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Megnyílt a Müpa – Nemzeti 
színház hajóállomás, így ide került 
át a menetrend szerint közlekedő 
hajójáratok déli végállomása.

testületi ülés 
emelkednek bizonyos támogatások 
összegei és bővül a térfigyelőkame- 
ra-rendszer. Többek közt ezekről 
döntöttek a képviselők áprilisban. 3

Első alkalommal tartanak „Sportpróbáló” rendezvényt a Haller parkban május 18-án. Részletek a 16. oldalon.

A környezettudatosságot népsze- 
rűsítő programokkal, bolhapiaccal, 
és virágpalánta-osztással ünnepelte 
Ferencváros a Föld Napját.
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Elismerés a rendvédelem legjobbjainak
A IX. kerületben 2012 óta április 24-éhez, a Rendőrség Napjához kötődően adják át a városrész közbiztonsága, rend-
védelme területén kiemelkedő teljesítményt nyújtók számára a Ferencváros Közbiztonságáért Díjakat. Az elismerést 
idén Sallay Gábor rendőr alezredes és Borsos Zoltán tűzoltó százados vehette át Zombory Miklóstól.

Az alpolgármester beszédében arra emlé-
keztetett, gyerekkorában sötétedés után már 
nem volt tanácsos átmenni a Bakáts téren. 
Ma a rendőrség, a térfelügyeleti szolgálat, a 
közterület-felügyelet, a polgárőrség, valamint 
a katasztrófavédelem áldozatos munkájának 
hála gyökeresen más a helyzet. Üdvözölte, 
hogy egyre több a gyalogos járőr Ferencváros 
utcáin, kiemelte a körzeti megbízotti rendszer 
sikerét, illetve kifejtette: pedagógusként is 
csak úgy lehet eredményesen dolgozni, ha a 
szülő, a gyerek és a tanár közösen, egy cél el-
érésére törekszik, eképp fontos a rendvédelmi 
szervek szoros együttműködése is.

A megjelentek ezután megtekinthették a 
kitüntetettek méltató filmjeit, majd Zombory 
Miklós átadta az elismeréseket. Az ünnepség 
záróakkordjaként Karas János alezredes, a 

IX. kerület tűzoltóparancsnoka mondott po-
hárköszöntőt, és gratulált a díjazottaknak.  
Dr. Sallay Gábor rendőr alezredes
1992-ben kezdte meg hivatásos szolgála-
ti jogviszonyát, 2012-ben került a IX. ke-
rületi rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 
állományába, ahol feladatát osztályvezető, 
kapitányságvezető-helyettesi beosztásban 
látja el. A kerület bűnügyi felderítési statisz-
tikáit az elmúlt esztendők alatt az elsők közé 
hozta fel, együttműködik a társszervekkel és 
más kapitányságokkal. Vezető szerepe volt 
a tavalyi év egyik legnagyobb kábítószerfo-
gásában, melyben több mint tíz kilogramm 
drogot foglaltak le egy ferencvárosi lakásban. 
Szakmailag elkötelezett, a testület iránt lo-
jális, beosztott fiatal kollégái példaképként 
tekintenek rá. Pályája során négy esetben ré-

szesült soron kívüli előléptetésben és tizenkét 
alkalommal különböző szintű elismerésben.
Borsos Zoltán tűzoltó százados
1990 óta dolgozik a IX. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokságon, ahol 2007 óta 
szolgálatparancsnoki beosztást lát el. Meg-
határozó részt vállalt a tűzőrség önerős belső 
felújításában, valamint kiemelkedő szerepe 
volt a Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltási és 
Műszaki Mentési Terveinek elkészítésében, 
ezáltal hozzájárult a kerület biztonságának 
javulásához. Pályafutása során több tűz- és 
káresetnél bizonyította szakmai tudását és 
bátor helytállását, legutóbb a Ráday utca 
37. szám alatti tetőtűznél, amikor az extrém 
hideg miatt az oltóvíz azonnali lefagyása ne-
hezítette és veszélyeztette a munkavégzést. 

M. K.

Karas János tűzoltóparancsnok, Sallay Gábor, Borsos Zoltán, Zombory Miklós és Ámán András rendőrkapitány
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Ülésezett a képviselő-testület

Emelkednek a támogatási összegek
Az önkormányzat idén is felülvizsgálta a 2015-ben megalkotott 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 
rendeletét. A testület döntése értelmében a következő tanévtől 
már az alapítványi fenntartású köznevelési intézmények nappali 
tagozatos, IX. kerületi lakó-
hellyel rendelkező tanulói is 
részesülhetnek a Ferencvárosi 
Tankönyvtámogatásban. To-
vábbá 10 ezerről 15 ezer forint-
ra emelik a Ferencvárosban élő, 
de a IX. kerület közigazgatási 
határán kívül működő közne-
velési intézményben 6–8. év-
folyamon tanuló diákok részére 
biztosított tankönyvtámogatás 
maximális mértékét. 

Duplájára, azaz tanulónként 
egységesen 6000 forintra nö-
velték a Ferencvárosi Iskola-
kezdési Támogatás összegét, 
amellyel a kerületben élő, 
gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, illetve a három vagy 
több gyermeket, vagy tartósan 
beteg gyereket nevelő családok terheit kívánják enyhíteni. A rendelet 
módosításakor temetési típusonként, a helyben szokásos temetési 
költségek figyelembevételével, pontos és egységes összegben ha-
tározták meg a halálesetre való tekintettel benyújtott Ferencvárosi 
Rendkívüli Támogatás mértékét.

A képviselő-testület határozata értelmében Ferencváros Önkor-
mányzata a következő tanévben is – önként vállalt feladatként – a 
rászoruló, általános iskolai diákok részére heti 4 nap korpás kiflit 
és poharas tejet, heti 1 nap pedig Túró Rudit biztosít.

A Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapel-
látási körzetek meghatározásáról szóló rendelet megalkotásakor 
arról született döntés, hogy eggyel bővül, tehát 16 lesz a védő-
női körzetek száma, illetve hogy dr. Pozsonyi Zsuzsanna egykori 

praxisát négyfelé osztják, így 
a fogorvosi körzetek száma 
eggyel csökken.

A grémium arról is határozott, 
hogy az önkormányzat pályáza-
tot nyújt be a Kosztolányi Dezső 
Általános Iskola tornaterem-bő-
vítésére az „Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásra” című kiírásra, és 
biztosítja a pályázat megvaló-
sításához szükséges 30 millió 
forint önrészt. A pályázati tá-
mogatás mértéke maximum 20 
millió forint.

Egyhangúlag támogatta a kép-
viselő-testület a Ferencvárosi 
Közterület-felügyelet „Javaslat 
térfelügyeleti kamerák kihelye-
zésére” című előterjesztését. En-

nek értelmében a közeljövőben hét darab új térfigyelő kamerát sze-
relnek fel a kerületben. Négyet a József Attila-lakótelepen: a Napfény 
utca–Csengettyű utca, a Dési Huber utca–Toronyház utca, a Börzsöny 
utca–Csengettyű utca, valamint a Dési Huber utca–Ifjúmunkás utca 
kereszteződésében; hármat pedig a MÁV-Aszódi telepen: a Szerelvény 
köz–Szerkocsi utca, a Gyáli út–Füleki utca, illetve az Aszódi utca–
Ecseri út kereszteződésében. Így a Ferencvárosban működő térfigyelő 
kamerák száma összesen 112 lesz. 

V. L.

118 éves a Fradi
1899. május 3. történelmi dátum a magyar sportéletben: ekkor alapították meg a Ferencvárosi Torna Clubot a Bakáts 
tér 14. szám alatti épületben, amely már akkoriban is városi elöljáróságként működött. A nevezetes eseményt 1999 óta 
emléktábla hirdeti, melynél minden évben koszorúzásra gyűlnek össze a Fradi vezetői, barátai, rajongói.

Az idei megemlékezést Hélisz József, az 
FTC Baráti Körének főtitkára nyitotta 
meg, majd átadta a szót Orosz Pálnak. A 
Ferencvárosi Torna Club vezérigazgatója 
ünnepi beszédében kiemelte, az FTC 
története egyedülálló és példátlan sike-
rekben gazdag, ám nehéz időszakoktól 
sem volt mentes. Akadtak olyan sötét 
periódusok is, amikor az egyesületnek 
a nevéért és a színeiért kellett küzdenie. 
A Fradi-szív dobogását azonban senki 
nem tudta betiltani. Hozzátette, a Fradi 
nem csupán egy sportklub, hanem egy 
eszme, amit mi, szerencsések, a fradis-
ták minden nap átélhetünk, mert az FTC 
nemcsak volt és van, de lesz akkor is, 
mikor mi már nem élünk.

