Ferencváros Önkormányzatának kétheti lapja • www.ferencvaros.hu • 2018. május 22.

Okosan a drogok ellen:
megnyitott a KONKÁV

Állandó drogprevenciós kiállítás és közösségi tér nyílt a Balázs Béla utca 32. szám alatt. A KONKÁV Közösségi Tér
és Prevenciós Műhely azt ígéri, hitelesen beszél a droghasználatról, rávilágít a háttérben megbújó társadalmi okokra,
valamint felfejti a családi gyújtópontokat. A közel 140 négyzetméteres, többszintes komplexumban klubhelyiség és
egy ötszobás kiállítótér várja az érdeklődőket.
A Köztes Átmenetek – a drog című interaktív tárlat tizenhetedik éve folyamatosan
járja az országot, eddig 135 helyszínen több
mint 200 ezer látogató ismerhette meg az
egyedülálló drogprevenciós programot. –
Állandó helyet kerestünk a tavaly a KöKi
Terminálban bemutatott kiállításunknak,
de egy közösségi térre is vágytunk, hiszen

a két funkció kiválóan egészíti ki egymást
– mesélt a kezdetekről Varga Dániel ötletgazda, szakmai vezető, aki szerint az önkormányzattal folytatott sikeres tárgyalásoknak
köszönhetően minden úgy valósulhatott
meg, ahogyan elképzelték. Mi sem lehet
ennek jobb bizonyítéka, minthogy a tinédzserek már a megnyitó előtti napokban

kíváncsisággal teli örömmel fedezték fel
az új találkozóhelyet. A koncepció lényege pedig éppen ebben rejlik. A KONKÁV
nem egy kötelező iskolai program vagy egy
érdektelen múzeum akar lenni, hanem egy
klub, ami hétköznap délutánonként várja
a 12–20 éves fiatalokat.

Folytatás a 2. oldalon

Élő népviseleti bemutató és felvonulás Ferencvárosban június 2-án. Részletek a 15. oldalon.

KÖRFORGALOM

BERECZ ISTVÁN

KRESZ-pályát adták át a Csicsergő
Óvodában, ahol a gyerekek
megismerkedhetnek a közlekedés
szabályaival.

A Fölszállott a Páva korábbi
győztese szerint a hagyományt
nem ápolni vagy őrizni, hanem
művelni érdemes.
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ÜLLŐI ÚT
Három kerület polgármestere
vett részt a főváros leghosszabb
útjának történetét bemutató
tárlat megnyitóján.
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Folytatás a címlapról
Lesznek szabadidős programok, képzések,
tanácsadás, de itt nyugodtan lehet majd beszélgetni a kanapén, telefont tölteni, netezni,
társasozni, olvasni vagy filmet nézni. – Ha
pedig már ott vannak, és kedvük tartja, végigvezetjük őket a tárlaton is – tette hozzá
a szakember.
A minisztériumi támogatásból működő közösségi teret Bácskai János polgármester
nyitotta meg, aki örömét fejezte ki, hogy
a Tárt Kapu Galéria, a Mester Galéria és a
H52 mellett újabb közösségi térrel bővül Ferencváros. A kikapcsolódási lehetőségre reagálva elmondta, a droghasználók is lazítani
vágynak nyomasztó világukból, a program
pozitív alternatívát kínálhat számukra is.
Majzik Balázs, az EMMI Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Drogmegelőzési Programok osztályvezetője pedig
azt hangsúlyozta beszédében, hétköznapi
életünk egyik legnagyobb kihívása, hogy
a trendekhez alkalmazkodva a politika és a
segítő szervezetek képesek legyenek megszólítani a fiatalokat. Ehhez szakmai összefogásra és közösségépítésre van szükség.
A kiállítás a korábbi helyszínekhez képest
tartalmilag hasonló, de kialakításában teljesen új és modernizált változatát építették fel

AKTUÁLIS
a Balázs Béla utcában. A speciálisan kiépített pincében egy öt szobából álló interaktív
drogprevenciós tárlat várja főként a 14 év
feletti diákokat, szülőket és pedagógusokat,
de szívesen fogadnak baráti, munkahelyi
közösségeket is. A program előzetes bejelentkezés után látogatható, maximum 15
fős csoportokban, melyek nagyjából másfél
órát töltenek a kiállítótérben, pszichológus,
addiktológus és szociális munkás vezetésével.
A tárlatvezető szakember csoportjával
folyamatosan beszélgetve, elemezve halad végig a helyiségeken. Az egymásból
nyíló szobák egymásra épülő, de különböző témák, fények, filmek, festmények és
installációk segítségével dolgozzák fel a
drogkarrier, illetve a szenvedélybetegség
kialakulását, annak különböző metszeteit. A
kiállítás egy keret, amit a látogató és a szakember közösen tölt meg tartalommal korhoz,
érdeklődéshez és érintettséghez illeszkedve.
Az első, nappalinak berendezett pinceszoba arra hivatott, hogy az otthoni körülményeket, hangulatot modellezzék le.
A kábítószer-használat szempontjából
ugyanis a család óriási jelentőséggel bír. –
Ha egy családban hiány keletkezik, a benne
felnövő személyiség alapjai nem lesznek
stabilak – magyarázta Varga Dániel. Ebben

a helyiségben bemutatkozik egy szerhasználó, aki elmeséli, mi indította el őt a drogozás felé. Van olyan szoba, ahol egy ötletes
animációs film mutatja be a függővé válás
folyamatát, de egy gyerekszobába is bekukkanthatunk, ahol felfedezhetjük a droggal
való kapcsolat első jeleit: energiaital, borosüveg, órákon keresztül játszott számítógépes
játék, kézzel sodort cigi. Mellette a droghatásokat bemutató képeket láthatunk, melyek
mind beszélgetés alapjait képezhetik.
Ahogy más prevenciós programokban itt
is beszélnek a szerek veszélyeiről, a használatuk következményeiről, de a KONKÁV
műhelyében a jelek szerint sokkal mélyebbre
ásnak. A Köztes Átmenetek kiállítás célja,
hogy hitelesen mutassa be a drogfogyasztást mint soktényezős, bonyolult társadalmi
jelenséget, miközben a résztvevők közösen
keresik a kábítószer-alkalmazás egyéni, családi, iskolai, társadalmi okait. A közösségi
térben mindemellett egyéni lelki tanácsadás,
csajnap, dokumentumfilmes kurzus és szakkörök is indulnak.
A szervezett csoportok fogadásán túl a közösségi tér helyiségei prevenciós szakmai
műhelyként is működhetnek. A tervek között
szerepel pedagógus és szociális szakmai
képzések, workshopok, minikonferenciák
és filmklub rendezése is.		
T. D.

Sportolva bulizhattak
a családok
Színes programokkal várta
az önkormányzat a kerületi
gyerekeket és szüleiket a
Családi Egészség- és Sportnapon május 12-én.
Verőfényes napsütésben állították fel sátraikat a Ferencvárosi
Művelődési Központ (FMK)
udvarán különböző civil és
önkormányzati
szervezetek,
egészségügyi szolgálatok, amelyek ingyenes egészségmegőrző szűréseket tartottak. A
programok nagy része természetesen a kicsiket helyezte középpontba: a színpadon a gyerekek körében évtizedek óta népszerű Levente Péter, majd napjaink
egyik kedvence, Tóth Andi adott koncertet.
A két kiemelt attrakció között helyi egyesületek táncbemutatói
invitálták mozgásra a jelenlévőket, akik az ugrálóvárban és az
eurobungee-asztalon is levezethették energiáikat. A legnagyobb
sikert a katasztrófavédelem tűzoltóautója aratta, amelybe minden
érdeklődő lurkó beülhetett.
A családi napot Zombory Miklós alpolgármester nyitotta meg, aki
köszöntője után átadta „A mozgás fenntartja egészségünket” címmel
kiírt gyermekrajzpályázat díjait is. A legjobban sikerült művekből
kiállítás nyílt az FMK aulájában
(forrás: ferencvaros.hu)
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KRESZ-pályát avattak
Középső-Ferencvárosban

