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Robbant a Dinamit a lakótelepen

Ferencváros Önkormányzata izgalmas sport- és gyermekprogramokkal, süteményversennyel, valamint kiváló koncertekkel szórakoztatta a József Attila-lakótelepen élőket a Nagyjátszótér melletti parkban szeptember 7-én és 8-án.
A már hagyományosnak számító kétnapos Lakótelepi Mulatságon a csupa ingyenes program mellett a Bartók Táncegyüttes magyar és a Mydros zenekar görög táncháza, a Zártosztály Edda slágerei és a Dinamit együttes
rockkoncertje okozott fesztiválhangulatot.
Ragyogó napsütés és a pálya szélén lelkesen
szurkoló közönség várta péntek délelőtt a
Nagyjátszóteren az óvodásokat, hogy sportversenyükkel kezdetét vegye a rendezvény.
A Lakótelepi Mulatság első programján
gyorsaságra, ügyességre, egyensúlyérzékre
és együttműködési készségre volt szüksége
a műfüves focipályán felsorakozott csapatoknak, hogy sikerrel hajthassák végre a

sorversenyrendszerű feladatokat. A részt
vevő négy lakótelepi óvoda (Epres, Méhecske, Napfény, Ugrifüles) vetélkedését
az egy kivétellel minden részfeladatban
győzedelmeskedő Ugrifüles nyerte.
A műsorvezető ezután a színpadra irányította a figyelmet, ahol a legszebb rajzokért
osztottak díjakat. – A lakótelepi óvodások
és iskolások körében meghirdetett rajzpá-

lyázat tavaly az „Én játszóterem” címet
viselte, melyhez a frissen felújított Nagyjátszótér szolgáltatta a témát. Az idei, „Én
lakótelepem” címmel meghirdetett pályázat viszont nagyobb szabadságot engedett
a fantázia szárnyalásának – számolt be a
versenykiírás részleteiről Varga Barbara,
az FMK Dési tagintézményének vezetője.

Folytatás a 2. oldalon

A József Attila Emlékhely idén is részt vesz a Múzeumok Őszi Fesztiválján. Részletes program a 7. oldalon.
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TRIBÁDOK ÉJSZAKÁJA

A több mint 5000 ferencvárosi
szavazatnak köszönhetően új
játszóeszközökkel bővült a Haller
park kutyafuttatója.

LL Junior, Lola és Tóth Andi is
fellépett a VI. Ifi Feszten, amit idén
az Extrém Sportnappal együtt
rendeztek meg.

Valóság és fikció, érzelem és
szexualitás, fájdalom és szerepjáték
kavarog a Pinceszínház új
bemutatójában.
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FERENCVÁROS
Folytatás az 1. oldalról

Az egyik képen egy angyalka suhan át a
lakótelep felett, de a zsűri olyan alkotókkal
is találkozott, akiket lakóhelyük egyik jellegzetessége: a Csigapark facsigája, vagy a
Toronyház utca sarkán található meztelen
kisfiú szobra ihletett meg. A legtöbb rajzon
megjelentek az emeletes házak és a gyerekek
életének központi helyszínei, a játszóterek.
A szervezők szerettek volna minden résztvevőnek örömet okozni, így aki rajzot készített, jutalmat is kapott. A zsűri két kiemelt
díjazottat is hirdetett: az ötéves Pelikán
Krisztina és a hétesztendős Takács Emese
Helga érdemelte ki az ajándékcsomagot,
amelyben ecset- és színesceruza-készlet,
zsírkréta, valamint üzenőfüzet is volt. A díjakat Görgényi Máté, Hidasi Gyula és Intzoglu István képviselők, valamint Bácskai
János polgármester adta át a kicsiknek. Az
alkotásokból esőálló technikával nyomatok
is készültek, melyeket a Nagyjátszótér Csigapark felőli bejáratánál állítottak ki. Délután
a mintegy 120 táncost foglalkoztató Bartók
Táncegyüttes tartott látványos foglalkozást
kicsiknek és nagyoknak. Az estét a Kolompos együttes családi koncertje nyitotta, az
első nap programjait pedig a Mydros zene-

