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Kiállítás nyílt a vértanú 
emlékére. Ezzel kezdetét vette  
a Sándor István-emlékhónap.

Meghívó a kommunizmus áldo-
zatainak emléknapja alkalmá-
ból tartandó ünnepségre.

intErJÚ oláH AnnávAl
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Ferencváros Önkormányzatának 
esélyegyenlőségi referensét 
feladatairól, céljairól, terveiről 
kérdeztük.

Már igényelhető a húsvéti élelmiszer-támogatás. tájékoztató a 15. oldalon

Jubileumot ültek a Fervas nagy öregjei
A Ferencvárosi Vasutas Sportkör (FVSK) labdarúgó-szakosztálya megalakulásának 95. évfordulóját ünnepelte a 
Ferencvárosi Művelődési Központban. Az egykori játékosok, sporttársak régi fényképekkel és vidám történetekkel 
fűszerezett nosztalgiázása közben az elhanyagolt FVSK pálya biztató jövőjéről is szó esett.

Az FVSK labdarúgó-szakosztályának 
egykori sportolóit, sportbarátait Sajó Ákos 
hívta össze közös ünneplésre. A MÁV-
Aszódi telep önkormányzati képviselője 
köszöntőjében elmondta, mivel a MÁV-
telepen nőtt fel és aktívan futballozott a 
csapatban, fontos számára, hogy a Péceli 
úti sporttelep visszanyerje méltó fényét. 
Ennek érdekében egyeztetéseket kezdett 
az érintett szervezetekkel. 

– Adtunk magunknak egy utolsó félidőt, 
mert abban a korban vagyunk, amikor 
már lehet, hogy utoljára látjuk egymást – 
mondta el Vass András, a labdarúgó-szak-
osztály vezetője. Beszédében arra emlé-

keztetett, az 1919-ben alakult FVSK első 
számú utánpótlásbázisa volt az FTC-nek, 
de a klub sokszínűségét mutatja, hogy te-
nisz, kézilabda, pingpong, boksz és lövé-
szet is volt a kínálatukban. Szakosztályai 
egytől egyik a nemzeti bajnokságokban 
szerepeltek, egyesületükből sokan kerültek 
NB I-es csapatokba vagy váltak válogatott 
játékosokká. A sportkör a ‘70-es, ‘80–as 
években élte fénykorát: pezsgő közösségi 
életéhez az itt működő kerthelyiség, étte-
rem és mozi is hozzájárult. 

A szakosztályvezető arra is felhívta a 
figyelmet, hogy bár a klub hivatalosan 
nem szűnt meg, finanszírozás hiányában 

a sportélet leállt, ezért keresik a lehetősé-
get feltámasztására. A telep melletti régi 
FVSK-pályát 15 éve a Goldball’94 FC 
üzemelteti. Az utánpótlásklub elnöke, 
Horváth Zoltán arról tájékoztatott, hogy 
a Magyar Labdarúgó Szövetségtől tavaly 
elnyert 158 millió forint támogatásnak 
köszönhetően komoly fejlesztési lehető-
ségek nyíltak meg a létesítmény számára. 
Az összegből már felújították az öltözőt, 
hamarosan elkezdik a fűtésrendszer re-
konstrukcióját, tavasszal pedig egy műfü-
ves nagypálya építését.              (T. D.)

A témával kapcsolatos 
további írásunk a 2. oldalon.
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A vasutas sportkör központját 
fejlesztené a kerület
Terepbejárást tartott Sajó Ákos önkormányzati képviselő a Ferencvárosi Vasutas Sportkör (FVSK) 
központjában, ahol a MÁV szakmai vezetőjével és az egyesület elnökével fejlesztési lehetőségekről 
egyeztetett. A képviselő az egykor szebb napokat megélt, mára kritikusan leromlott állapotú Péceli úti 
sporttelepbe lehelne újra életet, ehhez azonban fejlesztésre alkalmassá kell tenni a területet.

Sárban úszó teniszpálya, a gaztól felismerhetetlen lőtér és málló 
épületek fogadják a vasútállomás területéhez tartozó, külvilágtól 
elzárt sporttelepre érkezőket. A bejáratot átlépve azt hihetnénk, er-
refelé a madár sem jár, a nagycsarnokba lépve mégis focizó hely-
béliekkel találkozunk. – Néhányan még jönnek ide játszani, de a 
bevételeinkből már a rezsit is alig tudjuk fizetni – jegyezi meg Baj-
nóczi János, a Fervas egykori ügyvezető elnöke. Pedig 30–40 év-
vel ezelőtt a környéken virágzott az élet: az FTC utánpótlás-neve-
lőjeként ismert Ferencvárosi Vasutas Sportkörnek 14 szakosztálya 
volt, kézilabda- és focicsapata az első, illetve második csoportban 
szerepelt, de a telepen kulturális rendezvényeket is tartottak. Sajó 
Ákos szerint kár lenne hagyni, hogy kárba vesszen a sportkör, hi-
szen komoly lehetőségek rejlenek benne. Elmondta, hogy az Aszó-
di úti lakótelepen, valamint a Gyáli és a Gubacsi úton élő, mintegy 
3000 embernek semmilyen sportolási lehetősége nincs a közelben, 
de szerinte a közeli iskolák is használhatnák a létesítményt.

Az 1919-ben alakult FVSK területén két kézilabdapálya, három 
teniszpálya, lőtér, belül asztalitenisz-terem található. A csarnok – 
amely kézilabdára, kosárlabdára, röplabdára és futballra is alkalmas 
– Budapest legnagyobb fedett sportpályájaként üzemelt a ‘60-as 
években. – Szeretnénk találni egy olyan befektetőt, aki hasznosí-
taná a MÁV parlagon heverő területét – mondta el az egyeztetésen 

Sajó Ákos, aki úgy véli, ha az önkormány-
zat kézbe veszi az ügyet, belátható időn 
belül újra működőképes állapotba kerülhet a szabadidőközpont. 
Hozzátette, hosszú távon egy 21. századi, modern sportcentrum 
megépítése is reális cél lehet.

Ennek akadálya, hogy a sportkör és a teljes Ferencvárosi pá-
lyaudvar egy helyrajzi számon osztozik, ezért az egyesület sem-
milyen támogatásra nem pályázhat, a terület nem értékesíthető 
és nem korszerűsíthető. Zih Szilvia, a MÁV ingatlangazdálkodá-
si vezetője elmondta, a sporttelep vasúti létesítményként állami 
tulajdonban van, a MÁV csak vagyonkezelője annak, és nincs 
módjában fejlesztésbe invesztálni. 

Az egyezetés résztvevői szerint ezért a legjobb megoldás az len-
ne, ha az önkormányzat átvenné a területet az államtól. Ha a telep 
külön helyrajzi számot kap, érdemi tárgyalások indulhatnak érdek-
lődő befektetőkkel és fővárosi sportegyesületekkel. Neue Vilmos, 
a FVSK elnöke szerint a tervek megvalósításához a közlekedés 
fejlesztésére is szükség lenne, hiszen a Péceli úton nem jár busz, a 
gyerekükért autóval érkező szülők pedig akár fél órát is vesztegel-
hetnek a vasúti sorompó előtt. Hozzátette, a Fervas támogatások 
híján megszűnés előtt áll, ezért a legsürgetőbb kérdés, hogy üze-
meltetőt találjanak a telephez.              T. D.

Az étterembe járást népszerűsíti a torkos Csütörtök
A vendéglátóhelyek és a nagyközönség pozitív visszajelzéseinek köszönhetően 
a Magyar Turizmus Zrt. 2015-ben már 10. alkalommal szervezi meg hagyo-
mányos akcióját. Torkos Csütörtökön, amely idén február 19-ére esik, fél áron 
ehetünk-ihatunk minden az akcióhoz csatlakozó étteremben.

A néphagyomány szerint torkos csütörtö-
kön – annak ellenére, hogy a 40 napos böjt 
kezdetét jelentő hamvazószerdát követően 
ünnepeljük – szabad húst fogyasztani. Hús-
hagyókedd után, amely a farsang végét is 
jelezte, hamvazó- vagy böjtfogadószerdán 
vette kezdetét a húsvétot megelőző böjti idő-
szak. A következő napon, csütörtökön azon-
ban egy napra felfüggesztették a diétát, hogy 
a farsangi maradékokat elfogyaszthassák.

A felhíváshoz csatlakozott éttermeknek 
ezen a napon vállalniuk kell, hogy az étel- 
és italfogyasztásból egyaránt 50 százalé-
kos kedvezményt biztosítanak vendégeik-
nek. A vendéglátóhelyek számára kikötés, 
hogy erre az alkalomra nem szűkíthetik 
menüiket. A választási lehetőséget a Tor-
kos Csütörtök hetén és az azt megelőző 
héten használt á la carte étlap és itallap vá-
lasztékából kell biztosítani. 

A kezdeményezés olyan népszerű, hogy a 
legjobb éttermekben már két héttel koráb-

ban nem lehet asztalt kapni arra napra. A 
Vendel utcai Verandában is hasonló a hely-
zet: az akcióban a kezdetek óta részt vevő 
grillétterem mindig telt házzal ünnepli ezt 
a napot. – A Torkos Csütörtökkel nagyjá-
ból egyszerre indult az étterem. Mi voltunk 
az első „telepesek”, a legtöbben bolondnak 
néztek, amikor a középső-ferencvárosi re-
habilitáció kellős közepére, szinte a romok 
közé költöztünk. Az idő minket igazolt, 
hiszen benépesült a környék, és megsze-
rettek bennünket – mesélt a kezdetekről 
Vágvölgyi Mihály társtulajdonos. Az ét-
terem kommunikációs vezetője szerint a 
kezdeményezés legnagyobb előnye nem 
a kiugró profit, hanem a reklámérték. Tor-
kos Csütörtökön ugyanis sokan térnek be 
olyanok is, akik korábban még nem jártak 
a Verandában, sőt, vidékről is felkeresik 
a Vendel utcai vendéglátóhelyet. – Étte-
rembe járni itthon sajnos luxusnak számít, 
az akció ezen szeretne változtatni – teszi 

hozzá Szalai Tamás étteremvezető. A csat-
lakozni kívánó éttermek a torkoscsutortok.
itthon.hu oldalon regisztrálhattak február 
15-éig, a torkoskodni kívánó vendégek 
pedig ugyanitt böngészhetnek a vendég-
látóhelyek kínálatában. Lapzártánk idején 
tizenkét ferencvárosi étterem, cukrászda 
jelezte részvételi szándékát a honlapon. 