A Thaly Kálmán utcai Csicsergő Óvodában adták át kerületünk harmadik mini-KRESZ-parkját, ahol a legkisebbek
is megismerkedhetnek a közlekedés szabályaival. Május 11. a Közlekedési Kultúra Napja, így az avatást ehhez a dátumhoz igazították.
– Ha évente csupán egy balesetet tudunk így
megelőzni, már nem voltak hiábavalók az
óvónők és a szülők erőfeszítései – mondta
el avatóbeszédében Zombory Miklós. Az
alpolgármester felidézte személyes emlékeit,
amikor egy gyerekeket is érintő közlekedési baleset szemtanújaként célul tűzte ki,
csökkenteni kell a gyerekbalesetek számát.
Ennek érdekében saját tanári pályája során
is fokozott figyelmet szentelt a téma elméleti
és gyakorlati oktatásának. Kiemelte, immár
a kerület mindhárom részében találni ilyen
pályát, hiszen 2016-ban a belső-ferencvárosi
Kicsi Bocs Óvodában, 2017-ben a József Attila-lakótelepi Nagyjátszótéren, most pedig
a középső-ferencvárosi Csicsergő oviban
létesítettek KRESZ-parkot.
A jövő sofőrjei az intézmény udvarán létesített pályán ismerkedhetnek a táblákkal,
van gyalogátkelőhely, működő közlekedési
lámpa, körforgalom és parkoló is. A minden-

napos gyakorlás lehetőséget nyújt arra, hogy
rögzüljenek a szabályok, a gyerekek pedig
balesetmentesen, biztonságosan közlekedhessenek. Vajasné Kabarecz Ágnes óvodavezető megköszönte az ajándékot az intézmény
és egész Középső-Ferencváros
nevében, majd
hozzátette, a környékbeli óvodák
növendékeit is
szeretettel várják
majd a pályán.
A mini-KRESZpark aszfaltozását
a TRX Consulting Kft. saját
költségén vállalta, a felfestést, a
táblákat és a jelzőberendezéseket

pedig a közlekedésbiztonságot zászlajára
tűző GRPS Magyarország Egyesület biztosította a Csicsergő Óvodával indított program
részeként.
M. K.

A harmadik lépés a fehér bot és a vakvezető kutya után
Ferencváros Önkormányzatának támogatásával FUTÁR-távirányítókat adtak
át a kerületben élő vakoknak és gyengénlátóknak május 14-én.
Az önkormányzat, valamint a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete kooperációjában idén januárban
kezdte meg működését a ferencvárosi Lámpás Klub, azzal a céllal,
hogy megtalálja és kimozdítsa az izolációból a IX. kerületben élő
csökkent látású embereket, felmérje igényeiket, tájékoztassa és
teljes élethez segítse őket.
Az összefogás újabb eredményként Kállay Gáborné alpolgármester adott át húsz FUTÁR-távirányítót, amelyek alkalmazásával
könnyebbé válik az egyéni közlekedés, ugyanis a kicsi, kapunyitóra
hasonlító szerkezet egyetlen gombnyomással felolvassa a hangszóróval ellátott FUTÁR-kijelzőkön lévő feliratokat, így tudható,
melyik járat mikor fog beérkezni a megállóba. Emellett alkalmas a
gyalogátkelőhelyeknél lévő, erre képessé tett közlekedési lámpák
hangosítására is, így használója értesül a szabad jelzésről. Az M4-es
metrónál pedig a készülék hangjelzéssel segít megtalálni az éppen
üzemelő mozgólépcsőt.
Kállay Gáborné felidézte: valószínűleg mindenki kért már segítséget, ám ilyenkor a nehezebb helyzetben lévő gyakran úgy érzi,
terhet ró a támogató félre. Holott ez jellemzően nincs így, mégis cél,
hogy mindenki képes legyen a lehető legteljesebb életet élni. Ehhez
segít hozzá az akadálymentes világ, az akadálymentes közlekedés.

IMPRESSZUM

– A Vakok és
Gyengénlátók Közép-magyarországi
Regionális Egyesülete 2012-ben tűzte
ki zászlajára a látássérültek közösségbe
szervezését, hiszen
ezzel tudunk legnagyobb mértékben
hozzájárulni a teljes értékű élethez, a
családalapításhoz, a
munkavállaláshoz.
2015-ben kötöttünk együttműködési megállapodást a BKK-val,
három éve adunk át távirányítókat, szerencsére egyre több kerület
ismeri fel ennek fontosságát – mondta el lapunknak Fodor Ágnes, az
egyesület elnöke. Nagy László, aki a távirányítók tesztelését végezte
hozzátette, az eszköz igen nagymértékben kitágítja a gyengénlátók
horizontját, a jelképpé vált fehér bot és vakvezető kutya után ez a
harmadik legnagyobb lépés az önálló élethez vezető úton.
M. K.
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Családban marad. Vagy mégsem?

Hamarosan itt a gyereknap, amiről mindenkinek a vidámság, a játszóház és a vattacukor villan be. Ritkán jutnak
eszünkbe azok, akiknek soha nincs részük hasonló mulatságban, mert rászoruló és/vagy bántalmazó családban élnek.
A probléma kezelését nehezíti, hogy – bár a közbeszéd napirenden tartja a témát – a fogalom jelentését homály övezi.
Gergely Gabriella jelzőrendszeri felelős tanácsadó nemcsak rendet vágott a hiedelmek és féligazságok között, de betekintést is adott a ferencvárosi gyermekvédelem széles körű hálózatába.
– Verik otthon!, vágják rá azonnal a legtöbben arra kérdésre, hogy mit jelent a gyerekbántalmazás, pedig a fizikai agresszión túl
számos más módon érheti sérelem a gyermeket családjában – magyarázta a szakember.
A gyermekvédelmi törvény megállapítja,
bántalmazásnak számít egyebek mellett a
gyermek fizikai és szociális elhanyagolása,
csúfolása, önbizalmának letörése, manipulálása, de az is, ha nem figyelünk oda rá. A
törvény szerint a szülő kötelessége, hogy
elősegítse utódja testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődését.
A Gyermekvédelmi Észlelő- és Jelzőrendszer a bántalmazott gyerekek első védvonala, amelybe a rendőrtől az oktatásban dolgozókon át a civil és egyházi szervezetekig
mindenki beletartozik, aki szakemberként
vagy magánemberként találkozik gyerekekkel, családokkal. Ha a jelzőrendszer
tagja bántalmazás jeleit látja, kidolgozott
protokoll szerint kötelessége jelzéssel élni
a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmények Igazgatóságánál (FESZGYI),
hogy elkezdődhessen a segítő folyamat. De
mit tehet az átlagember, ha a szomszédban,
vagy akár az utcán sétálva véli felfedezni a
bántalmazás jeleit? Gergely Gabriella azt
tanácsolja, ha idegeneket látunk agresszíven viselkedni, a rendőrséget hívjuk, ám ha
környezetünkben tapasztaljuk a visszaélést,
vegyük fel a kapcsolatot a Lenhossék utcai Család- és Gyermekjóléti Központtal a
06/20/247-2199-es telefonszámon.
Ez azért is fontos, mert a gyerekbántalmazás az esetek többségében a négy fal között
zajlik, a látens problémáról így nehezebb
értesülni. Hiába söprik azonban a szőnyeg
alá otthon a gondokat, a gyerek előbb-utóbb
tünethordozóvá válik, a pedagógus pedig a
diák viselkedésének változásaiból felismeri
a családi működési zavarokat. Gyanút keltő
jel lehet, ha a gyermek sokat hiányzik, a
közösségben izolált helyzetű, depresszivitás,
agresszió vagy önagresszió jeleit mutatja.
A FESZGYI rendkívül felkészült stábja a
családi gondok minden fajtájára kínál megoldásokat. A központban pszichológus és
jogi tanácsadó tevékenykedik, a válással
járó trauma feldolgozását mediátor segíti.
A pár- és családkonzultációk szintén lényeges szerepet töltenek be a destruktív működésmódok felszámolásában: a közös gondolkodás tisztázza a szerepeket, és választ
adhat arra, hogy a pár együtt akar-e maradni,