KÖZÖSSÉG
kar műsora zárta, amely a görög tánclépésekre is megtanította a vállalkozó kedvűeket.
A rendezvényen rengeteg szabadtéri játékot vonultattak fel: a trambulinra, a kisvasútra és a körhintára ingyen lehetett felszállni.
Az elfáradt fesztiválozókat pedig kézműves
sörök és grillételek frissítették fel. A hétvégi
mulatságra a tűzoltóság és a rendőrség is
kitelepült: bárki kipróbálhatta, milyen érzés egy többtonnás tűzoltókocsi vagy egy
rendőrautó volánja mögött ülni. Szombat
délután a kerületben élő nemzetiségek mutatkoztak be, akik
nemcsak zenéiket
és táncaikat, hanem tradicionális
konyhájuk remekeit is megosztották a közönséggel.
Később a Pódium
Színház adta elő
a gyerekeknek
a Békaherceg
című mesejátékot. Huszák Zsóka
dzsesszkoncertje
után beindult az
esti bulihangulat,
amit a Zártosztály

koncertjén elhangzó Edda-slágerek tartottak
fenn. A eseményt záró Dinamit-nagykoncert
előtt Bácskai János polgármester arról beszélt, a kerület sikerét mutatja, hogy egyre
többen költöznek Ferencvárosba, és egyre
több gyermek születik itt. Végül köszönetet
mondott a lakótelep közösségének és a több
mint 20 éves múltra visszatekintő mulatság
szervezőinek, fellépőinek, hiszen mindan�nyian kellettek ahhoz, hogy a rendezvény
mindvégig sikeres és népszerű maradjon.
			
T. D.

Málnás-kávés-étcsokis torta lett
a lakótelep legjobb sütije
A Ferencvárosi Lakótelepi Mulatság egyik legkedveltebb momentumaként
számon tartott, tradicionális sütiverseny idén rekordrészvétel mellett zajlott:
a megmérettetésre 13 környékbeli hobbicukrász készítette el kedvenc
nyalánkságát.
Az egytől egyik
édességrajongókból
álló zsűri asztalán
jól megfért egymás
mellett a trendi
mousse-torta, a sós
ropogtatnivaló és
a kézműves keksz.
Az ítészek – Kállay
Gáborné alpolgármester, Sajó Ákos, a
részönkormányzat
elnöke, Kálmán
József, az Ecseri úti Szent Kereszt Plébánia plébánosa, Nándori
László cukrászmester és Deák Gábor kommunikációs szakértő –
az ízek harmóniáját, a sütemény állagát, a kreativitást és a külső
megjelenését pontozta.
Nándori László – akinek cukrászata idén harmadik alkalommal
nyerte el az ország cukormentes tortája címet – azt hangsúlyozta,
hogy a hagyománnyá vált ferencvárosi sütibajnokság legnagyobb
értéke a közösségformálás, a finomságok csupán a ráadást jelentik. A
versenyeredményekből az is kiderült, az egyszerűbb édességek nem
indultak hátránnyal a bonyolult, ünnepi nyalánkságokkal szemben,
hiszen azokat ugyanakkora kihívás jól elkészíteni. Éppen ezért a

díjátadón minden induló megkapta az önkormányzat, a FESZOFE
Kft. és a Nándori cukrászda közös ajándékcsomagját, amely egyebek
mellett receptkönyvet és konyhai eszközöket rejtett.
A zsűri az összes versenyműben talált valami kimagaslót, így az
egészséges zabpelyhes-kókuszos keksz, a lekváros-csokis pite, a
tiramisu és a rizsfelfújt is dicséretet kapott. Volt, aki Fradi-tortával,
és akadt, aki popcornos krémessel
próbált a zsűri
kedvére tenni. A
férfibecsületet a
19 éves Nagy Sándor mentette meg:
tejbegrízes tortája minden döntőbírónak a gyermekkorát idézte
fel, a 9 esztendős
Lilla sós-fokhagymás-sonkás sütije
pedig kiválóan
enyhítette a kóstolók „édes szenvedéseit”. Külön

KÖZÖSSÉG
elismerést kapott egy 13 éves kislány, aki az
egész Nagyjátszóteret megformázta tortája
tetején.
A dobogós helyezésig merészségével eljutó
Nemesné Singer Edina a kacifántos tortacsodák mezőnyében egy „ronda és finom”
feliratú keksszel nevezett. A harmadik helyre
sorolt süti – Nándori László szerint – amilyen egyszerűnek látszott, olyan nagyszerű
ízélményt hozott. Az ezüstérmet Berki Ist-

vánné érdemelte ki, akit zabos sajttortája
repített a képzeletbeli dobogó második fokára. Az aranyat Halasi Gyöngyvér profikat meghazudtoló málnás-kávés-étcsokis
mousse-tortája kapta, amely a cukrászmester
szerint bármikor ringbe szállhatna az ország
tortája címért is. Az első díjat negyedszer
elhódító ifjú édesanya három esztendőt kihagyva diadalmaskodott újra, most szülési
szabadságát tölti, így megint tud a sütéssel
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foglalkozni. – Ritkán dolgozom bevált receptből, általában az internetet böngészve
találok rá egy-egy izgalmas sütire – mondta
el lapunknak a győztes, aki aranyérmes alkotását életében először készítette el, és a
zsűrizés előtt meg sem kóstolhatta. És hogy
mégis hogyan lehet így ilyen remek süteményt készíteni? – Szenvedélyesen szeretem
a csokit és az édességet – árulta el a prózai
titkot Gyöngyi. 			
T. D.

