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Egy megtörtént eset példáján a 
termékbemutatókkal kapcsola-
tos veszélyekre figyelmeztetjük 
olvasóinkat.

A Szomszédok zsémbes Janka 
nénije vendégeskedett 
Ferencvárosban.

nőnApI HÉTVÉGE 
A TErMELőI pIACOn

7

Szombaton nőnapi meglepe-
téssel, vasárnap bolhapiaccal 
várták a vásárlókat.  

Ferencváros szociális rendeletében szereplő támogatások listáját keresse a 2–3. oldalon

A nemzet megmentői előtt tisztelgett a kerület
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire emlékezett Ferencváros Önkormányzata a Ráday 
utcai Kossuth-emléktábla előtt március 13-án. A megemlékezésen Bácskai János polgármester arról beszélt, újra és 
újra felül kell vizsgálni, hűek maradtunk-e a forradalom örökségéhez. 

– A hazaszeretet ott kezdődik, amikor 
egymást szeretik azok, akik egy hazában 
élnek. De ezt olyan nehezen értik meg az 
emberek – kezdte beszédét Wass Albert 
szavaival a polgármester. Bácskai János 
március 15-ét reménykeltő ünnepnek 
nevezte, amelynek erejét Petőfi lángoló 
versei, a tavasz, a fiatalság lendülete és az 
erőszak nélküli forradalom eszméje adja. 
Elmondta, ma már a modern parlamentá-
ris Magyarország megszületésének nap-
jaként is ünnepeljük a polgári forradalom 
kezdetét, melynek célja a nemzeti függet-
lenség és az alkotmányos berendezkedés 
kivívása volt. – Március 15-e egyben a 
magyar sajtó napja is – tette hozzá.

A polgármester szerint a legnagyobb 
tiszteletet azok a bátor emberek érdemlik, 

akik szemben az árral, az idegen nyomás-
sal és az elvárásokkal mertek a szabadsá-
gért harcolni. – Ők azok, akik legyőzték 
saját félelmeiket, miközben százak súgták 
a fülükbe, ne merjétek megtenni – mondta 
Bácskai János, aki szerint mindig a bátrak 
fordították meg a történelmet, mert csak 
ők képesek a nemzetért cselekedni, áldo-
zatot hozni. Ugyanakkor hangsúlyozta, az 
ünnep tükröt is állít elénk és önvizsgálatra 
késztet: vajon hűek vagyunk-e a ‘48-as 
eszmékhez, szolgáljuk-e nemzetünket?

 A városvezető ezután a szabadságharc 
szellemi vezére, Kossuth Lajos levele-
iből és beszédeiből idézett: a pozsonyi 
országgyűlési beszédek, Görgey és Bem 
kinevezési levele, az általános népfel-
kelésre való felhívása és a harcokról írt 

feljegyzések által az ünneplők újra átél-
hették a forradalmi eseményeket. Ezek 
között szerepelt Kossuth mint kormány-
zó elnök Rózsa Sándornak szánt bűnbo-
csátó levele, amelyben felszólítja, ha fel-
hagy bűnös életmódjával és 150 lovassal 
csatlakozik a harcoló magyarokhoz, fel-
mentik büntetése alól. 

A beszéd után a Company Canaria Tánc-
együttes magyar verbunkost adott elő, 
majd Bregyán Péter színművész szavalta 
el Reményik Sándor Erdélyi március című 
versét. Az Ádám Jenő Zeneiskola kórusa 
népdalcsokorral zárta a rendezvényt. Az 
ünnepség végén a pártok kerületi képvi-
selői, valamint civil és társadalmi szerve-
zetek helyezték el koszorúikat a Kossuth-
emléktábla előtt.      T. D.
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2015. március 1-jétől lépett hatályba a szociális ellátásokról szóló törvény módosítása, amely értelmében az állam által 
biztosított segélyezési formákon túl (időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, ápolási díj, alanyi és normatív köz-
gyógyellátás) a szociális támogatás az önkormányzatok feladata lesz. A helyhatóságok képviselő-testületei szabadon 
dönthetnek a települési támogatások összegéről és formájáról. 

Ferencváros Önkormányzata a február 19-
én megtartott Képviselő-testületi ülésen 
megalkotta rendeletét, amely tartalmazza a 
rendszeres és a rendkívüli pénzbeli és ter-
mészetbeni támogatások formáit, valamint 
a települési támogatások megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának és a felhaszná-
lás ellenőrzésének szabályait.  

Az új rendelet megalkotásakor az önkor-
mányzat azt tűzte ki célul, hogy a korábbi 
rendelet alapján ellátásban részesülők köre 
és az ellátások tartalma minél inkább meg-
maradjon, illetve az addig ellátásra jogosul-
tak számára minimalizálják a változások 
veszteségeit. Végül – a korábbiakhoz képest 
– bizonyos területeken még növekedett is az 
ellátások összege és bővült a támogatottak 
köre. Ferencváros Önkormányzata a 2015. 
évi költségvetésben önként vállalt feladat-
ként 360 millió forintot biztosít támogatá-
sokra, ez 140 millióval több az előző évinél. 

rendszeres települési 
támogatások:

1. Jövedelempótló rendszeres támogatás
Az új, havonként folyósított támogatási 
forma azoknak az aktív korú, jövedelem-
mel nem rendelkező ferencvárosi szemé-
lyeknek nyújtható, akik megfelelnek a jo-
gosultsági feltételeknek.

A jövedelempótló rendszeres támogatást 
a kérelem benyújtásának napjától kezdő-
dően határozatlan időre állapítják meg, 
a támogatásra jogosultság feltételeinek 
fennállását évente legalább egyszer felül-
vizsgálják.

A támogatás összege: 
• egyedül élő kérelmező esetében: 

     havi 20 000 forint
• gyermeket egyedül nevelő esetében:
   havi 22 000 forint
• családban élő kérelmező esetében: 

     havi 18 000 forint

2. Közüzemi díj és közös költség
    támogatás

Az egy év időtartamra, havi rendszeres-
séggel folyósítható új támogatási forma a 
Ferencvárosban életvitelszerűen élő sze-
mélyek részére nyújtható, az általuk lakott 
lakás költségeinek viseléséhez.

Közüzemi díj és közös költség támogatás-
ra jogosult az a személy, akinek a háztar-
tásában az egy fogyasztási egységre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg a 85 500 
forintot, a háztartás tagjai egyikének sincs 
vagyona, és nem részesül normatív lakás-
fenntartási támogatásban. 

3. Fűtéstámogatás
A IX. kerületben bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező sze-
mélynek a lakása fűtése céljából igénybe 
vett vezetékes, illetve PB gázfogyasztás-
ra, távhőfelhasználásra, elektromosáram-, 
tüzelőolaj-, fa- és szénfogyasztásra, fűté-
si időszakban támogatás állapítható meg, 
amennyiben a jogosultsági feltételek a ké-
relmező esetében fennállnak. 

4. Lakbértámogatás
2014. decemberben megújult támogatási 
forma, amely egy év időtartamra állapít-
ható meg az állandó bejelentett lakóhellyel 
rendelkező, Ferencváros Önkormányzata 
tulajdonában álló lakás bérlőjének.

A lakbértámogatás összege, mely nem le-
het kevesebb havi 1000 és nem lehet több 
havi 10 000 forintnál, jövedelemfüggő.  

5. Adósságkezelési szolgáltatás
Adósságkezelési szolgáltatásban részesül-
het az a IX. kerületben élő személy, aki 
önhibáján kívül az általa lakott lakásra a 
lakhatással kapcsolatos kiadásaival össze-
függő adósságot halmozott fel.

Az adósságkezelési szolgáltatás megálla-
pításához a jogosultsági feltételek együttes 
fennállása, valamint az szükséges, hogy a 
kérelmező vállalja az őt terhelő adósság és 
az önkormányzat által megállapított adós-
ságcsökkentési támogatás különbözetének 
megfizetését, illetve az adósságkezelési ta-
nácsadáson való részvételt.

Az adósságcsökkentési támogatás mér-
téke nem haladhatja meg a kezelendő hát-
ralék 75 százalékát, összege maximum
300 000 forint. A támogatás legfeljebb 18 
havi részletekben nyújtható. 

6. Méltányossági
    közgyógytámogatás

Feltétele, hogy a kérelmező ne rendelkez-
zen érvényes közgyógyellátási igazolvány-
nyal, és az egy főre jutó havi nettó jövedel-
me ne lépje túl a jogosultsági értékhatárt, 
ugyanakkor a havi rendszeresen szedett 
gyógyszerköltségének meg kell haladnia 
az 5700 Ft-ot.

A támogatás összege kizárólag a közgyógy-
ellátásra kiadható gyógyszerekre állapítható 
meg, maximum 12 000 Ft összegben.

Ferencváros fenntartja országosan is kiemelkedő támogatási rendszerét

A méltányossági közgyógytámogatás Ferencváros Önkormányzatának egyik 
legnagyobb vállalása: 90 millió forintos tétel az idei költségvetésben.
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7. Helyi gyógyszertámogatás
A Ferencvárosban élő időskorúak részére 
a 2013-ban bevezetett gyógyszertámoga-
tás jövedelem alapján évente két alkalom-
mal, továbbá a kérelmező jövedelmétől 
függetlenül évente egy alkalommal adha-
tó. A támogatás összege személyenként 
5000 forint. 

rendkívüli települési
támogatások

1. Rendkívüli támogatás
Az önkormányzat rendkívüli települési 
támogatást (korábban önkormányzati se-
gély) köteles nyújtani a létfenntartást ve-
szélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe ke-
rült ferencvárosi személyek részére, akik 
emiatt önmagukról, illetve családjukról 
más módon nem tudnak gondoskodni vagy 
alkalmanként jelentkező többletkiadásaik 
miatt anyagi segítségre szorulnak. 