Az akció csak a helyben fogyasztott éte-
lekre-italokra vonatkozik, házhoz szállítás 
esetén nem érvényesíthető.   

 T. D.
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A torkos „csütörtökölő”

- lacikám megnéznéd, hogy áll a tripla adag bécsi szelet? 
Még az egész asztalt megeszi a vendég úr!

Megújulnak a gyermekklinika családi lakásai
A Tűzoltó utcai Gyermekklinika alapítványa, az Őrzők Alapítvány három családi lakást újít fel a Tűzoltó utca 11–13. 
szám alatti házban. A klinika melletti épület lakásai arra szolgálnak, hogy a szülők minél több időt tölthessenek a 
hosszú gyógykezelésben részesülő gyermekük mellett, elősegítve ezzel a gyorsabb és szorongásmentesebb gyógyulást. 
Az amerikai Flextronics International Kft. 15 000 dollár értékű adományt ajánlott fel a lakások megszépítésére.

Az Őrzők Alapítvány elnöke, a klini-
ka egykori igazgatója, Schuler Dezső az 
adományátadón elmondta, nagy szükség 
van a családi lakások állagmegőrzésére és 
bővítésére, hiszen Magyarország összes 

leukémiás gyermekének felét a – hazánk-
ban elsőként megalakult – Tűzoltó utcai 
gyermekonkológiai központ kezeli. Az évi 
280 új kis beteg hosszú és megerőltető tor-
túrán megy keresztül: a kezelés minimum 
két évig tart, ezalatt rengeteg időt töltenek 
kórházban, kemoterápiákat, infúziókúrákat 
kapnak, és gyakran esnek át fertőzéseken. 
A kezelt betegek öt év után tekinthetők 
gyógyultnak, de felnőttkorukig kontroll 
alatt tartják őket. Az orvoslás és az ellátás 
fejlődésének köszönhetően ma a leukémi-
ás gyerekek közel 80 százaléka életben 
marad, az egyéb daganatos betegségeknél 
azonban rosszabb az arány.

Az egész családra nehezedő, rendkívü-
li terhek enyhítésének szándéka vezérelte 
Schuler professzort, amikor létrehozta 

a klinika első családi otthonát a Knézich 
utcában. – A célunk azt volt, hogy azok a 
kispénzű családok is, amelyek nem tudnak 
minden nap korán reggel bejárni a kórház-
ba vagy lakást bérelni, gyermekük közelé-

ben lehessenek. Ezzel 
javul a gyógyítás ha-
tékonysága is, hiszen a 
családtagok egymásból 
tudnak erőt meríteni. 
Bizonyított tény, hogy 
ha a gyerek a mama 
kezét foghatja, jobban 
gyógyul – mondta el az 
alapítvány elnöke.

Amikor a kis páciens-
nek nem kell az éjsza-
kát a klinikán töltenie, 

a családi lakásokban együtt lehet szüleivel, 
ha viszont nem engedik ki, a szülő késő 
estig bent lehet mellette, hiszen szállása öt 
percre van a kórháztól. A gyermeknek biz-
tonságérzetet nyújtó baba-mama szobákra 
nagy a kereslet, a növekvő igények miatt 
a ‘80-as években az 
Angyal utcában meg-
épült új klinikai épü-
letben is családi laká-
sokat alakítottak ki. 
Az alapítvány elnöke 
megjegyezte, kiváló 
kapcsolatot ápolnak 
az önkormányzattal, 
és mindig számíthat-
nak a segítségükre. 
Annak idején mind-

két épület telkét a kerülettől kapták, a há-
zakat pedig adományokból építették fel. 
A hatlakásos házat megépülése óta nem 
újították fel, ezért hamarosan teljes körű 
átalakítás kezdődik három lakásban. A 
munkálatok során kicserélik a burkolato-
kat, kifestenek és új bútorokat helyeznek 
el. A felújítás célja, hogy otthonos, gye-
rekbarát környezetet alakítsanak ki.

Az eseményen a támogató cég főigaz-
gatója, László Tamás és HR-igazgatója, 
Szépkúti László adta át a 15 ezer dollárról, 
azaz 3 millió 847 ezer forintról szóló szim-
bolikus csekket az Őrzők Alapítvány elnö-
kének. A több mint 8000 főt foglalkoztató 
elektronikai cég társadalmi felelősségválla-
lási programja részeként elsősorban oktatá-
si és egészségügyi intézményeket támogat. 
2010-ben az árvíz sújtotta Alsózsolcai Ál-
talános Iskola és Óvoda újjáépítését segítet-
ték, 2011-ben a Tűzoltó utcai Gyermekkli-
nikának adományoztak orvosi készüléket, 
2013-ban pedig egy autista gyerekeket ne-
velő intézményt támogattak.    T. D.

Fővédnök: dr. Bácskai János polgármester

Bővebb információ: Ferencvárosi Művelődési Központ, 1096 Budapest, Haller u. 27.

Telefonszám: 216-1300, www.fmkportal.hu
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„REJTELMEK, HA ZENGENEK…”

Várjuk azok jelentkezését 4 évestől 99 éves korig,
akik szeretik az irodalmat és
szeretnek verset szavalni.

Minden szavaló emléklapot kap,
a legjobbak színpadon szerepelhetnek
az április 10-i Gálaműsorban.

A jelentkezés feltétele egy szabadon
választott, magyar vers elmondása.

Jelentkezési lap letölthető a www.fmkportal.hu
oldalon, vagy személyesen átvehető
a Ferencvárosi Művelődési Központ recepcióján.

A részletek iránt érdeklődjön
a művelődési központban személyesen,
telefonon a 216-1300-as számon, vagy
látogasson el a www.fmkportal.hu weboldalra!

Versszerető Ferencvárosiak!

www.ferencvaros.hu
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Jól teljesítő roma
diákokat jutalmaztak
Tanulmányi ösztöndíjat és tárgyjutalmakat vehettek át a 
kerület jól tanuló roma gyermekei a Ferencvárosi „deák” 
Közalapítvány hagyományos ünnepségén. Az alapítvány 
minden évben pályázatot hirdet a helyi tehetséges, ám anyagi 
okok miatt tanulmányaikban akadályozott fiatalok részére.

A díjátadón részt vett Kállay Gáborné és Zombory Miklós alpolgár-
mester, Szabó József jegyző, Illyés Miklós önkormányzati képviselő 
mint a kuratórium egyik alapító tagja, valamint Tar József, a Ferenc-
városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

A kuratórium elnöke, Klujber Róbertné elmondta, a „deák” Közala-
pítvány a Ferencvárosban élő tehetséges, de anyagi okok miatt ta-
nulmányaikat nehezen folytatni tudó, szociálisan hátrányos helyzetű 
6–25 éves korú gyerekeken és fiatalokon segít. A szervezet program-
ján keresztül támogatják a roma diákok tanulmányait, ezzel javítják 
életkilátásaikat és megalapozzák jövőbeli társadalmi helyzetüket. 

Az önkormányzati alapítvány év eleji ünnepségén azokat az általá-
nos iskola 7–8. évfolyamára járó roma tanulóit ismerik el, akik tanul-
mányaikat kiemelkedő eredménnyel zárták, aktívan részt vettek az 
iskola közösségi életében, illetve kimagasló teljesítményt nyújtottak 
kerületi és országos tanulmányi versenyeken. A támogatandó diákok-
ra az intézmények igazgatói és tanárai tettek javaslatot.

Klujber Róbertné beszédében megköszönte a tanulók kiemelkedő 
teljesítményét, de arra is felhívta a figyelmet, eredményeikhez jelen-
tősen hozzájárultak az őket segítő pedagógusok és a diákok szülei. 
Hozzátette, a szép eredmény igazi csapatmunkában született.

Az eseményen a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium, 
valamint a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola növendékei adtak 
műsort, majd Kállay Gáborné és Zombory Miklós adta át a jutal-
makat a díjazottaknak. Az elismerésben részesülők olyan eszközöket 
kaptak, melyek a tanulásban és a sportolásban ösztönzik őket na-
gyobb teljesítményre, így a gyerekek íróasztalt, asztali lámpát, szé-
ket, tabletet, valamint sportruházatot vehettek át.   T. D.

A díjazottak:
Babai Barbara: Telepy Károly Általános Iskola
Balogh Tamara: Telepy Károly Általános Iskola
Borbély Vivien: József Attila Általános Iskola és AMI
Dani Dorka: Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI
Gábor Tiffany: József Attila Általános Iskola és AMI
Máté Patrícia: József Attila Általános Iskola és AMI
Nagy Attila: Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola
Nagy Liliána: Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola
Petrovics Nikolett: József Attila Általános Iskola és AMI
Ruha Szintia: Telepy Károly Általános Iskola
Tóth Szilvia: Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI

Hat ország diákjai 
a helytörténeti előadáson
Ferencváros jelenével és múltjával is megismerkedtek 
az Erasmus+ program részeként hazánkba látogató 
tanulók.

A Közgazdasági Politechnikum, Alternatív Gimnázium és 
Szakközépiskola koordinálásában futó projekt címe Gardening 
and Culture, azaz kertészet és kultúra. Ennek jegyében – az 
együttműködés magyar tagjaként – az iskola a paprikát válasz-
totta saját növényének.

A Bakáts téri házasságkötő teremben megrendezett előadást 
Kállay Gáborné alpolgármester nyitotta meg, aki angolul üdvö-
zölte az összegyűlt diákokat, és emlékeztetett, hogy a paprika 
nem csupán a hazai konyha fontos alapanyaga, de Szent-Györgyi 
Albert ebből vonta ki a C-vitamint, amely felfedezéséért később 
Nobel-díjat kapott. A tudós ráadásul kerületünkben, a ma róla 
elnevezett Lónyay utcai intézménybe járt iskolába.

Gönczi Ambrus, a helytörténeti gyűjtemény vezetője félórás 
előadásban ismertette – szintén angolul – Ferencváros történel-
mét. A zömében fiatalokból álló közönség érdeklődve hallgatta 
a kerület történetének érdekességeit, illetve legfontosabb esemé-

nyeit, amelyeket képekkel is illusztráltak. Szóba került az egykor 
itt működő élelmiszeripar, valamint a mai IX. kerület területének 
fontossága Budapest élelmezésében. Gönczi Ambrus beszámolt 
az 1838-as nagy árvízről, illetve a városrész 20. századi törté-
nelméről, a II. világháború pusztításairól, az 1956-os szabadság-
harcról, a szocializmus idejéről (lakótelep-építések, életképek), 
továbbá a legújabb fejlesztésekről (városrehabilitáció, Nemzeti 
Színház, MÜPA, SOTE új épülete, Bálna).       M. K.