Nyáriasan telt a szüreti vigasság
Főzőverseny, ingyenes gyerekprogramok és koncertek tették emlékezetessé az Aszódi lakótelepen élők hétvégéjét
szeptember 15-én. A Madaras József téri parkban megrendezett Szüreti Mulatságon a bográcsozás mellett
a rögtönzés hazai királya, MC/DC aratta a legnagyobb sikert.
Bár a rendezvényen fellépő, örömzenét játszó Napvirág zenekar egyik
dalában a nyarat búcsúztatta, az Aszódi-telep hagyományos szüreti mulatságát júliusi melegben élvezhették a
helyiek. – Ugyan a környéken már nincsenek szőlőültetvények, sem borospincék, a program a régi időket idézi
meg, hiszen még az ’50-es években
is tartottak szüreti felvonulásokat a
Gyáli úton – emlékeztetett az esemény gyökereire Sajó Ákos. A körzet önkormányzati képviselője azt
is elárulta, a városrész folyamatos
fejlesztésének részeként nyár végén
egy renovált játszóteret vehettek birtokba a családok, a szintén nemrég
elkészült futókör mellett pedig hamarosan szabadtéri fitneszpark épül.
Hozzátette, egy street workout park
már létesült azon a Vajda László
téren, amelynek részleges felújításáról, illetve körbekerítéséről júniusban döntött a képviselő-testület.
A részönkormányzat elnöke arról is
tájékoztatott, hogy a MÁV-Aszódi
telep egy részén sokáig a társasházak

Szüreti mulatság

– Drágám, ahogy ígértem, csak egy
fél pohárka bort iszom!

fizették a közvilágítást, Ferencváros Önkormányzata azonban
mostantól átvállalja ezt a költséget a lakóktól.
A szüreti hangulatot régi boroskancsók, friss szőlő és ingyen
mért must biztosította, a legtöbben azonban a hagyományos,
bográcsos főzőbajnokság miatt jöttek ki a helyszínre. Az idei
kihívás tárgya a marhapörkölt volt, az induló öt csapat ebből az
ételből igyekezett felejthetetlent alkotni.
Ha a programok közül a főzésért rajongtak a legjobban, akkor
a fellépők közül a tehetségkutatókból ismert MC/DC kaphatta
volna a képzeletbeli első helyet, hiszen improvizációra épülő
szövegei most is magával ragadták a mulatozókat. A helyi rapper még az egyik szülinapos lakót is felköszöntötte egy neki
szóló, rögtönzött dallal. Eközben a kisebbek sem unatkoztak,
az ugrálóvár szinte egész nap telt házzal üzemelt, de a gyerekek
az arcfestést, a kézműveskedést és a lufihajtogatást is kipróbálhatták. A szüreti mulatságot az Ildi Rider zenekar fantasztikus
hangulatú koncertje, illetve utcabál zárta.		
T. D.
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Bővül a térfigyelő kamerák
és az e-töltőállomások száma

Új helyszíneken létesülhetnek elektromosautó-töltők, több kamera gondoskodik biztonságunkról, megújulhat a Haller
park kézilabdapályája és fejlesztik a Jelenlét programot. Egyebek mellett ezeket vette napirendjére a képviselő-testület
a szeptember 20-i ülésén.
A Fővárosi Önkormányzat elkötelezte magát a környezetbarát,
elektromos üzemű járművek
előnyben részesítése mellett,
így a kerületekkel összhangban
kívánja létrehozni az elektromosgépjármű-töltőhálózati infrastruktúrát. Ehhez a főváros és
a kerületek a helyszínek biztosításával, a kormány pedig a telepítési és üzemeltetési feladatok
finanszírozásával járul hozzá.
Ferencváros Önkormányzatának
képviselő-testülete április 26-án
hozott határozatában jóváhagyta az e-Mobi Elektromobilitás
Nonprofit Kft.-vel megkötendő
együttműködési megállapodást.
Ennek értelmében két helyszínen, a József Attila-lakótelepen,
az Ecseri út–Üllői út találkozásánál, valamint a Millenniumi
Városközpontnál létesültek
volna e-töltőállomások. A cég
időközben azzal fordult az önkormányzathoz, hogy a Lechner

