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Kihirdették a kerületi baba-
zászló pályázat győztesét. A 
jövőben ez jelzi majd, ha egy 
lakóházba újszülött érkezett.

A statisztikák szerint egyre 
többen választanák Ferencvárost 
otthonuknak. A kerület dobogós 
helyen áll a népszerűségi listán.  

UTÁNAJÁRTUNK

14

Ezen a héten az Illatos úti kör-
nyezetszennyezés felszámolása 
érdekében tett intézkedések-
nek jártunk utána.

A májusi ingyenes bőrgyógyászati, szemészeti és mozgásszervi szűrések időpontjai a 14. oldalon

ZÁSZLÓ A BABÁKNAK

A magyar költészet jelképes betlehemi jászola
Ünnepélyes keretek között, a Költészet Napján adta át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Bácskai János 
polgármester és E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a kibővített és megújult József Attila Em-
lékhelyet a költő szülőházában, a Gát utca 3. szám alatt. Az önkormányzat elhatározta, hogy „trendivé” teszi József 
Attilát: kortárs költőkkel íratott szonettkoszorút, versillusztrációs és videopályázatot hirdetett fiatalok számára, sőt, a 
poéta életének ferencvárosi helyszíneit bemutató mobilapplikáció is készült.

A helyszínre érkezőket a József Attila 
Általános Iskola tanulói által készített, 
embernagyságú, gipszkartonra festett Jó-
zsef Attila-versillusztrációk fogadták, 
amelyeket az ünnepi műsorban elhangzott 
költemények ihlettek. A Költészet napi 
programsorozat legnagyobb szabású ese-
ménye diákok szavalataival kezdődött, 
majd Kokas Katalin Liszt-díjas hegedű-
művész, gyermeke és tanítványai játszot-
tak Bartók-műveket. Az átadóünnepséget 
megnyitó Bácskai János polgármester el-
sőként József Attila és nővére, Jolán visz-
szaemlékezéseiből idézett. Elmondta, a 
költő csupán három hónapig élt ebben a 

házban, hiszen az állandóan adósságban 
fuldokló család hétről hétre új szállásra 
költözött, de igazi otthonuk sehol sem volt. 
A család nyomora miatt a két kisebb gyer-
mek, Etel és Attila nevelőszülőknél töltött 
néhány évet. A mostoha életkörülmények 
felnőttkorát is végigkísérték. – Az ország 
örökre adósa maradt, hiszen a szeretetre 
és megbecsülésre vágyó művész életében 
soha nem kaphatott elismerést – tette hozzá 
a kerület vezetője.

Bácskai János hangsúlyozta, az önkor-
mányzat kulturális missziójának tekinti a 
József Attila-kultusz építését és terjeszté-
sét, melyet a „József Attila mindenkinek” 

és a „József Attila mindenkié” jelmondat 
határoz meg. A polgármester beszélt arról 
is, hogy a több mint 25 évre visszatekintő 
ferencvárosi városrehabilitáció elérkezett a 
költő szülőházához. A kormány által támo-
gatott európai uniós forrásból megvalósuló 
József Attila Terv (JAT) első ütemében kö-
zel 3 milliárd forintból 5 ház felújítása va-
lósulhatott meg. A program során 674 mil-
lióból újult meg a Gát utca 3–5. szám alatti 
épület, melyben a József Attila Emlékhely 
kialakítására az önkormányzat 53 millió 
forintot fordított saját költségvetéséből.

Folytatás a 4—5. oldalon.
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A tudás életet menthet
Idén 23. alkalommal rendezték meg a felmenő rendszerű Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt. A megmé-
rettetés célja, hogy a diákok játékos formában, az életkori sajátosságoknak megfelelően adjanak számot a tanév során 
elsajátított veszélyhelyzeti ismereteikről, a saját, illetve más ember megmentésében való jártasságukról.

Az általános és középiskolák 4 fős csapatokkal nevezhettek a kö-
zép-pesti versenyre. Ferencváros képviseletében 8 iskola 11 csapat-
tal vett részt a megmérettetésen, az 5–8. évfolyamos kategóriában 
a Kőrösi Csoma Általános Iskola csapata, míg a 9–13-osok közül 
a Telepy Károly Gimnázium tanulói jutottak tovább a fővárosi 
versenyre. A győzteseknek járó okleveleket, érmeket és kupákat 
Zombory Miklós alpolgármester adta át a helyszínen, a X. kerületi 
Merkapt Maraton Sportközpontban.

Az ifjúsági viadalt követően megmérettettek a védelmi igazgatás 
területén dolgozó szakemberek is az úgynevezett SZENIOR verse-
nyen. Ebben a kategóriában összesen 9 csapat indult, első helyen 
Ferencváros Önkormányzata végzett, a második helyet a IX. kerületi 
rendőrkapitányság csapata szerezte meg holtversenyben a Józsefvá-
rosi Önkormányzattal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a 
IX. kerületi Járási Hivatal csapata állhatott fel. 

UTÁNAJÁRTUNK
Rovatunkban olyan, hónapok, esetleg évek óta üresen álló telkek, félbehagyott építkezések nyomába eredünk, ame-
lyekről sokan szeretnék megtudni, van-e gazdájuk, és mi lesz a sorsuk. Amennyiben az Ön lakókörnyezetében is van 
elhagyott terület vagy építmény, kérjük, írja meg nekünk a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre, és mi utánajárunk.

Budapesti Vegyiművek
Ebben a lapszámban a felszámolás alatt 
álló Budapesti Vegyiművek (BVM) Illatos 
úti telephelyén fennálló helyzetnek (2000 
tonna szabálytalanul tárolt vegyi anyag és 
veszélyes hulladék) jártunk utána. Megtud-
tuk, hogy a 157 ezer nm-es területnek 4 fő 
tulajdonosa van, a BVM a 10,5 hektáros 
ingatlan 64 százalékát birtokolta. A másik 
három, jelenleg is működő üzem tulajdono-
sai jó gazda módjára, korrekten rendezték 
a területüket, és az általuk folytatott ipari 
tevékenység során valamennyi, szigorú 
környezetvédelmi előírást betartanak.    

A 130 éves múltra visszatekintő BVM 
Illatos úti telephelyén jelenleg is fennálló 
helyzet nem mostanában, hanem közel két 
évtizede alakult ki. A zrt. felszámolását 
2007-ben rendelte el a Fővárosi Bíróság, 
azonban az eljárás a mai napig nem zárult 
le. A felszámoló közlése szerint a veszélyes 
anyagokat biztonságosan tárolják és őrzik, 
megsemmisítésüket azonban nem tudják 
vállalni. Bár a potenciális környezetszeny-
nyezési veszélyforrást jelentő anyagok va-
lóban Ferencváros területén vannak lerakva, 
azokhoz az önkormányzatnak sem direkt, 
sem indirekt módon nincs köze, hiszen sem 
az érintett terület, sem pedig az egykori ve-
gyi üzem nem volt az önkormányzat keze-
lésében, tulajdonában.

A sajtóban az elmúlt napokban megje-
lent, sok esetben pánikkeltésre is alkalmas 
közleményekből, írásokból, bejátszások-
ból az önkormányzat álláspontja szerint – 

az anyagok veszélyes jellegét és a fennálló 
helyzetet nem lebecsülvén – a lakosságban 
az a téves vélemény alakulhatott ki, hogy fo-
lyamatos és intenzív egészségkárosításnak 
vannak kitéve, melynek megszüntetéséért 
az illetékes személyek/szervek nem tesznek 
meg mindent, illetve egy esetleges veszély-
helyzet elhárítására nincsenek felkészülve.

A környezetkárosítás végleges megszün-
tetése érdekében felmerülő feladatok tisz-
tázására Bácskai János polgármester április 
21-én egyeztetésre hívta össze az ügyben 
érintett szervezetek képviselőit, valamint – 
földrajzi közelségükből adódóan – a szintén 
érintett XIX. és XX. kerületek polgármeste-
reit, országgyűlési képviselőit.

A tanácskozáson Vas Imre, Ferencváros 
parlamenti képviselője elmondta, a BVM 
által okozott környezetszennyezés kárelhá-
rítása a jelenleg felszámolás alatt álló cég 
képviseletét ellátó felszámoló kötelezettsé-
ge, és nem az államé vagy az önkormány-
zaté. Véleménye szerint a felszámoló által 
eddig tett intézkedések nem felelnek meg 
az elvárásoknak, így szükséges lehet állami 
felszámoló szervezet kijelölésére, valamint 
hathatós állami beavatkozásra.

Géczi Béla, a Közép-pesti Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség vezetője kijelentette, 
korábban többször vizsgálták az Illatos úti 
telephelyet, és a helyszínen végzett mérések 
alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ott 
közvetlen katasztrófahelyzet nem áll fenn. A 
tűzoltó ezredes hozzátette, egy esetleges tűz-
eset vagy egyéb havária helyzet kezelésére 
pedig teljes mértékben fel vannak készülve.

V.  Németh Zsolt környezetügyért felelős 
államtitkár elmondta: közvetlen katasztró-
fahelyzet ugyan nem áll fenn, de azonnali 
beavatkozás indokolt. Megjegyezte, noha 
a terület megtisztítása a káros anyagok-
tól nem az állam felelősségi körébe tar-
tozik, a helyzet komolyságára tekintettel 
tervezik a feladat elvégzését, amelyhez a 
szükséges anyagi források előteremtését 
is igyekeznek megoldani. Ehhez azonban 
be kell fejeződnie a nyolcadik éve húzó-
dó felszámolásnak és a magántulajdonban 
lévő területnek az államhoz kell kerülnie. 
Erre a jelenlegi jogszabályok nem adnak 
lehetőséget, ezért kezdeményezik a csőd-
törvény sürgősségi módosítását, hogy álla-
mi felszámolót lehessen kijelölni, így hazai 
és európai uniós forrást lehessen a jelenleg 
„idegen terület” kármentesítésére fordíta-
ni. A jogszabály-változtatás előkészítését a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vállalta 
magára. A Földművelésügyi Minisztérium 
pedig egy kormány-előterjesztést készít, 
amelyben indítványozzák az elszállítás és 
az ártalmatlanítás költségeinek állam általi 
megelőlegezését.   

