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DÍJESŐ
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Júniusban átadták a „Pro Facul-
tate Ferencváros”, a Ferencváros 
Sportjáért valamint a Schmidt 
Egon-díjakat.

GERZSON ÉS AZ OVISOK     

Multifunkciós, műfüves Ovi-Sport 
pályát kapott a Méhecske Óvoda, 
amit Gera Zoltán avatott fel a 
gyerekekkel közösen. 8–9

A Ferencváros férfi 
vízilabdacsapata története során 
először nyerte meg a Bajnokok 
Ligáját.

TÖRTÉNELMI GYŐZELEM

10

Újabb rangos elismerés kerületünknek
Tehetségbarát Önkormányzat díjban részesítette Ferencváros Önkormányzatát az Új Nemzedék Központ. Az elisme-
rést Kállay Gáborné alpolgármester Schanda Tamás európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkártól vette át június 
6-án az Országos Tehetséggálán a Hagyományok Házában.

Az Új Nemzedék Központ a Nemzeti Te-
hetség Program részeként olyan helyi ön-
kormányzatokat részesít erkölcsi és anyagi 
elismerésben, amelyek – alapfeladatokun 
túl – kiemelkedő módon járulnak hozzá a 
tehetséges fiatalok felkutatásához, támoga-
tásához, illetve példamutatóan működnek 
együtt tehetséggondozó szervezetekkel. Fe-
rencvárosban a tehetséggondozás három 
részből áll: az önkormányzat támogatja a 
tehetségpontok munkáját, ösztöndíjakkal 
motiválja a tehetséges diákokat és bevonja 
őket (főként az egyetemistákat) konkrét 
projektjeibe.

A IX. kerület 9 tehetségpontja közül 6 
köznevelési intézményben működik, ezek 
tevékenységét az önkormányzat többféle 
módon (például hangszervásárlás, fellépé-
si, bemutatkozási lehetőségek biztosítása) 
is támogatja. A helyhatóság kifejezetten a 
tehetséggondozás jegyében alapította meg 
a „deák” Közalapítványt, amely – pályáza-
tokon keresztül – évi 12,5 millió forinttal 
dotálja a kerületi tehetséges, ám hátrányos 
helyzetű tanulókat. Ferencváros évek óta 
együttműködik a Corvinus Egyetemmel: 
a hallgatók az önkormányzat által meg-
adott projektfeladatokban vesznek részt, 

a szemeszter végén ebből vizsgát tesznek, 
a legjobb munkákat pedig a helyhatóság 
megvalósítja.

Az ünnepélyes díjátadás után Kállay Gá-
borné közölte, az elismeréssel járó 1,5 mil-
lió forint pénzjutalmat az önkormányzat a 
Mester Galéria és Közösségi Tér szakmai 
tevékenységének többletfinanszírozására 
fordítja, majd köszönetet mondott a sikeres 
pályázat előkészítésében, kidolgozásában 
vállalt szerepéért Róth Zsófiának, a pályá-
zati iroda vezetőjének, valamint Papula Éva 
kulturális referensnek.

V. L.
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„Magyarnak lenni: büszke  
gyönyörűség”
Ferencváros Önkormányzata május 
31. és június 4. között több program-
mal is várta a trianoni békediktátum 
99 esztendővel ezelőtti aláírására 
emlékezőket. 

A Nemzeti Összetartozás Napja tiszteletére 
szervezett eseménysorozat első epizódja-
ként az érdeklődők a „Menaságra repülj…” 
című dokumentumfilmet tekinthették meg 
a Pinceszínházban. A vetítés előtt Faragó 
Annamária rendező tartott előadást az al-
kotásról, amely bemutatja a csíkmenasági 
székely emberek tartását, humorát, örömeit 
és könnyeit, akik az anyaországtól való el-
szigeteltségükben is őrzik magyar gyöke-
reiket, hagyományaikat. 

A nemzeti egység ünnepének fő rendezvé-
nyét az Ecseri úti Szent Kereszt templomban 
tartották június 3-án. Az eseményen részt 
vett Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa, va-
lamint Babják Zoltán, Beregszász polgár-
mestere is. Bácskai János ünnepi beszédét a 
Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtétel 
felolvasásával kezdte, majd hozzátette: a 
szomszéd államok magyarsága továbbra is 
foglya kisebbségi létének, ezért a mi fele-
lősségünk is nagyobb. – Bár veszteség ért 
bennünket, ami a földrajzi Magyarországból 
elvétetett, az a szellemi Magyarországnak 
mindig is része maradt – fogalmazott a 
városvezető, aki emlékeztetett, 2003-ban 
indult el a vajdasági magyarság körében a 
diskurzus a kettős állampolgárságról, amely 
a 2004-es, gyászos eredményű, „lelki Tria-
nonként” is emlegetett népszavazáshoz ve-
zetett. A Magyar Országgyűlés öt és fél 
évvel később az 1920-as békediktátum dá-
tumát, június 4-ét a Nemzeti Összetartozás 
Napjává nyilvánította. Szintén 2010-ben 
szavazta meg a parlament a kettős állam-
polgárságról szóló törvényt, amely lehetővé 
teszi, hogy az elcsatolt területeken élők úgy 
lehessenek magyar állampolgárok, hogy ne 
kelljen elhagyniuk szülőföldjüket. – A nem-
zeti összetartozás legékesebb bizonyítéka 
az a több mint egymillió ember, aki határon 
túli magyarként felvette a kettős állampol-
gárságot. Ferencvárosban kéthetente 20–40 
magyar honosítja magát, eddig több mint 
kétezren tették le az állampolgári esküt a 
Bakáts téren – zárta beszédét Bácskai János.  

Pásztor Bálint szerbiai parlamenti képvise-
lő, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke 
felszólalásában arra emlékeztetett, Trianon 
után hazánk nemcsak területének kéthar-
madát, hanem a magyarság egyharmadát is 

elveszítette: 3,3 millió honfitársunk kény-
szerült idegen országban élni tovább, má-
sodrendű állampolgárként. – Éltünk Sándor 
király diktatúrájában, amikor egyik napról a 
másikra 4000-ről 250-re csökkent az isko-
lákban a magyar nyelvű tagozatok száma. 
Tito alatt átéltük a jugoszláv partizánhad-
sereg délvidéki magyarok elleni népirtását, 
majd Milosevics diktatúrája következett, 
hogy a délszláv háborúban folytatódjon ke-
gyetlen kálváriánk. – Megveregethetjük sa-
ját vállunkat, hogy ennek ellenére 250 ezren 
megmaradtunk magyarként a Vajdaságban 
– közölte az alelnök. Hozzátette: sokat kö-
szönhetnek a magyar kormány nemzetpoliti-
kájának, és a sokrétű, bölcsőtől a koporsóig 
tartó anyagi támogatásának. 

Az eseményen Bácskai János átadta az 
önkormányzat által 2013-ban alapított Ma-
gyar Nyelvért díjakat is, amelyek olyan, 
testvérvárosainkban tanuló diákoknak ado-
mányozható, akik az általános iskolában ki-
magasló eredményt értek el a magyar nyelv 
elsajátításában és művelésében, valamint 
tanulmányaikat középiskolában folytatják. 
Az ünnepség részeként Polgármesteri El-
ismerő Oklevélben részesült Puskás Károly 
nyugalmazott magyarkanizsai építészmér-
nök, közéleti személyiség, fotós, a „község 
krónikása”.

Az összetartozás napjáról a zene sem hiá-
nyozhatott. A közönség elsőként a ferenc-
városi és határon túli testvérvárosokból 
érkező általános iskolások közös kórusát 
hallgathatta meg, amely tíz magyar népdalt 

adott elő, majd a Junior Príma díjas énekes, 
Csizmadia Anna és a Tölcséresek Együttes 
mutatott be közös produkciót.

Délután a Csarnok téri Market Cafe Info-
pontban nyílt meg Puskás Károly magyar-
kanizsai építészmérnök fotókiállítása, aki-
nek a vajdasági községért vállalt áldozatos 
munkáját Kállay Gáborné alpolgármester 
méltatta. Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa 
polgármestere köszönetet mondott Ferenc-
városnak, amiért lehetőséget biztosított a 
„község krónikásának” bemutatkozására, 
majd Karcsi bácsi mesélt a képekről, melyek 
bemutatják Magyarkanizsa mindennapjait, 
kulturális és politikai életét, építészetét, ter-
mészeti kincseit, látnivalóit. A tárlatmegnyi-
tót a Ferencvárosban élő Várnagy Andrea 
és leánya, Farkas Lili zongorajátéka tette 
még ünnepibbé.

Kora este a Pinceszínházban „Ismerjetek 
meg szavaimról” címmel zenés, irodalmi 
összeállítással várták a kerületieket a Kapos-
vári Egyetem növendékei, akik a felvilágo-
sodástól a rendszerváltásig adtak áttekintést 
magyar költők műveiből.

A Nemzeti Összetartozás Napja záróprog-
ramjának szintén a Pinceszínház adott ott-
hont június 4-én este, ahol „Az ötödik síp” 
címmel a nyugati magyar emigrációról tar-
tott pódiumbeszélgetést Lázár Balázs irodal-
mi referens vendégeivel: Salamon Konrád 
történésszel, Ferdinandy György és Mezey 
Katalin íróval, valamint Pánczél Kristóf 
zongorista közreműködésével.

(Ferencváros)
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– A hivatalsegédi állás helyett nem tudnának inkább  
egy vezérigazgató-helyettesi állást ajánlani?!

Nyári diákmunka börze
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Legyen a vakáció értelmes,  
tartalmas és biztonságos
Hetedik alkalommal rendezték 
meg a Kábítószer-ellenes Világ-
naphoz és a szünidő közeledté-
hez időzített Feri Feszt Preven-
ciós Napot és Diákmunkabörzét 
a Ferencvárosi Művelődési 
Központ (FMK) színháztermé-
ben és kertjében.  
A június 5-i esemény a szermen-
tes, biztonságos szórakozást, va-
lamint a megbízható nyárimun-
ka-lehetőségeket népszerűsítette 
a fiataloknak.

A Ferencváros Önkormányzata és a Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsá-
gi Önkormányzat (FEGYIÖK) közös rendezvényére elsősorban a ke-
rületi középiskolák tanulóit várták. Az érdeklődést jól jelzi, hogy az 
FMK idén is megtelt tinédzserekkel. „Június volt s ujjongtunk, nincs 
tovább. Most gyertek szabad mellü örömök, s pusztuljatok bilincses 
iskolák…” – kezdte köszöntőjét egy Ady-idézettel Bácskai János. 
– Természetes, hogy mindenki várja a tanítás végét, ám a szabad-
időt értelmesen és tartalmasan kell eltölteni, hiszen az unalom néha 

olyan diákcsínyekhez vezethet, amelyek tragédiába fulladnak – utalt 
az emberéletet is követelő januári kollégiumtűzre a polgármester.  
Az ilyen történések pedig nem csupán az áldozatok és hozzátar-
tozóik sorsát pecsételik meg, hanem az elkövetőkét is. Aggódó 
szülőként arra intette a tanulókat: saját magukra és egymásra is 
vigyázzanak, hogy ősszel mindenki feltöltődve, vidáman, és persze 
épen, egészségesen térhessen vissza az iskolapadba.
A városvezető beszéde után kihirdették a Mentés Másként pályá-
zat nyerteseit, melyet az erőszak- és kábítószermentesség jegyé-
ben írt ki a FEGYIÖK és a Ferencvárosi Ifjúsági Terek Társulása 
(FITT). A H52-ben kísérőprogramok, művészeti workshopok, tré-
ningek könnyítették meg a nevezők dolgát, akiktől öt kategóriában 
(próza, vers, fotó, videó, képzőművészet) vártak pályamunkákat.  

