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Magyarul szavalt József Attila-verset a brit nagykövet

Ferencváros volt az ország
kulturális fővárosa április 11-én

Kerületünk idén is nagyszabású programsorozattal tisztelgett a magyar költészet és kultúra előtt. Az egyhetes eseménysor csúcspontja a Gát utcai József Attila Emlékhelynél tartott megemlékezés és díjátadás, valamint a Páva utcai
Concerto Zeneházban megrendezett ünnepi gála volt.
Április 11-én, József Attila születésének
napján, mely 1964 óta a Magyar Költészet
Napja, elsőként a kerületi iskolák mérhették
össze tudásukat a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény és az MTA-SZTAKI által
létrehozott, „József Attila Ferencvárosban”
elnevezésű okostelefonos séta új, angol

nyelvű verziója alapján. A verseny eredményhirdetését a József Attila Emlékhelyen
délben kezdődő ünnepi megemlékezésen
tartották. Az eseményen Iain Lindsay brit
nagykövet mondott köszöntőt, aki az udvart
megtöltő iskolásokat látva elmondta, nagy
öröm számára, hogy a költészet manapság

is megmozgatja a fiatalságot. A diplomata
elkötelezett híve a magyar kultúrának és
nyelvnek, ennek jeléül elszavalta József
Attila Óda című költeményének első két
versszakát, amit a közönség óriási tapssal
jutalmazott.

Folytatás a 4. oldalon

A Nemzeti Választási Bizottság 650/2018. számú határozatában megállapította, hogy a Ferencváros újság
2018. március 26-i lapszáma megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2.§ (1) bekezdés c) pontját.
Folytatás a 2. oldalon.

TEMPLOMFELÚJÍTÁS

EPRESERDŐ

ESÉLYEGYENLŐSÉG

Megkezdődött a Bakáts téri
templom renoválása. Az első
ütemben a tetőzet, illetve a külső
homlokzat újul meg.

Az erdő megfiatalításába
kezdtek a Határ út és Illatos út
közötti területen. A munkálatok
fakitermeléssel indulnak.

A köztársasági elnök felesége
mesélt kerületi óvodásoknak
a KézenFogva Alapítvány játékés élménynapján.
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Közzététel
A Nemzeti Választási Bizottság dr. M.
SZ. A. magánszemély által benyújtott
fellebbezés tárgyában a 650/2018. számú határozatában – 17 igen és 4 nem
szavazattal – az alábbiak szerint döntött:
„A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 01. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság
14/2018. (III.29.) számú határozatát
megváltoztatja.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Budapest IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata által kiadott

Ferencváros című lap 2018. március 26-i
lapszáma megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2.§
(1) bekezdés c) pontját.
A Nemzeti Választási Bizottság Ferencváros Önkormányzatát 1 380 000 Ft, azaz
egymillió-háromszáznyolcvanezer forint
összegű bírság megfizetésére kötelezi.
A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási
Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett
fizetési számlaszámára – 1003200001040391-00000000 – jelen határozat

jogerőre emelkedésétől számított 15
napon belül. A közlemény rovatban fel
kell tüntetni az alábbi bírságazonosító
számot: V182090233. A bírság meg nem
fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet
a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére
az állami adóhatóság szed be.
A Nemzeti Választási Bizottság kötelezi a jogsértőt, hogy jelen határozat rendelkező részét a legközelebbi számában a jogsértéssel azonos módon tegye
közzé.”

Ők képviselik kerületünket
az Országgyűlésben
A Helyi Választási Iroda tájékoztatása szerint rendkívüli esemény
nélkül, rendben zajlott a képviselőválasztás Ferencvárosban április
8-án. Budapesten itt volt a negyedik legmagasabb az átjelentkezők
száma, és bár napközben esetenként hosszú sorok kígyóztak az erre
kijelölt Bakáts téri szavazókör előtt, 19 óra 35 percre mindenki
leadhatta szavazatát. A voksolás végeredménye alapján kerületünket a következő négy esztendőben Csárdi Antal és Kocsis Máté
képviseli a Parlamentben.
Ferencváros területét a Budapest 1-es és 6-os számú országgyűlési
egyéni választókerület érinti. A Nemzeti Választási Iroda honlapján
közölt adatok szerint az 1-es számú választókerületben Csárdi Antal,
az LMP országgyűlési képviselőjelöltje 23 345 szavazatot kapott,
amely a voksok 48,73 százalékát jelenti. Második helyen Hollik
István, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje végzett

Csárdi Antal

20 031 szavazatot gyűjtve (41,81%), míg a harmadik Losonczy Pál,
a Jobbik jelöltje lett 3060 vokssal (6,39%).
A 6-os számú választókerületben Kocsis Máté, a Fidesz–KDNP
országgyűlési képviselőjelöltje 18 818 szavazattal (40,51%) szerzett
mandátumot, másodikként Ara-Kovács Attila, a DK jelöltje végzett
14 947 voksot gyűjtve (32,17%), a harmadik pedig a Jobbik képviselőjelöltje, Dúró Dóra lett 6001 szavazattal (12,92%).
Az országosan csaknem 70 százalékos részvétel mellett lezajlott
választáson a Fidesz–KDNP pártszövetség kapta mind az egyéni
képviselőjelöltekre, mind a pártlistákra leadott szavazatok nagyobb
részét, így önállóan, egymást követően harmadszor alakíthat kormányt.
A győzteseknek gratulálunk, és eredményes munkát kívánunk!

Kocsis Máté
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AKTUÁLIS

Megkezdődött a Bakáts téri
templom felújítása
A munkaterület április 4-i átadásával kezdetét vette az Assisi Szent Ferenc-templom
renoválása. A munkálatok 12 hónapig tartó első ütemében a tetőzet, illetve a teljes külső
homlokzat újul meg. A részletekről Kruppa Gábor építészmérnök (KIMA Stúdió Kft.),
a felújítás tervezője tájékoztatta lapunkat.
– Jelenleg az állványzat építése, valamint az altemplom
földmunkái zajlanak. A tervek
szerint egy esztendeig tartó
rekonstrukció során megújul a
torony bádogozása, megtisztítják a homlokzatot a rárakódott

ben felszentelt templom megépítése óta nem esett át jelentősebb felújításon, így az állapota
erősen leromlott. Hozzátette, a
létesítményben nem csupán a világháború és az 1956-os forradalom okozott jelentős pusztítást,

szépül, lesznek új pihenőpadok,
járdák, kőszegélyek, és a támfal
korlátját is megújítják.
Kruppa Gábor arról is tájékoztatott, az építkezés sem
a környék forgalmában, sem
a parkolásban nem okoz majd
fennakadást. Kérdésünkre elmondta: a renováció idejére
védőburkolattal látták el az ’56os emlékművet, amely az első
etap befejeztét követően ismét
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A templom felújítási munkálatai miatt a hétköznapi
és szombat esti szentmiséket
a plébánia belső hittantermében tartják, a vasárnapi
szentmisék azonban a leszűkített templomtérben lesznek
megtartva. Az ide érkezők a
főkaput nem használhatják,
csupán az oldalsó bejárat lesz
nyitva. Az urnatemető ideiglenesen zárva tart.
látogatható lesz. Végezetül arról
beszélt, a korszerűsítés második
ütemében a templombelső újul
majd meg, ebben a szakaszban –
amelyben megszépül a padozat,
a szobrok és az aranyozás is –
a restaurátoroké lesz a főszerep.
V. L.

Új padok a Duna-parton

koromtól, kijavítják a töredezett
cserepeket, kődíszeket. Elkészül
továbbá a templom vízszigetelése, mivel a szivárgó nedvesség
eddig nagyon sok kárt okozott
az épületben. A hátsó, altemplomi részen pedig egy kisebb
bővítmény épül, ide költözik
majd az urnatemető – számolt
be a legfontosabb feladatokról
Kruppa Gábor.
A szakember azt is elmondta,
az Ybl Miklós tervezte, 1879-

hanem az időjárás is. A templom ugyanis az akkori divatnak
megfelelően sóskúti mészkőből
készült, amely könnyen faragható ugyan, azonban a nagyvárosi, szennyezett klímának és a
savas esőnek nehezen áll ellen.
A főkapu elé évekkel korábban
egy védőtetőt is emelni kellett,
hiszen a torony díszítőelemeiről
életveszélyt okozó nagyságú darabok váltak le. A munkálatok
során a templomkert is meg-

ÚJ INGATLANIRODA A MESTER UTCÁBAN

Legmagasabb piaci áron
értékesítjük ingatlanát!
- NINCS TISZTÁBAN A PONTOS PIACI ÉRTÉKÉVEL?
- NEM TUDJA HOGYAN KEZDJEN HOZZÁ ANNAK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ?
- NINCS GYAKORLATA AZ ÁR ALKUBAN ÉS INKÁBB
SZAKEMBERRE BÍZNÁ AZ ÉRTÉKESÍTÉST?

