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Ferencvárosi iskolások „fogadták 
örökbe” a Haller parkot. 
A FEGYIÖK szemétszedő akcióján 
220-an vettek részt.

tisztelgés 
Felavatták az általa építtetett  
Hőgyes Endre utca 11. számú ház 
falán dr. springer Ferenc, az FtC  
alapítójának emléktábláját. 9

 A 2014–2019-es önkormányzati ciklus félidejében Bácskai János polgármester adott interjút lapunknak. 2. oldal

Fél éve alakult, és már országos 
fesztiválokon arat közönségsikert  
a Ferencvárosi Szépkorúak  
Dalköre.

A lélek gyógyszere
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Sportpróbáló a Haller parkban
Megnézheted, kipróbálhatod, elkezdheted! – ez volt a mottója a Haller parkban május 18-án megrendezett első 
ferencvárosi Sportpróbáló napnak. Az esemény részeként adták át a „Ferencváros Sportjáért” díjat is, amellyel ez év-
ben Pindák Lászlót tüntették ki. A Ferencvárosi Szabadidős SE sikeres mű- és gyorskorcsolyázóit pedig ajándékokkal 
jutalmazta Ferencváros Önkormányzata.

– A nagy sikerű sportágválasztó rendezvé-
nyek mintájára a kellemes, napsütéses má-
jusi időben megtartott esemény lehetőséget 
biztosított a Ferencvárosban működő egye-
sületeknek a bemutatkozásra, a kerületi ok-
tatási intézmények tanulóinak pedig a sza-
badidő- és versenysportok megismerésére, 
kipróbálására – tudtuk meg Klenóczky Beá-
tától, az önkormányzat sportreferensétől. A 
IX. kerületi önkormányzat „Velünk mozog 
Ferencváros” elnevezésű sportkoncepció-
ján belül megrendezett sportpróbáló célja 
a helyi lakosok egészségének megőrzése, 
a mindennapi mozgás beépítése életükbe.

Az érdeklődők az alábbi sportágakban 
tehették próbára ügyességüket: asztalite-
nisz, atlétika, evezés, falmászás, floorball, 
gombfoci, görkorcsolya, íjászat, karate, 
kerékpár, kézilabda, kosárlabda, kötélhú-
zás, labdarúgás, mediball, nordic walking, 
röplabda, street workout, súlyemelés, táj-
futás, teqball, torna, triatlon, TRX, úszás, 
vízilabda, zumba.

A sporteseményt Bácskai János polgár-
mester nyitotta meg, kiemelve a minden-
napi mozgás fontosságát, melynek maga is 
hódol. Reményei szerint a felkínált közel 
harminc közül mindenki megtalálhatta a 

számára legnagyobb örömet okozó sport-
ágat. A városvezető ezután Kállay Gáborné 
sportért felelős alpolgármesterrel közösen 
adott át ajándékcsomagokat a márciusban 
Grazban megrendezett Speciális Téli Vi-
lágjátékokon ragyogó eredményeket elért 
fiatal versenyzőknek (Dani Dorka, Marosi 
Viktória, Óvári Réka, Al Yassin Mustafa, 
Hocza Róbert) – akik mindannyian a Fe-
rencvárosi Komplex Óvoda, Általános 
Iskola és EGYMI jelenlegi, illetve tavaly 
végzett tanulói, valamint az FSZ SE sporto-
lói – és felkészítőiknek (Dombóvári Szilvia, 
Kelemen Zsuzsanna, Vas Mária).

Folytatás a 4. oldalon 
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Ferencváros lendületben
A Parlament döntése értelmében 2014-
től már nem négy, hanem öt évre szól  
a megválasztott polgármester, vala-
mint a képviselő-testület mandátuma. 
A félidőben Bácskai János adott inter-
jút lapunknak.

•	Éppen	a	ciklus	félidejében	járunk.	Kérem,	
értékelje	az	elmúlt	két	és	fél	évet.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy nem nehéz objektívnek maradnom, 
hiszen mögöttünk áll a 2016-os esztendő, 
amit joggal nevezhetünk a sikerek évének. 
Ahogy mondani szoktuk, a „ferencvárosi 
szentháromság”, azaz a kerület identitásának 
három alappillére, a városrehabilitáció, a 
kultúra és a Fradi, tavaly pedig mindhárom 
terület bővelkedett díjakban, elismerések-
ben. A közel három évtizede zajló IX. ke-
rületi tömbrehabilitáció – ingatlanfejlesztési 
csúcsteljesítmények kategóriában – elnyerte 
a FIABCI Prix d’Excellence nagydíját, amit 
a szakma „Oscarjának” is neveznek. Fe-
rencvárosé lett az Év Kiállítása díj is, amit a 
2015-ben felújított József Attila Emlékhely 
Eszmélet című tárlatával nyertünk el. A Fra-
di sportolóinak és különböző szakosztályai-
nak sikereit pedig felsorolni is nehéz lenne, 
a férfi labdarúgócsapat minden megnyerhető 
címet magáénak tudhat, de a női focicsapat 
is bajnok és kupagyőztes lett.  
•	Aki	mostanában	Középső-Ferencváros-
ban	jár,	azt	tapasztalhatja,	hogy	a	fej-
lesztési	akcióterületen	szinte	nincs	olyan	
utca,	ahol	ne	zajlana	egy-két	építkezés.	Új	
lendületet	kapott	a	rehabilitáció?

Az idén 225 éves Ferencváros története a 
folyamatos építkezésről is szól. Előbb ki-
épült a városrész, majd a nagy dunai árvíz, 
később a II. világháború pusztítása, illetve az 
1956-os forradalom és szabadságharc szov-
jetek általi eltiprása után kellett újjáépíteni a 
kerületet. Az 1960–70-es években felépültek 
lakótelepeink, kiemelten a József Attila-la-
kótelep, amely elmúlt 50 esztendős, és a 
kerület lakosságának nagyjából egyharmada 
él ott. Néhány évvel a rendszerválás előtt 
pedig megkezdődött a történelmi városrész 
rehabilitációja, ami azóta is tart, és amit ta-
valy a már említett rangos díjjal ismertek el. 
A tömbrehabilitáció Ferencvárosban – párt-
állástól és kurzusoktól függetlenül – a kez-
detektől fogva konszenzust élvez, azonban 
a folyamat intenzitásában vannak eltérések. 
Az előző vezetés ugyan nem sokszor dicse-
kedett vele, ám tudni kell, hogy a városépí-
tést korábban is több mint kétharmad részt a 
magántőke finanszírozta. 2008-ban azonban 
kirobbant a világgazdasági válság, amely 
főként az építőiparra gyakorolt kedvezőtlen 

hatást. Emiatt a piaci szereplők nemhogy 
beépíthető telkeket nem vásároltak, de a 
már előkészített projektjeiket is leállították, 
éveken át szinte semmilyen magánerős be-
ruházás nem készült. 2015 derekán azonban 
véget ért a „hét szűk esztendő”. Ennek, va-
lamint a magyar kormány gazdaságélénkítő, 
építésösztönző (például az új lakások áfá-
jának 5 százalékra csökkentése) és családi 
otthonteremtést támogató intézkedéseinek 
köszönhetően mára sosem látott lendületet 
vett a rehabilitáció.     
•	Ez	örvendetes,	ám	egyes	ellenzéki	képvi-
selők	azzal	vádolják	a	városvezetést,	hogy	
áron	alul	értékesíti	a	telkeket.	Mit	gondol	
erről?

Korábban az ellenzék, illetve az ellenzék 
szerepét fokozatosan átvevő média azzal 
riogatott, hogy Ferencvárosban végzetesen 
lelassult, sőt, leállt a rehabilitáció. Most, 
hogy ezek a szólamok végképp érvényü-
ket vesztették, elő kellett állni valami újjal. 
Ezért én ezt az állítást is, több más, a kerület 
egykori és jelenlegi vezetőit, képviselőit 
érő igaztalan támadás mellett a politikai 
hangulatkeltés kategóriájába sorolom, a 

szükséges jogi lépéseket pedig megtettük 
az érintett médiumok irányába. Hangsúlyo-
zom, amíg két évvel ezelőttig a többször 
meghirdetett ingatlanokra sem volt jelent-
kező, addig most többen is versenyeznek a 
tulajdonjog megszerzéséért, és valamennyi 
esetben a független ingatlanszakértő által 
megállapított kikiáltási árat jelentősen, akár 
többszörösen meghaladó összeget kapunk a 
telkekért. Bizton állíthatom, hogy megkez-
dődött a jövő évi országgyűlési választás 
kampánya, amelyben egyesek – egyéni sike-
reket remélve ettől – Ferencváros lejáratásá-
ra törekszenek, nem törődve azzal, mennyi 
kárt okoznak a kerületnek és az itt élőknek.
•	A	magántőke	újbóli	megjelenése	azért	
is	 lényeges,	 mert	 megszűnt	 egy	 má-
sik,	 ugyancsak	 jelentős	 forrás,	 a	
városrehabilitáció	főváros	általi	támo-
gatása?

A főváros az előző tíz esztendőben csaknem 
nyolcmilliárd forinttal támogatta a ferencvá-
rosi tömbrehabilitációt, ami a munkálatok 
teljes költségének nagyjából tíz százaléka 
volt. Csakhogy ezt az összeget a budapesti 
kerületek ingatlanértékesítései után befize-

tett pénzből kaptuk, 
több olyan év is volt, 
hogy 80 százalék 
körül részesedtünk a 
„közös kalapból”. Ez, 
bár nekünk nagyon 
jövedelmező volt, 
mégsem mondható 
túlságosan szolidáris-
nak és igazságosnak 
a többi városrésszel 
szemben. Ezért né-
hány éve a főváros 
vezetése úgy döntött, 
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átalakítja ezen támogatási rendszerét. Így 
jött létre a Budapest közösségi tereinek fej-
lesztésére, közterületeinek megújítására kiírt 
TÉR_KÖZ pályázat, amelyen idén, immár 
második alkalommal szerepeltünk eredmé-
nyesen. Tavaly az ezen a kiíráson elnyert 
460 millió forintból újult meg a Nehru part, 
idén pedig 250 milliót nyertünk a Bakáts tér 
komplex rekonstrukciójára. 
•	A	kormány	2010-ben	–	több	lépcsőben	–	
meghirdette	az	önkormányzatok	adósság-
átvállalását.	Ekkor	Ferencváros	4,5	mil-
liárd	forintos	adósságot	görgetett	maga	
előtt,	ma	a	képviselő-testület	ülésén	azon	
megy	a	vita,	hogy	a	kerület	mire	használja	
fel	kétmilliárdos	megtakarítását.	Az	ellen-
zék	szerint	ezt	az	összeget	is	a	rehabilitá-

cióra	kellene	fordítani,	a	többség	mégis	
a	féléves	lejáratú	államkötvény-vásárlás	
mellett	döntött.	Miért?

Azért, mert a polgári frakció úgy gondol-
kodik, hogy akárcsak egy jól működő ház-
tartásban, úgy az önkormányzatban is kell, 
hogy legyen „vésztartalék”. Nemrégiben 
zárult le a magyar állam és Ferencváros Ön-
kormányzata közt sok esztendeje zajló per, 
amit idén sajnos jogerősen is elvesztettünk. 
A 2008-ban ledózerolt Bolyai laktanya tel-
kének előző vezetés általi, fedezet nélküli 
megvásárlása, majd azonnali továbbadása 
ügyében indult per következtében a kerü-
letnek várhatóan legkevesebb 560 millió 
forintot kell megfizetnie az állam részére. 
Ha nem lenne ez a gondos, kiegyensúlyozott 
gazdálkodás következtében létrejött többlet, 
most nagy bajban lennénk. Továbbá arra is 
gondolnunk kell, hogy a legrosszabb álla-
potban lévő 15 lakóház valamelyikéből, egy 
esetleges havária helyzet esetén, haladék-
talanul ki tudjuk költöztetni az ott lakókat. 
Amúgy pedig a megmaradó összeg legfel-
jebb egy önkormányzati tulajdonú épület 
felújítására lenne elég.
•	Az	önkormányzat	 jelenleg	önmaga	 is	
renovál	 lakóházakat.	Mekkora	forrás	

jut	ezekre	a	munkálatokra,	és	mennyire	
prioritás	a	rehabilitáció	a	költségvetés	
összeállításakor?

