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Örökbefogadó Napot tartottak 
az Illatos úti ebtelepen, melynek 
mindennapjaiba Nejpárné dr. 
Lénárt Lívia állatorvos segítségé-
vel tekinthettünk be.

ÚJ TANTERMEK
Ferencváros Önkormányzata 8 fel-
újított tantermet adott át az Ádám 
Jenő Zeneiskolának, így mostantól 
valamennyi zenetanárnak lesz 
saját helyisége az épületben.

A kerület március 15-i megemlékezéséről szóló beszámolót keresse a 3. oldalon

A kereszténység legnagyobb ünne-
pének közeledtével Kiss Sámson 
Endre református lelkipásztor 
osztotta meg gondolatait Jézus 
feltámadásáról. 10

HÚSVÉT

4

Új orvosi eszközöket kapott a rendelőintézet
Három korszerű, a modern gyógyászatban használatos készüléket adományozott a Török Együttműködési és Koordi-
nációs Ügynökség (TIKA) a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.-nek. A 15 millió forint összértékű berendezé-
seket a török nagykövet jelenlétében adták át március 1-jén, a FESZ Dandár utcai Továbbképző Központjában. 

A projekt által egy fizikoterápiás torony-
nyal, egy vastagbéltükrözéshez használha-
tó kolonoszkóppal és egy több szakterüle-
ten is alkalmazható ultrahangkészülékkel 
gyarapodott a szakrendelő.

Az átadóünnepségen Zombory Miklós 
alpolgármester elmondta, Ferencváros 
Önkormányzata elkötelezett az egész-
ségügy fejlesztésében, a ferencvárosiak 
által igénybe vett szolgáltatások jobbítá-
sában. Ezen törekvése során kereste meg 
a TIKA-t, amely hazánkban is rengete-
get tesz azért, hogy korszerűbb eszközök 
álljanak a gyógyítók rendelkezésére, a 

TIKA koordinátora, Havva Pınar Özcan 
Küçükçavuş pedig szívesen állt a kezde-
ményezés mellé. 

Pinar asszony ismertette a Magyarorszá-
gon 2014 óta működő ügynökséget, mely-
nek fő tevékenységi területe a török törté-
nelmi emlékek renoválása. Emellett most 
harmadízben támogattak egészségügyi 
fejlesztéseket hazánkban, közte a szintén 
kerületi Egyesített Szent István és Szent 
László Kórházban is.

Şakir Fakılı, Törökország budapesti 
nagykövete emlékeztetett a török–ma-
gyar kapcsolatok szimbolikus mivoltára 

és stratégiai fontosságára. Elmondta, népe 
számára természetes, hogy a magyarokra 
testvérnépként tekintenek, és évről évre 
sok török diák jön Magyarországra or-
vosnak tanulni. Kijelentette, a török gaz-
daság teljesítménye lehetővé teszi, hogy 
Törökország egyre többet adományozzon, 
amelyben kulcsszerepet játszik a TIKA. 
Beszéde végén örömének adott hangot, 
hogy a berendezéseket Ferencváros ren-
delkezésére bocsáthatták, remélve, hogy 
azok hasznára lesznek a kerület egészség-
ügyi ellátásának.

(folytatás a 2. oldalon)
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Folytatás a címlapról:

Új tantermek a zeneiskolában
Ferencváros Önkormányzata 8 felújított tantermet adott át az Ádám Jenő Zeneiskolának. A munkálatok során megtör-
tént a helyiségek kifestése, laminált parkettás burkolása, továbbá megújult a feljárati lépcsők burkolata, vezetékcsator-
nákat alakítottak ki, és kicserélték az elektromos szerelvényeket, illetve a küszöböket is.

A felújítást – melynek anyagköltsége eléri a nettó egymillió fo-
rintot – Kaszanyicki Tibor üzemeltetési csoportvezető felügyelete 
mellett a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ (FIÜK) 
főállású karbantartói végezték munkaidőben. Ennek becsült mun-
kadíja mintegy két és fél millió forint lett volna, ha vállalkozót 
bíznak meg vele.

„A kultúrát nem lehet örökölni, kultúra annyi, mint tanulás. 
Megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszíteni könnyű” – 
idézte Kodály Zoltán szavait Kállay Gáborné a február 29-i át-
adáson. Az alpolgármester arra emlékeztetett, a IX. kerület mindig 
élen járt a zeneoktatásban, Ferencváros Önkormányzatának pedig 
az a célkitűzése, hogy hozzáférhetővé tegye és megszerettesse a 

fiatalokkal a minőségi kultúrát. Kállay Gáborné hozzátette, bár a 
helyhatóságoknak már nincs iskolafenntartói feladatuk, Ferencvá-
ros mindent megtesz azért, hogy az itt élő diákok és szüleik valódi 
otthonuknak érezzék a kerületet. Példaként a zeneiskola számára 
juttatott hangszertámogatást, a tankönyv- és taneszköz-támoga-
tást, illetve a „deák” Közalapítványon keresztül biztosított zenei 
ösztöndíjakat említette. – A 8 felújított tanterem átadásával az ön-
kormányzat hozzájárul ahhoz is, hogy továbbfolytatódhasson és 
fejlődhessen az a magas színvonalú munka, amely mindig is jel-
lemezte a zeneiskolát – mondta az alpolgármester, aki végezetül 
megköszönte a lelkiismeretes munkát a kivitelezőknek, valamint 
Czakóné Dobó Krisztina FIÜK-igazgatónak.

Kokas Ferenc, az Ádám Jenő Zeneisko-
la igazgatója elmondta, a földszinti 8 termet 
korábban a Zeneművészeti Egyetem Népzene 
Tanszéke bérelte, amely tavaly kiköltözött. A 
zeneiskola azonban, amely jelenleg 700 gyer-
meket oktat és 7 ferencvárosi iskolában tart 
fenn kihelyezett tagozatot, kevés saját tante-
remmel rendelkezett. A problémát jelezték a 
városvezetésnek, amely azonnal a kezdemé-
nyezés mellé állt, és felújítatta a helyiségeket. 
A bejárás során Kokas Ferenctől megtudhat-
tuk, mostantól valamennyi zenetanárnak lesz 
saját terme az épületben, az új szolfézsterem 
pedig az internetelérésnek köszönhetően a 
közeljövőben interaktív oktatóhellyé válik. – 
A „21. század zeneiskoláját” szeretnék megva-
lósítani itt annak érdekében, hogy a világháló 
és az okostelefonok nyújtotta izgalmas lehe-
tőségek új életet adjanak a viszonylag száraz 
szolfézsoktatásnak – tette hozzá az igazgató.

(forrás: ferencvaros.hu)

Kovács József, a FESZ igazgatója – miután törökül kö-
szöntötte az egybegyűlteket – elismeréssel szólt a török 
egészségügy és műtéti technológia színvonaláról, amely-
ből a magyar szakemberek is tanulhatnak. Örömmel vet-
te Pinar asszony és Zombory Miklós megkeresését, mert 
amint mondta, a rendelőintézet működéséhez a forrásokat 
Ferencváros Önkormányzata ugyan teljes mértékben biz-
tosítja, ám mindig van mit fejleszteni. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma főosztályvezető-
je, Csányi Péter előbb tolmácsolta Ónodi-Szűcs Zoltán te-
rületért felelős államtitkár üdvözletét, majd hangsúlyozta, 
az Egészséges Magyarország Stratégiában kitűzött priori-
tások: a keringési, a daganatos és a krónikus mozgásszer-
vi megbetegedések megelőzésével összhangban történik 
jelen fejlesztés is, így mindhárom területen előrelépést 
fognak tapasztalni Ferencváros lakói. Hozzátette, a készü-
lékekkel nem csupán diagnosztikára, de megelőzésre is 
lehetőség nyílik.

Az ünnepség végén Havva Pınar Özcan Küçükçavuş és 
Kovács József aláírta az átadás dokumentumát, majd a 
vendégek átvágták a nemzeti színű szalagokat.           M. K.

A FESZ Kft. igazgatója, a török nagykövet, a TIKA koordinátora és 
az egészségügyért felelős alpolgármester adta át az új műszereket.
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Március 15. 
kvíz
A helyes válaszokat 
a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre 
elküldő megfejtőink
között Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.

1. Hányadik kerületben működik ma is 
a Pilvax kávéház?

A) V.
B) VIII.
C) IX.

2. Mi történt először az alábbiak közül?
A) 12 pont kinyomtatása
B) Petőfi elszavalja a Nemzeti dalt a Pil-
vax kávéházban
C) Táncsics Mihály kiszabadítása

3. Mi volt Táncsics Mihály foglalkozása?
A) Író
B) Jogász 
C) Polgármester

4. Ki volt a király a forradalom idején?
A) III. Ferdinánd
B) IV. Ferdinánd
C) V. Ferdinánd

5. Hogyan kötődik Ferencvároshoz a 
12 pont kinyomtatásában közreműködő 
Vidats János?

A) Ferencvárosban született
B) Ferencváros polgármestere volt
C) A mai Lónyay utcában működött édes-
apja mezőgazdasági gépgyára

6. Melyik aradi vértanúról van elnevezve 
utca Ferencvárosban?

A) Gróf Leiningen-Westerburg Károly
B) Knezich Károly
C) Pöltenberg Ernő

ÜNNEP

Korzó: Kultúrtörténeti séták híres emberekkel
Architéka: Építészkritika a főváros épületeiről
Polc: Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KERESSE
a március 24-i

SZÁMBAN!

www.válasz.hu

89x55_5 PestBudai.indd   1 2016.02.19.   11:32

Előző lapszámunk nyertese: Béres Edi-
na. Gratulálunk! Jutalma átvételével 
kapcsolatban e-mailben értesítjük. A 
helyes megfejtés: 1 – B, 2 – C, 3 – B, 
4 – A, 5 – C, 6 – C.