TELJESEN DÍJMENTES ÉRTÉKBECSLÉS ÉS TANÁCSADÁS!
1095 Budapest, Mester utca 9.

+36 70 387 54 29

+36 70 778 22 53

– A TÉR_KÖZ pályázat támogatásával felújított Nehru part
2016. szeptember 20-i átadása
óta több kerületi lakos keresett meg fogadóóráimon, vagy
jelezte személyes találkozásaink alkalmával, hogy a Dunaparton kihelyezett VALYO
típusú ballonpadoknak nem
megfelelő a vízelvezetése, illetve hogy a nagyméretű, színes térbútorok – kialakításuk
miatt – alkalmatlanok a kényelmes ülésre. Sokan arról is
panaszkodtak, hogy a parkot
látogatók többsége a műanyag
pihenőbútorok háttámláját
használja ülőalkalmatosságként. A sorozatos lakossági jelzések miatt polgármester úrral
együtt többször kértük Buda-

pest Főváros Önkormányzatától – mint a park tulajdonosától
–, hogy a kihelyezett műanyag
kültéri bútorok mellé „hagyományos” padokat is telepítsenek. A főváros végül támogatta
kérésünket, így február végéig
több ütemben 15 új, fémvázas,
natúrfa ülőkéjű és háttámlájú
padot helyeztek ki, amelyek
mindegyikéről rálátás nyílik a
„kerület főutcájára”, a Dunára.
A munkálatokat a Főkert Zrt.,
a park fenntartója végezte el,
így Ferencvárosnak ezzel kapcsolatban semmilyen költsége
nem keletkezett – tájékoztatta
lapunkat a Nehru parti fejlesztésről Zombory Miklós alpolgármester, belső-ferencvárosi
önkormányzati képviselő.
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Folytatás a címlapról

át, aki megígérte, hogy Magyarországon először Ferencvárosban
épül majd Bachman-ház. – Még nem tudjuk, milyen formában,
de nagyon bízom benne, hogy valamelyik kulturális központunk,
közösségi terünk tervezését fogjuk művész úrra bízni – tette hozzá
a polgármester.
Az esemény végén elhelyezték az emlékezés koszorúit József Attila
emléktáblájánál, majd Torma Noa és Bregyán Sára, Ferencváros
ifjúsági polgármestere megöntözte az emlékhely udvarán ültetett
körtefát. Legvégül a jelen lévő tanulók közösen énekelték el a költő
Rejtelmek című versének megzenésített változatát. A dalról Sebő
Ferenc, a Nemzet Művésze és több mint 300 ferencvárosi diák közreműködésével készült videó már megtekinthető a legnépszerűbb
videomegosztó oldalon is.
(forrás: ferencvaros.hu)

A költő születése és halála összeköt két települést: Ferencvárost és
Balatonszárszót. Tavaly, halálának 80. évfordulóján, december 3-án
kerületünk versvonattal tette tiszteletét a Balaton-parti városban,
mely most viszonozta a látogatást. Növendékük, Torma Noa a Tiszta
szívvel című verset szavalta el.
Bácskai János felszólalásában kiemelte, élete itt töltött első tizenöt
esztendejének lenyomatát József Attila sok-sok költeménye őrzi.
Hozzátette: 1964-ben e napon adták át az emlékhelyet, melynek
megnyitóján Kassák Lajos tartott beszédet. „A magyar költészet
betlehemi jászola” azóta többször átalakult, legutóbb 2015-ben
az egész házzal együtt újult meg a ferencvárosi tömbrehabilitáció
csúcsteljesítményeként. Az emlékhely tárlata 2015-ben az Év Kiállítása díjat érdemelte ki. – Ezen a napon Ferencváros
az ország kulturális fővárosa – zárta gondolatait a
polgármester, hiszen Hegedűs Gyula szavaival: „Minden, ami költészetünkben addig volt, beleolvadt József
Attilába, minden, ami azóta van, vele kezdődik”.
Az angol nyelvű mobilapplikációs vetélkedő – melyet a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium
csapata nyert meg – eredményhirdetése után Polgármesteri Elismerő Oklevelet vehetett át Illés Klára, aki
negyedszázadon át szolgálta Ferencváros művelődését,
többek közt az FMK népművelőjeként, majd igazgatójaként. Tevékenysége máig ható eredményekkel jár.
Ferencváros József Attila díja a kultúra terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személy részére adható. Az
elismerésben ezúttal Bachman Gábor Kossuth- és
Balázs Béla-díjas építész, dizájner, festő- és szobrászművész, a nemzetközi kortárs építészet kiemelkedő
Ferencváros József Attila díja 2018: Bachman Gábor építész
alkotója részesült. A kitüntetést Bácskai János adta

Az istenkereső poéta
A Költészet Hete rendezvénysorozat nyitányaként pódiumbeszélgetésre hívta az irodalomrajongókat április 6-án
a Pinceszínház. Lázár Balázs két vendégével diskurált az istenkereső József Attiláról, nem utolsósorban azért, hogy
az évtizedekig sulykolt sematikus, munkásmozgalmi József Attila-képet végre a szoborparkba űzze.
Lázár Balázs, a teátrum irodalmi referense beszélgetőpartnere Jánosi Zoltán József Attila-díjas irodalomtörténész, egyetemi tanár,
a Magyar Napló főszerkesztője és Zsille Gábor József Attila-díjas
költő, a folyóirat versszerkesztője volt. A párbeszéd alapját Zsille
Gábor 2005-ben kiadott Dolgaim elől rejtegetlek – Az istenkereső
József Attila című könyve adta.
Jánosi Zoltán elmondta, a költő gyerekkorában édesanyjával és
testvéreivel a Kálvin téri református templomba járt istentiszteletekre, ám Lázár Balázs kutatásaiból kiderült, itt is keresztelték meg
1905. április 24-én. Istenképére a protestantizmus volt a legnagyobb
hatással: kiskamasz koráig reformátusnak tartotta magát, majd apja
görög-keleti hite, később pedig – pszichoanalitikusán és szerelmein
keresztül – a zsidó vallás is hatott rá. Testvére, Etus visszaemlékezéseiből tudható, a családban minden este kötelező volt az imádság.
Az irodalomtörténész szerint a szegedi egyetemre bekerülő költőt
hihetetlen műveltségű zseninek tartották, aki különösen érdeklődött
a filozófia iránt. A létezés értelmét kutatta, így jutott el az Istennel
kapcsolatos kérdésekig. A téma olyannyira foglalkoztatta, hogy
88 versében fedezhető fel az isteni motívum, és 20-30 kifejezetten
istenes verset olvashatunk tőle. Míg fiatalon alázatos, békés Istenről
ír, aki segíteni akar rajta, kései költeményeiben inkább Istennel való
viaskodása jelenik meg.
Zsille Gábor szerint fontos azt is megjegyezni, hogy József Attila
nem volt ateista proletár költő, amit a szocializmus próbált meg

ráaggatni. Az irodalmár szerint egy klasszikusan megélt vallásossággal nem rendelkező, ám Istenre vágyó, azt kereső poéta volt,
aki új szintre emelte a hitet.
T. D.

Iskolai versíró verseny

– A többiek is felolvasnák a verseiket, Ferike!

VERSÜNNEP
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Megkoszorúzták
József Attila emléktábláját

A Magyar Költészet Napja ünnepségsorozatának hagyományos momentumaként megemlékezést tartottak a Mária
Valéria téren álló József Attila-emlékműnél, a poéta születésének 113. évfordulója alkalmából.
Az eseményen Sajó Ákos, a József Attilalakótelepi részönkormányzat elnöke irodalomtörténészek által feltárt újdonságokkal
tette árnyaltabbá a költő élettörténetét.

Édesapjáról, József Áronról például kiderült, nem csupán szappanfőző munkás volt,
hanem gyakorló feltaláló is, és nagyon várta
fia világra jöttét, aki a mindene volt. Két
esemény azonban
tönkretette az idillt:
József Áron munkahelye megszűnt,
nejével pedig harcban álltak, így végül
elhagyva a családot Erdélybe ment
szappangyári munkásnak. Levelezett
nagyobbik lányával,
eleinte pénzt, élelmet is küldött haza,
de többé nem tért
vissza a Gát utcai
szoba-konyhába.

A család ezután a nincstelenek nyomorúságos életét élte.
Sajó Ákos szerint a költő minden szenvedés és nélkülözés ellenére a fényt, a szabadságot és a szeretetet hirdette, az élet minden
rezdülését meg akarta élni és le akarta írni:
a szerelmet, a természetet, a vágyait és az
elképzelt szép jövőt. Életigenlése a halála
körüli vitában is fontos tényező. A képviselő
úgy véli, Attila nem akarhatott öngyilkos
lenni, mert szerelmes volt. Kedveséhez igyekezett akkor is, mikor a szárszói állomáson
át akart bújni két vagon közt, miközben az
jelzés nélkül elindult.
A megemlékezésen a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola tanárai
és diákjai adtak elő versmegzenésítéseket,
majd a résztvevők megkoszorúzták az emlékművet.
T. D.