Ödön fasorra tervezett helyszín
helyett – ahol az augusztusban
telepített okososzlopok ellátják
ezt a feladatot – a Nagyvárad
téri parkolóban kíván e-töltőállomást elhelyezni. A testület támogatta a módosítást.
A képviselők megszavazták
a Ferencvárosi Közterület-felügyelet által üzemeltetett térfelügyeleti kamerarendszer
bővítését is. E szerint idén a
Mester utca–Tinódi utca kereszteződésében kihelyezett három,
valamint a Gubacsi út–Koppány
utca kereszteződésében telepített
négy darad fix térfigyelő kamera
mellett újabb eszközöket helyeznek ki a Mátyás utca–Közraktár
utca, a Páva utca–Tompa utca,
illetve az Angyal utca–Boráros
tér kereszteződésében. A IX. kerületi térfigyelő kamerák száma
ezzel 122-re emelkedik.
Arról is döntés született, hogy
bár a IX. kerületi óvodákban,

általános és középiskolákban
biztosított étkeztetésért fizetendő
ár 2018. október 1-jétől 4,5 százalékkal emelkedik, Ferencváros Önkormányzata a drágulást
nem érvényesíti a szülők felé.
A szolgáltatást igénybevevők
által fizetendő személyi térítési
díjak tehát továbbra sem változnak. Az intézkedés mintegy 7,4
millió forint megtakarítást eredményez a családoknak.
A grémium úgy határozott,
hogy pályázatot nyújt be a
„Magyar Kézilabda Szövetség
Országos Tornaterem Felújítási
Programja – V. ütem” című kiírás Kültéri kézilabda program
kategóriájára, illetve biztosítja a
megvalósításhoz szükséges 9,75
millió forint önrészt. Nyertes pályázat esetén a Haller parkban
található elavult, kültéri sportpálya felújítása történhet meg.
Támogatásra talált a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat kérel-

me is, mely szerint a – Budapesten elsőként – kerületünkben
megvalósított Jelenlét programot egyetemisták bevonásával
képzelik el továbbfejleszteni.
A fiatalok, részvételükért cserébe, kedvezményes díjú, üresen
álló szociális bérlakásokat kapnának a helyhatóságtól. Ferencváros Önkormányzata 2017-ben
állapodott meg a máltaiakkal
a fővárosi pilotprojekt megvalósításáról a Drégely utca 9.-ben.
A Szeretetszolgálat 2017 márciusa óta közösségi teret és irodát működtet, illetve főállásban
szociális munkást alkalmaz az
épületben. A testületi ülésre ellátogatott Vecsei Miklós, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, aki egy negyedórás prezentációval szemléltette a jelenleg
16 helyszínen zajló, 2016-ban
Magyar Örökség Díjjal elismert
Jelenlét program eredményeit,
sikereit. 			
V. L.

Kutyajátszótérré alakult a futtató

A Bayer Hungária Állategészségügyi Divíziója tavaly hozta létre a Kutyatér programot, melynek célja, hogy a lakók
által megszavazott kutyafuttatóba új játékokat telepítsenek, megfelelő életteret biztosítva ezzel az ebek fejlődéséhez.
Az idei pályázatot – amelyre 193 helyszínt regisztráltak, és amelyre több mint 26 ezer szavazat érkezett be – a Mester
utca 64–72. szám alatti, azaz a Haller parkban található kutyafuttató nyerte 5195 vokssal. Az új játékokat szeptember
8-án délelőtt avatták fel.
Az átadóünnepségen Lukács
Miki televíziós műsorvezető,
a Kutyatér program egyik gazdija
– aki maga is két ebével érkezett
– üdvözölte a megjelenteket majd
átadta a szót Kállay Gábornénak.
Ferencváros alpolgármestere egy,
a felelős állattartásról szóló Konrad Lorenz-idézettel kezdte beszédét, majd köszönetet mondott
a IX. kerületi helyszínre szavazóknak. Azt is elárulta, családja
Bori névre hallgató magyar vizsláját is minden nap itt sétáltatták
tizenhét esztendőn át. A politikus
bejelentette, a képviselő-testület nyár eleji döntése értelmében az
önkormányzat 300 millió forintból felújítja a teljes Haller parkot. A
tavasszal kezdődő munkálatok során megújulnak a zöld felületek,