„Tiszteld a múltat, 
és éltesd tovább” 
Idén a Magyar Örökség díjjal kitüntetett Lónyay Utcai Református Gimná-
ziumban emlékeztek meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharcról. Az 
ünnepségen Bácskai János polgármester, Vas Imre országgyűlési képviselő, 
valamint az önkormányzat megjelent tagjai az iskola diákjaival és tanárai-
val együtt hajtottak fejet a 168 évvel ezelőtt történt események hősei előtt.

A Himnusz eléneklése után Kocsis Imre 
Antal, a gimnázium igazgatója köszöntöt-
te az egybegyűlteket, majd Bácskai János 
polgármester mondta el ünnepi beszédét.

„Tiszteld a múltat, és éltesd tovább” – 
idézte a polgármester a protestáns nagy-
enyedi kollégium egykori oktatója, Kőrö-
si Csoma Sándor üzenetét, majd felidézte 
Ferencváros egyik 1848-hoz kötődő hőse, 
Forinyák Géza alakját.

1860. március 15-én mintegy 500 pesti 
egyetemista és iparoslegény megemléke-
zést szervezett az 1848-as hősök tisztele-
tére. A Kálvin téri református templom-
ból a ferencvárosi temető felé (ma Haller 
park) indultak tovább, ám a demonstráló-
kat katonák fogadták, akik tüzet nyitottak 
rájuk. A lövések több embert megsebe-
sítettek, az áldozatok egyike, Forinyák 
Géza számára az incidens végzetesnek 
bizonyult: térdén találta el egy lövedék, 
sebébe két és fél hét szenvedés után be-
lehalt. A mindössze 20 esztendős joghall-
gatót 1860. április 4-én helyezték végső 
nyugalomra. Temetésén addig soha nem 
látott tömeg gyűlt össze: a gyászszertar-
táson becslések szerint 50 ezer ember, 
azaz Pest-Buda minden második polgára 
megjelent. A felvonulás békés és csendes 
volt, ám a több tízezer gyászoló hallga-
tása minden szónál világosabban fejezte 
ki a császári önkénnyel és az értelmetlen 

vérontással szembeni ellenszenvet és el-
utasítást. Forinyák Géza nevét ma utca 
viseli Ferencvárosban.

Szintén városrészünkhöz kötődő 1848-
as vívmány, hogy itt épülhetett fel 1872-
ben Vidats János honvédmenháza, amely 
a magukról már gondoskodni nem tudó, 
idős ‚48-as honvédeknek szolgált mene-
dékül a Soroksári út 62. alatt.

A Norvégiában született Gregersen 
Gudbrand építőmester 
– aki a szabadságharc 
idején utásztisztként 
szolgált – Paksnál re-
kordot jelentő 36 óra 
alatt épített meg egy 
pontonhidat. A megtor-
lások elől három évre 
Olaszországba mene-
kült, visszatérte után 
Lónyay utcai faárugyá-
ra révén vett részt az 
Andrássy út, a Nemzeti 
Színház és a Déli pálya-
udvar kivitelezésében. 
Nevét szintén közterület 
viseli Ferencvárosban. 

– Ha van szép és re-
ményt keltő nemzeti 
ünnep, az március 15-e. 

Ezt a napot mindig nagyon várjuk, hiszen 
Petőfi lángoló versei, a kezdődő tavasz 
reménye, a fiatalság lendülete, az erőszak 
nélküli forradalom minden ereje benne 
van – zárta beszédét a polgármester.

A beszéd után a Lónyay Utcai Re-
formátus Gimnázium 11. b osztálya a 
Petőfi Sándor olasz kortársainak emlé-
keire támaszkodó Alessandro című da-
rabot mutatta be, majd 
a Concerto Budapest 
Szimfonikus Zenekar 
adta elő Weiner Leó 
Divertimentóját. Vé-
gezetül a Köztelek és 
Ráday utca sarkán ta-
lálható Kossuth-dom-
borműnél helyezték el 
koszorúikat a ferenc-
városi pártok és civil 
szervezetek képviselői.

M. K.



Ferencváros4 INTERJÚ

  NÉVJEGY

MEGHÍVÓ

Állati jó társkereső az Illatos úton
„Aki innen fogad örökbe állatot, két életet ment meg: azét, akit hazavisz, és azét, akinek ezáltal helye lesz nálunk, így 
esélyt kap, hogy őt is hazavigye valaki” – olvasható a ferencvárosi ebtelep weboldalán. A 60 éve alakult Ebrendészet 
utódjaként működő Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) Állategészségügyi Szolgálatának Illatos 
úti Ebtelepe 1992 óta fogadja az elhagyott kutyákat, macskákat, és büszke rá, hogy 1290 napja nem altatott el állatot 
helyhiány miatt. A 94 férőhellyel rendelkező kutyaszálló életébe Nejpárné Lénárt Lívia állatorvos engedett betekintést.

• Milyen okokból kerülnek ide az állatok?
Tavaly közel 2000 kutya érkezett az 
ebtelepre. Többségüket saját gazdája adta 
le, de volt köztük kóbor és balesetet szen-
vedett állat is. Ha egy kóbor kutyáért két 
hétig nem jelentkezik a gazdája, a főváros 
tulajdonába kerül, és örökbe fogadhatóvá 
válik. Néhány napja több mint 110 állat 
tartózkodott nálunk, ilyenkor már ösz-
szepárosításukkal sincs elég hely. Ezért 
rendeztük meg március 6-án az Örökbe-
adó Napot, amelyen 36 kutya és 5 macska 
talált gazdára.
• Miért válnak meg a gazdák kedvence-
iktől?
Az okok változatosak: költözés, válás, kis-
baba érkezése, haláleset, de olyan is elő-
fordul, hogy valaki nem tudja finanszírozni 
a beteg állat orvosi költségeit. Az általunk 
hirdetett felelős állattartás azt is magában 
hordozza, hogy csak úgy vállaljunk háziál-
latot, ha biztosan képesek vagyunk hosszú 
távon gondját viselni.
• Egyre több állatkínzásról számol be 
a média. Önök is találkoznak ilyen bá-
násmóddal?
Sok az olyan eset, amikor súlyosan elha-
nyagolnak, illetve megkínoznak állatokat. 
A leggyakrabban az történik, hogy a gazda 
szabadjára engedi a kutyát, amely leépül 
vagy balesetet szenved. Nemrég egy olyan 
pulit hoztak be, ami meg sem tudott moc-

canni az összecsomósodott szőrétől, de ke-
rülnek be hozzánk idős, daganatokkal teli, 
krónikus fülgyulladásoktól vagy látássérü-
léstől szenvedő állatok is. Még nehezebb a 
helyzet, amikor agresszív, nem szocializált 
kutyákat kapunk. Sokan ugyanis az ebek 

elemi szükségleteikkel sincsenek tisztá-
ban, mivel nemcsak ennivalót igényelnek: 
foglalkozni kell velük, szocializálni, min-
den nap megmozgatni, lekötni az energiái-
kat és gondozni az egészségüket. 
• Hogyan zajlik az örökbefogadás? Gazdi 
és kutyája mindig egymásra talál?
Mivel nem vagyunk menhely, nincs lehe-
tőségünk alaposan feltérképezni a gazdik 
előéletét, és nyomon követni a kutya utó-
életét. Azt tudjuk megtenni, hogy felmér-
jük az örökbefogadó igényeit: megkérdez-
zük, milyen fajtájú, korú és habitusú kutyát 
szeretne, él-e velük gyerek vagy idős 
ember, mennyi energiát tudnak rászánni 
a tartására, és mennyire tapasztalt kutya-
tartóról van szó. Ezek alapján ajánlunk, 

majd összehozzuk 
a randevút. Ha az 
első találkozáskor 
kölcsönös bizalom, 
szeretet alakul ki, 
valószínűleg jó 
helyre kerül az 
állat. A házi ked-
vencre vágyóknak 
nagy segítség az 
ebtelep.hu honla-
punk, ahol minden 
állatot meg lehet 
nézni fotón, de a 
személyes látoga-
tás a döntő, hiszen 
nem ritka, hogy 

valaki a weboldalon kiválaszt egy kistestű, 
zsemleszínű szobakutyát, mégis egy fekete 
közepes testű kerti ebbel tér haza. Mi leg-
többször már ránézésre meg tudjuk tippel-
ni egy emberről, milyen kutya illik hozzá. 

Az érdeklődőket hétfőtől 
szombatig 10–15, vasárna-
ponként pedig 10–13 óráig 
várjuk, a kutyákat 5000 fo-
rintos díj ellenében beolt-
va, féreghajtva, chipelve 
adjuk át, a macskákat en-
nek az összegnek a feléért. 
• Ennyi állat szakszerű 
gondozása nem kis fel-
adat. Milyen ellátást ké-
pesek biztosítani?
A telep hatalmas fejlő-
désen ment keresztül az 
utóbbi években, folyama-

tosan próbálunk eleget tenni a korszerű 
elvárásoknak. A legtöbb kutya egyéni ken-
nelben él, de vannak kifutóink is, ahol a 
társas közegben jól viselkedő ebek tartóz-
kodhatnak csoportosan. Itt egyúttal tesz-
teljük is őket örökbefogadás előtt, hogy 
jól kijönnek-e más kutyákkal. Emellett re-
habilitációs területünk is van, ahová egész 
nap félórás váltásban viszik ki mozogni 
az állatokat: a gondozók játszanak velük 
és nevelik őket. Az igazán nagy mozgás-
igényű állatokat pedig futtató pad várja. 
Kutyáinkat egyéni igény szerint naponta 
kétszer, minőségi táppal etetjük, alapvető 
orvosi ellátást kapnak, rendelkezünk rönt-
gen- és ultrahangkészülékkel, altatógázos 
műtővel. Néha azt gondolják, azért sová-
nyak, mert rosszul tartjuk őket, pedig a 
bekerülésüket megelőző stressz, magány 
és idegesség miatt veszítik el izomzatukat. 
Időbe kerül, mire lelkileg rendbe jönnek, 
a személyes törődés azonban varázslatos 
hatással van rájuk.