Szavalatokkal ünnepeltek
Hat esztendővel ezelőtt az FMK azzal a céllal indította el a József Attila Versfesztivált,
hogy a Magyar Költészet Napja előtt tisztelegve bemutatkozási lehetőséget nyújtson
a kerület irodalomkedvelőinek. A döntőn
a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 18
versenyző állt színpadra, és szavalta el az
általa kiválasztott alkotást.
Losonczy Attila, a József Attila Emlékhely vezetője elmondta, a résztvevők öt

korcsoportban indultak, a zsűri minden
kategóriában az első, a második és a harmadik helyezettet részesítette díjazásban.
Idén először a közönség is beleszólhatott
a végeredménybe: ők szavazhatták meg,
hogy ki legyen a különdíjas.
Az előadókról neves ítészek mondtak
véleményt: Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke, Erdős Virág
József Attila-díjas költő és Mezei Erzsébet,

Klipköltészettel hódítottak a diákok

a Medáliák Kulturális Egyesület elnöke
vizsgálta a szavalók előadásmódját, a vers
értelmezését. A résztvevők választott poémái között találkozhattunk Varró Dániel,
Csukács István, Szabó T. Anna vagy a fiatal
slammer-költő, Kemény Zsófi műveivel is.
A rendezvényt a Viháncos duó énekes-verses előadásai színesítették.
T. D.

Filmes versillusztrációban, versmegzenésítésben és zenés videoklipben mondták el József Attila költeményeit magyar
diákok a határokon átívelő József Attila mindenkiNET című online videopályázaton. Az évek óta nagy sikerrel futó
projekt idei legjobb alkotásait a Költészet Hete programsorozat díjátadóval egybekötött ünnepi gálaműsorán
tekinthette meg a közönség.
A Páva utcai Concerto Zeneházban ren- iskolás ajándékozta meg a járókelőket: több mobiltelefonnal is rögzíthették, az önkordezett, Költészet Hetét lezáró gálaesten mint 1000 verset osztottak ki vagy szavaltak mányzati vezetőkből és kreatív szakembe– amelyen a Sebő Együttes koncertezett el.
rekből álló zsűri elsősorban az ötletességet,
– Kállay Gáborné alpolgármester arra emAz önkormányzat 2015-ben, József Atti- illetve az előadásmódot értékelte. Az idei
lékeztetett, Ferencváros József Attila iránti la születésének 110. évfordulója alkalmá- kiírásra 54 pályamunka érkezett: harmaelköteleződését bizonyította az idei gazdag ból hirdette meg elsőként a József Attila dik helyen az Ajtót nyitok, a másodikon a
programsor. Kiemelte a dalszövegíróknak, mindenkiNET című online videopályázatot Semmi című vers klipkészítői végeztek, az
dalszerzőknek hirdetett Vers-Dal Fesztivált, azzal a céllal, hogy minél több fiatal olvas- első díjat pedig a Tiszta szívvel című versvalamint a VI. Ferencvárosi Versfesztivált. A son, szavaljon, énekeljen, hallgasson és videó háromtagú alkotógárdája vihette haza.
XIV. Költészet napi versillusztrációs kiírásra lájkoljon József Attila-verseket. A közönség A díjazottak Müpa-, Pinceszínház- és
pedig 18 kerületből, 60 iskola 655 tanulója ezúttal is a mindenkiNET honlapon sza- Sziget Fesztivál-jegyeket, go-pro kamerányújtott be pályaművet.
vazhatott, a pályázókra pedig csupán annyi kat és értékes videotechnikai eszközöket
A Költészet Hete történetében először in- kikötés vonatkozott, hogy alkotásukban kaptak jutalmul.
dultak útnak versfutárok Ferencvárosban. elhangozzon József Attila valamely kölA kerület utcáin és terein közel 300 közép- teménye. A videót a jelentkezők akár egy
T. D.
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Iskolások varázsolták szebbé
a Haller parkot
A közelgő Föld Napja alkalmából, a „Fogadjunk örökbe egy
parkot” kezdeményezés égisze
alatt 200 ferencvárosi diák szabadította meg a Haller parkot az
eldobált hulladékoktól április 16án. Rapi István, az önkormányzat ifjúsági referense lapunknak
elmondta, a FEGYIÖK vállalta,
hogy örökbe fogad egy parkot,
amit évente többször rendbe
hoz. Az eseményen Nagy Anna
ifjúsági alpolgármester köszönetet mondott a résztvőknek,
majd eligazítást tartott a kerület
összes oktatási intézményében
meghirdetett akcióról, amit a középiskolások közösségi munkaként is leigazolhatnak. A leöveys
gimnazista hozzátette, azért esett
a választásuk erre a parkra, mert

a H52 Ifjúsági Irodával szemben
található, így mindenki örömmel
viseli gondját.
A szemétszedéshez – melyhez
a FESZOFE biztosított kesztyűket és szemeteszsákokat – rengeteg kerületi tanuló csatlakozott.
Az általános és középiskolásokból szerveződött 200 fős csapat
az egész parkot végigfürkészte,
és összeszedte a hulladékokat.
A kétórás akció végén a diákképviselők pogácsát és frissítőket osztottak dolgos társaiknak.
Az önkéntes munka a legjobbkor zajlott le, hiszen a Haller
parkban másnap vette kezdetét
az iskolásoknak szóló, több mint
30 sportágat bemutató Sportpróbáló program.
T. D.

Megfiatalodik az Epreserdő egy része
Az erdő megfiatalításába kezdtek a Határ út és Illatos út közötti erdőrészletben, amely fakitermeléssel indult. A területet kezelő Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatása szerint a munkálatok nincsenek összefüggésben semmilyen útépítéssel,
ellenben őszre akár másfél méteres fiatal fák boríthatják a talajt.
Fakitermeléssel kezdődött a megfiatalítás az
Epreserdő Határ út–Illatos út által határolt
területén. A nagyon gyenge termőhelynek
számító homokos talajon idős, azaz 60 év feletti akácok, fehér nyárak és ostorfák alkotják a jelenlegi erdőállományt. A fák elérték
életkoruk felső határát, az erdő természetes
úton kezd ritkulni, így egyre több az üres
folt, szakszóval: csökken a lombkorona záródása. Az itt élő fafajokban azonban még
van elegendő erő ahhoz, hogy gyökerükről
sarjaztatva új, fiatal és életerős faállományt
neveljenek a szakemberek.
Az erdőfelújításnak nevezett folyamat az
idős fák eltávolításával kezdődik. A mintegy
másfél hektárt érintő fakitermelés az avatatlan szemnek szomorú látvány nyújthat, ám
egyrészt megakadályozható vele az öreg
erdő összeomlása, a fák lassú elhalása és
kidőlése, másrészt így lehet helyet biztosí-

tani az újabb generációnak. Az áprilisban
kezdődőtt favágás az időjárástól függően
egy hónapig tart majd. A munkálatokat
a terület rendbetétele (az úgynevezett vágástakarítás) követi, azt pedig a talaj előkészítése a sarjaztatásra. Ez a talajban maradó
gyökerek „megszaggatását” jelenti, amelyekből még a nyáron új fák nőnek, őszre
pedig 1–1,5 méter magas, fiatalos faállomány boríthatja a talajt.
A Pesti-síkság termőhelyei nem a legkedvezőbbek az erdők szempontjából.
A nagyváros által körülölelt, kis tömbökben
zárt erdőállomány emberi segítség nélkül
nem tudna fennmaradni. Éppen ezért minden
négyzetméternyi erdőterület megfiatalítása
fontos feladata a Pilisi Parkerdő Zrt. szakembereinek, akik a lehetőségekhez mérten
változatosabb, több fafajból álló új erdőt
nevelnek az Epreserdő szélén. Az akác- és

az ostorfa mellett nagyobb teret adnak az őshonos fehér nyár egyedeknek, és számítanak
a szintén őshonos szürke nyár megjelenésére is. Ezek a gyorsan növő hazai fafajok
hamar árnyalják a talajt, és néhány éven
belül teljesen záródott, több méter magas
állományt alkotnak.
Az erdő megfiatalítása az erdészeti nyilvántartás szerint a IX. kerület 2/A jelű erdőrészletnek nevezett terület egy részén zajlik,
amely az erdészeti hatóság nyilvános erdőtérképén: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/
tekinthető meg pontosan.
Hangsúlyozzuk: a munkálatok semmilyen
összefüggésben nincsenek a környéken híresztelt, esetleges útépítési tervekkel. A terület erdő marad, csak megfiatalodik, hogy
továbbra is oxigént termelve és a szén-dioxidot megkötve, a város szennyezett levegőjét
megszűrve szolgálja a környéken lakókat.

