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A H52 Ifjúsági Iroda a vakáció 
minden napjára szervez  
valamilyen extra programot  
a kerületi fiatalok számára.

ELISMERÉS        
Pedagógusnap alkalmából  
átadták a „Pro Facultate 
Ferencváros”, valamint a Schmidt 
Egon-díjakat. 7

 A József Attila Emlékhely is részt vesz június 23-án a Múzeumok Éjszakáján. Részletes program a 15. oldalon.

Az önkormányzat idén nyáron 
is ingyenes sportolási lehetőséget 
biztosít a Haller parkban  
és a Nyúldombon. 

MOZDULJ VELÜNK!

16

Élő népviseleti bemutatóval  
és felvonulással ünnepelt a kerület
Mire való a népviselet? Mit mond el a ruha a viselőjéről? Ezekre a kérdésekre is választ adott a testvérvárosaink rész-
vételével zajló, Határok Nélkül című népviseleti bemutató és felvonulás. Ferencváros Nemzeti Összetartozás Napját 
lezáró különleges eseménye kivételes lehetőséget adott arra, hogy a Kárpát-medence magyarságának eredeti viseleteit 
élőben láthassuk.

Sokan gyűltek össze június 2-án a Ráday 
utcai Kálvin-udvarban, hogy kihasználják 
azt a talán utolsó lehetőséget, amikor saját 
szemükkel láthatják Izsák Zoltán Sotiris 
közel százdarabos, egyedülálló népvise-
leti kollekcióját. A kunszentmiklósi nép-
táncegyüttes vezetőjének gyűjteménye a 
Kárpát-medence magyar tájegységeiből 

válogat. Éppúgy megjelenik benne a Du-
namente, Kalocsa, Sárköz népi ruházkodási 
kultúrája, mint a somogyi falvak és a Rába-
köz világa, vagy a határon túli Kalotaszeg, 
Székelyföld és Vajdaság viseletei. A nagy-
szabású rendezvényen a Nemzeti Össze-
tartozás Napjára érkező testvérvárosok is 
részt vettek, sőt, a kárpátaljai Beregszász, 

az erdélyi Sepsiszentgyörgy, a felvidéki 
Királyhelmec és a délvidéki Magyarkanizsa 
delegáltjai, valamint a Ludovika és a Bartók 
Táncegyüttes tagjai magukon viselték saját 
népviseletüket, így az érdeklődők ezúttal 
nem csupán vitrin mögött csodálhatták meg 
az utánozhatatlanul szép darabokat.

Folytatás a 2. oldalon
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Minden magyar felelős minden magyarért
A hatodik alkalommal megrendezett Nemzeti Összetartozás 
Napja eseménysorozat első programjának a Kálvin téri refor-
mátus templom adott otthont, melyre határon túli testvérvá-
rosaink delegációit és diákcsoportjait is meghívta Ferencváros 
Önkormányzata.

Bácskai János beszédét József Attila: Nem, nem, soha! című versé-
nek felidézésével kezdte, majd így folytatta: Trianont sem lenyelni, 
sem kiköpni nem tudjuk; itt van a gyomrunkban, itt van teljes va-
lónkban. Ferencváros polgármestere hozzátette, az Országgyűlés 
2010. május 31-én iktatta törvénybe a Nemzeti összetartozás melletti 
tanúságtételről címet viselő tör-
vényjavaslatot, mellyel nemzeti 
emléknappá nyilvánította júni-
us 4-ét. Örömének adott hangot, 
hogy azóta – a nemzeti összetar-
tozás legékesebb bizonyítékaként 
– több mint egymillió ember vet-
te fel a magyar állampolgárságot, 
köztük mintegy kétezren éppen 
Ferencvárosban.

A városvezető emlékeztetett: 
2013-ban a ferencvárosi kép-
viselő-testület megalapította a 
Magyar Nyelvért díjat, melyet 
azon határon túli végzős álta-
lános iskolás diákok kaphatnak 
meg, akik kimagasló eredményt 
értek el a magyar nyelv tanulá-
sában és művelésében, valamint 
tanulmányaikat gimnáziumban 

vagy középiskolában kívánják folytatni. A polgármester így zárta 
gondolatait: „Tudjuk, hirdessük: június 4. már nemcsak a gyásznak, 
hanem az emlékezésnek, a tanulságok levonásának és a büszke-
ségnek is a napja. Amíg magyar él az anyaországon kívül, köte-
lességünk, küldetésünk megtanítani a fiatal nemzedéknek, hogy a 

nemzetet nem választhatják el 
határok.”

A beszédet követően a ferenc-
városi és testvérvárosi diákokból 
álló kórus tagjai, valamint a je-
lenlévők közösen énekelték el a 
Nagy-Magyarország területéről 
származó tíz népdalt.

Az esemény díszvendége, 
Pánczél Károly országgyűlési 
képviselő felszólalásában ki-
emelte: 20. századi történelmünk 
tragédiái és a jelen problémáinak 
gyökere az I. világháborút lezá-
ró békediktátumban keresendők. 
Trianont nem kell felidézni, Tri-
anon mindig és mindenütt jelen 
van. Ha csak az elmúlt bő másfél 
évtizedre tekintünk, amikor a Ti-
sza zúgva-bőgve törte át a gátat, 

 

– Egy faluból, viszont három országból jöttek  
a kis néptáncosaink, Ilonka néni.

Összetartozás

Kállay Gáborné alpolgármester köszöntő-
jében Karinthy Frigyes: Levél kisfiamnak 
– Trianon emléknapjára című írását olvasta 
fel, majd kijelentette, a nemzeti összetarto-
zás melletti tanúságtételről szóló törvény 
új értelmet és tartalmat adott június 4-ének, 
gyógyírt nyújtva ezzel az 1920-as traumára. 
– Legyünk hát büszkék arra, hogy túléltük 
Trianont, legyünk büszkék azokra, akik a 
legnehezebb helyzetben is kitartottak ma-
gyarságuk mellett, legyünk büszkék hihe-
tetlen gazdag nemzeti kultúránkra, mert ez 
ad erőt ahhoz, hogy megbirkózzunk a jövő 
kihívásaival – zárta gondolatait a politikus.

A megnyitó után a népviseletbe öltözött 60 
felvonuló közönségével együtt hegedű- és 
énekszó mellett indult el a Ráday utcából 
a Kálvin térre, végigsétált a Vámház kör-
úton, majd a Vásárcsarnoktól a Bálna végéig 
vonult, ahol eljárták a karikázó táncot. – 
Ritka és izgalmas pillanat, amikor városi 
környezetben elevenedik meg a magyar 
népi hagyomány – jegyezte meg séta köz-
ben a Határok Nélkül program ötletgazdája, 
Hantos-Jarábik Klára. Az FMK vezetője 
szerint fontos, hogy ne csupán megismer-
jük múltunkat és hagyományainkat, hanem 

büszkék is legyünk rá. A szervezők ezért is 
kérték előzetesen, hogy minden érdeklődő, 
akinek van saját népviselete, abban jöjjön 
felvonulni. 

Az ünneplők a Bálnától visszasétáltak a 
Kálvin-udvarba, ahol kezdetét vette a szak-
mai kommentárral fűszerezett népviseleti 
„divatbemutató”, amit az egyes ruhákhoz 
igazodó tánc és népdalcsokor tett teljes-
sé. A műsort vezető Izsák Zoltán Sotiris, 
Navratil Andrea népdalénekes és Nemes 
Szilvia néptáncos pedig nemcsak a különbö-
ző tájegységek, népcsoportok ruházkodási 
tradícióiba vezette be a nagyérdeműt, de a 
viseleten látható temérdekféle szimbólum 
jelentésébe is bepil-
lantást engedett. – A 
népviselet olyan, mint 
egy személyi igazol-
vány. Elárulja, hogy 
viselője melyik falu-
ból származik, férjnél 
van-e, hány gyerme-
ke van, vagy milyen 
ünnep van éppen a 
falujában – mesélte 
Izsák Zoltán Sotiris, 
akinek gyűjteménye 
100 teljes viselettel és 

számos részöltözékekkel büszkélkedhet.  
A felvonulásra ebből 49-et hozott magával, 
melyek 35 falu szokásvilágát, hagyományait 
illusztrálják. Zoltán a ruháit – azok jelentős 
eszmei és anyagi értéke folytán – igen ritkán 
viszi ki az utcára. Régen egy tehén áráért 
lehetett megvenni, értéke pedig azóta sem 
csökkent: ma egy autó árába kerül egy jó 
minőségű viselet. 

A Ráday utcában estig zajlottak a progra-
mok: a színpadon Agócs Gergely összművé-
szeti produkcióját láthatta a közönség, amit 
a Bartók Táncegyüttes műsora és a Góbé 
zenekar koncertje követett. Az estét önfeledt 
táncházi mulatság zárta.      T. D.

ÖSSZETARTOZÁS

Folytatás az 1. oldalról
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A RENDEZVÉNY
FŐ TÁMOGATÓJA:
BUDAPEST FŐVÁROS
IX. KERÜLET FERENCVÁROS
ÖNKORMÁNYZATA2018
OTTHON A KULTÚRÁBAN
KÖNNYŰZENEI KONCERTEK SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

CSALÁDI ÉS GYERMEKPROGRAMOK TÁNCMŰVÉSZET

KOMOLYZENE HUMOR KIÁLLÍTÁSOK BOR  

amikor ciántól mérgezett habjai haltetemeket sodortak, amikor 
Komáromban magyar püspökért imádkoztak, amikor Erdélyben 
leverték a magyar községek névtábláját, amikor Kárpátalján meg-
rongálták a vereckei emlékművet, amikor a Délvidéken gyülekeztek 
a volt Jugoszlávia bűnöző bandái, amikor a „Benes-dekrétum” még 
élő törvény, akkor Trianonról van szó.

Trianonról van szó, amikor emlékezünk Malina Hedvig kálvári-
ájára vagy a dunaszerdahelyi rendőrterrorra. Trianonról van szó, 
amikor nem engedik Nyírő József hamvait végső nyugalomba he-
lyezni szülőföldjén, vagy visszavonják a marosvásárhelyi magyar 
orvosi kar indításának engedélyét. A Trianon szóban fejeződik ki a 
fél évszázados bolsevizmus, az anyaország és az elszakított ország-
részek kiszolgáltatottsága, a 
sok jóvátétel és kölcsönka-
mat-fizetés, a felszabadulás-
nak nevezett megszállás, az 
ország kincseinek kiárusítása, 
és a Trianon szóban fejező-
dött ki a szégyen napja, 2004. 
december 5. is.

Az Országgyűlés Nemzeti 
Összetartozás Bizottságának 
elnöke úgy véli: az új nemzet-
politika értelmetlenné teszi a 
határon túli és határon inne-
ni jelzős szerkezetet, hiszen 
csak egy magyar világ, csak 
egy magyar nemzet van, és 
minden magyar felelős min-
den magyarért. A történelmi 
Magyarország pedig itt él a 
lelkünkben, a kultúránkban,  

a nyelvünkben, az általunk épített templomokban, emberi kapcsola-
tainkban. Csak egy öntudatos nemzet képes megfogalmazni a maga 
sajátos érdekeit. Így lehet becsületes és tisztességes világot építeni. 

Pánczél Károly szívhez szóló köszöntője után a 2018. évi Magyar 
Nyelvért díjak ünnepélyes átadása következett, majd a királyhelmeci 
Kása Krisztina szavalta el Tompa Mihály: Oh, e szegény hon című 
versét, valamint Illés Mihály játszott tárogatón. Ezután Bácskai 
János nyújtott át Polgármesteri Elismerő Oklevelet Babják Editnek, 
a Beregszászi Városi Önkormányzat oktatási főosztályvezetőjének, 
a külhoni magyar diákok érdekében végzett több évtizedes lelkiis-
meretes és áldozatos munkájáért.