T. D.

Nejpárné dr. Lénárt Lívia, a FÖRI 
Állategészségügyi Szolgálatának ál-
latorvosa 2002-ben szerzett diplomát 
Budapesten. 2008-ig egy fővárosi 
kisállatklinikán gyógyított, majd 2014-
ig Angliában dolgozott állatorvosként. 
Két éve tevékenykedik az Illatos úti 
telepen. Otthon csak díszhalakat tart, 
mert bár rajong a kutyákért, úgy véli, 
nem lehet őket naponta 8–12 órán át 
egyedül hagyni egy lakásban.



Ferencváros 5AKTUÁLIS

Tapasztalatszerző úton járt 
az önkormányzat küldöttsége
Intézménylátogatást szervezett Zombory Miklós Ferenc-
város Önkormányzatának küldöttsége számára Újhartyán 
mintaóvodájába. A vizit célja a kapcsolatépítésen túl a IX. 
kerületben is megvalósítható ötletek összegyűjtése volt.

A Pest megyei kisvárosba Káldy Györgyné, a Ferencvárosi 
Egyesített Bölcsődei Intézmények vezetője, Bakonyi Ágnes, az 
óvodavezetői munkaközösség vezetője, Bukovszki Andrásné, a 
Humánszolgáltatási Iroda tanügyi ügyintézője, Illyés Miklós ön-
kormányzati képviselő, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bi-
zottság elnöke, valamint Szilágyi Imre, a Humánszolgáltatási 
Iroda vezetője is elutazott.

Március 2-án reggel az óvodai és bölcsődei nevelésért fele-
lős Zombory Miklós alpolgármester vezette küldöttséget 
a Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda és Egy-
séges Óvoda-Bölcsőde vezetője, Rizmajer 
Ildikó, Schulcz József 
polgármester és Frajka 
Gabriella jegyző várta.  
A nap folyamán az óvoda-
vezető bemutatta a látoga-
tócsoportnak a 2009-ben át-
adott intézményt, melynek 
korszerűségét jól példázza, 
hogy az épületet geotermi-
kus energiával fűtik, illetve 

napelemekkel is felszerelték, melyekkel alacsony költségek és kör-
nyezetbarát működés érhető el. Az óvoda logopédiai és többféle 
speciális igényt kielégítő nevelési munkát tud ellátni, ezért számos 
környékbeli településről is járatják ide a szülők gyermekeiket. Az 
sem ritka, hogy rögtön születésükkor előjegyzik a bölcsődei helyet.  
Mivel Újhartyán túlnyomórészt sváb lakosságú, az intézmény fenn-
tartója a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Ennek megfele-
lően nemzetiségi profilja is van az itt folyó nevelésnek. A Gyermek-
vártól néhány száz méterre általános iskola működik, a vendéglátók 
elárulták, a közeljövőben egy középiskola megalapítását is tervezik. 
– Ez Magyarország egyik legszebb, legjobban működő óvodája-

bölcsődéje, ezért vettem fel velük a kapcsolatot, és szerveztem 
meg a mai intézménylátogatást – mondta el a tanulmányút 

végén Zombory Miklós. – Azért jöttünk el, hogy tanul-
junk mind szakmai téren, mind a Ferencváros-

ban a közeljövőben átadásra 
kerülő új csoportszobák kiala-
kítása terén. A mostani csoport 
volt az „előőrs”, a legközelebbi 
látogatáskor valamennyi fe-
rencvárosi óvoda és bölcsőde 
vezetőjét el szándékozzuk hoz-
ni ide tapasztalatszerzésre – 
tette hozzá az alpolgármester.

(forrás: ferencvaros.hu)

Ferencvárosi siker a humorfesztiválon 
A Thália Színházban adták át a IV. Thália Humorfesztivál díjait március 1-jén. Az öttagú zsűri a legjobb produkciónak 
járó fődíjat a Pinceszínház előadásának, a Finitonak ítélte oda.

– A február 24. és 28. között megrendezett 
fesztiválon a kacagtatás széles palettáját 
mutatták be a bohózattól a vígjátékon, a 
stand upon, a szkeccsparádén, a szatírán 
keresztül az improvizációig, de társművé-

szetként bevonták a cirkuszt is – tájékoz-
tatta a díjátadó résztvevőit Lantos Anikó 
fesztiváligazgató.

A ferencvárosi színházban október óta ját-
szott darabot Tasnádi Csaba rendezte, szer-

zője pedig testvére, Tasnádi István. Az elis-
merést Györgyi Anna színművész, a darab 
női főszereplője, Soós Péter, a Pinceszínház 
művészeti vezetője, Tasnádi Csaba rende-
ző és Kocsó Gábor színművész vette át.  

Farkas Anita zsűri-
tag indoklásában el-
mondta, a győztes-
ről való döntéskor 
felmerült a kérdés, 
vajon a vegytiszta 
szórakoztatás nyer-
het-e egy humor-
fesztiválon fődíjat. 
Kiderült, végül 
azért a Finitot vá-
lasztották a legjobb 
produkciónak, mert 
a humor többféle ár-
nyalatát tudta bemu-
tatni a groteszktől az 

irónián át a helyzet- és jellemkomikumok 
ízléses módon való kijátszásáig. Hozzátette, 
a darab összetettsége mellett az egyenletes 
színészi teljesítményt is figyelembe vették 
döntésük meghozatalakor.

További díjak:
• Legjobb színésznő: Vándor Éva
(Minden kezdet nehéz, hát még a ver-
senyzongora)
• Legjobb színész: Járai Máté 
(Primadonnák)
• Zsűri különdíja: Olt Tamás író, rende-
ző (Minden kezdet nehéz, hát még a ver-
senyzongora)
• A Fővárosi Nagycirkusz és a zsűri kü-
löndíja: Dumaszínház és a Füge Produk-
ció (Elhanyagolt férfiszépségek)
• A Magyar Teátrumi Társaság különdíja: 
Momentán Társulat (RögvEst)

A zsűri tagjai voltak:
Nagy Katalin, a Vasárnapi Újság szerkesz-
tője, Farkas Anita, a Magyar Demokrata 
hetilap kulturális újságírója, Fekete Péter 
miniszteri biztos, a Magyar Cirkusz és 
Varieté Nonprofit Kft. ügyvezető igazga-
tója, Stumpf András újságíró, publicista, a 
mandiner.hu főmunkatársa, Czagány Judit 
tanár (a közönségből megválasztva).

(forrás: ferencvaros.hu)

Soós Péter, Kocsó Gábor, Györgyi Anna és Tasnádi Csaba
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Ferencvárosi Középiskolai 3X3 Kosártorna
Helyszín: Vendel Sportcsarnok (1096 Budapest, Vendel u. 10–16.)

Időpont: 2016. április 2., szombat 8.30.
A rendezvény célja: 
a kosárlabda népszerűsítése, az egészsé-
ges életmódra nevelés fontossága.
A játék jellege: 
3-3 elleni félpályás „kosárlabda” játék. 
Nevezhetnek: 
IX. kerületben tanuló, valamint a IX. 
kerületben lakó középiskolás fiúk 4 fős 
csapatai diákigazolvány alapján (3 fő is 
nevezhet).
Kiegészítő program:
Büntetődobás (A büntetődobásra bár-
ki nevezhet 10 órától a helyszínen, így 
nemcsak a csapatok tagjait várjuk, hanem 

mindenkit, aki szeretné kipróbálni bünte-
tődobó-képességét.)
Nevezés:
A nevezés mindenki számára ingyenes!
A nevezéseket a csapat és a csapatkapi-
tány nevének megadásával, a kapcso-
lattartó elérhetőségének feltüntetésével 
a volgyesiattila@ferencvaros.hu e-mail 
címre kérjük eljuttatni 2016. március 22. 
10 óráig.
A játék menete:
A nevezett csapatok számától függően cso-
port- vagy körmérkőzések kerülnek meg-
rendezésre az előzetes sorsolás alapján.

Díjazás: 
Az első három helyezett csapat oklevél, 
érem és sportszer díjazásban részesül. 
A sportversenyen mindenki a saját fele-
lősségére vesz részt!
Információ:
Völgyesi Attila 215-1077/386-os mellék

Mindenkit szeretettel várunk!

Ferencvárosi Diáksport Bizottság
Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági 

Önkormányzat

Megmozgatták a hölgyeket
Nőnapi Sportvarázs címmel szervezett ingyenes progra-
mot Ferencváros Önkormányzata a Vendel Sportcsarnok-
ba március 6-án. A kerület mozogni szerető hölgyei szá-
mára szakképzett edzők és oktatók nyújtottak különféle 
testedzési, sportolási lehetőségeket minden korosztálynak.

A sportrendezvény közös, zenés bemelegítéssel kezdődött, majd a 
napjainkban nagy népszerűségnek örvendő zumba, valamint súly-
zós edzés és orientális hastánc várta az intenzívebb igénybevételre 
vágyó hölgyeket. A kevésbé dinamikus sportokat kedvelők szá-
mára himalájai hatha jóga, ilyengar jóga, gyógytorna és gerinctor-
na állt rendelkezésre.

A rendezvényen két lányával együtt Kállay Gáborné spor-
tért felelős alpolgármester is részt vett, aki elmondta: a Sport-
koncepció részeként létrejött nőnapi program is azt a törekvést 
szolgálja, hogy a mozgásszegény közegben dolgozó ferencváro-
siaknak ingyenes lehetőséget biztosítsanak a testedzésre. Hoz-
zátette, a „Nyitott tornatermek” programsorozat immár négy 
helyszínen, egész évben – télen zárt térben, tavasztól őszig pe-
dig a szabad ég alatt – várja a sportolni vágyókat. Kállay Gá-
borné megjegyezte, a kerület nyugdíjasai számára is széles 
skála áll rendelkezésre, a vízitornától a jógán, gerinctornán, ter-
mészetjáráson át a társas táncokig. Az alpolgármester felhívta a 
figyelmet a Haller parkba telepített Street Workout eszközökre 

is, melyeken úgynevezett saját testsúlyos edzések végezhetők.  
Klenóczky Beáta sportreferens, az esemény szervezője nagy hang-
súlyt fektet a mindennapi mozgásra. Az önkormányzat Lenhossék 
utcai épületében rendszeresen tart negyedórás „edzéseket” az ott 
dolgozó kollégái számára, amelyek célzottan az irodai, ülőmun-
kát végzőknek nyújtanak segítséget. A program utolsó órájában 
életvitellel, mozgással, táplálkozással kapcsolatos tanácsadáson 
vehettek részt az érdeklődők, melyet dietetikus szakember, illetve 
Monspart Sarolta tájfutó-világbajnok tartott. Távozáskor – nőnap 
alkalmából – minden megjelent hölgy egy cserép virágot kapott.