A díjazottak jutalomban részesültek, a nyertes műveket az esemény 
Facebook-oldalán lehet megtekinteni.

A rendezvény az Itt és Most Társulat improvizációs színházi 
bemutatójával folytatódott, melynek fókuszában a különféle füg-
gőségek álltak. Az ifjú színészek – Borsfay Krisztina pszicholó-
gussal kiegészülve – játékos helyzetgyakorlatokkal vonták be a 
közönséget, majd a diákok által inspirált, személyes történeteket 
is a színpadra vitték. A jó hangulatú, pörgős, interaktív előadás a 
fiatalokhoz, a fiatalok nyelvén szólt, üzenetéből remélhetőleg haza 
is vittek a tanulók.

A nap további részében az FMK kertjében felállított standoknál 
diákmunka-, illetve ösztöndíj-lehetőségekkel, valamint szakmai és 
civil szervezetek prevenciós szolgáltatásaival lehetett ismerkedni. 
A felhőtlen kikapcsolódást egyebek mellett kézműves foglalkozás, 
stencil-, henna- és molinófestés, elsősegélynyújtás, egészségtotó, 
kerékpár- és helikopterszimulátor, továbbá a pingpongtól az élő 
csocsón át az ejtőernyőzésig rengeteg sportprogram szolgálta.

M. K.
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Jó fiatalnak lenni Ferencvárosban
Kállay Gáborné alpolgármesterrel közvetlenül a Tehetségbarát Önkormányzat díj átvétele előtt beszélgettünk.  
A téma ennek megfelelően mi más is lehetett volna, mint a tehetséggondozás mibenléte, illetve az ifjúság helyzete  
a IX. kerületben.

• Interjúnk után indul átvenni a Tehet-
ségbarát Önkormányzat díjat, melyet 
az Új Nemzedék Központ ítélt oda 
Ferencvárosnak. Mivel érdemelte ki  
a kerület az elismerést?

Ferencváros Önkormányzata kisiskoláskor-
tól az egyetem elvégzéséig kiemelten keze-
li a tehetséggondozást. Ez megmutatkozik  
a kerület kilenc tehetségpontja, valamint a 
tehetséges gyerekek közvetlen támogatá-
sában, illetve a Corvinus Egyetemmel ki-
alakított együttműködésünkben. Ez utób-
bi során a hallgatók különféle, általunk 
meghatározott projektekben vesznek részt, 
ötleteiket, javaslataikat pedig beépítjük  
a kerületi nagy rendezvények, így például  
a Bakáts Feszt programjába. Ferencvárosban 
a tehetséggondozás egy sokrétű tevékeny-
ség: a képzőművészetben jeleskedők szá-
mára kiállításokat szervezünk az ifjúságnak 
átadott egykori Pincegalériában, amely ma 
Mester Galéria és Közösségi Térként ismert, 
a zenei tehetségek számára pedig bemutat-
kozási lehetőségeket biztosítunk akár saját 
eseményeinken, akár magyarországi vagy 

külföldi fellépéseken. Szívesen támogat-
juk az egyéni és csapatsportágak (például 
a Molnár Ferenc iskola ugrókötélcsapata) 
kiválóságait is, őket a hazai vagy külhoni 
versenyeken való indulásban segítjük. 
• Feltételezem, mindehhez szoros kap-

csolatban kell állni a kerület köz- és 
felsőoktatási intézményeivel. Milyen 
a viszony az iskolákkal, amióta az 
önkormányzat se nem fenntartója, se 
nem üzemeltetője ezeknek?     

Az iskolák működtetése néhány esztende-
je az államhoz került, ám a városvezetés 
nem engedte el a kezüket. Nyugodt szívvel 
mondhatom, hogy mind az intézményekkel, 
mind a Közép-Pesti Tankerületi Központtal 
kifogástalan a kapcsolatunk. Ez a tehetség-
gondozás szempontjából is nélkülözhetetlen, 
ugyanis főként általuk kerülnek a látóte-
rünkbe a támogatásra érdemes tálentumok, 
legyen szó egyénekről, csoportokról vagy 
projektekről. Az iskolák, az önkormányzat 
és a társszervek közti párbeszédet szolgálja 
az évente kétszer ülésező, 2013-ban alapított 
Ifjúsági és Oktatási Kerekasztal is.

• Ugyancsak a tehetségek támogatá-
sának céljával hozta létre az önkor-
mányzat 2000-ben a „deák” Közala-
pítványt. Mi az ő szerepük, és hogyan 
tudják segíteni a fiatalokat? 

A „deák” Közalapítvány évi 12,5 millió fo-
rintot kap az önkormányzattól, ebből Fe-
rencvárosban élő tehetséges, ám hátrányos 
helyzetű gyerekeket támogatnak. Minden 
tavasszal és ősszel pályázatot írnak ki ta-
nulmányi, zenei, nyelvvizsga, nyelvi elő-
készítő és sport kategóriában általános és 
középiskolai tanulók, valamint kimagasló 
eredményt nyújtó egyetemisták részére.  
Az általános iskolák pedig minden tanév 
végén ajánlhatnak egy-egy olyan végzős 
tanulót, aki hosszú ideig példaként állt társai 
előtt. Őket emlékéremmel és pénzjutalom-
mal díjazzák. Foglalkoznak a tehetséges, jól 
tanuló roma fiatalokkal is, akiket – szintén 
iskolájuk ajánlása alapján – decemberben 
értékes tárgyjutalmakban részesítenek.
• Mit kínál Ferencváros azoknak a fia-

taloknak, akik semmiben sem kiug-
róan tehetségesek, ám itt élnek és/vagy 
tanulnak?

Kiemelném, hogy az elmúlt négy esztendő-
ben megtripláztuk a kerületi ifjúsági közös-
ségi terek számát. Jelenleg hét, különböző 
profilú intézmény várja azokat a fiatalokat, 
akik szabadidejüket hasznosan, jó társaság-
ban szeretnék eltölteni. Belső-Ferencváros-
ban működik az Átkelő Galéria és Művésze-
ti Befogadó Tér, amely a hazai art brut és 
outsider művészet központja, valamint az 
Adna Café, amely 2015 óta nyújt biztonsá-
gos kikapcsolódást a tinédzserek számára. 
A Ráday utcában ez év elején kezdte meg 
működését az Itt és Most Közösségi Tér, 
amely mint színházi és kulturális találkozó-
hely elsősorban improvizációs darabokkal, 
színjátszó tréningekkel színesíti a fiatalok 
életét. Középső-Ferencvárosban 2017 óta 
a kerületi diákok képző- és iparművészeti 
kiállítótéreként működik a Mester Galéria, 
amely tavalytól már kreativitást fejlesztő 
szabadidős programokat is kínál a tanu-
lók számára, akiknek az 50 órás közösségi 
szolgálat teljesítésére is lehetőséget biztosít. 
Ugyanebben a városrészben található a meg-
újult Ferencvárosi Tanoda, a tavaly átadott 
KONKÁV Közösségi Tér és Prevenciós 
Műhely, amely egy speciálisan kiépített, öt 
szobából álló drogprevenciós tárlatot is ma-
gába foglal, valamint a H52 Ifjúsági Iroda és 
Közösségi Tér, amely főként hátrányos hely-
zetű fiataloknak, sőt, már egész családoknak 
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Emlékérem ferencvárosi diákoknak
A Ferencváros Önkormányzata által alapított „deák” Közala-
pítvány „deák” Emlékéremmel és pénzjutalommal ismert el  
a kerületben lakó kilenc tehetséges, ám nehéz körülmények kö-
zött élő, végzős általános iskolást. A diákokat – akik kiemelkedő 
tanulmányi eredményeikért, tanulmányi versenyeken történő rész-
vételükért, illetve aktív közösségi szerepvállalásukért kapták meg 
a díjat – saját iskolájuk javasolta a kitüntetésre. 

A kitüntetettek az emlékérmeket Klujber Róbertné kuratóriumi el-
nöktől és Vas Mária kuratóriumi tagtól vették át, majd közös fotózás 
következett, az eseményt pedig – amelyen több diák osztályfőnöke, 
illetve igazgatója is jelen volt – egy kis vendéglátás zárta. Az ün-
nepségen Málnási Mihály, az Ádám Jenő Zeneiskola növendéke 
játszott marimbán és vibrafonon Úzdi Lucia zongorakíséretével.

„deák” Emlékéremben részesültek:
• Csepeli Péter – Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános 

Iskola
• Gégény Eszter – Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
• Hanyecz Anna – Patrona Hungariae Általános Iskola
• Horváth Vivien Mercédesz – Ferencvárosi Sport Általá-

nos Iskola és Gimnázium
• Makkai Tibor Márk – Szent-Györgyi Albert Általános 

Iskola és Gimnázium
• Pálinkás Petra – Weöres Sándor Általános Iskola és 

Gimnázium
• Sipos István Gábor – József Attila Általános Iskola és 

AMI
• Szutor Zénó – Kosztolányi Dezső Általános Iskola 
• Temesváry János Zsolt – Bakáts téri Ének-Zenei Álta-

lános Iskola

kínál hasznos programokat, elfoglaltságokat. 
Az intézmény tavaly új foglalkoztató tér-
rel bővült, „Nyár52” projektjüket pedig Új 
Nemzedék díjjal jutalmazták. Valamennyi 
közösségi terünket rátermett, agilis ifjú szak-
emberek vezetik, ami azért is fontos, mert 
ezt a korosztályt leginkább a hasonló korúak 
tudják érdemben megszólítani. A József At-
tila-lakótelepen is szeretnénk létesíteni egy 
ifjúsági közösségi teret, azonban még nem 
találtunk erre a célra alkalmas helyiséget. 
Itt egyelőre a kismamáknak, kisgyermekes 
családoknak programokat szervező, őket kö-
zösséggé kovácsoló Anyahajó Anyaközpont-
nak sikerült méltó elhelyezést biztosítanunk. 
Fontos megemlíteni azt is, hogy Ferencváros 
Önkormányzata évről évre csatlakozik a 
„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj 
Pályázathoz, amely a szociális helyzetük 
miatt rászoruló nappali tagozatos egyetemi 
és főiskolai hallgatóknak nyújt rendszeres 
anyagi támogatást.
• Milyen egyéb eseményeket szervez az 

önkormányzat az ifjúság számára?
A fiataloknak rendezzük meg hetedik esz-
tendeje a Feri Feszt Prevenciós Nap és 
Diákmunkabörzét, amely a drogmentes, 
biztonságos szórakozásra, valamint a be-
jelentett, hivatalos diámunka lehetőségek-
re irányítja a figyelmet. Ugyancsak 2013 
óta tartunk Pályaválasztási Börzét 8. osz-
tályosoknak, tavaly pedig vállalkozásbarát 
programot indítottunk kifejezetten fiatalok 
számára. Harmadik esztendeje szervezünk 
sportágválasztó eseményt Sportpróbáló 
néven, minden év decemberében pedig, az 
AIDS Elleni Küzdelem Világnapján pre-
venciós napot tartunk ferencvárosi közép-

iskolásoknak. Tavaly szeptemberben 10. 
alkalommal rendeztük meg a Mesenapot 
a Kerekerdő parkban, ezen kívül a kerü-
let valamennyi részében szervezünk gyer-
mek- és családi napokat, sporteseményeket. 
Anyagilag és szakmailag is támogatjuk az 
önkormányzat kezdeményezésére 2012-ben 
megalakult Ferencvárosi Gyermek- és If-
júsági Önkormányzat (FEGYIÖK) rendez-
vényeit, mint az Ifi Feszt és Extrém Sport-
nap, a „Dzsembulik” vagy a jótékonysági 
események. Évek óta a kerületi iskolákkal 
együtt ünnepeljük nemzeti ünnepeinket, a 
fiatalok számára fellépési lehetőséget biz-
tosítunk minden kerületi rendezvényen, a 
Magyar Kultúra Napján pedig iskolaszínházi 
előadást állítunk színpadra az FMK-ban.  
Az iskolákba olyan kulturális programokat 
viszünk el, mint a Filharmónia Magyaror-
szág ifjúsági koncertsorozata, a Moltopera 
Társulat operanépszerűsítő előadásai, rend-
hagyó irodalomórák vagy opera-kereszt-
metszetek a Magyar Állami Operaház mű-
vészeinek közreműködésével.
• A IX. kerületben egy jól felépített szo-

ciális támogatási rendszer működik. 
Mely, a fiatalokat érintő elemeit emel-
né ki?