Facebookon a Budapesti rendőr-főkapitányság
A BRFK Bűnmegelőzési Portál néven működő profiloldalt a 
fővárosi lakosok tájékoztatása érdekében azzal a céllal hozták 
létre, hogy minél kevesebben váljanak bűncselekmény vagy 
baleset áldozatává.
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NÉVJEGY
Oláh Anna, a Ferencvárosi Önkormány-
zat esélyegyenlőségi referense egy 
hagyományos, nyolcgyermekes roma-
családban született Tápióbicskén. Édes-
anyja vályogvető volt, édesapja betaní-
tott munkásként és alkalmi zenészként 
kereste meg a család kenyerét.

Elsőgenerációs értelmiségi, tanulmá-
nyai során három diplomát szerzett. 
Életútja családjában is példaértékűnek 
bizonyult, testvérei gyermekei többsé-
gükben közép- vagy felsőfokú végzett-
séggel rendelkeznek. Egy lánya szüle-
tett, aki diplomás szociális munkásként 
Tápióbicskén él és dolgozik.

Ferencvárosban komolyan veszik 
az esélyegyenlőséget
A IX. kerület esélyegyenlőségi referensének élete a tápióbicskei cigánysoron kezdődött, tavaly decemberben pedig elismerő 
oklevelet vehetett át a hátrányos helyzetű emberek érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Balog 
Zoltántól, az Emberi Erőforrások Minisztériumának tárcavezetőjétől. Oláh Annát feladatairól, terveiről, céljairól kérdeztük.

•	 Ön	2011	novembere	óta	Ferencváros	Ön-
kormányzatának	esélyegyenlőségi	referen-
se.	Mit	jelent	ez,	milyen	feladatai	vannak,	
és	miért	 tartotta	fontosnak	a	helyhatóság	
egy	ilyen	státusz	létrehozását?

Azzal, hogy azon kevés önkormányzat 
közé tartozunk, amely főállású esély-
egyenlőségi referenst alkalmaz, Ferencvá-
ros vezetése bebizonyította, hogy elkötele-
zett ezen a területen. A feladatom sokrétű, 
hiszen öt célcsoporttal – romák, mélysze-
génységben élők, idősek, fogyatékosság-
gal élők, gyerekek – kell foglalkoznom. Az 
ő mindennapi gondjaik, társadalmi integ-
rációjuk megoldását kell segítenem. Fon-
tosnak tartom megjegyezni, hogy a romák 
és a mélyszegénységben élők két külön 
halmazt képeznek, amelyek nem minden 
esetben fedik le egymást. Az idősek tekin-
tetében viszont ki merem jelenteni, nagyon 
jól állunk, hiszen Ferencvárosban működik 
egy fantasztikus idősügyi program, amely 
rengeteg érdekes és hasznos elfoglaltságot 
kínál a IX. kerületi szépkorúaknak. 
•	 Mely	 csoport	 adja	 feladatai	 legna-
gyobb	részét?

Egyértelműen a romák, aminek nagyon 
örülök, mert csak így lehet megismerni a 
kerületi cigány emberek problémáit. Ese-
tükben a legfőbb gond még mindig az 
aluliskolázottság és a munkanélküliség. 
Helyzetüket nagyban segítheti a közfog-
lalkoztatás továbbszélesítése, amely sokuk 
számára valódi megváltást jelent. További 

jelentős probléma az is, hogy a leg-
többűk egészségi állapota rendkívül 
rossz. Ezen a Máltai Szeretetszolgá-
lat Nemzetközi Orvoscsoportjával 
közösen, 2013-óta bevezetett szűrő-
vizsgálatokkal kívánunk javítani. A 
szemészeti szűrésnek köszönhetően 
tavaly például 80 szemüveget csi-
náltattunk hátrányos helyzetű gyer-
mekeknek, felnőtteknek.
•	 A	 Képviselő-testület	 2013-ban	
egy	 új	 esélyegyenlőségi	 progra-
mot	fogadott	el.	Miért	fontos	ez	a	
dokumentum	a	kerület,	illetve	az	
itt	élők	szempontjából?

Azért, mert ez garantálja a kerületben 
a szegregáció- és diszkrimináció-

mentességet, a közszolgáltatásokhoz törté-
nő egyenlő hozzáférést és természetesen az 
egyenlő bánásmód elvét. Továbbá azért is, 
mert e nélkül nem vehetnénk részt sem ha-
zai, sem európai uniós pályázatokon.
•	 Ha	már	a	pályázatokat	említette;	a	való-
ban	szép	és	nemes	célok	elérésére	is	jut	
elegendő	forrás?

A helyi esélyegyenlőségi program intéz-
kedési tervében megfogalmaztunk olyan 
lépéseket, amelyek megkönnyíthetik az 
érintett célcsoportok életét, ettől az évtől 
pedig 3 millió forint összegű, külön költ-
ségvetési sor biztosítja a vállalások megva-
lósulását. Épp nemrégiben kérdeztem kör-
be néhány fővárosi kerületben és egy-két 
nagyvárosban, hogy náluk mekkora összeg 
áll rendelkezésre ilyen feladatokra. A vá-
laszokból kiderült, azt sem tudják, miről 
beszélek, és bizony irigykedve tekintenek 
Ferencvárosra, ahol ennyire komolyan ve-
szik az esélyegyenlőséget.  
•	 Feltételezem,	 hogy	 ebből	 az	 összegből	
nem	közvetlen	anyagi	 támogatást	 kap-
nak	majd	az	érintettek...

Biztos, hogy nem, Ferencvárosban az 
anyagi támogatásoknak is megvan a külön 
forrása. Ebből az összegből olyan progra-
mokat szeretnénk megvalósítani – szoro-
san együttműködve civil szervezetekkel és 
a szociális intézményeinkkel –, amelyek 
segítik a társadalmi integrációt, illetve a 
fogyatékossággal élők esetében a közszol-
gáltatásokhoz való hozzáférést. Terveink 

közt szerepel közintézmények, uszodák 
akadálymentesítéséhez szükséges pályá-
zati források felkutatása, a keretösszegből 
például az ezekhez szükséges önrészt fi-
nanszíroznánk. Folytatjuk az előítéletesség 
felszámolásában nagyon sikeresnek mond-
ható „Társadalmi érzékenyítő programot” 
is, amely általános iskolákban és óvodák-
ban zajlik. Ezen kívül újabb előadásait ter-
vezzük a mára országos ismertséget elért 
Roma nem Roma Nők Akadémiájának is.  
•	 Hogyan	 ítéli	 meg	 a	 nők	 helyzetét	 Fe-
rencvárosban?	

Az egyik legfontosabb célcsoportnak a 
nőket tekintem, hiszen nagyon sok terhet 
cipelünk, a társadalom alapvetően mégis 
kétféle módon gondolkodik rólunk. Egy-
részt még él a „nőnek a konyhában a he-
lye” felfogás, gyakran viszont túlságosan 
sokat várnak el tőlünk. A roma nők ese-
tében arról is említést kell tenni, hogy a 
korai házasságkötés, gyermekvállalás 
és a háztartásbeliség komoly egészség-
ügyi kockázatot jelent számukra. Azok 
az asszonyok viszont, akik korábban nem 
végezték el a nyolc osztályt, de járnak 
hozzánk a Lehetőségek Iskolájába, egy 
idő után másként kezdik látni a világot. 
Szerencsére az országos programok egy 
része, mint például a „Nő az esély” is a 
roma nők képzésére épít. A legfontosabb 
pedig talán az, hogy mi vagyunk képesek 
leginkább hidat képezni a cigányok és a 
többségi társadalom között.     V. L.
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Emlékezés Boldog sándor istvánra
„Miért kell ezeket a vezetőket őrizni…?” címmel Boldog Sándor István szalézi 
testvér emlékére nyílt kiállítás a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben. A 
vértanút 1952-ben, a IX. kerületi Imre utca 4. számú házból hurcolta el az ÁVH, 
1953. március 12-én – koncepciós perben – elítélték, és 1953. június 8-án kivé-
gezték. A 39 évesen felakasztott szerzetes életútja a hit iránti hűség, a fiatalok 
melletti kitartás és elkötelezettség örök példája.

A Don Bosco Szalézi Társasága és a hely-
történeti gyűjtemény közös tárlatának 
megnyitóján Ábrahám Béla tartományfő-
nök örömét fejezte ki, hogy Ferencváros is 
megemlékezik a vértanúról. Ábrahám Béla 
köszöntőjét követően Szeidel Péter atya, az 
Örökimádás templom templomigazgatója 
nyitotta meg a kiállítást. Elmondta, a 2013. 
október 19-én boldoggá avatott Sándor Ist-
ván nehezen talált rá a saját útjára, amihez 
még akkor is ragaszkodott, amikor már vi-
lágos volt, hogy vállalt feladatának elvég-
zésére alig van esély, és az életével kell fi-
zetnie érte. Szeidel Péter párhuzamot vont 
Sándor István és egy másik ferencvárosi 
boldog, Salkaházi Sára életútja között. 

B. Varga Judit történész-muzeológus, a 
február 28-áig látogatható tárlat rendező-
je elmondta, a kiállítás címeként szereplő 
kérdés: „Miért kell ezeket a vezetőket őriz-
ni…?” Sándor István kihallgatási jegyző-
könyvéből származik. A szerzetes naivan 
arra kérdezett rá, hogy miért kell a legma-

gasabb rangú pártvezetők villáját ávósokkal 
őriztetni.

A kiállítás emléket állít Sándor István ki-
végzett társainak is, egyben arra a külön-
leges koncepcióra is felhívja a figyelmet, 
amely során a szalézi szerzetesekkel együtt 
ÁVH-s tiszteket is perbe fogtak. Sándor Ist-
ván mellett Zana Albert ávós őrmestert és 
Farkas Ferenc ávós hadnagyot is kivégez-
ték, akik kényszersorozással kerültek a tes-
tületbe, és végül maguk is hősökké váltak. 
A per 16 vádlottja közül 8 volt ÁVH-s ka-
tona, 5 szalézi szerzetes, a tartományfőnök, 
Ádám László, valamint két civil. Egyikük, 
Pokorni János a mai napig él, és február 25-
én a helytörténeti gyűjtemény vendége lesz. 

