megkezdték a küzdel-
met a magyar Kupában is. A selejte-
zőcsoport házigazdája a Ferencváros 
volt, így csapatunk a népligetben 
szállt medencébe.

A torna nyitómérkőzésén a Fradi a Honvéd-
dal csapott össze, és miután három nappal 
korábban 27 gólos különbséggel nyertek a 
zöld-fehérek, a 26-6 papírforma-eredmény-
nek számított. A legtöbbször Kisteleki Dóra 
talált a kapuba, hat gólt dobott. Ezzel a győ-
zelemmel már továbbjutottak a lányok a kö-
vetkező fordulóba, ám a Dunaújváros ellen 
meg akarták mutatni: nem a véletlen műve 
volt nemrég a szoros bajnoki. Béres Gergő 
tanítványai 4-0-ra, majd 6-2-re is vezettek, 
az utolsó negyed mégis 11-7-es újvárosi 
előnnyel kezdődött. A Fradi-szív aztán is-
mét megdobbant, és 12-12-es döntetlennel 
zárult a találkozó, amelyen Bujka Barbara 
négyszer volt eredményes.

A folytatásban két újpesti együttessel ját-
szott a Ferencváros. Először az UVSE Mar-
gitsziget volt az ellenfél, és 16-7-re nyertek a 
zöld-fehérek. Ezen a meccsen Muzsnay Fan-
ni és Vogt Vivien 3-3 gólt szerzett. Zárásként 
három óra pihenő után a címvédő UVSE 
következett. Az összecsapáson érvényesült 
a nagyobb tudás: Bujka négy találata dacára 
a rivális győzött 14-8-ra.       (m)

Elment Johnny
Szever Jánost az ’50-es évek végétől mindenki ismerte a Ferencvárosnál. A Fradi-pályával 
szemben, a Budapest Filmstúdióban dolgozott. Ő tanította vezetni a tizenéves Albert 
Flóriánt, majd a kézilabda-szakosztályban tevékenykedett: neki köszönhetően került a 
zöld-fehérekhez – többek között – a később emblematikus játékossá váló Pádár Ildikó 
és Szarka Éva. Az ő ötlete alapján született meg 1992-ben az első Fradi-sas. Johnny – 
mert valamennyi ismerőse így szólította – mindig szívesen beszélgetett az emberekkel, 
történeteiben megelevenedtek szeretett klubjának nagyságai.

A sors fintora, hogy a Ferencváros éppen november 1-jén jelentette be: Johnny elhunyt. 
Emlékét megőrizzük!

Aranyos kadetok
Pesterzsébeten rendezték meg az idei birkózókadet kötöttfogású országos baj-
nokságot. A Ferencváros fiataljai közül ketten is a dobogó legmagasabb fokára 
állhattak fel, az összesített pontversenyben pedig a Fradi a harmadik lett.

A Kruj Iván Sportcsarnokban közel száz ifjú birkózó lépett szőnyegre a kadet kötöttfo-
gású ob-n. A három elsőséget szerző Erzsébeti SMTK mögött két aranyat vihettek haza 
a ferencvárosi birkózók.

Az Európa-bajnoki ezüstérmes Bak Gergely pályafutását Fodor Zoltán, Struhács György 
és Módos Péter egyengeti. A zöld-fehérek kitűnősége ezúttal egy súlycsoporttal feljebb, 
a 69 kg-osok között indult, és itt is megállíthatatlan volt: állásból és a földön egyaránt 
remekül birkózott, riválisai csak kevés pontot tudtak ellene szerezni. 

A másik ferencvárosi aranyérem a +100 kg-os súlycsoportban született. Itt Szilágyi Attila 
utasította maga mögé meggyőző birkózással vetélytársait: Fodor Zoltán tanítványa szép 
akciókkal szerezte meg a bajnoki címet. Ugyanebben a kategóriában Németh László az 
ötödik helyen végzett. Szintén pontszerző lett a 46 kg-os súlycsoportban Barka Richárd, 
aki a negyedik helyen zárt. Az összesítésben a házigazdák és a Ceglédi VSE mögött har-
madik lett a Ferencváros csapata.           (ms)

Két csapat, két bajnoki cím
A budapesti Központi Tornacsarnokban rendezték meg a férfitornászok ifjúsá-
gi és kadet csapatbajnokságának őszi fordulóját. A mostani és a tavaszi ered-
mények összesítése alapján mindkét korosztályban a Ferencváros együttese 
szerezte meg a bajnoki aranyérmet.