Helyhatóságunk minden évben 1-2 ház 
felújítására elegendő összeget különít el a 
büdzsében, egy átlagos méretű épület teljes 
körű rekonstrukciója 1,2–1,5 milliárdba ke-
rül. Jelenleg a Tűzoltó utcában, az úgyne-
vezett Temesvári-tömbben szépül meg két 
lakóház az önkormányzat kivitelezésében. 
Talán ebből is látszik, mennyire lényeges a 
magántőke újbóli, minél nagyobb arányú 
bevonása a rehabilitáció folyamatába, hiszen 
könnyen kiszámítható, ha még 60 épületünk 
van, ahonnan az ott élőket méltóbb körül-
mények közé szeretnénk költöztetni, akkor 
az mennyi időt venne igénybe, ha csupán 
a saját forrásainkra támaszkodhatnánk. A 
kerület költségvetésének megtervezésekor, 
mint az az eddig elhangzottakból is kitűnik, 
továbbra is kiemelt fontosságú a rehabilitá-
ció, azonban tartom magam ahhoz az elvem-
hez, hogy nem szólhat minden pusztán erről. 
Ezért évről évre nagyobb összeget fordítunk 
szociális kiadásokra, kulturális feladatokra, 
és egyéb, például a ferencvárosi fiatalok, 
illetve idősek életkörülményeit javító, sza-
badidős programjait támogató célokra.   V. L.

Felavatták a Fradi alapítójának emléktábláját
Egykori lakhelyén, a Hőgyes Endre utca 11. szám alatt avatták fel dr. Springer Ferenc, az FtC alapítójának és első 
elnökének emléktábláját május 10-én. Az eseményen Springer Miklós, a klubalapító unokája, Kubatov Gábor, az FtC 
elnöke, Ferencváros polgármestere és alpolgármesterei, továbbá a Fradi Baráti Kör és a nagy Béla Hagyományőrző 
Egyesület vezetője vett részt.

– Egy nagyszerű emberre emlékezünk, 
aki utolsó húsz évét csak az egyesületnek 
szentelte – kezdte beszédét Kubatov Gábor. 
– Három dolgot plántált belénk: erkölcs, 
erő, egyetértés. Az immár 118 éves FTC 
pedig magáévá tette a jelmondatot – tette 
hozzá. Arra is emlékeztetett, hogy Sprin-

ger Ferencnek nagy szerepe volt a futball 
magyarországi meghonosításában, valamint 
a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 
megalapításában is. Kubatov szerint Sprin-
ger egy angol parlamenti látogatása során 
ismerkedett meg a futballal, amit hazahozott 
Magyarországra. – Neki köszönhetően ke-
rült a Fradi tulajdonába az első ferencvárosi 
sporttelep is – méltatta az első elnököt a 
jelenlegi vezető.

Bácskai János három szóval jellemezte az 
egykori klubvezetőt: barátság, becsület és 
önfeláldozás. Megemlékezésében felidézte 
Springer Ferenc életútját, illetve részlete-
ket olvasott fel korabeli – így például az 
FTC 1899. május 3-i alakuló ülésén készült 
– jegyzőkönyvekből. A polgármester sze-
rint, ahogy Molnár Ferenc hőse, a szintén a 
Hőgyes Endre utcában emléktáblával ren-
delkező Nemecsek Ernő, Springer is a csa-
patáért, „a grundjáért” küzdő Ferencváros 
polgára volt. – Életműve teljes, munkája 
révén vált a Fradi a legnagyobb múltú, leg-
népszerűbb sportegyesületté – hangsúlyoz-
ta. A városvezető az FTC megalapításának 
kezdeteit is felidézte. Az 1890-es években 
a háztömbök közötti grundokon felnövő új 

generáció tagjaiból egyesületek kezdtek 
szerveződni. Először a Mester utcaiak ala-
kítottak csapatot, a 11-ek bandája néven. A 
klubalapításhoz azonban pénzre volt szük-
ség, ezért kellett egy mecénás. A jómódú 
pékmester, Gráf József nemcsak anyagilag 
támogatta a fiatal focistákat, de összefogásra 
is bírta a kerület polgárait az ügy érdekében. 
Már csupán egy protektor hiányzott, így a 
szervezők Gráf tanácsára Springer Ferenc 
ügyvédet, a polgárság egyik szellemi veze-
tőjét keresték fel, aki vállalta a védnökséget 
és az elnökséget is.

Az ünnepségen Lázár Balázs színművész 
Somló Ferenc Az FTC-hez című versét adta 
elő. Az alkotást az 1912-es legendás német–
angol túra ihlette, amikor a Fradi végigverte 
Németországot és a magyar csapatok közül 
elsőként nyert Angliában angol gárda ellen. 
A színész később felolvasott Karinthy Fe-
renc Ferencvárosi szív című kötetéből is. 
Az esemény végén Bácskai János Springer 
Miklóssal közösen leplezte le az önkormány-
zat támogatásával elkészített emléktáblát, 
majd a megjelentek elhelyezték koszorúikat.

T. D.Bácskai János és Springer Miklós
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Ezt követte a Ferencváros Sportjáért díj ün-
nepélyes átadása. A kitüntetést idén Pindák 
László vehette át, aki évtizedek óta társadal-
mi munkában végez edzői, sportszervezői 
tevékenységet. 

Bácskai János méltatta sokak „Laci bá-
csiját”, aki már fiatalon elkötelezte magát, 
hogy minél több gyereket a foci világa felé 
irányítson, amivel évtizedek óta a régi grun-
dok szellemiségét tartja életben. Generá-
ciók köszönhetik neki a futball szeretetét, 
közülük néhányan versenysportolók lettek, 
mások amatőr szinten, de lelkesen űzik ezt 
a Ferencvárosban oly nagy tradíciókkal ren-
delkező sportot. A polgármester az elismerés 
mellett egy futballereklyét is átnyújtott a 
díjazottnak: egy Fradi-legendák által aláírt 
focilabdát.

A könnyekig meghatott kitüntetett köszö-
nőbeszédének minden szavából érződött a 
gyerekek iránti szeretete. Emlékei szerint 
az ’50-es évek végén kissrácként Kispesten 
kezdett el focizni, ahol a legkisebbekkel 
is világsztárok (Budai II., Czibor, Bozsik) 
foglalkoztak. Többek közt ez ad neki erőt 
ahhoz, hogy a sok esetben hátrányos helyze-
tű, kallódó fiatalokból is egészséges, sportot 
szerető, abban örömét lelő embereket pró-
báljon meg nevelni. Egyik tanítványát, az 
ifjúsági válogatott Lakatos Zolit is magával 

hozta, hogy megmutassa: célra vezet, ha egy 
fiatal kitartóan, szorgalmasan a sportra és a 
tanulásra koncentrál.

Pindák László edzői, sportszervezői tevé-
kenységét a mai napig javarészt társadalmi 
munkában végzi. A Haller parkban, a parkőri 
feladatok ellátása mellett kallódó fiatalok-
nak szervez edzéseket. A Mészöly Focisuli 
keretében a Ferencvárosi Sport Általános 
Iskola és Gimnázium, a József Attila Álta-
lános Iskola és a Molnár Ferenc Általános 
Iskola tanulói részére tart edzéseket és kíséri 
őket mérkőzésekre. Javaslataival és szerve-
ző munkájával aktív részt vállal a kerületi 
szabadidősport működtetésében. Különö-
sen szívén viseli a hátrányos helyzetű, roma 
származású fiatalok sorsát, és következete-
sen motiválja, neveli őket. Életpályája min-
denki számára példaértékű. A családjában is 
továbbadta a sport szeretetét: fia, ifj. Pindák 
László az FTC jégkorongozója volt, jelenleg 
edzőként tevékenykedik.

(forrás: ferencvaros.hu)

Lakossági szabadidős sportfoglalkozások
Ferencváros Önkormányzata ingyenes, 
szakemberek által vezetett sportfoglalko-
zásokra várja a kerület lakosait egészségük 
megőrzése és edzettségük javítása érdeké-
ben az alábbi helyszíneken és időpontokban:
• József Attila-lakótelep, nyúldomb 

Hétfő, csütörök 17.30–19.30: egészség-
megőrző edzések – Babály László, La-
dányi Edina

• Haller park, bekerített műanyag sportpálya 
Kedd, péntek 17.00–19.00: egészségmeg-
őrző edzések – Dornbach Ildikó 

Az egészségmegőrző edzéseken a foglalko-
zást vezető szakemberek kiemelt figyelmet 
fordítanak a mozgáshatárok növelésére, az 
egyensúly fejlesztésére, a gerinc-, a váll- 
és a csípőízületek stabilizációjára. A fog-
lalkozásokon a jelentkezők gimnasztika-, 

jóga-, gyógytorna- és funkcionális tréning 
gyakorlatokat végeznek a kor, a nem és a 
fizikai állapot figyelembe vételével. 

A résztvevőknek javasoljuk, hogy torna-
szőnyeget vagy vastag törölközőt hozzanak 
magukkal. Az edzések folyamán és végén 
minimum fél liter folyadék elfogyasztása 
ajánlott!

A szabadidős sportfoglalkozások minden 
ferencvárosi lakos számára ingyenesek, az 
edzésekre minden érdeklődőt szeretettel 
várnak!

Nyári napközis táborok
Ferencváros Önkormányzata a nyári 
szünidő alatt (július 3.–augusztus 18. 
között) két helyszínen: Weöres Sándor 
Általános Iskola (Lobogó u. 1.); Ferenc-
városi Sport Általános Iskola és Gimná-
zium (Telepy u. 17.) napközis tábort biz-
tosít a tulajdonában működő közoktatási 
intézmények tanulói számára, helyszínen-
ként maximálisan 100 gyermek részére. 
A napközis táborokban kirándulások, 
vetélkedők, kézműves foglalkozások, 
úszás, kulturális és sportrendezvények, 
illetve sok más program teszi színesebbé 
az ott eltöltött időt.

Bővebb tájékoztatásért keresse fel 
az önkormányzat honlapját: www.
ferencvaros.hu

– Nem hiszem, hogy ma gond lesz az alvással, 
tizennégy sportágat próbált ki a Ferike!

Sportpróbáló

Folytatás	a	címlapról:

Pindák László és Kállay Gáborné
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18 éves a képviselői teadélután
Anyák napján, május 7-én tartotta hagyományos találkozóját  
a körzetében élőkkel Zombory Miklós alpolgármester. Az esemény 
vendége ezúttal Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyűjtemény vezetője és Horváth Dávid állatorvos volt.

Az összejövetel elején Zombory Miklós köszöntötte az édesanyákat és az 
előadókat, majd örömének adott hangot, hogy az immár 18. évébe lépő, 
36. alkalommal megrendezett teadélutánra ilyen sokan eljöttek. A fórum a 
Kicsi Bocs Óvoda műsorával kezdődött, ezután Kecskeméti Róbert színész 
produkciója következett, aki az alkalomhoz illően, műsora összeállításakor 
az édesanyákra is gondolt.

Ezt követően az alpolgármester tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt időszak 
eseményeiről, képviselői munkájának eredményeiről, majd vázolta jövőbeli 
terveit. A Nehru parton telepített utcabútorokkal kapcsolatban például elmond-
ta: arra kérte a Főpolgármesteri Hivatalt, hogy helyezzenek ki hagyományos 
padokat is, ugyanis többen jelezték, hogy a mostani, színes ülőalkalmatosságok 
nem elég kényelmesek, nem felelnek meg funkciójuknak.

Az alpolgármester első vendége Gönczi Ambrus volt. A Ferencvárosi Hely-
történeti Gyűjtemény vezetője Belső-Ferencváros kialakulásáról, a környék 
nevezetes épületeiről, valamint a kerületben élő egykori hírességekről tartott 
előadást.

Másodikként Horváth Dávid állatorvos tájékoztatta az érdeklődőket a 
házikedvencek utaztatási feltételeiről. A Ferencvárosi Kutyatartók Civil 
Egyesületének elnöke a védőoltásoktól kezdve az Európai Unióban hasz-
nálatos kutyaútlevélen át az autózással, repüléssel kapcsolatos tudnivalókig 
sok jó tanácsot adott azoknak, akik nyaralásukra magukkal szeretnék vinni 
kutyájukat. Kiemelte: mindig kérdezzünk rá a célország külképviseletén az 
állat bevitelének szabályaira, ne hagyatkozzunk korábbi ismereteinkre, hiszen 
bárhol történhetett változás. 