FELHÍVÁS: ZÖLD UDVAR PÁLYÁZAT
Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága Zöld Udvar 2018 címmel
pályázatot hirdet a IX. kerület területén lévő társasházak részére.
A pályázat célja: a társasházak belső udvarán közös zöld területek létrehozása, valamint a meglévő kertek zöld felületeinek
növelése, fejlesztése.

A pályázat keretösszege: bruttó 7 millió Ft.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. június 15., péntek 16 óra
További információ: www.ferencvaros.hu
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Százszázalékos címvédés
A budapesti mérkőzés után az olaszországi visszavágón
is legyőzte a Ferencváros vízilabdacsapata az Euro-kupa döntőjében a Banco BPM SM Busto együttesét, így
2017 után újra a zöld-fehérek emelhették a magasba
a serleget. A Fradi a sorozatban mind a tizenöt meccsét
megnyerte!
Kint is győznünk kell! – így vélekedett minden játékos és vezető
az FTC vízilabdacsapatánál az egygólos hazai siker után. Busto
Arsizióban lelkes magyar szurkolók biztatták a Fradit, akik alig
egy perc elteltével örülhettek is Szirányi Balázs centergóljának.
Jól védekeztek a zöld-fehérek, és Vámos Márton szabaddobásból
növelte előnyüket. Ezután Madaras Norbert értékesített egy
kettős emberfórt, majd ugyanilyen szituációt kihasználatlanul
hagytak az olaszok. Szirányit gólhelyzetben visszahúzták, az
ötméterest Varga Dénes vágta a hálóba; bő öt és fél perc után
4-0-ra vezetett a Ferencváros. A negyed végén szépített a Busto.
Ekkor senki sem gondolta, hogy több mint két negyeden át
gólképtelen lesz a címvédő. A második játékrészben másfél perc
alatt kétszer is betaláltak a hazaiak Vogel kapujába, a mieink
viszont vagy a kapufát forgácsolták szét, vagy Lazovics védte
a lövéseiket.
A nagyszünet után azonnal kihasználtak egy emberelőnyt az
olaszok, ezzel újra döntetlen volt az állás. Elöl továbbra is csak
kapufákig jutottak a zöld-fehérek, hátul azonban jól védekeztek.
Fél perccel a negyed vége előtt Jansik Szilárd törte meg a hosszú
ferencvárosi gólcsendet. Ezzel átszakadt a gát, és az utolsó nyolc
percben újra a meccs elején látott Fradi pólózott. Szlobodan
Nikics találatára még válaszoltak az olaszok, de Jansik és Varga
Dénes góljaira már nem. 				 (M. S.)

Dráma és bravúr a kapuban
A Ferencváros női kézilabdacsapata ezúttal sem jutott
túl az utolsó akadályon: az orosz Rosztov-Don gárdájától
mindkétszer kikapott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A zöld-fehérek kapusairól viszont ennek ellenére
érdemes szót ejteni.

A dobogóért játszanak
A Ferencváros női vízilabdacsapata története első évében bajnoki
elődöntőt játszott. Az alapszakasz negyedik helyezettjeként a lányok
a rájátszásban az Eger ellen harcolták ki a négy közé jutást. Ott a
címvédő ÚVSE várt a zöld-fehérekre, amellyel a Magyar Kupa
elődöntőjében 7-7-et játszottak Bujka Barbaráék.

Most elmaradt a meglepetés, és ahogy azt várni lehetett, az újpestiek
már az első mérkőzésen eldöntötték a fináléba kerülés kérdését.
A Hajós Alfréd uszodában az első negyedben még szoros volt az
állás, ám 3-2 után zsinórban hat gólt lőtt a bajnok, így hiába volt
döntetlen a záró nyolc perc, 11-4-re a hazaiak győztek. A népligeti
visszavágón már a meccs elején elhúzott az ÚVSE, és csak az utolsó
negyedben tudott felzárkózni a Fradi, 6-9 lett a vége.
A bronzéremért a tavalyi második helyezett BVSC-Zuglóval
csap össze a FTC. Az első viadalt április 25-én, szerdán 20 órakor
játsszák a Szőnyi úti uszodában.
(m)

A párharc első mérkőzésén Szikora Melinda kezdett a Fradi kapujában, és az 1. percben, egy védési kísérletnél leragadt a jobb
lába. Azonnal lehuppant, és fájdalmas arccal fogta a térdét, majd
ölben vitték le a pályáról. Még aznap este MR-vizsgálaton esett
át, amelyen beigazolódott az orvosok sejtése: elszakadt Meli elülső keresztszalagja. Két nappal később megműtötték, pótolták
a sérült szalagot, majd újabb két nap múlva hazamehetett. Amint
lehet, elkezdi a rehabilitációt, és ha minden jól megy, októberben
újra védhet.
A történtek miatt Bíró Blanka egyedül állta a rosztoviak rohamait,
nem rajta múlt a vereség. Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, az Európai Kézilabda Szövetség hivatalos YouTubecsatornájának szerkesztői minden BL-forduló után közzéteszik,
szerintük melyek voltak az adott kör legszebb góljai, védései. Az
utóbbi kategóriában a második helyre került Blani hatalmas bravúrja, amellyel az 5. percben Kszenyija Makejeva közeli bombáját
hárította. A gólok versenyében harmadik lett Laura van der Heijden
első félidő végén szerzett találata.
A rosztovi visszavágón a 16 esztendős Hadfi Gréta volt a cserekapus. Az ifjú tehetség három NB I/B-s felnőtt mérkőzéssel a háta
mögött a második félidő 6. percében állt be, és fejjel védte Katarina
Bulatovics hetesét – soha rosszabb bemutatkozást a BL-ben! M. S.
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Kupagyőztes tőrözők

A Magyar Vívó Szövetség a 2017/18-as idényben vezette be a Magyar Kupasorozatot, amely a korábbi válogatóversenyeket helyettesíti. A viadalok összesített eredménye alapján hirdetnek győzteseket az egyes fegyvernemekben.
A kadetkorosztályban a tőrözőknél egyéniben kettős ferencvárosi siker
született, és nyert a fiúcsapat is.

Fodor Szabolcs
az új edző
A Ferencváros jégkorongcsapatát három
év után új szakember készíti fel a mérkőzésekre, mivel az előző tréner, a svéd
Kjell Greg Lindqvist nem hosszabbította
meg szerződését. Vele a zöld-fehérek
tavaly és az idén is megszorongatták
a későbbi bajnokot a negyeddöntőben.
A Fradi hokiszakosztályának vezetői
ismét hosszú távban gondolkodtak, és
olyan szakembert szerződtettek, akivel
folyamatos lehet a fejlődés. Az 1979-es
születésű, FTC-ben nevelkedő, a zöldfehérek felnőtt csapatában 1998 és 2002
között játszó szélső pályafutása legsikeresebb éveit Székesfehérvárott töltötte,
de hokizott a Vasasban és Miskolcon
is. Fodor 53-szor szerepelt a magyar
válogatottban, és játszott az EBELben, majd 2013-as visszavonulása óta
a MAC U20-as csapatának trénere volt.
A nevelő egyesületébe visszatérő Fodor Szabolcs azért szeretne dolgozni,
hogy a Ferencváros újra számottevő
együttes legyen a bajnokságban. Számít a szurkolókra is, akik döntő helyzetekben sokat jelenthetnek a zöld-fehérek számára. A játékosoktól minden
nap százszázalékos hozzáállást vár, a
jelenlegi és a később idekerülő hokisokból igazi Fradi-szívű gárdát szeretne
kialakítani.
(m)

Az első kiírás utánpótláskorú győzteseinek a BOKcsarnokban rendezett III.
Sulivívó Találkozó és
Diákolimpia részeként
adták át a díjakat. A
tőrözőknél a kadetkorosztályban mind a lányoknál, mind a fiúknál
ferencvárosi vívó vehette át a Magyar Kupagyőztesnek járó serleget.
Az ifjú hölgyek mezőnyében Zsoldosi Karolina
végzett az első helyen, aki
a szezonban más versenyeken is többször ért el
remek eredményt. A Fradi
16 éves tőrözője április elején a veronai kadet-világbajnokságon is pástra lépett,
és bár a nyolcaddöntőben

kikapott a későbbi bronzérmes amerikai
lánytól, 10. helyével, negyedik legjobb európaiként kvalifikálta magát az
októberben, Buenos Airesben
megrendezendő ifjúsági olimpiára. A fiúk legjobbja Szemes
Gergő lett. A Ferencváros
15 esztendős kitűnősége
az egész szezonban jó
teljesítményt nyújtott, az
idősebbek között is bajnoki címet nyert.
A kadeteknél a csapatversenyben szintén jól
szerepeltek a zöld-fehér
fiatalok a kupasorozatban.
A fiúknál a Törekvéssel
holtversenyben a Fradi végzett az első helyen, a lányoknál pedig ezüstérmet vehetett át az FTC együttese.
(ms)