A sportesemény első fordulójában az ifjú-
ságiaknál több mint kilenc ponttal kaptak 
többet a Fradi tornászai a Bp. Honvéd fi-
ataljainál, így jó esélyekkel várhatták az 
őszi versenyt. A zöld-fehéreknél többen is 
kisebb sérü-
léssel bajlód-
va mutatták 
be gyakorlata-
ikat. Bizonyá-
ra ez a tény is 
közrejátszott 
abban, hogy 
nem minden 
produkció si-
került úgy, ahogy azt a fiúk szerették vol-
na, így végül a Honvéd 2,4 ponttal többet 
könyvelhetett el. Ez azonban kevés volt a pi-
ros-fehéreknek az üdvösséghez, és a Balázs 
Krisztián–Tomcsányi Benedek–Vízlendvai 
Máté összetételű gárda 297,7 pontos ered-
ménnyel magyar bajnok lett. Ami az egyéni 
teljesítményeket illeti: Balázs gyűjtötte a 
legtöbb pontot, és ez a harmadik helyet je-
lentette számára a sorrendben.

A kadetkorosztályban a tavaszihoz hason-
lóan az őszi forduló is hatalmas küzdelmet 
hozott a Ferencváros és a KSI között. Fél 
éve a Fradi tehetségei 0,6 pontos előnyt 
harcoltak ki, és mindent megtettek annak 

érdekében, hogy 
ne változzon a 
rangsor. Bár a 
KSI versenyzői 
0,25 ponttal töb-
bet szereztek, a 
Gombás Krisz-
t ián–Zámbori 
Zala–Michael 
Denzel Smith al-

kotta zöld-fehér csapat 0,35 pontos különb-
séggel aranyérmes lett. Egyénileg Gombás 
Krisztián bizonyult a legjobbnak, Zámbori 
a harmadik helyen zárt.

Néhány nappal később a Népligetben zaj-
lott a Kalotherm-kupa utánpótlásverseny. A 
haladó gyermekeknél bronzérmes lett Szabó 
Bátor, Hegyi Zsigmond és Zsilinszky Andor, 
a serdülő I-ben pedig szintén harmadikként 
végzett Buzási Bertalan.     (ms)

 Balázs Krisztián
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Paprika: a magyar csodazöldség
A paprikanemesítés titkairól, valamint annak étkezési kultúránkra gyakorolt hatásairól mesélt moór józsefné kutatóbi-
ológus az önkormányzat idősügyi koncepciója részeként indított előadássorozat legutóbbi találkozóján. A mesterségem 
címere programokon iX. kerületi, szakmájukban elismert vagy érdekes hobbit űző embereket ismerhet meg  
a közönség. 

– A család nem örült választott szakmámnak, hiszen nem volt 
kertész köztünk, ráadásul pesti lány voltam – kezdte kanyargós 
karriertörténetét Moór Józsefné. Még a kecskeméti technikum 
tanárai sem hitték el róla, hogy kertész lesz belőle, végül mégis a 
Kertészeti Egyetemen kötött ki. A politikai helyzet azonban nem 
kedvezett nagyszájúságának: amikor kiállt az igazáért, a párttitkár 
feljelentette a pártbizottságon, innentől kezdve sehol nem kapott 
munkát. Hiába szeretett volna terepen dolgozni, egyedül a Kerté-
szeti Kutató Intézetben válhatott „láthatatlanná”. Később azonban 
ez bizonyult élete legkedvezőbb for-
dulatának, mivel Angeli Lambert pro-
fesszor szárnyai alatt tanulhatott bele a 
paprikanemesítésbe. A mezőgazdasági 
tudományok kandidátusa, a céltuda-
tos nemesítés hazai elindítója nevéhez 
fűződik a legnagyobb magyar siker: 
a világhírűvé vált, csípősségmentes 
fehér paprika (cecei fajta) létrehozása. 