Az esemény a hagyományos tombolahúzással, és a résztvevők vendégül 
látásával zárult.          (forrás: ferencvaros.hu)
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A legfontosabb a korai felismerés
tanácsadásra és kötetlen orvos-beteg eszmecserére is alkalmas ingyenes szájüregi és bőrrákszűrésen vehettek részt 
az érdeklődők május 12-én. A kiemelkedően magas részvétel mellett lebonyolított esemény A rák ellen, az emberért,  
a holnapért! társadalmi Alapítvány szervezésében valósult meg, együttműködve Ferencváros Önkormányzatával és 
a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel.

A két szűrőbusz délelőtt a Bakáts téri temp-
lom előtt, 14 órától pedig a József Attila-la-
kótelepen, a Csengettyű utcai gyermekrende-
lőnél várta a jelentkezőket, akik a vizsgálatot 
követően ajándékokat, például ismertető 
kiadványokat és az alapítvány életmódma-
gazinját kapták útravalóul. – Olyan bőrgyó- 
gyászati rendellenességeket keresünk, 
amelyek további vizsgálatra vagy műtétre 
szorulnak, illetve szájüregi daganatos el-
változásokat is szűrünk. Gond esetén pe-
dig szakorvosi ellátásra küldjük a beteget.  
A megjelentek nagyon hálásak, mert itt 
nem kell annyit várni, mint egy zsúfolt or-
vosi rendelőben, illetve hosszabban tudunk 
a panaszokkal foglalkozni és tanácsadást 
nyújtani – tájékoztatott Svastics Egon on-
kológus-sebész professzor.

– A rák ellen, az emberért, a holnapért! Tár-
sadalmi Alapítványt 1985-ben alapították, 
azóta azt a szemléletet képviseli, hogy az 
ember holisztikusan, azaz testileg, lelkileg, szellemileg egészként 
kezelendő – tudtuk meg Vajda Mártától, az alapítvány igazgatójá-
tól. – Küldetésünk az érintettek segítése mellett ennek a szemlélet-
nek a bevezetése az egészségügyben. Mivel az alapítvány irodája 
a Mátyás utcában van, Ferencváros Önkormányzatának támogatá-
sával itt, a kerületben tarthattuk meg a „Könnyek helyett… tarts 

velünk!” kampányunkhoz kapcsolódó buszos 
szűréseink egyikét. Kormányzati célkitűzés-
ként 2018 a szűrések éve lesz, így jövőre, 
terveink szerint, további hasonló kezdemé-
nyezésekre számíthatnak a kerületiek – tette 
hozzá a vezető.

– Születésem óta itt élek, de nem emlék-
szem hasonló alkalomra, amikor Ferencváros 
szívében, kihelyezett ingyenes szűrővizsgála-
tot vehettek volna igénybe a lakók – mondta 
Zombory Miklós, egészségügyért felelős al-
polgármester, aki amellett, hogy a kezde-
ményezés fővédnöke volt, tevékenyen részt 
vállalt a szervezésben is. – Az érdeklődés 
minden várakozást felülmúlt, ami nagy meg-
elégedéssel tölt el, hiszen a betegségekkel 
kapcsolatban mindig azt vallottam: legfon-
tosabb a korai felismerés. A daganatos meg-
betegedések esetében kiváltképp igaz, hogy 
a kezdeti stádiumban felfedezett elváltozások 
nagyon jó eséllyel gyógyíthatók – tette hozzá.

– Nagyon elégedett vagyok, a doktor úr rendkívül empatikus volt, 
megvizsgált, meghallgatott és minden kérdésben megnyugtatott. 
Sokkal több idő jutott rám, mint egy rendelőben, ahol az orvosok 
túlterheltek. Hálásan köszönöm a lehetőséget a vizsgálat szer-
vezőinek és az önkormányzatnak – osztotta meg tapasztalatait 
Szedlacsek Sándorné Páva utcai lakos.       (forrás: ferencvaros.hu)

Gyulladást okozhat a nem megfelelő fültisztítás
Hallójárat-gyulladást, sőt, hallásromlást is előidézhet a helytelen technikával végzett fültisztítás, a leggyakoribb hiba  
a fültisztító pálcika nem megfelelő használata. nyáron a hőség és a víz továbbfokozza a problémát.

– A hallójárat egészségének védelmét biztosító fülzsír a levált 
hámsejtekkel, valamint a bejutott szennyezőanyagokkal együtt 
természetes módon ürül. Nincs tehát szükség különösebb tisztí-
tásra, elegendő rendszeresen megmosni és megtörölni a hallójárat 
bemenetét – mondta Krasznai Magda, a Semmelweis Egyetem 
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának adjunktusa. 
Hozzátette, bár sokan tudnak erről, mégis naponta találkozik olyan 
páciensekkel, akik fültisztító pálcika okozta hallójárat-irritációval 
vagy hallásromlással keresik fel a klinikát. Ilyenkor a spontán 
tisztulást megakadályozva befelé, a dobhártya irányába toljuk a 
felhalmozott fülzsírt, amelyre további zsír- és szövettörmelékek 
rakódhatnak, ezáltal fülzsírdugó alakulhat 
ki, amely akár az egész hallójáratot is 
kitöltheti, a külső fül elzáródását okozva. 
A szakember szerint egy kis hámsérülés 
elegendő ahhoz, hogy nagy kiterjedésű ir-
ritáció alakuljon ki a hallójáratban. Extrém 
esetben az is előfordulhat, hogy annyira 
betolja valaki a pálcikát, hogy megsérti a 
dobhártyát vagy károsodást okoz a középfül-
ben lévő hallócsontocskákon.

– Ha az átlagosnál több vagy sűrűbb 
állagú fülzsír termelődik, illetve ha 

porosabb, párásabb, nedvesebb helyen dolgozunk, esetleg szűkebb 
a hallójáratunk, körültekintőbben kell eljárniuk a fültisztítás során 
– hívta fel figyelmet az adjunktus. Ilyenkor érdemes paraffinolajat 
cseppenteni a hallójáratba, ez ugyanis elősegíti a spontán tisztulást 
és megkönnyíti a fülmosást.

Nyáron, a strandszezonban megszaporodhatnak a panaszok, mert 
a víz hatására megduzzad és dugót képezhet a fülzsír. Emellett a 
nem megfelelő méretű füldugók és a rendszeresen használt halló-
készülékek is elősegíthetik a fülzsír megrekedését, gátolva a termé-
szetes öntisztulást. Továbbá bizonyos bőrbetegségek – például az 
ekcéma vagy a pszoriázis is – előidézhetnek hallójárat-gyulladást. 

Ilyenkor már nem elégségesek a házi praktikák, 
mindenképpen fül-orr-gégész szakorvoshoz 
kell fordulni, aki egy néhány perces, fáj-
dalommentes beavatkozással eltávolítja a 

bennrekedt fülzsírt. Ennek egyik módja, 
hogy langyos vizet vagy sóoldatot be-
fecskendezve kimossák a hallójára-
tot, de az is gyakori, hogy kiszívják, 
vagy akár horoggal távolítják el a 
fülzsírdugót. Irritáció esetén gyógy-
szeres kezelést is alkalmaznak.

(forrás: Semmelweis Egyetem)
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Egészséges és sportos programok 
várták a családokat
Kellemes napsütés, finom falatok, játék és szórakozás, nyitott edzések, valamint többféle 
egészségügyi szűrés várta mindazokat, akik május 6-án ellátogattak az FMK-ba.  
A Ferencvárosi Családi Egészség- és Sportnap közönségét Katus Attila tornáztatta meg,  
a mozgást pedig Szalóki Ági és Szekeres Adrienn koncertjén lehetett folytatni.

– Ferencváros egyik legszebb hagyomá-
nya a családi egészségnap, amelyre a jelek 
szerint idén is több százan kíváncsiak – 
mondta el a helyszínen a művelődési köz-

pontot március óta vezető Hantos-Jarábik 
Klára, aki a megnyitó után a rajzpályázat 
díjátadóján segédkezett Zombory Miklós 
alpolgármesternek. Az önkormányzat „Az 
én Ferencvárosom (225 év)” címmel gyer-
mekrajzpályázatot hirdetett, melynek témája 
ezúttal az egészséges életmód volt. Az idén 
tizedik alkalommal megrendezett kiírásra 
több mint 80 kerületi gyermek jelentkezett, 
akiket a szervezők arra kértek, alkotásaik-
ban a városrész „életkora” is jelenjen meg. 
A nevezők ezúttal is kreativitásukról adtak 
számot: hol egy cipőtalpon, hol egy sport-
mezen, hol egy transzparensen köszönt visz-
sza a 225-ös szám. Vincze Angéla zsűrielnök 
azt is elárulta, mindössze azt írták elő, hogy 
a nevezők ne használjanak színes ceruzát.  
A József Attila Általános Iskola művész-
tanára szerint ugyanis a vonaltól vonalig 
színezés nagyon behatárolja a gyerekeket 
és csírájában fojtja el a kreativitást. Ehe-
lyett kollázst, olajpasztellt, esetleg akva-
rellt készíthetett az öt korcsoportban induló 
mezőny.  

A színpadon Szalóki Ági melegítette be a 
közönséget gyermekkoncertjével, majd a 
látogatók az FMK emeleti termeiben ve-
hettek részt számos sportág nyitott edzé-

sén: a jóga, a tájcsi, 
a hiphoptánc és a 
kardiotréning mel-
lett nordic walking 
„túrák” is indultak a 
szabadban. A kertben 
eközben több színté-
ren zajlottak prog-
ramok: a vendégek 
egészséges ételeket, 
növénykivonatokat, 
magokat, különle-
ges gyümölcsleve-

ket kóstoltak, és táplálkozási tanácsokat 
is kaptak. A gyerekeket ugrálóvár és euro 
bungee kötötte le, de kézműves foglalkozá-
sokon és a Társasjáték Klub játékpartijain is 
részt vehettek. A FEGYIÖK diákképviselői 
gyöngyfűzéssel, papírvirágok készítésével 
kedveskedtek a legkisebbeknek, akik egy 
hatalmas molinót is kifesthettek. A színpa-
don is a mozgásé volt a főszerep: az Erica C. 
Dance School hiphopbemutatója vérpezsdí-
tően hatott a közönségre, amely az újszerű 
sporteszközt, a mediballt is megismerhette. 
A színpadi edzést Katus Attila fitneszórája 
követte, és akikben még ezután is maradt 
szusz, Szekeres Adrienn koncertjén táncol-
hattak. 

Az egészségnapon a szűrővizsgálatok sem 
maradhattak el. A Mester utcai Szakrendelő 
munkatársai vércukor-, vérnyomás- és ko-
leszterinszintet mérő tesztekkel érkeztek, de 
eszközeikkel a csontritkulást is diagnosz-
tizálták. – A gyorstesztek csak tájékoztató 
értékeket adnak, ezért minden határérték 
felett mért lakost háziorvosához irányí-
tunk, aki egy komolyabb laborvizsgálattal 
járhat a probléma végére – mondta el la-
punknak Czinder Gézáné, a rendelőintézet 
ápolási igazgatója. Az eseményen fogászati 
és védőnői tanácsadás is elérhető volt. A 
rendezvényre kitelepült az Ifjúsági Első-
segélynyújtók Országos Egyesülete, a Kék 
Pont Drogprevenciós Alapítvány, valamint 
a Magyar Vöröskereszt is.  

                 T. D., fotók: FMKéptár.
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Madarat tolláról…
Madárismereti ötpróbával zárult a Madarak Városa Ferencváros projekt idei eseménysora a Dési Huber István Mű-
velődési Házban, valamint a Leövey Klára Gimnáziumban. A fél éven át tartó program részeként a kerületi gyerekek 
etetőt gondoztak, madarakat figyeltek meg, előadásokat hallgattak és vetélkedőn vettek részt.

Először május 10-én, a Madarak és Fák Napján az ovisok mérték 
össze tudásukat a József Attila-lakótelepi művelődési házban. Mivel 
a zárórendezvényen minden kerületi óvoda képviseltette magát, 
óriási nyüzsgés töltötte be a helyszínt, a lebonyolításban segédkező 
leöveys gimnazisták dicséretet érdemlően állták a kicsik ostromát.

A csapatoknak öt állomáson kellett jól teljesíteniük: találós kérdé-
sek megválaszolása, képek összepárosítása, lufidekorálás, rajzolás 
és színezés szerepelt a feladatok között. A verseny végén Sajó 
Ákos, a József Attila-lakótelepi Részönkormányzat elnöke adott át 
minden részt vevő intézménynek madaras társasjátékot, könyvet 
és plüssmadarat, illetve valamennyi gyermek kapott hűtőmágnest, 
valamint könyvjelzőt.