A felszólalás után Bácskai János polgár-
mester és Ferencváros Önkormányzatának 
nevében Ruzsits Ákos aljegyző helyezte el 
az első koszorút. Őt követte az FTC-t kép-
viselő Orosz Pál és Tobak Csaba, a Fradi 
Múzeum vezetője, végül az FTC Baráti Köre 
és a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület 
képviseletében Springer Miklós és Takács 
Tibor hajtott fejet az emléktáblánál.

Az ünnepség végén a megjelentek közösen 
elénekelték a Fradi-indulót, majd Hélisz Jó-
zsef emlékeztette a résztvevőket arra, hogy 
május 10-én 18 órakor, a Hőgyes Endre utca 
11. számú ház falán elhelyezik Springer Fe-
renc, az FTC alapító elnöke emléktábláját. 

(forrás: ferencvaros.hu)
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Valóra vált „a legnagyobb magyar” álma 
A Nemzeti Színház stratégiai igazgatója, A. Szabó Magda szerint Széchenyi István álma valóra vált, mivel már vízi 
úton is el lehet érni a nemzet teátrumát. Április 25-én ugyanis megnyílt a Müpa – Nemzeti Színház hajóállomás, így ide 
került át a menetrend szerint közlekedő hajójáratok déli végállomása. A D11-es és a D12-es hajójárat ez idáig Újpesttől 
a Haller utcáig, illetve Római-fürdőtől a Boráros térig közlekedett.

A széles körű együttműködés fontosságát hangsú-
lyozta az újonnan nyílt kikötőt először érintő hajó-
járaton Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgár-
mester-helyettes. Elmondta, a Művészetek Palotája, 
a Nemzeti Színház, Budapest Főváros, a BKK és a 
BKV összehangolt munkája kellett ahhoz, hogy ez 
az 57 millió forintos beruházás létrejöhessen, amely 
a napi kétezer BKK-hajókat választó utast szolgál-
ja. – A főváros vezetésének kiemelt célja, hogy a 
természeti és az épített örökség népszerűsítésén túl 
a város kulturális életét is fókuszba állítsa, ennek 
egyik eleme az infrastukturális feltételek javítása. 
A Duna Budapest életében jelentős érték, ezt jelzi 
többek közt a rakpartpályázat, az idén másodjára 
megrendezendő Dunapest fesztivál, illetve az ez 
évben a rakpartot és a rakparti házakat bemutató 
Budapest100 hétvége – jelentette ki.

– Hároméves munka eredményeként már Budapest 
főutcáján, azaz a Dunán is lehet a MÜPÁ-ba érkezni – mondta Káel 
Csaba, az intézmény vezetője, aki kifejtette, tizenkét évvel ezelőtt 
többen vitatták az új épületek elhelyezését, ám mára ez a terület 
– egyfajta új kulturális városközpontot kialakítva – nem csupán a 
IX. kerület és a főváros, hanem egész Magyarország díszévé vált. 
Dabóczi Kálmán, a BKK vezérigazgatója „mohácsi gyerekként”  

a Duna szeretetéről beszélt, és közölte: a BKK azon dolgozik, hogy 
a személyhajózás a főváros és a környező települések közösségi 
közlekedésének teljes értékű elemévé váljon. Hozzátette, reméli, 
hogy a járat „kellően lassú lesz”, így lesz idő befogadni és kiélvezni 
azt a sok szépséget, amit az utazás tartogat. 

M. K.
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Eger végvára a Lónyay utcában
Idén ünnepeljük a reformáció születésének 500. évfordulóját, ugyanis luther Márton 1517. október 31-én szögezte ki 
Wittenberg templomának kapujára 95 pontját. A lónyay utcai Református Gimnáziumban látványos, mozgalmas 
programmal emlékeztek meg a jeles dátumról. 

Az iskolában a reformáció történetének egy magyar vonatkozású 
eseményét jelenítették meg, azt amikor az egri vitézek 1562-ben 
– hazánkban az elsők között – kinyilvánították hitbeli meggyőző-
désüket, és elfogadták a Debrecen-Egervölgyi Hitvallást.

Reggel a gimnázium tanulóit az Egri Vitézlő Oskola Hagyományőr-
ző és Sport Egyesület korhű ruhába öltözött végvári vitézei fogadták, 
akik viselet- és fegyverbemutatót tartottak, mely során a diákok 
megismerhették a korabeli katonák életmódját és a jellegzetes 

törökkori harcmodor fogásait. 
Az egyik leglátványosabb elem a toscanai rene-

szánsz hagyományőrzők produkciója volt, akik az 
1500-as évek zászlóit pörgetve, dobálva, dobo-
sokkal, táncosokkal vonultak körbe az udvaron. 
A zászlóforgatók 1971-es megalakulásuk óta több 
mint 1700 előadást adtak a világ 26 országában, ez-
úttal a Lónyay gimnázium és az Olasz Kultúrintézet 
vendégeként jártak Budapesten.

A tanórák közti szünetekben a diákok – a téziseit 
kiszögező Lutherrel, a rosszalló Tetzellel, az 1525-
ös rákosi országgyűléssel – a reformáció kialaku-
lásának történetét játszották újra. 

Szilasi Viktória, a gimnázium hittantanára elmond-
ta, növendékeik jelen esztendő során kiemelten 
tanulnak a reformációról: sok foglalkozás, pályázat, 
tanulmányíró verseny, sőt, több osztálykirándulás 
is témául választotta a reformációhoz kapcsolódó 
területeket. 

M. K.

Fókuszban a gyakorlat  
a természettudományos  
versenyen
Országos angol nyelvű természettudományos (science) 
versenyt rendeztek a kéttannyelvű iskolák diákjai számá-
ra a Kőrösi iskolában. Tizenkét négyfős, két-két ötödikes-
ből és hatodikosból álló csapat indult a vetélkedőn, akik 
többek közt Velencéről, Békéscsabáról és Törökszentmik-
lósról érkeztek.

A megmérettetés az iskolai törzsanyagra, azon belül is egy spe-
ciális módszerre, projektre vagy területre irányul, idén a tanulást 
megerősítő, kiegészítő kísérletek volt a téma. – A részt vevő csa-
patoknak előzetes feladatként prezentációt kellett készíteniük egy 
általuk elvégzett, a tananyaghoz kapcsolódó vizsgálat, kísérlet do-
kumentációjából, amit a helyszínen néhány percben be is mutattak 
– mondta el lapunknak Tokodi Tímea, az iskola tanára, a rendezvény 
szervezője. A feladatmegoldás és a prezentáció után az intézmény 
kertjében egy minitájfutásos próbával zárult a délután.

– A verseny célja, hogy idegen nyelven is megfelelően meg-
alapozott tudományos szókinccsel és jártassággal vértezzük fel 
diákjainkat, így népszerűsítve a tudomány hétköznapi élethez való 
kapcsolását, a gyerekek önálló, kreatív munkavégzését – tette hozzá 
a pedagógus. A rendezvény sikerét mutatja, hogy bár eddig évről 
évre más intézmény adott otthont a programnak, idén a Kőrösi 
Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola felkérést kapott 
arra, hogy ezentúl minden esztendőben házigazdája és szervezője 
legyen az eseménynek. 

M. K.

SPORTOLJ NÁLUNK!
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III. Ferencvárosi Sakk-kupa

Harmadszor rendeztük meg a Kosztolányi Dezső Általános Isko-
lában április 26-án a Ferencvárosi Sakk-kupát, melyet a Budapesti 
Sakkszövetség is elismer és feltüntet versenynaptárában. Ebben a 
tanévben a kerület minden iskolája nevezett diákokat, sőt, a Bel-
ső-Pesti Tankerületi Igazgatóság (V., VI., VII., VIII., IX. kerület) 
oktatási intézményei, valamint a XVIII. kerületi Ady Endre Ál-
talános Iskola is meghívást kapott. Külön érdekesség volt, hogy 
meginvitáltuk a 2016/2017-es tanév sakk diákolimpia kerületi 
döntője korcsoportonkénti első három helyezettjét is, akik szinte 
kivétel nélkül el is jöttek. Ez még izgalmasabbá, színvonalasabbá 
tette a páronkénti összecsapásokat. 

A versenyre összesen 33 tanulót neveztek, legtöbben kerületük 
kiválóságai voltak, ezért hatalmas harcok alakultak ki a helyezé-
sekért: volt, aki egy-egy elszenvedett vereség után sírva szaladt 
ki a teremből. A kísérő szülők, pedagógusok nem győzték őket 
vigasztalni, a következő fordulóra azonban újra tettre készen és 
vidáman léptek a terembe. A végső sorrend nagyon izgalmasan 
alakult és roppant szoros volt, a kupát idén a Losonci Téri Általános 
Iskola (VIII. kerület) nyerte. A győztes intézmény egy egyiptomi, 
fém sakk-készletet is kapott ajándékba a serleg mellé. 