A kamaratárlaton látható az a két bőrönd, 
amelyet diákok állítottak össze egy tavaly 
meghirdetett iskolai vetélkedőre. A feladat 
az volt, hogy Sándor István lelkületét egy 
régi bőröndben létrehozott minitárlaton ke-
resztül mutassák be.     

(forrás: www.ferencvaros.hu)

A megnyitóval kezdetét vette a Boldog 
Sándor István-emlékhónap Ferencvá-
rosban, melynek részeként február 20-
án, pénteken 17 órától az Isten szolgá-
ja, Sándor István című kisjátékfilmet 
vetítik a helytörténeti gyűjteményben. 
A vetítés után az érdeklődők Dér	And-
rással, a film rendezőjével beszélgethet-
nek. Február 25-én 16 órakor Pokorni	
János, Boldog Sándor István egykori 
cellatársa és Hollai	Ferenc, a Ferenc-
városi Életutak című irodalmi pályázat 
díjazottja lesz a gyűjtemény vendége.
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Betegségéről és a hit erejéről mesélt Pósa Zoltán
Szó és ember címmel rendezett nyilvános beszélgetést az Írók Alapítványa, melyre ezúttal Pósa Zoltán József Attila-dí-
jas írót, újságírót hívták vendégül. „A teljesség felé” idősügyi program részeként a Szabó Ervin Könyvtár Boráros téri 
fiókjában megtartott eszmecserén az alkotó legutóbbi regénye kapcsán vallott őszintén egykori súlyos betegségéről. A 
szerző arról beszélt hallgatóságának, hogyan maradhatunk emberek minden nehézség ellenére.

A művészeket bemutató beszélgetéssorozatot a Széphalom 
Könyvműhely Kiadó támogatója, az Írók Alapítványa szer-
vezi, amely ezúttal „saját” szerzőjét interjúvolta meg. A kiadó 
ugyanis 15 éve gondozza Pósa Zoltán könyveit. Az elismert író 

legutóbb megjelent 
Seminoma, avagy 
kórház a város köze-
pén című kétkötetes, 
830 oldalas regénye 
egy súlyosan beteg 
ember kálváriáját, 
élettapasztalásait és 
jellemfejlődésének 
folyamatát kíséri vé-
gig. – A hererákban 
szenvedő főhőst ma-

gamról mintáztam, hiszen 1986-ban engem is utolért a kór. Mi-
vel akkor még nem tudtam, kijövök-e belőle, abban a tudatban 
írtam, hogy halálos vége is lehet a dolognak – mesélt a saját, 
igaz történetét feldolgozó könyvről Pósa.

Mezey Katalin, az Írók Alapítványának elnöke arról kérdezte 
a szerzőt, nem tartott-e attól, hogy a kényes téma elriasztja az 
olvasókat. Pósa Zoltán szerint senkinek sem szabadna szégyell-

nie betegségét, hiszen arról sok esetben nem tehetünk, a szemér-
messég pedig akár az életünkbe is kerülhet. Könyve megírásával 
éppen azt volt a célja, hogy segítsen és reményt adjon a hasonló 
helyzetbe kerülőknek.

A regény mint műfaj általában kalandos, fordulatokkal teli cse-
lekményt sejtet, a Seminoma ebben a tekintetben rendhagyónak 
számít. A történet végig egy helyen játszódik: a kórházba lépéssel 
indul, és annak elhagyásával zárul. A betegség-gyógyulás história 
szókimondó hitelességgel adja vissza a kórházi világ anomáliá-
it, miközben jól adagolt öniróniával képes rávilágítani az emberi 
szenvedés és kiszolgáltatottság groteszk vetületére.

A 66 éves szerző szerint legolvasmányosabb könyve az idő-
seknek is tanulságként szolgál. – Megtanultam, hogy betegen is 
emberként kell viselkednünk a környezetünkben élőkkel. Nem 
szabad önsajnálatba süllyednünk, ezáltal pedig zsarnokká vál-
nunk – magyarázta a szerző, aki úgy véli, a bajba került ember 
legnagyobb segítsége a hit. – Isten azokat teszi próbára, akiket 
szeret, így azt gondoltam, engem nagyon kedvel. Erősnek lenni 
nem mindig könnyű, de nem szabad elhagyni magunkat, hiszen 
felelősséggel tartozunk saját életünkért és másokért is: szeretteink 
hazavárnak bennünket – tette hozzá. Hőse – aki minden reggel 
azzal ébredt, hogy meg fog gyógyulni – végül a kórterem bohóca 
lesz, és orvosoktól a betegekig mindenkit jókedvre derít.          T. D.

lackfi János szerint ilyenek a magyarok
„Kevés beszédű, magányos cowboyok és kocsmai hencegők. Lepedőakrobaták és sámlin reszkető Gedeon bácsik. Hátra-
felé nyilazók és cekkerben bontott csirkét cipelők. Alkoholisták. Dehogy alkoholisták, csak megisszák a magukét. Folyton 
panaszkodók és forrófejűek. Pacalevők és pizzafalók. (...) Ha valaki a könyv olvastán nem tudja, sírjon vagy nevessen, nyu-
godtan tegye egyszerre mind a kettőt” – szól az ajánló első néhány sora.

Lackfi János költő-író az FMK-ban tartott 
József Attila Irodalmi Esten beszélt Milye-
nek a magyarok? című kötetéről, amely bát-
ran rántja le a leplet a mai valóságról nem 
kegyelmezve nemzeti jellemvonásainknak 
sem, ugyanakkor bemutatja társadalmunk 
szerethető sajátosságait is. A könyv szar-
kasztikus stílusa épp ezért sohasem bántó, 
inkább kacagtató felismeréseket okoz ol-
vasóinak, még ha azok éppen a pellengérre 
állított típusok közé is tartoznak.

Az eszmecsere középpontjában álló há-
rom kötetében azon sztereotípiákat gyűj-
tötte össze, amilyennek magunkat látjuk, 
illetve mások látnak minket. Főszerep-
lője, „a magyar ember” például szereti a 
rántott húst, megveti a molekuláris gaszt-
ronómiát – hiszen mázsa alatt nem ember 
az ember, a magyar férfi kedvenc zöldsége 
pedig a kolbász. A műfajilag egypercesek-
ként meghatározható rövid írásokat köz-
szájon forgó nyelvi leleményekkel egészí-
ti ki. Ilyen a meccsen a bírónak bekiabált: 
„mititétéátátá” mondat, ami a „mit ítéltél, 
átáltál?” kérdést rejti.

A szerző elismeri, természetesen lehetet-
len leírni, milyenek a magyarok általában, 
a más nemzetekre ragasztott bélyegek is 
legendák és igazságok keverékei. – A kor-
rupció és a pesszimizmus sem magyar ta-
lálmány, csak nagyon jók vagyunk benne 
– példálózik. A Három a magyar igazság 
című kötetében jellegzetes képek, figurák 
jelennek meg: az aluljárók pezsgő min-
dennapjait fémjelző, Blahán demóalapra 
kamuszintiző vak énekes, az operát éneklő 
kínai katolikus pap, vagy a fejkendős néni, 
akit ha az egészségéről kérdezünk, a falu 
minden lakójának anyagi, családi hely-
zetéről és hálószobatitkairól is mindent 
megtudhatunk. A groteszk humorral és tra-
gikomikummal operáló kiadvány ma is az 
olvasók egyik kedvencének számít. 

A József Attila-díjas költő arról is mesélt, 
eredetileg tenoristának készült, de terroris-
ta lett belőle – „aki felrobbantja a világot, 
és a darabkáiból összerak valamit, amire 
rámondja, hogy ez a világ”. Az írói pályán 
egy fellobbanó, majd hamar kihunyó sze-
relem indította el. Egy buliban megismert 

lány hatására áruházi számlák hátuljára 
jegyzetelte fel első verseit. Elmondta, sok 
fiatal író keresi meg azzal, döntse el, tehet-
séges-e, erre azonban csak annyit mond, 10 
év munka után kiderül.

Lackfi János rendhagyó internetes honlap-
járól is mesélt közönségének. – Rájöttem, 
hogy a honlapom olyan, mint bármelyik 
halott költő oldala: versekből, interjúkból, 
fotókból áll – jegyezte meg a szerző, aki 
hogy élővé tegye weblapját, Versgyár cím-
mel blogot indított. A felületre az olvasók 
küldhetik el saját megtörtént sztorijaikat, 
amelyekből Lackfi verset fabrikál. Ezekből 
eddig 160 poéma született.     T. D.
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gyertek úszni az FtC-be!
A Ferencváros úszószakosztálya olyan gyerekeket vár, 
akik szeretnének egy remek közösséghez tartozni és szíve-
sen megtanulnának úszni.

Azok, akik a későbbiekben komolyabban foglalkoznának a sport-
ággal, a Fradi kisversenyző csoportjában sajátíthatják el a ver-
senyúszás alapjait.

A tanfolyamok a gyerekek tudásszintjének megfelelően kiala-
kított csoportokban folynak, jól képzett oktatók irányításával. 
A csoportokhoz bármikor lehet csatlakozni. A kezdők csapatába 
négyéves kortól lehet jelentkezni hétköznapokon negyed hattól, a 
haladókat negyed öttől várják a népligeti uszodában.

Albert Flórián- 
emlékverseny
Február elején a Népliget adott otthont az Albert Flórián 
Aquatlon emlékversenynek. Az eseményre tizenkét egye-
sület százhetven versenyzője nevezett.

Sajnos az időjárás nem kedvezett a rendezvénynek, de a sportolni 
vágyók kedvét nem vette el a zord, szeles idő. Az Albert Flórián 
Aquatlon emlékversenyen először futni kellett a résztvevőknek, 
majd az uszodában mérte össze a mezőny az erejét, végül pedig 
újra futás következhetett. A százhetven induló különböző távo-
kon, nyolc korosztályban versenyzett egymással. A rendezvény 
a fiataloktól az idősekig minden korosztályt megmozgatott, jól 
mutatja ezt, hogy a legfiatalabb induló öt éves volt, míg a leg-
idősebb már betöltötte a hetvennegyedik életévét. Több válogatott 
sportoló jelenléte is emelte az esemény színvonalát, így kiváló 
időeredményeknek örülhetett a rossz időben kitartó publikum. 