A nagyobbak számára május 15-én megtartott eseményre a Bakáts 
téri, a Kosztolányi Dezső, a Kőrösi Csoma Sándor és a Ferencvárosi 
Sport Általános Iskolákból érkeztek csapatok. A programvezető arról 
kérdezte a diákokat, milyen madarakkal találkoztak az iskolaudvaron 
a tanév során. A legtöbben galambot, cinegét és verebet láttak, de 

volt olyan kisfiú, aki kacsát is látni vélt az etetők körül. Gerséné 
Varga Ildikó, a Madarak Városa Ferencváros program felelőse arra 
figyelmeztetett, ha valaki télen elkezdi etetni a kistestű madarakat, 
lelkiismeretesen folytatnia kell azt az évszak végéig, mert ha oda-
szoknak, már nehezen tudnak máshonnan élelmet szerezni.

A gyerekcsapatok útja a Kodály teremben kialakított öt állomáson 
keresztül vezetett a célig. A feladatok egyikében tojásokról kellett 
kitalálni, hogy melyik madárhoz tartoznak, de arra is rákérdeztek, 
melyik madár hány tojást tojik. Egy másik állomáson a résztvevők 
tollakat helyeztek mikroszkóp alá, hogy kiderítsék, melyik madár 
a tulajdonosa. A versenyen madárhang-, láb- és csőrfelismerési 
feladat, valamint kirakójáték is szerepelt. A tanulók levezetésként 
lufiból hajtogathattak madarakat. 

A Leövey Klára Gimnázium biológia-földrajz tanára, Gerséné 
Varga Ildikó a versenyszámok végén röviden összegezte a Bácskai 
János polgármester ötlete alapján megvalósult projektet. A 2015 
novemberében elindított programsorozat részeként – amelyhez 8 

óvoda és 7 iskola csatlakozott 
– elsőként madáretetőket, majd 
-odúkat helyeztek ki. Később 
az intézmények a gyerekek 
madárrajzaiból kiállítást ren-
deztek, tavasszal pedig Nyíri 
Béla önkéntessel kitisztították 
a madárodúkat. A Magyar Ma-
dártani Egyesület előadásokat 
tartott az iskolákban és az óvo-
dákban, az idei programsoro-
zatot pedig az ötpróba zárta. 
A projekt során Ferencváros 
Önkormányzata biztosította az 
etetőket, az eleséget, a kreatív 
foglalkozások lebonyolítását és 
a madárvédelmi programhoz 
szükséges ismeretanyagot. A 
jelen lévő négy iskola képvi-
selői Gerséné Varga Ildikótól 
és Nyíri Béla önkéntestől ve-
hettek át ajándékokat.

Belépő az irodalomba
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás támogatáskezelő a nemzeti tehetség Prog-
ram végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a köznevelési és a kultu-
rális intézményekben működő tehetséggondozó projektek támogatására. A pályázaton a Ferencvárosi Sport Általános 
Iskola és Gimnázium vissza nem térítendő támogatást nyert.

A pályázat célja a tehetséggondozás, a személyiségfejlesztés, illetve 
a különböző intelligenciaterületek komplex megerősítése volt alsó 
tagozatban. A foglalkozások tematikája – az életkorhoz igazodóan – 
a mesékre épült. A mese mint „belépő” az irodalomba, az olvasásba, 
az értelmi, érzelmi fejlődés területén jelent meg a foglalkozásokon.

Zárásaként háromnapos szaktábort tartottak Királyréten, ahol 
elmélyítették a foglalkozások témáját, ugyanakkor a gyermekek 
interperszonális kapcsolataik is erősödhettek. A tábor programja a 
mesékre épült fel: a dráma- és mesepedagógia, az alkotó-fejlesztő 
meseterápia a kreatív írás és a vizuális kultúra eszközeit használva, 

követve a mesei történetet váltak mesehősökké a gyerekek. A mesék 
útjain barangolva, a meseszereplők alakjába, karakterébe bújva 
lehetőség nyílt a felszabadultabb játékra is. A tábori körülmények 
pedig inspiráló környezetet teremtettek a tanulók kreativitásának 
kibontakoztatásához.

A foglalkozásokat Nagy Magdolna, az iskola alsó tagozatos ta-
nítója, tánc- és drámapedagógus, meseterapeuta, mediátor és Z. 
Mezey Erzsébet drámapedagógus tartotta.  A pályázat megírásáért, a 
szervezéséért és a beszámoló elkészítésért Törőcsik Judit, az iskola 
tanítója volt a felelős. 
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Iskolások tisztították meg a Haller parkot
220 kerületi diák szabadította meg  
az eldobált hulladékoktól Középső-
Ferencváros legnagyobb zöld területét 
május 17-én. A „Fogadjunk örökbe 
egy parkot” elnevezésű program  
a Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat (FEGYIÖK) egyik 
önkéntes vállalása, amelyben arra tesz 
ígéretet, hogy gondját viseli egy kivá-
lasztott közterületnek.

Kállay Gáborné alpolgármester üdvözlőbe-
széde után Koch Kata ifjúsági polgármester 
mondott köszönetet a jelenlévőknek a rész-
vételért, majd eligazítást tartott az előzete-
sen az összes helyi iskolában meghirdetett 
szemétszedő akcióról, amit a középiskolások 
közösségi szolgálatként is leigazolhattak. A 
FEGYIÖK a Ferencvárosi Drogellenes Stra-
tégiában, valamint a Gyermek- és Ifjúsági 
Koncepcióban is vállalta, hogy örökbe fogad 
egy parkot, amit évente többször rendbe hoz. 
Koch Kata közölte, azért esett a választásuk 
erre a zöld területre, mert a H52 Ifjúsági 
Irodával szemben található, így mindenki 
örömmel fogja gondját viselni. A FESZOFE 
kesztyűket és szemeteszsákokat biztosított 
a munkához.

A szemétszedő akcióhoz rengeteg ferenc-
városi tanuló csatlakozott: az általános és 
középiskolásokból szerveződött 220 fős 

csapat az egész parkot végigfürkészte, és 
összeszedte az eldobált hulladékokat. A 
kétórás akció során több mint 50 zsák sze-
mét gyűlt össze; a diákok nemcsak használt 
csomagolóanyagokat, de romos bútorokat, 
elnyűtt babakocsit is találtak. 

Mivel a kerületben a drogszemetet is szak-
szerűen gyűjtik, ha a gyerekek injekciós tűt 

találtak, szóltak a közterület-felügyelők-
nek, akik biztonságosan összeszedték azt. 
A munka végén a résztvevők ásványvízzel 
és pereccel töltődhettek fel. Az akció idő-
pontja a legszerencsésebben alakult, hiszen 
a Haller parkban másnap tartották meg az 
iskolásoknak szóló, 27 sportágat bemutató 
Sportpróbáló programot.     T. D.

50 éves a Csudafa Óvoda
Már a bejárat felett büszkén hirdeti 
a felirat az Óbester utca 9. szám alá 
érkező számára: 2017-ben 50 éves  
a Csudafa Óvoda. Színes léggömbök, 
rajzok, dekorációk szolgáltak méltó 
háttérként az ünnephez, amelynek 
megkoronázása a május 18-i nagysza-
bású ünnepség volt.

Surmanné Keztyűs Tünde óvodavezető 
üdvözölte a gyerekeket, a megjelent nyug-
díjas kollégákat és a vendégeket, köztük 
Zombory Miklós alpolgármestert. Röviden 
emlékeztetett az óvoda múltjára, a korábbi 
vezetőóvónőkre, valamint az itt töltött im-
már több mint 30 esztendejére. Elmesélte a 
gyerekeknek, hogyan épült fel fél évszázad-
dal ezelőtt az ovi, majd a Micimackó egy 
részletével kedveskedett a legkisebbeknek.

– Csupán 32 évig tanítottam iskolában, 
mégis 32 túrógombóc is milyen sok, hát 
még milyen sok 50 túrógombóc – tette át-
élhetővé a gyerekek számára a jubileumi 
ünnep távlatait Zombory Miklós, aki örömét 
fejezte ki a sok fiatal kolléga láttán, illetve 
megdicsérte a jól viselkedő, figyelő kicsiket, 
majd megköszönte a pedagógusok munká-

ját. Végezetül Móricz Zsigmondot idézte: 
„Embert nevelni a legszebb hivatás, légy 
nemes, gazdag lelkű ember, hogy emberré 
tehess másokat a magad embersége által”.

Az esemény második részében a produk-
cióké volt a főszerep, a zeneovisok hosszú, 
változatos műsort adtak elő, rengeteg ének-
kel, mondókával, tánccal, játékkal. A 6-os 
csoport mesejelenetét papírból készült fej-

díszeik tették emlékezetessé, a műsor méltó 
lezárása pedig az óvó nénik saját énekes, 
táncos előadása volt – mondani sem kell, 
ez aratta a legnagyobb sikert. Nincs szüli-
nap torta nélkül, tudják ezt már az ovisok 
is, a gyerekek az 50 gyertya elfújása után 
közösen majszolhatták el az intézmény szü-
letésnapi nyalánkságát.

M. K.
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Bácskai János az elnökségben

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség április 
28-i közgyűlésén új elnökségi taggal bő-
vült a sportág vezetése: Bácskai Jánost, 
Ferencváros polgármesterét, a Budapesti 
Kajak-Kenu Szövetség elnökét választották 
meg a budapesti régió képviselőjének.

– A sportággal való kapcsolatom örök 
szerelem: negyven éve kajakozom, és há-
rom éve vezetem a Budapesti Kajak-Kenu 
Szövetséget – mondta Bácskai János. Hoz-
zátette: annak ellenére, hogy az ország Bu-
dapest-centrikus, a kajak-kenu szövetség 
nem az, ám a versenyzők számát tekint-
ve a fővárosi klubok az élen járnak. – A 
Budapesti Kajak-Kenu Szövetség legfőbb 
feladata az utánpótlás-támogatás, ezt évente 
négy versennyel biztosítjuk. Minden sport-
ág sikeres jövője az utánpótlás-nevelésen 

múlik, és úgy érzem, a klubok most hasz-
nos képviseletet kapnak ehhez a szövetség 
elnökségében – fogalmazott megválasztása 
után.        (forrás: MTI) 

Négy újoncérem
A vívó újonc országos bajnokságot az UTE 
Király utcai termében rendezték meg. A 
Ferencváros ifjú tőrözői jól szerepeltek, 
négyszer is felállhattak a dobogóra.

A fiúk egyéni versenyében Bányik Benjá-
min egészen a döntőig jutott, végül ezüstér-
mes lett. A csapatok küzdelmében a Bányik, 
Skorka Csongor, Vid Attila, Tóth Zsombor 
összetételű FTC a harmadik helyen végzett.

A lányoknál kétszer is aranyéremnek 
örülhettek a Fradiért szorítók. Az egyéni 
viadalon Zsoldosi Emília valamennyi ellen-
felét legyőzte, Kovács Réka az 5., Balogh 
Virág pedig a 6. pozícióban zárt. A Zsoldo-

si, Kovács R., Fenyvesi Viktória és Szabó 
Vanda alkotta gárda sem talált legyőzőre, 
és magyar bajnok lett.

Sikerek a szőnyegen
Tizenhárom ország 550 fiatal birkózója lé-
pett szőnyegre a horvátországi Ludbregben 
megrendezett nemzetközi utánpótlásver-
senyen, köztük a Ferencváros sportolói. A 
zöld-fehérek remekül szerepeltek a viada-
lon: hat érmet szereztek.

Három ifjú fradista a dobogó legfelső fo-
kára állhatott, a lányoknál Szabados Noémi 
(65 kg), a fiúknál Váradi Zsolt (59 kg) és 
Seregi Balázs (76 kg) nyert aranyérmet. 
Második helyezett lett Vajó Vajk (44 kg), 
míg Scheuring Márton (38 kg) és Kudelász 
Hunor (54 kg) harmadikként zárt. A Fe-
rencváros 35 csapat közül a nyolcadik he-
lyen végzett.

Kupadöntős a Fradi
A labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében a Ferencváros  
az nB III Középcsoportjának bajnokával, a Budafoki 
MtE-vel csapott össze. A zöld-fehérek két magabiztos győ-
zelemmel jutottak a fináléba, ahol a Vasassal találkoznak 
május 31-én, az Üllői úton.