Életműdíjat kapott „Ló”
Bár manapság sajnos már nem divat a klubhűség, még sokan vannak olyanok,
akik egy bizonyos egyesülethez hűségesek, immár évtizedek óta. Az Albert
Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány azért hozta létre 2013-ban
az Albert Flórián-életműdíjat, hogy elismerje azokat, akik régóta szolgálják
az FTC-t.
A kitüntetést évente ítélik oda egy-egy olyan
személynek, aki munkájával jelentősen hozzájárult a zöld-fehér klub örökségéhez. A
2017-es díjazott már aktív sportoló korában
is sokat tett a Ferencvárosért. Noha Hudák
Gábor nem a Fradiban, hanem a KSI-ben
kezdett jégkorongozni, már fiatalon az egyesület tagja lett, és 1984-ben, húszévesen bajnokságot nyert a zöld-fehérekkel. A szurkolók által csak becenevén – Ló – emlegetett,
sokszoros válogatott csatár pályafutása során
összesen nyolc alkalommal ünnepelhetett

OB I-es aranyérmet az FTC-vel, és tagja volt
az 1997-es, mindmáig utolsó ferencvárosi
bajnokcsapatnak is. Később sportvezetőként
tevékenykedett, hosszú ideig volt a BKV
Előre ügyvezető elnöke.
Hét esztendővel ezelőtt, 2011-ben tért
vissza a számára legfontosabb klubba, az
FTC-be, és a jégkorongszakosztály új elnökségének tagja lett. Azóta is kitartóan
dolgozik azért, hogy a Fradi ismét komoly
tényezője legyen a magyar hokinak, 2015től szakmai igazgatóként.
– Nagyon nagy megtiszteltetés számomra,
hogy gondoltak rám a díjról döntők, és úgy
érzem, ez az itt töltött több évtized elismerése – mondta Hudák Gábor. – Bízom benne,
hogy a jövőben is lesznek olyan fiatalok,
akiket megérint ennek a klubnak a szellemisége, és a mai anyagias világban hűségesek
tudnak maradni a Ferencvároshoz – tette
hozzá.
Az életműdíjat Ló a Mezőkövesd elleni
labdarúgó-mérkőzés előtt, az Üllői úti stadionban vette át Albert Flóriántól és Albert
Magdolnától a közönség vastapsa mellett.
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Költő-kvíz

A Költészet Napjához kapcsolódóan ezúttal azokról az irodalmárokról teszünk fel kérdéseket,
akik emlékére táblát állítottak a
IX. kerületben. A helyes válaszokat
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu
címre elküldő megfejtőink között
Ferencváros-ajándékcsomagot
sorsolunk ki.
1. Arany János születésének 200. évfordulóját emlékévvel ünnepeltük 2017ben. Hol lakott kerületünkben a poéta?
A) Üllői út 15.
B) Bakáts tér 8.
C) Ferenc körút 22.
2. Az, hogy a Gát utca 3. szám alatt
József Attila-emléktáblát találunk,
talán senkinek sem újdonság. De hol
volt nagyapja, Pőcze Imre, az „öreg
dörmögő” mára emlékházzá alakított
csőszháza?
A) Balatonszárszó
B) Öcsöd
C) Szabadszállás
3. Verset is írt az Üllői úti fákról a 21-es
szám lakója, Kosztolányi Dezső, akinek
vezetékneve a család ősi fészkét jelentő települést rejti. Hol található ma
Nemeskosztolány?
A) Szlovákia
B) Szerbia
C) Románia
4. Mikszáth Kálmán 1902-ben a Lónyay
utca 13/A számú házban élt. Mi igaz azonos nevű fiára?
A) Emigrált az Egyesült Államokba
B) Költő lett, de édesanyja vezetéknevét
használta
C) Miskolc főispánjaként szolgált
5. A 19. század második felében a Tompa
utca 13. volt a lakhelye Vajda Jánosnak.
Budapest hányadik kerületében hunyt
el?
A) I.
B) VII.
C) IX.
6. 1912 és 1916 között a Lónyay utca
18/B alatt működött a 20. század legfontosabb magyar irodalmi folyóirata,
a Nyugat szerkesztősége. Melyik költő
halálával függött össze megszűnése?
A) Babits Mihály
B) Juhász Gyula
C) Szabó Lőrinc
Előző lapszámunk nyertese: Édes Fanni
Flóra. Gratulálunk! Jutalma átvételével
kapcsolatban e-mailben értesítjük.
A helyes megfejtés:
1 – A, 2 – B, 3 – C, 4 – C, 5 – B, 6 – C.

ÉLETMÓD

Generációk összefogása
a harmonikus családokért
Bedő Imre, a Férfienergia című sikerkönyv szerzője szerint a 21. század egyik
legégetőbb társadalmi problémája, hogy eltűntek a klasszikus férfiminták.
A József Attila-lakótelepi Közösségi Házban megtartott előadásában arról
beszélt, hogyan lehet újra a boldog élet felé terelni a klasszikus értékek nélkül
felnövekvő generációkat.
Bedő Imre Csíkszeredán született közgazdász, üzletember, korábban iparvállalati csúcsmenedzser. 2013-ban, gyermekei születését követően, 40 évesen hívta életre a Férfiak Klubját,
hogy másoknak is megoldást nyújtson a hagyományos értékrend családok életébe való
visszavezetésére. Az általa alapított Gránit Oroszlán Díj apa, pedagógus, mester és közéleti
kategóriában ismeri el a hazai példaképeket; szervezete országszerte „Férfi felelősség fáját”
ültet; a fiúknak pedig tapasztalatszerzés céljából nyári fizikai munkalehetőségeket teremt.
Az előadó az emberek legalapvetőbb motivációit kutatva arra jutott, hogy az igazi boldogságot a család jelenti. Akkor érezzük azt, hogy érdemes erőfeszítéseket tennünk, ha
van kiért. A modern társadalomban viszont éppen a családok vannak veszélyben, aminek
egyik fő oka a klasszikus férfiminta eltünése. Nagyapáink idejében nem kellett filozofálni a
nemi szerepekről, és arról, hogy kinek, mi a feladata. Férfi és nő, férj és feleség egyformán
hajnaltól késő estig dolgozott az élelemért, a meleg otthonért. Kizárólag együtt, egymást
segítve tudtak boldogulni. Ezt változtatta meg a modernitás. A nagyvárosi élet hatalmas
költségekkel jár, ami a párok minden erejét és idejét felemészti. Így alakult ki mára az az
életforma, amiben átlag napi 2–3 óránk jut arra, hogy a családunkkal legyünk, gyermekeket
neveljünk. Bár az életünk könnyebb lett a technológiának köszönhetően, boldogabbak nem
lettünk: hódítanak a pszichoszomatikus betegségek, a kiégés, a depresszió.
– Nagy gond, hogy a fiatalokat nem tanítja meg senki a tényleges életre – állítja az
elnök, aki szerint fontos, hogy vonzóvá tudjuk tenni számukra a családalapítást. Ehhez
viszont a fiúnak férfivá kell válnia. Vészjósló adat, hogy Amerikában az ifjak közel 30
százaléka szinte tárgyként él szülei lakásában. Alig mozdulnak ki otthonról, hiszen kapnak
enni, minden más igényük kielégítését pedig a számítógéptől remélik. Nem csoda hát, ha
a fiatalok nálunk is vonakodnak a családalapítástól: nem érzik magukat kompetensnek, és
félnek a felelősségtől, a személyes kapcsolatok kialakításától.
Bedő Imre arról is beszélt, mi az, amit tehetünk a változásért. Először is jó példát kell
mutatnunk, és érdemes bekapcsolni az ifjakat a múltba: családi történeteket mesélni
becsületről, tisztességről, de fontos korrigálni az osztálytársaktól, más családokból jövő
rossz mintákat is. Mivel a gyermek 6–12 éves korában a legnyitottabb a felnőttek világára, ilyenkor érdemes klasszikus példaképekről szóló irodalmat a kezükbe adni. Az
előadó elismerte, nagy munkával jár a jelenkor negatív hatásaival felvenni a harcot, ám ha
a generációk összefognak, ha éberek és tudatosak maradunk, felelősséggel egy boldogabb
nemzedéket nevelhetünk fel.
T. D.