Ferencváros Önkormányzata a kerületben 
élő valamennyi gyermek és fiatal életkö-
rülményeinek javításáért felelősséget érez, 
ennek megfelelően már a világra jöttüktől 
kezdve számos módon segítjük őket. 2013 
óta gyermekenként egységesen 40 ezer 
forint születési és életkezdési támogatást 
adunk az újszülött törvényes képviselőjé-
nek, a picik számára kullancs terjesztette 
agyvelőgyulladás, Neisseria meningitidis 

„C” baktérium okozta fertőzések, rotavírus 
okozta hasmenés és bárányhimlő elleni in-
gyenes védőoltást biztosítunk, sőt, a 16–20 
éves, IX. kerületi lakosok HPV elleni 9 kom-
ponensű védőoltásának árát is megtérítjük. 
A 2017/18-as tanévtől duplájára emeltük  
a 2014-ben bevezetett iskolakezdési támo-
gatást, amit idén már a kétgyermekes csalá-
dok is igényelhetnek. A 10–12. évfolyamig 
ingyenes a tankönyv, taneszközcsomagot 
kapnak az általános iskolások, 50 ezer forin-
tig támogatjuk a B-kategóriás jogosítvány, 
illetve a nyelvvizsga megszerzését, tízórait 
(iskolatej, kifli, Túró Rudi) biztosítunk a 
rászoruló tanulóknak, akik iskolai étkezési 
támogatást is kapnak, de a támogatások közé 
sorolom, hogy évek óta nem érvényesítjük 
a szülők felé az oktatási intézmények ét-
kezési díjainak jelentős emelkedését, amit 
átvállalunk tőlük. A Ferencvárosban tanuló 
gyerekek számára térítésmentes úszás- és 
korcsolyaoktatást nyújtunk, valamint in-
gyenes állatkerti belépőket adunk. Továbbá 
az önkormányzat két tábort: Kincsesbányán 
egy egész évben díjmentesen látogatható er-
dei, Balatonlellén pedig egy nagyon kedvez-
ményes díjszabású nyári tábort üzemeltet. 
Ezen túl, a vakáció idején, két helyszínen 
napközis tábort is biztosítunk, illetve támo-
gatunk egyéb táborozási lehetőségeket is. 
Hozzátenném, hogy szociális rendeletünket 
folyamatosan felülvizsgáljuk, a támogatási 
rendszert pedig igyekszünk az aktuális igé-
nyeknek megfelelően alakítani. Jelenleg, 
mivel a költségvetésünk jelentős többlettel 
rendelkezik, újabb, ifjúságot érintő támoga-
tási formák bevezetését tervezzük. 

V. L.
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Zöld nap a Kerekerdőben 
Nyolc kerületi intézményből érkeztek csoportok a Kereker-
dő Óvodába június 6-án, hogy együtt töltsenek egy egészsé-
ges és környezettudatos életvitelre nevelő játékos napot. 

– A „Zöld pont” című rendezvényt minden évben intézményünk 
szervezi meg, melynek pedagógiai programjában is szerepel  
a környezettudatosság, az egészséges életmódra nevelés, illetve 
a gyerekek környezet iránti érzékenyítése – tudtuk meg Magyar-
né Willinger Andreától, a Kerekerdő Óvoda vezetőjétől. 

A tematikus napon az óvodák csoportjai körüljárták az udvaron 
felállított állomáshelyeket, ahol játékos formában ismerkedhettek 
meg többek közt a helyes fogápolással, a szelektívhulladék-ke-
zeléssel, vagy épp mozgássérült embertársaink mindennapjaival.  
A tornatermekben sport- és jógafoglalkozás várta a kicsiket. Mi-
közben az ovisok a ragyogó napsütéses időben végiglátogatták a 
standokat, egészséges finomságokat: gyümölcslevet, müzliszeletet 
és az udvaron lévő kemencében tönkölylisztből sütött lepényt fo-
gyaszthattak. 

Az eseményt ez alkalommal is Zombory Miklós nyitotta meg. Az 
óvodai nevelésért felelős alpolgármester örömét fejezte ki, hogy 

a kicsiknek évről évre játékos formában nyílik lehetőségük elsa-
játítani az egészséges életmód és a környezettudatosság alapjait. 
Külön felhívta a figyelmet a helyes táplálkozás és a testmozgás 
fontosságára, amelyre ezen a napon, a Kerekerdő jóvoltából, bő-
ven jutott lehetőség valamennyi kerületi óvoda gyermeke számára.

(forrás: ferencvaros.hu)

Sportpályát kapott  
a Méhecske Óvoda
Árnyékolóval ellátott, multifunkciós műfüves sportpályát létesítettek a József Attila-lakótelepi Méhecske Óvoda ud-
varára. Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány nyolc éve tűzte zászlajára az intézményudvarok felújítását és Ovi-Sport 
pályák létrehozását, melynek köszönhetően mára az ország 350 intézményében mozoghatnak a gyerekek igényes körül-
mények között. A 351. pályaavatón Ferencváros díszpolgára, Gera Zoltán rúgta a bőrt az ovisokkal.

– A kerület első Ovi-Sport pályáját 2017-ben avat-
tuk fel az Epres Óvodában, és szeretnénk, ha ezek 
a beruházások töretlenül folytatódnának – kezdte 
beszédét Zombory Miklós alpolgármester, aki sze-
rint ezek a létesítmények nagy segítséget jelentenek 
abban, hogy a gyerekek mielőbb elkezdjék és meg-
szeressék a rendszeres testedzést. Furka Zsanett, az 
Ovi-Sport Alapítvány képviselője elmondta, a 6x12 
méteres multifunkciós pályán nemcsak futballozni 
lehet: a műfüves létesítmény röplabdára, kosárlab-
dára és kézilabdára is alkalmas. Arra emlékeztetett, 
az óvodások mindennapi sportolásához szükséges 
eszközöket biztosító Ovi-Sport Program 2011-es 
elindítása az Aranycsapat tagja, Buzánszky Jenő 
nevéhez fűződik. Az alapítvány TAO-forrásból, 
azaz vállalatok társaságiadó-felajánlásaiból fedezi 
projektjeit, melyek nem érnek véget a pálya fel-
avatásával, az alapítvány ugyanis eszközkészletet 
is ad, a pedagógusoknak pedig képzést tart a pálya 
használatáról, valamint az Ovi-Röpi és -Kézilabda 
programról.  

Némethné Faragó Ibolya, a Méhecske Óvoda 
vezetője megköszönte az önkormányzatnak, hogy pályázott, és 
önrész formájában anyagilag is támogatta az udvar felújítását.  
Az átadóünnepségen – Bácskai János meghívására – Gera Zoltán, 
a Fradi nemrégiben visszavonult 97-szeres válogatott labdarúgója 
is tiszteletét tette, akit az önkormányzat tavaly Ferencváros Dísz-
polgárává választott. Mivel „Gerzson” a decemberi díjátadáson 

személyesen nem lehetett jelen, a polgármester most nyújtotta át 
neki az elismeréssel járó, Groupama Arénát ábrázoló rézkarcot.  
A szalagátvágás után a pálya felavatása következett: az ovi zöldme-
zes csapatát Gera, a fehérmezeseket pedig Bácskai János irányította. 
A rövid, ám ádáz focimeccs után tortával, lufival ünnepelt az óvoda 
apraja-nagyja.                 T. D.
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Rózsát kaptak az újszülöttek
A lakótelepi családok összekovácsolásán dolgozó Írisz Családi Kör idén júniusban is névre szóló rózsatövekkel ajándé-
kozta meg az újdonsült szülőket és csemetéiket a Babák Rózsaparkjában, ahol az elmúlt 13 esztendőben közel 600 tő 
virágot ültettek el.

„A gyerekek olyanok, mint 
a virágok. Az egyiket sokat 
kell öntözni, a másikat ritkán 
szabad. Az egyik a sok napot 
kedveli, a másik árnyékos he-
lyen is virágzik. Vannak köny-
nyen alkalmazkodók, és érzé-
kenyebbek. Ha mindegyikkel 
ugyanúgy bánunk, az egyik 
kivirul, a másik elszárad” – 
idézte az első németországi 
óvodát 1837-ben megnyitó 
pedagógus, Friedrich Frö-
bel szavait Kállay Gáborné 
alpolgármester. Köszöntőjé-
ben a lelkes civilek és a szü-
lők munkáját dicsérte, majd 
elmondta, ez évtől már a két-
gyermekes családok is megkapják az iskola-
kezdési támogatást. 

A Pöttyös utcai bölcsőde előtt elhelyezke-
dő rózsaligetet az Írisz Családi Kör hozta 
létre 2007-ben a József Attila- és az Aszódi 
lakótelepen született babáknak. A park azóta 

is a helyi családok összefogását jelképezi. 
Az Írisz felkérést küld a szülőknek, akik – ha 
szeretnének részt venni a programban – má-
jus 1. és a következő esztendő április 30. kö-
zött jelentkezhetnek az újszülött adataival. A 
hagyomány szerint a lakótelepeken született 

kicsik oklevelet és névtáb-
lát kapnak, amit az általuk 
kiválasztott rózsatő mellé 
tűzhetnek, nevük pedig fel-
kerül a klubtagok táblájára 
is. – A világra jött csecse-
mők szüleinek egyharmada 
jelentkezik, és kér rózsát – 
mondta el Velenczei Ágnes, 
a klub önkéntes szervezője, 
aki szerint a programmal 
erősödik a részt vevő csa-
ládok ferencvárosi identi-
tása, lokálpatriotizmusa. –  
A parkban ugyanis rendsze-
resen összefutnak az egy 
idős gyerekeket nevelő csa-
ládok – tette hozzá Keszeics 

Marianna önkéntes. A lakótelepen bőséges 
a gyermekáldás, amit az évente átlagosan 
60 elültetett rózsatő is bizonyít. Az anyukák 
szerint pedig a kicsik imádják locsolgatni, 
gondozni saját rózsájukat.