képes-e boldog gyermekkort biztosítani a
csemetének. Az anyukáknak, apukáknak azt
is elmondják, milyen adományokat kaphatnak, támogatásokról, lehetőségekről értesülhetnek, és nem utolsósorban hozzásegítenek
a kiegyensúlyozott családi élet létrejöttéhez.
Felmerül a kérdés, mi történik akkor, ha
a szülő nem partner a folyamatban, és nem
működik együtt a szervezettel. Ilyenkor
léphet közbe a hatóság, ám ehhez csak a
legvégső esetben folyamodnak. – A gyermekvédelem sajnos sokak számára még
mindig egy mumus, amely el akarja venni
a gyereket a szülőtől, pedig ennek épp az
ellenkezőjéről van szó. Legfőbb célja, hogy
minden gyermek a saját családjában nevel- szeresen tanúja a szeretett felnőtt bántalkedhessen, krízishelyzetben viszont azonnal mazásának.
biztonságba kell helyezni a kiskorút – állítja
Gabriella szerint munkájuk talán legnaa szakember.
gyobb és legszebb kihívása, hogy együttA Fehér Holló utcai Gyermekek Átmeneti működő szülőt varázsoljanak abból az emOtthonát éppen erre találták ki. A 0–18 év berből, aki támadásként éli meg a segítő
közötti érintettek itt maximum egy esztende- szándékot. Hozzátette, sokan érzik úgy, hogy
ig (6 hónap hosszabbítással) élhetnek bent- a velünk való kapcsolatfelvétel egyet jelent
lakásos körülmények között, a lehetőséget azzal, hogy nem jó szülők, pedig talán csak
pedig akkor is igényelhetik, ha a szülő kül- nem volt megfelelő eszközük a helyzet megföldi vagy vidéki munkavállalás, többmű- oldásához. A szakember találkozott olyan
szakos munkarend, illetve hosszabb kórházi négygyermekes anyukával is, akit meg kelkezelés miatt átmenetileg nem tudja ellátni a lett tanítani, hogyan játsszon egy kétévessel,
gyereket. Ettől a szülő felügyeleti joga még mert sosem látott erre mintát. – Nem kell
nem szűnik meg. A gyermek általában akkor tökéletes szülőnek lenni, az odafigyelés a
kerül vissza családjába, ha ismét biztosítani lényeg. Gyereknapra sok közös játékot kítudják a lakhatást, a fűtést, a felügyeletet vánok a családoknak, mert az együtt töltött
stb. A FESZGYI az anyagi gondokon is idő adja a legtöbbet – zárta jókívánságaival
enyhít szolgáltatásaival. Támogatja a szü- a beszélgetést Gergely Gabriella.
T. D.
lők álláskeresését, a
szakemberek feltérképezik az egyénre/családra szabott
elérhető pénzbeli
és természetbeli támogatásokat, segítik
az ezekhez való hozzájutást és az ügyintézést.
Párkapcsolati erőszak esetén védett
otthonok állnak
rendelkezésre, működik az országos
krízistelefonszám
(06/80/20-55-20),
és a távoltartás lehetősége is védi a
gyermeket, hiszen
– Jövőre nem nyilazni fogsz, hanem horgászni, Ferike!
ő is sérül, ha rend-

Gyereknapi tanulság
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Ki tud többet a madarakról?

Madárismereti ötpróbával zárult a „Madarak Városa Ferencváros” program idei eseménysora a Leövey Klára Gimnáziumban. A fél éven át tartó projekt folyamán a kerületi gyerekek etetőt gondoztak, madarakat figyeltek meg, előadásokat hallgattak és vetélkedőn vettek részt.
Az általános iskolásoknak és óvodásoknak
szóló önkormányzati program záróeseményén a projektvezető arról kérdezte a gyerekeket, a tanév során milyen madarakkal
találkoztak az iskolaudvaron. A legtöbben galambot,
cinegét és verebet láttak, de
volt olyan kisfiú, aki állítólag baglyot is felfedezett az
etetők közelében. A Leövey
biológia-földrajz tanára,
Gerséné Varga Ildikó elmondta, a 2015-ben indított
programsorozat részeként
– amelyhez nyolc óvoda és
hét iskola csatlakozott – elsőként madáretetőket, majd
odúkat helyeztek ki, azokat
egész szezon alatt gondozták, de rendeztek madárrajzkiállítást is. Ahogy a korábbi
esztendőkben, idén is a Magyar Madártani Egyesület tartott előadásokat
az iskolákban és óvodákban, a Füvészkertben a gyerekek odúkat tanulmányoztak, az

egész évben megszerzett tudásukat pedig a
májusi ötpróbán bizonyíthatták.
Az általános iskolákból érkező diákcsapatok útja a Kodály-teremben kialakított

öt állomáson keresztül vezetett a célig. Az
egyik feladatban madaras közmondásokra
kellett rájönniük, egy másikban kimosott

tejesdobozból alakítottak ki madárodút.
Volt olyan állomás, ahol kétféle madár
jellemzését olvasták fel a versenyzőknek,
amiből kitalálták az állat fajtáját, majd lerajzolták, és ki is színezték
azt. Az egyik legizgalmasabb stációnál a gyerekek
tollak szerkezetét vizsgálták
meg mikroszkóp alatt, hogy
kiderítsék, melyik madár
a tulajdonosa. A levezető
feladatban pedig egy verébés egy rigószerű madarat
formázhattak meg gyurmából. Az ötpróba résztvevői
végül hűtőmágnest, üdítőt
és müzliszeletet kaptak, az
iskolák képviselői pedig kreatív társasjátékot vehettek át.
A projekt során Ferencváros Önkormányzata biztosítja az etetőket, az eleséget, a
kreatív foglalkozások lebonyolítását, valamint a madárvédelmi programhoz szükséges
ismeretanyagot. 			
T. D.

Ismét nagy verseny volt a sakktábláknál
Immár ötödik alkalommal rendezte meg a Kosztolányi Dezső Általános Iskola a Ferencvárosi Sakk-Kupát, amelyen nyolc kerületi
oktatási intézmény 37 tanulója mérhette össze tudását. A verseny
színvonalát nagyban emelte, hogy a Sakk Diákolimpia kerületi
döntőjének szinte minden helyezettje indult a megmérettetésen.
A kupát már a Budapesti Sakkszövetségnél is nyilvántartják, a
versenykiírás megjelent a szövetség versenynaptárában.
Komoly összecsapásoknak lehettünk szemtanúi, a nagyfiúk a
mérkőzések folyamán négyszer is körbeverték egymást, így hármas
holtverseny alakult ki az első helyen. A kicsiknél is izgalmasan
zajlottak a viadalok: váratlan vereség és hihetetlen győzelem is
szerepelt a repertoárban. A lányok is keményen megküzdöttek a
sikerért, és ügyesen taktikáztak egymás ellen.

Az első helyezettek:
I. korcsoport:
•
•

Kellermann Botond (Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont)
Mezei Gréta (Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont)

II. korcsoport:
•
•

Nemes László (Kosztolányi Dezső Általános Iskola)
Olgyay-Szabó Katalin (Kosztolányi Dezső Általános Iskola)

III. korcsoport:
•
•

Csányi András (Lónyay Utcai Református Gimnázium
és Kollégium)
Nováky Dorottya (Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános
Iskola)

IV. korcsoport:
•
•

Birtalan Zsolt (Kosztolányi Dezső Általános Iskola)
Meszlényi István (Kőrösi Csoma Sándor Kéttanynelvű
Általános Iskola)
• Ao Jie (Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola)
• Kálmán Lili (Kőrösi Csoma Sándor Kéttanynelvű Általános
Iskola)
A Ferencvárosi Sakk-Kupát ebben a tanévben a Molnár Ferenc
Kéttannyelvű Általános Iskola nyerte el! Az intézmény a serleg
mellé egy üvegből készült sakk-készletet is kapott.
Valamennyi iskolának, minden gyereknek, felkészítő és kísérő
pedagógusnak, szülőnek szívből gratulálunk az elért helyezésekhez!
Baumann Péter sakk-koordinátor
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Együtt teáztunk az alpolgármesterrel

Idén októberben lesz 20 esztendeje, hogy Zombory Miklós képviselői teadélutánokat tart. A házasságkötő teremben
zajló évi két rendhagyó program mindig telt házas, hiszen az alpolgármester kötetlen stílusban, a szórakoztatást
és a tájékoztatást ügyesen kombinálva informálja az érdeklődőket a kerületi aktualitásokról, Ferencváros fejlődéséről.
Ezúttal a rendőrkapitány, a főépítész és a jegyző tartott előadást a rendezvényen.
A rövid köszöntőt követően a Lázár Balázs– telefonhívással, de a legjobb, ha el sem hiTallián Mariann színész házaspár kabaréje- szik az egészet, mert semelyik intézmény,
lenetein kacaghatott a közönség,
majd Kecskeméti Róbert énekelt
klasszikus dalokat. A műsor végén Ruzicska László színművész
a Helyiség kalapácsából adott
elő részletet.
A vidám percek után a meghívottak előadásai következtek. Ámán András, Ferencváros
rendőrkapitánya arra figyelmeztette a nyugdíjasokat, hogy
az utóbbi időben ismét egyre
több áldozatot szednek az úgynevezett „unokázós” tolvajok.
Az elkövetők azzal hívják fel
telefonon az időseket, hogy
A rendőrkapitány, az alpolgármester és a jegyző
unokájuk balesetet szenvedett,
és jelentős mennyiségű készpénzre lenne szervezet nem kér telefonon pénzt ellátásra.
szükségük az orvosi ellátásához. Az alezre- – Csapják le a kagylót, és értesítsenek mindes azt tanácsolta, ha ilyen hívást kapnak, ket – zárta le a témát a főrendőr, aki arra is
ellenőrizzék le az állítólagos unokát egy kérte a szépkorúakat, ne idegenkedjenek a

lépcsőházi kameráktól. Azokat ugyanis nem
a lakók megfigyelésére használják: a felvételeket senki nem nézi élőben,
sőt, visszamenőleg sem, csupán
bűncselekmény esetén keresik
vissza az adott pillanatokat, ez
viszont óriási segítséget jelent a
felderítésben.
A következő felszólaló, Szűcs
Balázs kerületi főépítész a jelenleg is zajló Bakáts téri templomfelújításról beszélt, majd
beavatta a közönséget a belsőferencvárosi rehabilitáció terveibe, mely során árnyas sétálóutcává varázsolják a Bakáts teret
és környékét. Végül Dombóvári
Csaba, Ferencváros új jegyzője
mutatkozott be a megjelenteknek. A teadélután tombolával, koccintással
és finomságok kóstolásával zárult, a résztvevők pedig ezúttal is megkapták az előző
eseményről készült videofilmet.
T. D.