(forrás: ferencvaros.hu)

MOZDULJ VELÜNK!

Spanyol témájú filmet forgat-
tak február 2-án éjjel a telje-
sen lezárt Mester utcában, a 
főszereplő a madridi jellegűre 
maszkolt BVVV 436-os villa-
mos volt. Az utolsó 51-es járat 
este nyolc előtt kigördült a Fe-
renc körúti végállomásról, utá-
na a filmeseké volt a terep. 

(fotó: Fodor Illés)

HÍRKÉP
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Egészséges színek
„Színezzétek magatokat egészségesre!” Ezzel köszöntötte vendégeit Bulla Bianka életmódtréner az idősügyi koncepció 
részeként megrendezett „Törődjön többet egészségével!” program legutóbbi előadásán. A szakember a zöldségek és 
gyümölcsök színeiről beszélt, amelyek a természet jelzőrendszereként is működnek. 

A tápanyagok egyfajta színkóddal rendelkeznek, mely elárulja 
testünknek, hogy az adott étel milyen tápanyagokat tartalmaz. 
Ezért minél színesebb az étrendünk, annál több tápanyaghoz jut 
szervezetünk. Az összes növényi 
színanyagról elmondható, hogy 
májvédő hatásuk van, erős an-
tioxidánsok, visszaadják az 
erek rugalmasságát és támo-
gatják más tápanyagok fel-
szívódását. Az egyik nagy 
csoport a sárga-narancssárga 
színű zöldségek és gyümöl-
csök (répa, sütőtök, citrom, 
narancs), melyek közül a 
narancsszínt általában a 
béta-karotin adja, amely-
ből A-vitamint állít elő 
szervezetünk. Ez felel az 
éles látásért, a fehérvér-
sejtek termeléséért, de a 
bőr és a nyálkahártya re-
generálódásához is nagyban 
hozzájárul. A citromsárga színű növények segítik a méregtelenítő 
folyamatokat és a hajszálerek rugalmasságát.

Fontos csoport a piros (paradicsom, eper, málna, ribizli, meggy, 
dinnye), melynek színét a likopin nevű vegyület adja. Ezek a 
növények a szív és érrendszert tartják karban, és szabályozzák 
a koleszterinszintet is. A likopin védi a máj, a vese és az epe 
egészségét, de a tüdő-, a vastagbél- és a prosztatadaganatok ki-
alakulását is meggátolhatja.

A kék-lila-vörös színcsoportba tartozó növények színanyaga 
az antocián (padlizsán, szilva, szőlő, szeder, káposzta), mely tá-

mogatja a keringést, javítja az agyműködést és a memó-
riát, véd a húgyúti fertőzésektől és stabilan tartja a 

vércukorszintet. A zöld növények (saláták, borsó, 
szőlő, kivi, spenót, brokkoli) klorofilltartalma 

a sejtek oxigénellátását támo-
gatja, ezért fáradtságot űz, 

energetizál. Segíti a máj 
méregtelenítését. A fehér 
növények (fokhagyma, 
retek, karfiol, bab, ubor-

ka, alma, körte, gabonák) 
tartalmazzák a legtöbb 

kálciumot, magnéziumot és 
nátriumot, melyek a csontokat 

és izmokat támogatják, de gyulladásgátló, vírusölő hatásuk is 
van, sőt, csökkentik a stroke kockázatát is.                           T. D.

Hogyan készítsük fel
bőrünket a nyárra?
– Ha bőrgyógyászati beavatkozásra készü-
lünk, nem érdemes halogatni. Akár esztéti-
kai, akár egészségügyi kezelésről legyen szó, 
az egyre erősödő UV sugárzás miatt célszerű 
a következő hetekben túlesni rajta – mondta 
Wikonkál Norbert, a Semmelweis Egyetem 
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klini-
kájának egyetemi tanára.

– Márciusban és áprilisban még csak 
3–4-es az UV-index, míg májusban, júni-
usban már 6–7-es is lehet, ami még az átla-
gos állapotban lévő, ám a tél miatt kifakult 
bőrnek is megterhelést jelent, nemhogy 
egy frissen kezelt, újjáépülőben lévő bőr-
felületnek. A beavatkozás után 1–2 hétig 
tart a sebgyógyulás, és még a következő 
egy hónapban is nagyon kell óvni bőrünket 
– tájékoztatott a szakember.

A hajszálerek, ráncok, pigmentfoltok, 
anyajegyek eltüntetése érdekében so-
kan választják a különféle lézeres vagy 
egyéb, például hámlasztásos kezeléseket, 
ezek hatására azonban a bőr egy ideig 
nagyon érzékeny lesz. A friss bőrfelszín 
pigmenttartalma eltér az eljárás által nem 
érintett felülettől, ezért erős sugárzás ha-
tására foltok jelenhetnek meg. 

A következő hetek-
ben azonban még 
bátran elvégeztet-
hetjük ezen eljárá-
sokat; a napsütés 
ugyanis jólesik a 
közérzetünknek, 
de az UV-tartalom 
még nem erős, tehát 
nem kell tartani a 
leégéstől. A lézeres 
beavatkozásokat napbarnított bőrön nem is 
érdemes elvégeztettni, mert a lézer energi-
áját ilyenkor nem a megváltoztatni kívánt 
felület nyeli el, hanem mellékhatásként 
erős gyulladás keletkezik. 

– Az anyajegyeket is ilyenkor célszerű 
megnézetni, és ha indokolt valamelyiknek 
az eltávolítása, akkor jobb ezen is túlesni 
tavasszal. Műtét után ugyanis kötést kell vi-
selni, és egy ideig mosakodni sem szabad, 
ezek elviselése sokkal kellemetlenebb a hő-
ségben, mint most – mondta a bőrgyógyász.

Ha nem készülünk beavatkozásra, akkor 
is gondoskodjunk a szükséges fényvéde-
lemről – javasolja Wikonkál Norbert, aki 
szerint kifakult bőrünket fokozatosan kell 

felkészítenünk a nyárra. A ragyogó nap-
sütésnek mindenki örül, ám nem szabad 
azonnal nekivetkőzni, és órákat a napon 
tölteni anélkül, hogy bekennénk magun-
kat. A felkészületlen bőrnek ugyanis többet 
árt egy nem túl erős, késő tavaszi napsütés, 
mint a már közepesen lebarnult bőrnek egy 
erősebb UV sugárzás. 

– Először csak rövidebb időt töltsünk a 
napon, majd ha már van alapszínünk, akkor 
maradjunk tovább a szabadban – javasolta 
a szakember, aki szerint a 18 éven aluliak 
bőre sokkal nagyobb fokban károsodik az 
erős nap hatására, mint az idősebbeké. 

(forrás: Semmelweis Egyetem)
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Aquatlonnal emlékeztek
A népligeti edzőközpontban rendezték meg a II. Albert 
Flórián Aquatlon Emlékversenyt, amely egyúttal Héraklész 
válogatott felmérő is volt. A gyerekektől a szenior korosz-
tályig közel háromszázan vettek részt az erőpróbán.

Az Albert Flórián Alapítvány, a Ferencvárosi TC és a Magyar Tri-
atlon Szövetség által közösen szervezett viadalon az egyes kate-
góriákban hat különböző távon küzdöttek meg egymással és az 
órával a résztvevők. Az úszásból és futásból álló versenyen a Fe-
rencváros triatlonszakosztályából ötvenen igyekeztek minél jobb 
időt elérni. A legeredményesebb utánpótláskorú versenyzőnek 
Kondor Dávid és Harangozó Kitti bizonyult, a felnőtteknél pedig 
a látássérült Oczelka Róberté lett a cím.

Mindenki, aki sikeresen teljesítette a versenyt, emlékérmet kapott.

Hokisok a kupáért
A jégkorong Magyar Kupában a Ferencváros csapata a selejtezőben harcolhatja ki a négy közé kerülést. A zöld-fehérek 
a lapzártánkig lejátszott két mérkőzésükön biztos győzelmet arattak.

Dunaújvárosi Acélbikák az első harmadban ugyan ráijesztettek a Fradira, végül 
azonban érvényesült a papírforma (5-3). A következő ellenfél, a Vasas jelenleg 
tanulóéveit tapossa, a tervek szerint két esztendő múlva csatlakozna a felnőtt 
bajnoksághoz. A több kulcsemberét nélkülöző FTC a Jégpalotában – némi meg-
lepetésre – csak a második harmadban szerezte meg a vezetést, de igazából a 
harmadik játékrészben törte meg a piros-kékek ellenállását, amikor szűk három 
perc alatt négyszer is betalált a hazaiak kapujába (6-0).

A selejtező március 23-áig tart, a Ferencváros összesen öt mérkőzést ját-
szik. A csoport első és második helyezettje jut tovább, és a 26-i elődöntőben a 
MOL-liga első és második csapatával küzd meg a fináléért. A kupa sorsa 27-én 
este dől majd el.              (m)

Tovább erősödik az FTC
A Ferencváros női kézilabdacsapatánál zajló szisztematikus munka része az 
átgondolt játékospolitika, azaz a valóban erősítést jelentő átigazolások lebo-
nyolítása. A jövő Fradijának kialakítása már az év elején megkezdődött, és 
kijelenthetjük: nyártól még erősebb csapatunk lesz.