APRÓHIRDETÉS
Szabó Balázs vállalja kémények belső
marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06/20/264-7752.
Építési felvonókezelőt keresünk
budapesti munkavégzésre. OKJ-s
bizonyítványt (tanulmányi szerződéssel)
biztosítunk. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! Jelentkezni az info@
dunamentiallvany.hu címen lehet.
Készpénzért veszek festményeket,
bútorokat, porcelánokat, ezüst- és
bronztárgyakat, pénzeket, képeslapokat,
kitüntetéseket, borostyán ékszereket,
órákat, teljes hagyatékot. IX. ker., Vámház krt. 7. Nyitva: H–P: 10–17 óráig.
Tel.: 06/70/620-3636.

Kert, telek és épületek felújítása!
Metszés, permetezés, bozótirtás, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés. Teljes körű építési, felújítási,
szigetelési munkák reális áron, rövid
határidővel. www.telekrendezes.hu;
06/20/259-6319; 06/1/781-4021.
Egyetemista lányomnak eladó, felújítandó, emeleti öröklakást keresek
készpénzfizetéssel. Magánszemély.
Tel.: 06/20/352-2204.
Kéménybélelés, szerelt kémény építése,
kondenzációs kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézése.
Tel.: 06/30/680-6814.

IDŐSÜGY
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Idősügyi programajánló
Mindentudás Akadémiája

• A gésák titkos élete
Április 26. (csütörtök) 15.30 óra
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)
• Seuso-kincsek és kalandos történetük
Május 7. (hétfő) 16.00 óra
Előadó: Dézsy Zoltán rendező,
szerkesztő-riporter, egyetemi oktató
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)

Cukorbetegklub

Április 24. (kedd) 14.00 óra
FESZ Oktatóterem (Dandár u. 28.)

Helytörténeti séta

Molnár Ferenc nyomában
Ferencvárosban és Józsefvárosban
Május 2. (szerda) 10.00 óra
Találkozó: Kálvin téri szobornál

Nárciszfutás a Magyar Hospice
Alapítvánnyal
Május 3. (csütörtök) 10.00 óra
Nyúldomb, József Attila-lakótelep

Szó és ember

Vendég: Berecz István, a 2012-es
Fölszállott a Páva győztese, kétszeres
aranysarkantyús táncos, a Fonó népzenei
művészeti vezetője
Május 8. (kedd) 14.00 óra
Beszélgetőtársa: Topolcsányi Laura
FSZEK Börzsöny téri Könyvtár
(Börzsöny u. 13.)

Természetjárás

Lejtmenet a Normafától Zugligetbe
Május 5. (szombat) 10.00 óra
Gyógytorna
Találkozó: Boráros tér, 212-es busz,
Április 25., május 2. (szerda) 11.00 óra végállomás
FMK (Haller u. 27.)
További információ: Kiss Ádám,
Dési Huber Művelődési Ház
tel.: 06/70/212-1288
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub

IMÁDOK FÉRJHEZ MENNI

A Turay Ida Színház előadása – zenés
Én táncolnék veled…
vígjáték
Április 25., május 2. (szerda) 14.00 óra 2018. május 7. (hétfő) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Szerzők: William Somerset Maugham,
Nádas Gábor, Szenes Iván
Rendező: Bodrogi Gyula, a Nemzet
3-1-2 meridiántorna
Április 25., május 2. (szerda) 15.30 óra Színésze, Kossuth- és kétszeres Jászai
Mari-díjas színművész, rendező,
FMK (Haller u. 27.)
Érdemes és Kiváló Művész
Az előadás ferencvárosi 60 év feletti
Belső értékeink nyomában
lakosok számára ingyenes, viszont
Május 2. (szerda) 14.00 óra
regisztrációhoz kötött. A regisztráció
Dési Huber Művelődési Ház
határideje: május 4. (péntek), illetve a
(Toronyház u. 17/B)
szabad férőhelyek beteltéig.
E-mail: regisztracio.fmk@gmail.com
Telefon: 215-1077/392-es mellék
Fiatalító tibeti energiajóga
Személyesen: FMK (Haller u. 27.)
Április 26., május 3. (csütörtök)
10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház
Nordic walking haladó csoport
(Toronyház u. 3/B)
Májusi séta

Vízitorna

Április 27., május 4. (péntek)
16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda (Lobogó
u. 1.)
Molnár Ferenc Általános Iskola uszoda
(Mester u. 19.)

Május 8. (kedd) 9.00 óra
Regisztrációhoz kötött program,
melyet az alábbi elérhetőségek
egyikén tehet meg:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 215-1077/392-es mellék
Jelentkezési határidő: május 4. 10.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24–28.

Regisztrációhoz nem kötött
klubfoglalkozások:
Festőklub
(Szerető Kezek Idősek Klubja):
keddenként 14.00 óra
Sakk-klub (FMK):
keddenként 10.00 óra
Német társalgási klub (FMK):
keddenként 10.00 óra

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket
vagy javaslataikat programjainkkal kapcsolatosan az idosugy@ferencvaros e-mail címen vagy
a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.
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A jó barát kézen fog

Játék- és élménynapot rendezett a fogyatékkal élőket segítő KézenFogva Alapítvány a Ferencvárosi Művelődési
Központban (FMK), amelyen Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, valamint Bácskai János polgármester
is köszöntőt mondott.
Kerületi ovisok zsivajával telt meg április
12-én az FMK, ahol – hagyományteremtő
szándékkal – az idén 25 éves, Lónyay utcában működő KézenFogva Alapítvány az
önkormányzattal közösen rendezte meg játék- és élménynapját. A civil szervezet célja,
hogy méltó életet teremtsen a mozgás- és
érzékszervi, értelmi vagy kommunikációs
nehézségekkel küzdő embertársainknak,
illetve hogy közvélemény-formáló rendezvények szervezésével lehetőséget teremtsen
a fogyatékos és az ép fiatalok találkozására.
A művelődési központ nemrégiben megújult aulájában és sakktermében különféle
érzékenyítő, együttműködésre nevelő játékokat, sport- és egyéb foglalkozásokat próbálhattak ki a kicsik, hiszen fontos, hogy
átérezzék, milyen érzés akadályokkal élni.
Herczegh Anita (képünkön) egy Bogyó és
Babóca mesét mondott el a színháztermet
megtöltő ovisoknak. Bartos Erika történetében egy repülni képtelen bogár jut túl a
nehézségeken barátai – és egy általuk ös�szeeszkábált gurulós szék – segítségével.
A mese után a köztársasági elnök felesége
arról beszélt, a mesehősöknek és az embereknek ugyanúgy vannak céljaik, álmaik és

barátaik, akikre támaszkodva bármit el lehet érni. Hozzátette, a szeretet mindig tenni
akar, erről szól a KézenFogva Alapítvány
negyedszázados története is. A legnagyobb
ajándék az együtt megvívott küzdelem,
a közös győzelem az élet kisebb-nagyobb
kihívásai felett.
– „Az egyenlőség érzése velünk születik.
A gyermek csak a korkülönbség szerint osztályozza az embereket” – kezdte beszédét
egy Gárdonyi-idézettel Bácskai János, aki
kijelentette: Ferencváros hálás az alapítványnak, hiszen eddig is sok támogatást
nyújtott az arra rászorulóknak. A polgármester elmondta, az önkormányzat sok
terület számára tud forrást biztosítani, ám
nem érthet mindenhez, ebben segíthetnek
a civil szervezetek. A KézenFogva Alapítvány – melynek működését kedvezményes
díjú irodahelyiség bérbeadásával támogatja
a kerület – fontos érzékenyítő munkát végez a gyerekek, a szülők és a pedagógusok
körében egyaránt.
A felszólalások után a színpadon a szervezet nagykövete, Várkonyi Attila, ismertebb
nevén DJ Dominique mutatta be a segítséggel élőket, a kerekes székkel is játszható

bocsa játékot, valamint a nagy kedvenceket:
a terápiás kutyákat. A gyerekek megtekinthették továbbá a Baross Imre artistaképző
iskola növendékeinek műsorát, valamint
közös éneklés is volt jelnyelvi jeleléssel.
			