korszerűsödnek a játszóterek és
a sportpályák, valamint új közvilágítási és térfigyelőkamera-rendszert telepítenek. Végezetül vidám órákat és kellemes időtöltést
kívánt az új kutyatérhez ebeknek
és gázdáiknak egyaránt.
A kutyák játékos átmozgatására szolgáló, újonnan telepített
eszközöket Soóki Annamária,
a Bayer Hungária termékmenedzsere ismertette a jelenlévőkkel. Elmondta, a futtató egy nyolc
elemből álló oszlopsorral, egy
háromelemes palánksorral, egy
alagúttal, egy libikókával, egy fapallóval, egy gumis átbujóval,
valamint egy fésültető asztallal gyarapodott, így válva valódi kutyajátszótérré.
				
V. L.
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Vidámsággal
zárta a szezont
a diákok fesztiválja
Minden eddiginél színesebb programkavalkád várta az
idei Ifi Fesztre érkező kerületi fiatalságot, ezúttal ugyanis a
diákfesztivált a szintén hagyományos Extrém Sportnappal
együtt rendezték meg. A Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat (FEGYIÖK) legnagyobb szabadtéri buliján
bemutatkoztak a helyi iskolák tehetségei, délután pedig LL
Junior, Lola és Tóth Andi mozgatta meg az ifjúságot.
– Az önszerveződő fesztivál célja nem pusztán a szórakozás, hiszen
az esemény programsorát teljes egészében a diákok találják ki és
szervezik le az önkormányzat anyagi támogatása mellett. Ezzel
megtanulják a rendezvényszervezés alapjait – tájékoztatta lapunkat
Rapi István ifjúsági és drogprevenciós referens, aki azért mindig
ott áll a háttérben, ha elakadnának a fiatalok.
Idén a Haller park adott otthont a rendezvénynek, ahol a kerület
18 iskolájából több mint 1000 diák élvezhette az év utolsó, nyári
hangulatú szabadtéri eseményét. A fellépők között a ferencvárosi
általános és középiskolák tehetséges tanulói mutatkoztak be énekes, zenés, táncos produkciókkal, sportbemutatókkal, verssel és
prózával. A közönség látványos ugrálókötél-műsort, kosárshow-t
és rúdtáncprodukciót is láthatott a színpadon, ám a rendezvényen
nem csupán nézni lehetett a sportokat. Az Extrém Sportnap kínálta

mozgásos programok sorában a fiatalok pingpong, csocsó, tollas,
trükkös bringák, helikopter- és kerékpárszimulátor, tájékozódási
futás, lézerlövészet, street workout, TRX, mászófal, cross fit, 3D-s
karika és eurobungee közül válogathattak. Az esemény erőssége
ezúttal is a sokszínűség volt, hiszen a közösségi golfozástól a bográcsos főzőversenyen át a kézműves játékokig és teaházig, mindenki
megtalálhatta a számára kedves szórakozást.

Kállay Gáborné alpolgármester köszöntőjében hatalmas eredménynek nevezte, hogy hamarosan a hetedik ifjúsági irodát nyitja meg
a kerület. – Ezek közt van a 2015-ben létesült H52 Ifjúsági Iroda
és Közösségi Tér, amely népszerűsége folytán bővítés alatt áll,
újra működik a Ferencvárosi Tanoda, tavaly alakult át a Mester
Galéria ifjúsági közösségi térré, idén pedig megnyitott a KONKÁV
közösségi tér és drogprevenciós műhely – összegezte az eredményeket az alpolgármester, aki azt is elárulta, ősszel a Ráday utcában
megkezdi működését az Itt és Most Klub. Bregyán Sára ifjúsági
polgármester megköszönte Ferencváros Önkormányzatának, hogy
idén 6. esztendeje segít létrehozni az Ifi Fesztet, a jelen lévő diákoknak pedig azt tanácsolta, hogy minél többen vegyenek részt
a közelgő ifjúsági önkormányzati választáson.
A különböző civil szervezetek standjai is számos érdekességgel
várták a látogatókat: kínálatukban szerepet kapott a társasjáték,
a felvilágosítás, a prevenció, a külföldi ifjúsági csereprogramok,
a főzés és az irodalmi játék is. Különösen nagy sikere volt az
Iránytű Mentálhigiénés Alapítvány alkohol- és drogszimulációs
szemüvegének, melynek használatával a diákok átélhették, hogyan
romlanak a koordinációs készségek tudatmódosító szerek hatására.
Délután a sztárok vették birtokba a színpadot: Tóth Andi, Lola, L.L.
Junior és Színész Bob alaposan megtáncoltatták a tiniket.
T. D.
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Egy harcos bonviván