Ami az új lányokat illeti, a holland klasszisról, Danick Snelderről 
legutóbb már beszámoltunk olvasóinknak. Rajta kívül még két vá-
logatott kézilabdázó érkezik a Népligetbe.

A 25. születésnapját augusztusban ünneplő irányító, a Győrrel 
sokszoros bajnok és kupagyőztes, kétszeres BL-győztes Kova-
csics Anikó tíz év után hagyja ott a Rába-partiakat. A sportágban 
csak Misikeként ismert kiváló játékos két évre kötelezte el ma-
gát Elek Gábor együtteséhez. A másik új igazolás a 21 esztendős 
Bíró Blanka, aki Vácról szerződik a zöld-fehérekhez. A fiatal 
kora ellenére a válogatottban is remeklő kapus három évre szóló 
szerződést írt alá.

Ahogy az egy-egy versenyévad után lenni szokott, lesznek tá-
vozók is. Nyártól új feladatok várnak Cifra Anitára, Szekerczés 
Lucára és Kovacsicz Mónikára, utóbbira a gyermeknevelés-
ben. Máshol folytatja pályafutását a szerb kapus, Katarina 
Tomasevics is.

Rajtuk kívül sok ferencvárosi kézisnek is lejár a szerződése a 
szezon után. Három évvel meghosszabbította kontraktusát Mészá-
ros Rea, két esztendővel Zácsik Szandra és Szikora Melinda, míg 
Szamoránsky Piroskával és Szarka Adrienn-nel újabb egy évre 
állapodtak meg a szakosztály vezetői. A spanyol klasszis, Nerea 
Pena (képünkön) esetében életbe lépett az opciós, plusz egyéves 
szerződés, így ő is marad a Népligetben. Visszatér a Fradihoz 

két, ezt az idényt 
kölcsönben töltő 
játékos, Faluvégi 
Dorottya és Monori 
Orsolya.

Jeney Zsolt Ákos 
szakosztályelnök 
hangsúlyozta, a fo-
lyamatos előrelé-
pést olyan gárdával 
szeretnék elérni, 
amely – a hosszabb 
távon fenntartható 
költségvetés mellett 
– döntően magyar 
játékosokra épül, és 
csupán néhány, de 
kiváló légiósra szá-
mítanak. Bognár 
László ügyvezető igazgató szerint a mai Ferencváros emberileg is 
vonzó a máshonnan érkezők számára, elsődleges célnak pedig a 
csapat gerincének egyben tartását nevezte.

 M. S. 
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A fradisták a legjobbak
A magyar sportújságírók hagyo-
mányosan megválasztják az előző 
év legjobb labdarúgóit. A legutóbbi 
szavazáson az NB I legjobb játékosa 
Böde Dániel, a Ferencváros csatára 
lett, míg az utánpótláskorúak közül 
Nagy Ádám, az FTC középpályása 
kapta az elismerést.

A klub az utóbbi időben minden csütörtö-
kön találkozót szervez a labdarúgócsapat 
és a sajtó képviselői között. Az utóbbi szo-
kásos rendezvény szokatlanul indult: a két 
zöld-fehér játékos ekkor vette át a sportúj-
ságírók díjait.

Thomas Doll, a Fradi edzője maximálisan 
egyetértett a kollégákkal. Elmondta, mind-
két futballista kiváló jellem, és tudják: csak 
a folyamatos munka biztosíthatja a fejlő-
dést, az előrelépést. A szakember úgy véli, 
ezek a kitüntetések is azt mutatják, hogy a 
csapat jól dolgozik.

Mindkét játékos örült az elismerésnek, de 
hangsúlyozták, hogy sikerüket a csapatnak 
köszönhetik.

(ms)

Jól szerepeltek az erőfelmérőn
Bár idén versenypályán még nem küzdöttek meg riválisaikkal, a Ferenc-
város kajakosainak így is akadt feladatuk bőven március első felében. Az 
ergométeres és medencés sárkányhajó kupa mellett a fizikai erőfelmérő verse-
nyen bizonyíthatták felkészültségüket.

A budapesti Aquaworldben ötödik alka-
lommal rendezték meg az ergométeres és 
medencés sárkányhajó kupát, amelyen az 
FTC kajakosai is részt vettek. A lányok 
500, a fiúk pedig 200 és 1000 méteren 
mérték össze erejüket. Szellák Dávid ve-
zetőedző elégedett volt tanítványaival, 
úgy vélte, mindenki a maximumot hozta 
ki magából.

A szövetség három helyen, Győrött, Pak-
son és Tiszaújvárosban rendezte meg a 
Héraklész fizikai felmérő versenyét. Ezen 
összesen több mint kétezren teljesítették a 
feladatokat. A felmérőn a 9 és 18 év közötti 
fiatalok igazolhatták, hogy hasznosan töl-
tötték a téli hónapokat.

A Ferencváros sportolói Győrött küzdöt-
tek meg a többi szakosztály kajakosaival. 
A kisebbek húzódzkodásban, lábemelés-

ben és futásban jeleskedtek, az idősebbek-
nél fekvenyomás is szerepelt a műsorban.

Az összesítésben 32 klub közül a Fradi a 
13. helyen végzett. A fiúk a legjobbak közé 
tartoztak, az ötödik helyet szerezték meg, a 
lányok a 13. helyen zártak. Ami az életkori 
versenyeket illeti, a 2000-ben született fiúk 
csapatküzdelmében fölényesen győzött a 
Ferencváros, Gergő Bálint második, párja, 
Havadi István hetedik lett összetettben. Az 
1998-as fiúknál Kirkov Valentin a harma-
dik helyen végzett, míg a 2006-os kicsik-
nél Fodor Ádám szintén a harmadik, Fojt 
Zalán pedig a hetedik helyen fejezte be a 
versenyt. Utóbbi nővére, a 2003-as szüle-
tésű Fojt Zsófia úgy szerezte meg a har-
madik helyet, hogy a legjobbnak bizonyult 
húzódzkodásban és lábemelésben.

M. S.

Tornagyőzelem 
Ausztriában
A Ferencváros U10-es labdarúgócsa-
pata a közelmúltban Ausztriában, 
a burgenlandi Ritzingben (Récény) 
vett részt egy nemzetközi tornán, 
amelyen osztrák és magyar együtte-
sek léptek pályára.

A zöld-fehérek hét mérkőzést játszottak, 
és hat győzelem mellett egy döntetlent 
értek el.

Az ifjú fradisták a Haladást 4-0-ra, a 
Győrt 6-2-re, a Videotont és a Sturm Gra-
zot egyaránt 3-1-re, a Wiener Linient 5-0-
ra, míg az Illés Akadémiát 5-1-re győzték 
le, az MTK-val pedig 2-2-t játszottak. A 
nagyszerű teljesítmény aranyérmet ért a 
Ferencváros számára.

(m)

Nagy Ádám és Böde Dániel
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Húsvét margójára
Jézust sokan szeretik, kedvelik. Sokszor még olyan emberek 
is szimpatizálnak vele, akik nem kifejezetten vallásosak. Jézus 
szerethető, mert elítélte a képmutatást, és közösséget vállalt a 
vámszedőkkel, prostituáltakkal, valamint olyan bűnösökkel, 
akikkel a korabeli vallásos emberek szóba sem álltak. Ráadásul 
a bűnösök Jézus közelében felhagytak korábbi életmódjukkal, 
és belülről kifelé változtak meg. Jézusnak nem csak a személye 
vonzó, a történelem során nagyon sokan merítettek lelki erőt ta-
nításaiból is. Lev Tolsztojt például annyira lenyűgözte a hegyi 
beszéd, hogy külön esszét írt róla. Ezt Mahatma Gandhi is ol-
vasta, és Jézus gondolatai is hozzájárultak ahhoz, hogy később 
útjára indította erőszakmentes mozgalmát.

Jézusnak mégis a halála a legkülönösebb esemény. A világon 
számos nagy tanító és bölcs ember létezett, de egy sincs, akiről 
úgy tudnánk, hogy meghalt, majd harmadnapon feltámadt. Az 
egész kereszténység azon a tényen alapszik, hogy Jézust minden 
kétséget kizáróan megölték, sírja három nap mégis múlva üres 
volt. Erről számol be a Bibliában mind a négy evangélium. Persze 
felvetődhet a kérdés, hogy megbízhatóak-e ezek a források. Az az 
érdekes, hogy amikor a tanítványok az üres sírt látták, nem gon-
doltak a feltámadásra, sőt, Jézusnak többször is meg kell jelennie 
előttük ahhoz, hogy végül el merjék hinni: valóban feltámadt. Ta-
lán a leghíresebb kétkedő hitetlen Tamás, aki nincs ott, amikor 
Jézus megjelenik a többieknek, ezért kijelenti: mindaddig nem hi-
szi el, hogy Jézussal találkoztak, amíg a saját szemével nem látja 
és meg nem érinti Jézus sebeit. Később ő is meggyőződhet arról, 
hogy Jézus feltámadt. Tehát a Biblia beszámolója alapján a ke-
reszténységet nem egy tucat vallásos fanatikus alapította, hanem 
néhány félelmekkel teli szkeptikus, aki a tényeket megismerve 
arra a következtetésre jutott, hogy Jézus feltámadt.

Közhelyként szoktuk emlegetni: „Még senki nem jött vissza a 
halálból”. Ha igaz az, amit a Biblia mond Jézusról, akkor Ő visz-
szajött a halálból. Ha Jézus nem támadt fel, akkor nem számít 
túlzottan, hogy ki volt vagy miket mondott. De ha Jézus valóban 
feltámadt, akkor meg kell szívlelnünk mindazt, amit az életről, 
halálról és Istenről mondott.

Az első keresztények óta fennmaradt köszöntés húsvétkor: 
„Krisztus feltámadt!”, amire a válasz: „Valóban feltámadt!”.

Kiss Sámson Endre
református lelkipásztor,

Budapest Külső-Üllői úti Református Gyülekezet

Sportos nyuszi

– A hízlaló csokitojás helyett idén zöld-fehér 
focilabdákat hoztam nektek, gyerekek!