Baumann Péter kerületi sakk-koordinátor

INGYENES

A „deák” Közalapítvány pályázatokat hirdet a IX. kerületben 
élő tehetséges, de anyagi okok miatt hátrányos helyzetben lévő 
fiatalok részére az alábbi kategóriákban:
• tanulmányi ösztöndíj középiskola nappali képzésein tanuló 

fiatalok számára
• idegennyelv-tanulás, valamint a már megszerzett középfokú 

nyelvvizsga utólagos támogatására
• zenei tanulmányokat folytató 10–21 éves fiatalok számára
A részletes pályázati anyagok megtekinthetők a www.ferencvaros.
hu weboldalon, további információkat Fischer Ágnestől kaphat-
nak a 06/70/333-1737-es telefonszámon.
Ferencvárosi „deák” Közalapítvány, 1092 Bp., Bakáts tér 14. 
E-mail: deak.kozalapitvany09@gmail.com

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
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Gyógyító természet
A természet kincsestárából minden bajra találhatunk gyógyírt, vallja Bártfai Katalin gyógyszerész-természetgyógyász, 
aki patikusi praxisát adta fel, hogy eredményesebben szolgálhassa az egészségmegőrzést. A Parajdi Sópincében tartott 
Törődjön többet egészségével! című programsorozat legutóbbi előadásán a nagy füveskönyvben merülhettünk el.

A szakember először tisztázta, mit jelent az 
egészség: test, lélek és szellem egyensúlya, 
amely ha felborul, betegség alakul ki. Hang-
súlyozta, sose a gyógyszerektől várjuk a 
gyógyulást, egészségünk a saját kezünkben 
van. Véleménye szerint a fitoterápia legin-
kább gyógyszerek kiegészítéseként hatásos, 
alkalmazásához azonban a hatásmechaniz-
mus pontos ismerete szükséges.

A felhasznált növények három csoportra 
oszthatók. Lehetnek mérgezők, melyek ki-
zárólag sokszoros hígításban használhatók; 
erős hatásúak, melyekből kis mennyisége-
ket, pontosan adagolva ajánlott fogyasztani; 
és enyhék, melyek esetében még az allergiás 
reakciótól sem kell tartani. Egyes gyógynö-
vények az egész testre, mások csak egyes 
szervrendszerre, illetve szervre fejtenek ki 

hatást. – A legjobb eredmény elérése érdeké-
ben bizonyos növényeket érdemes keverni, 
mivel azok erősítik egymás hatását. Ilyen a 
nyírfa, a csalán, a bodza és a galagonya ve-
gyes főzete, ami a vizenyős lábat gyógyítja. 
Vigyázni kell azonban a gyógyszer-gyógy-
növény kölcsönhatásokra – figyelmeztetett 
a fitoterapeuta. A csalántea például erősíti a 
vérnyomáscsökkentő gyógyszer, az orbánc-
fű az antidepresszánsok, a kamilla pedig a 
véralvadásgátlók hatását, az együttes alkal-
mazás így akár gyógyszer-túladagoláshoz is 
vezethet. Létezik antagonista kölcsönhatás 
is, amikor a növények csökkentik a medi-
cinák eredményességét.

Elmondta, a várandós kismamák vetélését 
idézheti elő a pásztortáska és a gyermeklánc-
fű, a borsmenta pedig gyerekeknél okozhat 

fulladásos rohamot. A természetgyógyász 
konkrét tanácsokkal is szolgált, hogy mi-
lyen bajra melyik gyógynövényt érdemes 
használni. A piros gyűszűvirág az ereket, 
a galagonya a szívkoszorúereket tágítja, a 
fehér fagyöngy pedig vérnyomáscsökken-
tésre képes. A kisvirágú füzike potencia- és 
prosztataproblémákon segít, a fokhagyma 
és a medvehagyma koleszterint csökkent, a 
tyúkhúr az epe és veseműködést támogatja, 
a fahéj és a feketeáfonya a cukorbetegség 
gyógyszere. A szakember szerint a gyö-
kereket 2-3 percig kell főzni, a leveleket 
és bogyókat inkább forrázni, és 10 percig 
állni hagyni érdemes. – Ha lehet, a tea ne 
érintkezzen fémtárggyal, ezért használjunk 
bambusz teaszűrőt – ajánlotta.

T. D. 

Nárcisz-futás a Nyúldombon
Több kerületi óvoda és idősklub tagjai élhették át a közös mozgás örömét az ötödik alkalommal megrendezett Nárcisz-
futáson április 28-án, amelyet Ferencváros Önkormányzata a Magyar Hospice Alapítvánnyal közösen szervezett.

– A Magyar Hospice Alapítvány 25 éve látja el a már nem gyógyítha-
tó stádiumban lévő daganatos betegeket, valamint segíti családjukat. 
Emellett fontosnak tartja a fiatalabb generációk segítőkészségre 
nevelését, amit Nárcisz-iskolák, illetve -óvodák kijelölésével, nár-
ciszültetéssel, közös sporttevékenységek szervezésével kíván elérni 
– mondta Tarjányi Edit, az alapítvány koordinátora.

A részt vevő óvodákat és idősklubokat, valamint a futáshoz csat-
lakozó Sajó Ákos és Görgényi Máté önkormányzati képviselőt T. 
Zuggó Tünde alpolgármesteri tanácsadó üdvözölte. Elmondása 
szerint, amikor 2012-ben elindult „A teljesség felé” idősügyi kon-
cepció, a Magyar Hospice Alapítvány már a kezdeteknél jelen volt, 
és olyan programokat szervezett, melyek a generációk közötti hidak 
építését szimbolizálja. Fontos, hogy a gyerekek úgy nőjenek fel, 
hogy tudatosuljon bennük: oda kell figyelni azokra az idősekre, 
akik segítségre szorulnak, de szeretetet tudnak adni.
Az eseményt Madocsai Dániel és Korda Nikoletta projektvezető 
nyitotta meg, majd az ovisok saját kezűleg készített virágokkal 
köszöntötték az időseket. A közös bemelegítés után a Nyúldomb 

melletti pályán minden résztvevő átadhatta magát a mozgásnak. 
Ki futva, ki sétálva tehette meg a távot, mely végén mindenki 
ajándékot kapott. A közös mozgás öröme valóban hidat épített a 
generációk között.

(forrás: ferencvaros.hu)

Ingyenes szájüregi és bőrrákszűrés

A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány – 
együttműködve Ferencváros Önkormányzatával és a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel – ingyenes szűrést szervez a 
IX. kerületben az alábbi helyeken és időpontokban: 

2017. május 12-én, pénteken
• 10.00–13.00 óra között a Bakáts téren, a templom előtt
• 14.00–17.00 óra között a József Attila-lakótelepen, a Csengettyű 

utca 23. szám alatti gyermekrendelőnél

A szűrőbuszban szájüregi és bőrrákszűrést szerveznek szakorvo-
sok bevonásával. A rendezvényre ellátogatók ajándékcsomagot 
is kapnak.

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
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Jól kezelhető a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar
Az angol neve alapján ADHD-nak rövidített figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar az iskoláskorú gyermekek 3–7 száza-
lékát érinti Magyarországon. Nyolcvan százalékban genetikailag meghatározott, erősen öröklődő idegfejlődési rendel-
lenességről van szó, amely kinőhető, ám az esetek 50–60 százalékában a tünetek egy része vagy egésze felnőttkorban is 
megmarad. Gyógyszeres kezeléssel és pszichoterápiával azonban jelentős javulás érhető el.

Bitter István, a Semmelweis Egyetem 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Kli-
nikájának egyetemi tanára szerint az 
ADHD három fő tünetcsoportot ölel 
fel: a figyelemzavart, a hiperaktivitást, 
valamint az impulzivitást. – A részle-
tek figyelmen kívül hagyása, a kon-
centráció fenntartásának nehézsége, a 
feladatok megszervezésével és befeje-
zésével kapcsolatos problémák, a tartós 
figyelmet igénylő feladatok elkerülése, 
a feledékenység, a különféle tárgyak 
elvesztése mind-mind a szimptómák 
közé tartoznak – mondta a szakember, 
hozzátéve, hogy a babrálás, a fészke-
lődés, a sok beszéd, mások félbesza-
kítása és a türelmetlenség is jellemző. 
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezek 
önmagukban nem jelentenek betegsé-
get, hiszen a diagnózis során egyéb kritériumokat is számításba kell 
venni. Fontos, hogy a tüneteknek 12 éves kor előtt kell jelentkezni-
ük, és az élet legalább két színterén, például otthon és az iskolában 
is elő kell fordulniuk. – Tanulási vagy beilleszkedési gondok esetén 
tehát érdemes az ADHD-ra is gondolni – emelte ki a professzor.