T. D.
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Kimagasló teljesítményt nyújtó  
pedagógusok elismerése
„Pro Facultate Ferencváros” díjjal jutalmazták azokat a kerületi pedagóguso-
kat, akik legalább 10 esztendeje elkötelezetten és fáradhatatlanul nevelik  
a jövő generációit. A Ferencvárosi Művelődési Központban (FMK) rendezett 
ünnepségen az elismerések átadása után Feke Pál koncertje szórakoztatta  
a jelenlévőket.

A pedagógusnapi esemény hangulatát a 
Kicsi Bocs Óvoda vidám néptáncos pro-
dukciója alapozta meg, majd Bácskai János 
köszöntője következett. A polgármester arról 
beszélt, diákévei élete legmeghatározóbb 
élményei közé tartoznak, a tanáraitól ka-
pott intelmek pedig a mai napig útmutatásul 
szolgálnak számára. – A ferencvárosi pe-
dagógusokra éppoly odaadással figyelünk 
most, mint a korábbi esztendőkben, talán 
ennek is szerepe van abban, hogy nemrég 
Tehetségbarát Önkormányzat díjat nyert  
a kerület – mondta büszkén a városvezető.

A „Pro Facultate Ferencváros” díjat idén 
is négy elhivatott szakember érdemelte ki. 
Békés Márta 1990 óta tanít a Weöres Sándor 
Általános Iskola és Gimnáziumban. A pe-
dagógus színes, változatos óráiról ismert: a 
gyerekeket gitározással, énekléssel, humor-
ral motiválja. Tanítványait rendszeresen vi-
szi versenyekre, fellépésekre. Az iskolában 
működő Gézamalac Kórussal minden évben 
szerepelnek kerületi ünnepségeken és buda-
pesti rendezvényeken, de saját verseskötetei 
kapcsán is sokfelé hívják az országba.

Elismerést kapott Blaskovicsné Benga 
Judit Erzsébet is, aki élen jár az óvodai 
egészség- és mozgásfejlesztésben. A Mé-
hecske Óvoda pedagógusa negyven esz-
tendeje kezdte hivatását, 1998 óta dolgozik 
Ferencvárosban. Munkássága alatt évekig 
képviselte a kerületet különböző sportver-
senyeken, vagy vett részt azok szervezésé-

ben. Az esztétikai nevelésben is példaérté-
kű munkát végez: változatos technikákat 
alkalmazva segíti óvodásai önkifejezését, 
alkotásvágyuk kielégítését. Pályázatokra, 
kiállításokra nevezi tanítványait, hogy siker-
élményhez juttassa őket. 

Kitüntetést érdemelt Kovács Beáta, a Fe-
rencvárosi Komplex Óvoda, Általános Isko-
la és Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény pedagógusa is. A tősgyökeres 
IX. kerületi tanár 1996-tól igazgatóhelyet-
tesként, 2015–2018. között intézményveze-
tőként dolgozott az iskolában. Szerepe volt 
a Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
létrejöttében, és segítségével valósult meg 
a sérült gyermekek teljes körű pedagógiai 
szakszolgáltatása. 

Negyedikként Obholczer Flóriánné ve-
hette át a „Pro Facultate Ferencváros” ki-
tüntetést, aki 1986 óta dolgozik a Szivár-
vány, majd az utódjaként működő Kerekerdő 
Óvodában. A gyermekek nevelésében el-
sődlegesnek tartja a szülőföld és Ferenc-
város megismerését, szeretetét, az épített 
és természeti környezet óvását, szépítését. 
Mentorként több mint 10 esztendeig be-
mutató foglalkozásokkal, előadásokkal, zöld 
programokkal segítette a kerületi óvodák 
környezeti nevelését. 

A díjátadások után a Junior Príma és Artis-
jus díjas Feke Pál ismert slágerekkel szóra-
koztatta az ünnepelteket, akik hangos tapssal 
és énekléssel hálálták meg a fellépést.   T. D.

Bezerics Dániel, az étterem tulajdonosa felajánlásának köszönhe-
tően kvízünk nyertese – a szokásos Ferencváros-ajándékcsomag 
mellett – ez alkalommal egy 10 000 forint értékű, két fő részére 
szóló vacsorameghívást is nyer a Tompa utcai Paletta Bisztróba, 
amely a Balaton gasztronómiáját varászolja a fővárosba.

Kitüntetett kvíz
Ferencváros Önkormányzata 
júniusban nemcsak kapott, de ki is 
osztott több díjat. Ennek apropóján 
kvízünkben a kerületi elismerések 
között szemezgetünk. A helyes vála-
szokat a szerkesztoseg@ferencvaros.
hu címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot és 
egy, a Paletta Budapestbe szóló 10 
ezer forint értékű vacsorameghívást 
sorsolunk ki.
1. Mikor, milyen alkalomból adják át  
a Ferencváros Díszpolgára kitüntetést?

A) Augusztus végén, a Bakáts Feszt 
zárónapján 
B) December 4-én, Ferencváros Napján 
C) Május 11-én, Ferenc-napon

2. Melyik esztendőben választották Fe-
rencváros Díszpolgárává Magyar Zoltán 
olimpiai bajnok tornászt?

A) 2012 
B) 2014 
C) 2016

3. Kerületünkben júliusban, a Semmel-
weis-napi ünnepségén adják át  
az egészségügyi dolgozók áldozatos 
munkáját elismerő díjat. Mi a neve?

A) Pro Facultate Ferencváros díj 
B) Pro Sanitate Ferencváros díj 
C) Ferencváros Magyary Zoltán díja

4. Az önkormányzat 2016-ban, a forra-
dalom és szabadságharc 60. évforduló-
ján alapította meg ’56-os kitüntetését.  
Ki a névadója a díjnak?

A) Bárány János 
B) Angyal István 
C) Tóth Ilonka

5. Ki kapta tavaly a kerület környezet-
védelmi elismerését, a Scmidt Egon- 
díjat?

A) Gerséné Varga Ildikó, a Leövey 
Gimnázium tanára 
B) A Ferencvárosi Kutyatartók Érdek-
védelmi Civil Szervezete 
C) Sebők Endre, a FESZOFE Kft. igaz-
gatója

6. Ferencváros két ízben is elnyerte  
az Idősbarát Önkormányzat címet. 
Melyik esztendőkben kapta meg?

A) 2010. és 2012. 
B) 2014. és 2015. 
C) 2013. és 2017.

Előző lapszámunk nyertese: Gerák 
Sándor. Gratulálunk! Jutalma átvételé-
vel kapcsolatban e-mailben értesítjük. 

A helyes megfejtés:  
1 – B, 2 – B, 3 – A, 4 – C, 5 – C, 6 – A. 

ELISMERÉS 
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Hokisokat és újrahasznosító  
céget díjaztak
A Veranda étteremben június 5-én adták át  
a Ferencváros Sportjáért és a környezetvé-
delemért járó Schmidt Egon-díjakat. Előbbit 
az FTC férfi jégkorongcsapata érdemelte ki, 
amely idén 90 éves történetének 26. bajnoki 
címét szerezte meg, a híres ornitológusról 
elnevezett elismerést pedig egy társadalmi 
ügyekre is érzékeny hulladékhasznosító cég 
kapta, amely jótékony célra ajánlotta fel  
az elismeréssel járó pénzjutalmat.

– Most igazán van mire büszkének lennünk, hiszen 
a Fradi rekordot döntött azzal, hogy 120 esztendős 
fennállása során először három szakosztálya is baj-
nok lett – jelentette ki köszöntőjében Bácskai János, 
utalva a klub idén megszerzett futball, jégkorong és 
vízilabda bajnoki címére. – A díj a Fradi család máig 
tartó erejét ismeri el, amit a „fradizmus” erkölcs, erő, 
egyetértés hármas jelszava fémjelez – forgalmazott a 
polgármester, majd átadta az elismerést a bajnokcsapat 
edzőjének, Fodor Szabolcsnak. 

A tréner szerint 22 éves átok tört meg a mostani győ-
zelemmel, hiszen legutolsó, 1997-es magyar bajnoki 
címük után leszálló ágba kerültek a jégkorongosok, 
és volt olyan időszak, amikor a szakosztály léte is 
veszélyben forgott. – Fiatal csapattal indultak neki  
a szezonnak, amely gyors sikerekben bővelkedett. Ez 
elsősorban a kiváló öltözői hangulatnak és a csapat-
összhangnak volt köszönhető, de lelkesítően hatott 
az is, hogy a szurkolótábor egyre nőtt, sokszor már 
elővételben telt házasak voltak a mérkőzéseink – kö-
zölte az ünnepségen Fodor Szabolcs. 

A Schmidt Egonról, a Ferencvárosban élő világhírű 
ornitológus tudósról elnevezett környezetvédelmi díjat 
idén az 1886-ban alapított osztrák tulajdonú Loacker 
Hulladékhasznosító Kft. kapta. Az ipari cégeknél teljes körű hul-
ladékgazdálkodást végző vállalat Európa hét országban több mint 
45 telephelyet üzemeltet, ebből három Magyarországon található. 
Ferencvárosi központjukban, a Hídépítő utcában acél-, színesfém-, 

elektronikai, valamint cso-
magolási hulladékot (üveg, 
fa, műanyag) vesznek át és 
dolgoznak fel. Rendkívül 
fontosnak tartják a társadal-
mi szemléletformálást, ezért 
rendszeresen fogadnak ke-
rületi diákcsoportokat, hogy 
megismertessék őket az újra-
hasznosítás jelentőségével. 
Részt vesznek a kerületi Föld 
Napja rendezvényeken, je-
len vannak önkéntes szemét-
szedéseken, sőt, a Kiserdőt 
is kitakarították már a Te 
Szedd! akciókban. A kitün-
tetést átvevő Dévényi János 
ügyvezető bejelentette, hogy 

az elismeréssel járó 400 ezer forintot felajánlják a FESZGYI Gyer-
mekek Átmeneti Otthonának, amely nyári táboroztatásra fordíthatja 
az összeget.  

             T. D.

Ferencváros Önkormányzatának 
Városfejlesztési, Városgazdálkodá-
si és Környezetvédelmi Bizottsága 
díjmentes veszélyeshulladék-gyűj-
tési akciót hirdet 2019. július 6-án, 
szombaton 9.00–13.00 óra között. 
Helyszínek:

• Napfény utca (Lidl áruház előtt)
• Bakáts tér (Polgármesteri Hiva-

tal épülete előtt)
• Lenhossék utca 24–28. sz. előtt 

(Vendel utca felőli részen)
A gyűjtést az FCC Magyarország 
Kft. szakemberei végzik. Ha ezek az 
anyagok a háztartási hulladékokkal 

együtt kerülnek a szeméttelepre vagy 
a lefolyóba, komoly környezeti káro-
kat okoznak. Környezetünk védelme 
érdekében kérjük, akciónkat minél 
nagyobb számban szíveskedjenek 
igénybe venni! 

AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG FERENC-
VÁROSI LAKOSOK SZÁMÁRA, 
HÁZTARTÁSI MENNYISÉG ÁT-
VÉTELÉRE VONATKOZIK

A következő veszélyeshulladék- 
gyűjtés időpontja: 

2019. szeptember 21.,  
szombat 14–18 óra között

FELHÍVÁS: VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTÉS

ELISMERÉS

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
pályázatot hirdet teljes munkaidőben, határozatlan 
idejű jogviszonyban: kertész-karbantartó, pénz-
táros, munkaügyi, személyzeti előadó, takarító, 
kézbesítő, konyhai dolgozó (4 órás) munkakör 
betöltésére.
A munkavégzés helye: Vágóhíd utca 35–37.
Pályázati feltételek:

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség

• fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget iga-
zoló bizonyítványok

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. június 30.