Három látássérült sportoló is sikeresen teljesítette a távot, köztük 
a legeredményesebbnek Oczelka Róbert, azt FTC versenyzője bi-
zonyult, aki ép társait megelőzve szenior kategóriában a dobogó 
legfelső fokára állhatott. Minden célba érkezőt befutóéremmel ju-
talmaztak a szervezők, így a nap végén a sportolók ugyan kissé 
fáradtan, de boldogan távoztak a versenyről.

Erő és egészség
A Kecskemét ellen aratott 3-1-es siker után regeneráló edzéssel töltötték 
az időt a labdarúgócsapat tagjai, akikre ismét kemény feladatok várnak. 
A speciális programról Gera Zoltán számolt be nekünk.

– Délelőtt úszás, egyéni kondiedzés és 
masszíroztatás zajlott. Az volt a lényeg, 
hogy kipihenjünk a tegnapi mérkőzést, a 
holnapi két edzésen pedig újult erővel foly-
tathassuk a munkát.

A felkészülési időszakban tegnap zsinórban 
a hatodik mérkőzését is sikerrel vette a csa-
pat. Gera Zoltán szerint azonban nem szabad 
messzemenő következtetéseket levonni a 
Kecskemét elleni találkozóból.

– A műfüvön lejátszott mérkőzés mindig 
kicsit csalóka, hiszen teljesen más a borítás, 
mint a tétmeccseken lesz, más cipőt is hasz-
nálunk sokszor. Az azért látszik, hogy a csapat 
nagyon jól összeállt, komoly az együttesen 
belüli konkurenciaharc, mindenki jól játszik. 
Tegnap is sok helyzetet dolgoztunk ki, igaz, az 
első félidőben sokat ki is hagytunk.

Idei első tétmeccsét március 1-jén 
játssza a Ferencváros Dunaújváros-
ban. Gerzson bízik benne, hogy addig-
ra még jobb formában lesz a csapat.

– A felkészülés kellős közepén 
tartunk, személy szerint én sem vagyok 
még abban a formában, amelyben a sze-
zon elején lenni szeretnék. Addig még 
hátra van több mint két hét – most már 
lassan a finomhangolás időszakába lé-
pünk. Az eddigi edzések sikeresek voltak, 
az erőállapotunk nagyon jó, és ami szin-
tén fontos, hogy a sérülések is elkerülték 
a csapatot. Nem is emlékszem, mikor 
volt utoljára részem ilyen szerencsés fel-
készülésben. Biztos vagyok benne, hogy 
tavasszal sokkal sikeresebbek leszünk az 
őszinél.

Vasárnap újabb felkészülési mérkőzést 
játszik a gárda a szlovák Podbrezova el-
len, majd a jövő hét elején négy napra Hé-
vízbe utazik mini-edzőtáborba, amelynek 
keretein belül szerdán a Lombard Pápával 
is megmérkőzik az együttes.

– A jól sikerült törökországi edzőtábor után 
újra több napig együtt lesz ez a jó közösség. 
Sok minden függ majd az időjárástól, hiszen 
az befolyásolja majd, hogy mennyit tudunk 
jó minőségű, füves pályán edzeni.

(forrás: fradi.hu)
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RÖVIDEN

Minden fradisták imádsága
A Ferencvárosi TC 115 éves története során számos dal és vers született a klubról, az iránta érzett szeretetről, a 
„fradizmusról”. Egy kisgyermekkora óta a zöld-fehéreknek szurkoló, a hétköznapokon az egyik budai gimnáziumban 
oktató, régóta verseket író, református hitű tanár jóvoltából immár imádságuk is van a Fradi híveinek.
Minden fradistának megvan a maga szto-
rija arról, hogyan kezdődött a klub iránti 
rajongása. Osváth László József költő-ta-
nár hétévesen lett a Ferencváros szurko-
lója, egy nála három esztendővel idősebb 
fiú révén, aki akkor az FTC kölyökcsa-
patában focizott. Hamarosan rendszeres 
meccsre járó vált belőle, és a labdarú-
gáson kívül más sportágak eseményein 
is állandó vendég volt. Ötvenöt évesen 
ugyanúgy tud örülni és bosszankodni a 
mérkőzéseken, mint annak idején.
A ‘80-as években az ELTE Tanárképző Fő-
iskolán szerzett magyar-történelem szakos 
diplomát, majd az egyetemet is elvégezte. 
A ‘90-es években kezdett verseket írni, 
több szerzeménye látott napvilágot kü-
lönböző lapokban, 2005-ben és 2009-ben 
pedig önálló kötetei jelentek meg. Noha 
református gyökerű családból származik, 
csak felnőttként fordult a hit felé, azóta a 
lakóhelyéhez közeli, külső Üllői úti gyüle-
kezetben gyakorolja vallását. Itt ismerke-
dett meg Bereczky Zoltán lelkipásztorral, 
aki szintén a Fradinak szurkol.

– Az évek folyamán jó barátságba kerül-
tünk, és sokat beszélgettünk a Ferencvá-
rosról – kezdte Osváth László József. – 
Ennek a klubnak komoly, szinte szakrális 
hagyományai vannak, szellemisége, súlya 
van a nemzet életében, leginkább az FTC 
kötődik a magyarsághoz. Már korábban 
is felmerült az igény egy mindenki által 
elfogadható, mondható, egységes Fradi-
imádság iránt, és Albert Flórián temetése 
után konkretizálódott a dolog. Megrázó 
volt, ahogy a tömeg elmondta a Miatyán-
kot, ennek hatására fogalmazódott meg 
a gondolat: kellene írni egy keresztény 
Fradi-imádságot. Bereczky Zoltán úgy 
vélte, irodalmárként és aktív fradistaként 
én tudnám ezt igazán megalkotni, végül 
közösen hoztuk létre. Szerettük volna, ha 
ez a szöveg minél több fradistához eljut, 
függetlenül attól, hogy valaki hívő vagy 
sem. Az imádság nem kíván kirekesztő 
lenni, a békét, a sportszerűséget hivatott 
szolgálni, egyúttal ki akarja fejezni a Fra-
di családhoz tartozásunkat, szoros kötő-
désünket – folytatta.

Osváth László József a Móricz Zsigmond 
Gimnáziumban tanít, ahol egyik diákja 
Springer Miklósnak, az alapító Springer 
Ferenc unokájának az unokája. A tanár úr 
megkérte az ifjú hölgyet, hogy mutassa 
meg Miki bácsinak a művet, akinek na-
gyon tetszett, és eljuttatta a klubvezetés-
hez. Januárban pedig az imádság felkerült 
az FTC Baráti Kör honlapjára.

„Hálát adunk Neked, hogy magyarnak 
és fradistának születhettünk…” – így 
kezdődik Minden fradisták imádsága. A 
folytatás elolvasható a www.ftcbaratikor.
h u / 2 0 1 5 / 0 1 / 2 3 / m i n d e n - f r a d i s t a k -
imadsaga/ oldalon.     M. S.

rekorddöntés a népligetben
Különleges sporteseményt tartottak február első hétvégéjén a népligeti Elek 
Gyula Arénában. A Ferencváros tekézői 2015 percen át gurítottak folyama-
tosan, ami új magyar csúcs. Emellett más tekerekordokat is megdöntöttek a 
zöld-fehér sportolók.
Az FTC Tekeszakosztálya a megállás nélküli tekézés magyar csúcsának megdöntésére 
készült. Reggel 9 órakor gördült végig az első golyó a hatsávos pályán, majd 33 óra 35 
percig, azaz 2015 percen át folyamatosan döntötték a bábukat a Fradi egykori és jelenlegi 
játékosai, köztük világbajnokok is. A Ferencváros tekézői a korábbi rekordok idején elért 
faátlagot és dobásszámot is felülmúlták.

A zöld-fehérek a közel másfél napos tekézés során egyéb csúcsokat is megjavítottak. 
A női párosban Peténé Bruszt Krisztina és Hegedűs-Hermann Krisztina 600-600, a férfi 
párosban Danóczy Richárd és Kecskés Miklós 1300-1300 gurítást hajtott végre.

  Anna triplája
A Syma Csarnokban rendezték meg az atléták újonc és serdü-
lő fedett pályás országos bajnokságát. Külön versenyeztek a 13 
éves újoncok, valamint a 14–15 éves serdülők.

A Ferencváros fiatal sportolói közül kiemelkedő eredményt 
ért el Goschi Anna. Az élete első magyar bajnokságán induló, 
2002-es születésű ifjú hölgy három aranyérmet szerzett. Ma-
gasugrásban egyéni csúccsal, 155 cm-rel nyert, távolugrásban 
szintén megjavította addigi legjobbját, 503 cm-rel végzett az 
első helyen. Ebben a korosztályban rendeznek egy úgynevezett 
ötösugrást is, amelyben szintén Anna győzött, 12,62 m-es telje-
sítménnyel lett bajnok. Gratulálunk neki!

nyolcvanöt gól a Bergennek
A női kézilabda Kupagyőzetesek Európa-kupájának 
nyolcaddöntőjében a Ferencváros a norvég Tertnes Bergen együt-
tesével csapott össze. Az északiak feladták a pályaválasztói jogot, 
így mindkét mérkőzést a népligeti Elek Gyula Arénában játszották.

Az első találkozó 10. percében már 9-1-re vezettek a zöld-fehé-
rek, akik folyamatosan növelték előnyüket. A második félidő kö-
zepén 18 góllal volt jobb az FTC, így a meccs utolsó negyedében 
több fiatal játékosnak is lehetőséget adott Elek Gábor vezetőedző. 
A 44-27-es győzelem sejttette: sima lesz a visszavágó is. Másnap 
szorosabban alakult az első játékrész, a Fradi „csak” 3-5 góllal ve-
zetett, a szünetre azonban már 7-re nőtt a különbség. A fordulás 
után egyre jobban elhúztak Tomoriék, végül 41-26-ra nyertek.
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Meleg ebéd, gyógymasszázs és 
társaság várja a Napsugárban
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 2012-ben nyitott meg a 
Mester utca 33–35. szám alatt (bejárat a Dandár utca felől). A korszerű, szépen felújított helyiségben meleg ebéd, térí-
tésmentesen igénybe vehető tartalmas programok és persze remek közösség várja a kerület nyugdíjasait. A klub minden 
hétköznap 8–16 óra között tart nyitva.