A péntek délelőtti rendezvényt Kovács Nóri népdalénekes műsora 
zárta. Délután a ferencvá-
rosi idősügyi program ré-
szeként Bognár Zalán, a 
Károli Gáspár Református 
Egyetem Új és Jelenkori 
Történeti Tanszékének 
egyetemi docense tartott 
előadást Trianonról, a 
testvérvárosi delegációk 
részvételével.

A Nemzeti Összetarto-
zás Napjához kapcsolódó 
kerületi rendezvények a 
Magyar Kormány, a Mi-
niszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkársága 
és a Bethlen Gábor Alap 
támogatásával valósultak 
meg.

(forrás: ferencvaros.hu)

ÖSSZETARTOZÁS

A Magyat Nyelvért díjakat Bácskai János és Pánczél Károly adta át
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Pedagógusokat  
és környezetvédőket tüntettek ki
A kerület rangos díjaival ismerték el azokat a pedagógusokat, akik elkötelezetten és fáradhatatlanul nevelik  
a jövő generációit, valamint azokat a személyeket, akik élen járnak Ferencváros környezet- és természetvédelemében. 

Az FMK-ban rendezett pedagógusnapi ün-
nepség hangulatát a Kicsi Bocs Óvoda vi-
dám lánykérési jelenete alapozta meg, amely 
Bácskai János szerint azt mutatta be, hogy a 
gyerek – Kosztolányi szavaival – a lehetősé-
gek végtelen tárháza. Ezeket a bennük rejlő 
lehetőségeket pedig nekünk, felnőtteknek 
kell segíteni valóra váltani. A polgármester 
megemlítette, a tanárok áldozatos munkája 
mellett Ferencvárosban az óvodapedagó-
gusokra is külön figyelmet szentelnek: a 
szakma átmeneti népszerűtlen-
ségét és az elvándorlást több-
letjuttatásokkal próbálják meg 
kompenzálni. 

Ezután Bácskai János, vala-
mint Kállay Gáborné és Zom-
bory Miklós alpolgármester 
arany és gyémánt okleveleket 
adott át azoknak a IX. kerület-
ben élő pedagógusoknak, akik 
50, illetve 60 éve szerezték 
meg tanári diplomájukat. Az 
Ady Endre Általános Iskolá-
ban tanított Kátai Györgynét 
és az Ifjúmunkás utcai óvoda 
egykori vezető óvónőjét, Gyu-
ricza Józsefnét arany, a Ligeti 
Károly Általános Iskola volt 
tanárait: Luczián Mária Rozá-
liát és Horváth Lajosnét pedig 
gyémánt oklevéllel tüntették 
ki.

A „Pro Facultate Ferencváros” díjjal a 
legalább 10 esztendőn át kimagasló telje-
sítményt nyújtó pedagógusok munkásságát 
ismeri el az önkormányzat. A kitüntetést 
idén négy elhivatott pedagógus érdemel-
te ki. Beleznay Tamás 2009 óta vezeti a 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnáziumot. A magát folyamatosan képző 
igazgató-tanár magas színvonalú pedagó-
gia tevékenységének mottója, hogy a tudás 
megszerzéséhez vezető út gondolkodtató, 
élményszerű legyen. Diákközpontú szemlé-
lete mellett az intézmény infrastruktúrájának 

folyamatos fejlesztését is fontosnak tartja.
Elismerést kapott a Méhecske Óvodában 

26 éve tevékenykedő Gyarmatiné Kihercz 
Piroska is, aki élen jár a gyerekek megis-
merésére épülő egyéni fejlesztésben, fel-
zárkóztatásban. Csoportjaiban évtizedek 
óta sikeresen integrálja a sajátos nevelési 
igényű, valamint külföldi állampolgárságú 
gyermekeket. 
Szintén Pro Facultate díjban részesült az 

Ugrifüles Óvodát két évtizede vezető Kékesi 

Györgyné, aki önmaga fejlesztése mellett a 
kollégák előrelépését is támogatja, illetve 
folyamatosan az óvoda színvonalának eme-
lésén dolgozik. Jó példa erre, hogy önerő-
ből, a szülők segítségével építették meg az 
intézmény tornatermét. 

A negyedik elismerést Török Alfréd (ké-
pünkön) vehette át. A Molnár Ferenc Két-
tannyelvű Általános Iskola igazgatója olyan 
gyerekközpontú, a gyermeki személyiségre 
és szükségletekre építő pedagógiai mód-
szereket honosított meg, melyek a tanári 
kar jelentős szemléletváltásához és komoly 

sikerekhez vezettek. Irányítása alatt lett az 
intézmény az Oktatási Hivatal egyik bázi-
siskolája, a Komplex Instrukciós Program 
referencia iskolája, Ökoiskola, Tehetség-
pont, Erőszakmentes és Egészségtudatos 
Iskola. Az intézmény részt vesz a Hipersuli 
projektben is, melynek célja, hogy digitá-
lis eszközök használatával élvezetesebbé, 
szemléletesebbé tegye a tanulást.

Ferencváros 2015-ben alapította meg a 
környezet- és természetvédelemért járó díját, 

melyet elsőként Schmidt Egon 
ornitológus vehetett át. Ettől 
kezdve az elismerést Schmidt 
Egon-díjként adják át minden 
esztendőben. A kitüntetést 
idén Gerséné Varga Ildikó, 
a Leövey Klára Gimnázium 
biológia-földrajz szakos tanára 
kapta. Az 1982 óta itt oktató, 
elkötelezett pedagógus a kerü-
let Intézményi Zöldprogram-
jának iskolai felelőse és koor-
dinátora, nyert már támogatást 
környezetvédelmi projektekre, 
de ő a természettudományos 
tantárgyak kerületi tantárgy-
gondozója is. 2015-től pedig 
a „Madarak városa, Ferencvá-
ros” elnevezésű önkormányza-
ti program szakmai felelőse. 

Végül Polgármesteri Elis-
merő Oklevelet vehetett át a 

József Attila-lakótelep önkéntes madárvé-
dője, Nyíri Béla, aki a folyamatos téli ete-
tésekkel, fészkelőodúk kihelyezésével és 
karbantartásával vált a városrész elismert 
polgárává. A Kőrösi Csoma Sándor iskola 
madárbarát kertjét is az ő vezetésével alakí-
tották ki, a „Madarak városa, Ferencváros” 
program indulása óta pedig lelkesen járja az 
óvodákat, iskolákat és idősklubokat, hogy 
terjessze a környezet- és állatvédelem esz-
méit, gyakorlati tudnivalóit. A rendezvény 
zárásaként Takács Nikolas adott koncertet 
a pedagógusoknak.      T. D.

Fővárosi elismerés pedagógusnap alkalmából
A Főpolgármesteri Hivatalban június 6-án 
Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgár-
mester-helyettes és Nagy Gábor, az Emberi 
Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottságának elnöke átadta az idei Bárczy 

István-díjakat. A Fővárosi Közgyűlés által 
2009-ben alapított kitüntetésben idén két 
ferencvárosi pedagógus: Kissné Tallós Zsu-
zsanna Ibolya, a Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese, 

valamint Lukács Emília, a Ferencváro-
si Sport Általános Iskola és Gimnázium 
könyvtáros tanára, a Ferencvárosi Helytör-
téneti Egyesület elnöke részesült. 

(forrás: budapest.hu)

ELISMERÉS
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Eltávozott a lakótelep mérnöke
Életének 94. esztendejében elhuny Heincz Mihály „Pro Urbe Ferencváros”  
díjas építészmérnök.

Heincz Mihály 1925-ben, Dunaszekcsőn született. A Budapesti Műszaki Egyetemen építész-
mérnökként diplomázott, és 1953-ban kapcsolódott be az akkor folyó tömeges lakásépítésekbe.

1958-tól főépítés-vezetőként kezdte el felszámolni a Mária Valéria-telepet, és felépíteni a mai 
József Attila-lakótelepet, amit annyira megkedvelt, hogy végül itt telepedett le. Később a közigaz-
gatásban folytatta munkáját, tevékenysége elismeréseként Alpár Ignác-díjat kapott, majd a Munka 
Érdemrend Aranyfokozatával tüntették ki. 2015-ben „Pro Urbe Ferencváros” díjat vehetett át.

Emlékfát ültettek  
a „szabadság lovagja” tiszteletére
Witold Pilecki lengyel lovassági kapitány halálának 70. évfordulója alkalmából emlékfát ültettek a Tűzoltó utcai  
Salkaházi Sára parkban május 29-én. A budapesti Lengyel Intézet által szervezett megemlékezésen mások mellett Jerzy 
Snopek, Lengyelország budapesti nagykövete, Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Szita  
Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont igazgatója, valamint Bácskai János, Ferencváros polgármestere is részt vett.

A megemlékezés a Páva utcai 
Holokauszt Emlékközpontban 
kezdődött, ahol Szita Szabolcs, 
az intézmény vezetője üdvözöl-
te a megjelenteket, majd átad-
ta a szót Jacek Pawłowicznak,  
a Kiátkozott Katonák és a Len-
gyel Népköztársaság Politikai 
Foglyainak Múzeuma igazga-
tójának. A szakember részlete-
sen bemutatta Witold Pilecki 
életútját. 
Az 1901-ben született Pilecki 

1918-tól a lengyel hadsereg-
ben szolgált, 1919–1921 között 
részt vett a lengyel–szovjet 
háborúban, helytállásáért két-
szer is kitüntették. 1939-ben 
harmadmagával megalakította 
a megszállt Lengyelország első 
földalatti szervezetét, a Titkos 
Lengyel Hadsereget, amely 
1940-re hozzávetőleg 8000 ta-
got számlált. Ugyanebben az 
esztendőben azzal a tervvel állt 
felettesei elé, hogy önként bejut 
az Auschwitz-Birkenau-i tábor-
ba, és ott információkat gyűjt az 
objektum működéséről. 1940. 
szeptember 19-én egy varsói 
utcai razzia alkalmával hagyta, 
hogy a németek elfogják, és a 
haláltáborba szállítsák. Végül 
945 napot, azaz két év, hét hóna-
pot töltött Auschwitzban, amely 
idő alatt belső, titkos ellenállási 
mozgalmat szervezett, valamint 
több, a táborban zajló emberte-
lenséget bizonyító jelentést is 

küldött Varsóba. A dokumentu-
mokat a lengyelek eljuttatták a 
nyugati hatalmak hírszerzései 
számára is, amelyek azonban 
nem tartották azokat megbízha-
tónak. A lovassági kapitány vé-
gül 1943 áprilisában két társával 

együtt megszökött a lágerből. 
A II. világháború után Witold 
Pileckit elvei és hazafisága miatt 
a lengyel kommunista államha-
talom – koholt vádak alapján – 
halálra ítélte, és 1948. május 25-
án kivégezték. Elhantolásának 
helye máig ismeretlen. 

Az előadást követően a részt-
vevők átsétáltak a közeli Sal-
kaházi Sára parkba, ahol első-
ként Bácskai János mondta el 
köszöntőjét. – Egy olyan helyen 
állunk most, ahol két magyar és 
egy lengyel hazafi sorsa talál-

kozik, amely sorsok a vészkor-
szakban fonódtak össze – utalt  
a park névadójára, aki apácaként 
rendtársaival több mint ezer ül-
dözöttet bújtatott 1944-ig, míg 
végül a nyilasok a Dunába lőt-
ték, illetve Angyal Istvánra, az 
1956-os forradalom mártíjára, 

akinek egykor ezen a telken állt 
a főhadiszállása, és aki családját 
Auschwitzban vesztette el. 

A polgármester szavai után 
Jerzy Snopek, a Lengyel Köz-
társaság rendkívüli és megha-
talmazott budapesti nagykövete 
méltatta a „szabadság lovagját”, 
majd Németh Zsolt, az Országy-
gyűlés Külügyi Bizottságának 
elnöke tartotta meg ünnepi 
beszédét. – A legszomorúbb, 
hogy bár a Pilecki-jelentések 
az amerikai felderítés asztalá-
ra kerültek, végül nem találták 
megbízhatónak, és fiókba tették. 
Azaz, nem szabadították fel  
a koncentrációs táborokat, nem 
bombázták le az odavezető síne-
ket, holott az első jelentés idő-
pontjától fogva ezzel sok millió 
ember életét meg lehetett volna 
menteni. Vagyis nincs mentsége 
sem a németeknek, sem a szö-
vetségeseknek a koncentrációs 
táborokban végzett népirtásra. 
Az egész európai civilizáció 
megbukott a humánum vizs-
gáján. Csak szigetek maradtak, 
Witold Pilecki köztük is kima-
gaslik – jelentette ki a politikus. 