Huszadik alkalommal ült össze a Közös Képviselők Klubja
A Polgármesteri Hivatal üléstermében
május 15-én megtartott összejövetelen
a kéményseprőipari szolgáltatások
hatósági vonatkozásai, tűzvédelmi
tájékoztató, illetve önkormányzati
pályázati lehetőségek kerültek napirendre.
Elsőként Müller Máté, a FŐKÉTÜSZ fejlesztési és kapcsolati igazgatója tartott prezentációt a közös képviseletek és a vállalat
együttműködéséről a kéményellenőrzések
kapcsán. Bemutatta a céget, amely több
évtizede, több száz fős gárdával, európai
színvonalú eszköz- és műszerparkkal szolgálja Budapest lakosságát. A hallgatóság
megismerhette a FŐKÉTÜSZ céljait, feladatait, a kéményhasználattal kapcsolatos
aktuális jogszabályi előírásokat, valamint
a közös képviselők ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeit is.
Ezután Szendi Rebeka tűzoltó főhadnagy,
a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség főelőadója és Karas János tűzoltó
alezredes, a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője számolt be a társasházak tűzmegelőzési lehetőségeiről és a
fontosabb tűzvédelmi előírásokról.
Szili Adrián, a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda vezetője az idei társasház-felújítási

pályázatot ismertette, amely lehetőséget biztosít többek között életveszély elhárítására,
homlokzatok szépítésére, közmű-korszerűsítésekre. A pályázatokat június 8-áig lehet
beadni.
Teszár Hedvig környezetvédelmi munkatárs a június 15-éig benyújtható Zöld Udvar
kiírásról tartott tájékoztatót, mely a kerületben lévő, zárt belső udvarral rendelkező
társasházak zöldebbé tételét szolgálja.
Az összejövetelen a megjelentek feltehették a szakértőknek szánt kérdéseiket, előadhatták ötleteiket, elmondhatták tapasztalata-

ikat. A 20. KKK-ülés résztvevőinek magas
létszáma bizonyítja a Kulpinszky Eleonóra
önkormányzati képviselő által életre hívott
rendezvénysorozat sikerességét. A kezdeményezés az elmúlt négy és fél esztendő
során valódi egyeztető fórummá vált, hiszen
az önkormányzat és a lakosság közötti párbeszédben a közös képviselők fontos közvetítőszerepet töltenek be, munkájuk által
kerületünk még élhetőbbé és otthonosabbá
válik.
(forrás: ferencvaros.hu)
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Hagyományokkal
foglalkozni nem ciki

Egy család, ahol a gyerekek Alma együttes helyett népzenét hallgattak, ahol anyuka a Bogyó és Babóca helyett a János
vitézt mesélte esténként, apuka pedig nyaralás helyett folklórgyűjtő útra vitte a famíliát. Berecz István hazulról hozott
értékeiről, karrierjéről és a tánc gyógyító erejéről mesélt a Szó és ember Irodalmi Szalon közönségének.
– Apu minket is elvitt erdélyi népmesegyűjtő útjaira, de nem ám a vezetőoldalon
ült: az anyósülésről fennhangon énekelte
végig az utazást. Állandóan dalolt. Még ott
is, ahová a király is gyalog jár – adta meg
az alaphangulatot vidám családi
anekdotáival a vendég. Berecz
András Kossuth-díjas népdalénekes, mesemondó, folklórkutató,
valamint az elismert néptáncos,
Jávorka Lilla tehetsége négy
gyermeküknél is hamar megmutatkozott. A most 30 esztendős
Berecz István 10 évvel fiatalabb
öccse, Mihály például a Londoni
Királyi Zeneakadémia osztályelső zongoristája, akit Kocsis Zoltán is a legnagyobb reménységek
között említett.
Ahogy barátai szólítják, Pisti,
az elsőszülött fiú hasonlít lélekben leginkább az apjára. A jogot
végzett srác eleinte csak kikapcsolódásként
járt le a táncházba, hogy – mint fogalmaz
– kiizzadja a paragrafus-túladagolást. No
meg a lányok miatt, akikről 18 éves koráig
– mivel katolikus fiúgimnáziumba járt – nem
sokat tudott, ám a táncházi közösség ebből
a szempontból is kiváló tanítóműhelynek
bizonyult. – Néptáncolni nemcsak mulatság,

hanem egy különleges, felemelő lelkiállapot is – állítja Pisti, akiről az is kiderült, az
utóbbi években igencsak kitágult a világ
számára. Az est kérdezője, Topolcsányi Laura elárulta: az általa írt, A medve nem játék

című pajzán székely történetek elbeszélőjének szerepében István először próbálta ki a
színészetet.
A meghívott arról is mesélt, milyen óriási fordulatot jelentett az életében, amikor
megnyerte a Fölszállott a Páva című televíziós tehetségkutatót, és amikor ezzel egy
időben kinevezték a Fonó Budai Zeneház

művészeti vezetőjévé. Életének következő
pozitív sokkja az volt, amikor Vidnyánszky
Attila felkérte egy koreográfia elkészítésére
a Nemzeti Színházban. Berecz István szerint
a hagyományt nem ápolni kell, mert nem beteg, nem is őrizni, mert nem rab,
sokkal inkább művelni érdemes.
Úgy véli, mára elfelejtettük, hogy
egyedül az örök szegénységben
élő paraszti kultúra volt képes
szokásait megőrizni, és azokból
egy rendkívül értékes művészeti ágat teremteni. A magyar
történelem sorscsapásainak és a
megkésett társadalmi fejlődésnek
szerinte voltak pozitív hatásai is.
Így ugyanis továbbgazdagodott
és továbbélt a néphagyomány.
Ennek eredménye, hogy hazánk
300 ezres népdalgyűjteménye
egyedülálló Európában. – A táncból újra megtanulhatunk viselkedési mintákat, férfi-nő értékeket, de közösséget is teremt – állítja határozottan István.
Úgy gondolja, a fővárosban nagyra nőtt és
intézményesedett táncházmozgalomnak ma
a legfontosabb küldetése, hogy visszakerüljön a kihalófélben lévő vidékre, ahol óriási
szükség van a vérfrissítésre és a közösségek
építésére. 			
T. D.