2. Karácsonyi támogatás
Jogosultak köre: a rendszeres nyugellá-
tásban, illetve rendszeres nyugdíjszerű 
ellátásban részesülők, a tartósan vagy sú-
lyosan beteg, valamint a 3 vagy annál több 
gyermeket nevelő családok, az időskorúak 
járadékában részesülők és az egészségká-
rosodásukra tekintettel jövedelempótló 
rendszeres támogatásban részesülők. 

A karácsonyi támogatásra való jogosult-
ság jövedelemhatára 85 500 Ft.

3. Élelmiszer-támogatás
A 2014-ben bevezetett élelmiszer-támo-
gatás a kerületben állandó bejelentett la-
kóhellyel rendelkező, a tárgyévben 70. 
életévüket betöltött személyek, illetve a 
négy- vagy többgyermekes családok szá-
mára nyújtható, a húsvéthoz kapcsolódó 
idényjellegű támogatás.  

A támogatás összege személyenként ,illet-
ve gyermekenként egységesen 5000 forint. 

4. Iskolakezdési támogatás
Az önkormányzat a 2014. évben beveze-
tett iskolakezdési támogatással továbbra is 
segítséget kíván nyújtani az iskoláztatással 
kapcsolatos kiadások viseléséhez. Az isko-
lakezdési támogatásra jogosultak köre: a 
gyermekét egyedül nevelő szülő, a három- 
vagy többgyermekes családok, illetve a 
tartósan beteg gyermeket nevelő családok 
nappali tagozaton (általános, közép- és 
szakiskolás) tanuló gyermekei. A támogatás 
tanulónként egységesen 3000 forint. 

5. Születési és életkezdési támogatás
A 2013-ban bevezetett születési és élet-
kezdési támogatás a gyermeket vállaló 
családok számára nyújt segítséget. A támo-
gatás összege gyermekenként egységesen 
40 000 forint, amelyből minimum 30 000 
forint a gyermek nevére megnyitott Start-
számlára kerül utalásra. 

6. Védőoltások
Az önkormányzat a legfeljebb 3. élet-
évüket betöltő, IX. kerületi lakóhellyel 
rendelkező gyermekek részére a kullancs 
terjesztette agyvelőgyulladás, járványos 
agyhártyagyulladás, rotavírus okozta has-
menés és bárányhimlő elleni védőoltásokat 
biztosít, amennyiben a család egy főre jutó 
havi jövedelme nem haladja meg a jogo-
sultsági határt.

7. Gyermekétkeztetési támogatás
Az önkormányzat a IX. kerületi állandó 
bejelentett lakóhellyel rendelkező szoci-
álisan rászoruló családok óvodás, illetve 
nappali tagozatos tanulói részére gyermek-
étkeztetési kedvezményt nyújt. 

Amennyiben a gyermek vagy a tanuló 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesül, valamint a gyermekvédelmi 
törvény alapján normatív gyermekétkez-
tetési támogatásra jogosult, úgy a gyer-
mekétkeztetési támogatás nem állapítható 
meg a számára. 

8. Jogosítvány megszerzésének
    támogatása

Az önkormányzat a kerületben legalább 
egy éve állandó bejelentett lakóhellyel 
rendelkező tanulók részére az érettségi 
letételéig a „B” típusú jogosítvány meg-
szerzéséhez 50 000 forint összegben tá-
mogatást nyújt. 

A legalább középfokú komplex típusú 
nyelvvizsgák vizsgadíjának támogatása 
iránti kérelmet a továbbiakban a „deák” 
Közalapítványhoz (1092 Budapest, Bakáts 
tér 14.) kell benyújtani.  

9. Oktatási támogatás
Az önkormányzat által működtetett és a 
Ferencváros közigazgatási területén műkö-
dő egyházi fenntartású köznevelési intéz-
mények (általános, közép- és szakiskolák) 
IX. kerületi állandó bejelentett lakóhely-
lyel rendelkező nappali tagozatos tanulói 
részére az 1–8. osztályban a szükséges 
taneszközcsomagot biztosítja, valamint a 
4–12. osztályban a tankönyvek megvásár-
lásához szükséges támogatást nyújt. 

Az önkormányzat a Ferencváros közigaz-
gatási határán kívül működő általános is-
kolákban tanuló, de a IX. kerületben állan-
dó bejelentett lakóhellyel rendelkező 4–8. 
osztályosok részére – a család jövedelmi 
helyzetétől függetlenül – legfeljebb 10 000 
forint erejéig segítséget nyújt a tankönyvek 
kifizetéséhez.  

10. Lakhatást segítő támogatás
Az önkormányzat kérelemre a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendkívüli élethelyzetre tekin-
tettel évente egyszeri alkalommal legfel-
jebb 100 000 forint támogatást biztosíthat 
a IX. kerületben állandó bejelentett lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelke-
ző személy részére.   

A lakhatást segítő támogatásban részesí-
tett személy köteles visszafizetni a támo-
gatás összegét, amennyiben kérelme során 
a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot 
tett, vagy nem az adott célra használta fel a 
kapott támogatást. 

Az önkormányzat egyéb, szociális célt 
szolgáló támogatásokkal is igyekszik a 
Ferencvárosban élő nyugdíjasok és gyer-
mekgondozási segélyben részesülők, a 
mozgásukban korlátozottak, továbbá a 
Gyermekek Átmeneti Otthonában és a 
Családok Átmeneti Otthonában elhelye-
zett, rendszeresen iskolába járó gyermekek 
részére támogatást biztosítani.

Ezek a támogatási formák: köztemetés, 
a nyugdíjasok és a gyermekgondozási 
segélyben részesülők ingyenes könyvtár-
használata, mozgáskorlátozottak lakásá-
nak akadálymentesítési támogatása, tanu-
lóbérlet biztosítása, valamint HPV elleni 
védőoltás a 13–18 éves gyermekek részére. 

A tájékoztatás nem teljes körű, az önkor-
mányzat az új rendszer működését bizo-
nyos idő elteltével felülvizsgálja, és ha 
szükséges korrigálja. A rendszeres és a 
rendkívüli települési támogatások forma-
nyomtatványon igényelhetők, a támoga-
tásokkal kapcsolatban bővebb információ 
személyesen a Polgármesteri Hivatal Hu-
mánszolgáltatási Iroda ügyfélszolgálatán 
(1096 Budapest Lenhossék u. 24–28. fszt.), 
vagy telefonon a 215-1077/459-es, illetve 
a 2015-1077/465-ös melléken kérhető.

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Ferencváros fenntartja országosan is kiemelkedő támogatási rendszerét
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Lapunk új rovatában olyan, hónapok, esetleg évek óta 
üresen álló telkek, félbehagyott építkezések nyomába 
eredünk, amelyekről sokan szeretnék megtudni, van-e 
gazdájuk, és mi lesz a sorsuk. Amennyiben az Ön lakókör-
nyezetében is van elhagyott terület vagy építmény, kérjük, 
írja meg nekünk a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre, 
és mi utánajárunk.

Több olvasónk is érdeklődött a Thaly Kálmán–Tűzoltó utca sarkán 
álló, egykori Laboratóriumi Műszergyár romos épületének sorsa 
felől. A fiatalabb olvasóink számára talán inkább Tűzraktérként is-
mert szellemházzal kapcsolatban Ferencváros főépítészét kérdez-
tük. Szűcs Balázs elmondta, az ingatlan külföldi tulajdonosa egy 
több száz fős kollégiumot kíván létrehozni a Semmelweis Egyetem 
új tömbjével szemközti épületben. Ehhez már az engedélyezési ter-
vek is rendelkezésére állnak, a munkálatok megkezdésének azon-
ban financiális akadálya van. A tulajdonos elmondása szerint egy-
maga nem képes előteremteni az átépítéshez szükséges összeget, 
ezért a beruházás megvalósításához jelenleg befektetőtársat keres.

A környék fejlődése szempontjából örömteli fejlemény viszont, 
hogy a szomszédos, Üllői út–Thaly Kálmán utca közti telken ja-

vában zajlik a 4 csillagos Hotel Di Verdi építése. A jelenleg Bu-
dapest legnagyobb volumenű építkezéseként készülő szálloda 
átadása több lépésben valósul meg. A Thaly Kálmán utcai tömb 
várhatóan még ez év decemberében, az Üllői úti traktus 2016 ok-
tóberében, míg a harmadik, udvari rész 2017 áprilisában nyit meg.

beregszásziak 
látogattak 
a fővárosba
Testvérvárosunk, Beregszász delegációja 
látogatott Budapestre március 6-án. A 
Beregvidék FC felnőtt- és utánpótláscsa-
patának tagjai, valamint a városvezetők 
megtekintették a Fradi-stadiont és -múze-
umot, valamint a Parlamentet.

A kárpátaljai csoportot Bácskai János fo-
gadta a Groupama Arénánál. Ferencváros 
polgármestere örömét fejezte ki, hogy 
ilyen szép számban jöttek el testvérváro- 
sunkból, egyúttal aggodalmát fejezte ki az 
Ukrajnában uralkodó helyzet miatt. A Fra-
di látogatóközpontjában a csoport hallha-
tott az FTC múltjáról, a stadion építésének 
körülményeiről, majd felkeresték az öltö-
zőket, a sajtószobát, a VIP-termeket, vala-
mint a Fradi-múzeumot. A pályára kiérve 

lelkesen vették fel saját mezüket, hogy 
csoportképet készítsenek a stadion füvén.

Ebéd után az Országházat látogatták meg 
a vendégek. A Parlament előtt Pánczél 
Károly országgyűlési képviselő, a Nemzeti 
Összetartozás Bizottságának elnöke sze-
mélyesen fogadta őket. A jókedvű, fáradha-
tatlan csapat még egy kétórás sétát is tett a 

belvárosban. Élményekkel és fotókkal gaz-
dagodva tértek haza Kárpátaljára, szívük-
ben az együvé tartozás érzésével.
Búcsúzóul Babják Zoltán, Beregszász pol-
gármestere köszönetét fejezte ki Ferencvá-
ros vezetésének, amiért biztosította az utat 
a csoportnak.