Az esemény zárásaként a 
vendégek közösen elültették  
a Lengyelországból ideszállított 
tölgyfacsemetét, melyet Krysztof 
Grzelak atya áldott meg.  

 V. L.

EMLÉKEZÉS
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Játék határok nélkül
Valóságos játékparadicsom, valamint cuki kisállatok várták Ferencváros apróságait az FMK kertjében rendezett gye-
reknapi rendezvényen május 26-án. A gyermekeket interaktív mesefoglalkozásokkal, koncertekkel és táncprogramok-
kal szórakoztatták, a mozgékonyabbakat pedig ügyességi próbák, sporteszközök csábították.

A gyereknap első fellépője a Csillag 
születik című tehetségkutató műsor-
ban tűnt fel, majd két popalbum után 
jelentette meg gyereklemezét, amit 
az Év gyerekalbumának választottak. 
Kovácsovics Fruzsina azóta az ének-
lés mellett óvónőként is dolgozik, így 
minden idejét azzal tölti, hogy vidám-
ságot csaljon a kicsik arcára. A fiatal 
művészt a Magyar Népmese Színház 
Többsincs Királyfi című előadása kö-
vette, majd az FMK mozgáscsoportjai 
mutatkoztak be. A Mozdulatcsiszoló 
Táncműhely legújabb mesebalettje, a 
Varázserdő – amely arról szól, hogyan 
tanuljuk meg szeretni saját életünket 
– már látható az FMK-ban, ezúttal 
azonban az iskolás balettcsoport az 
Erdővédő boszorkányok táncát mutat-
ta be. A koreográfiák az Állatok far-
sangja, a Hattyúk tava, A kis éji zene 
és más klasszikus művekre készültek.

Őket a ritmikusgimnasztika-csoport látványos előadása kö-
vette. A legnőiesebb sportot február óta profi szakedzők, köz-
tük egy nyolcszoros válogatott tornász oktatja a művelődési 
központban. Az utánuk következő Erica-C Dance School 
hiphopemutatóját is hatalmas tapsvihar fogadta.

Az FMK egyik legrégebbi partnere, a mintegy 120 táncost 
foglalkoztató Bartók Táncegyüttes magyar táncházával látvá-
nyos foglalkozást tartott kicsiknek és nagyoknak. A gyerekek 
egy pillanatig sem unatkoztak, hamarosan az Iszkiri együttes 
koncertjén találkozhattak mamutokkal, ijedős szuperhősökkel 
és száguldó manókkal. A zenekar tagjai többgyermekes apukák 
és pedagógusok, így szellemes szövegeikkel nagyon könnyen 
megtalálták a hangot az apróságokkal.

A színpadi programok mellett végtelen játéklehetőségek is 
várták a közönséget. Egész nap a Furfangos Csodavilág nevű 
interaktív játszóházban szórakozhattak kicsik és nagyok, ahol 
70 féle ügyességi, logikai és óriásjáték állt rendelkezésükre. 
De választhattak lufihajtogatás, arcfestés, kézműves foglal-
kozás, társasjáték, pingpong, csocsó, ugrálóvár, eurobungee 
és pónilovaglás közül is.

A gyereknap egyik legnagyobb slágere idén is az állatsimo-
gató volt, ahol törpekecskék, a ’80-as évek frizuráját viselő 
ázsiai selyemcsirkék és minnesotai törpedisznók várták, hogy 
a gyerekek megszeretgessék őket. Atkári Tímea, a Kanga 
Alapítvány vezető munkatársa elmondta, szervezetük célja 
a felelős állattartás terjesztése. – Nem kell minden kisállatot 
feltétlenül otthon tartani, hogy egész nap egyedül legyen a 
lakásba zárva. Mi éppen ezért visszük el őket óvodákba, isko-
lákba és fogyatékosokat nevelő intézményekbe – mondta Timi, 
aki azt is elárulta, a disznóknak csak a hírük rossz, valójában 
lakásban tartható, bújós, okos, szobatiszta háziállatok, melyek 
teljesen szagtalanok.

A rendezvényen gyerekbolhapiac is működött, ahol könyve-
iket, játékaikat csereberélhették az ünnepeltek.            T. D.

IFJÚSÁG
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A szabadidő hasznos eltöltése  
is prevenció
Évről évre kettős aktualitása van a Feri 
Fesztnek, a fiatalokat célzó drogpre-
venciós napnak és diákmunkabör-
zének, hiszen egyszerre kapcsolódik 
a Kábítószer Ellenes Világnaphoz, 
valamint a vakáció kezdetéhez. 

Idén is a biztonságos szórakozás és a nyári 
munkavállalás állt az egész napos rendez-
vény fókuszában, így ismét megtelt a Fe-
rencvárosi Művelődési Központ színház-
terme és kertje. Június 6-án délelőtt az Itt 
és Most Társulat improvizatív, interaktív 
előadása avatta be a függőségek veszélyeibe 
a több száz fős közönséget. Amint azt meg-
tudtuk, a társulat szeptembertől egész évben 
fix helyen, a Ráday utca 18. szám alatt mű-
ködik majd. Délután a fiatalok a napsütötte 
kertben felállított standoknál ismerkedhettek 
a nyári programlehetőségekkel.   

Kállay Gáborné alpolgármester köszöntő-
jében hangsúlyozta, Ferencvárosban egyre 
több fiataloknak szánt közösségi tér műkö-
dik, az önkormányzat ugyanis kiemelten 
támogatja a szabadidő hasznos eltöltését 
ösztönző programokat – ahogy a VI. Feri 
Feszt is az önkormányzat és a Ferencvá-
rosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 
(FEGYIÖK) szervezésében jött létre, Rapi 
István ifjúsági és drogprevenciós referens 

koordinálásával. A délelőtt moderátora a 
kerület ifjúsági alpolgármestere, Nagy Anna 
volt. 

Az FMK kertjében saját standdal jelentek 
meg az ellenőrzött nyári munkalehetősége-
ket kínáló diákmunka-szövetkezetek, va-
lamint az ifjúsági programokat szervező, 
illetve a drogproblémával foglalkozó civil 
szervezetek. Ezek mellett a pozitív szen-
vedélyekkel, azaz különféle sportokkal is 
ismerkedni lehetett.

A standokon egyebek közt elsősegélynyúj-
tás-oktatást, játékokat, hennát, stencil- és 
molinófestést, személyiségtesztet, felnőtt 
színezőt is találhattak az érdeklődők, ám 
nem maradhatott el az egyik legnépszerűbb 
program, a palacsintasütés sem. Eközben a 
Haller utcai H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi 

Tér népszerűsítette egész nyáron át tartó 
eseménysorozatát, a Nyár52-t, melynek 
jelmondata: „Minden napra egy program”. 

A Feri Feszten számos kerületi intézmény 
és szervezet is képviseltette magát, így a 
Medáliák Kulturális Egyesület, a drog- 
prevenciót zászlajára tűző Török Pál utcai 
Adna Café, a kerületi látássérültek számára 
idén indított Lámpás Klub, a Ferencvárosi 
Tanoda, a nemrég megnyílt Balázs Béla ut-
cai KONKÁV Közösségi Tér és Prevenciós 
Műhely, valamint a Mester Galéria. 

Aki az aktív kikapcsolódás formáit szerette 
volna kipróbálni, az többek közt az ország-
útikerékpár-szimulátor, az élő csocsó, az 
eurobungee, a 3D-s karika, a rodeó bika, a 
szumó, az asztalitenisz vagy az íjvadászat 
közül választhatott.      M. K.

Nyár52 – Minden napra  
egy program
Megkezdődött a nyári szünidő, a gyerekek ilyenkor, ha tehetik, 
minden nap játszótérre vagy egy parkba mennek. Ez azonban 
szülőként igen fárasztó, főleg munka mellett. Ezt felismerve  
találtunk ki egy remek lehetőséget, mégpedig azt, hogy kitágítjuk  
a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér határait.

Az idei nyár – a hétvégéket és táborainkat leszámítva – 52 napból áll. Ez 
számunkra különösen fontos, így hát nem is kérdés, hogy egy rendkívüli 
projekttel „ünnepeljük” meg az egybeesést. A szünidő minden egyes napjára 
valamilyen extra programot szervezünk, amelyek természetesen illeszkednek 
az időszak hangulatához. 

Hogy mégis mik ezek a lehetőségek?
A fagyikészítés és a lángossütés mellett lesz például közös strandolás, múze-
um- és színházlátogatás, vízibombacsata, slackline, foci- és frizbibajnokság, 
számháború, valamint kirándulás. 

Szívesen részt vennél a „Nyár52 – Minden napra egy  
program” rendezvényein?
Keresd fel a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér (Haller utca 52.) mun-
katársait nyitvatartási időben (H, K, Sz, P: 12.00–18.00), tőlük bővebb 
tájokoztatást kaphatsz a projektről.    

(H52 Ifjúsági Iroda)

IFJÚSÁG
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Sokan várták a nyarat a Ferenc téren 
Ismét hatalmas tömeg 
gyűlt össze június 3-án, 
a Ferenc téren megren-
dezett Nyárváró Családi 
Napon. A környékbeli 
civilek és vállalkozók által 
szervezett, önkormányzati 
támogatással megvalósult 
rendezvény a már szoká-
sosnak mondható prog-
ramelemek mellett számos 
újdonságot is kínált a 
kilátogató ferencvárosiak-
nak. Az eseményen részt 
vett a férjével és kislányá-
val érkező Szalay-Bobrov-
niczky Alexandra főpol-
gármester-helyettes is.

Bár az időjárás előzőleg kissé 
ráijesztett a szervezőkre, vasár-
nap délelőtt ragyogó napsütés 
fogadta a középső-ferencvá-
rosi gyermekeket és szüleiket 
a Nyárváró Családi Napon. A 
negyedévente megrendezett 
programsorozat mostani állo-
másán a már hagyományosnak számító ugrálóvár, arc-
festés, kézműveskedés, mozgásfejlesztő foglalkozások, 
maminbaba-bemutató, gasztropiac, illetve baba-mama 
börze mellett olyan újdonságok is megjelentek, mint  
a körhinta, a kisvasút, az óriásbuborék-show, az ovisba- 
lett-bemutató, vagy a fiúgyermekek és persze apuká-
juk kedvéért telepített hatalmas távirányítós autópálya.  
A kicsiket ezen felül – az önkormányzat és a kerületi 
rendvédelmi szervek példásan jó kapcsolatának köszön-
hetően – egy valódi tűzoltó- és egy rendőrautó is várta, 
amelyeket a gyerekek belülről is megtekinthettek. 

A rendezvény elején Szalay-Bobrovniczky Alexandra 
főpolgármester-helyettes köszöntötte a nagy számban 
megjelent ferencvárosi családokat. Az esemény fővéd-
nöke örömének adott hangot, hogy meghívást kapott a 
Ferenc térre, beszédében pedig példaértékűnek nevezte 
a helyi civilek és az önkormányzat által életre hívott, 
valódi közösségépítő rendezvényt, amelyből – szavai 
szerint – minél több kellene fővárosszerte. Ezt követően 
a programsorozat kiötlője és főszervezője, Kulpinszky 
Eleonóra felkérte Bácskai Jánost, hogy nyissa meg a 
családi napot. A polgármester kiemelte: Ferencváros 
a Fővárosi Önkormányzat mellett a helyi egyházi és 
civil szervezetekkel is kifejezetten jó viszonyt ápol, 
így egyre több közös projekt valósulhat meg a kerület-
ben. A városvezető megköszönte a szervezők áldozatos 
munkáját, majd felhívta a figyelmet a Ferenc tér heti 
nyári programjaira is, végül kellemes időtöltést kívánt 
a jelenlévőknek. Az üdvözlőbeszédek elhangzása után a 
Kaláka együttes koncertje nyitotta meg a kora délutánig 
tartó színes családi eseményt. 