Virágba borulnak a lakótelepek
Május elején virágosztást rendeztek a József Attila- és a MÁV-Aszódi lakótelepen; Görgényi Máté és Sajó Ákos
önkormányzati képviselő több mint 13 ezer tő egynyári növényt: büdöskét, mézvirágot, petúniát és verbénát osztott
szét a lakók között, hogy ezzel tegyék szebbé virágágyásaikat.
A Ferencváros évtizedes hagyományának számító egynyárivirágosztás ezúttal is két helyszínen: a Toronyház utcai Közösségi
Házban és az Aszódi utca 5. szám alatt rendezték meg. Sajó Ákos,
a József Attila-lakótelepi Részönkormányzat elnöke elmondta,
ezek a lakóövezetek alkalmasak a leginkább a kertészkedésre,
hiszen az Aszódi út környékén rengeteg a kertes ház, de a József
Attila-lakótelepen is számos virágágyást gondoznak.
Az önkormányzat elsősorban olyan társasházak jelentkezését
várta, amelyek szeretnék színesebbé varázsolni közös kertjeiket
vagy a házak előtti közterületi ágyásokat. Az ingatlanok képviseletében fejenként 30 virágtövet és egy 20 literes virágföldet
vihettek haza a lakók. – Az önkormányzat minden évben több
mint kétmillió forintot szán erre a célra, ám jövőre bővítenénk a
programot: a kiültetéshez szükséges kerti szerszámokat és eszközöket is szeretnénk ajándékozni a ferencvárosiaknak – avatott
be a tervekbe Sajó Ákos.				
(td)
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Pokoli ősz után parádés tavasz
Három nappal Mikulás után nem sokan fogadtak
volna arra, hogy a Ferencváros férfi kézilabdacsapata
bennmarad az NB I-ben. A zöld-fehérek az őszi idény
végén három ponttal az utolsó helyen álltak. Ekkor
a szakosztályvezetés új edzőt hozott a Népligetbe:
Horváth Attila irányításával megindult felfelé a Fradi,
és végül nagy izgalmak közepette meghosszabbította
élvonalbeli tagságát.
Hat év után százszázalékos teljesítménnyel jutottak vissza tavaly
nyáron az első osztályba az FTC férfi kézilabdázói, és néhány
új játékossal megerősödve a bennmaradás volt a cél. Az őszi
szezonban azonban csupán egy győzelemre és egy döntetlenre
futotta a gárda erejéből, bár többször is csak kevés hiányzott a
pontszerzéshez. Így 13 mérkőzés után három pont állt a sereghajtó Fradi neve mellett.
Ekkor érkezett a klubhoz a 63-szoros válogatott, magyar bajnok, Horváth Attila. A korábban a Budakalásszal bravúrosan
szereplő tréner még decemberben két győzelemmel mutatkozott be, az akkor még hat ponttal jobban álló Cegléd után a
nagy rivális Vácot idegenben verték meg a zöld-fehérek. A téli
felkészülést követően is látszott, nem fellángolás volt a Fradi
részéről a két karácsony előtti siker, és szorgalmasan gyűjtögették a pontokat. Edzőjük joggal dicsérte a játékosokat, akik
önbizalmukat visszanyerve küzdöttek azért, hogy ősztől ismét
NB I-es meccseken kézilabdázhassanak. A különböző sérülésekkel bajlódó Marczinkó Máté, Pordán Bálint és Nagy Máté
hosszabb-rövidebb ideig nem állhatott a mester rendelkezésére,
de a Ferencváros igazi csapatként játszott.
A nagyot hajrázó Vác az utolsó forduló előtt egy pontra megközelítette a Fradit, így Gyöngyösön legalább döntetlent kellett
elérnie Horváth Attila legénységének. Jól kezdett a FTC, négy
góllal elhúzott, de a hazaiak fordítottak, a szünetben eggyel
jobban álltak. A 40. percben, 21-16-nál veszni látszott az élvonal, mert a Vác magabiztosan vezetett, de ekkor a Fradi-szív
átlendítette a gárdát a nehézségeken. Fokozatosan csökkent a
különbség, és az 56. percben Bujdosóék utolérték a Gyöngyöst.
A végén még egy-egy gól esett mindkét oldalon, a zöldekét
stílszerűen a több hónapos kihagyás után visszatért Nagy Máté
lőtte (26-26).
A tavaszi szezonban megvalósult az, amit Horváth Attila célul tűzött ki: kihozta a játékosokból a maximumot, és csapattá
formálta őket. A 13 meccsen 13 pontot gyűjtött a Fradi, amivel
ebben az idényben hat együttest utasított maga mögé, és ennyit
szerzett a sokkal erősebb Budakalász és Csurgó is. Ennek köszönhetően a 12. helyen zárt a Ferencváros.		
M. S.

Tallósi sikere
A Ferencváros bokszolói három-három érmet szereztek
a felnőtt és az utánpótlásmezőnyben a Budapestbajnokságon.
A férfiaknál a 81 kg-os súlycsoportban versenyző Tallósi Péter
győzött, a döntőben egy újpesti öklözőt vert meg, és megkapta
a legeredményesebb felnőtt versenyző különdíját is. Az 52 kg-osoknál a címvédő Szaka Istvánnak ezúttal nem sikerült felülkerekednie
nagy riválisán, Virbán Martinon, így ezüstérmet vehetett át. A nők
75 kg-os kategóriájában Simon Boglárka lett Budapest-bajnok. A
serdülőknél Melczer Gábor (56 kg), az ifjúságiaknál Torna Zsolt
(60 kg) és Szirmai Erik (75 kg) bronzérmet szerzett.

Aranyat ért az ezüst és a bronz
Az idei női országos tekebajnokságot Kazincbarcikán,
a BorsodChem négysávos csarnokában rendezték meg.
A 36 versenyző között két ferencvárosi sportoló is dobóállásba lépett. Az összetett győzelmet a mindkét számban
jól teljesítő Tóth Andrea szerezte meg, amivel alaposan
meglepte nemcsak a mezőnyt, hanem a Fradi vezetőit is.
Válogatottak sora is
rajthoz állt a 2018-as
női bajnokságon, így
az FTC két tekézőjére,
Tóth Andreára és Szabó
Mónikára nehéz feladat
várt. Az első napon az
egyéni viadalt rendezték meg, ebben 60-szor
teli táblára gurítottak
a hölgyek, és 60-szor
próbálkozhattak tarolással, azaz minél kevesebb dobásból kellett mind a kilenc bábút
„letakarítaniuk”.
Tóth Andrea végig magabiztosan versenyzett, és kiváló teljesítménnyel, 620 fával a második helyen végzett. Csupán három
fával maradt el a számot megnyerő egykori ferencvárosi tekéstől,
Csongrádi Gyöngyitől, viszont 18 fát vert a bronzérmesre. Szabó
Mónika 518 fával a 30. helyen zárt.
Másnap a sprintversenyt rendezték meg, amelyen Andi ismét remekül játszott. Az elődöntőig jutott, így ebben a számban harmadik lett,
és 213 fával holtversenyben a második legjobb dobóteljesítményt
érte el. A két nap eredményei alapján hirdettek összetett győztest:
Tóth Andrea 833 fával, nagy fölénnyel lett egyéni bajnok, a másik
két dobogóst egyaránt 18 fával előzve meg. Szabó Mónika a 28.
helyen végzett az egyéni összetett versenyben.
– Nem számítottunk arra, hogy Andi dobogós lesz, a legjobb
tízbe kerüléssel már elégedettek lettünk volna – mondta boldogan
Mátraházi István szakosztályvezető. Hozzátette, a bajnokság során végig jó formában, megfelelően koncentrálva versenyzett, és
megérdemelten szerezte meg az aranyérmet.		
(ms)
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Fair Play-díjas fradisták
A Magyar Olimpiai Bizottság idei Fair Play-díjátadó gáláját a Danubius Hotel
Héliában tartották. Öt kategóriában osztották ki az elismeréseket, a tizenhárom díjazott között voltak ferencvárosi sportemberek is.

A Fradi európai
mesterei
A Magyar Kézilabda Szövetség
nemzetközi edzőképző központja kiosztotta az európai
szövetség (EHF) mesteredző
diplomáit a képzést elvégző
húsz szakembernek, köztük
Elek Gábornak, a Ferencváros
női csapatának vezetőedzőjének és Kovács Attilának,
a Fradi másodedzőjének.
A zöld-fehérek trénere, Elek Gábor
2008 óta dolgozik az FTC felnőtt
csapatával. A lányokkal egy-egy alkalommal bajnoki címet és Magyar
Kupát nyert, kétszer Kupagyőztesek
Európa-kupáját, együttese jelenleg is
nagy harcot vív az NB I aranyérméért. A kiváló edző a bajnokság első
felében mutatott Fradi-védekezésről
írta szakdolgozatát, és kollégájával
együtt még a tél végén sikeres vizsgát tett.
Az ünnepségen Kovács Péter, az
EHF módszertani bizottságának
oktatásért felelős tagja elmondta,
2020-tól az Európa-bajnokságon
és a Bajnokok Ligájában minden
együttes stábjában legalább egy
szakembernek rendelkeznie kell
európai mesteredzői képesítéssel.
A Ferencvárosnál már két trénernek
is van oklevele a legmagasabb szintű
képzésről.		
(m)

A Fair Play Életmű kategóriában a Ferencváros olimpiai és Európa-bajnok bronzérmes
labdarúgója, Rákosi Gyula kapta meg a Trófea-díjat. A Fradi saját nevelésű futballistája
19 évesen mutatkozott be az első csapatban;
1957-től 1972-ig 511
mérkőzésen lépett pályára a zöld-fehér együttesben, ezeken 116 gólt
szerzett. Négyszer nyert
bajnoki címet és kétszer
Magyar Népköztársasági
Kupát a Ferencvárossal,
tagja volt az 1965-ben
VVK-győztes együttesnek. A magyar válogatottban 41 mérkőzésen szerepelt. Edzői
pályafutását az FTC-ben kezdte és fejezte
be, közben dolgozott itthon több klubnál, az
ifjúsági férfi és a felnőtt női válogatottnál,
valamint Kuvaitban, a Fradival 1989-ben és
1990-ben ezüstérmes volt az NB I-ben. Az
FTC örökös bajnoka.
A Fair Play Cselekedet kategóriában
Diploma-díjat kapott az FTC Jégmadarak
curlingcsapata. Az Ézsöl Gábor, Fóti Balázs,

Kalocsay Ottó Dániel, Riesz Gábor, Varga
Balázs (edző: Kiss Bálint) összetételű gárda
a klub első bajnoki címének győzteseként
a 2017-es másodosztályú csapat-Európabajnokságon képviselte Magyarországot. A
torna első meccsét Angliával vívták a fiúk. A 8.
endben – 6-4-es magyar
vezetésnél – az angol
befejező játékos utolsó
dobásánál kigyulladtak a
kövön elhelyezett, a kőelengedés szabályosságát jelző LED-villogók,
ami azt jelentette, hogy
nem engedte el időben a
kő fogantyúját a dobó, ezért ki kellett venni
a játékból. A magyar curlingesek azonban
jelezték a bírónak, szerintük a lámpák már
az elengedési vonal előtt is égtek, azaz hibás
a kő érzékelője, és hozzájárultak, hogy az
angol játékos újra dobjon. A sikeres dobással
megmaradt a rivális esélye a fordításra, ám
végül nagy küzdelemben a magyar válogatott győzött.
M. S.