Bartus Adrienn, a Pest Megyei Kormány-
hivatal Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztályának vezetője arról tájé-
koztatott, hogy előzetes árajánlatot kértek 
a 2000 tonna vegyi anyag és veszélyes hul-
ladék elszállítására. A kalkuláció szerint ez 
1,1 milliárd forintból, mintegy 6–9 hónap 
alatt oldható meg.

Ferencváros újság
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Mennyivel hajt a piros lámpát 
zöldnek látó autós?
A Föld Napjához kapcsolódva Tudományfesztivált rendeztek a Nemzeti Múzeum kertjében. Az immár 5. alkalommal 
megszervezett esemény kiállítói között voltak egyetemek, szakképző iskolák, a Mezőgazdasági Múzeum, az Országos 
Meteorológiai Szolgálat és nemzeti parkok is.

Már az első percektől nagy volt az érdeklődés a Nemzeti Múze-
um kertjében felállított pavilonoknál április 22-én. A standoknál 
kicsik és nagyok egyaránt találhattak maguknak érdekes elfoglalt-
ságot – kézműveskedéstől, drónirányításon és robotbemutatón át 
elektroenkefalográfos agyvizsgálatig (EEG) terjedt a skála.

Zárug Péter Farkas, a fesztivál igazgatója köszöntötte az egybe-
gyűlteket, és felhívta a figyelmet a 2015-ös Fény Évére, melynek 
jegyében a rendezvényen is voltak fénykísérletek.

Csorba László, a múzeum főigazgatója, az esemény házigazdája 
felelevenítette, hogy a 19. században még nem vált el élesen a tár-
sadalomtudomány a természettudománytól. Kiemelte, a mostani is 
egy ilyen, a tudományterületeket újraegyesítő kezdeményezés. 

Az esemény fővédnöke, Fazekas Sándor földművelésügyi mi-
niszter nevében V. Németh Zsolt államtitkár árnyalta a környezet-
védelemről alkotott képet, jelezve, hogy az nem egy elkeseredett, 
reménytelen harc, hanem mindenkit terhelő felelősség, kihívás. 
Kijelentette, a nap-, szél- és vízenergiák mellett megújuló energia-
forrás a kertben jelenlévő számtalan gyermeki elme is.

Bácskai János, a fesztivál védnöke felejthetetlen tanáregyéniségé-
re, Vermes Miklós „Muki” bácsira emlékezett, és a következő gene-
rációk nevelésének fontosságát hangsúlyozta. Ferencváros polgár-
mestere szerint égető szükség van az ilyen, tudománynépszerűsítő 
rendezvényekre, hiszen bizonyos területek kikerültek a fiatalság ér-
deklődésének fókuszából. Végezetül, Muki bácsi szokását idézve, 
feltett egy kérdést, amelyre a legjobb választ adó ötöst kaphat: milyen 
sebességgel kellett haladnia annak a szabálytalankodó autósnak, aki 
azt mondta, hogy a piros lámpát zöldnek látta? (A helyes megfejtést 
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu-címre elküldő olvasóink között  
Bácskai János polgármester személyes ajándékát sorsoljuk ki.  
Jelige: Fény Éve.)                            M. K.

Fiatalok segítenek a drogprobléma megoldásában
Közös beszélgetésre és műhelymunkára gyűltek össze a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) tagjai a Docuart kávé-
zójában. Az EMMI pályázatán nyertes Ferencvárosi Café program részeként a helyi drogellenes stratégia megvalósítá-
sát koordináló szakemberek kerületi diákokkal dolgoztak ki együttműködési lehetőségeket a probléma kezelésére.

A KEF leginkább egészségügyi vagy szo-
ciális szektorban működő intézményeket, 
iskolákat, civil szervezeteket tömörít, de 
tagjai lehetnek szakemberek, diákok, kép-
viselők is. A találkozót megnyitó Kállay 
Gáborné alpolgármester elmondta, az ön-
kormányzat – számos más kerülettől elté-
rő módon – anyagilag is segíti a szervezet 
működését, a szenvedélybetegekkel való 
foglalkozás tekintetében pedig Ferencvá-
ros az egyik legjobban ellátott városrész. 

Nagy eredmény az is, hogy Budapest öt 
drogambulanciája közül egy a IX. kerület-
ben működik, Ferencváros Önkormányza-
ta pedig nemrég fogadta el a hat évre szóló 
helyi drogellenes stratégiát. A kerületi ellá-
tás része az iskolásoknak szóló 120 perces 
prevenciós foglalkozás, a függők számára 
létrehozott FMK Párbeszédműhely, vala-
mint a Kékpont drogambulancia mindenre 
kiterjedő segítségnyújtása is.

A world-cafe módszerre épülő rendez-
vény oldottabb, kávézói hangulatot te-
remtve igyekezett motiválni és a témához 
érzékenyíteni a résztvevőket. Az önkor-

mányzati Alul-járó 
Ifjúsági Iroda és a 
FESZGYI intézmé-
nyei részvételével 
zajló eseményen a 
csoportok többek 
között megtárgyal-
ták, miért fontosak a 
drogszeméttől men-
tes terek, ki tekint-
hető józannak, vagy 
hogyan vonhatók be 
a szülők gyermekük 
megmentésébe. 
– A két legégetőbb 
gond az alkoholfo-
gyasztás növekedé-
se és a dizájnerdrogok terjedése – mondta 
Barna Erika, a KEF szakmai irányítója, a 
Kékpont Drogkonzultációs Központ és 
Drogambulancia kommunikációs vezetője. 
A tinédzserkori italozás mértéke riasztó-
an magas, melynek súlyosságát fokozza a 
most divatos rohamivás. A rövid idő alatt 
nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása 

ugyanis akár életveszélyes állapothoz is 
vezethet. A szakember szerint aggasztó je-
lenség a dizájnerdrogok elterjedése is, mi-
vel ezek a szerek a legveszélyesebbek, hisz 
többségük legális, olcsó, könnyen besze-
rezhető, miközben a fogyasztónak gyakran 
fogalma sincs, hogy mit vesz be.

T. D.
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– József Attilát nem lehet korlátok közé 
szorítani, nem tűr politikai és társadalmi 
kategóriákat, mert ő valóban mindenkié – 
jelentette ki az ünnepségen Balog Zoltán 
emberi erőforrás miniszter, aki káros di-
vatnak nevezte a művészek politikai kisa-
játítását. A miniszter arra bátorított, hogy 
vegyünk búcsút a sztereotípiáktól, és ne 
engedjük őt beskatulyázni a munkásköltő 
szerepébe, hiszen József Attila a minden-
kori magyar emberhez szól. – Ellenzéki 
volt, mint ahogy minden rendes költő – 
tette hozzá Balog Zoltán.
Az ünnepség moderátora, a Kossuth-díjas 
Jordán Tamás meglepetésként a közönséget 
is megszavaltatta. A színész-rendező szá-
mos alkalommal szervezett iskolások rész-
vételével tömeges versmondásokat, ezúttal 
a Kertész leszek című költeményt mondatta 
el kórusban a jelenlévőkkel.
Balog Zoltán miniszter, Bácskai János pol-
gármester és E. Csorba Csilla, a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum főigazgatója végül közösen 
vágta át a szalagot a megújult József Attila 

Emlékhely bejárata előtt.
A költő szülőházában az önkormányzat az 
eddiginél nagyobb, 120 nm-es akadálymen-
tesített területet biztosított az emlékhely 
számára, amely a Petőfi Irodalmi Múzeum 
koncepciója alapján oktatási és kulturális 
turizmusra is számot tartó élménykiállítás-
sá változott. Az installáció a költő zsebórá-
ja köré épül, a kör alakú interaktív tábla az 
idő motívumát és a poéta életének fontos 
személyeit, állomásait fedezteti fel hasz-
nálójával. A tárlat modernitását a víztiszta, 
hajlított plexifal, a különleges lámparend-
szer, a hanganyagok, a videovetítések és 
az interaktív felületek biztosítják. – József 
Attila tárgyi hagyatéka nagyon szegényes, 
a néhány személyes holmi közül nálunk 
a ceruzája, a cigarettatartója, az órája és a 
pénztárcája látható – tájékoztatott H. Bagó 
Ilona, a tárlat kurátora. A Petőfi Irodalmi 
Múzeum muzeológusa elmondta, a szemé-
lyességre épülő kiállítás bővelkedik játé-
kos feladatokban. Az egyikben szavakból 

kell kirakni a Mama 
és az Altatódal című 
verseket, a másikban 
versfelismerő ver-
senyre lehet nevezni. 
A tárlaton látható an-
nak a szoba-konyhás 
lakásnak a makettje 
is, amelyben József 
Attila a családjával 
élt. A vendégek fel-
adata, hogy búto-
rokkal rendezzék be 
a teret. A látogatás 
végén közös fotót ké-
szíthetünk József Attila-portréjával, amely-
hez egy verssor jár ajándékba búcsúzóul. 
– Szeretnénk, ha zarándokhellyé válna az 
emlékhely, ahol mindenki a befogadás és 
megértés személyessége révén találná meg 
a maga József Attiláját – fűzte hozzá Bács-
kai János polgármester. 
A 110. évforduló alkalmából az önkor-
mányzat felkérésére 14 kortárs költő ké-
szített Ünnepi szonettkoszorút József At-
tila Hazám című verse utolsó szonettjének 

soraira. A szerzők 
soraiban szerepelt 
többek között Dobai 
Péter, Térey János, 
Lackfi János, Tóth 
Krisztina, Zalán Ti-
bor, Szálinger Ba-
lázs, Mezey Katalin 
és Erdős Virág. A 
szonetteket a Nem-
zeti Színház fiatal 
művészei adták elő. 
Az átadóünnepségre 
József Attila-mobil-
applikációs séta is 

készült, amely a költő ferencvárosi kötődé-
sei közül egyelőre 3 helyszínt képes meg-
jeleníteni, de a program fejlesztés alatt áll. 
Az internetet is meghódították 
a József Attila-videók
Az önkormányzat márciusban József 
Attila mindenkiNET címmel online 
videopályázatot hirdetett azzal a céllal, 
hogy a Költészet Napjához közeledve mi-
nél több fiatal olvasson, szavaljon, éne-
keljen, hallgasson és „like”-oljon József 
Attila-verset. A felhívás elsősorban a hazai 
és határon túli magyar középiskolásoknak 
szólt, de nyitott volt mindenki számára, aki 
2015. április 11. előtt nem töltötte be a 32. 
életévét. A pályázatra olyan alkotássokkal 
lehetett nevezni, amelyekben elhangzik Jó-
zsef Attila valamely költeménye. A videót 
a jelentkezők akár mobiltelefonnal is rög-
zíthették, az online kulturális újságírókból, 
filmesekből és kreatív szakemberekből álló 
zsűri elsősorban az ötletességet, valamint az 
előadásmódot értékelte.