V. L.

KÖZÖSSÉG
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Emlékérmet kaptak  
a kitűnően teljesítő diákok
A 18 esztendeje alapított ferencvárosi 
„deák” Közalapítvány emlékéremmel és 
pénzjutalommal ismerte el a kerületben 
lakó tehetséges, kitűnő iskolai eredmény-
nyel rendelkező, ám nehéz körülmények 
között élő végzős általános iskolásokat.

A Bakáts téri házasságkötő teremben június 11-én 
megtartott díjátadón Zombory Miklós alpolgár-
mester felidézte a közalapítvány 2000-es létre-
hozását, amely idén „nagykorú” lett. Kiemelte: 
egykori tanáremberként rendkívüli büszkeséggel 
tölti el, hogy a kerületben ennyi olyan tehetséges 
tanulót lehet díjazni és támogatni, aki az általános 
iskola első osztályától nyolcadikig kitűnő ered-
ménnyel végezte tanulmányait.

Az Ádám Jenő Zeneiskola tanárainak és diákja-
inak előadása után a díjazottak Kállay Gáborné 
és Zombory Miklós alpolgármestertől átvették 
az emlékérmeket, miközben Klujber Róbertné, 
a közalapítvány elnöke felolvasta a méltatásokat.

A „deák” Közalapítvány célja a Ferencváros-
ban lakó tehetséges, ám nehéz anyagi körülmé-
nyek között élő, szociálisan hátrányos helyzetű 
gyerekek, fiatalok és ifjúkorúak tanulmányai-
nak támogatása, esélyegyenlőségük biztosítása. 
A nyolcadikos diákok kiemelkedő tanulmányi 
eredményeikért, az aktív közösségi életért, illet-
ve tanulmányi versenyeken történő szereplésért 
kapják meg az elismerést.

(forrás: ferencvaros.hu)

Önkéntes nap Középső-Ferencvárosért
A budapesti központját a Soroksári út–Haller 
utca sarkán lévő irodaházban működtető 
multinacionális olajipari vállalat, a BP ön-
kéntes napot szervezett munkavállalóinak 
május 28-án. A cég közel száz dolgozója a 
Zöldövezet Társulás és a FESZOFE Kft. kol-
légáinak segítségével szépí-
tette meg a Haller parkot. A 
munkálatok során rendbe 
hozták a kutyafuttatót is, 
valamint kertgondozási és 
felújítási munkákat végeztek 
a Csudafa Óvodában.

A BP – ahogy sok más 
lelkiismeretes nagyválla-
lat – fontosnak tartja a he-
lyi közösségek erősítését, 
elkötelezett a társadalmi 
felelősségvállalás mellett. 
Ennek részeként dolgozói 
évente két fizetett munkana-
pon önkénteskedhetnek. Az 
idei egyik ilyen lehetőség a 
középső-ferencvárosi Haller 

park és a közeli Csudafa Óvoda bizonyos 
részeinek felújítása volt. Ez az eddigi legna-
gyobb ilyen akciójuk volt: az 1700 budapesti 
alkalmazottból mintegy százan részt vettek 
a munkában. A cég segítségéből a Ferenc-
városi Komplex Óvoda, Általános Iskola 

és EGYMI, valamint a Kerekerdő Óvoda 
is részesült már korábban. 

A nap folyamán megújult Haller park 
Mester utca felőli sétánya, ahová gyöngy-
kavicsot terítettek le, és elvégezték a padok 
felületkezelését is. A kutyafuttató kerítését 

lefestették, a talajegye-
netlenségeket kiküszö-
bölték és korszerűsítet-
ték az esőbeálló pagodát. 
Az óvoda kertjében játé-
kok újultak meg, raklap-
bútorokat helyeztek ki, 
új színt kapott a kerítés, 
jobb állapotba került a 
szülői közösség által is 
használt tűzrakóhely, va-
lamint virágokat és fákat 
is telepítettek. A program 
zökkenőmentes lebonyo-
lításában a FESZOFE 
Kft. és a Zöldövezet Tár-
sulás működött közre.

M. K. 

A 2018-ban „deák” Emlékéremmel elismertek:
• Bottlik Péter Tamás, Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola
• Bud Laura, Kosztolányi Dezső Általános Iskola
• Gyenes Blanka, Weöres Sándor Általános Iskola
• Kis Lilla Laura, Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola 
• Répa Radakund Alpár, Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola
• Ruszó Eugénia Cintia, József Attila Általános Iskola
• Török Tímea Katalin, Ferencvárosi Sportiskola

KÖZÖSSÉG
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Dráma itt, dráma ott
Két női labdajátékcsapatunk is hajszállal maradt le  
a bajnoki címről. Mindkettő utolsó mérkőzésére igaz  
a mondás: ha nem látom, nem hiszem el. Mert el lehet 
bukni aranyérmeket a sorozat vagy a befejező meccs  
legvégén – de így?

A Ferencváros női kézilabdacsapata Győrben, az ETO elleni viadal 
utolsó nyolc percében nem szerzett találatot; a 26-24-es vereség azt 
jelentette, hogy a két együttes között a gólkülönbség fogja eldönteni 
a bajnoki címet. A záróforduló előtt hat góllal állt jobban a Fradi, 
ám sokkal erősebb rivális várt rá: a címvédő ETO a Békéscsabát, a 
trónkövetelő FTC pedig a Vácot fogadta. Sokáig a népligetieknek 
állt a zászló, a győriek azonban utolérték, néha meg is előzték a 
Fradit. Az ő meccsük bő másfél perccel hamarabb véget ért, így a 
mieink kezében volt a lehetőség. Kovacsics Anikó találata a Ferenc-
város elsőségét jelentette volna, mert azonos állásnál a több lőtt gól 
rangsorol, és ebben a Fradi volt a jobb. Azonban a váciak hetesből 
betaláltak, így 35 másodperce maradt az FTC-nek az aranygól meg-
szerzésére. Elek Gábor vezetőedző időt kért, a túl korán eleresztett 
lövés viszont célt tévesztett, így a Győr megvédte bajnoki címét.

Az FTC női labdarúgócsapata tavaly fölényesen megnyerte az 
alapszakaszt, a rájátszást, majd a döntőben gólt sem tudott lőni a 
négyből négyszer simán legyőzött MTK-nak, így két 0-1-es vere-
séggel elbukta a finálét. Hérakleitosz ókori görög filozófus szerint 
kétszer nem léphetünk ugyanabba a folyóba – ezzel a minden 
dologban jelenlévő abszolút változást kívánta hangsúlyozni. Nos, 
női futballistáinknak mégis sikerült.

Toronymagasan megnyert alapszakasz és rájátszás után újra az 
MTK-val csaptak össze a lányok, amelytől áprilisban a számukra 
már tét nélküli meccsen egy góllal kikaptak. A döntő nyitányát óriási 
Fradi-fölény jellemezte, de hiába vezetett Dörnyei Balázs gárdája, 
a kihagyott helyzetek után fordítottak a kék-fehérek. Idegenben is 
jórészt Fenyvesiéknél volt a labda, és jogos büntetővel győztek, 
jöhetett a harmadik csata. A forgatókönyv nagyjából megegyezett 
az első meccsével: FTC-előny után ismét nyert az MTK. Egy éven 
belül másodszor lett ezüstérmes a kiemelkedően legjobb magyar 
együttes, mert a legfontosabb pillanatokban nem tudta érvényesíteni 
tudását.                 (ms)

Május közepén akár négy bajnoki aranyra is esélyesek 
voltak a Ferencváros csapatai, aztán úgy alakult, hogy 
csupán az egyik váltotta valóra a szurkolók álmát.  
Az a szakosztály örülhetett, amely mind közül a legré-
gebben ünnepelhetett: a vízilabdázók 18 esztendő után 
nyerték meg a bajnoki címet!

Bajnokavatásra készültek a Fradi-szurkolók a Császár-Kom-
jádi uszodában május 19-én. A döntő első két mérkőzésén a 
zöld-fehérek magabiztosan győzték le a címvédő Szolnoki 
Dózsát, és kevesen tudták elképzelni, hogy ez ne így legyen 
harmadszorra is. Sajnos a Tisza-partiak ezek közé tartoztak, és 
az utolsó szalmaszálba kapaszkodva simán nyertek Budapesten. 
Néhány nappal később a Szolnok otthon már öt góllal is ve-
zetett, amikor az FTC elindult, és bár végül egyetlen találattal 
kapott ki, a drukkerek úgy érezték, ez a lendület az aranyéremig 
repíti Varga Zsolt csapatát.

Az utolsó, mindent eldöntő meccs első negyedében rendre 
egy góllal vezetett a Fradi, ám a végén fordított a vendégegyüt-
tes, sőt, a folytatásban növelte is előnyét. Az utolsó percben 
aztán kétszer betaláltak a mieink, így döntetlennel kezdődött 
a második félidő.

A következő negyed egyetlen gólját Varga Dániel lőtte, aki-
nek ez már a harmadik találata volt a találkozón. Hosszú ideig 
nem változott az eredmény, majd 1 perc 48 másodperccel a 
vége előtt Madaras Norbert ejtése után mindenki talpon volt. 
A szolnokiak viszont nem adták fel, szépítettek, mi több, az 
utolsó fél percben az egyenlítésért támadhattak. A zöld-fehérek 
azonban megszerezték a labdát, és ekkor felzúgott a Bajnok-
csapat! kiáltás.

A Komjádiban ketten is ott voltak abból a gárdából, amely 
2000-ben utoljára szerzett bajnoki címet: Szirányi Balázs a 
medencében, Nyéki Balázs pedig másodedzőként a parton. 
Reméljük, a 23. aranyéremre már csak egy évet kell várni.

(MS)

Bajnoki cím tizennyolc év után

SPORT
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Múzeumok Éjszakája a Fradival
Az Üllői úti stadionban található Fradi Múzeum 2015 januárjában kapta meg a múzeumi státust.  
A létesítmény az elmúlt három évben nagyszerű programokat kínált a Múzeumok Éjszakáján az 
odalátogatóknak, és így lesz ez az idei eseményen is, melyet június 23-án, szombaton rendeznek meg. 

A Múzeumok Éjszakája 2018-as rendezvényén minden 
korábbinál szélesebb és különlegesebb kínálattal várják 
az érdeklődőket a Fradi Múzeumban. A zöld-fehérek 
múltjának emléket állító intézmény ezen a napon éppúgy 
a programra szóló, bárhol megvásárolható karszalaggal 
látogatható, mint a többi részt vevő tárlat. A 10 órától 
éjfélig, 60 percenként induló stadiontúrán viszont csak 
azok járhatják be a Fradi otthonát, akik elővételben vagy 
a helyszínen veszik meg a karszalagot.

Az eseményen a vendégek megtekinthetik az ikonikus, 
Fradi-sasos klubjelvényt 90 esztendeje tervező Manno 
Miltiades-hez és magához a jelvényhez kötődő műtár-
gyakat is. A 10–12 éveseknek kétóránként különleges 
futballedzéseket tartanak a stadion műfüves gyakor-
lótermében, az FTC utánpótlásedzőinek vezetésével. 

Erre előzetesen regisztrálni kell a fradimuzeum@fradi.
hu e-mail címen.