– Az ADHD gyerekkorban gyakoribb a fiúknál, mint a lányoknál, 
előbbiek inkább impulzívak, a lányokra pedig a figyelemhiány 

a jellemzőbb – tette hozzá, kiemelve, 
hogy negyvenéves kor körül van egy 
kiegyenlítődés: a nőknél és a férfiaknál 
nagyjából ugyanolyan gyakorisággal 
fordul elő. A feledékenység, a koncent-
rációs problémák és a feladatszervezés-
sel kapcsolatos nehézségek mind-mind 
összefüggésbe hozhatók az ADHD-val. 
Azért is érdemes erre odaügyelni, mert 
a sorozatos hibázás akár az állásunkba 
is kerülhet.

A figyelemhiányos hiperaktivitás-
zavar jó prognózisú, hiszen az életkor 
előrehaladtával csökkenhetnek, sőt, akár 
meg is szűnhetnek a kórismék. Gyógy-
szerrel és viselkedésterápiával hatéko-
nyan lehet befolyásolni a szimptómákat, 
a korai diagnózis és a megfelelő kezelés 
pedig jelentősen javítja az elváltozás 

kimenetelét. Azért is lényeges, hogy minél előbb szakemberhez 
forduljon a páciens, mert a kezeletlen ADHD-sok körében gya-
koribb az agresszív viselkedés, az alkohol- vagy drogfogyasztás, 
a közlekedési kihágás, baleset. Nem ritka az sem, hogy iskolai, 
munkahelyi teljesítményük elmarad az intelligenciájuk alapján 
elvárható szinttől.

(forrás: Semmelweis Egyetem)
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Bajnoki érmek
Kiválóan szerepeltek a Hódmezővásárhe-
lyen megrendezett gyermek-tőrvívóbajnok-
ságon az FTC fiatal sportolói. Egyéniben 
Vid Attila érte el a legjobb eredményt, a fiúk 
mezőnyében a harmadik helyen végzett. 
Skorka Csongor is döntős volt, ő hetedik 
lett. A lányoknál Kovács Réka jutott a leg-
tovább, az ötödik helyen zárt.

A másnapi csapatversenyben mindkét fe-
rencvárosi együttes az aranyéremért vívha-
tott. A Skorka Csongor, Tóth Zsombor, Vid 
Attila, Tóth Barnabás összeállítású fiú- és a 
Kovács Réka, Balogh Virág, Kovács Aletta, 
Müller Hanna összetételű lánycsapat nagy 
csatában alulmaradt a fináléban ellenfelével 
szemben, így mindkettő a második helyet 
szerezte meg.

Batik Bence visszatért!
A jó felépítésű, védőként megbízhatóan játszó Batik Bencét két éve sokan  
a jövő kiemelkedő ferencvárosi labdarúgójának tartották. Aztán 2015 júniu-
sában térdsérülést szenvedett, majd háromszor is megműtötték, a visszatérése 
pedig egyre csak váratott magára. Április 30-án végre eljött a nagy nap: újra 
tétmérkőzésen lépett pályára.

Az akkoriban elterjedt hírekkel ellentétben 
Bencének nem a térdszalagja, hanem a ki-
ugrott térdkalácsa belső oldalán lévő tok 
szakadt el, és a térdkalács ízületi felszínén 
keletkezett egy üvegporcsérülés. Az ízületi 
tokot megvarrták, az ízületet kitisztították, 
ám az edzésbe álló Batik továbbra is fájdal-
mat érzett, ezért ismét megműtötték. 

Németországban is járt, majd többek ja-
vaslatára a nemzetközi hírű Hangody pro-
fesszorhoz fordult, aki egy újszerű operációt 
alkalmazott Bencénél. A harmadik műtétre 
a behelyezett két csavar eltávolítása miatt 
volt szükség tavaly szeptemberben, mert 
ezek akadályozták a játékost az edzésben. 
Az újabb rehabilitáció után ismét edzésbe 
állt, fokozatosan utolérte önmagát, és április 

30-án azzal a tudattal ülhetett le az NB III-as 
Ferencváros II kispadjára, hogy harcra kész, 
és talán becseréli őt Lipcsei Péter.

A 2015-ös Magyar Kupa-döntőben 7-es 
mezben lőtt gólt Batik Bence a Videotonnak, 
most 66-ossal a hátán állt be a Szigetszent-
miklós elleni meccs 70. percében. A 2015. 
június 3-i, Debrecen elleni győztes Ligaku-
pa-döntő után csaknem huszonhárom hónap-
pal tehát ismét tétmérkőzésen szerepelhetett 
a remek védő. A szurkolók már nagyon vár-
ták vissza a 23 éves játékost, mondván, vele 
stabilabbá válhat a sokat bizonytalankodó 
védelem. A tavaszi szezon május 31-én ér 
véget, addig újra helyet kaphat az első gárda 
keretében is.

M. S.

Betonon is remekeltek
Egy hónappal a jól sikerült Speciális Olimpia Téli Világjátékok után ismét  
versenyeztek a Ferencvárosi Szabadidős SE fiatal gyorskorcsolyázói.  
Jég helyett ezúttal betonon, görkorcsolyával mutatták meg tudásukat.

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség 
korcsolyázói Grazból hazatérve a pengéket 
kerekekre cserélték, és a jászberényi orszá-
gos integrált görkorcsolyaversenyen álltak 
rajthoz. Hat egyesület mintegy száz tagja 
vett részt a sporteseményen, így a ferenc-
városiak is, akik közül néhányan a Ferenc-
városi Komplex Óvoda, Általános Iskola és 
EGYMI diákjai. A jó helyezéseknek nagy 
jelentőségük volt, hiszen 2019 elején Abu 
Dhabiban rendezik meg a Nyári Speciális 
Világjátékokat, és már most elkezdődött a 
szakág válogatott keretének kialakítása.

A Grazban kiválóan szereplő fiatalok: 
Hocza Róbert, Al-Yassin Mustafa, Marosi 
Viktória és Óvári Réka olimpiai érmesekhez 
méltóan versenyeztek görkorcsolyával is. A 
Gát utcai iskola növendékei közül sikeresen 

szerepelt még Petrányi Péter, Kristóf Jó-
zsef, Kristóf Katalin, Taba Vivien és Szilágyi 
László is.

– Az idei tanévben az eddigieknél is kivá-
lóbb körülmények között készülhettünk a 
versenyekre. Edzéseinknek a Lobogó utcai 
Jégcsarnok, valamint a Népligeti Jégpálya és 
Gyakorló Jégcsarnok adott otthont. A gye-
rekek évek óta Ferencváros Önkormányzata 
és a „deák” Közalapítvány támogatását él-
vezik, ezért kiváló minőségű felszerelésben 
állhatnak rajthoz mindkét sportágban. Mi 
pedig továbbra is mindent megteszünk, hogy 
Ferencváros büszke lehessen a sportese-
ményeken elért kiváló eredményeinkre – 
mondta Dombóvári Szilvia testnevelő tanár, 
az MSOSZ gyorskorcsolya-szakágvezetője.

M. S.

Ünnepelt az SSC
Európa harmadik legrégebbi, fogyatékkal élő emberek sportolására 
létrejött szervezete, a budapesti Siketek Sport Klubja (SSC) 1912-
ben alakult meg, és azóta is a IX. kerületben működik. Az elmúlt 
105 esztendő alatt az egyesület sportolói rengeteg szép eredményt 
értek el hazai és külföldi versenyeken, valamint a siketolimpiákon. 
Az SSC-nek jelenleg kilenc szakosztálya van.

A jubileum alkalmából a klub kétnapos nemzetközi eseményt 
rendezett a Könyves Kálmán krt. 28. szám alatti sporttelepen. 
Ezen hét sportágban mérhették össze tudásukat a résztvevők. Az 
egyesület tagjai a létesítmény 1985 és 1987 közötti felépítéséről 
is megemlékeztek. Az elmúlt három évtizedben sok hallássérült 
sportoló járt ide edzésekre, mérkőzésekre, versenyekre. A harminc 
évvel ezelőtti átadás tiszteletére emlékfát ültettek, a rendezvényen 
Ferencváros Önkormányzatát Sajó Ákos képviselte. 

Fradisták a Földért
Az első Föld Napját 1970. április 22-én rendezték meg az Egyesült 
Államokban. A kezdeményező, Denis Hayes barátaival 1989-ben 
létrehozta a Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot, egy esztendővel 
később pedig világmozgalommá vált a bolygónkkal való törődés. 
Magyarország az legelsők között csatlakozott az akcióhoz, már 
1990-ben nagyon sokan jelentkeztek szinte minden településről.