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

Tájékoztató  
az élelmiszer-támogatásról
Ferencváros Önkormányzata húsvéti élelmiszer-támogatás-
ban részesíti azt a Budapest IX. kerületben állandó bejelen-
tett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Ferencváros-
ban tartózkodó lakost, aki már betöltötte, illetve az idén tölti 
be 70. életévét, valamint azt a családot, ahol négy vagy több 
gyermeket nevelnek. 

A kérelmeket 2016. március 31-éig lehet benyújtani a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatainál (Bakáts tér 14., 
Lenhossék u. 24–28., Toronyház u. 3/B, Ecseri út 19.), ahol 
a szükséges formanyomtatványok is elérhetők.
A támogatás iránti kérelem formanyomtatványa letölthető 
Ferencváros honlapjáról is.

A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illet-
ve egy nyilatkozatot arról, hogy életvitelszerűen a IX. kerü-
letben lakik, valamint arról, hogy gyermekeit saját háztartá-
sában neveli.

A támogatás összege személyenként, illetve gyermeken-
ként egységesen 5000 forint, ami igény szerint folyószám-
lára történő utalással vagy postai úton kerül kifizetésre.
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Idősügyi programajánló 
Mindentudás Akadémiája

Egyháztörténeti szeminárium –  
A református egyház 
Előadó: Zila Péter, a Budapest Nagyvárad 
téri Református Egyházközség  
lelkipásztora
Március 21. (hétfő) 15.00
Házasságkötő terem (Bakáts tér 2.)
Filmklub
A Parador Hungaro c. film vetítése után 
vendégünk Patrick Alexander rendező
Március 24. (csütörtök) 15.00
DocuArt (Erkel u. 15.)

Cukorbetegklub 
Március 29. (kedd) 14.30 
FESZ Oktatóterem (Dandár u. 28.)

Elsősegélyklub  
a tanfolyamot végzettek részére 

Március 21. (hétfő) 13.00
Vöröskereszt (Mester u. 38.)

Népdalkör
Március 23. (szerda) 13.00
Platán Idősek Klubja (Toronyház u. 11.)

Festőklub 
Március 22., 29. (kedd) 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss u. 5.)

Gyógytorna
Március 23., 30. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház u. 17/B) 
FMK (Haller u. 27.)

Vízitorna
Március 18., április 1. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester u. 19.) 
Weöres Sándor Iskola uszodája (Lobogó 
u. 1.)
A március 25-i foglalkozás az iskolai 
tavaszi szünet miatt elmarad!

3-1-2 meridiántorna
Március 16., 23., 30. (szerda) 15.00 
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga időseknek 
Március 17., 24., 31. (csütörtök) 10.00
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

Nordic walking kezdő csoport 
Séta a Népligetben
Március 30. (szerda) 10.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. épület 
földszintjén 
A helyszínre való utazás tömegközle-
kedéssel történik, a program az időjárás 
függvényében változhat.

Tánctanfolyam
Én táncolnék veled… 
Március 23. (szerda) 14.00 Csárdás, 
bécsi keringő 
Március 30. (szerda) 14.00 Salsa, 
bachata
FMK (Haller u. 27.)

Sakk-klub
Március 22., 29. (kedd) 10.00 
FMK (Haller u. 27.)

Számítógép- és mobiltelefon- 
használati tanácsadás

Ingyenes internetezési lehetőség,  
tanácsadás diákok közreműködésével
Március 21. (hétfő) 14.30–15.30
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  
és Gimnázium (Lónyay u. 4/C–8.)
Március 22. (kedd) 15.00–16.00
Telepy Károly Általános Iskola és  
Gimnázium (Telepy u. 17.)
A március 29-i foglalkozás az iskola  
tavaszi szünet miatt elmarad!
Március 17., 31. (csütörtök) 15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola és  
Gimnázium (Toronyház u. 21.)
A március 24-i foglalkozás az iskolai 
tavaszi szünet miatt elmarad!

IDŐSÜGY

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.

A kezdő és haladó angolnyelv-tanfolyam, 
a német társalgási klub, a kezdő és haladó 
számítógép-kezelői tanfolyamok, valamint 
az elsősegély-tanfolyam a regisztrált részt-
vevők számára a szokásos időpontokban és 
helyszíneken kerülnek megtartásra.

Kiemelt rendezvények
Folytatódik a Mindentudás Akadémiája egyháztörténeti szeminá-
riuma: a március 21-i előadáson a református egyház kialakulásá-
val, jellegzetességeivel és a kerületi sajátosságokkal ismerkedhet-
nek meg az érdeklődők.

A Filmklub március 24-i vetítésén Kolumbiába invitáljuk önö-
ket. A film címe, a Parador Húngaro (vagyis a magyar megálló) 
egy kolbászsütő Bogotában, ahol különös barátság szövődik két 
„furcsa magyar” között. A nyugdíjas korú Villás György ‘56-os 
menekült a Nyírségből, aki a Parador Húngaro tulajdonosaként 
végig a magyar megállóban élte az életét. A negyvenes éveiben 
járó Patrick Alexander amerikai katonacsalád sarja, aki egyik 
bázisról a másikra költözve nőtt fel, majd fiatal felnőttként sajá-
tos otthonra lelt félig megtalált, félig elképzelt magyarságában. 
A film után vendégünk maga Patrick Alexander, aki egyben a 
film rendezője is.

A tavaszköszöntő táncdaldélutánt Endrődi Évával, Berentei Pé-
terrel, Tóth Évával és Leblanc Győzővel március 22-e helyett áp-
rilis 7-én rendezik meg 15 órai kezdettel az FMK-ban.

Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk minden

kedves olvasónknak!
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Nagyot dobbantottak a kezdő 
grafikusok
Az Illatos út 2–4. szám alatt működő Jaschik Álmos Művészeti 
Szakközépiskola egykori és jelenlegi diákjainak munkáiból nyílt 
kollektív grafikai kiállítás a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjte-
ményben. A IX. kerületi képzőművészeket támogató ART9 Egye-
sület által szervezett Dobbantó című tárlat hét művészjelöltje 
klasszikus és modern alkotásain keresztül bizonyította, képes 
elrugaszkodni a dobbantóról és valódi művésszé válni.

A kiállítást Kiss Zoltán képzőművész nyi-
totta meg, aki szerint a volt jaschikos tanu-
lók – akik többsége már a Képzőművészeti 
Egyetemre jár – kiváló művésztanáraiknak 
is köszönhetik magas szintű tudásukat. A 
Jaschik grafikatanára, Szabadi Zoltán és 
Eszik Alajos, a Képzőművészeti Egyetem 
grafika szakos mestere mindent átadtak a 
szakmai tudásról és annak szeretetéről. 
Hozzátette, a grafika ma nehéz helyzetben 
van, ezért reméli, a „dobbantás” nem fejes-
ugrás lesz, hanem magasba repülés. 

A fiatal alkotók a legkülönbözőbb tech-
nikákat használva kreatív elképzeléseket 
valósítottak meg. Az egyik teremben in-

kább a klasszikus grafikai 
eszköztárat használó figu-
rális, könnyen dekódolha-
tó képek jelennek meg, a 
másikban a kortárs stílus 
rajzolódik ki konceptuális, absztrakt és 
gondolatébresztő alkotások formájában. – 
Szeretek a művészet és tudomány kapcso-
latával, egymásra hatásával foglalkozni, 
mindig a grafika határterületeit kutatom 
– meséli a most diplomázó Vidra Réka, 
aki nyomatokkal és fotóeljárással készült 
képeit hozta magával.

Szabadi tanár úr arra hívta fel a figyelmet, 
a mai világ nem kedvez a kultúra számos 

szegmensének, így a grafika is a mellőzött 
művészeti ágak közé tartozik. – Az em-
berek nem érdeklődnek, a vásárlőerő ala-
csony, az intézményes vagy állami meg-
rendelés ritka. Száz emberből kettő él meg 
grafikából, ezért csodálatos, hogy ezek a 
fiatalok kitartanak szenvedélyük mellett – 
jelentette ki Szabadi Zoltán. 

A kiállítás március 26-áig tekinthető meg. 
T. D.

Évszázadnyi tánc képekben
104 éves a mozdulatművészet (orkesztika), a magyar „tánchungarikum”. Ezt ünnepelte a szakma a Pincegalériában 
rendezett fotókiállítással, amelyen a MOHA – Mozdulatművészeti Gyűjtemény és a Magyar Mozdulatművészeti Társu-
lat fotóarchívumának válogatott képei számoltak be a műfaj útjáról és mérföldköveiről. 

A képeken korabeli táncosnők, színpadi és próbajelentek, vagy 
éppen táncórák mesélnek a századelő hangulatáról és a mozdu-
latművészet megszületéséről. A tárlat az orkesztika ferencvárosi 
kötődéseit is felidézi, hiszen itt született meg intézményes iskola-
formája. 1917-től a Ferenc körúton és az iparművészeti iskolában 
működött a műfajalapító, Dienes Valéria Orkesztika iskolája, az 
1930-as évek közepétől pedig a Vendel utcai volt Ranolder Intézet 
Liszt-termében lépett fel rendszeresen az Orkesztika Játékszín. 

A duncani ihletésű, individualista modern táncművészet 
(orkesztika) Dienes Valéria 1912-es Párizsból való hazaérkezé-
sével kezdte meg hódító útját Magyarországon. A mozdulatmű-
vészet a táncművészet intellektuális irányzata, melynek hazai 
képviselője a fennállása 20. 
évfordulóját ünneplő Magyar 
Mozdulatművészeti Társulat, 
az oktatást és a tudományt 
közvetítő 25 éves Orkesztika 
Alapítvány, valamint az általa 
fenntartott MOHA – Mozdu-
latművészek Háza. A Magyar 
Mozdulatkórus performansza 
után a házigazda, Horváth Ká-
roly örömét fejezte ki, hogy a 
kiállítás által sokan megismer-
hetik a Ferencvárosban táncot 
oktató Orkesztika Alapítvány 
értékmegőrző munkáját. Pá-
losi István koreográfus pedig 

arról beszélt, az orkesztika hiánypótló eszköz arra, hogy a mai 
ember újra megtanulja tudatosan használni testét.