(forrás: ferencvaros.hu)

UTÁNAJÁRTUNK

Hajléktalanokon segíthet feleslegessé vált ruháival
A Máltai Szeretetszolgálat Albert Flórián úti Fürdő és Fertőtlenítő Állomása köszönettel fogad ruhaadományokat. A fürdő igénybevéte-
le után tiszta ruhát kap minden rászoruló, ezért elsősorban férfiruhára, alsóneműre és cipőre van szükség. Az adományokat nyitvatartási 
időben a fertőtlenítő állomás munkatársai veszik át.

Cím: Fertőtlenítő Fürdő Állomás, IX. ker., Albert Flórián út 5–7.
Telefonszám: 06/1/210-03-03
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.00–20.00
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Drogterjesztők rács mögött
Több állampolgári bejelentés is ér-
kezett tavaly a Liliom utca környé-
kéről kábítószer-kereskedőkkel kap-
csolatban. A dílereket a IX. kerületi 
rendőrkapitányság munkatársai egy 
tanú segítségével beazonosították, 
majd egy összehangolt akció része-
ként elfogták.

Eljárás indult egy meg nem nevezett sze-
méllyel szemben, akit a rendőrök egy IX. 
kerületi villamosmegállóban intézkedés 
alá vontak. Ruházata átvizsgálásakor 

két műanyag tasakot találtak nála, ame-
lyek nagyjából 1,5 gramm mennyiségű, 
zöldes színű, kábítószergyanús növényi 
származékot tartalmaztak. 

Erről azt nyilatkozta, hogy az „biofű”, 
amelyet egy IX. kerület, Liliom utcai ház 
második emeltén vásárolt. Vallomásá-
ban előadta, hogy rendszeresen fogyaszt 
a kábítószernek minősülő anyagból, 
amit rendszerint ugyanitt szerez be 500  
Ft/tasak áron. Elmondása alapján az el-
múlt egy évben legalább 500 alkalommal 

vásárolt a dizájnerdrogból, amit a közeli 
parkban el is szívott. 

A tanú – fényképről – egyértelműen felis-
mert öt személyt, akiktől több alkalommal 
is kábítószert vett át a Liliom utcai lakás-
ban. A rendőrség egy összehangolt akció 
során két személyt elfogott, akinek kábí-
tószer-kereskedelem bűntett megalapozott 
gyanúja miatt előzetes letartóztatását kez-
deményezte. Az eljárást a BRFK IX. kerü-
leti Rendőrkapitánysága folytatja le.

Mozgalmas volt a nőnapi hétvége 
a napfény utcában 
Mosolygósan indult a nap azoknak a höl-
gyeknek, akik március 7-én reggel a Lakó-
telepi Termelői Piacon kezdték a hétvégét. 
A bejáratnál ugyanis – nőnap alkalmából 
– egy-egy cserép primulával lepték meg 
őket. A figyelmességeket Bácskai János 
polgármester, Vas Imre országgyűlési kép-
viselő, valamint Sajó Ákos, a városrészi 
önkormányzat elnöke adta át a vásárlók-
nak, illetve a piacon árusító hölgyeknek. 
A virágosztás később a Napfény utcai szu-
permarketek előtt folytatódott.
Szombaton – a termelői piacon már meg-
szokott – kiváló minőségű, közvetlenül a 
termelőktől származó élelmiszerek mellett 
egyéb szolgáltatásokkal is várták az idelá-
togatókat. A délelőtt során a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. munkatára-
sai jóvoltából ingyenes vérnyomás-, vércu-
kor- és koleszterinszint-mérésen, valamint 
étkezési tanácsadáson vehettek részt az 
érdeklődők. Amíg a szülők, nagyszülők a 
szűrésen időztek, a velük érkező csemeték 

Borbényi Éva népi 
kézműves segítsé-
gével hajtogathat-
tak papírvirágot a 
család hölgytagjai 
számára. Amint 
azt Ladányi Eriká-
tól, a piac szerve-
zésével megbízott 
ö n k o r m á n y z a t i 
munkatárstól meg-
tudtuk, mostantól 
minden hónap első 
szombatján (leg-
közelebb április 4-én) megismétlik a térí-
tésmentes egészségügyi méréseket.

Vasárnap a téli szünet után ismét elindu-
ló bolhapiac árusai vették át a standokat 
a benzinkúttal szemközti területen. Az 
eredetileg a kerület környezetvédelmi ren-
dezvényeihez kapcsolódó használtcikk-
vásárokat közkívánatra mostantól minden 
hónap második vasárnapján megszervezik 

(legközelebb április 12-én). 
„Talán valaki pont ezt kere-

si” – ez a mottója a világon 
mindenütt sikeres bolhapia-
coknak, melyek alól a lakó-
telepi sem kivétel, hiszen 67 
árus jelentkezett a 2015. évi 
első vásárra. Ottjártunkkor 
azt tapasztaltuk, valamennyi 

korosztály megtalálhatta az érdeklődésé-
nek megfelelő portékákat. A játékoktól és 
könyvektől a ruhaneműkön és hobbifel-
szereléseken át a lakberendezési és dísz-
tárgyakig széles volt a kínálat. 

– Van itt minden kérem, zsebórá-
tól menóráig – felelte a „mit érde-
mes még megnézni?” kérdésünkre egy 
barkácsgépeket árusító idősebb úr. Jót de-
rültünk a szóviccen, aztán hamar kiderült, 
a bácsi komolyan mondta, amit mondott 
(lásd lenti képünket). 
A kerületi lakosok számára ingyenesen 
biztosított árusítás feltétele az előzetes 
regisztráció. Jelentkezni Bolla Gáborné-
nál a 347-0587-es telefonszámon vagy 
személyesen az Ecseri út 19. szám alatti 
ügyfélszolgálati irodán lehet.

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

LAKÓTELEPI TERMELŐI PIAC
minden szombaton 8.00–13.00 óráig
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Változnak az országimázs trendjei
Ötödik alkalommal rendezett Országimázs Konferenciát az Antall József Tudásközpont. A ferencvárosi Bálnában 
tartott találkozó idén a „magyar sport és tudomány mint nemzeti érték” téma köré szerveződött. A résztvevők ezúttal is 
azt kutatták, mi teheti még vonzóbbá hazánkat a külföldiek számára.

Antall Péter, az egyetemi hallgatók tehetséggondozását végző An-
tall József Tudásközpont igazgatója szerint a találkozó célja, hogy 
feltárja, külföldön milyen kép él hazánkról, mely turisztikai ágaza-
tok sikeresek, de a fejlődési utakat és a kiaknázatlan lehetőségeket 
is kutatja. A hiteles arculat ugyanis jelentősen hozzájárul Magyaror-
szág pozitív megítéléséhez és versenyképesebbé válásához.

A rendezvényt Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, a 
Hungarikum Bizottság elnöke nyitotta meg. Rámutatott, a sport 
és a tudomány a legjobb országimázsépítő eszköz, hiszen mind-
két terület bővelkedik eredményekben. Beszédében arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy hazánk Európában a 20., világviszonylat-
ban pedig a 43. helyen áll a 180 országot felvonultató turisztikai 
rangsorban. – A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumról 
szóló törvény lehetővé teszi, hogy felkutassuk, megvédjük és 
bemutassuk azokat az értékeinket, amelyek gazdagabbá tették a 
világot – tette hozzá a miniszter. 

Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ 
(BFTK) ügyvezetője úgy véli, változnak az országimázs trendjei: 
ma a gulyásleves és a cigányzene helyett már a romkocsmákkal 
és a Prezivel azonosítják Budapestet. Elmondta, akkor sikeres 
egy arculat, ha olyan hiteles közösségekre, eseményekre, sze-
mélyiségekre épül, melyekkel azonosulni lehet. Szerinte ennek 

kitűnő példája a Sziget Fesztivál. – Az 
Eurobarométer megdöbbentő adatai cse-
lekvésre késztették a döntéshozókat – je-
lentette ki a BFTK vezetője. A statiszti-
ka szerint ugyanis a magyar lakosság 41 
százaléka sportolna szívesen, ha tudná, 
hol teheti. Ezért készítették el az angol 
nyelven is elérhető USE-IT Budapest in-
ternetes szolgáltatást, amelynek segítsé-
gével könnyedén megtalálható a hozzánk 
legközelebb eső ingyenes sportolási le-
hetőség. A rendezvényen bemutatott, ha-
marosan induló online térképre eddig 350 
kültéri sportpálya, futókör és fitneszpark 
került fel, az információs oldalt pedig a 
felhasználók folyamatosan bővíthetik.

Simicskó István sportállamtitkár el-
mondta, a magyar kormány stratégiájá-
nak alapköve a „sportoló nemzet” arcu-
lat erősítése, célja pedig azt elérni, hogy 
minden magyar gyermek sportoljon. Ezt 

szolgálja többek közt a mindennapos iskolai testnevelés bevezeté-
se és a sportlétesítmények építése, fejlesztése. Ezen intézkedések-
nek köszönhetően az elmúlt években 100 ezerrel nőtt az igazolt 
sportoló gyerekek száma. Az államtitkár szerint, ahogy az USA 
a lehetőségek, Finnország pedig az ezer tó országa, úgy Magyar-
ország a fair play, a sportszerűség hazája lehetne. A konferencián 
neves sportolók, sportvezetők részvételével kerekasztal-beszélge-
tésekre is sor került, majd pályakezdő magyar tervezők mutatkoz-
tak be a rendezvényre készített egyedi ruhakollekcióikkal. 