Az első meccsen a piros-feketéknél több korábbi ferencváro-
si futballista is pályára lépett, edzőjük pedig Prukner Lász-
ló, aki 2011-ben bronzérmet nyert az FTC-vel. A budafoki-
akat népes szurkolótábor kísérte el, és bár sok örömük nem 
lehetett a látottakban, végig lelkesen biztatták kedvenceiket.  
A zöld-fehérek azonnal kapujukhoz szorították a vendégeket, és már 
szűk egy óra elteltével kialakult a 8-0-ás végeredmény. Később már 
csak helyzetek adódtak, a budafoki kapus kiválóan védett.

A visszavágó igazi népünnepély volt a Promontor utcában, meg-
teltek a BMTE stadionjának lelátói. A Fradiban kezdő volt az él-
vonalban nem sokkal korábban bemutatkozó Kundrák Norbert, 
aki két szép góllal jelezte, komolyabb feladatok esetén is lehet rá 
számítani. Helyet kapott a csapatban Csernik Kornél, majd a má-
sodik félidőben Csonka András és Batik Bence is. A zöld-fehérek 
védekezésébe becsúszott néhány hiba, így a hazai drukkerek két 
gólnak is örülhettek. Elöl ismét sok helyzet kimaradt, kétszer a 

kapufa mentett – 4-2 lett a vége. A Ferencváros 2015 és 2016 után 
zsinórban harmadszor is megnyerheti a serleget, a fináléban a Va-
sassal csap össze az Üllői úton. A május 31-én 19 órakor kezdődő 
mérkőzésre a bérletek nem érvényesek. 

    M. S.

Dráma a fináléban
A női labdarúgó-bajnokság döntőjének esélyese egyértelműen a Ferencváros volt, amely 
az alapszakaszban és a rájátszásban négyből négyszer verte meg az MtK Hungáriát, 
legutóbb áprilisban 8-3-ra.

Minden a zöld-fehérek mellett szólt, akik ennek megfelelően végigtámadták az első mérkőzést a Kocsis 
Sándor Sportközpontban. Ám a várva várt gól nem akart megszületni, minden helyzet kimaradt, majd 
a 85. percben egy ellentámadás végén az MTK talált a kapuba.

A szezonbeli második vereség ellenére mindenki abban bízott, hogy majd a Hidegkuti Stadionban nyer 
az FTC. A 29. percben a partjelző egy szabályos góltól fosztotta meg a folyamatosan rohamozó Fradit, 
ezután pedig már nem sikerült bevenni a kék-fehérek kapuját. A meccs egyetlen találata a 77. percben 
esett, egy beadás után a labda az MTK játékosának válláról pattant a gólvonal mögé. Hiába szerzett tehát 
húsz mérkőzésen 95 gólt a Ferencváros, az évad két legfontosabb összecsapásán egyet sem tudott, így 
a rivális két kapura lövéssel visszahódította a bajnoki címet a két legutóbbi kiírást megnyerő Fraditól.  

sport

röviden
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Új fiúk a hokisoknál
Alighogy véget ért a magyar jégkorongbajnokság, a Ferencváros máris megkezdte a felkészülést az új idényre – egyelő-
re a tárgyalóasztalnál. A szakosztályvezetés komolyan gondolja, hogy jövőre előrébb szeretne lépni a csapat.

Két évvel ezelőtt érkezett a zöld-fehérekhez 
a svéd edző, Greg Lindqvist. A Fradi kerete 
is erősödött, és a mesterrel mindkétszer be-
jutottak a rájátszásba – idén a negyeddöntő-
ben hatalmas küzdelmet vívtak a címvédő, 
majd ismét bajnok DVTK Jegesmedvék 
gárdájával. A fejlődés folytatódhat, mert a 
szakember újabb egy évvel meghosszabbí-
totta szerződését.

Szintén marad, így már a harmadik sze-
zonját tölti az FTC-nél a kanadai Jereme 

Tendler. A csatár mindkét eddigi idényében 
házi pontkirály volt. Továbbra is zöld-fe-
hérben játszik Juhamatti Hietamäki. A finn 
hátvéd sorozatban harmadik, összességében 
negyedik bajnokságát kezdi a Fradinál.

Rutinos kapussal erősített a Ferencváros: 
a 24. születésnapját júniusban ünneplő 
Pleszkán József ifistaként már hokizott az 
FTC-ben, később pedig többször szerepelt a 
korosztályos válogatottakban. Most kétéves 
kontraktust írt alá a zöld-fehérekkel. 

A 26 esztendős csatár, a sokszoros utánpót-
lás-válogatott Virág Tamás Újpestről érke-
zett a Fradihoz. A MAC-tól két 21 éves védő 
jött a IX. kerületiekhez, Lakatos Levente és 
Jászai Dávid egyaránt szerepelt a korosztá-
lyos válogatottakban. Az ötödik új játékos, a 
22 esztendős utánpótlás-válogatott hátvéd, 
Korbuly Gergely a Fehérvár AV19-től szer-
ződött a Ferencvároshoz.

M. S.

Döntőben az atléták
Jól szerepelt a Ferencváros a 
2017-es atlétikai csapatbajnok-
ság elődöntőjében. A zöld-fehé-
rek sportolói a miskolci viadalon 
a hatodik helyen végeztek, így 
bejutottak a szeptemberi dön-
tőbe.

Az atlétikai csapatbajnokságon az 
egyes versenyszámokban nem érmeket 
kapnak a sportolók, hanem pontokat, 
és az összesítés alapján alakul ki az együttesek sorrendje. A Ferencváros a Keleti régióban 
küzdött a fináléba jutásért. A sporteseményen ötven rajthelyet vehet igénybe egy gárda, 
számonként legfeljebb négyet. A Fradit 34 fő képviselte, az együttestől döntőt érő helyezést 
vártak a szakosztály vezetői.

A zöld-fehérek atlétái nem okoztak csalódást. A tizenhat gárdát felvonultató mezőny-
ben sokáig az ötödik helyen állt a ferencvárosi csapat, végül pedig a hatodik pozícióban 
zárt, meggyőző fölénnyel a mögötte álló együttes előtt. Kiemelkedő eredményt értek el 
a távolugrásban és a hármasugrásban a fradisták. Előbbi számban Virovecz István, Szabó 
László, Galambos Tibor volt a sorrend, míg az utóbbiban Galambos Tibor, Kiss Dániel 
Botond és Prekli Zoltán állhatott fel a dobogóra. Diszkoszvetésben Huszák János győzött, 
magasugrásban Abdul Kevin Kristóf, a 10 km-es gyaloglásban pedig Tokodi Dávid végzett 
a második helyen. A hölgyeknél több negyedik és ötödik helyezés született. Az országos 
döntőt szeptember 9–10-én Székesfehérvárott rendezik meg.           (ms)

Először az NB I-ben
Mindig öröm, ha egy fiatal labdarúgó élvonal-
beli bemutatkozásáról adhatunk hírt. A Fe-
rencváros Debrecen elleni bajnoki mérkőzésén 
először lépett pályára az nB I-ben Kundrák 
norbert.

A 180 cm magas, elsősorban a széleken hasznos fi-
atalember öt nappal 18. születésnapja előtt debütált 
a legmagasabb osztályban. Kundrák korábban már 
ötször ült a kispadon, Thomas Doll vezetőedző pedig 
most látta elérkezettnek az időt, hogy a támadó élesben 
is játsszon a csapat tagjaként. A miskolci születésű 
futballista a DVTK és a Honvéd után tavaly nyáron 
került az Üllői útra, ebben az évadban tizenhatszor 
szerepelt az NB III-as együttesben, és két gólt szerzett. 
Októberben egy Magyar Kupa-meccsen csereként már 
játszott a felnőttek között. Reméljük, egy szép karrier 
első pillanatainak voltunk szemtanúi május 13-án.    (m)

sport

Bokszaranyak
Háromszor állhatott fel a dobogó tete-
jére ferencvárosi ökölvívó a Kincsem 
Parkban megrendezett Budapest-baj-
nokságon.

A serdülők között a 40 kg-os súlycsoport-
ban szereplő Oláh Rodrigó érte el a legjobb 
eredményt, aranyérmet szerzett. A juniorok-
nál is volt döntőse a Fradinak: a +80 kg-
osoknál Raduly János ezüstérmes lett.

A felnőttek mezőnyében az FTC mindkét 
frissen igazolt bokszolója bizonyította, hogy 
megérte őket szerződtetni. Szaka István az 
52, Tallósi Péter pedig a 81 kg-os súlycso-
portban nyert Budapest-bajnoki címet. A két 
válogatott sportoló a Madárfészek Akadé-
miáról érkezett, és lapzártánk után egy ran-
gos oroszországi 
tornán léptek 
szorítóba. A 
69 kg-osok 
között Ki-
rály Viktor 
a második 
helyen végzett. 
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Helytörténeti kvíz
Ebben a lapszámban a szomszédos 
kerületekre vonatkozó kérdéseket 
találnak kvízünkben. A helyes vála-
szokat a szerkesztoseg@ferencvaros.
hu címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot sor-
solunk ki.

1. Mi az V. kerület nevének második 
tagja? Belváros-…

A) Lipótváros
B) Újlipótváros
C) Városközpont

2. Ferencvároshoz hasonlóan 
a VIII. kerületben is nagy volume-
nű városrehabilitáció zajlik. Melyik 
negyedben?

A) Corvin-negyed
B) Magdolna-negyed
C) Palotanegyed

3. Ma már nehéz elképzelni, de 1936-
ban Kőbányán nemzetközi autóver-
senyt rendeztek. Hol?

A) A Hungexpo területén
B) A Népligetben
C) Az Új köztemető helyén

4. A kispesti Wekerletelep központjában 
áll egy magyar tévésorozat emblemati-
kus épülete. Melyiké?

A) Barátok közt
B) Éjjel-nappal Budapest
C) Szomszédok

5. Soroksár a főváros legfiatalabb ke-
rülete, amely egy népszavazás követ-
kezményeként vált ki Pesterzsébetből. 
Mikor?

A) 1922-ben
B) 1975-ben
C) 1994-ben

6. Melyik nem XI. kerületi városrész?

A) Szentimreváros 
B) Zugliget 
C) Őrmező

Előző lapszámunk nyertese: Kaiser Er-
zsébet. Gratulálunk! Jutalma átvételével 
kapcsolatban e-mailben értesítjük. A helyes 
megfejtés: 1 – B, 2 – C, 3 – B, 4 – A, 5 – 
C, 6 – C.
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impresszum

sikerrel szerepeltek 
a szépkorúak a fesztiválon
Balatonfüreden, az Annabella Hotelben rendezték meg április 18–20-án 
a Nyugdíjas Amatőr Művészeti Együttesek Országos Fesztiválját, amelyen 
fellépett és jelentős közönségsikert aratott a Ferencvárosi Szépkorúak Dalköre. 
A csapat most egy május végén megrendezendő nemzetközi találkozóra, illetve 
a nyugdíjasok juniálisára készül.

A dalkör tizenegy fővel vett részt az esemé-
nyen, ebből kilencen a Szerető Kezek, ketten 
pedig a Platán Idősek Klubjából érkeztek. 
A műsort Kosztolányi Attila zenepedagógus-
szociális munkás, a Friss utcai idősklub ok-
tóberben kinevezett nappaliellátás-vezetője 
tanította be, illetve kísérte zongorán. A régi 

magyar filmslágerekből összeállított egyve-
leget nemcsak a közönség, hanem a zsűri 
is együtt énekelte a IX. kerületi csapattal, 
végül olyan hosszú tapsot kaptak, hogy há-
romszor kellett meghajolniuk a nagyérdemű 
előtt. Lapunk érdeklődésére Kosztolányi 
Attila elmondta, a dalköralapítás ötletét ko-
rábbi munkahelyéről hozta, és bár kezdetben 
volt némi idegenkedés – mondván, mi már 
túl öregek vagyunk ehhez, évtizedek óta 
nem énekeltünk –, mégis hamar összejött 
a szükséges létszám. 

Első szereplésük tavaly decemberben volt, 
amikor az idősklubok karácsonyi rendezvé-
nyén adtak elő meghitt, ünnepi műsort. Ezt 
követően februárban egy vidám farsangi 
egyveleget tanultak be, illetve Kőbányán, 
a Szenior „Ki Mi Tud”-on léptek fel. Kö-
vetkező előadásuk május 28-án lesz, amikor 
Cserkeszőlőn, egy nemzetközi nyugdíjas ta-
lálkozón énekelnek, ahová a magyarországi 

résztvevők mellett Erdélyből, Szlovákiából, 
Németországból és Ausztriából is érkez-
nek fellépők. Itt a ferencvárosi szépkorúak 
többek közt argentin tangó dalokat fognak 
énekelni. A dalköralapító szeretné elkerülni, 
hogy az emberek azt gondolják: „van ugyan 
egy jó produkciójuk, de mindig ugyanazt 

adják elő”, ezért a repertoár összeállítása-
kor nagy hangsúlyt fektet a változatosságra, 
a sokszínűségre. 