A tárlatot megnyitó Kállay Gáborné Fenyves Márk, az alapítvány 
kuratóriumi vezetőjének értelmezését idézte: „A mozdulatművé-
szet egy ősi energiákat megmozdító, teljes embert igénylő tánc- 
és mozdulatforma. Egyszerre életstílus, filozófia, út és gyakorlat. 
Elmélyedve benne megérthetjük a szépséget, a jót, az egészséget 
és természetességet, az eredeti ősi állapotot, a teljességet”. Az 
alpolgármester a táncmozgalom hazai elindítója, a matematikus, 
filozófus, esztéta Dienes Valéria munkásságát is méltatta, aki az 
orkesztikával a görög művészet harmóniát és szépséget dicsőítő 
kultuszához tért vissza. 

– A mozgásban lévő emberi 
testek a fotókon gyakran tény-
leg a görög szobrokat idézik, 
egyetlen mozdulatuk történe-
tek sorát meséli el. Az elfele-
dett ősi tudást, amit csak ön-
magunkban találhatunk meg. 
A kiállítás arra figyelmeztet, 
hogy a boldogságot, a teljesség 
érzését nem a kívülálló világ 
tárgyai, eszközei adhatják meg 
számunkra – jelentette ki Kál-
lay Gáborné. A tárlat április 
13-áig látogatható.

            T. D.
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A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAjÁNLÓjA

József Attila Irodalmi Szalon
Regényes történelem – Pannónia rejtelmei
Beszélgetés Marcellus Mihály íróval
Moderátor: Losonczy Attila
Március 17. 18.00
A belépés díjtalan!

Baba-.mama Börze
Baba-, gyerekruha és játékvásár
Március 19. 9.00
A belépés díjtalan!

LEGO-játszóház és -börze
Március 19. 9.00
Belépő: 300 Ft

40 éve a zene szolgálatában
Kiállítás Kerekes Katalin relikviáiból
Március 19. 14.00 
A tárlat április 19-éig látogatható az FMK 
aulájában.
Belépő: 1500 Ft
Jegyek rendelhetők Kerekes Katalinnál a 
06/30/468-2152-es telefonszámon.

Nótadélután Kerekes Katalinnal
Március 19. 15.00
Közreműködnek: Kalmár Magda

(Kossuth-díjas előadóművész, a Halhatatla-
nok Társulatának tagja), Madarász Katalin 
(többszörösen kitüntetett életműdíjas előadó-
művész), Gyulay Erzsi, Gránát Zsuzsa, Fényes 
György, Nógrádi Tóth István többszörösen 
kitüntetett előadóművészek, Mónus Júlia, 
Reményi István, Vígh Levente, Hulényi Tibor, 
Bereznai Roland előadóművészek. A Törekvés 
Dalkör és a Csepeli Mosolygó Dalkör tagjai 
Kísér: Hegedűs Valér (zongoraművész), Cselé-
nyi László (zongoraművész), Zwick András (a 
dobok mestere) és Oláh Attila (hegedűművész)

Strófa Trió vers-zene klub
Március 19. 18.30
Belépő: 600 Ft

Retró táncdélután
Március 21.14.00
Zenél: Putyera Róbert
Belépő: 700 Ft

A Víz Világnapja
Az AQUA-NOVA Kft. és az FMK közös 
rendezvénye
Helyszín: Deák Szikvízüzem (Márton u. 14/B)
Március 22. 9.00–16.00
A belépés díjtalan!

Húsvétváró játszóház az FMK-ban
Március 24., csütörtök 16.00  
állatsimogató 
Fellépnek: a nyuszik
Kézműves foglalkozás szakképzett animátorral 
Arcfestés, Óriásnyúl-, Óriástojásfestés, 
húsvéti tojásfestés, ajándékkészítés
17.30 Magyar táncház élőzenével
Olasz György és Barátai húzzák a talpalávalót!
Tánc, játék, húsvéti szokások felelevenítése 
énekek és mondókák tanításával
A belépés díjtalan! 

„Jön a nyuszi”
A Ferencvárosi Művészetkedvelők  
Társaságának báli rendezvénye
Március 25. 15.00
Zenél: Tarnai Ágnes
Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek
Belépő: 700 Ft

Höcögő táncház
Magyar táncház gyerekeknek és családoknak
kézműves foglalkozással, kéthetente  
élő zenével
Csütörtök 17.00 
Belépő: 300 Ft

A hazát minden nap építeni kell
A Szó és ember irodalmi esten mutatták be Hegedűs Imre János Székelyország 
– Szerelmes földrajz című kötetét. „A teljesség felé” idősügyi program része-
ként, a Börzsöny utcai könyvtárban rendezett közönségtalálkozón az író a 
székelység mellett kalandokban gazdag életéről is mesélt. 

A székelyhidegkúti születésű irodalmárt 
Mirtse Zsuzsa író, szerkesztő faggatta ka-
nyargós életútjáról. Hegedűs Imre 1978-
ban Kolozsváron, majd 1987-ben Bécs-
ben doktorált irodalomtudományokból, e 
mellett filozófiát és etnográfiát tanult. Írói 
munkássága a romániai magyar sajtóban 
kiadott pedagógiai publicisztikákkal in-
dult. – Nem akartam író lenni, annál sokkal 
nagyobb szükség van jó tanárokra – jelen-
tette ki, majd Németh László szavait idéz-
te, aki szerint egy jó tanár többet ér a nem-
zet nevelésében, mint 20 alkoholista költő.

Hegedűs Imre 1984-ben emigrációba 
kényszerült: Ausztriába menekült, ahol 
politikai menedékjogot kapott, sokáig 
azonban sanyarú sorsa volt. Dolgozott 
kőművessegédként, beállt gyári munkás-
nak, majd áruszállító sofőr lett belőle. 
– Embertelenül nehéz munkákat végez-
tem, ám akkoriban nem volt lehetőség 
nyavalyogni. Migráns voltam, akit senki 
sem hívott oda, ezért magam kellett, hogy 
boldoguljak – mesélt élete nehéz pillana-
tairól a szerző, aki örökre megtanulta: a 

legnehezebb helyzetben is fel kell talál-
nia magát. Végül munkatársa lett a Bécsi 
Naplónak, tudósított a Szabad Európa 
rádiónak, valamint a Burgenlandi Rádió 
magyar nyelvű adásának, közben irodal-
mi tanulmányokat, esszéket írt.

Székelyország című könyvét azért írta 
meg, mert nem hagyhatta veszni azt a sok 
szépséget, amit megtapasztalt szeretett 
szülőföldjén. Hiszen annak nemcsak min-
den dűlőjét, hegyormát, völgykanyarulatát 
ismeri, hanem az ott élő magyarok észjárá-
sát, gondolatfűzését, világértelmezését is. 
– Számomra Székelyföld nem rezervátum, 
sem idegenforgalmi nevezetesség, hanem 
a magyar identitás része. A székelység 
szabadságküzdelmeinek sora pedig mo-
dellértékű minden magyar számára – tette 
hozzá. Az irodalomtörténész úgy véli, szé-
kelynek, illetve magyarnak lenni kegyelmi 
állapot. Ez azt jelenti, hogy a haza nem 
csak úgy van: azt építeni kell, és minden 
nap hozzátenni valamit.

Arra figyelmeztetett, a globalizáció kö-
vetkeztében a világ egyre arctalanabbá 

válik, eltűnnek a nemzeti sajátosságok, a 
keveredések miatt pedig szokások és kul-
túrák egyformává válnak, összemosódnak. 
Székelyföldön is pusztul a társadalom: ke-
vés gyerek születik, nagy az elvándorlás, 
iskolákat zárnak be és nem pótlódik a né-
pesség. – Ez ellen kell tennünk, amíg lehet 
– jelentette ki az író.

T. D.
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van kiút a függőségből
Bemutatkozik a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány, amely már hozzátartozói csopor-
tot is működtet Ferencvárosban.

– Hisszük, hogy nem „gondozni” kell a szerhasználókat, hanem 
segíteni a felépülésüket, támogatni őket a jobb életminőség eléré-
séhez. Azt tartjuk felépülőnek, aki fel akar hagyni a drog- vagy 
alkoholhasználattal, és tesz is ennek sikeréért – mondta Takács 
József, a Kék Pont Alapítvány ferencvárosi ambulanciájának 
pszichológusa. Az önkormányzat által is támogatott központ 
tavaly óta azon dolgozik, hogy ambulanciáit brit modell alap-
ján felépülési központokká alakítsa. A terápiás folyamat során 
kiegészítő kezelésekre (például shiatsu masszázs, mindfulness, 
autogéntréning) és szabadidős programokra (jóga, fitnesz stb.) 
is lehetőség nyílik.

A Gát utcai központ szolgáltatásai között mások mellett meg-
található a szociális és utcai munka, egyéni esetkezelés, pszichi-
átriai segítségnyújtás, alkoholbetegek közösségi ellátása, egyéni 
és családi konzultáció, rehabilitáció, jogsegélyszolgálat, elterelés, 
hepatitis- és HIV-szűrés, de a központban szakemberképzés is fo-
lyik. Az ambulanciára betérőt békés, baráti hangulat fogadja. – Ide 
gyakran végső kétségbeesésükben jönnek az emberek – magya-
rázza József, aki szerint ezért alapfeltétel a barátságos környezet. 