– A legkedveltebb programok a kártya- és 
társasjátékok – mondta el lapunknak Kri-
zsánné Tóth Mária klubvezető. A legnép-
szerűbb nap pedig „A csütörtök”, amikor 
zsíroskenyér, tea és sütemény mellett kö-
zös Scrabble-délutánt tartanak. A szókira-
kó társasjátékból idősklubok közti bajnok-
ságot is terveznek. A játékos foglalkozások 
mellett kulturális programokon is részt ve-
hetnek a tagok: havonta egyszer színházba 
látogatnak, és rendszeresen járnak az FMK 
rendezvényeire, de évek óta ott vannak 
Mága Zoltán karácsonyi koncertjein is. A 
„média szobában” számítógép korlátlan 

internethasználattal, könyvek, napi sajtó és 
televízió várja az érdeklődőket.  

Tóth Mária saját, kiemelt rendezvénye-
ik közt a Mikulás-várást, a karácsonyt, 
az újévköszöntőt és a farsangot említette, 
majd hozzátette, a születésnapokról sem 
feledkeznek meg. A klubvezető elmondta, 
kézműves foglalkozásaikon már javában 
készülnek a február 19-én, csütörtökön 14 
órakor megrendezendő farsangi mulatság 
álarcai. 

A Napsugár Idősek Klubja mosási, tisz-
tálkodási lehetőségeket is kínál az arra 
igényt tartó szépkorúaknak. A zuhany-

zóban tisztálkodószerek és 
hajszárító is van, így csak tö-
rölközőt kell magával hoznia 
annak, aki itt szeretné felfris-
síteni magát.

A Dandár utcai klubba he-
tente egyszer gyógymasszőr 
és pszichológus is ellátogat. 
Természetesen a klub dolgo-
zói is szívesen elbeszélgetnek 
a tagokkal kisebb-nagyobb 
lelki problémáikról, és a kü-
lönféle szociális vagy hiva-
talos ügyek intézésében is 
segédkeznek.   

A Napsugár egyetlen térítési 
díjas szolgáltatása az étkezte-
tés. Az adagolva ideszállított 
kétfogásos menüt (leves és 
főétel) a heti étlapról lehet 
kiválasztani. Az ételeket or-

vosi előírás alapján, háromféle kivitelben 
– normál, cukros és epés diéta – készítik 
el. Az étkezés térítési díja jövedelemfüggő, 
a legmagasabb nyugdíjjal rendelkezőknek 
sem kell 585 forintnál többet fizetniük az 
ebédért, amit a helyszínen is el lehet fo-
gyasztani, de haza is lehet vinni. 

Amennyiben ön is szívesen csatlakozna 
a Napsugár Idősek Klubja közösségéhez, 
kérjük, látogasson el a helyszínre szemé-
lyesen, hívja a 217-5693-as telefonszámot 
vagy küldjön e-mailt a napsugarklub@
feszgyi.hu címre. A klubtagság ingyenes.

(V. L.)

Folytatódik a Szenior Akadémia

Friss szellem, friss információk időskorban is
Március 2-ától minden érdeklődőt sok szeretettel várunk a 
Szenior Akadémia 3. szemeszterére. Kéthetente, hétfő délutá-
nonként 17 órai kezdettel izgalmas és hasznos információkat 
szerezhetnek „A teljesség felé” idősügyi program részeként, a 
Zsigmond Király Főiskola szervezésében megvalósuló előadá-
sokon. A Szenior Akadémián való részvételnek természetesen 
nem feltétele az első két félév teljesítése, így tehát érdemes 
végignézni a kínálati listát, és már jó előre beírni a naptárba az 
izgalmas vagy hasznos témájú előadásokat. A résztvevők – a 
hagyományokhoz híven – ebben a félévben is oklevélben ré-
szesülnek. A helyszín is változatlan: Ádám Jenő Zeneiskola, 
Köztelek utca 8.

Az előadások témái: Március 2.: dr. Jászberényi József: Időskori 
szorongás, időskori depresszió – hol kezdődik a betegség?
Március 16.: dr. Molnár Krisztina: A boldogság tudománya
Március 30.: dr. Soós Andrea Klára: Adatvédelmi alapismeretek 
– mire figyeljünk?
Április 13.: Veresné dr. Bálint Márta: Időskori fogyókúra – mire 
ügyeljünk?
Április 27.: dr. Jászberényi József: Esések-veszélyek időskorban
Május 11. és május 25.: Sulyok Tamás: Okos világ -–avagy az 
élet mely területein segíthet minket a digitalizáció? A május 11-i 
előadáson szerzett ismereteket május 25-én a gyakorlatban is 
hasznosíthatják az érdeklődők.
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket vagy 
javaslataikat a programjainkkal kapcsolatosan a következő e-mail címen: idosugy@ferencvaros.hu vagy 
a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

Idősügyi programajánló
Német társalgási klub

Időpont: 02. 16.; 02. 23.; 03. 02.  
(hétfő) 10.00 óra 
Helyszín: FMK (Haller u. 27.)

Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás

Ingyenes internetezési lehetőség,  
tanácsadás diákok közreműködésével
Időpontok: 02. 16.; 02. 23.; 03.02.  
(hétfő) 15.00–17.00
02. 19.; 02. 26. (csütörtök) 14–16 óráig 
1. Helyszín: Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola és Gimnázium (Lónyay 
utca 4–8.)
Időpontok: 02.19.; 02. 26; (csütörtök) 
15.30–16.30 óráig
2. Helyszín: Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Gyógytorna 
Dési Művelődési Ház (Toronyház u. 17/B)
Időpont: 02. 18.; 02. 25.; 03. 04.  
(szerda) 11.00 óra
Helyszín: FMK (Haller u. 27.)

Számítógép-kezelői tanfolyam –  
csak előzetes jelentkezés alapján

Időpontok: 02. 18.; 02. 25.; 03. 04. 

(szerda) 15.00–16.00 óráig (kezdő és 
haladó csoport) 
1. Helyszín: Szent-Györgyi Albert  
Általános Iskola és Gimnázium  
(Lónyay utca 4–8.)
Időpontok: 02. 18.; 02. 25.; 03. 04. 
(szerda) 15.30–16.30 óráig 
2. Helyszín: Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Természetjárás – Kispesti 
helytörténeti séta

Február 19., csütörtök 10.00
Találkozás: Kőbánya-Kispest  
vasútállomás pénztárában

Vízitorna
Időpont: 02. 20.; 02. 27. (péntek) 16:00
Helyszín: 1. Molnár uszoda (Mester u. 19.)
2. Weöres uszoda (Lobogó u. 1.)

Orvosi előadás a cukorbetegségről
Február 24., kedd 14.30
Felvilágosítás, tanácsadás szakorvos, 
dietetikus közreműködésével
Helyszín: FESZ Oktatóterme  
(Dandár u. 28.)

Festőklub 
Február 24., kedd 13.00

Helyszín: Szerető Kezek Idősek Klubja 
(Friss u. 5.)

Szenior Akadémia
Március 2., hétfő 17.00
Dr. Jászberényi József: Időskori szoron-
gás, depresszió. Hol kezdődik a betegség?
Helyszín: Ádám Jenő Zeneiskola  
(Köztelek u. 8.)

Nordic-walking
Séta a Népligetben vagy a Városligetben
Időpont: 02. 12. (csütörtök) 10 óra
Találkozás: Lenhossék u. 24–28., az 
önkormányzat épületének előterében

Filmklub
A főváros hétköznapjai (a dokumentum-
film a ‘60-as, ‘70-es éveket idézi meg)
Időpont: 02. 12. (csütörtök) 15 óra
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény 
(Erkel u. 15.) 
Információ az eseményről: dokumentum-
film az 1960-as és az 1970-es évekből

Újabb elemmel bővült „A teljesség felé” program
Megtartotta első összejöve-
telét az idősügyi koncepción 
belül létrehozott német tár-
salgási klub az FMK-ban. 
Az ingyenes foglalkozásokon 
a kerület nyugdíjasai frissít-
hetik fel nyelvtudásukat.

Patakiné Ürmössy Mónika idős-
ügyi referens köszöntötte a szép 
számban megjelent érdeklődőt, 
majd tájékoztatta a jelenlévő-
ket a kerületben zajló idősügyi 
programokról. Amint elmondta, 
a 2013-ban Idősbarát Önkor-
mányzat díjjal kitüntetett Fe-
rencváros vezetése ezzel a most 
induló programmal újabb lehetőséget biztosít a kerület nyugdí-
jasainak szabadidejük hasznos eltöltésére, szellemi frissességük 
megőrzésére – egyúttal egy újabb közösségformáló rendezvé-
nyen való részvételre. A klub vezetését egy önkéntes, az erede-
ti szakmája szerint külkereskedő Mászáros Ágnes vállalta el. A 

klubtagok szintfelmérőteszt 
kitöltésével adhattak számot 
nyelvtudásukról. Az összejö-
vetelek célja a korábban meg-
szerzett nyelvtudás felele-
venítése a közös, mindenkit 
érdeklő témákról német nyel-
ven folyó társalgás keretében. 
A május végéig zajló, tizenöt 
alkalomból álló klubfoglalko-
zás során a következő témák 
kerülnek sorra: szabadidő, 
család, betegség, hobbi, uta-
zás, ünnepek, sport, oktatás, 
foglalkozás, lakóhely, otthon, 
bevásárlás, napi teendők, 
pénz, kikapcsolódás. 

A német társalgási klub létszáma jelenleg teljesen betelt, azon-
ban az esetleges lemorzsolódók pótlására lehetőség van. Ameny-
nyiben szívesen csatlakozna a hétfőnként délelőtt 10 órakor kez-
dődő összejövetelekhez, kérjük, érdeklődjön a 215-1077/392-es 
telefonszámon.
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Verseny Ferencváros történetéről
Az idén 10 éves Ferencváro-
si Helytörténeti Egyesület és a 
Ferencvárosi Pedagógiai Intézet 
helytörténeti vetélkedőt szerve-
zett általános iskolai csapatok 
számára. Az egész tanévet átölelő 
versenysorozat legutóbbi fordu-
lóján a diákok kvízkérdésekből 
álló feladatsort oldottak meg, az 
eseményen díjátadó is volt. 