M. K.

Sportpróbáló másodszor
Második alkalommal rendezték meg április
17-én a Sportpróbáló Napot, melynek célja, hogy a fiatalokat egészséges életmódra
nevelje, rászoktassa a rendszeres testmozgásra, valamint megismertesse
velük, milyen széles palettáról
választhatnak, ha szabadidejükben sportolni szeretnének.
A rendezvény emellett egyfajta
fórum is, ahol a kerületi testnevelők kaphatnak ötleteket arra,
milyen sportágakat lehet még az
iskolai keretek közé beemelni.
Több mint félezer óvodástól,
általános és középiskolástól
nyüzsgött a Haller park, ahol
harmincféle sportággal ismerkedhettek a résztvevők. Minden
sátor és rögtönzött pálya körül
nagy volt az érdeklődés, és bár

néhány sportágat a helyszín adottságai miatt nem lehetett kipróbálni (úszás, evezés,
vízilabda, jégkorong), itt is volt lehetőség
az ismerkedésre, a mozdulatok, a kapura

dobás vagy ütés gyakorlására. A dartsot,
petanque-ot, gombfocit, röplabdát, kosárlabdát, floorballt, súlyemelést, birkózás, street
workoutot, falmászást viszont akár „élesben” is meg lehetett tapasztalni.
Sokakat – jellemzően alsósokat
– vonzott a tájfutás, és – főként
gimnazistákat – az ökölvívás is.
A park központjában félóránként szervezett bemutatók váltották egymást, itt az ovis torna,
a zumba, a karate és a mediball
mutatkozott be.
A következő kerületi sportrendezvény a Családi Egészség- és
Sportnaphoz kapcsolódó, Haller
parkban megrendezendő családi
futóverseny lesz május 12-én.
M. K.

FELHÍVÁS: A „DEÁK” KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAI
A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatokat hirdet a
IX. kerületben élő tehetséges, de anyagi okok miatt hátrányos
helyzetben lévő fiatalok részére több kategóriában. A részletes

kiírás megtekinthető a www.ferencvaros.hu oldalon. További
információt Papula Évától kaphatnak a 06/1/215-1077/262-es
telefonszámon és a deakkoza@ferencvaros.hu e-mail címen.
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AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
FERENCVÁROSI
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
(Haller u. 27.)
A SZŐLŐ TERMÉSZETES
TŐKEFORMÁJA, AZ ÁGASKORDON
Április 25., szerda 16.00
Babó Tivadar kertészmérnök előadása
A belépés díjtalan!
ÉletMiNŐség Szalon
Áprilus 26., csütörtök 17.00
Az EGÉSZség megtanulható
és visszaszerezhető
Előadást tart: Gothard Csaba orvos
A rendezvény háziasszonya:
Lőrinczné Táborfi Julianna
dietetikus, egészségügyi menedzser,
az ELTE elnöke
A belépés díjtalan!

A Budai Bábszínház előadása
Bérletek korlátozott számban még
elérhetők.
A bérlet ára: 1700 Ft/3 alkalom
Bérletigényüket Arapovicsné Kiss
Ágnesnél jelezhetik
Tel.: 06/30/434-2092
E-mail: kiss.agnes@fmkportal.hu
SZÍNHÁZ
IMÁDOK FÉRJHEZ MENNI
Május 7., hétfő 11.00
Zenés vígjáték a Turay Ida Színház
előadásában
Rendező: Bodrogi Gyula
Az előadás 60 év feletti ferencvárosi
lakosok számára ingyenes,
viszont regisztrációhoz kötött.
E-mail: regisztracio.fmk@gmail.com
Telefon: 215-1077/392-es mellék
Személyesen: FMK (Haller utca 27.)

FMK GYERMEKSZÍNHÁZ
Tavaszi évad
MOSOLYGÓ ALMA BÉRLET
SZÉPENSZÓLÓ FÜTYÖRI
Május 15., kedd 10.00
Az Álomzug Társulás előadása
MAJÁLIS
Május 16., szerda 10.00

DÉSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
(Toronyház u. 17/B)
KALÁKA CSALÁDI KONCERT
A LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGI
HÁZBAN

RENDSZERES PROGRAMJAINK:

„ÁPRILISI TRÉFA VOLT”
Április 27., péntek 15.00
A Ferencvárosi Művészetkedvelők
Társaságának báli rendezvénye
Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek
Zenél: Tarnai Ágnes
Belépő: 700 Ft

Jó hangulat, jó társaság, táborok
Szereplések itthon és külföldön!
ALSÓSOKNAK:
kedd 15.30–16.30
Részvételi díj: 2500 Ft/hó
FELSŐSÖKNEK: kedd 16.30–18.00
Részvételi díj: 3000 Ft/hó
IFJÚSÁGNAK: kedd 18.00–21.00
Részvételi díj: 5000 Ft/hó
További információ:
Iusco Bernadett és Tomori Márk
Táncművészeti Főiskolát végzett
néptáncoktatók
bernadett.iusco@gmail.com
06/20/354-4401

Szenior Örömtánc-Ház
Csütörtökönként 13.30-tól 15.00 óráig
Egy újfajta mozgásformával várjuk
kedves látogatóinkat. A szeniortánc
kíméletesen mozgatja át az izmokat,
ízületeket és kiválóan hat a memóriára.
Nem kell hozzá táncpartner, sem előzetes
tánctudás.
A szeniortánc nem más, mint öröm,
mozgás és agytorna.
Információ: Szegedi Judit,
06/20/222-2326, szjudi57@gmail.com
Bartók Táncegyüttes – Toborzó
Jelentkezz a Bartók Táncegyüttes
új csoportjaiba!

Április 28., szombat 10.00
A koncert regisztrációs jegy igénylésével
ingyenesen látogatható, jegyek átvehetők
a Dési Huber István Művelődési Házban
nyitvatartási időben.
Helyszín: József Attila-lakótelepi
Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)
JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
(Toronyház u. 3/B)
Műsoros est a bohémek társasága
szervezésében
Április 28., szombat 15.00
Belépő: 600 Ft

A Pinceszínház májusi műsora
2., szerda
18.30
			

Dixie Kings of Hungary
– Dixieland-klub

versszínházi előadás Arany János humoros
verseiből válogatva. Ingyenes program

5., szombat

Tasnádi István: Paravarieté

20., vasárnap

19.00

Háy János: A Gézagyerek

9., szerda
11.00
			

Háy János:
A Herner Ferike faterja – FŐPRÓBA

21., hétfő

19.00

Márai Sándor: Varázs

		
18.30
			

Dixie Kings of Hungary
– Dixieland-klub

10., csütörtök
19.00
			
			

Háy János:
A Herner Ferike faterja – 			
ELŐBEMUTATÓ

12., szombat

Spíró György: Prah

19.00

19.00

13., vasárnap
15.00
			

Lázár Ervin:
A Négyszögletű Kerek Erdő

15., kedd

Székely Csaba: Bányavirág

19.00

16., szerda
18.30
			

Dixie Kings of Hungary
– Dixieland-klub

17., csütörtök

„Fülemile” – fanyar Arany. Zenés 		

19.00

23., szerda
18.30
			

Dixie Kings of Hungary
– Dixieland-klub

24., csütörtök

19.00

Moliére: Tartuffe

26., szombat

15.00

Michael Ende: A pokoli puncs-pancs

27., vasárnap

15.00

Tasnádi István: Finito

28., hétfő
15.00
			

Lázár Ervin:
A Négyszögletű Kerek Erdő		

30., szerda
18.30
			

Dixie Kings of Hungary
– Dixieland-klub

Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával
20 százalékos kedvezményt kapnak a jegyek árából, a 60 év
feletti kerületiek pedig további 10 százalékkal olcsóbban
juthatnak hozzá a belépőkhöz.
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Kislány a pokolban

Az első Orbán-kormány idején, 2000-ben határozott az Országgyűlés arról,
hogy április 16. a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja legyen.
1944-ben ugyanis ezen a dátumon kezdték meg az első gettók és gyűjtőtáborok
felállítását a korabeli Magyarország kárpátaljai területén.
Az önkormányzat diákoknak szervezett
színházi előadást az emléknapon: a Sárdi
Mária önéletrajzi könyvét – amit 2002-ben
együtt jelöltek irodalmi Nobel-díjra Kertész
Imre Sorstalanság című művével – feldolgozó darabot a Ferencvárosi Művelődési
Központban mutatták be a Szent-Györgyi
Albert Gimnázium mintegy háromszáz 9.,
10., 11. évfolyamos tanulójának.
– A Kazán István Kamaraszínház vezetői
megkeresték az FMK-t és az önkormányzatot azzal, hogy az emléknapon Ferencvárosban is bemutatnák a Kislány a pokolban
című monodrámát. Mi pedig azonnal igent
mondtunk – válaszolta Kállay Gáborné alpolgármester arra a kérdésünkre, hogy honnan jött a bemutató ötlete. A közel egyórás
darab egy 14–15 esztendős kislány naplóján
keresztül mutatja be a vészkorszak borzalmait és embertelenségét. Az 1944. december
24-én, az egyik utolsó magyar transzporttal
Bergen-Belsenbe érkező Marikát alakító
Dombrádi Alina szívszorítóan hiteles játéka