T. D

rajzpályázat 6–14 éves 
gyerekek számára 
A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Köz-
pont (BFTK) és a FŐKERT Zrt. rajzpá-
lyázatot hirdet azzal a céllal, hogy a gye-
rekeket is bevonják a Budapesti Tavaszi 
Fesztivál programjába. A tavasz, a termé-
szet szépségeit bemutató rajzokat, fest-
ményeket A4-es méretben várják a BFTK 
Nonprofit Kft. címére: 1052 Budapest, 
Városház u. 9–11. A művek hátuljára kérik 
ráírni a pályázó nevét, címét, e-mail címét 
és telefonszámát, valamint a gyermek óvo-
dáját vagy iskoláját és osztályát. A zsűri 
által kiválasztott legjobb munkákból kiál-
lítás nyílik a tavaszi fesztivál ideje alatt a 

Bálna Budapestben, a 10 legkiemelkedőbb 
alkotást különdíjakkal is jutalmazzák. A 
díjátadást a Budapesti Tavaszi Fesztivál 
Családi Napján a Bálnában tartják, ahol 
zenés, színházi, kézműves és kreatív prog-
ramokkal várják a gyerekeket és szüleiket. 
A rajzok, festmények beküldési határideje: 
2015. március 23.

Megérkezett az első 
CAF-villamos
 Március 11-e, szerdára virradó éjszaka 
megérkezett Spanyolországból Buda-
pestre az első CAF-villamos. A jármű-
vel – amit kamionokkal szállítottak 
a gyártó baszkföldi üzeméből a 
Fehér úti járműtelepre – elkez-

dődhetnek a szükséges fék- és futáspró-
bák. Az első villamos a rövid, 34 méteres 
típus, amelyikből összesen 25 érkezik a 
fővárosba még ebben az évben. Ameny-
nyiben minden tesztje sikeres lesz, az 
első jármű idén ősszel állhat forgalomba 
a 3-as villamos felújított vonalán, később 
pedig a budai fonódó villamoshálózaton. 
A Combino villamosoknál is valamivel 
hosszabb, 56 méteres szerelvények pedig 
az 1-es villamos vonalán járnak majd.

  FŐVÁROSI HÍREK
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Vigyázat, könnyen csapdába 
csalhatnak a termékbemutatókon!
Előző számunkban a hétköznapi vásárlások veszélyeiről, fogyasztói jogokról és a hatóság munkájáról számoltunk be, ez-
úttal pedig a kereskedelmi visszaélések bajnokát, a termékbemutatókat vettük górcső alá. Egy megtörtént eset kapcsán 
cikkünk arra hívja fel olvasóink figyelmét, miként kerülhetik el, hogy átverésre szakosodott cégek áldozatává váljanak.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
(NFH) a társszervezetekkel együtt nem-
csak ellenőrzéseket végez, hanem taná-
csot ad és panaszokat is kezel. Vizsgálati 
programjuk összeállításakor figyelembe 
veszik, hogy mely területeken jelentkezik 
a legtöbb probléma. Kathi Attila stratégiai 
kabinetvezető szerint naponta fut be hoz-
zájuk termékbemutatókkal kapcsolatos 
reklamáció. A beszámolók szerint tipikus-
nak mondható, jól felépített módszerekkel 
verik át és károsítják meg az embereket. 
Rendszerint telefonos vagy szórólapos 
meghívás alapján az illető – gyakran ki-
rándulással egybekötött – termékbemuta-
tón vesz részt, melyről egy több száz ezer 
forintos árucikkel és nemritkán egy aláírt 
hitelszerződéssel tér haza. Később persze 
rájön, hogy nincs is szüksége rá, nem iga-
zak az elhangzott állítások, vagy az üzlet-
ben negyedannyiért megkaphatja ugyan-
azt a terméket. A vásárlás visszamondása 
azonban nem egyszerű feladat. 

A hatóságvezető szerint egyes profi 
szinten működő társaságok az idősek jó-
hiszeműségének kihasználására speciali-
zálódtak. Trükkjeik tárházába tartozik a 
nyájas, bizalmat elnyerő stílus, de ennek 
ellenkezője, az arrogáns, megfélemlítő 
viselkedés sem ismeretlen. Jellemzően 
igyekeznek a túl sok és sokféleképpen 

elmondott információval összezavarni a 
vevőt, aki végül – engedve a pszichikai 
nyomásnak – aláír valamit, amiről nem is 
tudja, mi az. Jól szemlélteti ezt a vérlází-
tó trükközést egy neve elhallgatását kérő, 
80 éves ferencvárosi hölgy esete:

A nénit telefonon, ismeretlen számról 
hívják fel, hogy ingyenes egészségügyi 
állapotfelmérésre invitálják. A szűrésen 
több terméket is bemutatnak, köztük az 
eladásra szánt, csuklóra szerelhető léze-
res készüléket, amely számos „áldásos 
hatása” mellett állítólag oxigénnel dúsítja 
a vért, és a néni fülzúgására is kiváló. Ha 
megveszi, ajándékba kap egy víztisztí-
tó készüléket és egy bioptron lámpát is. 
Miután a hölgynek hosszú listát adnak 
betegségeiről kiderül, hogy 400 ezer fo-
rintba kerül a csodaeszköz, ami persze 
„hihetetlenül kedvező ár”. Először 10 
ezer forint előleg kifizetésére kérik – ami-
ről nem közlik, hogy valójában foglaló –, 
amelyhez ők nagylelkűen 100 ezer forin-
tot tesznek hozzá. Az csak később derül 
ki, hogy ha mégsem jön létre az üzlet, a 
teljes összeg dupláját, tehát 220 ezer fo-
rintot kell kifizetni. Tehát, ha valaki csak 
meghallgatja az előadást, de nem vesz 
semmit, a cég akkor is szép summát kö-
vetelhet tőle.

Mivel a hölgynek nincs elég pén-
ze, felajánlják 
a részletfizeté-
si lehetőséget. 
Bár ragaszkodna 
a sárgacsekkes 
befizetéshez, rá-
beszélik, hogy 
egyszerűbb és 
olcsóbb a banki 
utalás. A nénit 
végül arról is biz-
tosítják, halála 
esetén nem örök-
lődik a tartozás. 
Azt már csak ott-
hon veszi észre, 
hogy az aláírt pa-
píron 400 helyett 
500 ezer forint 
a végösszeg, és 
még számlát sem 
kapott. Néhány 

nap múlva pedig megérkezik a bank ér-
tesítése, hogy megkezdheti a felvett hitel 
törlesztését. – Szégyellem magam, hogy 
végig sem olvastam a papírokat, de any-
nyira megbízhatónak tűnt a hölgy – pa-
naszolta az idős asszony, akit a „segítő-
kész munkatársak” minden szokásáról 
kikérdeztek, majd megígérték, még egy 
jó fogorvost és otthoni segítőt is szerez-
nek neki. A bankban aztán közölték vele, 
hogy hitelszerződése nem mondható fel, 
nincs lehetősége végtörleszteni, és persze 
rokonai örökölhetik az adósságot. Ráadá-
sul az időközben kért árbecslés szerint 
a készülék valós piaci ára 50 ezer forint 
körül mozog. Megkeresésünkre a keres-
kedő cég a vádakra nem reagált, csak azt 
ígérték, ha eladják a készüléket valaki 
másnak, a teljes vételárat visszafizetik a 
néninek. Egy Bakáts téren lakó asszony 
később arról számolt be lapunknak, na-
ponta látja az ablakából, ahogy ugyanen-
nek a cégnek az emberei „vadásznak” a 
korosabb járókelőkre, vagy a templomból 
kilépő idős emberekre. 

A Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője 
szerint az ilyen helyzetekben nem kell 
rögtön pánikba esni, hiszen a termék-
bemutatókon vásárolt árucikkekre 14 
munkanapos elállási szabály vonatkozik. 
Ha a vevő ezt lekéste, a hivatalos eljá-
rás szerint békéltető testülethez fordul-
hat, ha pedig a feleknek ott sem sikerül 
megegyezésre jutni, bíróságra kerülhet 
az ügy. Ebből a helyzetből viszont már 
nehéz jól kijönni, hiszen mire ítélet szü-
letik, a cég megszűnhet, jogutód nélkül 
pedig nincs kit felelősségre vonni. 

Kathi Attila elmondta, a kéthetes mora-
tórium letelte után a Fogyasztóvédelem 
hatásköre is véges: vizsgálhatja a cég 
reklamációkezelését, megállapíthatja a 
szabálytalanságokat, a megtévesztés té-
nyét, és ezért szankciókat róhat ki, de a 
megkötött szerződésen semmilyen ható-
ság nem változtathat. Arra a kérdésünkre, 
mennyire jogszerű, hogy a bank nevében 
gyakorlatilag bárki aláírathat bárkivel 
egy hitelszerződést, azt felelte, a jelenle-
gi szabályozás valóban visszaélésekre ad 
lehetőséget, ezért az illetékes szervek már 
egyeztetéseket kezdtek az ügyben.

T. D.

Kihagyhatatlan ajánlat

-  Ez a multifunkcionális, éjjel is használható partvis 
az első tíz vásárlónak fél áron, csak 199 ezer!
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Kosarasok zöld-fehérben
Bár 2012-ben megszűnt az FTC kosárlabda-szakosztálya, a sportág nem tűnt el a IX. kerületből. A Ferencvárosi 
Kosárlabda Egyesület (FKE) részben az egykori Fradi fiataljainak, részben a sportág iránt érdeklődő helyi gyere-
keknek biztosít játéklehetőséget.

A történet ott kezdődött, hogy az FTC edzője, Mészáros Dániel 
megemlítette régi barátjának, Katona Zoltánnak, hogy a Fradiban 
megszűnik a szakosztály. Utóbbi ekkor határozta el, hogy saját 
pénzéből finanszírozva megalapítja az FKE-t. Aztán az új egye-
sület a szomszédos VIII. kerület klubjával, a Józsefvárosi KC-vel 
együttműködve indította el csapatait a különböző bajnokságokban.