Jelmondatukkal kapcsolatban, amely 
Kodály Zoltántól származik, és így szól: 
„A zene a lélek gyógyszere”, elárulta, vallja 
hogy az éneklés számos pszichoszomatikus 
betegség elviseléséhez, sőt, akár gyógyításá-
hoz is megfelelő „terápiás módszer”.

A Ferencvárosi Szépkorúak Dalköre je-
lenleg 12–15 fővel működik, ami közelít 
az ideális létszámhoz, ám a klubvezető el-
mondta, további jelentkezőket is örömmel 
várnak soraikba. Elsősorban olyan, énekelni 
szerető kerületi nyugdíjasok (hölgyek és 
urak) csatlakozhatnak, akik valamely ferenc-
városi idősklub tagjai. A próbákat minden 
héten szerda délután tartják a Szerető Kezek 
Idősek Klubjában (Friss u. 5.). Érdeklődni 
a 06/1/280-6702-es telefonszámon lehet.

V. L.
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Kiemelt rendezvények
• A televízióban nagy sikerrel vetített Magyarország története 

című sorozatból kaphatnak izgalmas kivonatot a Mindentudás 
Akadémiája május 29-i előadásán. Hogyan épült egy jurta? Mi 
a csízió, hol van az Óperencia, mi köze a Mariahilferstrassénak 
Kiscellhez? Egyáltalán: mikor érkeztünk a Kárpát-medencébe? 
Mit tettünk le a majtényi síkon? És hol írta alá Görgey a fegyverle-
tételi okmányt? Nagy György televíziós műsorvezető, szerkesztő, 
akit az Ablak, a Szabadság tér 17., a Főtér vagy a Köztévé című 
műsorokból ismerhetünk, a tőle megszokott  élvezetes stílusban 
beszél majd hazánk történetéről.

• ÚJ PROGRAM! Június 12-én hagyományteremtő szándékkal 
Demencia Kávézó elnevezésű programsorozatot indítunk a Ráday 

utcai Balázs Café & Bistroban, melyre szeretettel várjuk a témában 
érintetteket és családtagjaikat. Az egyes alkalmak során szakem-
berek beszélnek a betegségről, annak megelőzéséről, kezeléséről, 
az érintettek – igény szerint – foglalkozásokon vehetnek részt. 
További információt az idosugy@ferencvaros.hu címen vagy a 
215-1077/392-es telefonszámon kaphatnak.

• A 2. féléves programok szervezéséhez várjuk ötleteiket, kíván-
ságaikat, javaslataikat. Ha van olyan szakember, színész, előadó-
művész, akinek szívesen meghallgatná előadását, olyan téma, 
amelyről örömmel tudna meg többet, vagy olyan új programfajta, 
amelyen részt venne, kérjük, küldje el javaslatait az idosugy@
ferencvaros.hu címre!

Mindentudás Akadémiája
Szeminárium az iszlám országokról:
Qatar és Szaúd-Arábia
Május 25. (csütörtök) 15.30 
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)
Magyarország apróbetűs története, igaz és 
meghamisított legendák
Nagy György előadása
Május 29. (hétfő) 16.00 
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)
Helytörténeti szeminárium:
A 225 éves Ferencváros híres vendéglői
Május 30. (kedd) 14.00 
Helytörténeti Gyűjtemény (Erkel utca 15.)

Íróműhely
„Énekelget bennünk valahol”
Május 29. (hétfő) 14.30 
FSZEK Boráros téri Könyvtár (Boráros tér 2.)

Cukorbetegklub
Május 30. (kedd) 14.30 
FESZ Oktatóterem (Dandár utca 28.)

Természetjárás
Körséta az Óbudai-szigeten
Június 3. (szombat) 10.00 
Találkozó a Margit híd budai hídfő HÉV-
pénztárnál

Országos Szenior 
Rapid Sakkbajnokság

Kerületi elődöntő
Június 6. (kedd) 10.00 
FMK (Haller utca 27.)
A részvétel regisztrációhoz kötött (idosugy@
ferencvaros.hu, 215-1077/392).

Nordic walking haladó csoport
Félévzáró séta a Szentendrei-szigeten
Június 6. (kedd) 9.00 
Találkozó a Lenhossék utca 
24–28. földszintjén
A részvétel regisztrációhoz kötött 
(idosugy@ferencvaros.hu, 215-1077/392).

Helytörténeti séta
A 225 éves Ferencváros híres vendéglői 2. 
(közkívánatra)
Június 7. (szerda) 10.00
Találkozó a Corvinus Egyetem Duna felöli 
bejáratánál (Fővám tér)

Sakk-klub
Május 30. (kedd) 10.00 
FMK (Haller utca 27.)

Német társalgási klub  
Május 30., június 6. (kedd) 10.30 
FMK (Haller utca 27.)

Chikungtanfolyam
Május 30. (kedd) 11.00 
Lenhossék utca 24–28. tornaterem
Júniusban a foglalkozások szünetelnek!

Festőklub 
Május 30., június 6. (kedd) 13.00 
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss utca 5.)

Gyógytorna
Május 24., 31., június 7. (szerda) 11.00 
Dési MH (Toronyház utca 17/B) 
FMK (Haller utca 27.)

Táncklub 
Én táncolnék veled…
Május 24., 31., június 7. (szerda) 14.00 
FMK (Haller utca 27.)

3-1-2 meridiántorna
Május 24., 31., június 7. (szerda) 15.30 
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti 
energiajóga időseknek

Május 26., június 2. (péntek) 10.00 
Lenhossék utca 24–28. tornaterem

Vízitorna
Május 27., június 2. (péntek) 16.00 
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester utca 19.) 
Weöres Sándor iskola uszodája 
(Lobogó utca 1.)

Számítógép- és 
mobiltelefon-tanácsadás

Szent-Györgyi iskola (Lónyay utca 4–8.): 
május 29. (hétfő) 14.30
Ferencvárosi Sport iskola (Telepy utca 17.): 
május 30. (kedd) 15.00
Weöres Sándor iskola (Toronyház utca 21.): 
május 25. (csütörtök) 15.30Weöres Sándor 
iskola uszodája 
(Lobogó utca 1.)

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, valamint a kezdő és haladó számítógép-kezelői 
kurzusok a regisztrált résztvevők számára a meghirdetett időpontokban és helyszíneken zajlanak.

idősügyi programajánló
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Válaszok sikeres magyaroktól
Közel 20 év interjúit gyűjtötte csokorba Szarvas István Kérdeztem-Válaszoltak című kötetében, melynek folytatásáról 
is beszélgetett Rozs Borbála újságíró a szerzővel a Szó és ember című irodalmi programsorozat legutóbbi találkozóján. 
Az Újra Kérdeztem-Válaszoltak című kiadványban hazánk közéleti szereplői, tudósai, jeles művészei, kiemelkedő spor-
tolói és gazdasági szakemberei mindannyiunkat érintő kérdésekről osztják meg gondolataikat, de a siker titkáról is szót 
ejtenek. 

Szarvas István mérnökként diplomázott, 
majd hosszú évekig belsőellenőrzési ve-
zetőként tevékenykedett. A rendszerváltás 
késztette elhagyni pályáját, és végre bele-
foghatott abba, ami régóta érdekelte. Elő-
ször a szakma közelében maradt: a Gép-
ipar című újság főszerkesztője lett, majd 
a Hetedhéthatár magazinhoz vették fel, ahol 
20 éve dolgozik.

A Kérdeztem-Válaszoltak első kötetében 
32, a másodikban 27 interjú segítségével 
tekinthetünk be egy-egy szakma műhelytit-
kaiba, megérthetjük a nyilatkozók tevékeny-
ségének mozgatórugóit, megismerhetjük 
értékítéleteiket, összességében pedig sajátos 
korrajzot is kapunk. Az először 2008-ban 
kiadott interjúkönyvben az indiai és az iz-
raeli nagykövet, akadémikusok, sportolók, 
illetve olyan üzletemberek nyilatkoznak, 
mint például Zwack Péter. Faludy György és 
Bródy János a művészet feladatáról vall, de 
a szerző miniszterelnököket is mikrofonvég-
re kapott: Horn Gyula, Medgyessy Péter és 
Orbán Viktor válaszait olvasva részletesebb 
képet kaphatunk a magyar politikai gondol-
kodás változásairól. 

A második kiadvány szintén színesre sike-
redett: megtudhatjuk, Veiszer Alinda miért 
nem gyerekkori vágyát teljesítette be, hogy 
színésznő legyen, hogy Kokas Katalin Liszt-
díjas hegedűművész a magánéletben csa-
ládcentrikus édesanya, valamint azt is, mit 

érzett Erdő Péter bíboros-prímás, amikor 
jelölték a pápaválasztáson. A Dél-Kalifor-
niai Egyetem egykori tanára, Oláh György 
Nobel-díjas kémikus a magyar kutatók kilá-
tásait világította meg, Máthé Gábor jogász-
professzor interjújából pedig az is kiderül, 
fontosnak tartja, hogy a világpolitikát ne az 
érzelem, hanem az értelem irányítsa. A szer-
ző arról is beszélt, interjúalanyainak válasza-
iból kiviláglik, a versenyképességhez vezető 
út kizárólag a magas színvonalú oktatáson 
keresztül vezet, a sikerhez azonban a fiatalok 
motivációja is szükséges. Szarvas István két 

kötete révén az olvasó az újságírói szakma 
titkaiba is bepillantást nyerhet. Amint elő-
szavában Truman Capote-t idézve írja, úgy 
véli: „Az interjúkészítés művészetének titka, 
hogy hagyjuk a másiknak azt hinni, hogy ő 
készít interjút velünk”.

A Börzsöny utcai könyvtárban rendezett 
eseményen Bodza Klára népdalénekes is 
közreműködött, aki a találkozó szüneteiben 
moldvai csángó népdalokat énekelt tilinkó 
kísérettel.

T. D.

Zupka Ferenc 1960–2017
Családtagjai, barátai, kollégái, tanítványai 
vettek megrendülten búcsút április 13-án 
Zupka Ferenctől, a Weöres Sándor Álta-
lános Iskola és Gimnázium tanárától, aki 
hosszú, súlyos betegség után 57 esztendős 
korában hunyt el. A József Attila-lakótelepen 
több mint harminc éven át oktatta, nevelte 
a nebulókat a rá jellemző alapossággal és 
szeretettel. Sokat foglalkozott a hátrányos 
helyzetű diákok fejlesztésével, emellett 
szinte szárnyakat adott a jó képességű, ki-
magasló tehetségű tanulóknak, akik sorra 
bizonyítottak is a különböző versenyeken. 
A népszerű pedagógus rendszeresen vállalt 
osztályfőnöki feladatot, a rábízott gyerme-
keket igényességre, pontos, precíz munkára 
ösztönözte. Magát is folyamatosan képezte, 
három évvel ezelőtt kiváló teljesítménnyel 
mesterpedagógus lett, tanfelügyeleti szak-

értőként is dolgozott. Szakterülete a peda-
gógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus-
minősítés volt, szakértők felkészítésével is 
foglalkozott. Nyaranta mintegy huszonöt 
esztendőn át vett részt a tanulók táboroz-
tatásában. Zupka Ferenc hűséges volt hi-
vatásához, iskolájához, szintén pedagógus 
feleségéhez, Marikához, akivel harmincöt 
éven át éltek együtt, és büszke volt gimna-
zista leányára, Kornéliára is. Amikor meg-
betegedett, osztályát kénytelen volt átadni 
egyik kollégájának. Tanítványai azonban 
rendszeresen felkeresték, megosztották vele 
élményeiket, és szorítottak neki, hogy le 
tudja küzdeni a betegséget. Sajnos nem si-
került. Lakóhelyén, Soroksáron szomorúan 
búcsúztak tőle mindazok, akik ismerték és 
szerették, s szívükben mindannyian megőr-
zik e nagyszerű pedagógus emlékét.
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Ferencvárosi Gyereknap 

Május 27. 10.00–16.00
Helyszín: FMK kertje 
A belépés díjtalan!