A Kék Ponttal való kapcsolat általában egy személyes konzul-
tációval indul, majd a kliens számára leghasznosabb szolgáltatá-
sokat kínálják fel és terápiás szerződést kötnek. – Nem teszünk 
különbséget legális és illegális szerek között, nem moralizálunk 
a szerhasználattal kapcsolatban, őszintén, tisztán, tabuk nélkül 
beszélünk róla. Csak így lehet kapcsolatot teremteni és ered-
ményeket elérni – mondta el a szakember. Véleménye szerint a 
legnagyobb kihívást a dizájner drogok terjedése jelenti, melyek 
szélesebb rétegekhez jutnak el, mint elődeik, és veszélyesebbek, 

kiszámíthatatlanabbak is. A szintetikus kannabinoidot, ismertebb 
nevén biofüvet (valójában mű-, illetve a kamufüvet) használó fia-
talok számára létre hozott Herbállomást is az alapítvány működ-
tette egy kampány részeként, amely a kockázatokra és ártalmakra 
figyelmeztetett. A program során létrehozott információs anyagok 
a www.herballomas.hu weboldalon továbbra is hozzáférhetőek. 

A szenvedélybeteg-ellátásban meghatározó kérdés, hogy sike-
rül-e a hozzátartozókkal kapcsolatba kerülni, őket is bevonni, 
vagy éppen nekik, a családtagoknak nyújtani segítséget. A Kék 
Pont ezért Ferencvárosban is elindította hozzátartozói csoportját 
az ambulancián (Gát utca 25. I. 8.). Erdei Kata és Szabó Anna 
pszichológusok minden hónap első csütörtökén 16 órától várják 
az érintetteket, előzetes bejelentkezés nem szükséges, a csoport 
nyitott és ingyenes.

Hogy mi zajlik egy hozzátartozói csoportban? Békési Tímea 
addiktológiai konzultáns szerint itt a hozzátartozók megértő, 
biztonságos légkörben beszélhetnek küzdelmeikről, aggodalma-
ikról, megoldási kísérleteikről, kudarcaikról, félelmeikről. Meg-
tapasztalják az önsegítés erejét, és annak élményét, hogy nincse-
nek egyedül, elszigetelve problémájukkal. – Az ide járók erőt 
meríthetnek mások példáiból, változtathatnak berögzült negatív 
viselkedési mintáikon. Megtanulnak jól segíteni, a határokat meg-
húzni, és engedni, hogy a gyermek maga vállaljon felelősséget 
tetteiért. A függőség ugyanis „családi betegség”, ahol minden csa-
ládtagnak lehetősége és felelőssége van az áhított változás elindí-
tására – mondta el a szakértő.
Bővebben: www.kekpont.hu 

T. D.

Egy óra sötétség Földünk védelméért
Idén tízéves a Föld Órája elnevezésű globális, önkéntes éghajlatvédelmi akció, amelyhez tavaly 172 országból több mint 
két milliárd ember csatlakozott. A hazai, központi lekapcsoló esemény házigazdája 2016-ban a Művészetek Palotája 
(MÜPA) lesz. 

A Föld Órája, amit idén márci-
us 19-én, helyi idő szerint 20.30 
és 21.30 óra között ünneplünk, 
évek óta többet jelent 60 perc 
sötétségnél, hiszen a hosszú távú 
gondolkodás és a közösség ere-
jének szimbólumává vált. Ez évben a 
MÜPA ad otthont a központi lekapcsoló 
eseménynek. – A március 19-i, Kocsis Zol-
tán vezényletével előadott koncertünkkel 
mi is csatlakozunk a kezdeményezéshez. 
Az est szólistája ráadás számát sötétben, 
csak zongoravilágítással fogja eljátszani. 
Így minden figyelem a zenére és a nemes 
célért való kiállásra összpontosul majd – 
mondta Kovács Géza, a Nemzeti Filhar-
monikus Zenekar főigazgatója. Mindazok, 

akik személyesen nem tudnak jelen lenni, 
a koncertet rádión és az interneten is kö-
vethetik majd. Káel Csaba, a MÜPA ve-
zérigazgatója szerint az intézmény kiemelt 
figyelmet szentel minden olyan ügynek, 
amellyel a társadalom felelősségvállalását 
lehet elősegíteni. – A MÜPA-ban minden 
nap a sokszínűséget ünnepeljük, márci-
us 19-én a zöldet – fogalmazott a direk-
tor. A ferencvárosi intézményben délután 
5 órától számos rendezvénnyel várják 

az érdeklődőket, az eseményhez 
idén a FŐKERT Nonprofit Zrt. is 
csatlakozik. Látványos akciójuk 
részeként több száz árvácskából 
kirakják a Föld Órája logóját, ami 
körül – a látogatók segítségével – 

gyertyákat is gyújtanak. 
Budapest díszkivilágításának lekapcsolá-

sát követően a jelenlévők haza is vihetnek 
egy-egy tő virágot, amit elültetve továbbít-
hatják a Föld Órája szellemiségét. A WWF 
lekapcsoló eseményén kísérőprogramként 
bemutatkozik néhány olyan hazai fenntart-
ható fejlesztés is (tárgyak, eszközök, vagy 
éppen programok), amelyek már most 
megoldást kínálnak az éghajlatváltozás 
kapcsán fellépő különböző veszélyekre. 
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Elkapták a gépkocsifeltörőket
Dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást 
a IX. kerületi rendőrkapitányság F. Zoltán 43 éves bu-
dapesti lakos ellen, aki a jelenleg rendelkezésre álló 
információk szerint társával, Sz. Róbert 22 éves bu-
dapesti lakossal február 23-án hajnalban betörte egy 
Sobiesky János utcában parkoló személygépjármű jobb 
oldali első ablakát, és az autó kesztyűtartójából több 
CD-, illetve DVD-lemezt tulajdonított el. A ferenc-
városi rendőrök a gyanúsítottakat a térfigyelőkamera-
rendszer felvételei alapján beazonosították, majd a 
helyszín közelében elfogták. Velük szemben – szabad-
lábon hagyásuk mellett – az eljárást a BRFK IX. kerü-
leti Rendőrkapitánysága folytatja le.

Előállították a verekedőt
A IX. kerületi rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya el-
járást folytat súlyos testi sértés bűntett elkövetésének 
gyanúja miatt Sz. János 52 éves budapesti lakos ellen. 
A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a gya-
núsított március 7-én 21 óra körüli időben a Boráros 
téri aluljáróban egy férfit több alkalommal megütött. 
A nyomozók az elkövetőt a helyszínen elfogták, majd 
előállították. Sz. János elszámoltatása még aznap meg-
történt, szabadlábon hagyása mellett az eljárást a IX. 
kerületi rendőrkapitányság folytatja le ellene.

KözHASzNÚ

RENDŐRSÉGI híREK

A tankötelessé váló gyermekek 
iskolai beíratására
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) 
bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles 
az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettsé-
gét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tan-
kötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bi-
zottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül 
ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles 
beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első 
évfolyamára.
A beiratkozás időpontja: 

• 2016. április 14. (csütörtök) 8–19 óra között
• 2016. április 15. (péntek) 8–18 óra között

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására 
alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lak-
címet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát.
A gyermek felvételéről az iskolaigazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – an-
nak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást in-
díthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és 
hoz másodfokú döntést.
Bővebben: www.ferencvaros.hu

FELhíVÁS

TÁjÉKOZTATÓ
Tisztelt Gépjárművet Üzemeltető
Ferencvárosi Polgárok!

Ismételten eljött a várakozási engedély kiváltásának időszaka. Az 
elmúlt évekhez képest nem történt változás ennek módjában, ám a 
gyorsabb ügyintézéséhez Önök is hozzájárulhatnak azzal, ha a kikül-
dött tájékoztató vagy a honlapunkon (www.ferencvarosiparkolas.
hu) található információk alapján a kérelemhez hiánytalanul becsa-
tolják az ott felsorolt iratokat, okmányokat. A gördülékeny ügyinté-
zéshez elengedhetetlen az Önök közreműködése is!

Azon ferencvárosi polgárok, akik nem személyesen kívánják 
ügyüket intézni, e-mailben, postai úton vagy meghatalmazással 
szintén eljuttathatják ügyfélszolgálatunkhoz az igénylést, a meg-
felelő dokumentumok becsatolásával. Felhívjuk figyelmüket, hogy 
az írásbeli engedélykérelmek feldolgozása nem azonnal, hanem 
a beérkezés sorrendjében történik. A nem személyesen benyújtott 
kérelmek esetében, amennyiben a kiadásról szóló határozatot 14 
nap elteltével sem kapták meg, kérjük, érdeklődjenek ügyfélszol-
gálatunkon, ugyanis ez esetben feltételezhető, hogy a várakozási 
engedély kiadásával kapcsolatban valamilyen probléma merült fel.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2015. évi ingyenes várakozási 
engedélyek 2016. március 31-én lejárnak. Célszerű nem az utol-
só pillanatra hagyni az ügyintézést. 2016-tól ügyfeleink számá-
ra új kényelmi szolgáltatásként honlapunkon elérhetővé vált az 
elektronikus időpontfoglalás. Így sorban állás nélkül, időpontra 
érkezve intézhetik parkolással kapcsolatos ügyeiket a FEV IX. 
Zrt. Lónyay utca 13/A szám alatti ügyfélszolgálatán.

Köszönjük, hogy segítik munkánkat a fentiek figyelembe 
vételével. 

Dr. Martos Dániel vezérigazgató-helyettes, FEV IX. Zrt.
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Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Kézi Dexter  
(2015. szeptember 14.)

Hrtyan Mihály  
(2016. január 11.)

Tani Tamara  
(2015. december 15.)

Gürez Azra Gül  
(2015. szeptember 11.)

A Közös Képviselők Klubjának (KKK) legutóbbi ülésén Kulpinszky Eleonóra felajánlotta, hogy meginvitálja a kerületi 
társasházkezelőket egy ingyenes Országház-bejárására. Ígéretét március 9-én teljesítette, amikor is közel 50 fő vett részt a 
tárlatvezetésen. Az önkormányzati képviselő elmondta, fontos, hogy a KKK ne mindig csak munkáról, hanem olykor feltöl-
tődésről, szórakozásról is szóljon. Hozzátette, jó volt ma együtt lenni, és jó volt látni a csodálatot, melyet hazánk legszebb 
épületének látványa váltott ki a résztvevőkből.