Nincsenek magánéleti drámái, nem bírja az italt és az éjszakázást, viszont dzsúdzsucuzik. A mostanában leginkább
a Turay Ida Színházban látható Sövegjártó Áron atipikus színészi jelleméről és életének sarokköveiről mesélt. A Szó
és ember irodalmi szalon vendégeként azt is elárulta, pályája csúcsán miért készül felhagyni színművészi karrierjével.
A közönség szívét a Bob herceg című operettben és a Vértestvérek című musicalben
elhódító színész rögtön egy meglepő bejelentéssel indította a beszélgetést. A mindig
óriási aktivitással dolgozó művész ugyanis
nemrég súlyos döntést hozott: sikeres színészi karrierjét leépítve
mostantól operaénekesi pályájának felépítésére koncentrál.
Sövegjártó Áron régóta gondolkodik a váltáson, hiszen mindig
is operett és musical
szerepeiben érezte
magát legotthonosabban, dacára annak,
hogy magát sokszínű
színésznek tartja. A
kérdező, Topolcsányi
Laura szerint rendkívüli tudatosság és
fegyelmezettség szükséges ahhoz, hogy
valaki képes legyen
hivatása csúcsán a
nehezebb utat választani. E két tulajdonság pedig Áron életének
minden szegmensében tetten érhető.
Egy alkalommal egyszerre három főszerepet kínált neki egy színházigazgató, aki
bolondnak hitte, amikor mindet visszautasította. Ma is azt vallja, ha egy szerep nem
járul hozzá személyes fejlődéséhez, nem
vállalja. Tíz esztendeje kiválóan működő
házassága is tudatosságáról tesz tanúbizonyságot. – Mindent együtt tervezünk meg, és
nem múlhat el nap, hogy ne tennénk valamit
a kapcsolatunkért, vagy ne beszélnénk ki az

aznapi eseményeket – mesélte a színész, aki
azt is elárulta, már-már mérnöki tudatosságát
hatéves fia is örökölte. Samu kijelentette,
ha nagy lesz, professzor, miniszter és gitáros lesz. A kisfiú dzsúdzsucuversenyekre
jár, a harcművészeti ág pedig édesapjának

is annyira megtetszett, hogy maga is aktív
művelőjévé vált.
A színművész annak idején a Gór Nagy
Mária Színitanodában tanult, ahol szerényebb stílusa miatt mindig kívülállónak
érezte magát. Hiába próbálta magára erőltetni a művészélet olyan kellékeit, mint az
ital és a cigi, nem tudott velük azonosulni.
Végül a Soproni Petőfi Színházban vált igazi
színésszé. Itt ismerte meg életének meghatározó személyiségét, az akkori színházigazgatót, Mikó Istvánt. Áront középiskolás

kezdő gyerekszínészként édesanyja vitte be
a direktor úrhoz, hogy megmondja, színész
lesz-e a gyerekből. – Hízzon, legyen bátrabb,
és jó lesz – közölte Mikó, akivel később
a legjobb színpadi partnerekké váltak. Manapság rendszerint a példaképe játssza az
inasát, apját vagy
nagyapját, és Áron
szerint mindig a komikus színrelépése
kapja a nagyobb tapsot.
Életének iránymutató személyiségei
között tudhatja még
Huszty Pétert, akinek
tudása, intellektusa,
emberi hozzáállása,
színpadi alázata örök
példa a számára, de
Verebes István is
nagy hatást gyakorolt rá rendezőként.
Csak olyan emberrel
tud együtt dolgozni,
aki hiteles, és pózok
nélkül önmagát adja.
Úgy véli, nem csak akkor lehet jól játszani,
ha puszipajtások vagyunk a partnerünkkel,
és nem is szereti keverni a színházi kapcsolatot a magánéletivel. A színpadon kell,
hogy létrejöjjön a kémia, ami Kurkó Józseffel különlegesen jól működik, minden
rendező összeosztja őket. A nyughatatlan
természetű színész hamarosan egy újdonsággal jelentkezik: rövidesen kiadják első
önálló lemezét. 		
T. D.

MEGHÍVÓ: MŰHELYTITKOK, AVAGY BEPILLANTÁS A ZENESZERZŐK ÉLETÉBE
A komolyzenei ismeretterjesztő sorozat
1. része: Mozart, a zseni
2018. október 11., csütörtök 14.30
Kristóf Réka 2017-ben lett a Virtuózok klasszikus
zenei verseny abszolút győztese.
A szoprán a 2018/19-es évadtól kezdve a trieri
(Németország) színház társulati tagja, többek között
Donna Elviraként szerepel Mozart Don Giovanni
című operájában.
Réka hazalátogat, így a közönség ezt és Wolfgang
Amadeus Mozart további remekműveit is hallhatja
előadásában a koncerten.