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

A Mozdulatcsiszoló 
Táncműhely bemutatja

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

Szép Szó Versmondó Műhely

Szép szó hét évszázadon át – az első 
nyelvemléktől napjainkig
Játékos verstanulás kicsiknek és nagyoknak
Moderátor: Tóth Zsuzsanna drámapedagógus, 
a Magyar Versmondók Egyesületének tagja
Május 30. 16.00
Helyszín: József Attila Emlékhely (Gát u. 3.)
A belépés díjtalan!

Roma táncház

Június 2. 17.00
Táncházvezető: Farkas Zsolt, 
a Khamoro Budapest Band vezetője
A belépés díjtalan!

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS 
NAPJA FERENCVÁROSBAN

Június 2. 10.00
Assisi Szent Ferenc-templom (Bakáts tér 13.)

Programok:

10.00 Bácskai János polgármester köszöntője
10.10 Tíz magyar népdal közös eléneklése 
ferencvárosi és határon túli testvérvárosokból 
érkező iskolások közös kórusának közreműkö-
désével
10.30 A 2017. évi „Magyar Nyelvért” 
díjak átadása
Polgármesteri Elismerő Oklevél átadása
10.35 Dancs Máté szavalata
10.40 „Pünkösd határon innen és túl” – határon 
túli testvérvárosok diákcsoportjainak pünkösdi 
műsora
A Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 
kórusának műsora
11.10 Az Összetartozás Fájának ünnepélyes 
megöntözése

V. FERI FESZT 

Június 8. 9.00–14.00
Prevenciós nap a Kábítószer Ellenes 
Világnap alkalmából
A biztonságosabb szórakozás és a nyári 
munkavállalási lehetőségek népszerűsítése 
fiataloknak

Programok:

9.00 „K+K+K+K – Közlekedés, Környe-
zet, Kábítószerek, Korosztályos veszélyei”, 
egészségnevelő, szemléletformáló előadás 
a drogokról
11.00–14.00 szabadtéri programok
Civil szervezetek prevenciós szolgáltatásai, 
tanácsadások, „részeg szemüveg” program, 
partiszerviz, stencilfestés, henna, kézműves 
foglalkozás, közösségi golf, molinófestés, 
palacsintasütés

Sportprogramok:

helikopter szimulátor, euro bungee, bungee 
run, élő csocsó, élő teke, rodeó bika, 3D-s 
karika, szumó, íjvadászat, gombfoci, fitneszbe-
mutató, hiphoptánc, pingpong, csocsó

Diákmunka Börze:
diákmunkát kínáló szervezetek bemutatkozása 
– nyári munkalehetőségek, tanácsadás

A FereNCVÁrOsi mŰVeLŐDÉsi KÖzpONT prOGrAmAJÁNLÓJA

Bemutatkozik Pesterzsébet 
Budapest XX. kerületének történelmét, kultúráját és épített örökségét mutatja be a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjte-
mény új tárlata. A kiállítást május 17-én a két városrész alpolgármestere: Juhász Lajosné és Zombory Miklós nyitotta 
meg.

Az esemény előzménye, 
hogy 2016 szeptemberében 
a Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyűjtemény gazdag anya-
gából rendeztek tárlatot 
a pesterzsébeti Gaál Imre 
Galériában. A rendhagyó 
„szomszédoláskor” Bácskai 
János polgármester ígéretet 
tett arra, hogy a közeljövő-
ben Ferencváros is vendégül 
látja majd Pesterzsébet be-
mutatkozó tárlatát.  

Kacsur Andrea, a Lajtha 
László iskola tanárának 
furulyazenéje után Gönczi 
Ambrus, a Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény 
vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Juhász Lajosné nyitóbe-
széde következett. Pesterzsébet alpolgármestere szerint a szeptem-
beri kiállítás nagy sikert aratott, ezért nagyon örömteli, hogy most 
viszonozhatják a bemutatkozást. A politikus ismertette kerületük 
történetét, majd reményét fejezte ki, hogy a tárlattal sikerül átfogó 
képet adni a városrész sokszínűségéről. 

Zombory Miklós, Ferencváros alpolgármestere szerint a hagyo-
mányteremtő szándékkal megtartott pesterzsébeti kiállítás a mostani 
megnyitóval elérte célját, ugyanakkor reméli, hogy a két kerület kö-

zött a jövőben is folytató-
dik az együttműködés – és 
nem csupán a kultúra terü-
letén. Végezetül D. Udvary 
Ildikó, a Pesterzsébeti Mú-
zeum igazgatója, a kiállítás 
kurátora mutatta be a tár-
lat anyagát, mely három 
különböző szemszögből 
ismerteti a XX. kerületet. 

Az egyik traktusban 
archív fotók és a mozi- 
teremben zajló diavetítés 
szemlélteti a régi település 
mindennapjait, a középső 
helyiségben plakátokon is-
merhetjük meg Pesterzsé-
bet jellegzetes épületeit, 

utcáit, tereit, valamint a kerületben működő képzőművészeti galéri-
ákat, illetve múzeumokat. A harmadik terem anyaga a „Pesterzsébet 
művész szemmel” címet viseli, itt Nolipa István Pál, Kadarkuti Ri-
chárd, valamint a fiatal Fejes-Tóth Gábor festőművészek alkotásain 
köszönnek vissza Pestertzsébet utca- és életképei.

A kiállítás 2017. június 17-éig tekinthető meg a Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjteményben.

(forrás: ferencvaros.hu)
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sajtótájékoztató a dunán 
A Nemzeti Színház 11 bemutatóval készül a 2017/2018-as évadra, amelyből négyet a nagyszínpadon, hetet pedig a stú-
diószínpadon állítanak színre – derült ki a teátrum sajtótájékoztatóján. A következő évadot és a Nemzeti társulatának 
leendő új tagjait bemutató eseményt egy, a nemrégiben átadott MÜPA – Nemzeti Színház hajóállomásról induló sétaha-
jón tartották. 

A Nemzetiben a jövő évadban rendezni fog Silviu Purcarete (Cse-
resznyéskert), Bozsik Yvette (Pogánytánc), Zsótér Sándor (A gömb-
fejűek és a csúcsfejűek), Csiszár Imre (Az ügynök halála), Kiss 
Csaba (Házasság Palermóban), Dér András (Szent szörnyetegek), 
Sardar Tagirovsky (Figaro házassága) és ifj. Vidnyánszky Attila 
(Woyzeck) is. Vidnyánszky Attila az Egri csillagokat, az Úri murit 
és a Bánk bánt viszi színre.

A teátrum társulati tagja lesz a Kaposvári Egyetem frissen végzett 
hallgatói közül Ács Eszter, Barta Ágnes, Katona Kinga, Berettyán 
Nándor, Berettyán Sándor és Bordás Roland, valamint a színházban 
az elmúlt években vendégként több szerepet is játszó Rubold Ödön.

A Nemzeti Színház a következő évadban #nemzetiadiakokert cím-
mel programot indít: ősztől négy, az elmúlt esztendőkben telt házak-
kal játszott előadását: a János vitézt, a Csongor és Tündét, a Tóth 
Ilonkát és az I. világháború magyar áldozatait megidéző a Fekete 
ég – A fehér felhő című darabokat diákcsoportok (és kísérő taná-
raik) számára ingyenesen látogathatóvá teszi. Az iskolai csoportok 
a Nemzeti Színház Andrássy út 28. szám alatti jegyirodájában sze-
mélyesen vagy a jegy@nemzetiszinhaz.hu címre küldött e-mailben 
jelezhetik, melyik előadásra, hány jegyet kérnek. A Nemzeti Színház, 
a 2017/2018-as évadára már megkezdte a bérletek árusítását.

(forrás: Nemzeti Színház)

gyereknap 
a Török Pál utcában

A Pinceszínház május 28-án, vasárnap 11.00 órától Michael Ende 
A pokoli puncs-pancs című zenés varázsjátékát tűzi műsorára. 
A mese egyszerre fordulatos kalandsorozat, versenyfutás az idővel, 
ugyanakkor lírai szépségű történet felelősségről, bátorságról és 
barátságról. Az előadás előtt (10.00 és 11.00 óra között), valamint 
utána (12.45-től) a gyerekek arcára festik a meseelőadás karakte-
reit: macskát, varjút, varázslót, boszorkányt és ördögöt. A nézők 
felmehetnek a színpadra, bekukkanthatnak a varázslaboratóriumba, 
sőt, kipróbálhatják a csodatárgyakat is. Továbbá közös fényképet 
készíthetnek a mesedarab szereplőivel.

Jegyár: 1600 forint. További információ: Szegedi Erika, 06/1/218-
0116, 06/30/832-0962, erika.szegedi@pinceszinhaz.hu, jegy@
pinceszinhaz.hu

szervátültetett gyerekeket 
támogat a Pinceszínház 
Svejk! Vacsorázunk! Vendéglőjáték a monarchia dalaival – ezzel 
a címmel adja elő május 25-én 19 órától a Pinceszínházban Tóth 
Zoltán színész és Ernyei László harmonikaművész Jaroslav Hašek 
legendás katonafigurája, Svejk történetét. A teátrum a teljes bevé-
telt a szervátültetett gyerekek tábora számára ajánlja fel! A darab 
szünetében vendégül látják a nézőket: a pecsenyezsíros kenyeret, 
a sört és az üdítőt Börcsök Enikő színésznő, illetve Szalamanov 
Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért elnöke 
szolgálja fel.

Jegyek az alapítvány e-mail címén: transalap@acenet.hu vagy 
telefonon (06/30/242-8558) igényelhetők, illetve közvetlenül az 
előadás előtt a színházban válthatók.

A Karaván Művészeti Alapítvány (Ráday utca 34.) felvételt hir-
det tandíjmentes színészképző stúdiójába. Olyan 7–8. osztályos 

általános és középiskolás tanulók jelentkezését várják, akik sza-
badidejükben szívesen foglalkoznának színészettel, és megfelelő 
felkészülés után szeretnének színházban, illetve filmekben gya-
korlatot szerezni. A stúdió növendékei nyáron (június 18–24.) 
térítésmentesen vehetnek részt az alapítvány művészeti alkotó-
táborában a Balatonnál.

További információ: karavanma@gmail.com, 06/30/ 867-3804, 
06/1/611- 0742, www.karavanma.hu

Felhívás – színészeti alkotótábor fiataloknak
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Ételek a kőkorszaktól a monarchiáig
Tudta, hogy Napóleon nem szeretett enni, és mindig állva fogyasztotta el sült csirkéjét? Arról hallott, hogy Mátyás 
király feleségének köszönhetően eszünk villával? A világjáró tanárnő, Horváth Edit a gasztronómia fejlődéstörténetén 
kalauzolta végig a Mindentudás Akadémiája közönségét, megemlítve azokat a történelmi ikonokat, akik nevét ma is 
egy-egy finom fogás viseli.

Előadásában Horváth Edit bemutatta, hogyan vált a történelem során 
a táplálkozás a létfenntartás eszközétől a művészeti szintre emelt 
élvezetig. Bár már a neolitikumból is fennmaradtak írásos emlékek 

a táplálkozásról, a gasztronómia első igazi fordulópontja a tűz 
használatához köthető. Az ősember a tűz segítségével ízletesebbé 
és könnyebben emészthetővé tette élelmét. A sütés, főzés után az 
alkoholos italokat is nagyon korán feltalálták. Az ókorban a vizek 
szennyezettsége miatt gyakran a sör és a bor számított az egyetlen 
iható folyadéknak. Ezek a nedűk azonban alig hasonlítottak ma 
ismert rokonaikhoz: a Mezopotámiában feltalált sör például nagyon 
alacsony alkoholtartalmú, zselés, langyos italként oltotta a szomjat. 
A legelőször felfedezett ételek között szerepel a sajt (i.e. 5000) és 
a mexikói csokoládé (i.e. 1900) is.

Az európai konyhaművészet történetének legkorábbi forrása egy 
9. századból fennmaradt szakácskönyv, szerzőjeként Apiciust tartja 
számon a hagyomány. Az első ínyencek tehát a rómaiak voltak, 
akik átlagosan 18 fajta kenyeret készítettek. Megdöbbentően fej-
lett konyhaművészetről tesz tanúbizonyságot az a menüsor is, ami 
Kleopátra és Antonius randevújáról maradt fenn. A démoni fáraónő 
flamingónyelvvel, tengerisünpürével, osztrigapástétommal, sült 
fogollyal, fügén hizlalt libamájjal és import borokkal várta kedvesét 

vacsorára. Az ókori Rómában a napi étkezések időbeosztása egészen 
más volt. Hajnali 3-4 körül ettek először, 11-kor ebédeltek, délután 
2-kor pedig nekifogtak a naplementéig húzódó estebédnek. A kö-
zépkorban szinte minden gasztrokulturális érték elveszett, fejlődött 
viszont a tartósítás: az emberek szárítással, sózással, füstöléssel és 
földalatti hűtéssel őrizték meg az ételek minőségét.