Az online videopályázat eredményhirde-
tésén Kállay Gáborné alpolgármester el-
árulta, nem számított sem ekkora érdeklő-
désre, sem pedig ilyen kreatív és minőségi 
munkákra. T. Zuggó Tünde polgármesteri 
tanácsadó arról számolt be, hogy a József 
Attila mindenkiNet weboldalra végül 58 
magas színvonalú videót töltöttek fel, me-
lyeket a két hét alatt több mint 11 ezren 
néztek meg, és 40 ezer embert értek el a 
posztokkal. A 11 ezres szám a zsűri szerint 
abszolút rekord kulturális témában, amit az 
is bizonyít, hogy az utolsó napon lekörözte 
a Fidelio látogatottságát.

Az első díjat Czimbalmos Boglárka: 
Külvárosi éj című munkája nyerte. A film 
egyediségét az adta, hogy alkotója fabe-
tűkből rakta ki a vers sorait a kerület kü-
lönböző köztereire, melyeket a szavalat 
ritmusára vágott össze. A második helyen 
Borbás Gergő: Ülni, állni, ölni, halni című 
videója végzett, amely a ráolvasásszerű 

előadásmódot szívdobogással és körkörös 
kameramozgással tette hangsúlyossá. A 
képzeletbeli dobogó harmadik fokára Il-
lés Anna állhatott fel Szerelmes vers című 
versmegzenésítésével. A pályázók József 
Attila verseiből rapszámokat, dalokat és 
zenés klipeket is készítettek.

T. D.

Folytatás az 1. oldalról:
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Szavalatokkal ünnepelték a Költészet Napját
Ismét színpadra állhattak a kerület verskedvelő hobbiszavalói a József Attila Versfesztivál gálaestjén. A Ferencvárosi 
Művelődési Központban (FMK) tartott „Rejtelmek, ha zengenek” című  eseményen a legjobb tizenöt előadó mutatko-
zott be, majd átadták az idei József Attila-díjat is.

– Hatalmas kincs birtokában vagyunk – 
jelentette ki Kállay Gáborné alpolgármes-
ter, aki nyitóbeszédében azt hangsúlyozta, 
hogy nekünk, ferencvárosiaknak – akik 
nap mint nap ugyanazokon az utcákon, te-
reken fordulunk meg, ahol József Attila is 
járt – kötelességünk ápolni, mások számá-
ra is elérhetővé tenni az emlékhelyek üze-
netét. Hozzátette, mivel az irodalomtörté-
nészek szerint költészetének motívumai 
túlnyomórészt ferencvárosi élményekből 
táplálkoztak, az önkormányzat kulturális 
missziójának tekinti a József Attila-kul-
tusz építését és terjesztését.

Három évvel ezelőtt az FMK azzal a 
céllal indította el a József Attila Versfesztivált, hogy a Költészet 
Napja előtt tisztelegve bemutatkozási lehetőséget nyújtson a kerü-
let irodalomkedvelő közönségének. A rendezvény 2015-ben rész-
vételi rekordot döntött: a kezdeti 80 fővel szemben idén több mint 
200-an indultak a vetélkedőn. A gálaesten a szakmai zsűri által 
legjobbnak ítélt 15 szavaló állhatott színpadra a saját maga által 
kiválasztott szerzeménnyel. Az ünnepségen a verseny legjobbjai 
felváltva szerepeltek a Kaláka együttessel, amely a most készülő 
József Attila albumukról játszott megzenésített költeményeket. A 
15 versmondó között volt alsó tagozatos tanuló, nyugdíjas, sőt, 

egy négytagú család is. 
Az est végén mindannyi-
an oklevelet és könyv-
ajándékot vehettek át.

Ferencváros József 
Attila-díját idén posztu-
musz ítélték oda Mik-
lós Tibor dalszövegíró, 
író, rendezőnek, akit 
tanulmányai, kulturális 
(Ferencvárosi Nyári Já-
tékok) és színházvezetői 
(Piccolo Színház) tevé-
kenysége is Ferencváros-
hoz kötött. Miklós Tibor 

neve a Generál együttes szövegírójaként vált ismertté, de számos 
világhírű musical magyar szövegét is neki köszönhetjük (Jézus 
Krisztus szupersztár, Evita, Hair, Miss Saigon). A ‘70-es években 
országos slágerekhez (Különös szilveszter, Boldogság, gyere haza, 
Álmodj királylány), később a Rockszínház alapítójaként musicalek-
hez és rockoperákhoz írt, illetve fordított szövegeket. Halála óta a 
róla elnevezett díjjal ismerik el a kimagasló teljesítményt nyújtó fi-
atal musicalszínészeket. Az eseményen kisfilmmel emlékeztek meg 
a 2013-ban 66 évesen elhunyt, többszörösen kitüntetett művészről. 

T. D.

Koszorúzás az emléktáblánál
A Költészet napi ünnepségsorozat 
hagyományos aktusaként megem-
lékezést tartottak a Dési Huber és 
Napfény utca sarkán álló József 
Attila-emlékműnél. A rendezvényen 
az Ádám Jenő Zeneiskola és a Kőrösi 
Csoma Sándor Kéttannyelvű Általá-
nos Iskola adott zenés műsort.

– József Attila különösen közel áll a fe-
rencvárosiakhoz. Nemcsak azért, mert a 
20. század meghatározó lírikusa itt szü-
letett, hanem mert költészete modern, 
hozzánk szóló, húsbavágóan személyes, 
miközben örök és univerzális – jelentette 
ki az eseményt megnyitó Sajó Ákos ön-
kormányzati képviselő. A politikus arra 
emlékeztetett, hogy bár az I. világháború 
pokla beárnyékolta a poéta gyermekko-
rát, a nehéz évek mégsem keserűvé és ke-
gyetlenné, hanem együttérzővé tették, aki 
intellektusa és empátiája révén az egész 
emberiséggel vállalt közösséget. 

A részönkormányzat elnöke elmondta, 
kortársai még életében felismerték a költő 
szikrázó tehetségét, de sokan csak halála 
után vallották be, hogy igazi géniusznak

tartják. – Értelemmel és a világra érzékeny 
szívvel élte meg a zord történelmi időket 
és vált korokon átívelő korszerű költővé 
– fogalmazott Sajó Ákos, majd előadta 
Attila, rád gondolok című saját, 40 évvel 
ezelőtt írt versét.

Az Ádám Jenő Zeneiskola növendékei és a 
Kőrösi Csoma Sándor iskola diákjai zenés 
produkciókkal, szavalatokkal és megze-
nésített költeményekkel idézték fel József 
Attilát. A rendezvény végén a résztvevők 
elhelyezték koszorúikat az emléktábla előtt.

T. D.
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Bölcsődék napja
Nyolc évvel a világelső párizsi után, 163 éve, 1852. április 
21-én nyílt meg Pest első bölcsődéje – többek közt erről is 
szó esett a 6. alkalommal megrendezett bölcsődék napján.

A Tavaszébresztő cinege című bábelőadással kezdődött a kerü-
leti bölcsődék napja a Leövey Klára Gimnázium dísztermében. 
A gondozónők által előadott vidám darab után Zombory Miklós 
nyitotta meg az eseményt. Az alpolgármester elmondta, a terület 
fontosságát mi sem jelzi jobban, minthogy a legtöbb gyermek itt 
kezdi a köznevelésben való részvételét. Kiemelte a gondozónők 
féltő szeretetét, odaadó gondoskodását a kisgyermekek iránt. Pe-
dagógusként arra emlékeztetett, milyen nagy szerepet játszanak 

az egyén személyi-
ségfejlődésében, az 
önállósodás megin-
dításában a három-
éves kor előtti ha-
tások. A társadalom 
ezzel a dátummal 
– melyet a kormány 
2010-ben nyilvání-
tott a bölcsődék nap-
jává – tolmácsolja 
elismerését.

Lengyel Zoltán-
né, a Ferencvárosi 
Egyesített Bölcső-
dei Intézmények ve-
zetője kérdésünkre 
elmondta, minden 

évben pályázatot írnak ki a dolgozóknak, amelyre különféle alko-
tásokkal készülhetnek. Idén a művészetek megjelenése a bölcső-
dei nevelésben volt a megadott témakör, a beérkezett pályaműve-
ket a díszterem melletti előtérben vehette szemügyre a közönség. 
Az intézményvezető szerint a kerületi kollégák nagyon aktívak, 
évről évre sok mű érkezik, amelyek közül zsűri választja ki a 
legjobbakat. A bölcsődék fejlesztésével kapcsolatban Lengyel 
Zoltánné elmondta, az előző két, európai uniós forrásból kivitele-
zett intézményfelújítás után idén a kerület saját költségvetéséből 
finanszírozva valósul meg a Pöttyös utcai bölcsőde renoválása. 
Ez magában foglalja az elektromos hálózat modernizálását, a 
nyílászárók cseréjét és a vizesblokk felújítását. 

A nap további részében aktuális és szakmai jellegű előadásokat 
tartottak, a népmesék, bábjátékok, valamint az elmúlt tíz eszten-
dő változásainak témájában, de alkalom nyílt a dolgozók kötet-
len eszmecseréjére is. 

M. K.

Sporttal, tánccal az óvodások egészségéért
Negyedik alkalommal rendezték meg a Ferencvárosi Óvodás Sporttalálkozó és Táncház összejövetelt április 23-án, 
amelyen az önkormányzat fenntartásában működő mind a kilenc óvoda jelen volt. Közel kétszáz gyermektől volt han-
gos az FMK, akik ügyességi sportjátékokon, sorversenyeken és táncfoglalkozáson vehettek részt.

Zombory Miklós köszöntőjében elmondta: 
2012-ben, amikor először szervezték meg 
a hagyományos óvodai gála helyett ezt a 
mozgásra épülő rendezvényt, még nem 

gondolták, hogy 
egy ilyen sike-
res hagyományt 
teremtenek. Az 
alpolgármester 
elárulta, koráb-
ban néhány évig 
testnevelő tanár-
ként is dolgozott, 
több évig iskolá-
ja sportvezetője 
volt, és 27 esz-
tendőn át vitte 
diákjait nyaranta 
kerékpártúrákra. 
Hozzátette, ez a 
nap kiváló lehe-

tőséget teremt arra, hogy megszerettessük 
a gyerekekkel a sportot, a táncot, ők pe-
dig bemutassák az év közben elsajátított 
ismereteiket.