A nemes kezdeményezéshez kapcsolódóan a Ferencvárosi Torna 
Club is évek óta felhívja a figyelmet környezetünk védelmének fon-
tosságára. Ennek részeként a Népligeti Sporttelepen és környékén 
közös Föld napi szemétszedést tartanak minden áprilisban. Nagyon 
sokan vettek részt a 2017-es programon is, mely elsődleges célja a 
közelmúltban Ferencvároshoz került korábbi Építők-pálya rendbeté-
tele volt. A Liget II rövidesen felújítandó területén kisebb és nagyobb 
gyerekek, szüleik és edzőik közösen gyűjtötték a hulladékot.

(m)

Csomor duplázott
Megvédte címét a sprinttávú duatlon országos bajnokságon Cso-
mor Erika, a Ferencváros kitűnő sportolója. Az 5 km-es futásból, 
20 km-es kerékpározásból és 2,5 km-es futásból álló, Balatonbog-
láron megrendezett verseny női mezőnyében a rutinos Csomor 
az első etap után harmadik volt, majd a kerékpározást követően 
már elsőként kezdte meg a rövidebb futótávot,  végül pedig 23 
másodperces előnnyel lett bajnok.

Másnap a vegyes váltók bajnokságát rendezték meg. A fel-
nőtteknél a Csomor Erika, Berekméri Levente, Honos Csenge, 
Molnár Gergő összeállítású csapat tagjai 2 km-t futottak, 8 km-t 
kerékpároztak, majd zárásként 1 km-t futottak, és az együttes a 
második helyen végzett, alig fél perccel a győztes kvartett mögött.

Ezüst Torinóból
Hat ország nyolc csapata vett részt a Mountain Cup Challenge 
elnevezésű torinói U15-ös nemzetközi jégkorongtornán, hazánkat a 
Ferencváros képviselte. A Palaghiaccio Tazzoli csarnokban a Fradi 
első meccsén 3-1-re legyőzte a francia Besancont, majd 3-2-re ki-
kapott a német Leipzig Young Lions-tól. A házigazda Torino Bulls 
elleni diadalban nem esett gól, a büntetőpárbajban azonban egyszer 
eredményes volt az FTC, így a fiúk bejutottak a legjobb négy közé.

Az elődöntőben a szintén olasz Aosta Gladiatorsszal csaptak ösz-
sze a zöld-fehérek, és jó játékkal 3-0-ra győztek. A fináléban újból 
a lipcseiek vártak a Fradira. A két együttes második találkozóján 
simán, 8-2-re nyertek a németek, így a Ferencváros ezüstérmes 
lett a rangos tornán.

röviden
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Kazár gyula 100 éves
Gyurákovics Andrea önkormányzati képviselő és Szűcs Ágnes idősügyi referens köszöntötte Lónyay utcai otthonában 
április 27-én a 100 esztendős dr. Kazár Gyulát. A korát messzemenően meghazudtoló szellemi frissességgel és életkedv-
vel, illetve kitűnő humorérzékkel megáldott nyugalmazott állatorvos a hosszú élet titkát frappánsan úgy fogalmazta 
meg: az a fontos, hogy az ember örömét lelje abban, amit csinál, és a pozitív oldalát keresse mindannak, ami történik 
vele. 

Kazár Gyula – egy-két rövid időszaktól eltekintve – egész életét 
Ferencvárosban töltötte. Gyermekkorában a Soroksári úton, majd 
a Közvágóhídon lévő szolgálati lakásban éltek, mivel édesapja a 
vágóhíd igazgatója volt. A család a II. világháború alatt költözött 
abba a Lónyay utcai lakásba, ahol az ünnepelt azóta is lakik. Az 
apai hivatást követve ő is állatorvos lett, diplomáját 1939-ben 
szerezte. Ennek 75. évfordulóján, 2014-ben elsőként vehetett át 
gránitdiplomát a Szent István Egyetemtől. A mindig jó kedélyű 
doktor úr már nagyon várja, hogy két év múlva, a 80. évfordulón 
– szintén elsőként – megkapja a soron következő díszoklevelet, 
azonban az egyetemnek addig még ki kell találnia, hogy azt milyen 
diplomának nevezze el. Munkáját az évek során több kormány-
kitüntetéssel, emlékplakettel és miniszteri dicsérettel ismerték 

el, 1977-ben ment nyugdíjba.
Szeretett feleségét több évig 

odaadóan ápolta, mielőtt 2004-
ben megözvegyült. Életigen-
lése azonban nem hagyta el: a 
legutóbbi időkig maradéktala-
nul ellátta magát, ha teheti, ma 
is önmaga intézi bevásárlásait, 
ügyes-bajos dolgait, elvégzi a 
házimunkát és a konyhában is 

otthonosan mozog. Egyedül a hallása romlott meg az utóbbi esz-
tendőkben. Rengeteget olvas, és a társaságnak sincs híján: négy 
barátja minden kedden tarokkpartira hivatalos hozzá.

Fia és fiúunokája már felköszöntötték a kerek évfordulón, és szü-
letésének napján kiadott napilapok másolatával ajándékozták meg.

(forrás: ferencvaros.hu)

jOGA VAN TUDNI!
Az öröklési szerződés
Az öröklési szerződésben az örökhagyó a vele szerződő felet magának vagy harmadik 
személynek nyújtandó tartás fejében vagyona vagy egyes vagyontárgya tekintetében 
örökösévé nevezi ki. Tartás mellett (vagy ahelyett) a szolgáltatás lehet életjáradék 
vagy gondozás is. Cserébe a másik fél kötelezettséget vállal a tartás, életjáradék, illetve 
gondozás teljesítésére.

A szerződés tárgya általában egy ingatlan tulajdonjoga. Azok az emberek, akik idősebb, védtelenebb 
korukra biztosítani kívánják magukat azzal, hogy valaki ápolja, támogassa őket, de még életükben 
nem kívánják vagyonuk tulajdonjogát másra átruházni (lásd eltartási szerződés), öröklési szerződést 
köthetnek. 

Az öröklési szerződés bizonyos értelemben a végrendelet készítésének egyik alternatívája azzal a 
fő különbséggel, hogy míg a végrendelet-készítés egyoldalú aktus, az öröklési szerződés – nevéből 
adódóan – két személy által megkötött dokumentum. 

Abban az esetben, ha az örökhagyó a nyújtott szolgáltatásért cserébe az ingatlan tulajdonjogáról 
(is) rendelkezik, a szerződő fél az öröklési szerződéssel lekötött ingatlanra az örökhagyó bejegyzési 
engedélye nélkül jegyeztethet be elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba. 

Házastársak – amennyiben az életközösség még fennáll közöttük – ugyanabban az okiratban érvé-
nyesen köthetnek öröklési szerződést. Ez esetben az örökhagyókkal szerződő fél által örökölt lakás 
és a hozzátartozó berendezési és felszerelési tárgyak vonatkozásában a túlélő házastársat holtig tartó 
haszonélvezeti jog illeti meg, ha ő azokat az örökhagyóval közösen használta!  

Az öröklési szerződés módosítására és megszüntetésére a tartási és az életjáradéki szerződésre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (A következő számban ezeket ismertetem.)

Az öröklési szerződéshez hasonló jogintézmény a halál esetére szóló ajándékozás. Ezt a szerződést 
is írásba kell foglalni. Akkor beszélünk halál esetére szóló ajándékozásról, ha az ajándékozás azzal 
a feltétellel történt, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli. 

Dr. Niklai Zoltán ügyvéd, családjogi szakjogász
1098 Budapest, Lobogó u. 5. II. lph. 06/70/770-0510

Csomagolókat, gépkezelőket, 
raktárosokat, komissiózókat, 
targoncavezetőket keresünk 
2-3 műszakos munkarendbe 
Budapestre és Pest megyei 

telephelyekre. A bejárás 
ingyenes céges busszal 

Kőbánya Kispestről, Határ 
útról megoldott.

Felvételi interjú: 
2017. május 18., csütörtök 

13.00 óra, FMK (Haller u. 27.). 
Érd.: 06/70/342-1653.

Felújítandó lakást vásárol-
nék saját részre készpénzfi-
zetéssel. Komfort nélküli is 
érdekel. 
Tel.: 06/70/635-0558.

BRILIÁNS, ARANY, 
EZÜST, BOROSTYÁN 
FELVÁSÁRLÁSA EXTRA 
ÁRON!
Dinasztiánk harmadik generá-
ciója vagyok. Hiszem, hogy a 
tisztességes magatartásnak van 
jövője! Bp., XI. ker., Fehérvári 
úti Csarnok, földszint, virágsor 
(Porcelán-Ezüst Üzlet).
Tel.: 209-4245.

Ingatlanirodánk eladó buda-
pesti lakásokat/házakat keres 
ügyfeleinek. Gyorsan vevőt 
hozunk, jutalék 3%, ügyvéd 
ingyenes. Ismerősének lakása 
eladó? Hívjon, ajánlási jutalé-
kot kap! Laurus Ingatlan. Tel.: 
06/20/9600-600.