Akárcsak legutóbb, ismét ott lesz a Fradi Múzeumban 
a neves grafikus és karikaturista, Dluhopolszky László, 
aki 15 és 20 óra között ötven látogatónak készíti el port-
réját. A gyerekeket és szüleiket egy speciális kódfejtő 
játékra várják 15 és 17 óra között, ezen a Fradi Shop 
által felajánlott értékes tárgyakat lehet megnyerni. Az 
üzlet egyébként éjjel 2 óráig áll a vendégek rendelke-
zésére, akik a karszalagjuk bemutatásakor egy ajándék 
Fradi-szeletet kapnak. A különlegességre vágyók pedig 
kipróbálhatják a gombfoci továbbfejlesztett változatá-
nak tekinthető, angol eredetű subbuteót. Lehet majd 
nosztalgiázni is, ugyanis lesznek vetítések régebbi nagy 
futballmeccsekről.           (ms)

Harc Joe Paintsilért
Az már az első ferencvárosi mérkőzésén lát-
szott, hogy a ghánai Joseph Paintsil kiemel-
kedik a magyar mezőnyből. Nem véletlen, 
hogy a téli szünetben felröppent, távozik  
az Üllői útról, a vb-rajt előtt pedig a Genk 
már be is jelentette szerződtetését. Ám  
az FTC nem hagyja annyiban a dolgot.

Tavaly nyáron, az átigazolási időszak legvégén ke-
rült kölcsönbe a Fradihoz az akkor 19 éves, 167 cm 
magas támadó középpályás. A közönség a Vasas 
ellen láthatta először, és rögtön megszerették a vil-
lámgyors, jól cselező, a pályán remekül látó ghánai 
fiatalembert. A Videoton ellen szerzett találatát az 
év góljának választották a drukkerek.

A szezonzárás után hazatérő Paintsilt több hely-
ről is megkörnyékezték, a belga Genk szinte már 
biztosra mondta, hogy náluk folytatja pályafutását.  
A Ferencváros viszont közölte, egyrészt június 30-
áig hatályos a kölcsönadási szerződés, másrészt élni 
kíván majd opciós jogával, azaz megvásárolná a 
középpályást, amit a menedzsere el is fogadott. Aztán 
Joe visszatalált az Üllői útra, és bár tavasszal nem 
volt olyan eredményes, mint ősszel, tíz gólig így is 
eljutott, továbbá minden megmozdulásán látszott, 
hogy más szinten műveli ezt a játékot.

Nem sokkal az évad vége után ismét megjelent az 
európai sajtóban, hogy Paintsilnek több kérője is 
van, sőt, a Genk konkrét ajánlatot tett klubjának, a 
Tema Youthnak. Aztán az Euro-ligában induló belga 
együttes bejelentette, hogy 4+1 éves szerződést kötött 
a középpályással.

A Ferencváros szerint azonban a birtokában lévő 
dokumentumok alapján egyértelmű, hogy ezt nem 
tehetik meg. Orosz Pál vezérigazgató elmondta, 
megbízták a klubot nemzetközi ügyekben képviselő 
svájci sportjogi irodát, járjon el a Paintsil-ügyben. 
Ráadásul a játékost a hónap végéig munkaszerződés 
köti az FTC-hez, azaz ha nem jelenik meg a felké-
szülésen, szerződésszegést követ el.       MS

Átigazolási körkép
Alighogy véget értek a bajnoki küzdelmek a csapatjátékokban, máris 
elindult az átigazolási szezon. Körülnéztünk, hogy június első felében 
kik érkeztek a Ferencváros különböző gárdáihoz.

A szurkolókat a labdarúgásban történtek érdeklik leginkább, így kezdjük a sort  
a futballistákkal. A vb-rajtig egy új játékos érkezése volt biztos: a Balmazújváros 
csapatkapitánya, a 27 éves középpályás, Sigér Dávid a Fradiban folytatja pálya-
futását. Batik Bence és Janik Sternberg szabadon igazolható, a kölcsönben itt 
játszó Marcos Pedroso és Nagy Dominik valószínűleg visszatér külföldi klubjába, 
Joseph Paintsil ügyéről külön írtunk.

A bajnok vízilabdacsapatból Madaras Norbert a szakosztály elnökeként, Varga 
Dániel a serdülő és az ifjúsági csapatok edzőjeként dolgozik tovább a Ferencvá-
rosért. A Népligetbe igazolt a rivális Szolnok két kitűnősége, a válogatott center 
Mezei Tamás, valamint az ausztrál válogatott Aaron Younger. A világbajnok 
Gór-Nagy Miklós az utóbbi években az OSC-ben pólózott, Kállay Márk már 
volt bajnok a Vasassal, most Debrecenből érkezett.

A női kézilabdázóknál Szucsánszki Zita és Szekeres Klára családi okok miatt 
hagyja ki a következő (két?) idényt, Marija Jovanovic visszavonult, a házi gól-
királynő, Laura van der Heijden pedig Németországba igazolt. Az érkezők közül 
a legismertebb Klivinyi Kinga, a 47-szeres válogatott átlövő Érdről szerződött  
a Fradihoz. Szemerey Zsófia Siófokról, a 18 esztendős Farkas Kata Békéscsabá-
ról került a zöld-fehérekhez. A montenegrói válogatottat erősíti a Budocsnoszt 
Podgoricából érkezett átlövő, Djurdjina Malovics, valamint a beálló Bobana 
Klikovac, aki az EHF-kupa-győztes Craiovából jött.

A férfi kézilabdázók nagy terveket szőnek. A Népligetbe szerződött Veszprém-
ből a 157-szeres válogatott, Schuch Timuzsin és az NB I/B gólkirálya, Szakály 
Benedek, a Balatonfüred alapembere, Debreczeni Dávid, a Gyöngyös kiváló 
balszélsője, Kovacsics Péter, valamint a macedón gólkirály, a grúz válogatott 
Teimuraz Orzsonokidze.         M. S.

SPORT
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Mi játszódik le egy  
demens ember fejében? 
Többek között a címben feltett kérdésre is választ adott a Demencia Kávézó elnevezésű előadássorozat legutóbbi talál-
kozója, amelyen Bodonyiné Molnár Margit, a FESZGYI igazgatóhelyettese, a IX. kerületi Szociális Szolgáltató Központ 
vezetője tájékoztatta a közönséget. A Café Delion Bistróban arról beszélt, hogyan kezelje beteg és gondozója  
a szellemi leépüléssel járó kórt.

„Mintha ködben bolyonganék. 
Nem tudom, nappal van-e, vagy 
éjjel. Ismerősök tűnnek fel, 
ám közelebb érve idegenekké 
válnak. Beszélnek hozzám, de 
nem értem őket. Káoszban élek, 
elveszett vagyok a világban” – 
az efféle beszámolók rávilágí-
tanak a szellemi hanyatlással 
járó szindróma kívülről sokszor 
felfoghatatlan szenvedéseire. 
A demencia joggal szolgált rá 
a „pusztító jelzőre”: a kogni-
tív (gondolkodási) zavarok, az 
emlékezetvesztés, valamint az 
érzelmi és társas kapcsolatok 
visszafejlődése mellett egy sor 
alapvető képességet, készséget 
(írás, olvasás, számolás, észle-
lés, érzékelés stb.) képes leépí-
teni, miközben az érintett sze-
mélyisége is megváltozik. Ezen 
tünetekből adódnak a hétköznapi 
életet akadályozó problémák: 
túlreagálás, a kommunikáció 
sérülése, koordinációs gondok, 
az időérzék elvesztése, bolyon-
gás, alvászavar.

A latin eredetű demencia kife-
jezés „értelem nélküli állapotot” 
jelent, amelyről ma már tudjuk, 
hogy egy rendkívül komplex, 
agyi károsodásokból eredő 
mentális tünetegyüttes, ami nem 
keverendő össze az öregséggel 
általában együtt járó szellemi 
hanyatlással. A betegség első 
jelei lehetnek a viselkedés meg-
változása, az önállóság csök-
kenése és a társas kapcsolatok 
visszaszorulása. A 60 év felett 
megjelenő szindrómát okozhatja 
Alzheimer-kór, de olyan vaszku-
láris elváltozások is, mint az ér-
szűkület vagy a stroke. Az érin-
tett családoknak fontos tudniuk, 
hogy az internetről is letölthető 

MMS- és „Óra” teszt segít az 
elváltozás felismerésében.

Bodonyiné Molnár Margit 
hangsúlyozta, a betegség meg-
előzését és kezelését szolgáló 
idősgondozás korántsem merül 
ki a fiziológiás szükségletek 
biztosításában (etetés, mosda-
tás), a lelki gondozás jelentő-
sége ugyanis rendkívüli, mind 
családi, mind intézményi kere-
tek között. A speciális terápiás 

módszerek támogatják a társas 
visszailleszkedést, az érzések 
kifejezésének megtanulását, 
valamint az érintett azon felis-
merését, hogy az életnek van 
értelme. A számos módszer 
közül az egyik legfontosabb az 
állandóság és a biztonságérzet 
megteremtése, hiszen a tájéko-
zódási képességét elveszítő idős 
embernek biztos fogódzókra 
van szüksége. Ajánlott példá-
ul a klubfoglalkozást mindig 
ugyanabban a helyiségben meg-
tartani. A demenciával folytatott 
harc legfőbb fegyvere pedig az 

egyénre szabott foglalkozás, 
amely stimulálja az összes ér-
zékszervet, és szinten tartja, 
illetve fejleszti a készségeket. 
A számukra ideális 30 perces 
alkalmak játékos feladataiban 
szerepet kapnak a színek, illa-
tok, formák, anyagok, valamint 
a zenehallgatás és az éneklés.  
A gyógyító együttlétek során po-
zitív hatása van a jóízű beszélge-
téseknek is. Az idősek kedvenc 

csevegési témái közé tartoznak 
az évszakok, a gyümölcsök, 
a régi világ nosztalgiája, régi 
mesterségek és az iskolás évek. 
Amiről pedig a legjobban szeret-
nek mesélni, az az első szerelem 
története.

A szakember elismerte, a szel-
lemileg leépült betegekről mind 
a családtagoknak, mind a segítő 
szakmában dolgozóknak óriá-
si kihívás gondoskodni, éppen 
ezért úgy véli, az Alzheimer 
kezelésére használt „Legjobb 
barát modellt” tanácsos alkal-
mazni. Ennek lényege, hogy 

eredményt csak akkor érhetünk 
el, ha hiszünk abban, hogy min-
den ember értékes. – Fogadjuk 
el az idős ember betegségéből 
adódó szokásait, a kommuniká-
ciós akadályokat, hiszen a jelent 
nem tudják úgy érzékelni, mint 
az egészségesek. Számukra fon-
tos, hogy amikor velük foglalko-
zunk, érezzék, teljes mértékben 
jelen vagyunk, hogy ő a leg-
fontosabb abban a pillanatban.  
A grimaszolást, az „elegem van” 
hangulatot az érintett megérzi, 
ezért forduljunk feléjük őszin-
te szeretettel, együttérzéssel – 
ajánlotta az intézményvezető, 
aki szerint ezzel emberi méltó-
ságukat is megőrizhetik az idős, 
kiszolgáltatott személyek. 

A FESZGYI igazgatóhelyet-
tese arról is tájékoztatott, Fe-
rencváros házi segítségnyújtás 
formájában kínál ellátást de-
mens személyeknek. A házhoz 
menő gondozónő a bevásárlástól  
a tisztálkodásig mindenben se-
gít, emellett mentális támogatást 
is nyújt. A szolgáltatást azoknak 
is ajánlott igénybe venni, akik 
idős hozzátartozójukat ápol-
ják, hiszen az ezzel járó munka 
rendkívül kimerítő, így nekik is 
szükségük van a tehermentesí-
tésre, lelki támaszra. 

Molnár Margit hangsúlyozta, 
a ferencvárosi idősklubokban 
zajló változatos foglalkozások 
lassítják a szellemi leépülést, 
illetve arra is alkalmasak, hogy 
felfedezzék a kór kezdeti jeleit. 
Utóbbi esetben az intézmény 
jelez a családtagoknak, szakel-
látáshoz azonban csak orvosi 
vizsgálatot követően lehet hoz-
zájutni. 