Moór doktornő elárulta, a zöldségek 
terén is úgy változik a divat, akár a 
ruhák esetében. Ahogy egyszer csak 
menő lett a koktélparadicsom, úgy a 
mostani paprikatrendek arra késztetik a nemesítőket, hogy apró, 
snackpaprikát fejlesszenek ki. Beszélt arról is, hogy a kutatók mellett 
egy Heves megyei zöldségkereskedőnek köszönhetjük, hogy már 
almapaprikából is választhatunk édeset. Az agrárvállakozó ugyanis 
felvetette, butaságnak tartja, hogy a gyerekek télen – friss zöldség 
hiányában – az eredendően csípős almapaprikát kapják ebéd mellé 
savanyúságnak, amit a többség nem eszik meg. Ha már ilyen egész-
séges, nem lehetne ebből édeset csinálni? – tette fel a kiváló kérdést 
a kereskedő. – Így egészítik ki egymást a fogyasztói és a termelői 
igények, valamint a nemesítők munkája – jelentette ki a biológus. 

A kutatók számára a legnagyobb kihívást a betegségekkel való 
küzdelem jelenti, hiszen egyre több kórokozó ellen kell felvértez-

niük a növényeket. Már egyetlen olyan fajtát sem lehet feltenni  
a forgalmazható vetőmagok listájára, amelyben nincs genetikailag 
beépítve a megfelelő vírusvédelem. A permetezőszerek ugyanis 
csak gombák, baktériumok és kártevők ellen védik meg a növényt.  
Az eljárás nem jelent génmanipulációt: a biológusok a vad fajok re-
zisztenciáját keresztezés útján viszik át a kultúrnövénybe. A nemesí-
tési program eredménye az is, hogy eltűnt a hajnali dércsípte paprika 
lilás elszíneződése, mert – bár ennek is kiváló volt a minősége –  
a vásárlók ódzkodtak megvenni az ilyen zöldségeket. 

A biológus elmondta, az étkezési 
paprikában kevés tápanyag van, ami 
kedvez a diétázóknak, viszont vitami-
nokból és ásványi anyagokból renge-
teget tartalmaz. Az előadó rávilágított:  
a C-vitamin dús citrusfélék messze el-
maradnak a paprika értékeitől. Amíg 
100 g citromban 65 mg, addig ugyan-
ennyi paprikában 100–300 mg C-vita-
min található. Télen, ha egy nap csak 
egy paprikát fogyasztunk, már kielégí-
tettük C-vitaminigényünk nagy részét. 
A paprikával csupán a csipkebogyó ve-

heti fel a versenyt, azonban a paprika rajta is túltesz magas kálium, 
foszfor és magnézium tartalma miatt.               T. D.

Csempézést, kőművesmunkát, szobafestést, kisebb javításokat 
rövid határidőre is vállalok. 06/30/975-0053, 06/1/226-2527.

ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat/házakat keres 
ügyfeleinek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. 
Ismerősének lakása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus 
Ingatlan. Tel.: 06/20/9600-600.

Briliáns, arany, ezüst, borostyán felvásárlása extra áron! 
Dinasztiánk harmadik generációja vagyok. Hiszem, hogy a tisz-
tességes magatartásnak van jövője! Bp., XI. ker., Fehérvári úti 
Csarnok, földszint, virágsor (Porcelán-Ezüst Üzlet). Tel.: 209-4245.

Szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes 
körű ügyintézéssel. 06/20/264-7752.

Gyűjteményem kiegészítésére hanglemezeket, műsoros kazettá-
kat keresek. Készpénzes fizetés: 06/20/363-2050.

Segítsen kibővíteni focigyűjteményemet! meccsműsorfüzeteket  
és -belépőjegyeket veszek minden korszakból készpénzért!  
Tel.: 06/20/480-4556, e-mail: nepstadion2015@gmail.com

APRÓHIRDETÉS
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Szó és ember 
•	 Iancu	Laura	Éjszaka	a	gyermek	című	

verseskötetének bemutatója
november 7. (kedd) 14.00 óra
FSZEK Börzsöny utcai könyvtára  
(Börzsöny u. 13.)
•	 Irma, te édes; beszélgetés Keresztes  
Ildikó	előadóművésszel	

november 14. (kedd) 14.00 óra
FSZEK Boráros téri könyvtára  
(Boráros tér 2.)

Nordic walking haladó csoport
Az ősz színei a hegyekben
november 7. (kedd) 10.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24–28.

Macska- és állatbarátok klubja
november 8. (szerda) 17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Törődjön többet egészségével! 
Felkészülés a télre a homeopátia  
jegyében
november 9. (csütörtök) 14.30 óra
Parajdi Sópince (Vámház krt. 11.)