APRÓHIRDETÉS
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Kiemelt rendezvények
• Május 22-én és 26-án ismét kétnapos elsősegély-tanfolyamra 

invitáljuk a kerületi 60 év felettieket. Ha szeretné tudni, mi a 
teendő egy otthoni rosszullét, esés vagy csonttörés esetén, hogyan 
kell újraéleszteni a sérültet és ellátni a beteget, várjuk óráinkra. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kurzuson a létszám korlá-
tozott, és a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! Információ 
és jelentkezés: 215-1077/392 vagy idosugy@ferencvaros.hu.

• Felhívás: Országos Szenior Sakkbajnokság kerületi elődöntője 
Ferencváros immár 4. alkalommal indul az Országos Szenior Ra-
pid Sakkbajnokságon. A IX. kerületi elődöntő 2017. június 6-án, 
kedden 10 órától lesz a Ferencvárosi Művelődési Központban 

(Haller utca 27.), melyre szeretettel várjuk a sakkozni szerető, 60 
év feletti helyi lakosokat. A selejtezőben 2x15 perces játékidőben, 
lépésenként 3 másodperc bónuszidővel folynak a küzdelmek a 
FIDE-rapidszabályok szerint. A női és férfiversenyzők közös ka-
tegóriában mérik össze tudásukat, hogy az őszi döntőn a legjobb 
három sakkozó képviselje kerületünket. A részvételhez előzetes 
regisztráció szükséges, jelentkezési szándékukat az idosugy@
ferencvaros.hu e-mail címen vagy a 215-1077/392-es telefon-
számon várjuk május 31-éig. Az országos döntő Nagykanizsán, 
2017. szeptember 14–15-én lesz, melyen a részvétel költségeit 
Ferencváros Önkormányzata biztosítja.

Tárlatvezetés a DollHouse 
babaházban

Május 10. (szerda) 10.00 
Ráday utca 10.

Macska- és állatbarátok klubja
Május 10. (szerda) 17.00 
FMK (Haller utca 27.)

Nordic walking kezdő csoport 
3-4. alkalom

Május 11. és 18. 10.00
Figyelem, helyszínváltozás! 
Találkozó a Nyúldombon!

Tavaszi táncdaldélután
Csongrádi Katával és Endrődi Évával
Május 11. (csütörtök) 14.30 
FMK (Haller utca 27.)

Mindentudás Akadémiája
Ferencváros „templomai”
Bartók Béla Unitárius 
Egyházközség temploma
Május 15. (hétfő) 15.00 
Hőgyes Endre utca 3.

Mesterségem címere 
A feltaláló, Smaroglay Péter előadása
Május 16. (kedd) 14.00 
FMK (Haller utca 27.)

Sakk-klub
Május 16., 23. (kedd) 10.00 
FMK (Haller utca 27.)

Festőklub
Május 16., 23. (kedd) 13.00 
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss utca 5.)

Fiatalító tibeti 
energiajóga időseknek  

Május 11., 18. (csütörtök) 10.00 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B) 

Természetjárás
A Határnyergen keresztül az Ördögárokhoz
Május 18. (csütörtök) 10.00 
Találkozó a Batthyány téren, a 11-es busz 
végállomásánál

Filmklub 
Tűzoltó utca 25.
A vetítés előtt vendégünk Bálint András 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész
Május 18. (csütörtök) 15.00 
Helytörténeti Gyűjtemény (Erkel utca 15.)

Elsősegély-tanfolyam
Május 22. és 26. 13.00 
Vöröskereszt (Mester utca 38.)
A kétalkalmas kurzuson való részvétel 
regisztrációhoz kötött! Jelentkezés 
az idosugy@ferencvaros.hu címen 
vagy a 215-1077/392-es telefonszámon.

Szabadulószoba 
Logikai csapatjáték
Május 23. (kedd) 10.00 
Ernő utca 36.
A részvétel regisztrációhoz kötött! Jelentkezés 
az idosugy@ferencvaros.hu címen vagy 
a 215-1077/392-es telefonszámon.

Chikungtanfolyam
Május 16., 23. (kedd) 10.00 
Lenhossék utca 24–28.

Német társalgási klub
Május 23. (kedd) 10.30 
FMK (Haller utca 27.)

Gyógytorna
Május 10., 17., 24. (szerda) 11.00 
Dési MH (Toronyház utca 17/B) 
FMK (Haller utca 27.)
A május 10-i foglalkozás a Dési Művelődési 
Házban elmarad!

Táncklub
Én táncolnék veled…
Május 10., 17., 24. (szerda) 14.00 
FMK (Haller utca 27.)

3-1-2 meridiántorna
Május 10., 17., 24. (szerda) 15.30 
FMK (Haller utca 27.)

Mediball foglalkozás
Május 12., 19. (péntek) 10.00 
Lenhossék utca 24–28., tornaterem

Vízitorna
Május 12., 19. (péntek) 16.00 
Molnár Ferenc iskola uszodája 
(Mester utca 19.) 
Weöres Sándor iskola uszodája 
(Lobogó utca 1.)

Számítógép- és 
mobiltelefon-tanácsadás

Szent-Györgyi iskola (Lónyay utca 4–8.): 
május 15., 22. (hétfő) 14.30
Ferencvárosi Sport iskola (Telepy utca 17.): 
május 16., 23. (kedd) 15.00
Weöres Sándor iskola (Toronyház utca 21.): 
május 11., 18. (csütörtök) 15.30

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra!
Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javaslataikat programjainkkal kapcsolatosan az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen 

vagy a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

A kezdő, középhaladó és haladó angolnyelv-tanfolyam, a kezdő németnyelv-tanfolyam, a kezdő és haladó számítógép-kezelői kurzusok 
a regisztrált résztvevők számára a meghirdetett időpontokban és helyszíneken kerülnek megtartásra. A Szent-Györgyi iskolában a május 
10-i és 17-i számítógép-kezelői tanfolyamok elmaradnak!

idősügyi programajánló
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Büszkeségeit mutatta be a kerület
Ferencváros kiállításokkal, kulturális foglalkozásokkal és koncerttel mutatko-
zott be a nagyközönség előtt április 30-án a MÜPA-ban. A rendezvényközpont 
és az önkormányzat együttműködése révén a Csillag kórus fellépését, helytör-
téneti és versillusztrációs kiállítást, valamint a 2B Galéria egy tárlatát lehetett 
megnézni, az estét pedig a MÁV Szimfonikusok előadása zárta.

Ferencváros évszázadai 
címmel a Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény 
állandó kiállításának mo-
bil változata települt át a 
Művészetek Palotájába 
(MÜPA), amely tabló-
kon keresztül mutatja be 
a kerület közel 700 éves 
történetét. A gyűjtemény 
másik átköltöztetett tárlata 
a századeleji Budapest egy 
izgalmas korszakát, a gyá-
rak elterjedését hozta kö-
zelebb az érdeklődőkhöz.

A századfordulóra ugyanis Ferencváros lakossága több mint kétszeresére, 70 ezerre nőtt, 
részben ennek hatására a Soroksári úton és a Mester utca környékén kisebb-nagyobb 
üzemek kezdtek működni. A Thaly Kálmán utca–Üllői út sarkán a Strobentz testvérek 
vegyigyára, a Lenhossék utcában a Szandtner tésztagyár állt, a Gát utcában kenyérgyár üze-
melt, a Mester utca 29.-ben pedig a főváros legnevesebb hentesbolthálózatának központja, 
Brauch Ferenc hentesáru-
gyára volt. A Brauch-féle 
hentesáru Budapest-szerte 
népszerűségnek örvendett, 
a Nagyvárad, a Rákóczi és 
a Fővám téren is volt üz-
letük.

Ideiglenesen a MÜPA-ba 
költözött a Költészet napi 
versillusztrációs pályázat 
anyagából áprilisban ösz-
szeállított kiállítás is. – A 
főváros szinte minden ke-
rületéből érkeztek a kivá-
lasztott versekhez készített illusztrációk. Ezen gyermekrajzokból mintegy 180 munkát 
állítunk most ki – tájékoztatott Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
vezetője. A tárlaton a gyerekek által illusztrált verseket is bemutatják. A rendezvényen Fe-
rencvárost a 2B Galéria is képviselte, amely Féner Tamás kortárs képzőművész alkotásait 

mutatta be. A Gát utcai József 
Attila Emlékhely gyerekeknek 
szóló interaktív foglalkozások-
kal, ajándéktárgyakkal és bög-
refestéssel fogadta a megjelent 
családokat. A zenét a Csillag 
kórus produkciója képviselte, 
a nap méltó lezárásaként pedig 
a MÁV Szimfonikusok kon-
certjét hallgathatta meg a kö-
zönség a Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyteremben.   T. D.

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 május 11-i

SZÁMBAN!
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Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfej-
tőink között Ferencváros-ajándékcso-
magot sorsolunk ki.