Zombory Miklós kiemelte, hogy a helyes 
táplálkozás és a mindennapos testmozgás 
igényét minél korábban fel kell kelteni a 
gyermekekben, ezért Ferencváros Önkor-
mányzata intézményenként 3-3 sportesz-
közt ajándékoz az óvodáknak, és mindad-
dig támogatja a találkozó megszervezését, 
míg a kicsik örömüket lelik a foglalkozás-
ban.

Amíg az óvodások egyik része a tornate-
remben vett részt sportversenyeken, addig 
a másik csoportnak táncházprogramot tar-
tottak. Ezután megtekintették a Katicabo-
gárka együttes műsorát, aztán a két cso-
port cserélt, így mindenki kivette részét 
sportból, táncból egyaránt.

Az önkormányzat támogatásával a szer-
vezők végül minden részt vevő óvodást 
müzliszelettel és gyümölcslével vendé-
geltek meg.

(forrás: www.ferencvaros.hu)
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Egyre többen költöznének 
a IX. kerületbe
Míg előző számunkban az albérletpiac fellendüléséről szá-
moltunk be, szakértőink ezúttal az ennek alapját képező in-
gatlanpiaci élénkülésről és a IX. kerületet érintő változások-
ról osztották meg tapasztalataikat. Az elmúlt évben ugyanis 
Ferencváros az intenzív lakásforgalomért felelős „húzókerü-
letek” közé emelkedett.

– Tavaly 100 ezernél is több ingatlan cse-
rélt gazdát, ha folytatódik a gyorsuló üte-
mű növekedés, idén 140 ezer adás-vétel 
is megvalósulhat – tájékoztatott a pozitív 
változásokról Rutai Gábor, a Duna House 
(DH) kommunikációs igazgatója. Hozzátet-
te, az „egészséges” ingatlanpiaci forgalom 
évente országosan 150–170 ezer adás-vé-
telt jelent, a válság esztendeiben azonban 
ez a szám a 90 ezret sem érte el. A hirtelen 
emelkedés egyik fő oka a visszafogott kí-
nálat, ami részben annak köszönhető, hogy 
sok devizahiteles „beszorult”, azaz nem 
tudja lakását eladni és az árából újat ven-
ni. Rajtuk a forintosítás és a jelenleg zajló 
tőkerészcsökkentés segíthet, melynek kö-
vetkeztében nyárra a kínálat is tovább nő. A 
robbanás másik oka, hogy a válságot köve-
tő árcsökkenést tapasztalva sokan kivárták 
a mélypontot. Az egyre terebélyesedő vevői 
lufi 2014 végén durrant, amikor a piacra rá-
szabaduló vásárlók szinte mindent felvásá-
roltak. A vevők táborát növelik továbbá az 
alacsony banki kamatok miatt befektetési 
céllal vásárlók (minden 3. vevő) is, akik a 
bérbeadással akár 8 százalékos bruttó éves 
hozamot is elérhetnek. 

Rutai Gábor elmondta, idén újra igénybe 
vehető a félszocpol, a bankok vonzó hitele-
ket kínálnak és a lakosság is tudatosabban 
vesz fel kölcsönt. Ezek mind az ingatlan-
piaci helyzet konszolidációját támogatják. 
Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy 
minden pozitív adat (forgalom- és árnöve-
kedés) forrása Budapest és a nagyvárosok. 
Az ország másik felét kitevő kistelepülése-
ken ugyanis semmi sem változik. – Vidéken 
csak akkor lendülhet fel az ingatlanpiac, ha 
van miért ott élni. Ez pedig már gazdasági 
kérdés – tette hozzá a szakértő.

Az ingatlanközvetítő cég statisztikái sze-
rint a legkeresettebb kerület Budapesten a 
XIII. – a vásárlók több mint 20 százaléka 
jelöli meg lakhelyének lehetséges helyszí-
neként – de a VI., VII. és XIV. kerület is 
az élbolyba tartozik. – Ferencváros, adott-
ságainak és fejlődési potenciáljának hála, 
ma dobogós helyet foglal el a népszerűségi 
listán – jelentette ki a szakember, aki szerint 
az eddig a középmezőnybe tartozó kerület 

most kitörni látszik: a 
lakáskeresőknek már 
15 százaléka jelöli meg 
vágyott lakóhelyként 
Ferencvárost, amely ezzel utolérte az igen 
kedvelt XI. kerületet. Belső szerkezete is 
hasonlít Újbudához, de annál kicsivel ol-
csóbb. A Mester utcai DH iroda vezetője, 
Kalmár-Berki Éva is azt támasztotta alá, 
hogy Ferencváros az elmúlt évek fejlődése 
nyomán élhető városrésszé vált, ahol sok a 
modern vagy felújított ház és köztér, illet-
ve zöld felület, jó a közlekedés és az inf-
rastruktúra. Ezen értékei miatt sok fiatal, 
gyermekes család választja lakóhelyéül. 

Mivel egy ingatlan értéke nagyban függ 
az elhelyezkedésétől, környezetétől, álla-
gától és infrastruktúrájától, hatalmasak az 
árkülönbségek. Míg – presztízsértékük mi-
att – az I. és V. kerületekben a téglalakások 
400 ezer forintos négyzetméter áron futnak, 
a IX., VII. és XIII. kerületekben átlagosan 
280 ezer forintért vásárolhatunk ilyet. A 
ferencvárosi eladási adatok szerint a MÁV-
Aszódi lakótelepen 160–220 ezer, a József 
Attilán 200–300 ezer, Belső- és Középső-
Ferencvárosban pedig 200–400 ezer forint/
nm-ért kelnek el az ingatlanok. A vevők 80 
százalékát az 50 nm körüli lakások érdeklik, 
és csak 20 százalék költözne 80 nm-nél na-
gyobb ingatlanba. Kalmár-Berki Éva szerint 
jelenleg olyan nagy a kereslet, hogy a legol-
csóbb, 8–10 millió forintos lakások egy nap 
alatt, a valamivel drágábbak 3–4 nap alatt 
cserélnek gazdát. Előbbiek jellemzően a 
nagy forgalmú Üllői útra néznek, de ide tar-
tozik a Koppány utca és a Gyáli út környéke 
is. A legtöbb lakást Belső-Ferencvárosban 
adják el, de kedvelt célpont a rehabilitációs 
terület és a József Attila-lakótelep is.

Egyetlen épületen belül is jelentősek le-
hetnek az árkülönbségek. Egy Duna-parti 
lakóházban a Soroksári út felöli lakásokat 
400 ezer forintos, míg a folyóra néző, eme-
leti, teraszos, nagy belterületű lakásokat 
egymillió forintos négyzetméter áron kí-
nálják. A cég utóbbiból nemrég el is adott 
egyet, melynek tulajdonosa portaszolgálatot 
és wellnessrészleget is igénybe vehet a bor-
sos árért cserébe. 

A DH kommunikációs vezetője szerint is 
lakásvásárlási hisztéria zajlik a fővárosban, 
melynek egyik jele, hogy a jó adottságú 
lakásokra alku helyett licitálnak, és rend-
szerint néhány nap alatt elkelnek. Rutai 
Gábor a kapkodás elkerülésére, és az ebből 
adódó hibalehetőségekre figyelmeztet. – A 
jó ingatlanos mindig körültekintően jár el, 
és mindkét fél érdekeit képviseli – állítja a 
szakértő, aki szerint sajnos az ingatlanpi-
acnak is megvannak a maga hiénái. Ezért 
is született meg az Ingatlanszövetség eti-
kai kódexe, amely kiszűrheti a szakmailag 
megkérdőjelezhető kóklereket és a tisztes-
ségtelenül üzletelőket. Saját biztonságunk 
érdekében érdemes megfontoltan vásárol-
ni: a minden részletre kiterjedő adás-vételi 
szerződés és a lakás tehermentesítése sok 
kellemetlenségtől kímélheti meg a vásárlót.

T. D.

Lapunkban 2015. március 16-án „Vi-
gyázat, könnyen csapdába csalhatnak a 
termékbemutatókon” címmel megjelent 
cikkünkben a panaszos ferencvárosi 
hölgy esetének ismertetésekor említésre 
került, hogy „egy bioptron lámpát is” 
ígértek ajándékba, ha megveszi a csuk-
lóra szerelhető lézeres készüléket. A 
BIOPTRON lámpa a ZEPTER Ungarn 
Kft. egyik legismertebb terméke. Mivel 
a tisztességtelen kereskedő cég neve 
nem szerepel a cikkben, a bioptron 
lámpa cikkbeli említése alkalmas arra, 
hogy a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatot folytató céget az olvasók 
a ZEPTER Ungarn Kft.-vel azonosít-
sák, holott az esethez semmi köze. A 
ZEPTER Ungarn Kft. elhatárolódik a 
tisztességtelen módszereket alkalmazó 
termékbemutatóktól. Szerkesztőségünk 
ezúton is igazolja, hogy a cikkben nem 
a ZEPTER Ungarn Kft.-ről van szó.

HELYREIGAZÍTÁS
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Elment az örökös bajnok
Bő két hónappal 51. születésnapja előtt elhunyt Ambrus Tamás, a Ferencváros örökös bajnok vízilabdázója. Az egykori 
válogatott kapus agyi limfómában szenvedett, és hosszas küzdelem után, április 16-án távozott közülünk.

Igazi sportcsaládba született, édesapja, Ambrus Miklós olimpiai 
aranyérmes vízilabdázó, édesanyja, Keresztes Márta magasugró 
bajnok. Tizenegy évesen kezdett pólózni, és apjához hasonlóan ő 
is tizenhat esztendősen mutatkozott be a ma
gyar élvonalban – természetesen kapusként. A Ferencváros színe-
iben 306 mérkőzésen védett, 1988-ban és 1990-ben bajnoki címet 

nyert a zöld-fehérekkel. A válogatottban 61 alkalommal szerepelt, 
a nemzeti együttessel részt vett az 1985-ös szófiai Európa- és az 
1986-os madridi világbajnokságon. Két szezonban az olasz RN 
Florentia gárdájában játszott, majd hazatérve a BVSC-be igazolt, 
amellyel szintén kétszer lett magyar bajnok.