– Az egyesület 2000-ben Mesélnek a 
Ferencvárosi utcák címmel helytörté-
neti kötetet szerkesztett, melyet hasz-
nos tankönyv-kiegészítőként minden 
kerületi iskola megkapott. Részben 
innen indult az ötlet, hogy kezdjünk 
el versenyeket szervezni a témában – 
mondta el a helyszínen Lukács Emília 
egyesületi elnök. A 12 tanár és muzeo-
lógus alkotta civil szervezet megmérettetése az egész tanévet át-
szövi. A helytörténeti nevelési projekt első fordulójában minden 
korcsoportban – ötödik osztálytól egészen a középiskola végéig 
– „Ki Mit Tud” vetélkedőket rendeznek Ferencvárosról, majd ez-
után az ambiciózus gyerekek folytathatják a kutatómunkát. En-
nek eredménye egy választott témában megírt dolgozat, amit a 
verseny utolsó fordulójában prezentáció formájában ismertetnek 
a zsűri előtt. Ezúttal a csoportos vetélkedőre került sor, melyen a 
diákoknak egy hosszú kérdéssorból álló feladatlapot kellett kitöl-
teniük.

– Fontos, hogy a gyerekek már kisiskoláskorban elkezdjenek is-
merkedni a helytörténettel, így később is szívesen foglalkoznak 
a témával – tette hozzá az elnök. A verseny végén díjkiosztót is 
tartottak. Az eseményen azokat az indulókat jutalmazták, akik 
nem folytatják tovább a vetélkedőt, de eddig is szép eredménye-

ket értek el. A tanulók oklevelet, könyvjutalmat és helytörténeti 
csokit kaptak. A továbbjutókra még két forduló vár: a márciusi 
dolgozatleadás és a prezentáció. A legjobban teljesítő csapat végül 
elviheti a fődíjat, egy kétnapos osztálykirándulást. 

Bácskai János polgármester személyesen köszöntötte a résztve-
vőket, majd helytörténeti csemegékkel lepte meg a gyerekeket. 
Ferencvárosról, amit a monarchia idején eredetileg Franzstadtnak 
hívtak, Krúdy Gyula is gyakran írt regényeiben, novelláiban. A 
Szindbád szerzője szerint annyi jó kis kocsma, mint Ferencvá-
rosban, sehol nincs. Krúdy egyik novellájában például főszerepet 
kapott az 1830-as évek „A régi arabs szürkéhez” nevű kocsmája, 
amelynek a helyén ma az Örökimádás temploma áll. A kocsmában 
lócsiszárok, fiákeres mesterek és bérkocsisok beszélgettek ked-
venc témájukról, a lóról, amit folyton venni vagy eladni akartak.

T. D.

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

1. Budapest melyik „testrészének” tartot-
ták Ferencvárost a 19. században?
A) a sok iskola miatt Budapest „agyának”

B) a Duna és a kezdeti alacsony beépített-
ség miatt Budapest „tüdejének”
C) az élelmiszeripar és a piacok miatt Bu-
dapest „gyomrának”
2. Milyen nemzetiségű volt a Nemzeti Szín-
ház melletti Gregersen körönd névadója?
A) dán B) német C) norvég
3. Milyen hajó szerepel a kerület címerében?

A) hajómalom B) ter-
ményszállító uszály
C) lakóhajó
4. Milyen intézmény 
található Szvetenay 
Márton egykori tel-
kén, az előző számunk-
ban is említett korábbi 
Szvetenay, mai Lenhos-
sék utcában?
A) Leövey Klára Gim-
názium
B) SOTE II. Patológiai 

Intézete (régebbi nevén Kórbonctan)
C) Rádió- és Televízió-történeti Múzeum
5. Ferencváros Magyarország hányadik 
legnagyobb városa lenne népesség alap-
ján?
A) 10. B) 17. C) 25.
6. Mi a különlegessége a kerületben futó 
83-as trolibusznak?
A) csak ezen a járaton közlekednek csuk-
lós trolik Budapesten
B) ez a legritkább trolijárat
C) ez az egyetlen olyan trolibuszjárat a 
fővárosban, ami nem érintkezik más troli-
buszviszonylatokkal, azaz szigetüzemként 
működik

Előző lapszámunk nyertese: Boldizsár Ivett. 
Gratulálunk! Kérjük, írja meg postacímét 
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre! A 
helyes megfejtés: 1 – B, 2 – A, 3 – C, 4 – C, 
5 – B, 6 – CGregersen körönd. Forrás: zöldkalauz.hu
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 FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAjÁNLójA

KuLTÚRA

dr. Bácskai János polgármester

Baranyi Krisztina  (MSZP–EGYÜTT-PM–DK)

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP) 

Fröhlich Péter (Fidesz–KDNP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP–EGYÜTT-PM–DK)

Gyurákovics Andrea 1. evk. (Fidesz–KDNP)

 Intzoglu István, 11.evk. (MSZP–EGYÜTT-PM–DK)

Jancsó Andrea Katalin (LMP)

Kállay Gáborné alpolgármester

Pál Tibor (MSZP–EGYÜTT-PM–DK)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)

Szilágyi Zsolt (JOBBIK)

Mészáros László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)

    KÉPVISELŐI FOGADóóRÁK

Minden hónap utolsó 
csütörtökén 12–16 óráig, a 
Polgármesteri Hivatalban (I. em. 
24.). Minden hónap második 
csütörtökén 17–18 óráig a Jó-
zsef Attila-lakótelepen (Torony-
ház u. 3/b – Ügyfélszolgálati 

Kirendeltség). Bejelentkezés az Ügyfélszolgálati Irodákon 
(IX., Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 3/b) személyesen 
a hónap minden munkanapján, ügyfélfogadási időben.

Minden hónap második csütörtökén 18–20 
óráig. 
Franciaudvar (Közraktár utca 24.) 
Bejelentkezés: 06/20/393-6650, baranyi.
krisztina@ferencvaros.hu

Minden hónap második kedd, 12–14 óra. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/b), illetve egyez-
tetés alapján. Telefon: 06/20/513-0779

Fogadóóra egyeztetés alapján. 
Tel.: 06/20/942-5266

Minden hónap első péntek, 10–12 óra. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/b). Telefon: 280-
7195, e-mail: hidasi.gyula@ferencvaros.hu

Minden hónap első hétfőjén 16-18 óráig. 
Helye: Fidesz iroda Lónyay u.48.  
(Bakáts utca sarok)

Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig, illetve 
előzetes bejelentkezés alapján. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat (RÖNK) 
iroda (Toronyház u. 3/b) Telefon: 06/20/921-0943

Minden hónap második keddjén. 
Bejelentkezés: telefonon (06/20/526 4808) 
és emailen (jancso.andrea@ferencvaros.hu).

Minden hónap első hétfő-
jén 16.30–18.30 óráig. 
Helye: Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14., II. 
emelet 38. 
Bejelentkezés az 
Ügyfélszolgálati Irodákon 

(IX., Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 3/b) 
személyesen a hónap minden munkanapján, 
ügyfélfogadási időben.

Minden hónap első hétfőjén, 15–17 óra, 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP 
irodája (IX., Toronyház u. 3.). Telefon: 348-
0864, e-mail: ptibor9@gmail.com

Helyszín: FMK vagy az Ecseri út 19. szám 
alatti ügyfélszolgálati iroda.
Előzetes bejelentkezés alapján: 
06/20/975-8262

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján.
Elérhetőség: 06/70/707-9105

Minden hónap első hétfőjén 16–17.30 óráig 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől) 
06/20/355-9819, meszaros.laszlo@ferencvaros.hu

Előzetes bejelent-
kezés alapján  
bármikor.  
Telefon: 
06/20/279-7025,  
e-mail:  
vas.imre@fidesz.hu

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő 

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)

Minden hónap első hétfőjén 17–19 óráig. 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől)  
06/20/807-4734, illyesmikl@gmail.com

Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (Fidesz–KDNP)

Előzetes egyeztetés alapján. 
Elérhetőség: 06/20/357 1135 vagy 
kulpinszky@gmail.com

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)

Előzetes egyeztetés alapján. 
Bejelentkezés: 20-969-8849 
Helye: Köztelek u. 2.

Zombory Miklós alpolgármester 

Minden hónap második 
csütörtök 16-18 óráig, 
helye: Bakáts téri általá-
nos iskola 
Alpolgármesteri 
fogadóóra: minden hónap 
harmadik csütörtökén 

16.00–18.00 óra, helye: Polgármesteri Hivatal, 
Bakáts tér 14., II. emelet 38. Bejelentkezés az 
ügyfélszolgálati irodákon (IX., Bakáts tér 14. 
vagy Toronyház utca 3/b) 
személyesen a hónap minden 
munkanapján, ügyfélfogadá-
si időben.

Baba-mama börze 
Baba-, gyerekruha- és játékvásár 
Február 21., szombat 9.00–12.00
Helyszín: FMK földszinti nagyelőadó+aula
A belépés díjtalan! 

FMK Gyermekszínház 
Mosolygó alma bérlet
Március 3., kedd 10.00
Elvarázsolt Katinka
zenés mesejáték – a Tihanyi Vándorszín-
pad előadása
Csengő barack bérlet
Március 4., szerda 10.00
Süsü, a várvédő, zenés mesejáték –  
a Fogi Színház előadása    
Szóló szőlő bérlet
Március 10., kedd 10.00        
A kék kutya története, zenés bábjáték –  
az Ametist Bábszínház előadása

A három előadásra szóló bérlet ára 1700 Ft.
Egy előadásra szóló jegy ára 800 Ft.
Az előadások helyszíne a Ferencvárosi 
Művelődési Központ színházterme  
(Haller u. 27.). 
Bérletigényüket a 476-3423-as és a 
06/20/498-0046-os telefonszámon jelez-
hetik Arapovicsné Kiss Ágnes művelődés-
szervezőnél.

Kiállítások 
P. Kovács István grafikus festőművész 
„Életfa” c. kiállításának megnyitója          
Március 11., szerda 17.00
Helyszín: FMK szalonterem + folyosóga-
léria
A kiállítás megtekinthető április 8-áig.
A belépés díjtalan! 
Személyes időutazó/Fraktálterek
Gábor Éva Mária Munkácsy-díjas szob-
rászművész kiállítása

Megnyitó: február 18., szerda 18.00 
Megnyitja: Urbán Ágnes művészettörté-
nész
Látogatható: március 12-éig, keddtől 
szombatig 10.00–18.00
Helyszín: Pincegaléria (Mester utca 5.)
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A gyógyulási esély összefügg  
a D-vitamin-szinttel
– A súlyos és krónikus betegeknél 50 százalékkal növeli az el-
halálozás kockázatát a D-vitamin-hiány – állítja Szabó András, 
a Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyerekgyógyászati Klinikájának 
igazgatója. Ezért lenne szerinte elengedhetetlen minden, többek 
közt rákos vagy kardiovaszkuláris betegségben szenvedő páciens 
D-vitamin szintjét normalizálni a kezelés mellett. Magyarorszá-
gon a felnőttek 94 százaléka D-vitamin-hiányos, 21 százalékuk 
pedig nagyon súlyos D-vitamin-hiányban szenved. A gyerekek 
adatai jobbak: kétharmaduknak van D-vitamin-hiánya, és mind-
össze 5 százalékuké súlyos mértékű. 