   T. D.

Ferencváros, 2018. június 18., XXVIII. évfolyam, 11. szám, ingyenes kétheti lap. ISSN 1789-7572. Megjelenik 40 ezer példányban. ▪ 
Felelős kiadó: Ferencváros Önkormányzata ▪ Főszerkesztő: Veres László ▪ Fotó: Tuba Zoltán ▪ Tördelés: Földházi Árpád ▪ Terjeszti: 

POKÉZ Kft. ▪ A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@ferencvaros.hu ▪ Levélcím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. ▪  
Hirdetésfelvétel: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

IMPRESSZUM

EGÉSZSÉG



FERENCVÁROS 13

Nyárköszöntőn mulattak a szépkorúak
Ferencváros nyugdíjasai egy kellemes partin vehettek részt a Toronyház utcai Platán Idősek Klubja kertjében rendezett 
Szépkorúak V. Juniálisán. Az eseményen ebéddel várták a résztvevőket, majd egészen estig szóltak a slágerek. 

A juniálisra Ferencváros mind az 
öt idősklubja meghívást kapott, 
így a Knézich utcai Borostyán, 
a Dandár utcai Napsugár, a Friss 
utcai Szerető Kezek, a Toronyház 
utcai Platán, valamint az Aszódi 
lakótelepi Árvácska Idősek Klubja 
is képviseltette magát a rendezvé-
nyen. A megjelenteket köszöntő 
Kállay Gáborné arra emlékeztetett,  
„A teljesség felé” idősügyi program 
2012-ben azzal a céllal indult, hogy 
megakadályozza a szeniorkorosz-
tály elszigetelődését, illetve meg-
változtassa az idősödésről alkotott 
sztereotípiákat. A kezdeményezés 
sikerét bizonyítja, hogy a kerület 
ma már több mint ezer programot 
kínál évről évre a nyugdíjasoknak. 

Az alpolgármester a közel-
múltban indított és a hama-
rosan startoló programokról 
is tájékoztatott. A tavaly óta 
működő Demencia Kávézó 
előadássorozat mellett új be-
szélgetős széria indul, amely 
ezúttal a nehezebben kimoz-
duló férfiakat célozza meg: 
Kopeczky Lajos, a TeleSport 
egykori riportere sportolókat 
hív meg nosztalgiacsevegésre. 

Az estig tartó zenés táncmu-
latságon elsőként Lovay Lász-
ló nótaénekes hozta hangulat-
ba a közönséget, majd Putyera 
Róbert énekelt örökzöld slá-
gereket.

T. D.

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.

Idősügyi programajánló
Gyógytorna 
Június 20., 27.  
(szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.)  
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub  
Én táncolnék veled… 
Június 20., 27.  
(szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti  
energiajóga 
Június 21., 28. 
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi  
Közösségi Ház  
(Toronyház u. 3/B)

Filmklub
Június 21. (csütörtök)  
10.00 óra
Fuss, hogy utolérjenek!
Színes, magyar zenés bű-
nügyi filmvígjáték (1972)
Helytörténeti Gyűjtemény 

(Ráday u. 18., bejárat  
az Erkel utca felől)

Demencia Kávézó
Június 25. (hétfő) 16.00 óra
Empátia és együttérzés:  
útkeresés és utak a demenciá-
val élők megértéséhez
Nyárra vonatkozó  
jó tanácsok
Előadó: Somorjai Ildikó 
szociológus
A belépés ingyenes, de előze-
tes regisztráció szükséges az 
alábbi elérhetőségek egyikén:
E-mail:  
teljesseg9ker@gmail.com  
Telefon:  
215-1077/236 mellék
Café Delion Bistro  
(Ráday u. 11.)

Mindentudás  
Akadémiája
• Helytörténeti  

Szeminárium
Virtuális séta a Soroksári úton 
– malmok, gyárak, történetek.

Június 26. (kedd) 14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18., bejárat  
az Erkel utca felől)

• Híres politikusok, államfők 
magánélete

Otto von Bismarck, VIII. 
Edvárd, Evita (Eva) Peron, 
John F. Kennedy, Sir Edward 
Heath, Francois Mitterand
Június 28. (csütörtök)  
15.30 óra
Házasságkötő terem  
(Bakáts tér 1.)

Természetjárás
Június 21. (csütörtök)  
9.00 óra
Százhalombatta – „Matrica” 
Múzeum és Régészeti Park
Találkozó: Kelenföldi pálya-
udvar, fenti váróterem

Július 7. (szombat) 9.00 óra
Turistaház hűlt helye  
a Nagyszénás alatt

Találkozó: a villamosok  
hűvösvölgyi végállomásánál

Július 19. (csütörtök)  
8.45 óra
Felfedezzük Szolnok  
érdekességeit
Találkozó: KÖKI  
vasútállomás, pénztár

Augusztus 4.  
(szombat) 10.00 óra
Városligeti séta 
Találkozó: a kis földalatti 
Bajza utcai kijáratánál

Augusztus 16.  
(csütörtök) 9.00 óra
Séta Kecskeméten az Arboré-
tumban és a belvárosban
Találkozó: KÖKI vasútállo-
más, pénztár

A kirándulásokkal  
kapcsolatban minden további  
információ: 
Kiss Ádám, tel.:  
06/70/212-1288

IDŐSÜGY
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Képekben mesél a szív
Amikor lelki problémák kerülnek szóba, valószínűleg eszünkbe sem jut, 
hogy a traumákat festékkel is fel lehet dolgozni. Pedig az Átkelő Galéria 
legújabb kiállítása épp azt bizonyítja, milyen hatalmas ereje van a művé-
szi önkifejezésnek ott, ahol a szavak bennragadnak. A szeptember 15-éig 
megtekinthető Védett Átkelő című tárlat kórházból kikerült mentális 
betegek festményeit, grafikáit mutatja be.

A kiállítótér elődjének számító Tárt Kapu Galéria 2004-ben, az Országos Pszichiátriai 
és Neurológiai Intézetben (OPNI) nyitott meg azzal a szándékkal, hogy bemutassa 
az ott folyó művészetterápia során létrehozott alkotásokat. Azóta az intézmény – 
Ferencváros Önkormányzatának támogatásával – a Hőgyes Endre utcába költözött, 
és immár Átkelő Galéria néven, nemzetközi színvonalon mutatja be a hazai art brut 
és más alternatív művészek munkáit. Fontos küldetése továbbá, hogy bemutatkozási 
lehetőséget nyújtson a leghátrányosabb társadalmi csoport, a pszichiátriai betegek 
számára, hidat építve ezzel az épek társadalma felé.

Az Átkelő Galériában tavaly februártól idén májusig Védett Átkelő címmel, 
átfogó művészetterápiás tevékenység folyt olyan mentális gondokkal küzdők-
nek, akik a fővárosi kórházak pszichiátriai kezeléseiről kikerülve új utakat keres-
tek személyiségük megerősítéséhez, társadalmi reintegrációjuk támogatásához.  
A felépülő betegek három csoportban, 15 alkalmas, ingyenes foglalkozáson vehettek 
részt, ennek lezárása után pedig egyhetes művészeti tábort is szerveztek a résztve-
vőknek. A vezető művészetterapeuta, Komáromi Erzsébet iparművész elmondta, 
a programot a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány Élő Adás című adománygyűjtő 
estjének bevételéből tudták megvalósítani. – Óriási dolognak tartom, hogy az ado-
mányozóknak hála, egy éven keresztül 24 mentális betegnek nyújthattunk ingyen 
szolgáltatást – tette hozzá.  
A tárlat a Védett Átkelő projekt terápiás csoportjaiban készült művekből ad mustrát. 

Míg a felső szinten grafikai nyomatok láthatók, az alsó részben „életút térképek” 
elevenednek meg. A legkülönbözőbb vizuális elemekből álló, montázsszerű vásznak 
egy képbe sűrítve vezetik végig a szemlélőt az alkotó életének legmeghatározóbb 
élményein. Történetük sarokköveinek sorba rendezésével pedig saját maguk számára 
is megmagyarázhatóvá válik, miért, hogyan fordult válságosra életük. 

A kiállítást megnyitó Kiss Virág vizuális nevelő, művészetterapeuta szerint a ké-
pek azt sugallják, hogy szeretetteljes környezetben, az itt és most flow-élményében 
születtek, miközben alkotói megélhették a felfedezés örömét. Az átkelés – amely 
a betegek útját szimbolizálja új életük felé – megterhelő, nehéz folyamat, tele koc-
kázatvállalással, bizonytalansággal és kalanddal. – Ehhez a biztonságos átkeléshez 
szükséges védelmet szeretnénk megadni a terápiával – mondta a pedagógus. 

– A felépülők a 15 hét alatt életük, személyiségük számos elutasított részét voltak 
képesek elfogadni, és ezzel könnyíthettek lelki terheiken. Ezek az emberek megél-
hetik, hogy nincsenek egyedül a betegségben, barátokra, segítőkre lelnek, fejlődhet 
a személyiségük, szociális képességeik, önismeretük és erősödhet az önbizalmuk. 
Végül pedig újra teljes értékű embereknek érezhetik magukat, akik a társadalom 
hasznára válnak – összegezte a csoportos művészetterápia jótékony hatásait Ko-
máromi Erzsébet.                    T. D.

Előző lapszámunk nyertese: Földházi Emese. 
Gratulálunk! Jutalma átvételével kapcsolatban 

e-mailben értesítjük. A helyes megfejtés: 
 1 – C, 2 – A, 3 – B, 4 – B, 5 – C, 6 – A. 

Összetartozáskvíz
A Nemzeti Összetartozás Napja  
alkalmából kvízünkkel ezúttal  
az államhatárokon túlra tekintünk.  
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfejtőink 
között Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.

1. Erdélyben, Nagyszalontán született 
a költő, aki az Üllői út 15. szám alatt is 
lakott. Kiről van szó?
A) Arany János
B) Weöres Sándor
C) Petőfi Sándor

2. A Ráday utca 52.-ben élt az olim- 
piai aranyérmes sportlövő, a felvidéki, 
kassai születésű Prokopp Sándor. Hol 
szerzett olimpiai bajnoki címet?
A) 1908, London
B) 1912, Stockholm
C) 1920, Antwerpen

3. Kosztolányi Dezső egy ismert 
versben öregbítette IX. kerületi  
otthonának hírnevét. Mi a Vajdaság-
ban, Szabadkán világra jött poéta 
költeményének címe?
A) A Ferenc tér magánya
B) Ráday utcai rohanás
C) Üllői úti fák

4. Melyik évben ültették el a Bakáts 
téri templom kertjében az Összetarto-
zás Fáját?
A) 2012
B) 2014
C) 2016

5. Melyik település nem Ferencváros 
testvérvárosa?
A) Királyhelmec
B) Munkács
C) Magyarkanizsa

6. Bácskai János 2017-ben Polgármes-
teri Elismerő Oklevelet adott át Antal 
Árpádnak. Melyik testvérvárosunk 
vezetőjéről van szó?
A) Sepsiszentgyörgy
B) Beregszász 
C) Munkács

KULTÚRA
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József Attila Emlékhely Budapest, IX. ker., Gát u. 3.   
www.jaemlekhely.hu

15.00 GYEREKSAROK
            – Régi idők játékai
            – „Legyél Te a vers!” – arcfestés gyerekversekből

15.00 JÓZSEF ATTILA FERENCVÁROSBAN 
helytörténeti séta. Indulás a Ferenc térről 
Regisztráció: ferencvarosiseta@gmail.com

16.00 VERSES, RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉS 
H. Bagó Ilonával a kiállítás kurátorával és Jordán Tamás Kossuth 
díjas és Jászai Mari díjas színművésszel 
Regisztráció: losonczy.attila@fmkportal.hu

17.00 SZONETT-PÁRBAJ 
„J.A. – I.Gy. írtok szonettet”?  Kortárs költők VERS-engése 
A zsűri tagjai: Szálinger Balázs, Vörös István, Tóth Zsuzsanna 
Versenyzőként „pástra lép”: Bak Rita, Bödecs László, Kaiser 
László, Miklya Zsolt, Payer Imre, Simon Adri, Siska Péter,  
Szokolay Zoltán, Vajna Ádám, Zsille Gábor, Ferencz Mónika, 
Ferenczfi-Faragó Eszter 
A „párbaj” ideje alatt irodalmi activity, koncertek 
Közreműködik: Suhajda Attila, Viháncos duó, Demény Gergő

20:00 VECSEI H. MIKLÓS Junior Príma díjas színész előadása 

21.00 FÜLEMILE – FANYAR ARANY 
Zenés versszínházi előadás 
Szerkesztette: Rózsássy Barbara 
Előadják: Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek  
és Csörsz Rumen István régizenész

22.30 HEVES HŰSÉG – ZENÉK JÓZSEF ATTILA VERSEIRE 
Közreműködik: Membrán 

Egész napos látványosság az esernyő installáció, a fényjáték illetve a papírmasé 
akciószobrászat a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium diákjainak közreműkö-
désével.
A „Kávéházi szeglet” az emlékhelyen egész nap várja vendégeit.