Ahogy az Ferencvárosban hagyomány, a női vonalon erősebb az 
egyesület. A volt fradisták mellett az iskolákból toborzott 
g y e r e - kek alkotják a kereteket. A Pest megyei 
b a j n o k -
s á g b a n 
szerepe l -
nek felnőt-
tek, valamint 
a négy korosz-
tályos gárda. Utób-
biak közül a mini 
aranyesélyes, a gyermek 
és a serdülő csapat biztos 
finalista, míg a kadetegyüttes a 
középmezőnybe tartozik. Az országos 
bajnokságban játszók közül a tinik csak azért 
nem jutottak be a döntőbe, mert – nem megfelelő létszám mi-
att – papíron elvesztették legfontosabb meccsüket. A fiúcsapatok 
négy korosztályban versenyeznek, a játékosok az FKE tagiskolá-
iból kerültek a klubhoz. 

– A Ferencvárosi KE sokat köszönhet a kerületi önkormányzat-
nak, amely kezdettől fogva mellettünk áll és anyagilag is támogat-
ja munkánkat – mondta Katona Zoltán ügyvezető igazgató. – Ab-

szolút amatőrként, mondhatni hobbiklubként működünk, és bár 
harmincmillió forintnyi TAO-lehetőséget kaptunk, önhibánkon 
kívül ennek még a tíz százalékát sem tudtuk összeszedni. Noha az 
eredményességen ez nem látszik, a lányoknál létszámgondjaink 
vannak, ezért folyamatosan toborzunk – tette hozzá.

Az FKE csapatainál összesen hét edző dolgozik, valamennyien 
társadalmi munkában, a sportág iránti szeretetből. A kicsik heten-
te háromszor, a tini korosztálytól felfelé pedig négy-
szer edzenek a különböző iskolák t o r n a t e r -

meiben. A 
„központ” a 

Mester utcai 
Szent István 

K ö z g a z d a s á g i 
Szakközépiskola új 

létesítménye, a Pato-
nyi László Sportcsarnok. 

Hihetetlennek tűnik, de igaz: 
mivel Ferencvárosban nincs hite-

lesített kosárlabdapálya, a hazai baj-
noki meccseket a város más pontjain játsz-

szák az FKE gárdái.
Bár a klub legfőbb célja az utánpótlás-nevelés, a távolabbi ter-
vekben az is szerepel, hogy a felcseperedő játékosokból saját 
felnőttcsapatok alakuljanak. Egyelőre azonban azt szeretnék, ha 
minél több ferencvárosi gyerek jelentkezne kosarazni: kedd kivé-
telével hétköznaponként 18 és 19.30 között várja az érdeklődőket 
a Patonyiban Katona Zoltán és Papp György.

M. S.

Három speciális 
bajnoki cím
A budapesti Gyakorló Jégcsarnokban rendezte meg a 
Magyar Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ) az országos 
gyorskorcsolya-bajnokságot, amelyen három klub mintegy 
negyven fiatal sportolója vett részt.

A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általá-
nos Iskola diákjai ezúttal is jól szerepel-
tek: Dombóvári Szilvia tanítványai közül 
hárman is felállhattak a dobogó legfelső 
fokára. A lányok mezőnyében a 222 és a 
333 méteres távon egyaránt Marosi Viktó-
ria bizonyult a legjobbnak. A fiúk közül 
Al-Yassin Musztafa a hosszabbik verse-
nyen győzött, a rövidebb távon második 
lett, míg Hocza Róbert az utóbbin nyert, 
333 méteren ezüstérmet szerzett. Ők hár-
man tagjai a 2015. júliusban, Los Ange-
lesben sorra kerülő Nyári Speciális Világ-

játékokra készülő 
magyar keretnek 
gyorsasági görkor-
csolya szakágban.

A verseny jelentő-
ségét mutatja, hogy 
az ifjú gyorskor-
csolyázókat többek között Fábián László, 
a MOB sportigazgatója, Lengyel Lajos, 
az MSOSZ elnöke és Jády György, az 
MSOSZ sportigazgatója köszöntötte.

A rendezvényen tiszteletét tette a Svájc-
ban élő Hunyady Emese olimpiai bajnok 

is, aki együtt gyakorolt, korcsolyázott a 
fiatalokkal. A tervek szerint ő segíti majd 
a versenyzők felkészülését a 2017-es 
ausztriai téli speciális olimpiára.

M. S.
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RÖVIDEN

Fradi-bronzok a jégen
A Kamaraerdei Curling Clubban rendezték meg a 2015-ös A ligás országos bajnokság döntőjét. A férfiak nyolcas 
mezőnyében három csapat is képviselte Ferencvárost.

Az alapszakaszban elért eredmények alap-
ján az FTC Jaguars nem játszhatott tovább, 
az FTC Fradi néven szereplő együttes 
előbb nyert az FTC Jégmadarak ellen, majd 
a fináléba jutásért a címvédő Cool Jégfar-
kasok gárdájával csapott össze, ám nagy 
küzdelemben 10-7-es vereséget szenvedett. 

A bronzmérkőzésen a tavalyi Magyar Ku-
pa-győztes FTC Jégmadarak visszavágott 
az FTC Fradinak, és 9-3-ra nyert.

A nőknél az FTC End Hunters az alap-
szakaszt követően a Siketek SC együttesé-
vel küzdött a továbbjutásért, majd a siker-
rel vett akadály után az UTE Bálnák nevű 

csapatával játszott a döntőért. A 2014-ben 
bajnoki címet szerzett lila-fehérek – a pa-
pírformának megfelelően – magabiztosan 
nyertek, így a hölgyeknél is a bronzére-
mért meccselhetett a Ferencváros. A zöld-
fehérek ismét legyőzték a Siketek SC-t 
(11-5), így felállhattak a dobogó 3. fokára.

Világklasszis FTC-mezben
A Ferencváros triatlonszakosztályában 2014 óta Csomor 
Erika vezeti a futóedzéseket. A háromszoros duatlon-
világbajnok, a világhírű hawaii Ironman-vb-n hét éve negye-
dik helyezett sportoló márciustól versenyzőként is az FTC-t 
képviseli. Csomor Erika az augusztusi középtávú világbaj-
nokságra készül, és a kvalifikációs világkupaversenyeken 
már fradistaként szeretne olyan eredményeket elérni, ame-
lyekkel kiharcolhatja a vb-részvételt.

bajnokverés a népligetben
A női kézilabda NB I alapszakaszának utolsó fordulójában a 
Népligetben csapott össze a mezőny két kiemelkedő csapata, 
a Ferencváros és a Győri ETO. A kétszeres BL-győztes győri-
ek legutóbb 2013 szeptemberében kaptak ki magyar együttes-
től, akkor a Fradi 20-17-re nyert.

A két gárda nagyiramú, változatos mérkőzést vívott egymás-
sal. A találkozó nagy részében az FTC vezetett, volt hogy már 
hat góllal is, ám a második félidő közepén a Győr fordítani 
tudott. A hajrá azonban a ferencvárosiaknak sikerült jobban, 
és végül 24-21-re legyőzték riválisukat. 

A vb-ezüstérmes szerb Katarina Tomasevics hatalmasakat 
védett, Szucsánszky Zita parádés védőmunkája mellett hat 
gólt lőtt, csakúgy, mint Tomori Zsuzsanna és a spanyol Nerea 
Pena. Elek Gábor vezetőedző elmondta, a győzelem mellett 
annak is örül, hogy az utóbbi időben folyamatosan jól teljesí-
tett csapata, amely mindössze három vesztett ponttal hozta az 
alapszakaszt – erre nem volt példa, mióta ő irányítja a Fradit.

rajmund aranyai
A felnőttek után az utánpótláskorú atléták is a bajnok érme-
kért küzdöttek a Syma Csarnokban. A résztvevők között ott 
voltak a Ferencváros ifjú versenyzői is.

A juniorok mezőnyében az Európa-bajnokságra készülő 
Lapite Rajmund kétszer is a dobogó legfelső fokára állhatott 
fel. Az Albert Alapítvány által is támogatott, 1996-os születé-
sű fiatalember fő száma a hármasugrás, amelyet nagy fölény-
nyel nyert meg. Vágóné Solti Mária tanítványa 14,59 méterrel 
győzött, 43 centivel előzte meg az ezüstérmest. Rajmundnak 
magasugrásban sem volt ellenfele, a Ferencváros kiválósága 
egyedüliként jutott két méter fölé, 201 cm-rel lett bajnok, 7 
centit vert a második helyezettre.

A szintén 1996-ban született Smelka Zsolt távolugrásban 
szerzett érmet, 682 cm-es egyéni csúccsal végzett a harma-
dik helyen, míg magasugrásban ötödik lett. A hölgyek közül 
Miklóssy Tamara (1997) szerepelt a legjobban, az FTC atlétá-
ja 155 cm-rel bronzérmet nyert magasugrásban.

Magyar Zoltán, 
a nemzet Sportolója
A Nemzet Sportolója kitüntető címet 2004-ben alapították, és 
egy időben legfeljebb 12 ember viselheti. Az elismerést azok a 
60 éven felüli, kimagasló eredményeket elért magyar sportolók 

kaphatják meg, akik pályafutásuk befejezése után is meghatáro-
zó szerepet játszanak a sportéletben. A Nemzet Sportolói maguk 
választják meg az új tagot, javaslatukra a magyar kormány dönt.