Egészségnap
Egészségügyi szűrések, tanácsadások, 
orvosi előadások
november 15. (szerda) 9.00–12.00 óra 
Ferencvárosban élő 60 év feletti lakosok 
számára a részvétel ingyenes!
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B)

Kirándulás
A csillagvilágból az ásványok világába
november 16. (csütörtök) 10.00 óra
Találkozó: Petőfi híd budai hídfő, aluljáró

További információ: Kiss Ádám,  
tel.: 06/70/212-1288

Filmklub 
Robert Kirchoff, Filip Remuda: Elszáll, 
mint a füst 
Filmvetítés és beszélgetés
november 16. (csütörtök) 15.00 óra
DocuArt mozi (Ráday u. 18.)

Mindentudás Akadémiája 
Ferencváros „templomai”: Örökimádás 
templom
november 20. (hétfő) 15.00 óra
(Üllő út 77.)

Mesterségem címere
Kötődések – Kirakattól kosárig
november 21. (kedd) 14.00 óra
Borbényi Éva kirakat- és 
kiállításrendező, népi játszóházvezető, 
szövő- és kosárfonó-oktató bemutatko-
zása
Az előadás után közös játékra invitáljuk 
a résztvevőket
FMK (Haller u. 27.)

Sakk-klub
november 7., 14., 21. (kedd) 10.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Német társalgási klub
november 7., 14., 21. (kedd) 10.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Festőklub
november 7., 14., 21. (kedd) 14.00 óra
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss u. 5.)

Gyógytorna 
november 8., 15., 22. (szerda) 11.00 óra

FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház  
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub  
Én táncolnék veled…
november 8., 15., 22. (szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
november 8., 15., 22. (szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga 
november 16. (csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B)
A november 9-i foglalkozás elmARAd!

Számítógép- és mobiltelefon- 
tanácsadás
november 9., 16. (csütörtök) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola (Toronyház u. 21.)

Vízitorna 
november 10., 17. (péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda  
(Lobogó u. 1.)
Molnár Ferenc Általános Iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javasla-
taikat programjainkkal kapcsolatosan az idosugy@ferencvaros e-mail címen vagy a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

Idősügyi programajánló

idősügy

A kezdő, középhaladó és haladó angol-
nyelv-tanfolyam, a középhaladó német-
nyelv-tanfolyam, a chikungtanfolyam, 
valamint a kezdő és haladó számító-
gép-kezelői, mobileszköz-használati 
kurzusok a regisztrált résztvevők szá-
mára a meghirdetett időpontokban és 
helyszíneken zajlanak.

Új testedzési lehetőség: Fitnesz 60+
Új edzésforma a Ferencvárosban élő 60 év feletti lakosok részére Balog Bíborka edzővel a sunbody – 4% Fitness edző-
teremben, Ráday utca 16. (Ráday–erkel utca saroképület)

Mit kell tudni a Fitnesz 60+-ról? 
Speciális torna, mely célja az általános kondicionális képességek 
szinten tartása, a mozgékonyság és fittség megőrzése, a csontrit-
kulás megelőzése – kihasználva a mozgás örömének gyógyító 
és preventív hatását. A csoportos foglalkozásokon a nyújtás és a 
megelőzés játszik központi szerepet. A mozgásforma a torna és az 
aerobik mozdulatait kombinálja, melynek eredménye a garantált 
kikapcsolódás és az egészségmegőrzés. 

A sportfoglalkozások megkezdése előtt – egészségügyi problémák 
esetén – konzultáció javasolt az edzővel. Balog Bíborka, telefon: 
06/70/458-0868.

első alkalom: november 9. (csütörtök) 10.00 óra 
Ezt követően a foglalkozások minden hétfőn és csütörtökön 
lesznek megtartva. A csoportos tréning mellett az edzőtermi 

eszközök térítésmentes használatára is lehetőség van!
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Civil Szalon
Minden „Arany” – Arany János-emlékest 

2017. november 8., szerda 17 óra

József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B) 
200 éve született egyik legnagyobb magyar 
költőnk, Arany János. Verseinek, balladái-
nak megszólaltatásával tiszteleg előtte két 
neves színművész: Nagyváradi Erzsébet és 
Rubold Ödön.
Az előadás ingyenes. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!
Szervező: LÉK 
Támogató: Ferencváros Önkormányzata

KUlTÚRA

Reformáció 500-kvíz
ebben a lapszámban az idén 500 
esztendős reformációval, illetve 
annak iX. kerületi vonatkozá-
saival kapcsolatban teszünk fel 
kérdéseket. A helyes válaszokat 
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.
1. A hagyomány szerint melyik temp-
lom kapujára szögezte ki egyházi 
megújulást	követelő	95	tézisét	Luther	
Márton	Ágoston-rendi	szerzetes	1517.	
október 31-én? 