Karszalagos belépők az emlékhelyen is vásárolhatók.
A rendezvény ideje alatt óránként kisorsolunk egy József Attila idézettel feliratozott 
esernyőt.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Múzeumok éjszakája a József Attila Emlékhelyen
AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2015 – ESZMÉLET

muzej2018_A4.indd   1 2018. 06. 14.   16:04
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Plusz tornatermet kapott  
a Kosztolányi suli
A Kosztolányi Dezső Általános Iskola hagyományos családi 
napján avatták fel az állami és önkormányzati támogatás-
sal épült, közel 140 nm-es új tornatermet, ahol mostantól 
nem csupán az iskolások, hanem az Epres Óvoda lurkói is 
mozoghatnak.

– Heti 80 testnevelésórát kellene tartanunk, ám a tornatermünk 
csupán 40 óra megtartására alkalmas – határozta meg a probléma 
gyökerét Dicső István igazgató, aki szerint az új létesítménnyel 
nagy teher került le a vállukról. A mindennapos testnevelés be-
vezetése óta ugyanis az intézmény 164 nm alapterületű helyisége 
képtelen volt kiszolgálni 16 osztály órarend szerinti kötelező fog-
lalkozásait. Az alsó tagozatosok így alig jutottak be a tornaterembe. 
Ha az időjárás nem engedte meg a szabadtéri tornaórát, a diákok  
a folyosón mozogtak. Az iskolaépülethez most hozzáépített közel 
140 nm-es, bordásfalakkal ellátott kis tornaterem elsősorban gim-
nasztikai és talajgyakorlatokra lesz alkalmas, viszont segítségével 
egy időben két-három osztálynak is megtarthatják a testnevelésó-
rát. Az igazgató azt is hozzátette, az új terem a szintén helyhiány-
nyal küzdő szomszédos Epres Óvodát is ki fogja szolgálni, hiszen  
a két intézmény között megnyitott kapun keresztül ők is átjárhatnak 
tornafoglalkozást tartani. A helyiségben a jógaszakkör is otthonra 
lel, továbbá délutánonként lakossági és idősügyi programokat is 
tartanak majd itt.

Az új tornatermet átadó Kállay Gáborné alpolgármester kö-
szöntőjében azt hangsúlyozta, Ferencváros kiemelten támogat-
ja a gyerekeket és fiatalokat. Rámutatott: a H52 Ifjúsági Iroda,  
a Mester Galéria és a májusban megnyitott KONKÁV prevenciós 
tér a fiatalok számára kiváló közösségépítő műhelyek, melyek sorát  
a közeljövőben létesülő belső-ferencvárosi és József Attila-lakóte-
lepi közösségi tér is bővíteni fogja. 

– A 60 százalékban állami, 40 százalékban önkormányzati tá-
mogatásból megvalósult, közel 50 millió forintos beruházás is 
azt bizonyítja, hogy bár Ferencváros már nem fenntartója és nem 
üzemeltetője a kerületi iskoláknak, továbbra sem engedte el az intéz-
mények kezét – jelentette ki Csőváriné Gurubi Judit, a Belső-Pesti 

Tankerületi Központ igazgatóhelyettese, aki köszönetet mondott  
a helyhatóságnak a kiváló együttműködésért és a támogató hozzá-
állásért. A IX. kerület ugyanis tankönyv- és taneszköz-támogatást 
nyújt, nyári és erdei táborokat, iskolatejet biztosít a diákoknak, 
de segíti a sportszervásárlást, iskolai és sportversenyeket, zöld 
programokat és kórustalálkozókat is. Az igazgatóhelyettes a Kosz-
tolányi suliról is elismeréssel nyilatkozott: – A füvesített udvar, az 
európai szintű játszótér, a mezítlábas mesepark kiváló lehetőség az 
intézmény ökoiskolai és Bozsik-programjának megvalósításához,  
a Polgár Judit-féle Sakkpalota program referenciaintézményeként 
és Minősített Tehetséggondozó Műhelyként pedig a szakmai tar-
talomhoz sem fér kétség – mondta. A teremavató után a diákok 
számot adtak gimnasztikai, torna- és tánctudásukról. 

T. D.

Nyári szabadidős sportfoglalkozások 

Ferencváros Önkormányzata idén nyáron is sportolási lehetőséget 
biztosít – szakemberek vezetésével – a Haller parkban és a József 
Attila-lakótelepi Nyúldombon. A „Családok éve” jegyében az edzé-
sek ideje alatt alkalmat teremtünk a jelen lévő gyermekek játékos 
foglalkoztatására is, így a kisgyermekes szülők is részt tudnak 
venni a programokon.

A foglalkozások időpontjai:
• Haller park: keddi és pénteki napokon  

17.30 és 19.00 óra között
• Nyúldomb: hétfői és csütörtöki napokon  

17.30 és 19.00 óra között

Az edzések tematikája:
• Funkcionális gyakorlatok, hogy a mindennapi életben is 

hasznosítható izommunkát végezzünk.
• Cross fitt gyakorlatok: saját testsúlyos edzés, futás,  

kiegészítve izgalmas sportszerekkel.

• Differenciálás a teljesen 
kezdő szinttől egészen  
a profi, edzett szintig.

• Zárásként nyújtás, 
 a szervezet lecsillapítása.

Az órákra jellemző továbbá, hogy a könnyen megtanulható felada-
tokba bárki, bármikor bekapcsolódhat, és külön felszereléseket, 
eszközöket nem igényel. Azoknak a szülőknek, akik gyermekükkel 
érkeznek, játszószőnyeget (kreatív feladatokkal, mesekönyvek-
kel, játékokkal) biztosítunk képzett animátorral. A foglalkozások  
INGYENESEK!

Bővebb felvilágosítás kérhető Kácser Lászlótól a 06/30/700-9494-
es telefonszámon.

Kérjük, hogy egészségügyi problémák esetén előzetesen konzul-
táljanak háziorvosukkal! A rendezvényen mindenki saját felelős-
ségére vesz részt.

Ferencváros Önkormányzata

MOZGÁS
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Sporttehetségek a gimnáziumban
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő, a Nemzeti Tehetség Program 2017–2018. 
évi cselekvési projektje alapján nyílt pályázatot hirdetett hazai és 
határon túli sporttehetségeket fejlesztő programok támogatására. 
A kiíráson a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 
vissza nem térítendő támogatást nyert.

– Pályázatunkkal olyan 60 órás, komplex tehetséggondozó prog-
ramok indítását céloztuk meg, amelyek elősegítették a tálentumok 
kognitív készségeinek fejlesztését. Fő célunk az volt, hogy mire a 
sportolók eljutnak az érettségiig, tisztában legyenek értékeikkel: 
javítsák ki gyengeségeiket, erősségeiket pedig fejlesszék még ma-
gasabb szintre. A szakemberek által vezetett foglalkozások témái 
a társaskészségek, az önértékelés, önbizalom fejlesztése és stressz-

kezelés voltak. A diákok táplálkozási tanácsadáson, aromaterápiás 
foglalkozásokon vehettek részt, megismerkedhettek a csikunggal, 
az önmasszázzsal, légző- és relaxációs technikákkal, egyszerű jó-
gagyakorlatokkal, harcművészeti alapelemekkel, a kineziológiával 
és különböző táblajátékokkal. A választékot külső helyszíneken 
szervezett programok (Csodák Palotája, lézerharc, szabadulószoba, 
sárkányhajózás) is színesítették – tájékoztatta lapunkat Törőcsik 
Judit tanító.

Dolgozó diákok
A nyári munkát vállaló tanulók közteherviselés szempontjából felnőtteknek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra –  
a diákszövetkezeten keresztül vállalt tevékenység kivételével – ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munka-
vállalók esetében.

A fiatalok szülői engedéllyel 16 esztendős 
koruktól dolgozhatnak, ám szünidőben 
már a 15 éves nappali tagozatos tanulók 
is vállalhatnak munkát, ha általános vagy 
középiskolába járnak. A munkavállaláshoz 
adóazonosító jelre van szükség, ezért ha a 
diák még nem rendelkezik ilyennel, vagy 
elvesztette adókártyáját, akkor a NAV-nál 
tud igényelni a 18T34-es nyomtatványon. 

A munkavégzésről szóló megállapodás 
előtt célszerű a leendő munkáltatót el- 
lenőrizni a NAV honlapján, az „Adatbá-
zisok” rovatban, a be nem jelentett alkal-
mazottat foglalkoztató cégeknél ugyanis 
kockázatos munkába állni. 

A diákmunkával szerzett jövedelem – né-
hány foglalkoztatási formát kivéve – adó-

köteles. A személyi jövedelemadó mértéke 
15 százalék, amit a munkaadó adóelőleg-
ként von le a tanuló bruttó jövedelméből. 
Ha munkaviszonyban vagy biztosítást 
eredményező megbízási jogviszonyban 
dolgozik, akkor egyéni járulékot is fizetnie 
kell, melyet szintén a munkáltató von le.  
A foglalkoztatónak az adóévi összes jövede-
lemről és a levont közterhekről 2019. január 
31-éig igazolást kell kiállítania, amire a di-
áknak szüksége lesz a NAV által készített 
személyijövedelemadó-bevallási tervezet 
ellenőrzéséhez.   

Munkaviszony esetében ragaszkodni kell 
az írásban megkötött – alapbért, munka-
kört, munkaviszony időtartamát, jellegét 
és a munkavégzés helyét tartalmazó – 

munkaszerződéshez, amely csak a törvé-
nyes képviselő hozzájárulásával érvényes.  
A munkaviszony alapján létrejött biztosí-
tási jogviszonyt a munkáltatónak be kell 
jelentenie a NAV-hoz. A munkaszerződésben  
a felek megállapodhatnak havi-, heti-, napi- 
vagy órabérben, illetve teljesítménybérben 
is, a tanulónak azonban meg kell kapnia  
a minimálbért, ami napi 8 órás foglalkoztatás 
esetén havonta bruttó 138 ezer forint. Ha a 
diákok egyszerűsített foglalkoztatásban (al-
kalmi vagy idénymunka) dolgoznak, akkor 
a szerződést nem kötelező írásba foglalni.

A témával kapcsolatban bővebb informá- 
ciót a www.nav.gov.hu oldalon találnak.

(forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

Zöld Pont 
Június 5-én tartotta hagyományos, egészséges és környezet-
tudatos életvitelre nevelő tematikus játszónapját a Kerek- 
erdő Óvoda, melyre minden esztendőben vendégül hívják  
a kerület összes óvodáját. 

– A Zöld Pont rendezvény a Kerekerdő Óvoda kezdeményezése, 
amit évek óta a nyári szünet előtt szervezünk meg. Ezen a napon 
a kerület valamennyi óvodájából várunk csoportokat, hiszen 11 
standon zajlanak különféle játékos foglalkozások, amelyek többek 
közt helyes táplálkozásra, egészséges életmódra, környezetvédelem-
re, környezettudatosságra és testmozgásra szoktatnak. Ezen kívül 
kiemelt szerepet kap az esélyegyenlőség is, mivel a fogyatékkal 
élő társaink iránti érzékenyítést nem lehet elég korán elkezdeni 
ahhoz, hogy figyelmes, előzékeny, embertársaik iránt empatikus 
felnőtteket neveljünk – tudtuk meg Magyarné Willinger Andreától, 
a Kerekerdő Óvoda vezetőjétől.