Edzői pályafutását a vasutasoknál kezdte, majd négy éven át a fi-
renzei Florentia trénere volt. Ezt követően hat esztendőn keresztül 
a Pécsi VSK mestereként dolgozott. Nagyban hozzájárult a bara-
nyai vízilabda fejlődéséhez, a PVSK-t felhozta az OB I-be, ahol 
együttesével az ötödik helyen végzett. 2010-ben tért vissza a Fe-
rencvároshoz, nevelőegyesületében három évig vezetőedzőként 
tevékenykedett, azután pedig a szakosztály vezetője lett. Komoly 
szerepe volt abban, hogy egy másik legendás Fradi-pólós, Geren-
dás György is újra a klubhoz került. Nevéhez fűződik a strandví-
zilabda magyarországi meghonosítása, népszerűsítése.

Ambrus Tamásnál 2014-ben agyi limfómát diagnosztizáltak, 
hosszú ideig kórházban ápolták. Játékosként mindig úgy ugrott 
be a medencébe, hogy nyerni akar. Az FTC örökös bajnoka a gyó-
gyíthatatlan betegséggel folytatott küzdelmét azonban minden 
erőfeszítése ellenére elvesztette.             M. S.

Két győztes meccset 
is vívtak a mieink
Sikeresen helytállt a Kelet-Magyarországi Önkormányzatok labda-
rúgókupáján Ferencváros Önkormányzatának képviselőiből és hi-
vatali munkatársaiból álló csapata. Bár a csoportkörben az első két 
meccsüket elvesztették a favoritnak számító Dabas és Hódmező-
vásárhely ellen, ezt követően két magabiztos győzelemmel nőttek 
Albertirsa és Törökszentmiklós fölé. Az utolsó csoportmeccsen a 
XV. kerület ellen – szoros mérkőzésen – maradtak alul, így a mie-
ink a csoport negyedik helyet szerezték meg. A továbbjutás ugyan 
elmaradt, de így is büszkék lehetünk Ferencváros csapatára.

Közösen a tiszta 
Népligetért
Szurkolók, egykori és jelenlegi ferencvárosi sportolók 
szedték közösen a szemetet a Népligeti Sporttelep kör-
nyezetében április 19-én, vasárnap. Több százan érkeztek 
reggel fél kilencre a Liget Étteremhez, hogy a kedvező 
időjárást kihasználva közösen tegyék tisztábbá a Fradi 
bázisának környékét.

A Föld Napjához kapcsolódva szervezték 
meg a népligeti hulladékgyűjtő akciót, 
amelyen minden szakosztály képviseltette 
magát. A drukkerek, szülők és gyerekek 
együtt takaríthattak többek között Lipcsei 
Péterrel, Varga Zsolttal, Kökény Beával, 
Bácsi Péterrel, Szabó „Coca” Istvánnal 
és Szántó Öcsi bácsival. A tavalyi szemét-
szedés jóvoltából idén már kevésbé elvadult 

vidék várta a résztvevőket a vasúti töltés-
nél. Egy rövid eligazítás után megkapták a 
kesztyűket, maszkokat, megkülönböztető 
mellényeket, a kivitelezésben segítő PQS 
cég pedig előkészítette a lapátokat, szeme-
teszsákokat, talicskákat.

A Liget Étterem asztalánál ásványvízzel 
frissíthették fel magukat a lelkes önkén-
tesek. A népligeti létesítmény vezetője, 

a vízilabdacsapat játékosa, Paján Viktor 
elmondta, örült annak, hogy ezúttal is so-
kan, a tavalyihoz képest közel kétszer any-
nyian jöttek el a közös rendcsinálásra. Az 
immár hagyományosnak mondható akció 
ismét megmutatta, hogy összefogással 
sokra képes a Fradi-család.

M. S.
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RÖVIDEN
Változatos programok 
a mozgás jegyében
Ismét családi sportnapot tartott Ferenc-
város Önkormányzata a Vendel utcai 
tornacsarnokban április 18-án. A moz-
gás iránt érdeklődők többféle sportággal 
ismerkedhettek meg az ingyenes rendez-
vényen. A bemelegítés után játékos csa-
patversenyekkel folytatódott a program, 
majd a lányoknak zenés aerobikórát, a 
fiúknak pedig erőnléti, erősítő edzéseket 
tartottak. 

Az esemény további testmozgási le-
hetőségei: foci, kosárlabda, „HULK” 
erőfelmérés, asztalitenisz, darts, csocsó, 
sakk voltak, melyekben bármely korosz-
tály kipróbálhatta magát. Díjátadás, kö-
zös levezetés zárta a rendezvényt, ame-
lyet az önkormányzat az Oxigén Úszó 
és Sportsuli Nonprofit Kft.-vel közösen 
rendezett meg.

Elődöntőben a pólósok
Négy év után ismét bejutott a vízilabda-
bajnokság elődöntőjébe a Ferencváros. 
A 2009/2010-es idényben a zöld-fehé-
rek az Egerrel csaptak össze a fináléba 
jutásért, és végül alulmaradtak.

Ezúttal a negyeddöntőben a Szeged 
várt a Fradira. Az alapszakaszban 10-9-
re nyert az FTC a Népligetben, a Tisza 
partján 8-8-as döntetlen született. A rá-
játszás első mérkőzésén nagy küzdelem-
ben 10-9-re nyertek Nyéki Balázsék. A 
szegedi visszavágón az első gólt a haza-
iak szerezték, ezután azonban zsinórban 
hat ferencvárosi találat született. Később 
a vendéglátók többször is feljöttek két 
gólra, de ennél többre nem futotta ere-
jükből, végül 10-8-ra győzött a Fradi.
A csapat vezetőedzője, Varga Zsolt azt 
nyilatkozta, ezt a meccset Ambrus Tamás 
emlékének ajánlják, és továbbviszik az el-
hunyt sportember szellemi örökségét.

A zöld-fehérek az elődöntőben az 
alapszakaszgyőztes, tavalyi ezüstérmes 
Szolnokkal küzdenek meg a fináléért.

Kipipálták az FTC-t
A világ legnépszerűbb közösségi por-
tálján óriási elismerésnek számít, ha az 
üzemeltetők hitelesítik egy-egy szerve-
zet oldalát. A legnagyobbak, többek közt 
a Manchester United, a Real Madrid és 
a Juventus mellé került ezzel a Ferenc-
város. A Fradi 2012 januárja óta műkö-
dő hivatalos közösségi oldalán április 
1-jétől látható kis kék pipa ennek a hi-
telesítésnek a jele, így ezentúl bárki, az 
eddiginél könnyebben megtalálhatja a 
klubot a világhálón.

Kedvezmények Fradi-szurkolóknak 
Indul a Fradi Szurkolói Kedvezménykártya Rendszer (FSZKR). Ennek ré-
vén április 28-ától a regisztrált FTC-drukkerek országszerte jelentős kedvez-
ményekhez juthatnak.

Tavaly nyár óta több mint 54 000 váltották ki az új ferencvárosi szurkolói kártyát. Eddig 
ezzel a plasztiklapocskával lehetett bejutni az új stadionba és jegyet vásárolni az idegen-
beli mérkőzésekre, április 28-ától azonban alaposan megnő a jelentősége.

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor bejelentette, a Fradi Szurkolói Kedvezménykártya 
Rendszer részeként a kártyabirtokosok húsz partner termékéhez és szolgáltatásához jut-
hatnak hozzá több mint hétszáz helyen, engedményekkel. Ismert, nagy cégeken kívül a 
klub által üzemeltetett Fradi Shop és a Fradi-múzeum is kedvezményeket ad a kártyával 
rendelkezőknek. 

Kubatov Gábor el-
mondta, az elfogadó-
helyek száma remé-
nyeik szerint rövidesen 
ezernél is több lesz, és 
az FSZKR-t rendsze-
resen igénybe vevő 
szurkolók megtakarít-
hatják egy-egy belé-
pőjegyük, sőt, akár az 
éves bérletük árát is. A 
kártya felmutatásakor kapható engedmény mértéke a terméktől, szolgáltatástól függően 
öt és negyven százalék között lehet. A rendszer a bérletes drukkereket kiemelten kezeli.

A Fradi Szurkolói Kedvezménykártya Rendszer működtetéséhez komoly informatikai 
háttér szükséges, ezt egy száz százalékban magyar tulajdonú cég biztosítja. Az elfogadó-
helyek listáját április 28-ától a www.fradikartya.hu oldalon találhatják meg.

Bizonyára a IX. kerületben működő vállalkozásokat is érdekli, hogyan csatlakozhatnak 
a rendszerhez, amely sok új vásárlót hozhat számukra. Ők a fradikartya@fradi.hu e-mail 
címre küldhetik információkérő levelüket.

(ms)

Újabb 
kerékpáros 
siker
Ismét sikeresen szerepelt Orosz 
Gergő, a Ferencváros ( FSZSE) 
versenyzője az április 18-án, 
Debrecenben megrendezett FŐ-
NIX KUPA 2015 Kerékpáros 
Kritérium versenyen.

Orosz Gergő 3. helyezést ért el 
U17-es korosztályban.



Ferencváros10 IDŐSÜGY

Egészségnap a lakótelepen
Elsősorban az időseket várták a József Attila-lakótelepen megrendezett egészség- és köz-
biztonságnapon. A teljesség felé idősügyi program részeként megvalósult rendezvényen 
a Toronyház utcai Közösségi Ház és a közeli Nyúldomb is megtelt élettel a napsütéses 
áprilisi délelőttön.

A résztvevők több párhuzamo-
san futó program közül választ-
hattak. A nagyteremben három 
előadás zajlott, egy kardioló-
gus, egy urológus és egy nőgyó- 
gyász főorvos tájékoztatta a 60 
év felettieket az egészségmeg-
őrzésről és a betegségek korai 
kezeléséről. A prezentációk után 
személyes eszmecserére, kér-
désfeltevésre is lehetőség volt 
a csendes beszélgetősarkokban.

A Ferencvárosi Egészség-
ügyi Szolgáltató Kft. mun-
katársai egészségügyi álla-
potfelmérést is tartottak, volt 
vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérés, 
testtömegindex- és csontsűrűség-vizsgálat. 