A fölény nem ért semmit
Nagy meglepetésre hazai pályán kikapott a női labdarúgó-bajnokság döntőjének első mérkőzésén a Ferencváros. Egy hét alatt sokat kell javulniuk a zöldfehéreknek, ha fordítani akarnak.
A 2016/17-es alapszakaszt, majd a felsőházi rájátszást is nagy fölénnyel nyerte meg az FTC.
A döntőben hiába volt sokkal esélyesebb a Fradi és játszott fölényben – kettős vereséggel
(0-1, 0-1) alulmaradt az MTK-val szemben.
A 2017/18-as alapszakaszt, majd a felsőházi rájátszást ugyancsak nagy fölénnyel nyerte
a Ferencváros. Mindenkiben élt a vágy, hogy a csapat visszavágjon a kék-fehéreknek a
tavalyi fiaskóért. A finálé első meccsét ezúttal is a Kocsis Sándor Sportközpontban játszották.
Már a 3. percben sikerült az, ami egy éve nem: az FTC bevette az MTK kapuját. A vendégek hálóőre röviden passzolt az egyik védőhöz, Szladjana Bulatovics pedig rácsapott
a labdára, és a jobb alsó sarokba lőtt. A félidő közepéig óriási fölényben futballoztak a
zöld-fehérek, ziccert is rontottak, a kontrára játszó MTK pedig kis híján kihasználta a
Fradi laza védekezését. A folytatásban is azt történt a pályán, amit a mieink akartak, ám
a helyzetek kimaradtak.
A szünet után ismét hibázott az FTC védelme, és ezt már megbüntették a kék-fehérek.
Ahogy korábban, úgy ezt követően is Fradi-fölény jellemezte az összecsapást, de a veszélyes
támadásokból, lövésekből nem született gól.
A 83. percben a védők mögé belőtt labdára
jó ütemben mozdult az MTK cserejátékosa,
és már a vendégek vezettek, majd a hos�szabbításban a kinyíló zöld-fehéreket még
egy góllal sokkolták.
A ferencvárosiak május 24-én 20.30-tól javíthatnak a Hidegkuti Nándor Stadionban,
ahol nincs más választásuk, győzniük kell
– aztán jöhetne a harmadik mérkőzés, otthon.
(ms)
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Helytörténeti kvíz
Május első hétvégéjén rendezték meg az idei Budapest100-at,
melynek fókuszában a belvárosi
terek álltak. A program részeként több lakóépület kapuja is
megnyílt, ahol színes programok,
vezetések várták az érdeklődőket. Kérdéseink ezekre a kerületi
helyszínekre vonatkoznak. A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő
megfejtőink között Ferencvárosajándékcsomagot sorsolunk ki.

HELYI ÉRTÉK

Üllői út, ami összeköt

Az Üllői út, a maga 16 kilométerével Budapest leghosszabb sugárútja, amely
egykor berobbantója volt a főváros gazdasági fellendülésének. Ezért is érdemelte ki, hogy egy érdekes kiállítás készüljön róla. Ferencváros, Kispest
és Pestszentlőrinc helytörténeti gyűjteményeinek közös múltidéző tárlata
azt mutatja be, hogyan változott meg a világ az ikonikus út körül az elmúlt
évszázadokban.

1. A Markusovszky teret a II. világháború pusztítása alakította ki, itt állt
ugyanis az 1945-ben rombadőlt...
A) Dél-pesti Takarékszövetkezetek
Székháza
B) Markusovszky Kórház
C) Ferencvárosi Dohánygyár
2. A Markusovszky tér helyén működő intézmény az egyik híres magyar
regényben is fontos szerepet kapott.
Melyikben?
A) A Pál utcai fiúk
B) Az ajtó
C) Budapest Noir
3. Milyen stílusban épült a Bakáts téri
Assisi Szent Ferenc-templom?
A) Neobarokk
B) Neoromán
C) Szecessziós
4. Minek a pusztítása után alakították
ki a Ferenc teret?
A) 1810-es tűzvész
B) 1838-as jeges árvíz
C) II. világháború
5. Kinek az alkotása a Lázár Ervin
tiszteletére tavaly, a Kerekerdő parkban állított szobor?
A) Varga Imre
B) Párkányi Raab Péter
C) Pintér Attila
6. 1911–12-ben „mozgó színház”, azaz
mozi nyílt a Ferenc tér 4. számú ház
földszintjén. Milyen néven kezdte meg
működését?
A) Ferencz Mozgó
B) Gulliver Mozi
C) Császár Képszínház
Előző lapszámunk nyertese:
Zsolcsák Zita. Gratulálunk! Jutalma
átvételével kapcsolatban e-mailben
értesítjük. A helyes megfejtés: 1 – A, 2
– A, 3 – A, 4 – B, 5 – A, 6 – C.

Gajda Péter, a XIX., Ughy Attila, a XVIII. és Bácskai János, a IX. kerület polgármestere

A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben május 15-én megnyitott kiállítás a sugárút által érintett kerületekre (Józsefváros,
Ferencváros, Kőbánya, PestszentlőrincPestszentimre) és főbb csomópontokra felosztott, archív fotókkal illusztrált tablókon
keresztül meséli el Budapest legfontosabb
útjának történetét. A Kálvin térnél kezdődő,
Üllő felé haladó út egyik érdekessége, hogy
egészen a főváros határáig tart: olyan hos�szú, hogy a legutolsó házszáma a 871-es.
Hihetletlen, de igaz, hogy a Pesttől délkeletre fekvő településeket már a középkorban is ez a sugárút kötötte össze. A tablókat
nézegetve szembesülhetünk azzal is, hogy
40 éven keresztül lóvasút járt az Üllői úton,
amely egykor Kispesten és Pestszentlőrincen
mint különálló településeken haladt át, a két
városrész 1950-ben lett Budapest XIX. és
XVIII. kerülete. 1946–1990 között a kispesti
és lőrinci szakaszt még Vörös Hadsereg útja
néven ismerték. A tárlaton régi villamosjegyeket is megszemlélhet a látogató, és
végigkövetheti, hogy az idők során hogyan
váltották egymást az Üllői út mentén az
üzletek, műhelyek, vendéglők, közintézmények, csárdák és kocsmák.
A kiállítást megnyitó Gönczi Ambrus köszönetet mondott a Kispesti Helytörténeti
Gyűjtemény és a Tomory Lajos Múzeum
csapatának, hogy a három intézmény koprodukciójából ilyen igényes anyag született.
Bácskai János, Ferencváros polgármestere
köszöntőjében arra emlékeztetett, mennyi
neves, történelmi személyiség és esemény

kötődik az Üllői úthoz. – A ferencvárosi lakhelyű Kosztolányi Dezső Üllői úti fák című
költeménye megőrizte az örökkévalóságnak
a sugárutat, de Richter Gedeon és Móricz
Zsigmond egykori háza is az út mentén található. Krúdy Gyula pedig azt írta, annyi
jó kocsma sehol nincs, mint Ferencvárosban – említette a városvezető, aki szerint a
legfontosabb mégis az, hogy a Fradi otthona
is az Üllői úton van.
Gajda Péter, Kispest polgármestere szerint
az Üllői útban az a legjobb, hogy összeköt
sok embert és sok kerületet, példát mutatva ezzel, hogy a kapcsokat kell keresnünk,
nem pedig azt, ami szétválaszt minket. Azt
is megemlítette, a Kispesti Helytörténeti
Gyűjtemény idén ünnepli fennállásának 60.
évfordulóját, ezzel pedig a legrégebbi fővárosi intézmények közt foglal helyet.
Ughy Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre
polgármestere szerint a legendás utak a fellendülés alapkövei, melyeket az irodalom és
a filmművészet is megörökített. Ilyen az Orient és a Transzszibériai Expressz hihetetlen
hosszú vasútvonala, vagy az amerikai ikon,
a 66-os út. – Nekünk is van olyan utunk,
amely nélkül nem képzelhető el Budapest.
Az Üllői út Lőrincen a munkát, a megélhetést is jelképező főutca, amelyen családok
tízezrei indulnak dolgozni, és térnek haza
rajta – tette hozzá.
A vándorkiállítás június 2-áig látható a
Ráday utcában, majd Kispestre költözik,
utána pedig a lőrinciek tekinthetik meg.
T. D.