Zongorán kísér és szólódarabot is játszik Mezei Pál
zongoraművész.
A program moderátora, műsorvezetője: Magyar Kornél.
Helyszín: Ádám Jenő Zeneiskola díszterme
(Köztelek u. 8.)

A belépés ingyenes!
A program Ferencváros Önkormányzatának kulturális
pályázati támogatásával, a Prelúdium Művészeti Alapítvány szervezésében valósul meg.
www.facebook.com/preludiumalapitvany
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„Szenzációs örökségünk!”
AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2015-ben – ESZMÉLET
OKTÓBER 5.–6.–7.
„A betűk sivatagában”
Kreatív írásműhely A Hetedik folyóirattal közös
szervezésben
Részvételi díj: 1500 Ft/fő/nap
3 napra előre fizetve: 4000 Ft/fő
Azon érdeklődők számára, akik csak az irodalmi
műsorokat tekintenék meg, a rendes múzeumi
belépők érvényesek.
(Felnőtt: 800 Ft, diák, nyugdíjas: 400 Ft; pedagógusoknak, ferencvárosi diákoknak, 70 éven felettieknek
ingyenes.)
OKTÓBER. 5. PÉNTEK
15.00 Kreatív írás gyakorlatok
17.00–17.30 Feladatok kiértékelése
18.00 Köszöntő
Az alkotás folyamata; avagy mi az a slam poetry?
Közreműködik: Horváth Kristóf („Színész Bob”) slam
poetry-előadó
20.00 Programzárás
OKTÓBER 6. SZOMBAT
10.00 Programkezdés: kreatív-írás foglalkozás
12.00 Ebédszünet
13.00 Kerekasztal-beszélgetés a magyar irodalom
helyzetéről, illetve az olvasási szokásokról
Meghívottak:
Körmendiné Jakub Ágnes könyvtárvezető (FSZEK
Boráros téri könyvtár),
Oroszi Evelin, az Ex Libris könyvtár vezetője,
Kaiser László író, költő, szerkesztő, a Hungarovox
kiadó vezetője;
Moderátor: Losonczy Attila

15.00 Az alkotás folyamata a prózairodalomban
Petőcz András Magyarország Babérkoszorúja díjas író,
költő előadása
17.00 Kreatív-írás foglalkozás
19.00–20.00 Zenés műsor
Közreműködik: a Vé-Tó Duó (Végh Gyula és Tóvári
Judit)

OKTÓBER 16.
16.00 Szép Szó Versmondó Műhely
Játékos verstanulás drámapedagógiai eszközökkel,
kicsiknek és nagyoknak. Kiváló felkészülési lehetőség versmondó versenyekre.
Moderátor: Tóth Zsuzsanna drámatanár, előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesületének tagja.

OKTÓBER 7. VASÁRNAP
10.00 Kreatív-írás foglalkozás
12.00 Ebédszünet
13.00 Író-olvasó találkozó, felolvasó délután
Közreműködik: Simon Adri költő, Mécs Anna író, első
kötetes szerző
Moderátor: Losonczy Attila
15.00 Az alkotás folyamata a költészetben
Vörös István József Attila-díjas költő előadása
17.00 Kreatív-írás foglalkozás
19.00–20.00 Zenés műsor
Közreműködik: Bardócz L. Csaba, Bozi Ákos gitár,
ének

OKTÓBER 18.
18.00 József Attila Irodalmi Szalon
„Miért nincs bűnöm, ha van?”
Dr. Bagdy Emőke pszichológus előadása József
Attiláról

OKTÓBER 12.
08.00–12.00 „Sétálj, gyalogolj, bringázz!”
Irodalmi kerékpártúra József Attila nyomán a
szülőháztól a sírhelyig
Színész vendégeink: Pájer Alma és Barna Zsombor
Regisztráció szükséges:
losonczy.attila@fmkportal.hu

NOVEMBER 8.
18.00 József Attila Irodalmi Szalon: Mesék, versek,
regék
Csokonai Attila író, költő, műfordító estje
Moderátor: Losonczy Attila

NOVEMBER. 6.
16.00 Szép Szó Versmondó Műhely
Játékos verstanulás drámapedagógiai eszközökkel,
kicsiknek és nagyoknak. Kiváló felkészülési lehetőség versmondó versenyekre.
Moderátor: Tóth Zsuzsanna drámatanár, előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesületének tagja.