Sokan voltak kíváncsiak a körzeti megbízot-
tak bűnmegelőzési előadásaira is. A témák közt 
szerepelt az idős-, illetve fiatalkorúak védelme, 
továbbá a trükkös lopások, csalások, rablások 
áldozatává válásának elkerülése érdekében is tar-
tottak tájékoztatás.

Nagy érdeklődés övezte a két kézművespultot 
is, ahol kulcstartó, illetve mozaikból kirakott 
edényalátét készítésére nyílt lehetőség a kerületi 
Doll House és Tárt Kapu galériák jóvoltából.

Banki ügyintézéssel kapcsolatban az FHB stand-
jánál válaszoltak, az idősek mobiltelefon-hasz-
nálattal kapcsolatos kiapadhatatlan kérdéseikkel 
pedig a Weöres Sándor iskola diákjait tehet-
ték próbára. Eközben a Nyúldomb zöld gyepén 
több mint húszan ismerkedtek a nordic walking 
technikájával. Völgyesi Attila oktató elmondta, a 
sportág azért egyre népszerűbb, mert kicsi az esz-
közigénye – csak a két bot –, könnyen elsajátítha-
tó a technikája, szinte bárhol űzhető és hozzájárul 
az egészségmegőrzéshez. 

M. K.

Nárcisz-futás a József Attila-lakótelepen 
Harmadik alkalommal rendezett Nárcisz-futást Ferencváros Önkormányzata a Hospice 
Alapítvánnyal közösen március 17-én. Az immár hagyományosnak mondható nyúldombi 
rendezvényen az óvodások és iskolások mellett több szépkorú is megjelent.

Szűcs Ágnes, az önkormányzat idősügyi referense, T. Zuggó Tünde koordinátor, valamint Pataki Ág-
nes, a végstádiumban lévő rákbetegek életkörülményeinek javítását céljául kitűző Hospice Alapítvány 
önkéntese köszöntötte a megjelenteket, illetve a futás résztvevőit. A 2007-ben indult rendezvényhez 

– amellyel a rászorulók iránti együttérzést, segítségnyúj-
tást fejezzük ki – három esztendeje Ferencváros is csatla-
kozott. Azóta évről évre egyre több IX. kerületi gyermek 
és idős ember vesz részt a közös futáson, amely idén is 
„A teljesség felé” idősügyi program részeként valósult 
meg. A fiatalok saját kezűleg készített papírnárciszokat 
adtak át a megjelent szépkorúaknak a generációk közti 
együttműködés, odafigyelés jegyében.

A zenés bemelegítést az Ugrifüles Óvoda növendékei 
tartották, majd minden megjelent oktatási intézmény 
csapata körbefutotta a Nyúldombot, végül az idősek tet-
tek egy sétát a futópályán. Egy verseny során a gyerekek 
megtanulják: a győzelmet vagy a vereséget megfelelő 
méltósággal kell viselni. Ez azonban nem csak a sport-
pályákon van így, az életben bármikor kerülhetünk olyan 
helyzetbe, amikor meg kell küzdenünk egy súlyos beteg-
séggel vagy egy szerettünk elvesztésével. 

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Helytörténeti 
kvíz
A helyes válaszokat 
a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre el-
küldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcso-
magot sorsolunk ki.

1) Honnan indult ferencvá-
rosi végállomásáig a 2000. 
december 15-én megszünte-
tett 23-as villamos?
A) Déli pályaudvar
B) Keleti pályaudvar
C) Nyugati pályaudvar
2) Melyik ház vett részt idén 
a Budapest100 rendezvény-
sorozatban?
A) Mester utca 22.
B) Tűzoltó utca 5.
C) Viola utca 47.
3) Kereken 100 évet élt a 
Pék-erdő, amelynek emlékét 
már csak egy utcanév őrzi. 
Pedig a „pékerdei csata” volt 
Magyarország első futball-
mérkőzése. Melyik csapat 
pályája épült a helyén?
A) Fradi
B) MTK
C) Újpest
4) Melyik intézmény műkö-
dik ma a Török Pál utcában, 
ahol a lelkész egykori lakó-
háza is áll?
A) Bibliamúzeum
B) Képzőművészeti Szakkö-
zépiskola
C) Leövey Klára Gimnázium
5) Melyik Oscar-díjas szí-
nésznő forgatta rendezőként 
filmje több jelenetét is a ke-
rületben, a Tűzoltó és Thaly 
Kálmán utca sarkán álló el-
hagyatott épületben?
A) Angelina Jolie
B) Halle Berry
C) Meryl Streep
6) Kiről kapta nevét a kerü-
let?
A) I. Ferenc császárról
B) Ferenc Ferdinánd főher-
cegről
C) Ferenc József császárról

Előző lapszámunk nyertese: 
Sándor Jánosné. Gratulálunk! 
Jutalma átvételével kapcso-
latban e-mailben értesítjük. A 
helyes megfejtés: 1 – A, 2 – 
C, 3 – A, 4 – A, 5 – A, 6 – B.
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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

Április 27., május 4., 11. (hétfő) 14.00, 
április 30., május 7. (csütörtök) 14.00
Borostyán Idősek Klubja (Knézich utca 17.)
Április 30., május 7. (csütörtök) 11.00
Platán Idősek Klubja (Toronyház utca 11.)

Német társalgási klub
Április 27., május 4., 11. (hétfő) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás 

Ingyenes internetezési lehetőség, tanács-
adás diákok közreműködésével
Április 27., május 11. (hétfő) 14.00–
16.00, május 7. (csütörtök) 14.00–16.00 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)
Május 7. (csütörtök) 15.30–17.00
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimná-
zium (Toronyház u. 21.)

Számítógép-kezelői tanfolyam
Április 29. (szerda) 15.00–16.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)
Április 29., május 6., 13. (szerda) 
15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimná-
zium (Toronyház u. 21.)

Gyógytorna

Április 29. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház u. 17/b.)
A nagy érdeklődésre való tekintettel 
májusban és júniusban szerdánként a Dési 
Művelődési Házban és a Ferencvárosi 
Művelődési Központban is lesz gyógytor-
na-foglalkozás!
Május 6., 13. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház u. 17/b.) és FMK 
(Haller utca 27.)

Vízitorna

Május 8. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája, 
(Mester u. 19.) és
Weöres Sándor Iskola uszodája (Lobogó 
u. 1.)

Természetjárás

Május 2. (szombat) 8.
Várpalota
Találkozó a népligeti Volán-pénztárnál

Nordic walking kezdőknek

Május 5. (kedd) 10.00
Nyúldomb, József Attila-lakótelep

Figyelem! Programváltozás a Szenior 
Akadémiák előadásaiban

Április 27. (hétfő) 17.00

Okos világ – avagy az élet mely területein 
segíthet minket a digitalizáció? (elmélet)
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)
Május 11. (hétfő) 17.00
Esések-veszélyek időskorban
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

Irodalomtörténeti séta
Április 29. (szerda) 10.00–12.00
Ismerkedés Belső- és Középső-Ferencváros 
irodalomtörténeti emlékeivel
Találkozó a Kálvin tér és Ráday utca 
sarkán

Festőklub
Április 28. (kedd) 13.00–16.00
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss utca 5.)

Orvosi előadás a cukorbetegségről
Április 28. (kedd) 14.30
FESZ Oktatóterem (Dandár utca 28.)

„Szó és ember”
Május 12. (kedd) 14.00
Marosi Gyula A Dunánál című regényének 
bemutatása
FSZEK Börzsöny utcai könyvtára (Börzsöny 
utca 13.)

Kiemelt rendezvények
Helytörténeti séta

2015. április 29-én, szerdán az érdeklődők egy kétórás séta ke-
retében ismerkedhetnek meg Belső- és Középső-Ferencváros 
irodalomtörténeti emlékeivel. Találkozó 10 órakor, a Kálvin 
tér és Ráday utca sarkán, ahonnan a Ráday utca–Erkel utca–
Üllői út–Köztelek utca–Knézich utca–Tompa utca–Ferenc tér 
útvonalon folytatódik a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjte-
mény vezetője, Gönczi Ambrus által vezetett körút, mely so-
rán többek között Arany János, Cholnoky Viktor, Kosztolányi 
Dezső, Krúdy Gyula és Mikszáth Kálmán kerületi kötődéseiről 
hallhatnak.

Gyógytorna-foglalkozás

A nagy érdeklődésre való tekintettel  májusban és júniusban min-
den szerdán két helyszínen, a Dési Művelődési Házban (Torony-
ház utca 17/b.) és a Ferencvárosi Művelődési Központban (Haller 
utca 27.) is részt vehetnek az érdeklődők gyógytorna-foglalkozá-
sokon. A következő időpontokban várjuk önöket: május 6., 13., 
20., 27. és június 3., 10., 17., 24. 11.00 óra.

Időpontváltozások
Továbbra is várjuk az információra, új ismeretekre éhes 60 
év feletti ferencvárosiakat a Szenior Akadémia előadásaira. A 
következő két találkozó témái az alábbiak szerint változnak: 
április 27-én, hétfőn 17 órakor arról hallhatunk, hogy az élet 
mely területein se-
gíthet minket a 
digitalizáció, a 
fél év utolsó előt-
ti előadásán, má-
jus 11-én pedig 
az időskori elesés 
veszélyeire hívja 
fel a figyelmet az 
előadó. Mindkét 
eseménynek az 
Ádám Jenő Zene-
iskola ad otthont 
(Köztelek utca 8.).
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A hit és a remény segít a gyógyulásban
Először szervezte meg a Gyermekkori daganatos és leukémiás betegségből gyógyultak Országos Találkozóját az Őrzők 
Alapítvány. A Magyar Gyermekonkológiai Hálózat központjaként működő Tűzoltó utcai Gyermekklinika alapítványa a 
Trafóban tartott rendezvénnyel azt üzeni minden kezelés alatt álló páciensnek: mi megcsináltuk, ti is képesek vagytok rá!