1. Mi látható a Budapesti Corvinus 
Egyetem Közraktár utcai modern épü-
letének homlokzatán?

A) A Gellért-hegy sziluettje
B) Jovánovics György 33 méteres 
szobra
C) Napóra

2. Hány évvel ezelőtt született Tompa 
Mihály költő, a Tompa utca névadója?

A) 190 
B) 195 
C) 200

3. Kik a védőszentjei a Vágóhíd utcai 
pravoszláv templomnak?

A) Szent Boleszláv és Vladiszláv
B) Szent Cirill és Metód
C) Szent Péter és Pál

4. 1920-tól 1944-ben bekövetkezett ha-
láláig Ferencvárosban lakott Stollár 
Béla újságíró, aki a vészkorszak ide-
jén számos zsidó életét mentette meg. 
Melyik kerületben van utca elnevezve 
róla?

A) V.
B) VII.
C) XIII.

5. Ferencváros idén 225 éves. Melyik 
várost alapították még 1792-ben?

A) Montevideót, Uruguay fővárosát
B) Panamavárost, Panama fővárosát
C) Raleigh-t, Észak-Karolina szék-
helyét

6. Sobieski Jánosról utca van elnevezve 
IX. kerületben. Ki volt ő?

A) Cseh származású honvéd altábor-
nagy, aki a magyarok oldalán vett részt 
az 1848–49-es szabadságharcban
B) Szerb nemzetiségű író, költő, aki 
számos magyar irodalmár művét for-
dította le szerb nyelvre
C) Lengyel király 

Előző lapszámunk nyertese: Kiss László. 
Gratulálunk! Jutalma átvételével kap-
csolatban e-mailben értesítjük. A helyes 
megfejtés: 1 – C, 2 – B, 3 – A, 4 – C, 5 – 
B, 6 – A.
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„Gyöngymániám titkai”

A Magyar Gyöngy Egyesület kiállítása
Megnyitó: május 11. 17.00
Megtekinthető: május 28-áig

Baba-mama Börze

Baba-, gyerekruha- és játékvásár
Május 13. 9.00
A belépés díjtalan!

Nemzetiségi Kavalkád

Kerületi nemzetiségek bemutatkozása 
programmal, ételkóstolóval
Mindenkit szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!
Május 13. 16.00 

Fotóbörze 

Fotótechnikai eszközök adásvétele
Asztalfoglalás: 216-1300, 
vagy varga.balazs@fmkportal.hu
Május 14. 9.00
Belépő: 400 Ft

Slágerdélután nagy klasszikus 
zeneszerzőkkel

A Józsefvárosi Zenebarát Kör hangversenye
Május 15. 16.00
Belépő: 500 Ft

FMK Gyermekszínház

A Szóló szőlő bérlet 3. előadása:
VARÁZSDIÓK FÖLDJÉN
A Katáng zenekar koncertje
Május 16. 10.00

Sportpróbáló a Haller parkban

Sportágak bemutatkozása A–Z-ig

Megnézheted, kipróbálhatod, elkezdheted!
Május 18. 10.00–15.00
Minden program ingyenes!

„Májusi érzelmek”

A Ferencvárosi Művészetkedvelők 
Társaságának báli rendezvénye
Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek
Zenél: Tarnai Ágnes
Május 19. 15.00 
Belépő: 700 Ft

Volt egyszer egy Dzsumbuj

Dzsumbuj kiadvány – filmvetítés – beszélgetés 
– gyerekprogram – piknik 
Támogatóink: Ferencvárosi Közösségi 
Alapítvány és a PwC Hungary
Május 20. 15.30 
A belépés díjtalan!

Strófa Trió vers-zene klub

Május 20. 18.30 
Belépő: 600 Ft

A Mozdulatcsiszoló Táncműhely 
bemutatja

Hamupipőke tündér szerencséje
Vendégművész: Verbőczi Noémi balerina 
Május 27. 17.00 és május 28. 16.00 
Belépő: 1200 Ft

Táncművészeti képzés 

Táncművészeti képzés indul az FMK-ban, 
a Mozdulatcsiszoló Táncműhely szervezésében 
a 2017/2018-as tanévben.
Beiratkozás: 2017. május 23. 16–17.30-ig
A képzés 4 szinten folyik. 
Jelentkezni lehet: 06/70/5544-170, 
www.balettora.hu

Ferencvárosi Gyermeknap

Május 27. 10.00–16.00
Helyszín: FMK kertje
10.00 Az állatok nyelvén tudó juhász
Aranyszamár Bábszínház előadás
11.30 Legyél a Cimborám!
interaktív verskoncert – Korhecz Imolával 
és a Cimbora Együttessel
12.20 Mesehősök kerestetnek! A táltos – 
interaktív mesefoglalkozás a varázsfa alatt,
a Mesefáni hintaszínház közreműködésével
13.00 Magyar táncház gyerekeknek a Bartók 
táncegyüttessel
14.30 Mesehősök kerestetnek! Mátyás mese – 
interaktív mesefoglalkozás a varázsfa alatt
a Mesefáni hintaszínház közreműködésével
15.00 Rutkai Bori Banda
Pizsamátor gyermekkoncertje

Egész nap:
Cimbora Játszóház – Itt a nyár! – nyárváró 
játéktér, interaktív családi program
Ügyességi játék: Süllyeszd el a Kalózokat! – 
hajóhúzó verseny 
Kalózpróbák: mocsárjárás, óriáslépegető
Logikai játékok: libarakosgató, kacsaépítő  
Ugrálóvár, euro bungee, pónilovaglás, 
arcfestés, lufihajtogatás, gipszfestés, LEGO-
játszóház, állatsimogató

Minden program ingyenesen látogatható, min-
den játék ingyenesen használható!

A rendezvény eső esetén az FMK épületében 
lesz megrendezve.

XIV. Református Zenei Fesztivál

Május 26–28.
Helyszín: Bakáts tér – Bakáts utca
További információ: 
www.rzf.reformatus.hu

A FERENCVÁROSI mŰVELŐDÉSI KÖzPONT PROGRAmAjÁNLÓjA

tavaszünnep a Haller parkban
Negyedik alkalommal várta a szórakozni vágyó családokat Ferencváros Önkormányzata hagyományos Haller parki 
Tavaszünnepére április 29-én. A Ferencvárosi Művelődési Központ által szervezett esemény a hűvös, barátságtalan idő 
ellenére végig nagy érdeklődés mellett zajlott. 

Az ingyenes programkavalkád a Makám 
zenekar gyerekkoncertjével kezdődött, majd 
a Tihanyi Vándorszínpad Hamupipőke elő-
adásával folytatódott. A kicsik kézműves 
foglalkozásokon vehettek részt, a Bartók 
néptáncegyüttes zenéjére táncolhattak, és 
minividámpark is gondoskodott a felhőtlen 
időtöltésről. Felléptek az FMK mozgáscso-
portjai, valamint a Bab Társulat óriásbábos 
műsorával, délidőben pedig Bura Sándor és 
Zenekara szolgáltatta a nótaszót. 

A Romano Glaszo táncra hívó, vérpezsdí-
tő cigány zenéje után az este főként a fel-
nőtteknek tartogatott igazi szórakozást. A 
Mystery Gang fergeteges rockabilly bulija 
előtt Kállay Gáborné köszöntötte az egy-
begyűlteket. Ferencváros alpolgármestere 

kiemelte az idei program 
családi jellegét, melyhez 
rengeteg térítésmentesen 
igénybe vehető játékot, 
többek közt óriáscsúszdát, 
euro bungee-t, rodeobikát, 
3D-s karikát, élő csocsót 
igyekeztek felsorakoztatni 
a szervezők. Reménye sze-
rint a rendezvényen minden 
korosztály megtalálhatta a 
neki való szórakozási le-
hetőséget, és felhívta a fi-
gyelmet az „Otthon, Város: 
Ferencváros” szlogenhez illeszkedő további 
eseménydömpingre is az év hátralévő részé-
ben. A Tavaszünnepet a késő estébe nyúló 

utcabál zárta népszerű slágerekkel a Midlife 
Crisis partizenekar előadásában.

(forrás: ferencvaros.hu)
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Föld napja a József Attila-lakótelepen
Ismét sétálóutcává változott a Napfény utca április 22-én. A borongós idő ellenére sok ferencvárosi lakos látogatott ki 
a Föld napi programra, ahol ezúttal is minden a környezettudatosságról, egészséges életmódról, valamint a mozgás 
öröméről szólt.