IDŐSÜGY
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Idősügyi programajánló
Chikung
Május 29. (kedd) 11.00 óra
Helyszín: Haller park
FIGYELEM! A Lenhossék u. 24–28.
sz. alatti tornaterem felújítása miatt
a foglalkozást a szabadban,
a Haller parkban tartjuk.

Gyógytorna
Május 23., 30. (szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub
Én táncolnék veled…
Május 23., 30. (szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
Május 23., 30. (szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga
Május 24., 31. (csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/B)

Vízitorna
Május 25., június 1. (péntek)
16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda
(Lobogó u. 1.)
Molnár Ferenc Általános Iskola uszoda
(Mester u. 19.)

Mesélj nekem, Nagyi!
Az Ezeregyéjszaka legszebb meséi
közül elhangzik: Sehrezád mesélni
kezd, valamint Aki kapzsi, rosszul jár
Május 27. (vasárnap) 16.00 óra
Mesélő: SUNYOVSZKY SYLVIA
Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész
A mesék előtt és között Gyulai
Csongor, a Weiner Leó zeneiskola

tanulójának klarinétjátékát hallhatjuk.
A mesék meghallgatását követően
beszélgetünk a történetek tanulságairól
és kézműves foglalkozást tartunk
a gyermekeknek.
A rendezvény ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. A regisztráció
során kérjük, adja meg a nagyszülő(k)
nevét, valamint az unoka/unokák nevét
és életkorát a következő elérhetőségek
egyikén:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 215-1077/392 mellék
Jelentkezési határidő: május 24.
(csütörtök) 16.00 óráig
Café Delion Bistro (Ráday u. 11.)

Demencia Kávézó
Május 28. (hétfő) 16.00 óra
Előadó: Bodonyiné Molnár Margit,
a FESZGYI igazgatóhelyettese, a
Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Téma: Ferencváros Önkormányzatának
és intézményeinek a demens és időskori ellátás területén betöltött szerepéről
és lehetőségeiről
A belépés ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges az alábbi elérhetőségek
egyikén:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 215-1077/392 mellék
Café Delion Bistro (Ráday u. 11.)

Mindentudás Akadémiája
Helytörténeti Szeminárium:
• Virtuális séta a Mester utcában –
iskolák, gyárak, lakóházak
Május 29. (kedd) 14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény (Ráday u.
18., bejárat az Erkel utca felől)
• Habsburg királyi szeretők
és Sissy magánélete
Május 31. (csütörtök) 15.30 óra
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)
• ÉRTESÍTÉS!
Az idősügyi programnaptárban megjelent június 4-i 16.00 órára tervezett
Mindentudás Akadémiája a következő

időpontra és helyszínre módosul:
Területvesztéseink 100. évfordulójára
– Trianon
Június 1. (péntek) 16.00 óra
Előadó: Bognár Zalán, a Károli Gáspár
Református Egyetem tanszékvezető
egyetemi docense
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)

Cukorbetegklub
Május 29. (kedd)14.00 óra
FESZ Oktatóterem (Dandár u. 28.)

Természetjárás
Dinnyési madarászás, gárdonyi
keszegezés
Június 2. (szombat) 9.00 óra
Találkozó: Kelenföldi pályaudvar,
fenti váróterem
További információ: Kiss Ádám,
tel.: 06/70/212-1288

Nordic walking haladó csoport
Félévzáró séta
Június 5. (kedd) 9.00 óra
A program regisztrációhoz kötött,
melyet az az alábbi elérhetőségek
egyikén tehet meg:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 215-1077/392 mellék
Jelentkezési határidő: május 27.
(vasárnap) 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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HASZNOS

JOGA VAN TUDNI!

A gondnokság alá helyezési eljárás
Ha cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés látszik indokoltnak, és az érintett személyvagyonának védelme
sürgős intézkedést igényel, a gondnokság alá helyezést a bíróságtól kell kérni.

A gondnokság alá helyezést kérheti:
•

a nagykorú együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére
• a kiskorú törvényes képviselője
• a gyámhatóság
• az ügyész
Ha a gondnokság alá helyezés szükségességéről a gyámhatóság
tudomást szerez, az eljárást meg kell indítania, ha ezt a jogosultak
60 napon belül nem teszik meg.
A bíróságnak a cselekvőképesség korlátozását elrendelő, azt fenntartó vagy módosító ítéletében rendelkeznie kell a gondnokság alá
helyezés kötelező felülvizsgálata iránti eljárás megindításának
időpontjáról, amely részleges korlátozás esetén maximum öt, cselekvőképesség teljes korlátozása esetén maximum tíz év.
A gyámhivatalnak a felülvizsgálati eljárást is hivatalból kell megindítania.
A cselekvőképességet érintő gondnokságot a bíróság megszünteti,
ha elrendelésének oka már nem áll fenn. A gondnokság alá helyezés
megszüntetését a bíróságtól maga a gondnokolt is kérheti.
Lehetőség van arra is, hogy a jogosultak a gondnokolt állapotának változására tekintettel a gondnokság alá helyezés módjának
módosítását kérjék.

A bíróság által gondnokság alá helyezett személy részére a gondnokot a gyámhatóság rendeli ki. Gondnok lehet minden cselekvőképes személy, aki a gondnoki tisztséget vállalja, kivéve, akit
a gondnokság alá helyezett személy előzetes jognyilatkozatában
kizárt a gondnokul jelölhető személyek közül, vagy akinek személye
ellen egyéb módon kifejezetten tiltakozik, illetve akinek gondnokul
rendelése a gondnokság alá helyezett személy érdekeivel ellentétes.
A gondnok rendelésénél az arra alkalmas személyek közül előnyben kell részesíteni a szülőket, ilyenek hiányában azokat a hozzátartozókat, akik szükség esetén a személyes gondoskodást is el
tudják látni.
Ha a gondnokság alá helyezést a bíróság megszüntette vagy a
gondnokolt meghalt, a gyámhatóság a gondnokot a tisztségéből
felmenti. Akkor is felmenti, ha a gondnok a kötelezettségét nem
teljesíti, vagy úgy jár el, hogy a gondnokolt érdekeit súlyosan sérti
vagy veszélyezteti.
A gondnok tevékenységét a gyámhatóság felügyeli. Működéséről
és a gondnokolt állapotáról a gyámhatóság felhívására bármikor,
egyébként évente köteles beszámolni.
Dr. Niklai Zoltán ügyvéd,
1098 Budapest, Lobogó u. 5., 06/70/770-0510
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A Seuso-kincs nyomában

Embert öltek miatta, a Scotland Yard és a KGB is nyomozott utána, palesztin terrorista és angol lord is
megkaparintotta, Libanon és Horvátország követelte magának, végül mégis haza került. A felbecsülhetetlen
értékű Seuso-kincs hollywoodi filmekbe illő történetét Dézsy Zoltán újságíró tárta a Mindentudás Akadémiája
közönsége elé, aki dokumentumfilmet forgatott a lelet hányattatott sorsáról.
A Magyarország családi ezüstjeként is emlegetett Seuso-kincs egy 350 és 450 közötti,
a Római Birodalom Pannonia Valeria provinciájából származó díszes lakomakészletet
jelöl. Nevét tulajdonosáról, Seusóról, egy
gazdag tartományi főtisztviselőről kapta.
A páratlan történeti információkat hordozó
színezüst régészeti lelet feltehetően 1976ban került elő egy Polgárdi és Kőszárhegy
környéki bányából. A kincset Sümegh József, egy akkor 24 esztendős sorkatona találta meg, aki elkövette azt a hibát, hogy
nem a múzeumot értesítette, inkább túl akart
adni rajta. 1980-ban azonban rejtélyes kö-