– A hálózat orvosai, nővérei az ország 8 
pontján küzdenek nap mint nap a rákos 
gyermekekért, a hazánkban elsőként meg-
alakult Tűzoltó utcai Gyermekonkológiai 
Központ pedig Magyarország összes leu-
kémiás gyermekének mintegy felét kezeli. 
Minden évben 280 új kis beteg lép a da-
ganatos és fehérvérűségben szenvedők so-
rába, ők a 1,5–2 évig tartó kezelés során 
döntően kemoterápiát kapnak, ezt egészíti 
ki az esetleges műtét és a sugárkezelés – 
mondta el Garami Miklós, a klinika igaz-
gatóhelyettese. – A terápia felfoghatatlanul 
hosszúnak és értelmetlennek tűnik egy 

gyermek számára. A 
szülőn is nagy a lel-
ki teher, hiszen látja 
szenvedni gyerme-
két, ráadásul rá kell 
bíznia legféltettebb 
kincsét egy idegen 
orvosra, aki csak két 
év múlva tudja őt 
megnyugtatni – tet-
te hozzá. Esetükben 
azonban megéri vál-
lalni a kellemetlen 
kezeléseket, hiszen 

az elmúlt esztendőkben jelentősen emel-
kedett a gyermekrák gyógyulási aránya. 
Míg az 1970-es években mindössze egy-
két kicsit tudtak megmenteni, ma már 10-
ből 8-an gyógyulnak meg véglegesen. – A 
rendezvény célja, hogy elmondjuk: le lehet 
győzni a betegséget, a gyógyultak pedig 
hosszú és teljes életet élhetnek – mondta el 
a gyermekonkológus.

Az alapítványnak is önkénteskedő gim-
nazista, Hencz Ádám betegsége 7–8 éves 
korában kezdődött, a Tűzoltó utcai klinika 
orvosai végül az egyik legsúlyosabbnak 
tartott nyirokrákot diagnosztizálták nála. – 

Eleinte nem fogtam fel, hogy életveszély-
ben vagyok, csak a családomon láttam a 
rémületet. A terápia alatt a klinikán dolgo-
zók mindig igyekeztek vidámságot csem-
pészni a mindennapjaimba. Nehéz volt 
megbirkózni a fájdalmakkal, a kopaszság-
gal, de mindig bíztam az orvosokban és a 
szüleimben, tudtam, hogy jó kezekben va-
gyok – mesélt megpróbáltatásairól Ádám, 
aki azóta olyan jól van, hogy kajakozásban 
ifjúsági bajnoki címet szerzett. 

– Ez a nap mindazok születésnapja, akik 
kétszer születtek meg – jelentette ki Bács-
kai János polgármester, aki beszédében 
kitartásra ösztönözte a szülőket. A találko-
zón megjelent gyógyult és gyógyulófélben 
lévő gyerekek az Attraction árnyékszínház 
egy beteg kisfiú gyógyulásáról szóló elő-
adását tekinthették meg, majd Zséda éne-
kelte el a „remény dalát”. Megemlékeztek 
azokról is, akiket nem sikerült megmente-
ni, majd a gyógyult fiatalok mutatkoztak 
be a színpadon. Elmondták, az alapítvány 
önkénteseiként feladatuknak érzik, hogy 
hitet adjanak sorstársaiknak, hisz sokkal 
könnyebb reményekkel telve küzdeni, 
mint reményvesztetten.                       

T. D.

Tolerancia Napot tartott a Leövey
A fogyatékkal élők helyzetére, társadalmi-kulturális integrációjuk jelentőségére hívta fel a diákok figyelmét a Leövey 
Klára Gimnázium első Tolerancia Napja. Az érzékenyítő program a gimnazisták önkéntes közösségi szolgálati lehetősé-
geinek kínálatát is bővítette.

– Ferencvárosban számos lehetőség van megismerni a sérültek vi-
lágát, a diákok azonban eddig inkább kikerülték ezeket – mondta el 
Várkonyi Piroska pedagógiai asszisztens. Ennek szerinte az az oka, 
hogy amíg nem tudják, hogyan viszonyuljanak a fogyatékkal élők-
höz, idegenkedni fognak tőlük. – A Tolerancia Nap kiváló alkalom, 
hogy épek és sérültek jobban megismerjék egymást, és csökkenjen 
köztük a távolság – tette hozzá. 

A diákok elsőként a Gát utcai Ferencvárosi Komplex Óvodát és 
Általános Iskolát látogatták meg, majd az Alul-járó Ifjúsági Iroda 
munkatársai játékos toleranciafoglalkozást tartottak nekik. Ez ké-
szítette fel a tanulókat a fő attrakcióra, az enyhe értelmi fogyatéko-
sokat gondozó III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola EGYMI 
Kollégium és Gyermekotthon színházi előadására. A vendégiskola 
színjátszó csoportja a Süsü a sárkány című darabot adta elő, amely 
nemrég elnyerte a Gyógypedagógiai Intézmények Kulturális Fesz-
tiváljának fődíját. A vidám színjátékot közel 150 gimnazista nézte 
meg. Az előadás végén a tanulók részt vettek egy levezető beszélge-
tésen a sérült gyerekekkel közösen. 

2016 óta az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele az 50 órás 
önkéntes közösségi szolgálat elvégzése. A diákok heti 1-2 alkalom-
mal tevékenykedhetnek többek között idősotthonokban, a kataszt-
rófavédelemnél, a rendőrségen, oktatási és kulturális területeken, 

de a fogyatékkal élőket nevelő intézmények is tárt karokkal várják 
az önkénteseket. A tanárok szerint mióta az iskolában rendszeresen 
tartanak drámapedagógiai és művészetterápiás módszereket alkal-
mazó feldolgozó-érzékenyítő órákat, a diákok egyre érdeklődőbbek, 
sőt, néhányan kifejezetten gyógypedagógiai pályára készülnek. A 
TÁMOP pályázatos program szülők, intézmények, civil szervezetek 
és diákok közös munkája eredményeként valósult meg.

T. D.
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KuLTúrA

FMK Gyermekszínház 
Mosolygó Alma bérlet
Május 5-én, kedden 10 órától
Próbatétel – zenés bábjáték
Budai Bábszínház előadása
Belépő: 800 Ft
Csengő Barack bérlet
Május 6-án, kedden 10 órától
Pinokkió kalandjai – zenés mesejáték
Nevesincs Színház
Belépő: 800 Ft

Színház
Krúdy Gyula: Szindbád 
Május 6-án, szerdán 14 órától
Dzsopatán és Gásztonfild családi koncert-
sorozat ifjúsági hangversenye. A Concerto 
Budapest előadása képzeletbeli utazásra hív: 
Krúdy hősével az irodalmi téma és a zene 
párosán keresztül ismerkedhetünk meg
A belépés díjtalan!

József Attila Irodalmi Szalon
Május 7-én, csütörtökön 18 órától
„Anyák napja” – az anyaság mint ihlet
Beszélgetés Szabó T. Anna József Attila-
díjas költőnővel
Moderátor: Losonczy Attila
A belépés díjtalan!

Ferencvárosi Egészség- és sportnap
Május 9-én, szombaton 9–14 óráig
Színpadi programok
10.00: Palya Bea gyermekkoncertje
11.00: Menő manó torna
11.30-tól: az FMK mozgástanfolyamainak 
bemutatója
13.30: Pál Dénes, a 2013 The Voice tehet-
ségkutató győztesének koncertje
Egész napos programok
Térítésmentes egészségügyi szűrővizs-
gálatok, bőrgyógyász, szemtréning, 
egészségmegőrző és betegségmegelő-
ző termékek, egészség témájú könyvek 
vására, bioételek bemutatója és kóstol-
tatás, egészséges életmód- és táplál-
kozási tanácsadás, 
dietetikai tanács-
adás, masszázsok, 
kézműves foglal-
kozás természetes 
a l a p a n y a g o k b ó l , 
sportfoglalkozások: 
pingpong, csocsó, 
tollas, darts, civil 
szervezetek, kerületi 
egyesületek bemu-
tatkozása.

Nyitott edzések
9.00–10.00: Kortalan hölgyek társasága 
(női torna)
10.00–12.00: nordic walking
10.00–11.00: aerobik
11.00–12.00: zen bu kan kempo
12.00–13.00: hiphop
A nyitott edzésekre a nyerusay.
viktoria@fmkportal.hu e-mail címen 
várjuk előzetes jelentkezésüket! 
Tel.: 30/686-4649.
A belépés díjtalan!

Fotóbörze
Május 10-én, vasárnap 9 órától
Fotótechnikai eszközök adásvétele
Belépő: 400 Ft

Mester és tanítványa az FMK-ban
A Ferencvárosi Művelődési Központ (FMK) havonta megújuló Folyosó Galériáján Gránicz Tamás festőművész, a 
Wesley János Lelkészképző Főiskola igazgatóhelyettese, a Szolnoki Művésztelep alapító és örökös tagja, valamint tanít-
ványa, Szalai Klára grafikusművész műveiből nyílt tárlat április 15-én.

A kiállítást Verebes György képzőművész, a Szolnoki Művész-
telep vezetője nyitotta meg, aki beszédében éles határt vont a 
mester és a tanítvány által képviselt szemlélet között. Szalai 
Klára rajzaiban nincs semmiféle személyeskedés, ami lehe-
tővé teszi, hogy átsugározzon rajtuk a 
rajzolás szeretete. Mintha egy képze-
letbeli utazás során váratlanul felbuk-
kanó arcok szerepelnének a képeken. 
Mestere megfogalmazása szerint a 
derűt sugárzó portréalkotásai a belső 
szépség kifejezői: „Nem szépít, csak 
szépen lát”.

Gránicz Tamás festményei érdekes 
kettősséget mutatnak: a vibráló színek 
és markáns vonalak ellenére nyugalmat 
sugároznak, egyszerre tűnnek frissnek, 
újszerűnek, ugyanakkor ősinek, mint a 
fáklyával megvilágított barlangrajzok. 
Nincs bennük egyetlen megnevezhető 
korra utaló eszköz sem, kortalanul em-
beriek, időtállóak.

A Folyosó Galéria a két művész alko-
tásait egymással szemben sorakoztatja 

fel, így a látogatónak alkalma nyílik összevetni, hasonlóságot 
és különbséget keresni mester és tanítványa munkái között. A 
kiállítás május 6-áig tekinthető meg. 