A pályázatokat a palyazat@intezmenyuzemelte-
tes.hu e-mail címre kérjük beküldeni.

ÁLLÁSAJÁNLAT
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Történelmi BL-győzelem a vízben
A Ferencváros vízilabdacsapata története legnagyobb sikerét érte el a pünkösd előtti hétvégén. A zöld-fehérek először 
szerepeltek a Bajnokok Ligája utolsó szakaszában, és szenzációs teljesítménnyel nyerték meg a trófeát.

Amikor kiderült, hogy a Bajnokok Ligája nyolcas döntőjébe elő-
ször bejutó Ferencváros a 2016-os győztes horvát Jug Dubrov-
nikkal mérkőzik a négy közé jutásért, sokan úgy vélték, ez a vég-
állomást jelenti majd a zöld-fehérek számára. Aztán a hannoveri 
Stadionbad uszodában rendezett torna első meccsén parádésan 
kezdett Varga Zsolt együttese, alig két perc után 3-0-ra vezetett. 
A Jug magára talált, igaz, ehhez kellett némi játékvezetői segítség 
is, ám a negyed 5-3-as Fradi-előnnyel zárult. A folytatásban is 
remekelt a Ferencváros, 8-4-re, majd az utolsó negyed előtt 10-
6-ra elhúzott. A záró nyolc 
percben csak a horvátok ta-
láltak a kapuba, de egy gól 
azért maradt a végére: 10-
9-re nyert az FTC, pedig  
a kiállítási arány 15:7 volt 
a Jug javára.

A magyar bajnok már 
ezzel történelmet írt, mert 
a csoportjában negyedik-
ként végző csapat még 
soha nem került be a négy 
közé: harminc éve az akko-
ri BEK-ben már eljutott az 
elődöntőig, de a kétmérkő-
zéses párharc végén „hir-
telen halállal” kikapott a spanyol Catalunyától. Ezúttal is egy 
spanyol (katalán) gárda, a 2014-ben diadalmaskodó Barceloneta 
várt a zöld-fehérekre, amely a csoportkörben kétszer is megverte 
csapatunkat. A viadal kezdetére az is kiderült, hogy a párharc 
győztesének a címvédő Olympiakosszal kell farkasszemet néz-
nie a döntőben.

Két góllal megléptek a katalánok, ám a jó védekezésnek és Nikola 
Jaksics utolsó pillanatokban lőtt góljának köszönhetően döntetlen-
nel zárult a negyed. Ezután is inkább a védekezésben jeleskedtek 
a felek, a félidőben 3-3 volt az állás. A negyedik negyed elején 
már 7-5-re a Barceloneta vezetett, ekkor azonban minden meg-
változott. A Fradi továbbra is jól védekezett – 15 emberhátrányból 
csupán 1 gólt kapott –, Vogel Soma szenzációsan védett, míg elöl 

az addig eredménytelen Varga Dénes három találatával beindult a 
gépezet, és 9-7-re győztek a zöld-fehérek. BL-döntős lett az FTC, 
ami története legnagyobb sikerét jelentette.

Címvédő ide vagy oda, ha lúd, legyen kövér – vélték a szurko-
lók, és alighanem a Fradi játékosai, vezetői is. Harmadszor is a 
román Alexandrescu volt az egyik bíró, és mint később kiderült, 
harmadszor is ellenszélben kellett pólóznia a Ferencvárosnak. 
Az első gólt még egalizálták a görögök, de innentől két-három 
találattal az FTC vezetett, a nagyszünetben 8-5-re. A 22. percben 

harmadszor állították ki – 
kétszer erősen vitathatóan – 
Varga Dénest, de nélküle is 
10-7-tel zárta a gárda a har-
madik negyedet. Az utol-
só nyolc percben viszont 
nem sikerült gólt lőniük a 
mieinknek, így a pireusziak 
egyenlítettek.

Akárcsak 190 nappal ko-
rábban, a budapesti Szu-
perkupa-döntőben, követ-
keztek az ötméteresek. Az 
első ötös sorozat 3-3-mal 
ért véget, kezdődött min-
den elölről. Jansik Szilárd 

az elején hibázott, ezúttal viszont a hálóba talált. A túloldalon Vogel 
harmadszor is jól szuggerálta az Olympiakosz aktuális lövőjét, 
az újabb kapufa pedig azt jelentette, hogy a Ferencváros a nyolcas 
döntő újoncaként megnyerte a Bajnokok Ligáját!

Ahogy Varga Zsolt vezetőedző több helyen elmondta: csapat-
ként alkotott nagyot a Fradi, és ebbe beletartoznak a játékosok, 
a szakmai stáb tagjai, valamint a hátteret biztosító szakemberek 
is. A Final8 legértékesebb játékosa Varga Dénes lett, rajta kívül 
ők alkották a történelmi sikert elérő együttest: Gárdonyi András, 
Vogel Soma, Sedlmayer Tamás, Kállay Márk, Pohl Zoltán, Vámos 
Márton, Mezei Tamás, Német Toni, Szlobodan Nikics, Nikola Jak-
sics, Aaron Younger, Jansik Szilárd, Sztefan Mitrovics, Gór-Nagy 
Miklós.               M. S.

Kupagyőztes a tekecsapat
A 2019-es aranyévben számos sportágban értek el nagyszerű eredményeket 
a Ferencváros csapatai. Nem akartak lemaradni a dicsőséglistáról a tekézők 
sem: a férfi együttes megnyerte a Magyar Kupát.

A Szuperliga negyedik helyén végzett ferencvárosi férfi tekecsapat 
magabiztosan jutott be a Magyar Kupa négyes döntőjébe. A zöld-
fehérek a selejtezőben idegenben 4-2-re, hazai pályán pedig 5-1-re 
győzték le a szentgotthárdi VSE gárdáját.

A finálét idén Répcelakon rendezték meg, a legjobb négy közé  
az FTC mellett az Ajka Kristály SE, a Győr-Szol TC és az Orosz-
lány kvalifikálta magát.

A kupadöntőt az osztrák rendszerű pontszámítás szerint bonyolí-
tották le. Ennek lényege, hogy minden résztvevő felír egy csapat-
sorrendet, amihez tartania kell magát, így egyik gárda sem tudja, 
hogy a másik együttesben ki, mikor lép dobóállásba. A zöld-fehérek 
vezetői erős kezdéssel akartak indítani, ezért a tehetséges ifjúsági 

játékos, Németh 
Attila volt az első 
dobó, őt pedig a 
kétszeres világ-
bajnok Botházy 
Péter követte. A középső két sorban szereplőknek – Sárosi Krisz-
tián, Iványi László, Aranyossy László – az eredmény tartása volt a 
feladata. A két legerősebbnek számító tag, a négyszeres világbajnok 
Kovács Gábor és Bíró Patrik a végére maradt.

A Fradi taktikája bevált, a játékosok meggyőző teljesítményt nyúj-
tottak, így a csapat valamennyi riválisát maga mögé utasította, és 
megnyerte a Magyar Kupát.
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Újra a csúcson a női labdarúgók
Két rosszul sikerült finálé után ismét belépett az aranykapun a Ferencváros női labdarúgócsapata. A zöld-fehérek a baj-
noki döntőben előbb otthon – szoros meccsen – győzték le nagy riválisukat, az MTK-t, majd idegenben ütötték ki őket.

Sorozatban ötödször mérkőzött meg a bajnoki fináléban a Fradi és  
az MTK. Az első két alkalommal a zöld-fehérek örülhettek a végén, 
a legutóbbi két döntőben pedig a kék-fehérek – noha ezekben is egy-
értelműen jobb volt a Ferencváros, fölényét nem tudta érvényesíteni.  
A 2018/19-es sorozatban Dörnyei Balázs együttese tizenhat pontot 
vert az MTK-ra, és ezúttal középszakasz nélkül küzdött meg egy-
mással a két gárda az aranyéremért.

A Kocsis Sándor Sportközpontban rendezett első meccsén az FTC 
azonnal magához ragadta a kezdeményezést, több helyzetet is ki-
dolgozott. Aztán a játékrész közepén a második MTK-támadás gólt 
eredményezett. Nem kellett sokat várni az egyenlítésre, Mosdóczi 
Evelint buktatták a 16-
oson belül, a büntetőt 
a sértett magabiztosan 
értékesítette. A szünet 
után is zömmel a kék-
fehérek térfelén folyt a 
játék, a vendégek kont-
rákkal próbálkoztak. 
Több kimaradt ferenc-
városi lehetőséget kö-
vetően a félidő közepén 
Fenyvesi Evelin ugratta 
ki Allegra Poljakot, aki 
a kifutó kapus mellett a 
bal alsó sarokba lőtt.

Másodjára az Új Hi-
degkuti Nándor Sta-

dionban küzdöttek meg a felek. Fradi-rohamokkal kezdődött a 
találkozó, Poljak távoli lövése a jobb kapufán csattant. Ezután 
kiegyenlítetté vált a játék, komolyabb helyzetek csak a hajrában 
alakultak ki, mindkét kapu előtt egy-egy, majd Fenyvesi Evelin hozta 
fel a labdát, becsapta a rátámadó védőt, tízméteres lövését az MTK 
kapusa még védte, de a kipattanó labdát az év női játékosa a hálóba 
vágta. A fordulást követően is fölényben futballoztak a zöld-fehérek, 
és negyedóra elteltével növelték előnyüket. Csiki Anna szabadrúgás-
ból ívelt középre, a játékszer egy védőről a csereként beállt Pusztai 
Sára elé került, aki közelről nem hibázott. Nem sokkal később Csiki 
szögletét Csigi Eszter fejelte a jobb sarokba, végképp eldöntve ezzel 

az aranyérem sorsát. 
A 87. percben nagy 
tapssal köszöntötték 
a szurkolók az utolsó 
mérkőzésén pályára 
lépő kapust, Németh 
Júliát, majd óriási ün-
neplésben részesítették 
a bajnokcsapatot.

Érdemes megemlíte-
ni, hogy Európában a 
Juventus mellett a Fe-
rencváros az egyetlen 
klub, amely mindkét 
nem bajnokságát meg-
nyerte.   
             (MS)

SPORT

Köszönjük, Dani!
Böde Dániel visszatért első NB I-es csapatához, a Pakshoz. Ideérkezése óta hét szezont töltött a 
Ferencvárosnál, kétszáz bajnoki mérkőzésen 89 gólt szerzett. Ezzel az NB I-es FTC-játékosok kö-
zött a 10. a rangsorban, csakúgy mint az összes tétmeccsen elért 109 góljával. A Fradival kétszeres 
bajnok és háromszoros kupagyőztes, egyszer ő lett az élvonal gólkirálya. Ferencvárosi labdarúgó-
ként 25-szörös válogatott, nemzeti mezben 5 gólt szerzett. Csupa szív játékáért a közönség hamar 
megkedvelte, és azok közé a futballisták közé tartozik, akikre még sok-sok év múlva is emlékezni 
fognak a Fradi-szurkolók.