Miközben a csoportok végigjárták a standokat, egészséges finom-
ságokat is kóstolhattak: gyümölcslevet, müzliszeletet, és az udvaron 
felállított kemencében – teljes kiőrlésű lisztből – sütött lepényt is.

A nap nyitó- és záróünnepségén egyaránt jelen volt Zombory 
Miklós, aki átadta az önkormányzat támogatásával összeállított, 

egészséges életmódra nevelő társasjátékokat rejtő ajándékcso-
magokat az óvodákat képviselő gyermekeknek. Elmondta, mivel 
jelenleg az óvodai nevelés mellett az egészségügyért is felelős 
alpolgármesterként tevékenykedik, külön örvendetes számára, hogy 
ezen a napon e két terület „egymásra talált”.

(forrás: ferencvaros.hu)

KÖZÖS

Résztvevők: Erős Evelin, Horváth Bence, Kiss-Molnár Nikoletta, 
Nyéki Anna labdarúgók, valamint Becski Lambert, Gávris Attila, 
Gulyás Zsófia, Manczal Dóra, Nagy Tibor és Patkós Botond 
kézilabdázók.
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk 
Önöket, hogy a 
Ferencváros Ön-
kormányzata által 
megvalósított KEHOP 
5.2.9-16-2017-00150 
számú, „Önkormányzati 
Épületek Épületenergetikai 
Fejlesztése Ferencvárosban” 
című projekt részeként felújítási 
munkálatok kezdődtek a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató (FESZ) Mester utca 45–49. szám alatti 
szakrendelőjében. 

A rekonstrukció várható időtartama: 2018. május és 2018. 
december között.

A nettó 186,3 millió forint értékű felújítás részeként a szakrendelő 
homlokzati felületein hőszigetelő vakolatrendszer, az utcai hom-
lokzaton pedig ragasztott klinkerlap burkolat készül, megőrizve az 
eredeti homlokzati jelleget. Az épület összes nyílászáróját fehér, 
műanyag, hőhídmentes szerkezetre cserélik, az udvari földszintes 
épületrész lapos tetejét új hő- és vízszigeteléssel látják el, illetve 
napelemrendszert telepítenek rá, amely a FESZ villamosenergia-fo-
gyasztásának mérséklését szolgálja. 

A munkálatok befolyásolni fogják a rendelések menetét, az intéz-
mény azonban nem zár be, és másik helyre sem költözik! A rendelési 
idők változásáról a www.feszrendelo.hu és a www.ferencvaros.hu 
oldalakon tájékozódhatnak.

Megértésüket és szíves türelmüket köszönjük!
Ferencváros Önkormányzata

Megújult a háziorvosi rendelő
Ferencváros Önkormányzata több mint 15 millió forintos ráfordí-
tással korszerűsítette a Közraktár utca 24. szám alatti háziorvosi 
rendelőt, amelyet június 5-étől ismét igénybe vehetnek a páciensek.  

Az elmúlt évek magas 
fokú kihasználtsága kö-
vetkeztében a rendelő 
közös használatú terei-
nek állapota leromlott, 
elavult, ezért nem biz-
tosította méltóan a la-
kosság ellátását, egész-
ségvédelmét. A felújítás 
áprilisban kezdődött, 
és másfél hónapot vett 
igénybe. A munkálatok 
során korszerű, energia-
takarékos lámpatesteket 
építettek be, új bejárati 

szélfogót, valamint biztonsági és irányfény-világítást alakítottak ki. 
Kicserélték a váróterem padlóburkolatát és a komplexum elektromos 
hálózatát, majd kifestettek. Megújult a rendelő bejárati ajtaja is, amit 
úgy alakítottak ki, hogy a későbbiekben megvalósuló utcarendezést 
követően kerekes székkel is biztosítható legyen a bejutás.

A rekonstrukció befejezését követően Zombory Miklós egészség-
ügyért felelős alpolgármester a helyi sajtó képviselőivel megtekin-
tette az átadásra kész rendelőintézetet. A szemle során a politikus 
– aki születése óta a környéken él, így évtizedek óta ide jár orvoshoz 
– örömét fejezte ki, hogy ismét átadhatnak egy korszerű rendelőt, 
amely immár méltó Belső-Ferencváros arculatához.

(forrás: ferencvaros.hu)

Gyakran előfordul, hogy a fogyasztók az év vége felé köze-
ledve már nem találnak szabad kapacitással rendelkező 
szerelőt lejáró hitelességű lakás-mellékvízmérőjük cseréjé-
hez. Akiknek nem sikerül időben lecseréltetniük mellékvízmé-
rőjüket, a vonatkozó jogszabályok értelmében megszűnik 
a mellékszolgáltatási szerződésük.

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.

Foglaljon időpontot mielőbb!

06 1 247 7777

Ön legyen előrelátóbb!

FEJLESZTÉS
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APRÓHIRDETÉS

06/20/241-0000 DrNest 
Ingatlan, minőségi szolgál-
tatás garanciával. 
Várom hívását, Kiss Attila.

Nyugdíjas munkalehe-
tőségek Budapest több 
pontján, napi 4–6 órában. 
Takarítás, konyhai kisegítés, 
raktári csomagolás, áruházi 
munkák és pénztár. Órabér: 
800–1100 Ft. Szomszédok 
Nyugdíjas Szövetkezet, 1134 
Budapest, Kassák Lajos 
utca 50. 06/20/215-0837 
vagy 06/20/396-2869.

Életjáradéki szerződés! 
Gondot jelent lakása fenn-

tartása? Nem tudja kiváltani 
gyógyszereit? Nem kell 
kisebbe költöznie, élete 
végéig lakásában maradhat, 
mégis – ingatlanért cseré-
be – könnyebbé válik az 
élete. Hívjon bizalommal: 
06/20/422-3663.

Futball papírrégiséget 
veszek, pl. belépőjegyet, 
műsorfüzetet, újságot és ma-
gazinokat, készpénzért! Tel.: 
06/20/480-4556, nepstadi-
on2015@gmail.com.

Egyetemista lányomnak 
eladó, felújítandó, eme-
leti öröklakást keresek 

készpénzfizetéssel. Magán-
személy.  
Tel.: 06/20/352-2204.

Gyűjteményem kiegészítésé-
re hanglemezeket, műsoros 
kazettákat keresek. Kész-
pénzes fizetés: 06/20/363-
2050.

Kéménybélelés, szerelt ké-
mény építése, kondenzációs 
kazánok bekötése, szakvéle-
mény ügyintézése.  
Tel.: 06/30/680-6814.

Ingatlanirodánk eladó 
budapesti lakásokat/há-
zakat keres ügyfeleinek. 

Gyorsan vevőt hozunk, ju-
talék 3%, ügyvéd ingyenes. 
Ismerősének lakása eladó? 
Hívjon, ajánlási jutalékot 
kap! Laurus Ingatlan. Tel.: 
06/20/9600-600.

Arany-, ezüstfelvásárlás! 
Készpénzért veszek festmé-
nyeket, bútorokat, Herendi-, 
Zsolnay- és egyéb porcelá-
nokat, ezüst- és bronztárgya-
kat, pénzeket, képeslapokat, 
kitüntetéseket, borostyán 
ékszereket, órákat, teljes ha-
gyatékot. IX. ker., Vámház 
krt. 7., nyitva: H–P: 10–17 
óráig. Tel.: 06/70/620-3636.

Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes 
veszélyeshulladék-gyűjtési akciót hirdet 2018. július 7-én, szombaton 9.00–13.00 óra között

Helyszínek:
• Napfény utca (Lidl áruház előtt)
• Bakáts tér (Polgármesteri Hivatal épü-

lete előtt)
• Lenhossék utca 24–28. sz. előtt (Ven-

del utca felőli részen)

A háztartásban feleslegessé váló 
alábbi hulladékokat gyűjtjük:

• elem, akkumulátor
• elektronikai hulladék, fénycső, vil-

lanykörte
• festékpatron és -kazetta

• lejárt szavatosságú gyógyszer
• festék- vagy lakkhulladék
• festékes, hígítós göngyöleg, rongy 
• használt sütőzsiradék
• tisztítószer, dezodoros flakon
• oldószer, ragasztómaradék
• savak, lúgok, vegyes laborvegysze-

rek, növényvédő szerek
• szigetelő anyagok
• fáradt olaj, fagyálló, olajszűrő
• autógumi, lökhárító, autó szélvédő

A gyűjtést az FCC Magyarország Kft. 
szakemberei végzik. Ha ezek az anyagok 

a háztartási hulladékokkal együtt kerülnek 
a szeméttelepre vagy a lefolyóba, komoly 
környezeti károkat okoznak. Környezetünk 
védelme érdekében kérjük, akciónkat minél 
nagyobb számban szíveskedjenek igénybe 
venni. 

AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG FERENCVÁ-
ROSI LAKOSOK SZÁMÁRA, HÁZTAR-
TÁSI MENNYISÉG ÁTVÉTELÉRE VO-
NATKOZIK!

A következő veszélyeshulladék-gyűjtés 
időpontja: 2018. szeptember 22., szombat

Őrizetben a rablópáros  
Bejelentés érkezett a rendőrségre június 8-án délután, mely szerint 
egy Üllői úti áruháznál két férfi meglökött egy idős hölgyet, és 
megpróbálta letépni a nyakláncát. A kiérkező ferencvárosi járőrök 
még a helyszínen elfogták és előállították a 21 éves K. Sándor 
és a 24 éves V. Dániel budapesti lakosokat. A két férfit rablás 
bűntett kísérlete miatt gyanúsítottként kihallgatták, majd – őri-
zetbe vételük mellett – indítványozták előzetes letartóztatásukat. 

Verekedőt fogtak
A IX. kerületi rendőrkapitányság eljárást folytat súlyos testi sértés 
bűntette miatt egy 42 éves román állampolgár ellen, aki megala-

pozottan gyanúsítható azzal, hogy június 9-én, egy IX. kerületi 
aluljáróban szóváltásba keveredett egy férfival, akit megvert.  
A sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az elköve-
tőt a ferencvárosi rendőrök azonosították, elfogták és kihallgatták.

Rendőrkézen a tolvaj
A ferencvárosi rendőrök lopás bűntette miatt folytatnak eljárást  
a 37 éves budapesti R. Zoltán ellen, aki megalapozottan gyanúsít-
ható azzal, hogy június 10-én egy hipermarketből eltulajdonított 
egy mobiltelefont. A férfit a rendőrök azonosították, elfogták és 
kihallgatták.

RENDŐRSÉGI HÍREK 

FELHÍVÁS

HASZNOS
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FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR REJTVÉNY

Czipóth Kristóf 
(2017. november 9.)

Murányi Borbála Réka 
(2018. április 15.)

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

Fáki Linett  
(2017. október 3.)

Káli Margit Emília  
(2018. március 11.)

Július 26., csütörtök 18.00
Nunky Bay Starship
feelgood soul-hop

Augusztus 2., csütörtök 18.00
Kolo 
délszláv zene 

Augusztus 19., vasárnap 18.00
Jugendmusikkorps Avenwedde
német fuvószenekar

Július 5., csütörtök 18.00
Kalahári 
etno avantgarde

Július 12., csütörtök 18.00
Demény Gergő
fingerstyler guitar

Július 19., csütörtök 18.00
Elek István Jazz Quartet 
Zeneközelítő

ZENÉS
ESTÉK
A
FERENC
TÉREN

MINDEN PROGRAM INGYENES

A RENDEZVÉNY
FŐ TÁMOGATÓJA:
BUDAPEST FŐVÁROS
IX. KERÜLET FERENCVÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

KÖZÖSSÉG