A) Wittenbergi vártemplom
B) Würzburgi Szent Kilián-templom
C) Kölni dóm

2. A Kálvin téri református temp-
lom	renovációját	követően	2014-ben	
teljes	 körűen	 felújították	 a	 Jacob	
Deutschmann	bécsi	mester	által	1830-
ban épített orgonát is. Hány sípja van 
a hangszernek?

A) 1107
B) 1701
C) 2777
3.	Az	első	teljes	szövegű	magyar	nyel-
vű	Szentírás	a	Vizsolyi	Biblia,	ame-
lyet a fordítást irányító Károli Gáspár 
református lelkipásztor után Károli-
Bibliának	is	neveznek.	Mikor	fejezték	
be a nyomtatását?

A) 1590. július 20.
B) 1598. augusztus 9.
C) 1603. szeptember 5.
4.	Melyik	évben	kapta	meg	Ferencvá-
ros Önkormányzata a Károli Gáspár 
Református Egyetem legrangosabb 
kitüntetését, a Károli Emlékérmet?

A) 1996
B) 2006
C) 2016

5.	Kálvin	János	a	reformáció	egyik	leg-
nagyobb hatású hitújítója, a kálvinis-
ta egyház megalapítója volt. Mikortól 
meddig élt?

A) 1498–1559
B) 1509–1564
C) 1520–1584

6. Ki nem volt a Lónyay Utcai Refor-
mátus Gimnázium diákja?

A) Gárdonyi Géza
B) Szent-Györgyi Albert
C) József Attila

Előző lapszámunk nyertese: Várnai 
Vilmosné. Gratulálunk! Jutalma átvéte-
lével kapcsolatban e-mailben értesítjük. 
A helyes megfejtés: 1 – A, 2 – C, 3 – C, 

4 – B, 5 – B, 6 – C.

Verssel és zenével ünnepeltük  
a reformáció 500. évfordulóját
Az idén ötvenéves Pinceszínház és a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári egyesü-
lete (FeRUPe) által szervezett műsorban magyar protestáns költők verseiből 
hallhattak összeállítást az érdeklődők Tallián mariann és lázár Balázs szín-
művész tolmácsolásában. Az október 30-i ünnepi esten az excanto régizene-
együttes is közreműködött. 

A Kálvin téri református templomban megrendezett esemény elején Bácskai János pol-
gármester felidézte: a reformáció amellett, hogy átalakította Európa vallási térképét és 
megújította a hitéletet, döntő hatással volt a nemzetek anyanyelvére, a zenére, a modern 
természettudományok és a jogtudomány kialakulására is.

A beszédet követően a Lázár–Tallián színész házaspár időrendi sorrendben válogatott 
Szenczi Molnár Albert, Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Dukai Takách Judit, Arany János, 
Ady Endre, Karinthy Frigyes, Tóth Árpád, Reményik Sándor, Csanádi Imre, Szabó Lőrinc, 
Áprily Lajos, Weöres Sándor, illetve Gyökössy Endre költeményeiből.

A versválogatáshoz az Excanto régizene-együttes adott elő részleteket korabeli művek-
ből. A Kállay Gábor vezette négyfős zenekar egyedi zenei hátteret kölcsönzött a téma és 
a költemények hangulatához: eredeti rokokó magyar táncmuzsikák mellett Tinódi Lantos 
Sebestyén, Bartók Béla, valamint olyan protestáns mesterek szerzeményei csendültek föl, 
mint Martinus Agricola vagy Johann Sebastian Bach.

M. K.
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mÚzeUmoK őszi FeszTiváljA  
A józseF ATTilA emléKhelyen
József	Attila	Irodalmi	Szalon	–	Kassák	Lajos-emlékest
Petőcz András József Attila-díjas költő irodalomtörténeti előadása 
Kassák Lajos életéről és költészetéről 
november 9., csütörtök 18.00
Gát utca 3.

FilmszAKAdás
november 9., csütörtök 19.00
A darab alkotói kifejezetten a tizenéves korosztálynak szánják a 
musicalt, amely olyan kérdéseket vet fel – illetve hagy nyitva –, 
melyek a fiatalokat leginkább foglalkoztató témákat feszegetnek. 
Drámai hangon szól álmokról, hétköznapokról, önfeláldozásról 
és önzésről.