A jövő elkezdődött!
A Ferencváros férfi kézilabdázóinál szeretnék követni a nőknél jól bevált módszert, hogy saját nevelésű fiatalok ke-
rüljenek fel az első csapatba. Az utóbbi évek munkájának gyümölcsét idén két aranyérem formájában aratták le:  
az U14-es és az U15-ös együttes is bajnok lett.

Az U14-es gárda egész szezonban remek 
teljesítményt nyújtott. A srácok úgy jutot-
tak el az utolsó játéknaphoz, hogy a két 
mérkőzésen csupán egyetlen pontot kellett 
szerezniük az aranyéremhez. A bajnokság 
zárókörének a népligeti Elek Gyula Aréna 
adott otthont, ahová a szokásosnál sokkal 
többen mentek ki szurkolni. Az első mecs-
csen a veszprémi Éles Kézisuli volt az el-
lenfél, a mieink – talán a nagy hangzavar 
miatt – sok hibával, idegesen kézilabdáztak, 
a rivális öt góllal is vezetett. A Fradi tartá-

sát mutatja, hogy utolérte az Élest, ám vé-
gül egygólos vereséget szenvedett. Az esti 
összecsapáson aztán magabiztosan verték  
a Pécs együttesét (25-17), és bajnokok let-
tek. Az U14 edzője Elek Ábel, aki édesapja 
és nagyapja után a család harmadik generá-
cióját képviseli a Fradiban, és ő is bajnoki 
címre vezette együttesét.

Az U15-ös gárda utolsó előtti mérkőzésén 
biztosította be elsőségét. Bari-Nagy Lajos 
csapata Győrben szintén az Éles Kézisuli-
val csapott össze, és bár a szünetben három 

góllal még a veszprémiek álltak jobban, 
a végére egyenlítettek a zöld-fehérek. A 
döntetlen azt jelentette, hogy az FTC meg-
nyerte a korosztály bajnokságát.

A szezon során két tehetséges fiatallal 
– Prainer Viktor (2001) és Lukács Péter 
(2002) – már profi szerződést kötött a Fe-
rencváros, most pedig két újabb 2002-es 
születésű tehetség, Imre Bence és Ónodi-
Jánoskúti Máté írt alá több esztendőre szóló 
kontraktust.

(ms)
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Idősügyi programajánló
Gyógytorna

Június 19., 26. (szerda) 
11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub
 Én táncolnék veled… 
Június 19., 26. (szerda) 
14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
Június 19., 26. (szerda) 
15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Európa 2014  
Kardiógyaloglás

Június 20. (csütörtök) 
10.00 óra
Helyszín/gyülekező: Ferenc tér
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: +36/1/200-2284

Filmklub
Június 20. (csütörtök) 
15.00 óra
Fantomas a Scotland Yard ellen 
(1967) francia–olasz akció-víg-
játék Főszereplők: Louis de Fu-
nes és Jean Marais

Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

Fiatalító tibeti  
és kínai energiajóga

Június 20., 27. (csütörtök) 
10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Cukorbetegklub
Június 25. (kedd) 14.30 óra
Dandár u. 28.

Mindentudás  
Akadémiája 

Június 27. (csütörtök) 
15.30 óra
A világtörténelem leghíresebb 

kastélyai és titkai: A Schönbrun-
ni kastély, Hofburgi Palota
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)

Regisztrációhoz  
nem kötött  
klubfoglalkozások

Festőklub (Szerető Kezek 
Idősek Klubja):  
keddenként 14.00 óra 
Sakk-klub (FMK):  
keddenként 10.00 óra 
Német társalgási klub (FMK): 
keddenként 10.00 óra 
Chikung
(Lenhossék u. 24–28.):
keddenként 11.00 óra

Imádnak jógázni az idősek
Hét esztendeje járnak rendületlenül a kerületi nyugdíjasok az 
Toronyház utcai közösségi házban tartott fiatalító energiajóga-
órákra, és jó eséllyel lázadás törne ki, ha egyszer megszűnne az 
önkormányzat által biztosított lehe-
tőség. Az életöröm-fokozó, mozgás-
koordinációt javító foglalkozások a 
résztvevők szerint kíméletesek, ám 
hatásosak.
A szeptembertől június végéig 
heti egyszer ingyenesen látogatha-
tó jógaórák sokban különböznek 
klasszikus társaiktól, hiszen itt a 
résztvevők nem fekszenek jóga-
szőnyegekre, hanem széken ülve 
vagy állva végeznek energiát adó, 
egészségfejlesztő gyakorlatokat. – 
A fiatalító tibeti és kínai energiajóga olyan alternatív mozgás-
fajta, melyet masszázsterápiás szempontok szerint alakítottak 
az idősekre – magyarázta a helyszínen az oktató, Kovács Endre.  
A foglalkozások célja a testi adottságokhoz optimalizált mozgásos 
testtudatosítás és az életerő fokozása. 

Ezt a mozgástípust azért nevezik energiajógának, mert a gyakor-
latok közvetlenül hatnak az életérzésre, az életerő fizikai testérzés 
alapú fejlődésére. Az oktató azt is elárulta, a foglalkozások fon-

tos része a nyugalom és ellazultság 
megteremtése, amit a kum nye tibeti 
jógával és önmasszázzsal fejleszte-
nek. A fizikai gyakorlatok között 
a jógázók széken ülve relaxálnak, 
megfigyelik és követik az érzeteket, 
érzéseket, valamint az izmokban tör-
ténő energiaváltozásokat. Az életerő 
érzését pedig ősi tibeti és kínai csi-
kunggyakorlatokkal erősítik. A 15 
perces, egyszerűen kivitelezhető, él-
vezetes gyakorlatsorokat a résztve-
vők könnyen megtanulják, így otthon 

is végezhezik. A foglalkozásokat 50–70 fő látogatja, az összetartó 
csapat rendszeresen jógázik a szabadban is, de csatlakozik olyan 
társadalmi ügyekhez, mint a Magyar Hospice Alapítvány jótékony-
sági nárciszültetése.                 

T. D.

HANGOLÓDJ RÁNK!HANGOLÓDJ RÁNK!

INGYENES

PROGRAMOK

JÚNIUSI PROGRAMJAINK:JÚNIUSI PROGRAMJAINK:
06. 20. 20:30 / RÉVÉSZ SÁNDOR „ROCK AND ROLL KÖZLEGÉNYEK”    
06. 21. 20:30 / HONVÉD FÉRFIKAR
06. 22. 20:30 / TZUMO DRUMS BAND    
06. 23. 20:45 / CSINIBABA (KERTMOZI)

06. 27. 20:45 / A TANÚ (KERTMOZI)    
06. 28. 20:30 / FULL MOON ACAPELLA BAND
06. 29. 20:30 / SZAKCSI LAKATOS RÓBERT QUARTET    
06. 30. 20:30 / ARS NOVA ÉNEKEGYÜTTES

 KÖVESS MINKET ONLINE TOVÁBBI PROGRAMOKÉRT!   ORCZYSUMMERCHILL

TALÁLKOZZUNK AZ NKE 
LUDOVIKA CAMPUSÁN, 

AZ ORCZY-TÓ 
PARTJÁN!

TALÁLKOZZUNK AZ NKE 
LUDOVIKA CAMPUSÁN, 

AZ ORCZY-TÓ 
PARTJÁN!
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József Attila Emlékhely Budapest, IX. ker., Gát u. 3.   
www.jaemlekhely.hu

17.30 JÓZSEF ATTILA FERENCVÁROSBAN 
 Helytörténeti séta Gönczi Ambrussal, a Ferencvárosi 

Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjével. Indulás a 
Ferenc térről. 
Regisztráció: ferencvarosiseta@gmail.com).

17.00 RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉS
 H. Bagó Ilona főmuzeológussal, a kiállítás  

kurátorával. 
Regisztráció: losonczy.attila@fmkportal.hu

17.00 GYEREKSAROK 
 Régi idők játékai: vesszőparipa, üveggolyó, diabolo, 

papírmasé öltöztethető baba készítése

17.30 KATÁNG EGYÜTTES GYERMEKKONCERTJE 
 Aludj el szépen, kis Balázs

20.00 HOBO – „TUDOD, HOGY NINCS BOCSÁNAT”
 József Attila verseit előadja Földes László

22.00 VUJICSICS EGYÜTTES – KONCERT ÉS TÁNCHÁZ

A kellemes hangulatról látványos fényjáték, „Kávéházi szeg-
let” és Kaczander Nórának, a HangHordozók énekmondó 
verseny 2019-es győztesének gitárjátéka gondoskodik.

A helyszínen karszalagot vásárlók között óránként 
verses esernyőt sorsolunk ki!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Múzeumok Éjszakája a József Attila Emlékhelyen
AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2015 – ESZMÉLET

muzej2019_A5.indd   1 2019. 05. 30.   15:48
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AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
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FERENCVÁROSI  
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

ÉletMiNŐség SZALON 
Június 27., csütörtök 17.00
Az érzelmi élet megbetegedései és a belső
harmónia helyreállítása. Előadást tart: 
Danka Mária Access Bars-oktató
Szelíd gyógymód – aromaterápia az egészség 
szolgálatában. Előadást tart: Duka Anna-
mária Selina test- és tudatedző. A belépés 
díjtalan!

„KICSI, GYERE VELEM RÓZSÁT 
SZEDNI”

Június 28., péntek 15.00
A Ferencvárosi Művészetkedvelők Társasá-
gának báli rendezvénye. Zene, tánc, tombola, 
meglepetésvendégek. Zenél: Tarnai Ágnes. 
Belépő: 700 Ft

XVI. FERENCVÁROSI ROMA
KULTURÁLIS FESZTIVÁL

Június 29., szombat
Kézműves foglalkozások, táncház, ételkós-
tolás és sok más színes program várja az 
érdeklődőket!
További információ: www.fmkportal.hu

TÁBORAJÁNLÓ

MOZAIK ÉLMÉNYTÁBOROK
Június 17–21., június 24–28., július 1–5.
Július 8–12., július 15–19., július 22–26.
Infó: Facebook/Mozaik Tanulásfejlesz-
tő Központ. Jelentkezés: Nagy Ildikó: 
+36/70/908-2285, Német Ildikó: +36/30/919-
7207, E-mail: mozaiktfk@gmail.com. A tá-
borok ára: 25 000 Ft/hét (napi 3 étkezéssel). 
A táborokat Ferencváros Önkormányzata 
támogatja
NYÁRI TÁNC- ÉS KÉZMŰVES TÁBOR
Június 24–28. (iskolások részére 7 éves kor-
tól), Július 8–12. (4–10 éves korig)
A foglalkozásokat tartják:
Garbaisz Gyöngyi táncpedagógus, Macs-
kin Zita táncpedagógus, Dobó Erika óvónő 
– kézműves foglalkozások. További infor-
máció: www.balettora.hu
Jelentkezés: Garbaisz Gyöngyi: +36/70/554-
4170, garbaisz.gy@freemail.hu
A Ferencvárosi Művelődési Központ július 
1-jétől augusztus 31-éig zárva tart!

DÉSI HUBER ISTVÁN  
MŰVELŐDÉSI HÁZ 

„AZ ELVESZETT KIRÁLYSÁG”
Június 28., péntek 18.00
Ajánlott korosztály: 7–12 év  
Regisztrációs jegy igénylésével ingyenesen 
látogatható: desimuvhaz@desi.hu

A Dési Művelődési Ház július 6. és augusz-
tus 18. között zárva tart!