Az illusztris társaságban idén januárban üresedett meg egy hely, 
amikor elhunyt az Aranycsapat legendás hátvédje, Buzánszky 
Jenő. A többi tizenegy kiválóság úgy határozott, hogy Magyar 
Zoltán kétszeres olimpiai bajnok tornász, a hazai szövetség elnö-
ke, a MOB alelnöke legyen a tizenkettedik tag. A 61 éves sport-
ember 1965 és 1980 között tornázott a Ferencváros színeiben.
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Előző lapszámunk nyertese: Szabó Zoltán. Gratulálunk! Jutalma 
átvételével kapcsolatban e-mailben értesítjük. A helyes megfejtés: 
1 – B, 2 – A, 3 – C, 4 – B, 5 – B, 6 – C

Pásztor Erzsi mesélt a ferencvárosiaknak
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Pásztor Erzsi életének színes történeteivel nevettette meg a kerületi nyugdíjasokat a 
Börzsöny utcai könyvtárban tartott találkozón. „A teljesség felé” idősügyi program égisze alatt futó Szó és Ember című 
irodalmi sorozat március 10-i eseményén a legendás komika szakmai elkötelezettségről és az emberi kapcsolatok fontos-
ságáról is vallott.

Óriási érdeklődés és tapsvihar fogadta a 
terembe lépő 79 éves színművésznőt, aki 
hangsúlyozta, a közönség szeretete tartja 
őt még mindig a pályán. Kolléganője, a 
Turay Ida Színházban játszó Topolcsányi 
Laura elsőként karrierje kezdetéről kér-
dezte a Szomszédok zsémbes Janka néni-
jét. Pásztor Erzsi elmesélte, hogy amikor 
1959-ben elvégezte a főiskolát, még csak 
nem is hasonlított mai nagyhangú önmagá-
ra: elesettnek, bizonytalannak érezte ma-
gát. Később egykori tanára, a Petőfi, mai 
nevén Thália Színház igazgatója, Szinetár 
Miklós segített megtalálnia önmagát. 

A színésznő nosztalgikus sztárpletykák-
kal is szolgált. Domján Edittel ugyanis na-
gyon jó barátságot ápoltak, annak ellenére, 
hogy eleinte riválisok voltak. A színházban 
rendszeresen titkos leveleket, jókívánságo-
kat, tréfákat írtak egymásnak, amit a másik 
holmija közé rejtettek. Rosszakaróik ezért 
azt terjesztették róluk, hogy szerelmespárt 

alkotnak. Elmondta, Szinetár Miklós is-
merte őt legjobban, intelmei egész életét 
végigkísérték, számos helyzeten átsegítet-
ték. 

– Egyszer arról panaszkodtam neki, miért 
kell mindig öregasszonyokat játszanom, 
mire megnyugtatott, életem végéig a szín-
padon leszek. Igaza lett – fűzte hozzá Pász-
tor Erzsi, aki jelenleg 
is három színházban 
játszik. A Turayban 
legkedvesebb sze-
repét, az örökösen 
perlekedő Orbánné 
figuráját alakítja Ör-
kény Macskajátéká-
ban, a Játékszínben 
a Vidám kísértetek-
ben brillírozik, a Ka-
rinthy Színházban 
pedig nemrég meg-
kapta Molnár Ferenc 

Olympiájának főszerepét, melyet időskora 
legszebb ajándékának tart. Pásztor Erzsi 
arról is mesélt, Olaszországban élő lánya 
ki nem állhatta édesanyja szakmáját, de 
lányunokája rajong a színészetért. Már kis-
gyermekként figyelemmel kísérte előadá-
sait és közösen tartottak olvasópróbát.

T. D.

Virágvasárnapi  
jótékonysági koncert 
A koncertet Teleki Miklós orgonaművész kezdeményezésére a Ferenc-
városban működő KézenFogva Alapítvány azért szervezi, hogy felhívja 
a figyelmet a fogyatékos gyermekek és családjaik támogatására. Teleki 
Miklós a zene szépségén keresztül nyitja meg a szíveket, és az adomá-
nyozás örömét is szeretné megmutatni.

Hozzájárulásával a fogyatékos gyerekek speciális felügyeletét, a csalá-
dokat segítő információs központ fejlesztését, valamint a fogyatékosság-
ügyi jogsegélyvonal fenntartását támogatja.
Az adományjegy ára: 3000 Ft
Időpont: 2015. március 29., vasárnap 19.30
Helyszín: Kálvin téri Református templom
A koncert igazi különlegesség, hiszen a templom műemlékorgonája a 
közelmúltban teljes felújításon esett át, melynek eredményeképpen visz-
szanyerte eredeti, 1829-es állapotát.

A koncerten elhangzó művek:
Johann Pachelbel: d-moll prelúdium, 
fúga és chaconne
Johann Pachelbel: f-moll chaconne
Johann Sebastian Bach: G-dúr prelúdium 
és fúga
Felix Mendelssohn-Bartholdy: d-moll 
szonáta
Wolfgang Amadeus Mozart: f-moll fan-
tázia
Adományjegyek igényléséhez kér-
jük, küldjön üzenetet a jegyrendeles@
kezenfogva.hu címre vagy adományozzon 
a helyszínen a kezdés előtt.
További információ: www.kezenfogva.hu

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

1) Hány BKK-hajóállomás található a IX. kerület Duna-partján?
A) 2 B) 3 C) 5
2) Török Pál nevét viseli a Ráday utca egyik mellékutcája. 
Hogyan kötődik az utca a református lelkészhez?
A) élete végéig a közeli Kálvin téri templomban prédikált
B) az utcában lakott
C) a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola helyén mű-
ködő lelkészképzőbe járt
3) Boráros János helyettes polgármester nyitotta meg 
1804-ben a Városligetet a nagyközönség számára. Mi volt 
1875 előtt a mai Boráros tér elnevezése?
A) Fa tér B) Malom tér C) névtelen közterület
4) Területe alapján Ferencváros csupán a tizenhatodik a 
főváros kerületei között, mégis vannak olyan európai or-
szágok, amelyeknél nagyobb. Hány ilyen van?
A) 2 B) 5 C) 7
5) Az 1873-as városegyesülés során jött létre Budapest, 
amely azonban még több kisebb-nagyobb átalakításon 
ment át. Ferencváros milyen számot kapott ekkor?
A) III. B) IX. C) XX.
6) Az alábbiak közül melyik nemzetiségi önkormányzat 
nincs a kerületben?
A) bolgár B) roma C) szlovén
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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
Angolnyelv-tanfolyam

Március 16., 23., 30. (hétfő) 14.00, 
március 19., 26. (csütörtök) 14.00
Borostyán Idősklub (Knézich utca 17.)
Március 19., 26. (csütörtök) 11.00
Platán Idősklub (Toronyház utca 11.)

Német társalgási klub
Március 16., 23., 30. (hétfő) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás 

Ingyenes internetezési lehetőség, tanács-
adás diákok közreműködésével
Március 16., 23., 30. (hétfő) 14.00–16.00 
és március 19., 26. (csütörtök) 14.00–
16.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)
Március 19., 26. (csütörtök) 15.30–17.00
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimná-
zium (Toronyház u. 21.)

Számítógép-kezelői tanfolyam
Előzetes jelentkezés alapján
Március 18., 25. (szerda) 15.00–16.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)
Március 18., 25. (szerda) 15.30–16.30

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimná-
zium (Toronyház u. 21.)

Gyógytorna
Március 18., 25. (szerda) 11.00 
Dési MH (Toronyház u. 17/b)
Március 25. (szerda) 11.00
FMK (Haller utca 27.)

Vízitorna
Március 20. és 27. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester u. 19.)
Weöres Sándor Iskola uszodája 
(Lobogó u. 1.)

Festőklub
Szeretettel várunk minden festeni szerető 
érdeklődőt!
Március 24. (kedd) 13.00–16.00 
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss utca 5.)

Szenior Akadémia 
A boldogság tudománya
Március 16. (hétfő) 17.00
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

Adatvédelmi alapismeretek – 
mire figyeljünk?

Március 23. (hétfő) 17.00 
Időpontváltozás a korábbi számban megje-
lent időponthoz képest!

Természetjárás
Látogatás az ELTE Digitális Planetáriumá-
ban és Ásványtárában 
Március 19. (csütörtök) 10.00
Találkozó a Petőfi híd budai hídfő aluljá-
rójában

Rövid túra a város peremén (Csilleb-
érc, Szekrényes, Sorrento, Budaörs)

Április 4. (szombat) 10.00
Találkozó a Széll Kálmán téren, a metró 
kijáratánál

Orvosi előadás a cukorbetegségről
Március 24. (kedd) 14.30
FESZ oktatóterem (Dandár utca 28.)

Orvosi előadás a mozgásszervi 
betegségekről

Március 26. (csütörtök) 14.00
FESZ oktatóterem (Dandár utca 28.)

Színházi előadás
Maga lesz a férjem
Április 2. (csütörtök) 15.00
FMK (Haller utca 27.)

Tévhitek és igazságok a depresszióról
A depresszió korai felismerésének fontosságára hívta fel a figyelmet Ferencváros időseknek szóló ingyenes előadássoro-
zata, a Szenior Akadémia legutóbbi rendezvénye. A szervező szerint a téma igencsak aktuális: hazánk ugyanis Európa 
legfertőzöttebb országa a depressziótérképen. 

Az előadást  „A teljesség felé” idősügyi program részeként meg-
valósuló ismeretterjesztő sorozat szellemi atyja, Jászberényi 
József tartotta. Az idősek számára fontos témákat taglaló ese-
ménysorozat rövid időn belül hatalmas népszerűségre tett szert, 
a Szenior Akadémia ma – számos önkormányzattal együttmű-
ködve  – 17 helyszínen több mint 3000 hallgatót oktat.

– A ferencvárosi partnerség az egyik legerősebb – állítja a tanár 
úr, aki szerint az előadások tematikája mindig a helyiek igénye-
ihez igazodik. A program nem az idősakadémiák hagyományos, 
humán témájú szabadegyetemi előadásait követi, sokkal inkább 
a mindennapi élethez kötődő problémákra rezonál. Megtárgyal-
ják többek közt az időskori autóvezetés és közlekedés, az okos-
telefon-használat és az adatvédelem kérdéseit, de terítékre kerül 
a fogyókúra, a balesetek, sőt, a szerelem és a szex is.