Azzal, hogy Kolumbusz 1492-ben betette a lábát Amerikába, nem-
csak új földrészt fedezett fel, de forradalmasította a gasztronómiát is. 
A burgonya először 1523-ban érkezhetett meg Sevillába, rövidesen 
pedig egzotikus fűszerek, gyümölcsök, zöldség- és gabonafélék 
garmadája áramlott Európába: uborka, kukorica, kakaó, paradicsom, 
tök, avokádó, ananász, kesudió, mandula, chili, vanília, babfélék, 
áfonya, paprika, papaya stb. A későbbi korokból Horváth Edit 
olyan történelmi személyiségeket sorolt fel, akik meghatározták 
mai étkezési kultúránkat. A parmezán sajtot az olasz bankárcsalád 
sarja, Medici Katalin honosította meg Franciaországban azzal, hogy 
férjhez ment II. Ferenchez. Mátyás király felesége, a Nápolyból 
érkezett Beatrix pedig hetente kétszer hozatott férjének sajtot szü-
lővárosából. Aztán a macerát megelégelve, Mátyás inkább itthon 
alapított sajtműhelyt. A gasztronómiai fényűzést XIV. Lajos járatta 
csúcsra. A Napkirály versailles-i kastélyában 5000 (!) szakács 
dolgozott azért, hogy minden nap 52 fogást tárjon elé, amelyekből 
választhatott három órán át tartó ebédjéhez. Ha a főszakács egy év-
ben kétszer ugyanazt kínálta a királynak, fejével fizetett érte. Ennek 
köszönhető a francia konyha változatossága. De az uralkodó tudott 
hálás is lenni: Bechamel márki finom szószának köszönheti Lajostól 
kapott nemesi címét. A Rettegett Iván idejében élő Stroganoff gróf 
római orosz nagykövetként imádott főzni, így kísérletezte ki a tej-
színes, gombás, uborkás bélszíncsíkokat. Metternich kancellár fiatal 
osztrák szakácsa pedig olyan csokitortát talált fel, melynek eredeti 
receptjét ma is titok őrzi. Az ifjú cukrászt Franz Sachernek hívták.

T. D.

Nemzetiségi kavalkád a művelődési központban
Kilencedik alkalommal mutatkoztak be a kerületben 
élő nemzetiségek a ferencvárosiaknak. A művelődési 
ház színháztermében megrendezett gálaműsoron 
görög, horvát, román, roma, német, szerb és szlo-
vák származású fellépők szórakoztatták színvonalas 
zenés-táncos produkciókkal a közönséget. 

Kollátosz Jorgosz, az önkormányzat Kulturális, Egyházügyi és 
Nemzetiségi Bizottságának tagja köszöntőjében hangsúlyozta, 
a nemzeti kisebbségek megbecsülése a többségi társadalom 
állapotának, lelki egészségének mércéje is. – A közös ünneplés 
azt jelenti, hogy tudunk és akarunk egymásra figyelni, hogy 
fontosnak tartjuk egymás megértését – tette hozzá.

A görög nemzetiségi képviselő szerint Ferencváros aktív, 
mozgalmas, színes város, mely színesség kihat az oktatásra, 
sportra, kultúrára is. – Nemzetiségek terén is színesek va-
gyunk, ezért fontos, hogy megismerjük a velünk egy városban 
lakó, különböző kultúrájú embereket – fogalmazott. A hét 
nemzetiség színpadi bemutatója után a fellépők konyhájuk 
remekeivel vendégelték meg az érdeklődőket.

T. D.
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Vádemelést javasolnak a verekedő ellen
Garázdaság miatt folytatott eljárást a IX. kerületi 
rendőrkapitányság A. Krisztián 37 éves budapesti 
lakos ellene, aki megalapozottan gyanúsítható 
azzal, hogy március 10-én, a Népliget buszpá-
lyaudvaron ittas állapotban megpróbálta megütni 
a biztonsági szolgálat munkatársát. A biztonsá-
gi őrök az elkövetőt a rendőrség kiérkezéséig 
a helyszínen visszatartották. A rendőrök a férfit 
előállították, gyanúsítottként kihallgatták, ügyét 
pedig vádemelési javaslattal az illetékes ügyész-
ségnek a napokban megküldték. 

Összetörte a sorompót, elkapták
A IX. kerületi rendőrkapitányság eljárást folyta-
tott rongálás vétség elkövetése miatt M. Balázs 
33 éves tököli lakos ellen, aki megalapozottan 
gyanúsítható azzal, hogy 2016. szeptember 11-én 
úgy távozott egy ferencvárosi bevásárlóközpont-
ból, hogy gépjárművével a kihajtást megakadá-
lyozó sorompót tönkretette. A rongálással 100 
ezer forint kárt okozott. A rendőrök a férfit be-
azonosították, majd előállították a kapitányságra, 
ahol gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozást 
a rendőrség befejezte, az ügyet – vádemelési 
javaslattal – a kerületi ügyészségnek megküldte.

reNDŐrsÉGi híreK

dal, rajz és egy valódi riadó
Ferencvárosi óvodások mondtak köszönetet a IX. kerületi tűzoltóknak Szent Flórián-nap alkalmából. A kicsik egy való-
di riasztást követő kivonulásnak is szemtanúi lehettek.

A Balázs Béla utcai VertikaLAND magyar–angol kétnyelvű óvo-
da (családi napközi) kiscsoportos növendékei csillogó szemmel, 
teljes ámulatban tanulmányozták a Vágóhíd utcai tűzoltóságot. 
A legérdekesebbnek kétségkívül a fecskendőt is szállító tűzoltóautó 
bizonyult, amelyre ezúttal fel is lehetett mászni, sőt, a volán mögé 
is be lehetett ülni. A rakományt is apró gyerekkezek pakolták szét: 
felcsévélt tömlők, sisakok jártak körbe, amikor riasztás érkezett 
az állomásra.

120 másodperc – ennyi idő áll rendelkezésre a riasztás beérkezte 
után, hogy a kocsi hátsó tengelye elhagyja a kapu vonalát. A „tűzoltó 

bácsiknak” most is ennyi idejük volt, hogy mindent 
visszapakoljanak, beöltözzenek és elinduljanak tüzet 
oltani. A lánglovagok jól vizsgáztak, a jármű szintidőn 
belül elindult, ám ekkor kiderült: csupán egy tűzjelző 
szólalt meg valahol tévesen, így – a csoport legnagyobb 
örömére – a szirénázó kocsi tett egy kört az állomás 
előtt, majd visszatért a bázisra. – Évi 300–400 riasztás 
történik Ferencvárosban, ebből azonban jó pár téves. 
Ám inkább legyen több téves, mint egy későn észlelt 
– mondta Karas János alezredes, tűzoltóparancsnok. 

A vizit során az óvodások átadták az ajándékokat, 
amikkel készültek: egy nagy lapot, rajta kivágott és ki-
színezett tűzoltóautókkal, valamint egy dalt is elénekel-
tek. A gyerekek a tűzoltóktól cserébe egy-egy kivágható 
és összeragasztható papír tűzoltókocsit kaptak, az ovi 
pedig egy tűzoltós mesekönyvvel gyarapodott. A lá-
togatást Kulpinszky 
Eleonóra önkor-
mányzati képviselő 

szervezte, aki elmondta, amel-
lett, hogy a gyerekek érdeklő-
désének kielégítése is lényeges, 
fel kell hívni a figyelmüket, hogy 
a tűzoltók a nap 24 órájában vi-
gyáznak ránk, és készen állnak 
arra, hogy megvédjék Ferencvá-
ros polgárait. 

M. K.

gyereknap a tűzoltóságon
Gyereknapot tart a Fővárosi Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság május 28-án 10.00–16.00 óráig 
valamennyi laktanyájában, így a IX. kerületi Hi-
vatásos Tűzoltó-parancsnokságon is (Vágóhíd 
utca 11–13.).

A program célja a gyermekek, a családok biz-
tonságérzetének növelése, a hivatásos és önkén-
tes katasztrófavédelmi szervezetek mindennapi 
tevékenységének, illetve életének bemutatása, 

valamint a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat 
népszerűsítése. A rendezvényen a tűzoltók bemu-
tatják készenléti szereiket, szakfelszereléseiket, és 
több próbariasztást is tartanak.

A IX. kerületi Katasztrófavédelmi Gyereknapot 
10 órakor Karas János alezredes, tűzoltóparancs-
nok nyitja meg.

Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel 
várnak!

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 gene-
rációja vagyok. Hiszem, hogy 
a tisztességes magatartásnak 
van jövője! Bp., XI. ker., Fe-
hérvári 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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JOGA VAN TuDNi!
A tartási és az életjáradéki szerződés
A tartási szerződés szerint az eltartó az eltartott gondozását, lakhatásának biztosítását, élelemmel és ruházattal való 
ellátását, betegsége esetén ápolását, gyógyíttatását, esetleg az eltartott illő eltemettetésének kötelezettségét vállalja. 
Az eltartott ezért cserébe valamilyen ellenérték ad, ez az esetek jelentős többségében az eltartott ingatlana szokott lenni. 
A szerződést írásba kell foglalni.

A szerződésben mindkét fél nyilatkozik vállalt kötelezettségeiről, 
így az eltartott is az általa nyújtott ellenszolgáltatásról. Amennyiben 
ez az ingatlan, akkor a szerződést meg kell küldeni az illetékes föld-
hivatalnak, hogy az eltartó tulajdonjogát az ingatlannyilvántartásba 
bejegyezzék. Arra az esetre, ha a tartásra kötelezett nem tenne 
eleget tartási kötelezettségének, a szerződésnek biztosítékot kell 
tartalmaznia az eltartott javára. 

A bíróság a tartási szerződést bármelyik fél kérelmére – mindkét 
fél érdekeinek figyelembevételével – módosíthatja, ha a szerződés 
változatlan tartalommal történő fenntartása, különösen a felek 
megromlott viszonyára miatt, indokolatlan.

Ha a tartásra jogosult meghal, a szerződés megszűnik. A tartásra 
kötelezett halála esetén a tartási kötelezettség annyiban száll át a tar-
tásra kötelezett örökösére, amennyiben a kötelezett haláláig nyújtott 
tartás az ellenszolgáltatást nem fedezi. Ezzel szemben az ingyenes 
tartási szerződés a tartásra kötelezett halálával megszűnik. Több 
jogosult javára szóló szerződés esetén (pl. egy házaspár mindkét 
tagja) az egyik jogosult halála után – ha a körülményekből más nem 
következik – a túlélő változatlanul követelheti az oszthatatlan szol-
gáltatásokat, ideértve a megszokott életvitel folytatásához szükséges 
ellátásokat, és arányosan tarthat igényt az osztható szolgáltatásokra. 

Amennyiben valamelyik fél magatartása vagy körülményei folytán 
a természetben való tartás lehetetlenné vált, bármelyik fél kérheti a  
bíróságtól a szerződés végleges vagy az adott körülmények meg-
szűntéig tartó módosítását életjáradéki szerződéssé. A szerződés 
módosítása esetén a bíróság az ítéletben meghatározza a tartásra 
kötelezettet terhelő szolgáltatás mértékét. Viszont ha a szerződés 
célja a szerződés módosításával sem valósítható meg, bármelyik 
fél kérheti a bíróságtól a szerződés megszüntetését.

Az életjáradéki szerződés alapján a kötelezett járadék (általában 
meghatározott pénzösszeg) szolgáltatására köteles a jogosult részére 
annak haláláig, a jogosult pedig ellenérték teljesítésére köteles. 
Az életjáradékot havonta előre kell teljesíteni. A jogosult által 
szolgáltatott ellenérték tekintetében az életjáradéki szerződésnél 
is a tartási szerződésnél írtak az irányadók. Fontos tudni, hogy a 
járadékszolgáltatásra jogosult a hat hónapnál régebben lejárt és nem 
érvényesített járadékot bírósági úton nem követelheti.

Dr. Niklai Zoltán ügyvéd
1098 Budapest, Lobogó u. 5. II. lph.
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