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

FERENCVÁROSI SÉTÁK – 
HELYTÖRTÉNETI NAP

Június 22., szombat 10.00–19.30
Séták, vetélkedők, beszélgetések, vetítések 
a helytörténet jegyében. Találkozó: Erkel 
utca 15. számú épület udvarán. Regisztráció: 
ferencvarosiseta@gmail.com
A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
július 20. és augusztus 20. között minden 
héten csütörtöktől szombatig várja látoga-
tóit! (V–Sze: zárva, CS–P: 10.00–18.00, 
SZ:10.00–14.00)

MESTER GALÉRIA  
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

FÉSZEKHAGYÓK ’19
Június 20., csütörtök 17.00
A Kisképző- és Iparművészeti Szakgim-
názium esti munkarendű ötvös és kerámia 
szakos tanulóinak vizsgakiállítása. Köszön-
tőt mond: Kállay Gáborné alpolgármester.  
A tárlatot megnyitja: Vékony Fanni forma-
tervező művész. Megtekinthető: július 12-éig
A Mester Galéria és Közösségi Tér július 22. 
és augusztus 20. között zárva tart!



FERENCVÁROS16 IFJÚSÁG

Diákok vették át  
az uralmat a Molnár suliban
A hagyománynak megfelelően DÖK-napot rendeztek az utolsó 
előtti tanítási napon a Mester utcai kéttannyelvű általános isko-
lában. Az esemény a prevenció és az elsősegélynyújtás jegyében 
zajlott.

A Mester utcai intézménybe jó belépni: pél-
dás állapotú, otthonos belső tér fogadja a 
látogatót, a tanulók és a tanárok közti ben-
sőséges légkört nem lehet nem észrevenni. 
Emellett az iskola szakmai eredményeinek 
is csodájára járnak: az évekkel ezelőtt be-
vezetett Komplex Instrukciós Program (KIP) 
a hatékony csoportmunka segítségével a 
korábban gyerekhiánnyal küzdő intézményt 
olyan népszerűvé tette, hogy jó ideje túl-
jelentkezés van.

Az utolsó előtti tanítási napon még oldot-
tabb a légkör, minden teremben ott virít a 
táblán az AKÁCIÓ! felirat, a portánál pe-
dig hangszórókból szól a zene, jelezve, ez 
bizony már majdnem szünet. Török Alfréd 
igazgató elmondta, a tanév végén egy napra 
hagyományosan a diákok veszik át az irá-
nyítást. – Az iskolában erős a tanulók kép-
viselete, rendszeresek a diákönkormányzati 
(DÖK) gyűlések, amelyeken tájékoztatják  
a gyerekeket az iskolai ügyekről, a diákkép-
viselők pedig a programok szervezésben 
is részt vesznek – ezt már Leskó Emese, a 

DÖK patronáló pedagógusa 
közölte. Az iskola együttmű-
ködik a H52 Ifjúsági Iroda és 
Közösségi Térrel is, melynek 
munkatársai a mostani ese-
mény lebonyolításában is se-
gédkeztek.  

Az idei DÖK-nap a preven-
ció és az elsősegélynyújtás 
jegyében zajlott, amely a Bu-
dapesti Polgarőr Szövetség interaktív első-
segély-programja, a Suli-Doki részeként 
valósult meg. Az első két órában a diákok 
évfolyamokra bontva láthattak előadásokat: 
a legkisebbek egy mentőautót vizsgálhattak 
meg kívül-belül, a nagyobbak a csonttö-
résekkel ismerkedhettek, a felsősök pedig 
az újraélesztést gyakorolhatták. Később a 
sportpályán a Suli Doki program önkén-
tesei tartottak látványos, sok humorral fű-
szerezett, ám a szakmaiságra maximálisan 
ügyelő helyzetgyakorlatokat: többek között 
rollerbalesetet, verekedést és füstmérgezés 
prezentáltak. A bemutató célja, hogy a tanu-

lók ne csupán szemlélők legyenek, hanem 
merjenek cselekedni, és tudják, hogy egy 
adott szituációban mi a megfelelő lépés.

Az érdeklődők kísérőprogramokon is részt 
vehettek, például Krizbai Judit iparművész 
közreműködésével újrahasznosított anya-
gokból készíthettek játékokat, és a torna-
terem szivacsgödrös akadálypályáján is 
végigmehettek. Persze nem hiányozhatott 
a manapság rendkívül népszerű csillámte-
toválás és hennafestés sem. Végül, a remek 
hangulatú program levezetéseként, egy gim-
nazistákból álló zenekar adott koncertet a 
molnáros diákoknak.      M. K.

Idén is Nyár52 – Minden 
napra egy program
Megkezdődött a vakáció, a gyerekek ilyenkor, ha tehetik, 
minden nap játszótérre vagy egy parkba mennek.  
Ez azonban szülőként igen fárasztó, főleg munka mellett.  
Ezt felismerve a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér kitalált 
egy remek lehetőséget – mégpedig azt, hogy ingyenes nyári 
programokat szervez ferencvárosi gyerekeknek.

A hétvégéket és táborainkat leszámítva az idei nyári szünet (is) 52 
napból áll. Ez számunkra különösen fontos, így nem is kérdés, hogy 
egy rendkívüli projekttel „ünnepeljük” meg az egybeesést. A szünidő 
minden egyes napjára valamilyen extra programot szervezünk, ame-
lyek illeszkednek az időszak hangulatához.

Hogy mégis mik ezek a programok?
A fagyikészítés és a lángossütés mellett a programsorozat része pél-
dául a közös strandolás, a múzeum-, Parlament- és színházlátoga-
tás, vízibombacsata, számháború, hajókirándulás, strandolás, horányi 
tündértábor, veresegyházi medvepark, cirkusz, budakeszi vadaspark 
és sportfoglalkozások. A részletes programfüzet hamarosan elkészül, 
amelyet több felületen is közzé teszünk. Természetesen minden prog-
ram díjmentes, viszont néhány regisztrációhoz kötött.

(H52 Ifjúsági Iroda)
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Tudatos táplálkozással  
a magas vérnyomás ellen
A sófogyasztás mérséklése, a zöldség és gyümölcs mennyiségének növelése, illetve a hal heti rendszerességű beiktatása: 
ezeket az étrendi változtatásokat javasolják a szakemberek a magas vérnyomásban szenvedőknek. A hipertónia kiala-
kulásában a genetikai háttér és a stressz mellett az életmód, a táplálkozás is jelentős szerepet játszik. 

Magyarországon jelenleg 
csaknem 3,5 millió a diag-
nosztizált hipertóniás beteg, 
és körülbelül egymillióra te-
hető azon érintettek száma, 
akik nem részesülnek keze-
lésben. – A magas vérnyomás 
kialakulásában a genetikai 
háttér és a stressz mellett  
a megnövekedett testsúly, a 
mozgásszegény életmód, a 
magas sóbevitel, a dohány-
zás és a mértéktelen alkohol-
fogyasztás játszik szerepet.  
A testsúlygyarapodás nemtől és kortól függetlenül megemeli a vér-
nyomást. Érdemes tudni, hogy a plusz kilók eloszlása is informatív: 
a has- és deréktájra rakódó túlsúly nagymértékben összekapcsolódik 
a magas vérnyomással és az anyagcsere-betegségekkel – tájékoz-
tatott Veresné Bálint Márta, a Dietetikai és Táplálkozástudományi 
Tanszék vezetője. Hozzátette, önmagában az étkezés megreformá-
lása nem elegendő a probléma kezelésére, illetve nem javasolható, 
hogy valaki orvosi kontroll nélkül tartsa kordában vérnyomását. 

Enyhe hipertónia esetén ugyanakkor sokat jelenthet, ha megvá-
logatjuk, mi kerül a tányérunkra. – A mértéktelen konyhasóbevitel 
bizonyítottan összefüggésbe hozható a magas vérnyomás kialaku-
lásával, hazánkban mégis átlagosan kétszer, háromszor több sót 
fogyasztunk az ajánlottnál – emlékeztet a tanszékvezető, hozzátéve: 
a legtöbb hozzáadott só a sajtokban, a felvágottakban és a kenyérben 
van. A szakember azt ajánlja, hogy naponta legalább egyszer nyersen 
fogyasszunk zöldséget vagy gyümölcsöt. Ezek élelmirost-tartal-
mukkal hozzájárulnak a hamarabb jelentkező jóllakottság érzethez, 
ezzel az elhízás megelőzéséhez. A zsiradékok közül egyértelműen 
a hidegen préselt (extra szűz) olívaolajat javasolja, magas vérnyo-
más esetén pedig hasznos a lenmagolaj fogyasztása. A halak a vér 
koleszterinszintjének mérsékléséért, az érfalak rugalmasságáért 
felelős ómega-3-zsírsavak miatt jelentősek, hatásukra csökken az 
érelmeszesedés és a szívinfarktus kialakulásának kockázata. Magas 

vérnyomás esetén sem kell 
lemondanunk a finomságok-
ról; a 60 százaléknál maga-
sabb kakaótartalmú csokolá-
déból például ehetünk napi 
1–3 kockát, és naponta egy 
kávé is engedélyezett. A ga-
bonaféléket sem kell kiiktatni 
az étrendből, ugyanis a ben-
nük lévő B12- és B6-vitamin, 
valamint a folsav fontos az 
erek egészségesen tartásához.  
A folyadékfogyasztás szintén 
összefügg a vérnyomással, 

ugyanis, ha nem iszunk eleget, a szívnek sokkal nagyobb energiá-
jába kerül a „besűrűsödött” vért keringetése, ezért napi hat–nyolc 
pohár víz elfogyasztása javasolt. Veresné Bálint Márta a szükséges 
életmódbeli változtatások között említette a rendszeres testmozgást 
is: felnőtteknek 2,5 óra/hét a javasolt minimális mennyiség.

(forrás: Semmelweis Egyetem)

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy július 1-je Semmelweis-nap, amely 
az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap, így 2019. 
július 1-jén, hétfőn a ferencvárosi háziorvosi, házi gyermek-
orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelések szünetelnek.

Sürgős, halaszthatatlan esetben igénybe vehető ügyeleti ellá-
tások elérhetőségei:

Háziorvosi ügyelet:
Inter-Ambulance Zrt.

1096 Bp., Haller u. 29/A 
Telefon: 215-1644, 215-6983

Házi gyermekorvosi ügyelet:
Inter-Ambulance Zrt.

1096 Bp., Tűzoltó u. 71–75. 
Telefon: 783-1037

Fogorvosi ügyelet:
Semmelweis Egyetem
Fogászati és Szájsebészeti 
Oktató Intézet

1088 Bp., Szentkirályi u. 40. 
Telefon: 317-6600, 317-0951

Ügyeletes gyógyszertárak:
• Három Sas Gyógyszertár, 1082 Budapest, Baross u. 70–72.
• Hétkorona Gyógyszertár,  1195 Budapest, Ady Endre u. 122.

Életveszélyes állapotban hívják az Országos Mentőszolgálatot 
a 112-es hívószámon!

Ferencváros Önkormányzata

FELHÍVÁS

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT

INGYENES PRÓBAHORDÁS

Az akció 2019. 07. 19-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Akciós hal lókészülék vásárlása kizárólag

tel jeskörű audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a hal láscsökkenés megfelelően el látható a

készülékkel . A vizsgálat és i l lesztés a szakmai irányelvek maximál is betartásával történik.