 
 
 
 

A D-vitamin hormonként funkcionál a szervezetben, hiánya ese-
tén jelentősen megnő számos betegség (cukorbetegség, asztma, 
magas vérnyomás, szklerózis multiplex, reuma, daganatok stb.) 
kialakulásának kockázata. Nemzetközi összesítő elemzések iga-
zolták, hogy a súlyos D-vitamin-hiányos állapot a halálozás koc-
kázatát 50 százalékkal növeli, enyhe hiánynál ez az arány 10–14 
százalék. Tumor esetében kétszeres a halálozási esély akkor, ha 
a beteg hiányállapotban szenved, és nem kap D-vitamint.

A kardiovaszkuláris elváltozásoknál (infarktus, agyvérzés, ér-
elmeszesedés) kiderült, hogy a D-vitamin-kúra jobban csökkenti 
a halálozás kockázatát, mint a tumorok esetében. Ezen kívül a 
cukorbetegség, a szklerózis multiplex és autoimmun betegsé-
geknél is jelentősen növeli a túlélést. Az adatok alapján Szabó 
András szerint egyértelmű: szakmai alapelv minden beteg D-vi-
tamin szintjét normalizálni. Sajnálatosnak nevezte, hogy ez a 
probléma évtizedek óta ismert, mégsem ment még át a szakmai 
gyakorlatba. 

2006 óta érvényben van az a szakmai irányelv, miszerint a ve-
sebetegek D-vitamin szintjét normalizálni kell. Ennek ellenére 
egy, 2013-ban végzett felmérés szerint a magyar vesebetegek 
csak 3 százaléka kapott D-vitamint. Szerinte erre fel kell hívni 
az orvosok figyelmét, és a pácienseket is tájékoztatni kell. Azt 
tanácsolja, hogy háziorvosukkal beszéljék meg ezt a lehetőséget, 
írassanak fel receptre D-vitamint. Ez azért is tanácsos, mert több 
készítményt is lehet recept nélkül kapni, de az adagolást érde-
mes orvossal megbeszélni.

(Forrás: Semmelweis Egyetem)

WALTER – elindult a Web Alapú Légiforgalmi 
Tájékoztató Elektronikus Rendszer
A WALTER egy olyan korszerű, kényel-
mes és egyszerűen kezelhető szolgáltatás, 
amellyel Budapest vonzáskörzetén belül 
bárki megjelenítheti a légi járművek po-
zícióját és adatait egy adott időpontban. 
A HungaroControl honlapján elérhető új 
rendszer naprakész adatokat szolgáltat a 
főváros feletti légi forgalom alakulásáról, 
így fontos szerepet játszik a lakosság tájé-
koztatásában. Ezentúl hozzájárulhat a légi 
forgalom pontosabb megértéséhez, illetve 
a légiközlekedés zajterhelésével kapcsola-
tos panaszok kezeléséhez is. 

A HungaroControl radaradataiból táp-
lálkozó, nyilvános weboldal segítségével 
térképen megjeleníthető a Budapest Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez tartozó 
manőverezési területen közlekedő repülő-

gépek pozíciója, kiegészítve a gépek járat-
számával, típusával, valamint az indulási 
és érkezési állomásokkal egy kiválasztott 
időintervallumon belül. Az alkalmazással 
15 napra visszamenőleg lekérdezhetők a 
levegőben közlekedő járművek adatai a 
felhasználó által megadott cím vagy GPS-
koordinátákkal meghatározott pozíció 3,7 
kilométeres körzetében. 

Érdekes újítás, hogy az elhaladt légi jár-
mű kiválasztásával nemcsak annak hely-
zete, járatszáma, típusa ismerhető meg, 
hanem a kiválasztott pozíciótól vett mi-
nimális távolsága is. Az adatok térképes 
felületen, könnyen kezelhető módon, egy-
szerűen böngészhetők. A járműről kapott 
információk lementhetők, és 15 napnál 
hosszabb ideig tárolhatók. A felhasználói 

lekérdezésekhez kapcsolódóan beküldhe-
tők visszajelzések is, amelyek eredményeit 
a HungaroControl anonim módon, statisz-
tikai célból feldolgozza, és további fejlesz-
tései finomhangolására felhasználja.
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FELHÍVÁS

KÖZÉRDEKŰ

GONDOSKODó FERENCVÁROS

Tájékoztató az élelmiszer-támogatás igényléséről
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvá-
ros Önkormányzata 2014-ben – új támo-
gatási formaként – bevezette a húsvéti 
élelmiszer-támogatást.  

Az élelmiszer-támogatás kérelemre: a 
Budapest IX. kerületben bejelentett állan-
dó lakóhellyel rendelkező és életvitelsze-
rűen a Ferencvárosban tartózkodó, a tárgy-
évben a 70. életévét betöltött személynek, 
valamint a négy- vagy többgyermekes csa-
ládok részére adható. A kérelmek benyúj-
tásának határideje: 2015. március 31-e. 

A kérelemhez leadásakor kérjük, hozzák 
magukkal személyi igazolványukat, illetve 
– ha van – lakcímkártyájukat.

2015-től a támogatás már nem Erzsébet-
utalványban, hanem – igény szerint – fo-
lyószámlára történő utalással vagy postai 
úton kerül kifizetésre. Változott a támoga-
tás összege is, amely ez évtől személyen-
ként, illetve gyermekenként egységesen 
5000 forintra emelkedett. A támogatás 
igénybevételéhez szükséges formanyom-
tatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfél-

szolgálatain (Bakáts tér 14., Lenhossék u. 
24–28., Toronyház u. 3/B,  Ecseri út 19.) 
érhető el, ahol egyúttal a kérelmet is be le-
het nyújtani.

További információ: személyesen: a Hu-
mánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 24–
28., ügyfélfogadás: hétfőn: 8–18, kedden, 
szerdán, csütörtökön: 8–16, pénteken: 8–12 
óráig), telefonon: a 215-1077/320-as tele-
fonszámon, illetve a 217-7105-ös faxszá-
mon, valamint a humanszolg@ferencvaros.
hu e-mail címen.

Kedves Ferencvárosiak!
Látogassuk meg együtt Magyarország legszebb épületét, az 
Országházat! Az idegenvezetéssel egybekötött Parlament-
látogatás tervezett időpontja: 2015. március 10. (kedd) 11.30.
Ha részt szeretne venni a programon, kérem, legkésőbb 
március 1-jéig jelentkezzen be telefonon: 06/20/357-1135.

Kulpinszky Eleonóra
önkormányzati képviselő

Parlament-látogatás

Tisztelt Gépjárművet Üzemeltető 
Ferencvárosi Lakosok!
A kedvezményes várakozásra jogosító 
2014. évi engedélyek 2015. március 
31-én lejárnak. Felhívjuk szíves fi-
gyelmüket, hogy az ez évre szóló engedé-
lyek ügyintézését nem célszerű az utolsó 
pillanatra hagyni, ugyanis a legtöbben 
csak a határidő közeledtével fordulnak ügyfélszolgálatunkhoz. 
Célunk, hogy minél hatékonyabban történjen az engedélyek ki-
adása, ezért az alábbiak figyelembevételét javasoljuk: 
•	 Az engedélykérelmeket nemcsak személyesen az ügyfélszol-

gálati irodánkban adhatják le, hanem postai úton vagy elektro-
nikusan (engedely@ferencvarosiparkolas.hu címre), valamint 
meghatalmazott útján is eljuttathatják cégünkhöz. Az igénylés-
hez szükséges nyomtatványok beszerezhetők a Lónyay u. 13/A 
szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban vagy letölthetők honla-
punkról: www.ferencvarosiparkolas.hu  

•	 A kérelem benyújtásával egyidejűleg a hozzájáruláshoz való 
jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat be kell mutatni, 
vagy azok másolatát csatolni kell. Ezért célszerű előre meggyő-
ződni a szükséges dokumentumok hiánytalan meglétéről. 

•	 A hozzájárulások kiadásának, cseréjének költségtérítési díja 
2000 Ft, amely kiegyenlíthető:

•	 a kiküldött készpénz-átutalási megbízással, 
•	 ügyfélszolgálati irodánk pénztárában (1093 Bp., Lónyay 

u. 13/A)
•	 banki átutalással: (számlaszám: 12001008-00170290-

04900004 SWIFT kód (BIC): UBRTHUHB, IBAN: HU 
92 12001008-00170290-04900004). Banki átutalás ese-
tében a közlemény rovatban feltétlenül kérjük feltüntetni 
a csekken szereplő befizető azonosítót, a gépjármű rend-
számát, illetve a következő megjelölést: „engedély költ-
ségtérítése”.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az engedélykérelmek feldolgozása 
nem azonnal, hanem a beérkezés sorrendjében történik. Felmerülő 
kérdés esetén ügyfélszolgálatunk munkatársai készségesen állnak 
rendelkezésre a 920-0342-es telefonszámon.

Tisztelettel: 
Lászay János ügyvezető, Ferencvárosi Parkolási Kft.

www.válasz.hu

Önkormányzati kapcsolattartó: Ladányi Erika
Telefon: +36/1/459-3636
E-mail: ladanyi.erika@ferencvaros.hu

TERMELŐI PIAC
József Attila-lakótelepen minden szombaton  
8.00–13.00 óráig

BOLHAPIAC
Bolhapiac a Lakótelepi Termelői Piac  
területén március 8-án (vasárnap) 8.00–13 óráig

Az árusoknak regisztrálni szükséges, ezt az alábbi 
elérhetőségeken tehetik meg:
Bolla Gáborné
1097 Budapest, Ecseri út 19.
Telefonszám: +36/1/347-0587
E-mail: bolla@ferencvaros.hu
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Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Hangay Kinga 
2014. december 3.

Rácz Benedek Dániel 
2014. augusztus 9.

Aszódi Dániel 
2014. december 7.

Czakó Viktória 
2014. augusztus 14.

Stubán Olivér Attila 
2014. november 26.

Martinez-Katona Milagros 
2014. november 9.

Máté Marcell Dominik 
2014. április 30.

Tordai Mór 
2014. április 20.
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