A sPARKing zeneKAR KonCeRTje
november 9., csütörtök 20.00
Belépő: 1200 Ft

„őRizzüK szívünK KÖzÖs dAláT”
Gálaműsor Novacsek Marika emlékére
november 10., péntek 15.00
A belépés díjtalan!

ARAnyszAmáR-nAP
Az Aranyszamár színház 20. születésnapi rendezvénye
november 11., szombat
10.00 óra: Körforgás-rezgék kicsiknek
Babaszínházi előadás 0–4 éves korig
14.00 óra: megnyitó
15.00 óra: nemes nagy ágnes–szabó Attila: Az aranyecset
Bábelőadás 5 éves kortól
17.00 óra: eszter-lánc mesezenekar
Interaktív koncert gyermekeknek és gyereklelkű felnőtteknek
18.30 óra: lélektükör 
Kerekasztal-beszélgetés a gyermeki lélekről, a mesékről, azok 
vizuális és zenei megjelenítéséről. Jegyár: 1500 Ft.
A beszélgetésben részt vevők:
Dr. Kádár Annamária pszichológus, író; Berg Judit József Attila-
díjas író; Rofusz Kinga képzőművész, illusztrátor
Egész napos programok:
• Aranyszamár Színház-kiállítás
• Bábozás: különböző technikájú bábok mozgatásának kipróbálása.
• Interaktív társasjáték: Kalandos utazás „szamár földön”.
• Szamársimogató
• Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány műsora
• Kézműves foglalkozás/Napszekér Alapítvány
• Játszóház kicsikre hangolva/Artcsooka
• Maminbaba-hordozós latin fitneszbemutató
• Babahordozó-bemutató
Jegyinformáció:
Napijegy: 1200 Ft (mely a 18.30-as kerekasztal-beszélgetésen kívül 
minden programra érvényes)
Iskolás csoportoknak 10 fő felett 800 Ft/fő, mely tartalmazza  
Az aranyecset előadást és az azt követő drámafoglalkozást
Ferencvárosi gyermekek számára a program ingyenes! 
Jegyelővétel: a Ferencvárosi Művelődési Központban hétközna-
ponként 8.00–14.00 óráig
További információ: nyerusay.viktoria@fmkportal.hu

FilmKlUB
november 17., péntek 17.00
Levetítjük a Csonka vágányon című, 53 perces magyar dokumen-
tumfilmet, majd a rendezővel, Dékány Istvánnal beszélgetünk.
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, Ráday u. 18. (bejárat  
az Erkel u. 15. felől)

sTRóFA TRió veRs-zene KlUB
november 18., szombat 18.00
Belépő: 600 Ft

hAmvAdó CigAReTTAvég
Ferencvárosi Művészetkedvelők Társaságának báli rendezvénye
Zenél: Tarnai Ágnes
november 24., péntek 15.00
Belépő: 700 Ft

szinTézis
A Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola tanulóinak kiállítása  
a Pincegalériában
Megnyitó: november 9., csütörtök 16.00
Megtekinthető: december 5-éig a Mester u. 5. szám alatt

„BoldogoK A BéKességeseK”
Tavaszy Noémi festő-, grafikusművész kiállítása
90. születésnapja alkalmából
Megnyitó: november 22., szerda 18.00 
Megtekinthető: január 12-éig 

FeRenCváRosi gyeReKBolhAPiAC
Használt könyvek, játékok, sportszerek árusítása, csereberéje
december 2., szombat 10.00–12.00
Jelentkezz minél előbb, ha zsebpénz-kiegészítésre vágysz!
Jelentkezés: Arapovicsné Kiss Ágnesnél 
06/30/434-2092, kiss.agnes@fmkportal.hu

A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAJÁNLÓJA

KUlTÚRA
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JOGA VAN TUDNI!

hAsznos

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

A társasházzal kapcsolatos szabályokról II.
A társasház közös tulajdonban lévő része-
inek birtoklására és használatára minden 
tulajdonostárs jogosult, azonban az nem 
sértheti a többi tulajdonostárs ezzel kap-
csolatos jogát és jogos érdekét. A közös 
tulajdonba tartozó épületrész, berendezés 
fenntartásának költsége, valamint a rendes 
gazdálkodás körét meghaladó kiadás közös 
költség formájában a tulajdonostársakat tu-
lajdoni hányaduk szerint terheli (erről a felek 
eltérően is rendelkezhetnek). 