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Ferencváros Önkormányzata  
és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 

által közösen üzemeltetett, egyszerűsített 
panaszbejelentés és lakossági 

kapcsolattartás céljából létrehozott,  
0–24 óráig  ingyenesen hívható zöldszám:

 06/80/399-999



Ferencváros14 GONDOSKODÓ

IMPRESSZUM
Ferencváros, 2015. április 27., XXV. évfolyam, 8. szám, ingyenes kétheti lap. ISSN 1789-7572. Megjelenik 40 ezer példányban. ▪ Felelős 
kiadó: Ferencváros Önkormányzata ▪ Főszerkesztő: Veres László ▪ Fotó: Ancsin Gábor ▪ Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László ▪ 
Nyomdai előkészítő: Heroes Group Kft. ▪ Terjeszti a Magyar Posta ▪ A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@ferencvaros.hu ▪ Levélcím: 
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

FELHÍVÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSRE

Tisztelt Ferencvárosiak!
Önkormányzatunk fontosnak tartja a kerü-
leti lakosok egészségmegőrzését. A tavalyi 
évben melanómaszűrésen, kardiológiai, 
prosztata-, glaukóma- és csontritkulás-szű-
rővizsgálatokon vehettek részt. A térítés-
mentes vizsgálatokat, melyeket   nőgyó- 
gyászati szűrővizsgálattal bővítettünk ki, 
idén is biztosítjuk önöknek.

2015 májusában a bevezető előadásokat 
követően három alkalommal biztosítunk le-
hetőséget a kerületi lakosok bőrgyógyásza-
ti, szemészeti és mozgásszervi szűrésére. 

A bőrgyógyászati szűrővizsgá-
lat részeként május 4-én 9.00 órakor a 
melanómabetegségről hallgathatnak meg 
szakorvosi előadást a FESZ Kft. Oktatási 
Központjában (Dandár u. 28.).

A bőrgyógyászati szűrővizsgálat kereté-
ben anamnézis felvételére, makroszkópos 
és dermatoszkópos vizsgálatra kerül sor.
Bőrgyógyászati szűrővizsgálati időpontok:
2015. május 4. 9.30–13.30 óra között
2015. május 11. 9.30–13.30 óra között
2015. május 18. 9.30–13.30 óra között

A szűrővizsgálat helyszíne: FESZ Kft. 
Szakorvosi rendelő, Bőrgyógyászat Szak-
rendelés, Mester u. 45.

A szemészeti szűrővizsgálat része-
ként május 5-én 14.00 órakor a glaukóma 
(zöldhályog) betegségről hallgathatnak 
meg szakorvosi előadást a FESZ Kft. Okta-
tási Központjában (Dandár u. 28.).

A szemészeti szűrővizsgálat keretében 
anamnézis felvételére, látásvizsgálat-
ra, szemnyomás- és szemfenékmérés-
vizsgálatra kerül sor.
Szemészeti szűrővizsgálati időpontok:
2015. május 12. 14.00–18.00 óra között
2015. május 19. 14.00–18.00 óra között
2015. május 26. 14.00–18.00 óra között
A szűrővizsgálat helyszíne: FESZ Kft. 
Szakorvosi rendelő, Szemészeti Szakren-
delés, Mester u. 45.

A mozgásszervi szűrővizsgálat része-
ként május 4-én 8.30 órakor mozgásszer-
veink és a leggyakoribb megbetegedései-
ről hallgathatnak meg szakorvosi előadást 
a FESZ Kft. Oktatási Központjában (Dan-
dár u. 28.).

A mozgásszervi szűrővizsgálat keretében 
anamnézis felvételére, fizikális vizsgálatra, 
csontritkulás rizikó felmérésére kerül sor.
Mozgásszervi szűrővizsgálati időpontok:
2015. május 4. 9.30–13.30 óra között
2015. május 7. 14.00–18.00 óra között
2015. május 11. 9.30–13.30 óra között
A szűrővizsgálat helyszíne: FESZ Kft. 
Szakorvosi rendelő, Reumatológia Szak-
rendelés, Mester u. 45.

A várható nagy érdeklődésre való tekin-
tettel a szűrővizsgálatokon való részvételre 
előzetes időpont-egyeztetés szükséges. Te-
lefon: 455-4500.

A további szív- és érrendszeri, urológiai 
és nőgyógyászati szűrővizsgálatok idő-
pontjáról a későbbiekben értesítjük önöket.

Reméljük, minél többen részt tudnak ven-
ni a szűrővizsgálatokon, hiszen az egészség 
megőrzése, a betegségek megelőzése, illet-
ve korai felismerése nagyon fontos. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
Tegyünk együtt az egészséges Ferencvá-

rosért!
Ferencvárosi Önkormányzat

Ebbe a házba újszülött érkezett
Óvodás és kisiskolás gyerekek, valamint szüleik, nagyszüleik, pedagógusaik töltötték meg a Polgármesteri Hivatal 
tanácstermét április 16-án, ahol a „babazászló” rajzpályázat eredményhirdetését, valamint a pályaművekből készített 
kiállítás megnyitóját tartották. 

Az eseményen részt 
vett Kállay Gábor-
né alpolgármester, 
Kulpinszky Eleo-
nóra önkormány-
zati képviselő, a 
mozgalomhoz való 
csatlakozás kezde-
ményezője, Vincze 
Angéla festőmű-
vész, valamint a pá-
lyázat ötletadója és 
a kerületi babazász-
ló tervezője, Ivánka 
Gábor polgármes-
teri kommunikációs 
főtanácsadó is.

A babazászló in-
tézményét az a 
Három Királyfi, 
Három Királylány 

Mozgalom hozta létre, amely 2009-ben azzal a céllal indult útjá-
ra, hogy a vágyott és tervezett gyermekek meg is születhessenek.

Kállay Gáborné alpolgármester beszédében megemlékezett 
a 2012-ben elhunyt Kopp Mária pszichológusról, a mozgalom 
elindítójáról. Megemlítette Oberfrank Pált is, akinek a fejében 
– egy intézményen látott gyászlobogóról – megszületett a baba-
zászló gondolata, mely mára országosan elterjedt. 

Ferencváros saját tervezésű babazászlóval szeretne hírt adni 
egy-egy újszülött érkezéséről, amelyre a gyermekrajzpályázat 
legjobb alkotása kerül. Az alpolgármester asszony örömét fe-
jezte ki, hogy a gyerekek ilyen szép témában tehették próbára 
rajztudásukat, valamint hogy a pályázatra rengeteg gyönyörű mű 
érkezett.

A kiállított rajzok mind vidám színekkel készültek, melyek ki-
fejezik a kisgyermek születését kísérő boldogságot.

A díjkiosztón a győztes mellett különdíjakat, második és har-
madik helyezéseket is hirdettek. Minden induló oklevelet, a dí-
jazottak pedig ajándékcsomagot vehettek át.  

A fődíjat az 5 éves Csányi Róza kapta, akinek alkotása egy pó-
lyás babát ábrázol vidám, élénk színekkel megrajzolva. 

(forrás: www.ferencvaros.hu)
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Hatvan felett csak szolíd fogyókúra ajánlott
Az időskori fogyókúrázás legfontosabb tudnivalóit osztotta meg közönségével Veresné Bálint Márta, a Semmelweis 
Egyetem Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének docense a Szenior Akadémia legutóbbi előadásán. A szakértő 
szerint 60 év felett már nem is fogyókúrázni, sokkal inkább életmódot kellene váltani.

Magyarország elhízás tekintetében a nemzetközi élbolyba tarto-
zik: minden harmadik embert érint a probléma. A túlsúly nagy 
kockázatú kísérői a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a szív- 
és érrendszeri gondok, a mozgásszervi panaszok és a csontrit-
kulás. Ezeket azonban helyes táplálkozással és némi mozgással 
megelőzhetjük. A dietetikus elmondta, 45–50 éves kor felett ak-
kor is elkezdenek rakódni ránk a kilók, ha nem eszünk sokat. 
Hozzátette, ilyenkor már kerülendők a „csodadiéták”, mert a 
hirtelen fogyás megterhelő a szervezetnek és gyors visszahízást 
eredményez. Bálint Márta szerint a 65 év felettieknek mindenfé-
le táplálékból kell fogyasztaniuk, inkább a mennyiségre érdemes 
figyelni. Különösen fontos a fehérjebevitel, a rendszeres folya-
dékfogyasztás, illetve szükség esetén a kalcium, a B12- és a D-vi-
tamin pótlása. – A kor előrehaladtával, a gyengülő ízérzékelés 
miatt, sokan nem érzik elég sósnak, édesnek az ételt, így utólag 
túlízesítik, ami jelentősen károsíthatja egészségüket – hívta fel 
a figyelmet. 

A szakember az idősebbeknek három, változatosan összeállított 
főétkezést javasol, külön odafigyelve arra, hogy mindegyik tar-
talmazzon állati eredetű fehérjét, ez ugyanis kulcsfontosságú az 
izomtömeg megőrzéséhez. A tej és tejtermékek bevitele pedig 
magas kalciumtartalmuk, így a csontritkulás megelőzése, lassí-
tása miatt elengedhetetlen. Kevés zsír, sok zöldség, gyümölcs, 
teljes kiőrlésű gabona, illetve a hidegen sajtolt olajak fogyasz-
tása ajánlott, ezzel ugyanis lassítható az érelmeszesedés. Nem 
szabad teljesen megvonni a szénhidrátokat sem, hiszen azok 
nélkülözhetetlenek a megfelelő agy- és izomműködéshez. A 
doktornő elmondta, ha lassan eszünk, agyunk éhség-jóllakott-
ság központja korábban jelez, hogy elég, mintha gyorsan nagy 
mennyiséget fogyasztanánk. Hozzátette, az időseknek nem ta-
nácsos nádszál karcsúra fogynia, esetükben az az ideális, ha 
van rajtuk egy-két kiló plusz. Testmozgás esetén pedig nem kell 
kőkemény, kimerítő edzésekben gondolkodni, elég napi fél óra 
intenzív séta is.                                                                         T. D.

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 csütörtö-
kén 12–16 óráig, a Polgármesteri 
Hivatalban (I. em. 24.). Minden 
hónap második csütörtökén 
17–18 óráig a József Attila-
lakótelepen (Toronyház 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 második 
hétfőjén 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.
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REjTVÉNY

FERENCVÁROSI GóLYAHÍR

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

Kiss Ádám Miklós 
(2014. szeptember 20.)

Rácz Dorottya 
(2014. szeptember 18.)

Ambrus Adrienn 
(2014. szeptember 4.)

Bauer Sára 
(2015. március 3.)

Anyák napi meglepetés

– Nahát, ez rizses hús? Azt hittem, hogy lebbencsleves!

MÁjUS 3.: ANYÁK NAPjA
Ezzel a rajzzal köszöntünk minden édesanyát!
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