Jászberényi József elmondta, hazánk leggyakoribb pszichés 
betegsége az időseket veszélyezteti leginkább. Tünetei: a mo-
tiváltság hiánya, tompultság, alvászavar, az érdeklődés elvesz-
tése, érzelmi érzékenység, magányérzet társaságban is, öngyű-
lölet, feleslegességérzés és paranoia. Az időskori depresszió 

kiváltó oka lehet a házastárs elvesztése, az elmagányosodás, a 
klimax és a kapuzárási pánik, fiatalabb korban pedig gyakran a 
kimerültségen, a túlhajszoltságon és a kiégésen keresztül vezet 
az út a betegségig. A genetikai hajlam is növeli valószínűségét, 
de kiváltani csak egy nagyobb krízishelyzet képes.

A főiskolai tanár szerint a depressziót gyakran tévesztik ösz-
sze a félelemmel, a szorongással vagy a hangulatzavarral. A 
depresszió súlyos idegrendszeri betegség, amely azonban jól 
gyógyítható. A szakember úgy véli, a legfontosabb, hogy tartós 
tünetek esetén minél hamarabb forduljunk orvoshoz. – Ha úgy 
érezzük, a doktor nem akar minket megismerni, csak gyógy-
szert felírni, jobb, ha mást választunk – tette hozzá az előadó, 
a depressziónak ugyanis minden esetben egyéni gyógymódja 
van, ezért a kezelés csak személyre szabott terápiával lehet si-
keres.

A Szenior Akadémia következő két előadásának témája: A bol-
dogság tudománya (március 16.), Adatvédelmi alapismeretek 
(március 23.).

T. D.
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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.

Hetvenen a Parlamentben
Kulpinszky Eleonóra önkormányzati 
képviselő többek közt lapunkban hirdet-
te meg, hogy ingyenes országházi sétára 
hívja az érdeklődőket. A felhívás olyan 
nagy sikert aratott, hogy a márciusi és 
áprilisi időpontok mellett már két májusi 
dátum is betelt, így összesen 280 IX. ke-
rületi lakos juthat el a múzeumlátogatással 
egybekötött parlamenti vizitre. 
A következő időpont, amelyre 
még van szabad hely: május 26. 
14.30. Jelentkezni hétköznap 10 
és 13 óra között a 06/20/310-
5333-as telefonszámon, vagy a 
kulpinszky@gmail.com e-mail 
címen lehet.

Az idegenvezetéssel kísért séta 
során a vendégek megtekinthet-
ték a koronázási jelvényeket, a 
felsőházi tanácstermet, valamint 
megismerkedhettek a Kossuth 

Lajos tér átépítésekor kialakított látoga-
tóközponttal, benne a tér rekonstrukcióját 
bemutató fotósorozattal, sőt, a látogatás 
előtt alig pár nappal megnyitott országgyű-
lési múzeummal is. 

Törő Elemérné nyugdíjas pedagógus is a 
Ferencváros újságban olvasott a lehetőség-
ről, és noha korábban többször is volt már 

az Országházban, úgy gondolta, itt az ideje 
feleleveníteni az élményeket. Bár a részt-
vevők nagyobbik része szintén járt már a 
magyar törvényhozás épületében, a vissza-
jelzések alapján egyértelmű volt a program 
sikere, hiszen a Parlament szépsége lenyű-
göző és megunhatatlan.

Kulpinszky Eleonóra kiemelten fontos-
nak tartja az ilyen alkalmakat, 
saját bevallása szerint a prog-
ramokkal az a célja, hogy ezek 
révén valódi közösség kovácso-
lódjon a ferencvárosiakból. – 
Ilyenkor lehetőségük van talál-
kozni és egy jóízűt beszélgetni 
azoknak az embereknek, akik 
bár sokszor már évek óta egymás 
mellett élnek, mégis alig ismerik 
egymást – mondta el a látogatást 
megszervező képviselő.  

M. K.
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Strófa Trió 
Március 20. 18.30 

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

Húsvétváró családi játszóház 
a Ferenc téren 

Március 21. 15.00–18.00
Bábelőadás, kézműves játszóház, húsvéti 
tojáskeresés, állatsimogató
Belépés díjtalan! 

LEGO-kiállítás 
Március 27–29.
Nyitva tartás: 9.00–18.00
A LEGO az a játék, amit nem lehet megun-

ni, mindig újat és újat lehet építeni belőle, 
csak a képzeletünk szabhat határokat.
Star Wars, Középkor, Szuper Hősök, Ka-
lózok, Vikingek, Város, Ipar, Egyiptom, 
II. világháború, Verdák, Fantasy, Extrém 
park, Western.
A tárlat mellett lesz játszóház, kreatívsarok 
és börze, ahol kedvező áron lehet vásárol-
ni készleteket, figurákat, kiegészítőket és 
LEGO-elemeket.
Jegyárak: diák 300 Ft, felnőtt 500 Ft, cso-
portoknak 300 Ft/fő (minimum 10 fő ese-
tén)

Húsvétváró szünidei játszóház 
Április 2. 16.30
állatsimogató (6 nyuszi, 1 kiskecske, 2 kis-
malac)
Kézműves foglalkozások szakkép-
zett animátorral, arcfestés, óriásnyúl-, 

óriástojásfestés, húsvéti tojásfestés, aján-
dékkészítés
17.30 Magyar táncház élőzenével
„Olasz György és Barátai” húzzák a talp-
alávalót!
Tánc, játék, húsvéti szokások feleleveníté-
se énekek és mondókák tanításával
A belépés díjtalan!

I. világháborús relikviák 
bemutatásával, beszélgetéssel, 
filmvetítéssel egybekötött előadás 

Március 25. 16 órától 
Kiss Ádám, a Ferencvárosi Természetbarát 
Egyesület elnöke szervezésében „K.U.K. 
Dunai Flottilla a Nagy Háborúban” cím-
mel.
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, 
IX. Ráday u. 18.
Előadó: dr. Dezsény Zoltán történész

Színkavalkád az FMK-ban
P. Kovács István grafikus-, festőművész Életfa című tárla-
tának megnyitójával avatták fel a Ferencvárosi Művelődé-
si Központ (FMK) megújult Folyosó Galériáját. A képgra-
fikai eljárások mestere ezúttal színpompás festményeit is 
kiállította, amelyek filozófiai alapkérdéseket és társadalmi 
dilemmákat tárnak a befogadó elé.

A megnyitón Tóth Betty, az FMK vezetője elmondta, a 25 éves 
művelődési központ 50 éves épületére régóta ráfért a felújítás, a 
folyosó megszépülésével pedig újra méltó helyre kerülhetnek a 
festmények. Az első kiállító, P. Kovács István ezer szállal kötődik 
Ferencvároshoz, hiszen itt született, tanult és jelenleg is a kerület-
ben dolgozik. Alkotói módszerének érdekessége, hogy képeinek 
magával ragadó vizualitását nemcsak ecsettel, hanem „pusztake-
zes” festéssel teremti meg. A kiállítást megnyitó Kállay Gábor-
né alpolgármester arról beszélt, az alkotások elérik a művészet 
legalapvetőbb célját: a befogadó számára felszabadító élményt 
nyújtó katarzist.  

A tárlat szakmai méltatását Fehér István grafikusművésztől hal-
hatta a közönség. A figuratív elemeket csak részben felvillantó 
kiállítás egyetlen emberi alakja a Nagyapa című kép szereplője, 
aki a múltból figyeli a jelenkor történéseit. A természet hatalmas-
ságát és szépségét bemutató „Holdtörte” című festmény P. Kovács 
művészetének esszenciája. Fehér István szerint a mű a taoizmus 
egyik alaptézisét fogalmazza meg: a természet hatalmasabb az 
embernél, ezért minden, amit ellene cselekszel, visszaüt rád. Az 
Életfa címet négy kép is viseli, melyekben szintén az ősi hitvilág 

elevenedik meg. 
A föld a hétköz-
napok szintjét, 
míg az ég a fel-
sőbb világot, a 
szellemi szférát 
szimbolizálja, a 
kettőt pedig a fa-
törzs köti össze.

T. D.

Megnyílt Ábrahám Rafael 
emlékkiállítása

A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény ad teret március 6-a óta 
a lokálpatrióta művész tárlatának. Gönczi Ambrus, a gyűjtemény 
vezetője üdvözölte a megjelenteket, akik elsőként tekinthették 
meg Ábrahám Rafael, „Rafi bácsi” Geometria és emóció című 
emlékkiállítását.

Feledy Balázs művészettörténész saját bevallása szerint nem 
objektív nyitóbeszéddel készült, hiszen a 2014. augusztus 28-án 
elhunyt festőhöz évtizedek óta tartó barátság fűzte. Bár Ábrahám 
Rafael Szombathelyen született és Makón járt iskolába, utolsó év-
tizedeit Ferencvárosban élte le. Az ART9 Egyesület alapító tagja 
volt, és már 1968-ban kiállított a Pincegalériában, búcsúztatását a 
Bakáts téri templomban tartották.

A kiállított művek között vannak festmények és kollázsok, ame-
lyek – Feledy szavai szerint – a konstruktivista, organikus, szin-
tetikus irányzatokat képviselik. A látogatók leginkább a tekintetet 
vonzó geometriai formákkal, nagy színes alakzatokkal találkoz-
hatnak, amelyek azonban egytől egyig megállásra, elgondolko-
dásra késztetnek. A sok apró részletbe, az egymás mellett függő 
és összetartozó művek egymáshoz hasonlításába könnyedén bele-
feledkezik az, aki március 31-éig felkeresi a helytörténeti gyűjte-
mény Ráday utca 18. szám alatti termeit.                             M. K.
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Valóságshow-t idéző darab a diszkriminációról
A Karaván Művészeti Alapítvány A show folytatódik című előadása egy 18 éves cigány fiatalember viszontagságos 
bukdácsolását mutatja be Budapesten. A roma és nem roma színészek saját élményeit is feldolgozó darab, amelyet az 
FMK-ban mutattak be, nemcsak szíven találja a nézőt, de felismerteti vele rejtett előítéleteit is.