Amennyiben a közös költség vonatkozá-
sában valamelyik tulajdonosnak hátraléka 
keletkezik, a közös képviselőnek a tulaj-
donostárs részére az ismert lakóhelyére 
vagy levelezési címére igazoltan, postai 
szolgáltató útján megküldött felszólítását 
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a hátralé-
kos az átvételt megtagadta. A másodszor 
megkísérelt és átvétel nélkül „nem kereste” 
jelzéssel a közös képviselőhöz visszaérke-
zett felszólítást a postai kézbesítés második 
megkísérlésének napját követő nyolcadik 
munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

A társasház legfőbb döntéshozó szerve a 
közgyűlés, amelyen valamennyi tulajdonos-
társ részt vehet, a közösség ügyintézését pe-

dig a közös képviselő vagy az intézőbizott-
ság látja el. Abban a társasházban, amelyben 
huszonötnél több lakás van, a gazdálkodás 
ellenőrzésére számvizsgáló bizottságot kell 
választani. 

A társasház és szervei működésének tör-
vényességi felügyeletét hivatalból a jegyző 
látja el. Ő vizsgálhatja, hogy a társasház ala-
pító okirata, SZMSZ-e és ezek módosítása, 
vagy egy közgyűlési határozat megfelel-e a 
jogszabályoknak. Ha a jegyző a működés 
jogszabályba ütközését állapítja meg, fel-
hívja a társasházat a törvényesség 60 napon 
belüli helyreállítására. Ha a társasház ennek 
nem tesz eleget, a jegyző további 30 napon 
belül bírósághoz fordulhat, a pert a társasház 
ellen kell megindítani. A bíróság megsem-
misítheti a közgyűlés határozatát, és szükség 
szerint új határozat meghozatalát rendelheti 
el; összehívhatja a közgyűlést, vagy arra a 
jegyzőt, illetve a számvizsgáló bizottságot 
jogosíthatja fel. Továbbá a közös képviselő, 
illetve az intézőbizottság jogsértő magatar-
tása miatt bírság megfizetésére kötelezheti a 
közös képviselőt, illetve az intézőbizottság 
elnökét és tagjait. Ez utóbbi feltétele, hogy 
a jegyző keresetében ezt külön kérje, és a 

pert a közös képviselővel, illetve az intéző-
bizottság elnökével és tagjaival szemben is 
megindítsa. 

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

06/70/770-0510

Ingyenes jogi tanácsadás
Ferencváros Önkormányzata a IX. ke-
rületi lakóhellyel rendelkező polgárok 
részére keddi napokon 12.00 és 16.00 
óra között – előzetes időpont-egyeztetés 
alapján – ingyenes jogi tanácsadási szol-
gáltatást nyújt: polgári, büntető, családi, 
gazdasági, társasházi és szabálysértési 
jogi, valamint banki hitelezéssel kapcso-
latos és egyéb jogi jellegű ügyekben.
A személyes tanácsadás helyszíne:
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Len-
hossék utca 24–28. III. emelet 329. sz. 
iroda.
időpontkérés: 215-1077/242 mellék
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– Látom, idén is jól sikerült a katasztrófavédelmi  
gyakorlat, drágám!

Felkészült feleség

Vegyipari balesetet szimuláltak
háromévente esedékes, teljes körű védelmi gyakorlatot tartott Ferencvárosban a katasztrófavédelem október 19-én. 
szirénák morgatópróbája, vízpajzsok működtetése, szervezési, döntéshozási kérdések megoldása – ezek voltak a teszt 
központi elemei.

A komplex, két helyszínen zajló védelmi gyakorlat célja az volt, 
hogy a kerületi intézmények jól, összeszokottan reagáljanak 
egy esetleges veszélyhelyzetben, illetve hogy a Ferencvárosban 
működő vegyi üzemek dolgozói is tudják, mi a teendő ilyen 
esetben.