Kilenc órakor zenés kutyashow indította a 
rendezvényt, majd egy temperamentumos ír 
sztepptánc-előadás következett. Ezután a 4M 
Dance Egyesület növendékei léptek színpadra. 
A monociklibemutatót követően Sajó Ákos tar-
totta meg beszédét. A József Attila Városrészi 
Önkormányzat elnöke a Föld Napjának mottó-
ját hangsúlyozta: „Ki mondta, hogy nem tudod 
megváltoztatni a világot?”, illetve összefogást 
sürgetett a Földért, a levegőért, a természet vé-
delméért. Egyúttal tájékoztatta a jelenlévőket a 
hagyományos egynyári virágpalánta-osztásról is. 
A köszöntő után látványos óriásbuborék-bemutató 
következett. A vállalkozó szelleműek maguk is 
kipróbálhatták, hogyan lehet hatalmas, színpom-
pás buborékokat kreálni a speciális eszközökkel.

A színpadi programok mellett számos tevé-
kenység várta a saját magukért és környezetükért 
tenni akaró helyi polgárokat. A Nagycsaládosok 
Országos Egyesületének IX. kerületi csoportja 
ökokézműveskedéssel számított az ügyes kezű fiatalokra, akik a 
természetben fellelhető vagy újrahasznosítható anyagokból készí-
tettek különböző dísztárgyakat, játékokat, használati eszközöket. 
A kreatív ruhatervező foglalkozáson pedig a kézimunkázásból, 
varrásból megmaradó anyagokból lehetett különféle apró csodákat 
előállítani. Nagy népszerűségnek örvendett a veszélyeshulladék-
gyűjtés, valamint a bolhapiac is, hiszen ami az egyik embernek 

feleslegessé váló, kidobásra szánt holmi, az másvalakinek még 
értékes lehet, és így nem a szemétbe kerül – legyen az használt 
könyv, ruha, háztartási cikk vagy dísztárgy.

A Madarak Városa Ferencváros projekthez kapcsolódó-
an volt madarászfoglalkozás, de fog- és szájápolási tanács-
adás, szódásinasképzés, mászófal, ugrálóvár, továbbá ingyenes 
lufihajtogatás is színesítette az eseményt. Dluhopolszky László, 
az országosan ismert karikaturista pedig megrajzolta a vállalkozó 
kedvű jelentkezők portréját.

A rendezvényt a Cimbaliband koncertje zárta. Legutóbbi albu-
muk címe: Recycle, ami jól mutatja, hogy a népzenét is újra lehet 
hasznosítani. Így a fiatalok a mai, modern hangzásvilágon keresztül 
ismerhetik meg a tradicionális magyar muszika gyökereit, ami 
kiváló lehetőséget teremt identitásuk erősítéséhez is.

(forrás: ferencvaros.hu)

tizenkétezer tő virágot kaptak 
a lakótelepiek

A Föld Napja alkalmából idén is pályázhattak a József Attila-lakó-
telep és a MÁV-Aszódi telep területén lévő lakóházak és társasházi 
közösségek egynyári virágpalánta telepítésre. A jelentkezők között 
hatféle, összesen 12 ezer tő virágpalántát osztottak ki április 27-
én és 28-án. Pénteken, a Toronyház utcai Közösségi Házban Sajó 
Ákos részönkormányzati elnök és Görgényi Máté önkormányzati 
képviselő segédkezett a dísznövények átadásában. Ez évben a pá-
lyázók immár második alkalommal a FESZOFE Kft. telephelyén 
készülő, 10 kilós zsákokba töltött virágföldet is kaptak ajándékba 
a virágpalánták mellé. A támogatás fejében a nyertes pályázóknak 
az épületük előtti közterületen a növények szakszerű elültetését és 
gondozását kell vállalniuk.

Közösen a Földért

– pajszeros totya, mára békét kötünk, 
és segítesz összeszedni a szemetet!
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Elfogták a késsel fenyegetőző rablót 
A IX. kerületi rendőrkapitányság rablás bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított eljárást H. István 37 éves budapesti lakos ellen, aki 
április 21-én délelőtt lefeszítette egy, a Vágóhíd utca és Albert Flórián utca 
kereszteződésében parkoló személygépkocsi emblémáját. A tulajdonos 
azonban tetten érte, hívta a rendőrséget, és megpróbálta visszatartani az 
elkövetőt, aki viszont kést rántott, majd szúró mozdulatokat tett felé, így 
a sértett hagyta elmenekülni. A rendőrök az adatgyűjtés eredményeként 
megállapították, hogy a rablás elkövetője H. István, akit a nyomozók még 
aznap a lakásában elfogtak, majd – őrizetbe vétele mellett – gyanúsítottként 
kihallgattak. A ferencvárosi rendőrkapitányság előterjesztést tett a férfi 
előzetes letartóztatásának indítványozására. 

Életet mentettek a ferencvárosi rendőrök
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjába 
április 23-án koraeste bejelentés érkezett, hogy IX. kerületi lakásában 
egy 50 éves férfi rosszul lett, eszméletlen állapotban fekszik a földön, és 
a kérdésekre sem reagál. A kiérkező járőrök: Jüngling Szabina és Berta 
Klaudia r. őrmester a férfit újraélesztette, stabil oldalfekvésbe helyezve 
biztosították légzését, majd szállításra megfelelő állapotban átadták az 
Országos Mentőszolgálat munkatársainak.

Gyerekek raboltak gyerekektől  
Több alkalommal is kiskorúaktól rabolt Budapesten két fiatalkorú elkövető, 
legifjabb áldozatuk 10 esztendős volt. A két fiú 12, illetve 13 éves volt, 
amikor a bűncselekményeket elkövették, közölte a Fővárosi Főügyészség. 
A vádirat szerint az elkövetők egyike 2016. március 27-én a déli órákban az 
utcán pénzt követelt egy 10 éves iskolatársától a III. kerületben, többször 
megütötte és megrúgta, a zsebéből pedig ki akarta venni ezer forintját. A 
megtámadott fiú ezt nem hagyta, kiabálni kezdett, amire a járókelők felfi-
gyeltek, és a segítségére siettek, ezért a támadó elmenekült. Két hónappal 
később, 2016. május 19-én a két fiatalkorú vádlott együtt rabolt ki egy 12 
éves fiút a XI. kerületben. A sértett a fenyegetés és bántalmazás hatására 
átadta mobiltelefonját és BKV-bérletét. A fiatalabb elkövető 2016. július 
1-jén Ferencvárosban szintén egy kiskorút támadott meg a telefonjáért. 
Dulakodás alakult ki közöttük, a vádlott elővett egy bicskát, amivel a sértett 
egyik ujját megszúrta. Az I. és XII. kerületi ügyészség több rendbeli – egy 
esetben felfegyverkezve elkövetett – rablás bűntette miatt emelt vádat az 
ügyben, és a fiatalkorú elkövetők életkorára tekintettel – a rájuk vonatkozó 
szabályok szerint – javítóintézeti nevelés elrendelésére tett indítványt.

RENDŐRSÉGI HíREKLátogatás Kárpátalján
A környező országokban élő magyar kisebbségeknek sok-
szor nem könnyű megtartani identitásukat és megmaradni 
magyarnak szülőföldjükön. Napjainkban a külhoni magyar 
intézmények kormányszinten is kapnak gazdasági segítsé-
get infrastruktúrájuk kialakítására és fenntartására, ám az 
is rendkívül fontos, hogy a határon túli és a magyarországi 
iskolák tanárai, illetve diákjai között is legyen kapcsolat, 
és az anyaországiakban tudatosuljon, hogy mindnyájan 
együvé tartozunk. Ezt a célt szolgálja az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő Határtalanul programja, melynek 
részeként nemrégiben a Budapesti Gazdasági Szakképzési 
Centrum tagiskoláinak tanáraiból álló csoport látogatott 
Kárpátaljára. 

A IX. kerületet a Szent István és a Teleki Blanka szakgim-
názium pedagógusai képviselték. – Az április 5-étől 9-éig 
tartó utazás alkalmával anyagi és tárgyi adománnyal segí-
tettük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
Felsőfokú Szakképzési Intézetének tevékenységét, vala-
mint részt vettünk a közös szakmai munkában is. Továbbá 
meglátogattunk néhány nevezetes történelmi emlékhelyet, 
így Munkács, Huszt és Kankó várát. Megható pillanatok 
voltak, amikor elhelyeztük koszorúnkat és elénekeltük a 
Himnuszt a vereckei emlékműnél – tájékoztatta lapunkat 
Fórizsné Oláh Mária, a Szent István Közgazdasági Szak-
gimnáziuma és Kollégium tanára. 

Honfoglalási emlékmű a vereckei hágón
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Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi 
babák fotóit a szerkesztoseg@ferencvaros.hu

e-mail címre Gólyahír jeligével!

Zohn Zoé Ildikó 
(2017. február 25.)

Sándor Vilmos 
(2017. március 28.)

Szalai Balázs 
(2016. augusztus 2.)

Gazdag Dániel 
(2016. augusztus 17.)
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