rülmények között meghalt. A későbbi eljárás
során kiderítették, hogy a szovjet katonák
illegális kereskedelmi tevékenységében jártas Sümeghet egy általa szervezett átadás
alkalmával ölték meg ismeretlenek, majd
felakasztották derékszíjára, öngyilkosságnak
állítva be halálát.
Ezután az ezüsttárgyaknak nyoma veszett.
Dézsy Zoltán nyomozása arra enged következtetni, hogy a kincs a pártállam honvédelmi minisztere, Czinege Lajos fián keresztül
kerülhetett ki a nyugati műkincspiacra. A
kezdetben 41 tárgyat számláló étkészlet
egyes darabjai megjárták Bécs és London

galériáit, illetve alvilági körét, majd 1990ben a kollekció nagy része egy New York-i
aukciós ház kiállításán tűnt fel libanoni eredetű műtárgyként. A lelet eredetének bizonyítására hosszú jogi procedúra következett.
Dézsy Zoltán köszönetet mondott Boross
Péternek, aki akkor Antall József helyetteseként úgy döntött, Magyarország ringbe
száll a kincsért folyó perben, amit akkor
ugyan elvesztettük, ám e döntés nélkül ma
nem lennének itthon a tálak.
A műtárgyak kétes tulajdonjogi viszonyai
miatt a Seuso-kincs eladhatatlanná vált, végül a készletet birtokló és attól szabadulni
kívánó lord Northampton műkincsgyűjtőtől
érkezett haza a kollekció összes ismert darabja. Ennek feltétele az volt, hogy 2014-ben
a magyar állam 15 millió eurót (mintegy
4,5 milliárd forintot), majd 2017-ben 8,6
milliárd forint kompenzációs díjat fizetett
a kincsek őrzési jogáért.
A magyar kulturális örökség részét képező Seuso-kincset bemutató vándorkiállítás
július második felében érkezik a Nemzeti
Múzeumba.			
T. D.

AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
FERENCVÁROSI
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
(Haller u. 27.)
STRÓFA TRIÓ VERS-ZENE KLUB
Május 26., szombat 18.00
Belépő: 600 Ft
SZENIOR ÖRÖMTÁNC-HÁZ
Csütörtökönként 13.30-tól 15.00 óráig
Információ: Szegedi Judit, 06/20/2222326, szjudi57@gmail.com
BARTÓK TÁNCHÁZ
Jelentkezz a Bartók Táncegyüttes
új csoportjaiba!
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
MESTER GALÉRIA
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR
(Mester u. 5.)
KIÁLLÍTÁS ÉS VIZSGAELŐADÁS
Május 31., csütörtök 13.00
A József Attila Általános Iskola és AMI
grafika és festészet, valamint kézműves
tanszakos diákjainak vizsgamunkáiból
nyíló kiállítás, és a színjátszó tanszakos
diákok vizsgaelőadása.
MADÁRCSALÁDOK
Május 26., szombat 13.00
Ferencváros madarai: zöldküllő és
feketerigó, valamint madárfészkek
készítése papírmaséból
Regisztráció: mestergaleria@fmkportal.hu;
06/30/826-3993.

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
(Toronyház u. 3/B)
Műsoros est a Bohémek Társasága
szervezésében
Május 26., szombat 15.00
Belépő: 600 Ft
DÉSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
(Toronyház u. 17/B)
KÉZMŰVES SZÜNIDEI TÁBOROK
I. TURNUS:
Június 18–22.,
hétfőtől péntekig 8.00–16.30
II. TURNUS:
Július 2–6., hétfőtől péntekig 8.00–16.30
Tematikus nyári napközis gyermektábor
a Désiben kézműveskedéssel, ismeretterjesztő előadásokkal, kirándulással,
diavetítéssel, mesékkel és jó hangulattal!
Napi háromszori étkezés.
Tábordíj: 22 000 Ft/fő (testvérkedvezmény 1000 Ft/második gyermek)
Ajánlott korosztály: 1–4. osztály
Bővebb információ: 06/1/280-6247,
és személyesen, nyitvatartási időben.
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HASZNOS

TÁJÉKOZTATÓ

RENDŐRSÉGI HÍREK
Elkapták az ékszerbolti rablót

A BRFK Tevékenységirányítási Központjába május 4-én bejelentés érkezett, mely szerint a XIII. kerületben, egy Váci úti
ékszerboltban egy férfi késsel megfenyegette az eladót, és elvitt
két nyakláncot, valamint egy karkötőt. A Készenléti Rendőrség
munkatársai röviddel ez után, a Nyugati téri aluljáróban felismerték és elfogták a 36 éves D. Tibort, akit korábban egy Ferenc
körúti ékszerbolti rabláskísérlet miatt már köröztek. A rendőrök a
budapesti férfit előállították a IX. kerületi kapitányságra, ruházatában pedig megtalálták a Váci útról elrabolt ékszereket, valamint
a kést is. A ferencvárosi nyomozók az elkövetőt gyanúsítottként
hallgatták ki, majd őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes
letartóztatásának indítványozására.

Rendőrök a Parkban

Idén májusban először vettek részt a IX. kerületi rendőrkapitányság és a BRFK Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai
a Budapest Park által szervezett ingyenes családi programon,
a Pöttömkert rendezvényen. Az érdeklődők a rendőrségi pavilonnál, illetve egy KRESZ-pályán is felmérhették közlekedéssel
kapcsolatos tudásukat, a gyerekek pedig megtekinthettek egy
rendőrautót, amelybe bele is ülhetettek. A rendezvényre érkezők
kipróbálhatták a rendőrség védőfelszereléseit: a protektort és a
sisakot, valamint a kényszerítő eszközök közül a rendőrbotot és
a bilincset. Nagy sikere volt az ujjnyomatvételi bemutatónak, a
legkisebbek részére pedig színező is rendelkezésre állt.

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
A FESZOFE Kft. ezúton értesíti Önöket, hogy a Ferenc téren,
illetve a József Attila-lakótelepi Nagyjátszótéren lévő nyilvános
illemhelyek a következő hetekben díjfizetőssé válnak.
Használati díj: 100 forint/alkalom
Ennek eredményeképpen, valamint a korábbi lakossági igényeknek és kéréseknek megfelelően a nyitvatartási idő 0–24
órára módosul.
Az illemhelyek használatából származó bevételt a FESZOFE
Kft. a fenntartásra, üzemeltetésére, valamint a kerületi játszóterek további szépítésére fordítja.
Sebők Endre
ügyvezető igazgató

Ön legyen előrelátóbb!

Gépkocsifeltörőt keresnek

A rendelkezésre álló adatok szerint egy ismeretlen férfi május 3.
22 óra 45 perc és május 4. 15 óra 54 perc között a Dési Huber
utcában feltört egy gépjárművet, amelyből autórádiót, napszemüveget és parfümöt lopott el, valamint május 1. 16 óra és május 4.
16 óra között az Ifjúmunkás utcában megrongálta egy gépkocsi
ajtózárját. Egy térfigyelő kamera felvételt készített a férfiről, aki
a bűncselekmény elkövetésekor kék pólót, világos rövidnadrágot és fekete táskát viselt. A ferencvárosi rendőrkapitányság
kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, személyazonosságával, tartózkodási helyével vagy a
bűncselekménnyel kapcsolatban információval
rendelkezik, névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést
az ingyenesen hívható
06/80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámon,
vagy a 107-es és 112es központi segélyhívó
számok valamelyikén.

Gyakran előfordul, hogy a fogyasztók az év vége felé közeledve már nem találnak szabad kapacitással rendelkező
szerelőt lejáró hitelességű lakás-mellékvízmérőjük cseréjéhez. Akiknek nem sikerül időben lecseréltetniük mellékvízmérőjüket, a vonatkozó jogszabályok értelmében megszűnik
a mellékszolgáltatási szerződésük.

Foglaljon időpontot mielőbb!
Az ügyintézéssel kapcsolatos részletes információkért
keresse szórólapjainkat, látogasson el honlapunkra,
a www.vizmuvek.hu-ra, vagy hívja munkatársainkat
a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán.

06 1 247 7777

APRÓHIRDETÉS
Gyűjteményem kiegészítésére hanglemezeket, műsoros kazettákat keresek.
Készpénzes fizetés: 06/20/363-2050.

Szabó Balázs vállalja kémények belső
marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06/20/264-7752.

Kéménybélelés, szerelt kémény építése,
kondenzációs kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézése.
Tel.: 06/30/680-6814.

Egyetemista lányomnak eladó, felújítandó, emeleti öröklakást keresek
készpénzfizetéssel. Magánszemély.
Tel.: 06/20/352-2204.

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

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS
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FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR

Németh Vince Dávid
(2018. február 24.)

Szilágyi Szilárd
(2018. január 1.)

Orsós Johanna Viktória
(2017. december 16.)

Csányi Zsófia
(2018. április 27.)

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

REJTVÉNY