Éppen a második számú közlemény megérkezésekor lépünk 
be az Operatív Törzs Polgármesteri Hivatalban berendezett 
vezetési pontjára. A teremben laptopok, projektor, térképek, 
dossziék, szinte folyamatos telefoncsörgés és serény munka – 
pánikra semmi ok, a Ferencvárosi Polgári Védelmi Szervezet 
Operatív Törzse rendben teszi a dolgát. „Akik nem jutnak 
vissza lakóhelyükre, azoknak befogadóhelyeket kell meg-
nyitni, biztosítani kell az odaszállításukat és gondoskodni 
kell az ellátásukról” – foglalta össze a törzs tagjai számára a 
közlemény tartalmát Karas János alezredes, a Vágóhíd utcai 

tűzoltó-parancs-
nokság vezetője. 

A másik hely-
szín az Illatos 
úton, a Vinyl 
Vegyipari Kft. 
telephelyén volt, 
ahol uszodai tisz-
títószereket gyár-
tanak, és klórgáz-
zal is dolgoznak. 
A próba során 
azt modellezték, 
mi történne, ha a 
vasúti tartályko-

csiból történő átfejtés közben a mérgező vegyület – a vagon nem 
megfelelő rögzítése miatt – elkezdene szivárogni. A szimuláción 
az üzem dolgozói is jól vizsgáztak: szervezetten torlaszolták el a 
csatornaszemeket, zárták le a csatornarendszert, és indították be az 
előre telepített vízpajzsokat, így a veszélyes gáz nem jutott ki az 
üzemen kívülre. A külső védelmi gyakorlaton a katasztrófavéde-
lem és a rendőrség munkatársai is pontosan követték a cselekvési 
feladatsort, és betartották a megelőzési, kármentesítési terveket. 

– A katasztrófavédelem, a rendőri erők, az önkormányzat delegált-
jai és a helyi védelmi bizottság összehangoltan végezte munkáját. A 
külső védelmi tesztet az elvárt szinten teljesítették, az üzem felsze-
reltsége, dolgozóinak képzettsége megfelelő – értékelte a látottakat 
lapunknak Géczi Béla alezredes, a Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetője.            

 M. K.

Elkapták a nyaklánckitépőt
Egy nő tett bejelentést a rendőrségen, miszerint augusztus 21-én 
délután, egy Haller utcai lakóház bejáratánál egy ismeretlen férfi 
kitépte nyakából a láncát, majd elfutott a helyszínről. A cselekmény 
során a sértett könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket 
szenvedett, a bűncselekménnyel okozott kár 180 ezer forint volt. 
A IX. kerületi nyomozók rövid időn belül beazonosították a 22 
éves feltételezett elkövetőt, akit előállítottak és őrizetbe vettek.

Lebukott a szenior-drogkereskedő
Házkutatást tartottak a IX. kerületi rendőrkapitányság nyomozói 
október 18-án egy 57 éves budapesti férfi vidéki házában, mely 
során kábítószer termesztéséhez és előállításához használatos 
eszközöket, illetve 54,2 gramm növényi és 182,2 gramm gomba-
származékot találtak és foglaltak le. A rendőrök a díler tartózko-
dási helyén, egy budapesti lakásban is házkutatást végeztek, ahol 
további 129,8 gramm kábítószergyanús anyagra, illetve 334,8 

gramm kábítószergyanús növényi származékra leltek. A nyomozás 
adatai szerint F. András vidéki házában és fővárosi tartózkodási 
helyén is rendszeresen árusította a drogot. A nyomozók a férfit 
kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetése miatt gyanúsítottként 
hallgatták ki, és – őrizetbe vétele mellett – előterjesztést tettek 
előzetes letartóztatásának indítványozására.  

Nem menekülhetett a verekedő
A IX. kerületi rendőrkapitányság eljárást folytatott R. Márk 24 
éves budapesti lakos ellen, aki szeptember 23-án, egy ferencvárosi 
szórakozóhelyen – előzetes szóváltást követően – összeverekedett 
egy férfival, aki a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló 
sérüléseket szenvedett. Az elkövető megpróbált elmenekülni a 
helyszínről a tettét követően, a biztonsági őrök azonban vissza-
tartották. A fiatalembert a kiérkező rendőrök elfogták, gyanúsí-
tottként kihallgatták, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal a 
IX. kerületi ügyészségnek megküldték.
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szabadkai ákos istván  
(2017. augusztus 1.) 

FERENCVÁROSI GÓLyAHíR REJTVÉNy

Balázs Benedek  
(2017. június 8.)

Katona viktória  
(2017. július 18.)

Bódy máté  
(2017. szeptember 18.)

KÖzÖsség

Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi babák fotóit 
a szerkesztoseg@ferencvaros.hue-mail címre Gólyahír jeligével!