A 15 éve működő ferencvárosi alapítvány elsősorban hátrányos 
helyzetű és roma fiataloknak nyújt ingyenes színészképzést, ké-
pességfejlesztést. A missziós tevékenységet folytató Karaván 
Színház előadásának keretét egy interaktív valóságshow adja, 
melynek „játékosa” egy 18 éves állami gondozott cigány fiú. A 
televízióból jól ismert műfaj ezúttal tényleg a valóságról akar 
szólni: a mesterségesen generált események, helyzetek és konf-
liktusok helyett a főhős, Dávid Gyula élete a tét. Ha elbukik, nem 
holmi nyereménnyel lesz szegényebb, hanem megy a süllyesztő-
be. Viszont, ha jól teljesíti a hétköznapi élet feladatait, boldog, 
sikeres ember lehet. 

Gyuszi a történet során gyakran áll válasz-
út előtt, különösen az erkölcsi dilemmák 
okoznak neki fejtörést. A ceremóniamester 
ilyenkor megállítja a jelenetet, és a közön-
ség szavazatát kéri, akik az előadás előtt 
kiosztott piros és zöld kártyák felmutatá-
sával dönthetnek arról, szerintük mi lenne 
a helyes. – A feldolgozó beszélgetésekkel 
egybekötött darab nem az esélyegyenlő-
ségről, inkább az esélytelenségről szól sok 
humorral, groteszk stílusban, kíméletlenül 
– mondta Nyári Oszkár. 

A rendező szerint a mű azt is bemutatja, 
hogy az előítéletek milyen abszurd élet-
helyzeteket teremtenek, amelyekben nem a 

józan ész diktál. A nézők a szavazás által élhetik át a diszkrimi-
nált emberek helyzetét. – Míg elsőre sokan arra buzdítják Gyuszit, 
hogy álljon ki magáért, szálljon szembe az igazságtalansággal, a 
sokadik konfliktus után már ők is visszavonulásra késztetik. Ezek 
a döntések a közönségben is változásokat idéznek elő – tette hoz-
zá Nyári Oszkár. 

A Karaván Művészeti Alapítvány vezetője úgy véli, a fesztivá-
lokat is megjárt darab saját valóságukról is szól, hiszen az önkor-
mányzat által támogatott, ám a Pinceszínházból kiszorult társulat 
állandó játszóhely híján a jövőben nehezen tud perspektívát kínál-
ni fiataljainak.                                                                      (T. D.)

Ismét szépkorút köszöntött a kerület
Dr. Fébó Lászlót 90. születésnapja alkalmából bővebb családja mellett Ferencváros Önkormányzata is köszöntötte 
Bakáts utcai otthonában. A nyugdíjas közgazdász az ünnepségen arról mesélt, hogyan mentette meg életét a tanulás.

Az ünnepelt 1925-ben egy kilencgyerme-
kes bajai család elsőszülöttjeként látta meg 
a napvilágot. Már fiatalon katonai pályára 
készült, 1943-ban a garai határőrlaktanya 
levente kiképző parancsnokává nevezték 
ki. Az oroszok bejövetele után a fronton 
harcolt, ekkor vitte le egy akna a jobb kar-
ját. Sérülése rádöbbentette, hogy csak a ta-
nulás biztosíthat számára jövőt. Ettől kezd-
ve önmaga folyamatos képzése vált élete 
szenvedélyévé. – Soha egyetlen percet sem 
töltöttem tétlenül – mesélte az idős úr, akit 
90 évesen is a világ megismerésének vá-
gya hajt. 

Az érettségit két év alatt szerezte meg, 
majd a Közgazdasági Egyetemet végezte 
el, summa cum laude minősítéssel. Aka-
démiai ösztöndíjasként bekapcsolódott az 
MTA Közgazdaságtudományi Intézetének 

kutatásaiba – ez lett első munkahelye is. 
Az intézet feloszlatása után az egyetemen 
tanított, majd 1953-ban a Kiadói Főigaz-
gatóságon helyezkedett el, mellékállásban 
újságot írt. Munkahelyén az MSZMP-
szervezet megalkítása ellen agitált, ezért 
1957-ben eltávolították onnan. Ezután a 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadóhoz ke-
rült, melynek 1968-ban főszerkesztője lett. 
Az itt eltöltött 32 év alatt több ezer köz-
gazdasági kötet került ki a keze alól, szám-
talan hazai szerzőt indított el a pályán. A 
több mint 50 éve Ferencvárosban élő Fébó 
Lászlónak egy édeslánya, egy nevelt lánya, 
valamint két unokája és négy dédunokája 
van. A 25 éve a harmadik házasságában élő 
úr internetezéssel, operahallgatással, film-
nézéssel és olvasással tölti napjait.

T. D.
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Nyitott tornaterem új helyszínnel
Ferencváros Önkormányzata ingyenes sport-
foglalkozásokat szervez a kerületben élők 
számára. A Nyitott tornaterem elnevezé-
sű programok részeként egészségmegőrző 
tornára és önvédelmi foglalkozásra várjuk 
Ferencváros aktív és egészséges életmódra 
vágyó lakóit. A programok kortól és nemtől 
függetlenül mindenki számára nyitottak.
Egészségmegőrző torna helyszínek 
és időpontok:
Weöres Sándor Általános Iskola és Gim-
názium 

Minden hétfőn 17.15–18.30 óráig 
(Lobogó utca 1.).
Minden csütörtökön 17.15–18.30 óráig 
(Toronyház u. 21.).
Molnár Ferenc Általános Iskola 
Minden pénteken 18.00–19.15 óráig 
(Mester utca 19.)

A program nagy sikerére való tekintettel 
2015. március 3-ától egy újabb, kényelmes 
helyszínen is várjuk a sportolni vágyókat:
Vendel Tornacsarnok (Vendel utca 14–16.)
Minden kedden 17.00–18.15 óráig

A foglalkozásokat Dornbach Ildikó atléti-
ka szakedző, TRX-edző, funkcionális tré-
ner vezeti.
Önvédelemi edzések helyszín  
és időpontok:
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium (Lónyay utca 4/C–8.)
Minden hétfőn 19.00–20.00 óráig
Minden szerdán 18.00–19.30 óráig

Az edzéseket Zima István 2. danos goju-
kai karatemester vezeti.

Ferencváros Önkormányzata

FELhíVÁS
A tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében Magyaror-
szágon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-okta-
tásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő esztendőben – 
tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakér-
tői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában 
részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köte-
les beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola 
első évfolyamára. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 
szülői felügyelete, illetve gyámsága alatt álló gyermeket kellő 
időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A beiratkozás időpontja: 
2015. április 16. (csütörtök) 8–19 óra között
2015. április 17. (péntek) 8–18 óra között

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazono-
sítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azono-
sítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az is-
kolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás 
eredeti példányát.

A gyermek felvételéről az iskolaigazgató dönt.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott határozat ellen 

– annak közlésétől számított 15 napon belül – a szülő eljárást 
indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár 
el és hoz másodfokú döntést.
Bővebben: www.ferencvaros.hu

FELhíVÁS
Tisztelt József Attila-lakótelepen élő lakosok!
Ferencváros Önkormányzata célul tűzte ki, hogy felméri a József 
Attila-lakótelep parkolási problémáit, és azokra az Önök javasla-
tait, véleményét figyelembe véve keres megoldást. Ennek érde-
kében először a társasházak, lakásszövetkezetek képviselőivel 
kívánjuk felvenni a kapcsolatot, akinek elérhetőségeinek össze-
gyűjtésben várjuk segítségüket.

Kérjük, hogy a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címen vagy a 
06/80/399-399-es zöldszámon szíveskedjenek jelezni az Önök tár-
sasháza/lakásszövetkezete képviselőjének nevét és elérhetőségét.
Segítségüket előre is köszönjük!

Ferencváros Önkormányzata

hIRDETMÉNY
Ülnökjelölésről és ülnökválasztásról
Áder János köztársasági elnök kijelölte a 2015. évi ülnökvá-
lasztás időpontját. Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete – jelölést követően – a Pesti Központi Kerületi Bí-
róságra választhat ülnököket. Az ülnököket a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező 
nagykorú magyar állampolgárok, önkormányzatok és egyesü-
letek – kivéve pártokat – jelölhetik.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött, de a 70. életévét még 
el nem ért magyar állampolgár választható meg, aki nem áll 
cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott dön-
téshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll 
közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A www.ferencvaros.hu honlapról letölthető, a Polgármeste-
ri Hivatal ügyfélszolgálatán (Bakáts tér 14.) és ügyfélszolgá-
lati kirendeltségein (Toronyház u. 3/b és Ecseri út 19.) pedig 
megtalálható az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 
tájékozató, valamint az ülnök jelölését tartalmazó nyomtatvány 
(amelyhez mellékelni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, va-
lamint beleegyező nyilatkozatát arról, hogy megválasztását a 
Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalhatja), továbbá a je-
lölt büntetlen előéletére vonatkozó hatósági bizonyítvány.

A jelöléseket – a mellékletekkel együtt – 2015. március 25-éig 
lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 
(Bakáts tér 14.) és ügyfélszolgálati kirendeltségein (Toronyház 
u. 3/b, Ecseri út 19.).

Dr. Bácskai János, polgármester

www.válasz.hu
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REjTVÉNYFERENCVÁROSI GÓLYAhíR

Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Lévai Levente 
2014. augusztus 22.

Takáts Tibor Áron 
2015. február 9.

Benő Kovács Ákos 
2014. november 23.

Egyed Máté 
2014. október 19.


	FU05_1-9_v1
	FU05_10-16_v1