Cím: Budapest, Dandár u. 25.

Nyitva: H-Cs: 8.00-16.30

Telefon: 06 (1) 770 05 26,

06 (70) 324 80 05

Email: ferencvaroshal las@levelcenter.hu

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ

Widex D30 hal lókészülék

Teljes ár:

39 990 Ft

Akár 4 havi részletre
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Általános tudnivalók hőség idején
Kánikulai napokon a déli, kora délutáni órákat töltse otthon, be-
sötétített szobában. Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy 
hideg vízzel, akár többször is. Alkalmazzon mentolos törlőkendőt 
arca, karja felfrissítésére. Az idősebbek ne a legmelegebb órákra 
időzítsék a bevásárlást. Lehetőleg éjjel szellőztessen. Sose hagyjon 
gyermekeket, állatokat zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban. Ne 
hagyjon napsütésnek kitett helyen hajtógázzal működő sprayt vagy 
gázgyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak. Korlátozza a szabadlevegőn 
való tartózkodást a kora reggeli (6–10) és az esti (18–22) órákra. 

Próbáljon árnyékos helyen pihenni napközben. Ha túl sokáig tar-
tózkodott a szabadban, töltsön el 1–2 órát légkondicionált környe-
zetben, míg a szervezete lehűl. Csökkentse a fizikai munkavégzést, 
ne ilyenkor végezze a nagytakarítást, ablakmosást. Csak az esti 
órákban kezdje el a befőzést, azt is állandó szellőztetés mellett.  
A hajzuhataggal rendelkezők fonják varkocsba hajukat vagy kreál-
janak kontyot belőle, így nem fog beizzadni, és a háta is szellőzhet. 
Fagyizáskor lehetőleg gyümölcsfagylaltokat válasszon, ezek fanyar, 
savanykás íze kellemes hűsítő hatású.

Térfigyelő kamerák buktatták le 
Egy hölgy tett bejelentést a rendőrségen június 8-án délelőtt, 
hogy az Üllői út és a Sobieski János utca kereszteződésénél egy 
férfi kitépte nyakából a láncát. A sértett részletes ruházat- és 
személyleírást adott az elkövetőről, amely alapján a IX. kerületi 
térfigyelő központ ügyeletesei azonosították a tolvajt, aki a VIII. 
kerület irányába távozott. Ezt követően felvették a kapcsolatot 
a józsefvárosi térfigyelő központtal. Az ott szolgálatot teljesítők 
15 óra körül észrevették a férfit, és értesítették a ferencvárosi 
rendőröket, akik azonnal a helyszínre érkeztek, és – a Práter 
utcában – elfogták a 21 éves B. Károlyt. A IX. kerületi rendőr-
kapitányság nyomozói lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt 
gyanúsítottként hallgatták ki a budapesti férfit, aki elismerte  
a bűncselekmény elkövetését. A tettest őrizetbe vették, és elő-
terjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.  

Vágányfelújítás  
a 4-es 6-os vonalon
A BKV Zrt. a Széna tér és a Margit utca, továbbá a Práter utca és a 
Goldmann György tér között, összesen közel két kilométeres szaka-
szon újítja fel a 4-es és a 6-os villamos vonalát nyáron. A nagykörúti 
villamosvonal érintett részein többségében 2010 előtt – van, ahol 
közel 20 éve – végeztek utoljára nagy rekonstrukciót, ezért idén  
a korábbinál korszerűbb, könnyebben karbantartható vágányokra 
cserélik az elhasználódott sínpályát. A felújítás miatt június köze-
pétől nem járnak a nagykörúti villamosok a Corvin-negyed és a 
dél-budai végállomások között, valamint július első felétől a tanítási 
szünet végéig a Margit híd budai hídfő és a Széll Kálmán tér között. 
Az érintett szakaszokon alacsonypadlós, légkondicionált pótló-
buszok közlekednek majd, a járatok haladását buszsávok segítik. 

(forrás: BKK Zrt. )

Jegyek kaphatók/tickets (1.990, 2.850, 3.200, 3.990 és 5.000 Ft )
 a STEREO KFT. zeneáruházában (1114 Budapest, Bartók Béla út 59.) és a MÜPA jegypénztárában.

2019. június 29., szombat 19:30
350 FOS KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT KÓRUS

Orgona: Szotyori Nagy Gábor • Karnagyok: Arany János, Berkesi Boglárka, Jámbor Zsolt, Süll Kinga

/ReformatusZeneiFesztival/

ÉNEKEK XVIII.

RENDŐRSÉGI HÍR 

HASZNOS
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Hurrá,  
nyaralunk!
Ahhoz, hogy a külföldi nyaralás tényleg felhőtlen legyen, 
nem árt tisztában lenni pár egyszerű szabállyal, így sok 
kellemetlenség, felesleges adminisztráció vagy pluszkölt-
ség spórolható meg. Mi lehet az útipoggyászban, meny-
nyi készpénzt, cigarettát, alkoholt vagy gyógyszert vihet 
magával és hozhat be az utazó, milyen engedélyeket kell 
beszerezni, ha házikedvencével szeretne üdülni? Itt van-
nak a legfontosabb tudnivalók.

Az Európai Unió tagállamai között, a nem kereskedelmi célú, tehát 
a saját célra, ajándékba vásárolt áru ki- és behozatala nincs korlá-
tozva. Van azonban néhány olyan termékkör (gyógyszerek, védett 
állat- és növényfajok vagy az ezekből készült áruk, alkohol- és 
dohánytermékek), amely korlátozáshoz, engedélyhez kötött.

A folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülők csak a keze-
lőorvosuk által előírt mennyiségű orvosságot vihetik magukkal 
tagállami utazásaik során, erről érdemes a háziorvostól igazolást 
kérni. Az 50 esztendősnél régebbi kulturális javak: például 50 ezer 
forintot meghaladó értékű festmények, képzőművészeti alkotások, 
antik könyvek kivitele szintén csakis engedéllyel lehetséges. 

Házikedvenc az EU-n belül kizárólag a lakóhely szerint illetékes 
állatorvos által kiállított állatútlevéllel (pet passport) kísérheti el 
gazdáját a külföldi utazásra.

Veszélyeztetett vadonélő állat- és növényfajok, azok egyedei, 
azok részei, valamint a belőlük készült termékek – ideértve a va-
dásztrófeát és a preparátumot is – behozatala és kivitele mind 
az unióban, mind harmadik ország tekintetében alapvetően tilos. 
Fontos kiemelni, hogy egyes ajándéktárgyként megvásárolható 
elefántcsont, teknőspáncél vagy egzotikus bőrtermékek engedély 
nélküli behozataláért természetvédelmi bírság, és akár hároméves 
szabadságvesztés is kiszabható!

Az EU-n belül jövedéki terméket (alkohol, cigaretta, üzemanyag) 
magánszemélyként, nem gazdasági célra adómentesen lehet szál-
lítani. Azonban már kereskedelmi mennyiségnek számít 800 szál 
cigaretta, 200 szivar, 110 liter sör, illetve 90 liter bor és pezsgő. 
Szintén behozható és kivihető a magángépjárművek és motorke-
rékpárok gyári üzemanyagtartályaiban lévő üzemanyag, továbbá 
kannában járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag. Unión 
kívülről Magyarországra – 17 éves kor felett – légi úton 200 szál, 
egyéb módon 40 szál cigaretta 16 liter sör vagy 4 liter bor hozható 
be vám- és adómentesen. Alkohol- és dohánytermék kivételével 
különféle áruk légi úton 430 euró, egyéb módon 300 euró érték-
ben hozhatók be vám- és adómentesen. 15 év alatti utasoknál 150 
euró az értékhatár. 

A készpénzre is figyelni kell: minden olyan, az Európai Unió külső 
határát átlépő utas, akinél 10 ezer euró vagy ennél több készpénz, 
illetve ennek megfelelő összértékű, készpénz-helyettesítő eszköz 
(értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk stb.) van, köteles 

ezt írásban bejelenteni annál a vámhatóság-
nál, ahol az unió területére be- vagy onnan 

kilép. 
Utastájékoztatóval kapcsolatos további 

információk a http://nav.gov.hu címen 
találhatók, de kérdéseire a 1819 NAV 
Infóvonalon is választ kaphat.

(forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

A MÁV Zrt. munkatársakat keres BUDAPESTRE az alábbi 
munkakörökbe:

ALAPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL:

felsővezeték szerelő 
kocsirendező/tolatásvezető 

váltókezelő 

SZAKIRÁNYÚ KÖZÉPFOKÚ VÉGEZETTSÉGGEL:

biztosítóberendezési műszerész
egyéb vasúti járművezető

felügyeleti pályamester
pályamunkás

Amit ajánlunk: hosszú távú, biztos munkahely, kiszámítható munkaidő és jöve-
delem, választható béren kívüli juttatás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, 

utazási kedvezmény.
Jelentkezését a www.mavcsoport.hu/karrier oldalon várjuk.

Intézze el idén lejáró hitelességű lakás-
mellékvízmérőjének cseréjét és üzembe
helyezését 2019. október 15-ig, és nyerje 
meg a több mint 20 db okosóra egyikét!

A nyereményjátékkal és a csere menetével 
kapcsolatos információkért látogasson el 
honlapunkra (vizmuvek.hu/lakme).

Cserélje le óráját, 
hogy lecserélhesse óráját!

APRÓHIRDETÉS
Belső-Ferencvárosban lakó idős 
hölgy keres szintén belső-ferenc-
városi, leinformálható alkalmi 
segítőnőt szükség esetére. Elérhe-
tőség esténként: 06/30/511-8871.

Eltartási vagy életjáradéki 
szerződést kötnék! Megbízható, 
leinformálható háttérrel. Jogtisz-
tán és hivatalosan. Telefonszám: 
06/70/622-3060.

Ingatlanirodánk eladó budapes-
ti lakásokat/házakat keres ügy-
feleinek. Gyorsan vevőt hozunk, 
jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. Is-
merősének lakása eladó? Hívjon, 
ajánlási jutalékot kap! Laurus In-
gatlan. Tel.: 06/20/9600-600.

Kéménybélelés, kondenzációs ka-
zánok bekötése, szereltkémény-
építés, szakvélemény ügyintézése. 
Tel.: 06/20/327-1888.

Kémények bélelése, átépítése, 
belső marása teljes körű ügyinté-
zéssel. Szabó Balázs: 06/20/264-
7752.

Takarító kollégát keresünk! 
Munkaidő: 7.00–11.00 vagy 
6.00–10.00. Munkabér: 80 000 + 
5000 Ft. Érd.: 06/70/601-0715, 
06/30/596-0365, 06/30/543-5469.

Asztalost és segédmunkást kere-
sünk szakképzettséggel XI. kerü-
leti telephelyre. Tel.: 06/30/321-
5505.

HASZNOS
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FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR REJTVÉNY

KÖZÖSSÉG

Kedves Olvasóink! Várjuk 

a kilenc hónaposnál fiatalabb 

kerületi babák fotóit  

a szerkesztoseg@ferencvaros.hu 

e-mail címre Gólyahír jeligével!

Borbély Szabolcs  
(2019. május 2.)

Ferencváros Önkormányzata  
és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet által közösen 

üzemeltetett, egyszerűsített panaszbejelentés és 
lakossági kapcsolattartás céljából létrehozott,  

0–24 óráig ingyenesen hívható zöldszám: 

06/80/399-999