Nyissunk
a térre!
A Budapest100 egy civil városi
ünnep, melynek célja, hogy
felhívja az itt élők figyelmét
a főváros mindennapi értékeire. A program 2011-ben azzal a szándékkal indult, hogy
legyen egy olyan hétvége,
amikor mindenki megismerheti és megszeretheti a minket
körülvevő várost épületeivel,
lakóival együtt. A rendezvény
célja az is, hogy közelebb hozza egymáshoz a városlakókat,
a szomszédokat, a generációkat. Idén május első hétvégéjén (5-én és 6-án) rendezik
a Budapest100 programját,
amelyben a városi terek kapják
a főszerepet. Az eseményhez
már több ferencvárosi köztér
(Bakáts tér, Ferenc tér, Kerekerdő park, Markusovszky
tér), és számos lakóház csatlakozott, de a lista folyamatosan
bővül. További információk:
www.budapest100.hu.

alatt szinte egy pisszenést sem lehetett hallani a nézőtérről. A haláltáborokba deportált
tizenötezer magyar zsidó gyermek közül
alig százan élték túl. Sárdi Mária egy volt
közülük, bár édesanyja és nagymamája neki
is odaveszett.
Az előadás előtt Radvánszki Péter, a Páva
utcai zsinagóga rabbija mondott köszöntőt.
A fiatal izraelita lelkész közölte, Ferencvárost is érintette a holokauszt, munkahelye
annak idején gyűjtőtáborként is működött.
Hozzátette, a vészkorszak idején nem csupán
zsidókat, hanem cigányokat, homoszexuálisokat és politikailag másként gondolkodókat is deportáltak. Örömének adott hangot,
amiért az emberek ma kimondhatják, amit
gondolnak, és megélhetik kulturális, etnikai
hagyományaikat. Kijelentette, az 1920-as
évektől bevezetett, fokozatosan szigorodó
zsidótörvényeknek az volt a célja, hogy
megkeményítse az emberek szívét, hogy
ne érintse meg őket, ha például egy szomszédjukat elviszik, meghurcolják. A közön-

ség soraiban ülő diákokat arra kérte, mindig
legyenek figyelemmel embertársaikra, ne
váljanak közönyössé mások szenvedésével
szemben.
V. L.

A Müpa vendégei voltunk
Megtartotta negyedik összejövetelét az önkormányzat által
tavaly alapított Ferencvárosért
Klub. A kezdeményezés célja,
hogy a helyhatóság szorosabb
kapcsolatot alakítson ki a kerületi székhelyű, illetve itt működő cégekkel, vállalkozásokkal,
kulturális és felsőoktatási intézményekkel, valamint hogy a
„klubtagok” jobban megismerhessék egymást. Az első találkozót a Bakáts téri házasságkötő teremben rendezték meg,

a második összejövetelnek a
Zwack Unicum, a harmadiknak a Lurdy Ház, a mostaninak
pedig a Művészetek Palotája
(Müpa) adott otthont.
Az április 17-i összejövetelen előbb Fassang László Prima
és Liszt Ferenc-díjas Érdemes
Művész mutatta be és szólaltatta meg a Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem orgonáját.
A 92 regiszteres, 5 manuálos
hangszer Európa egyik legnagyobb és legjobb koncerttermi

orgonája, melynek több mint
7000 sípja van. A hangszerbemutatót követően Káel Csaba,
a Müpa vezérigazgatója adott
átfogó tájékoztatást a ferencvárosi Duna-parton elhelyezkedő,
2005-ben átadott többfunkciós
létesítményről, illetve az ott
folyó fantasztikusan gazdag
és sokrétű kulturális tevékenységről. A prezentáció után a
vendégeknek ismét lehetősége
nyílt egy kötetlen beszélgetésen
ismerkedni egymással.

MOZAIK
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Szájüregi és bőrrákszűrésen
vehettek részt a kerületiek

Másodszor tartott ingyenes egészségügyi szűrést kerületünkben A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány. A kötetlen orvos-beteg eszmecserére is alkalmas tanácsadás idejére rögtönzött rendelővé változott a Polgármesteri Hivatal ülésterme. A vizsgálatok után egészséges ételeket is kóstolhattak az érdeklődők.
Idén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében berendezett rendelőkben vehettek részt
szájüregi és bőrrákszűrésen az érdeklődők,
akik ajándékokat, tájékoztató
kiadványokat és az alapítvány
életmódmagazinját kapták útravalóul. A résztvevők ezen kívül Jenei Tamás mesterszakács
jóvoltából egészséges ételeket,
desszerteket is kóstolhattak.
– A szájüregi szűrésen a szájnyálkahártya, a nyelv és a nyaki nyirokcsomók elváltozásait
vizsgáljuk. Amennyiben rendellenességet tapasztalunk, erre
szerencsére ma még nem volt
példa, szakrendelésre irányítjuk a pácienst – tájékoztatott
a vizsgálatot végző Kovács
Noémi szájsebész szakorvos.
– Kampányunk fő üzenete, hogy mindenkinek joga van tudni, mit tehet magáért, hol
és miben kérhet segítséget. A szűrés lényege

a megelőzés, ezért a vizsgálatok során orvosaink felvilágosítják az érdeklődőket az
otthoni önvizsgálatok módjairól is – tudtuk

meg Vajda Márta igazgatótól. Hozzátette: az
alapítvány elkezdi kiépíteni onkomediátori
hálózatát is, mely a rákdiagnosztizáltaknak
és családtagjaiknak segít eligazodni szak-

mai, lelki és életviteli kérdésekben. Ehhez
már nyugdíjba vonult, ám magukat még aktívnak érző onkológusok bevonásával, egy
megyei szintű hálózat kialakítására
van szükség, ami elláthatja azokat
a feladatokat, amelyekre a kórházi
kezelés során nem jut idő.
A szűrővizsgálatot az esemény
fővédnöke, Ferencváros egészségügyért felelős alpolgármestere,
Zombory Miklós nyitotta meg, aki
idén is tevékenyen részt vállalt a
szervezésben, és az alapítvány ingyenes egészségmagazinjának egy
hosszabb interjút adott, melyben
felhívta a figyelmet az egészséges
életmód és a betegségek korai felismerésének fontosságára. Kiemelte,
kerületünk ezen a téren is jó példával jár elöl, hiszen az önkormányzat az
évben több időpontban is szervez ingyenes
egészségnapokat.
(forrás: ferencvaros.hu)

RENDŐRSÉGI HÍR

Drogterjesztőket és -fogyasztókat
vettek őrizetbe

A IX. kerületi rendőrkapitányság nyomozói április 10-én délután
Kőbányán, a Harmat utcában elkaptak egy kábítószer-fogyasztót,
akinél 1,2 gramm marihuánát találtak. A rendőrök ezt követően
pár utcával arrébb, a lakásán elfogták a 35 éves tököli V. Zoltánt,
akitől a férfi a drogot vásárolta. A díler elfogásakor az ingatlanban
még egy férfi tartózkodott, majd érkezett egy harmadik is azért,
hogy kábítószert vegyen. A nyomozók a lakásban 32 gramm
marihuánát, digitális mérleget és több tízezer forint készpénzt találtak. A ferencvárosi rendőrök a három fogyasztót drogbirtoklás
miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd beazonosították azt a
férfit is, akitől V. Zoltán a kábítószert rendszeresen beszerezte. A
nyomozók a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztályával együttműködve még aznap este egy IX. kerületi bevásárlóközpont környékén
elfogták a 30 éves budapesti N. Andreast, akinek kispesti lakásán,
valamint pestszentlőrinci – raktárként használt – házában 47,1
gramm marihuánát, 2,92 gramm kábítószergyanús kristályos port,
két mérleget és közel másfél millió forint készpénzt foglaltak le.
A további felderítőmunka eredményeként a rendőrök egy újabb
fogyasztót, a 30 éves budapesti N. Balázst is azonosították, akinél
a házkutatás során 2,9 kilogramm marihuánát és digitális mérleget találtak. A férfit előállították a kerületi rendőrkapitányságra,
majd drogbirtoklás miatt őt is gyanúsítottként hallgatták ki. A
ferencvárosi nyomozók a két dílert őrizetbe vették, és kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, valamint
előterjesztést tettek előzetes letartóztatásuk indítványozására.

MEGNYITOTTUNK!
TELJES KÖRŰ INGATLANKÖZVETÍTŐI
SZOLGÁLTATÁSAINKKAL VÁRJUK ÖNT IRODÁNKBAN!

INGATLANKÖZVETÍTÉS
HITELKÖZVETÍTÉS
ÉRTÉKBECSLÉS
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Iroda címe: 1095 Budapest, Ipar utca 7. fszt. üzlet 2.
Tel.: +36 20 445 7126 | E-mail: iparutca@smartingatlan.hu

SMARTINGATLAN.HU

16

KÖZÖSSÉG

FERENCVÁROS

FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR

Boldizsár Krisztofer Alexander
(2017. szeptember 23.)

Major Sarolta
(2017. július 28.)

Rácz Blanka Sára
(2018. január 7.)

Illés Áron
(2018. január 3.)

Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi babák fotóit
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

REJTVÉNY