A programokról további részletek a www.jaemlekhely.hu és a www.oszifesztival.hu oldalakon olvasható!
https://www.facebook.com/jaemlekhely/

József Attila emlékhely Budapest, IX. ker., Gát u. 3. www.jaemlekhely.hu
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A tartós stressz
is kiválthat bőrpanaszokat

Csalánkiütés, pikkelysömör, ekcéma, akne, rosacea, herpesz: bőrbetegségek, melyek tünetei súlyosbodhatnak, ha valamilyen külső környezeti tényező miatt kibillenünk lelki egyensúlyunkból. A tartós stressz, a szorongás, a levertség,
a pánik vagy a depresszió gyengítik az immunrendszert, ezért fogékonyabbá válunk a bőrproblémák kialakulására is.
– A stressz nemcsak lelki, hanem fizikai
panaszokat is előidézhet, az általa kiváltott tünetek pedig a gyomorbántalmak,
a szorító mellkas vagy a magas vérnyomás
mellett a bőrön is jelentkezhetnek – mondta Sárdy Miklós, a Semmelweis Egyetem
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
igazgatója. Hozzátette, a pszichoszomatikus
szemléletmód évtizedek óta meghonosodott
az orvoslásban, ám arra, hogy a
pszichés faktorok a különféle, bőrön jelentkező kórképek hátterében
is állhatnak, csak az elmúlt 10–20
esztendőben fordítanak komolyabb figyelmet. A klinikaigazgató hangsúlyozta,
a tudomány mai állása szerint a legtöbb
bőrbetegség nem pszichoszomatikus gyökerű, de stresszes élethelyzeteket követően
súlyosbodhatnak a panaszok.
Hoyer Mária, a Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Kar Alkalmazott Pszichológia Tanszékének főiskolai docense kifejtette, az érintettek többnyire úgy kerülnek pszichológushoz, pszichiáterhez, hogy

a hagyományos bőrgyógyászati kezelések
nem bizonyulnak kellően hatékonynak, a
bőr állapota nem javul vagy stagnál. Ilyenkor egy alaposabb orvosi kikérdezés során
felmerülhet a lelki okok jelenléte is. Az
úgynevezett pszichodermatológia létjogosultságát több kutatás is igazolja: bizonyos
bőrbetegségeknél számottevő javulás mutatkozott, ha a páciens lelki támogatást is

kapott a hagyományos medicina mellett.
A testi szimptómák csökkentéséhez általában hosszabb, feltáró jellegű folyamat vezet,
de előfordulhat, hogy elegendő egy-egy rövid találkozás a lelki nehézségek, és ezzel
együtt az életminőség javulásához, a jobb
betegségmegéléshez. Azokban az esetekben pedig, ahol a pszichés sérülékenység
egyértelműen feltárható, már pszichoterápiás beavatkozás is indokolt lehet.
Sárdy Miklós hozzátette, a
pszichodermatológia egyik fő
ága kifejezetten a rosszindulatú
daganatos megbetegedések miatt
rossz lelki állapotba került páciensek kezelésére koncentrál. Ilyenkor
ugyanis nagyon gyakoriak a társuló
pszichés problémák: depresszió, szorongásos zavarok, visszahúzódás a társas élettől, örömtevékenységektől, félelem
a stigmatizációtól, egyfajta belefásulás
a betegségbe.
(forrás: Semmelweis Egyetem)

GYÁSZ
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Eltávozott az FTC kapuslegendája

Életének 75. esztendejében elhunyt a Ferencváros egykori klasszis kapusa, az örökös bajnok, olimpiai ezüstérmes,
VVK-győztes és KEK-döntős dr. Géczi István, aki egész pályafutását a Fradiban töltötte.
Géczi István 1944-ben született Sajóörösön. 1962-ben, 18 évesen
került a Ferencvárosba. 1975-ig erősítette az egyesületet, egyetlen
más csapatnak sem volt a játékosa. Ebben az időszakban 508 mérkőzésen védett, ebből 309 bajnoki, 153 nemzetközi, 46 pedig hazai díjmérkőzés volt. 309
bajnoki meccsén – amely
a mai napig rekord a Fradi
kapusai között – 110 alkalommal „húzta le a rolót”.
Az FTC-vel ötszörös
magyar bajnok és kétszeres kupagyőztes lett,
de nemzetközi porondon
is maradandót alkotott.
Géczi István az egyetlen
magyar kapus, aki három
európai kupadöntőben is
szerepelt: a 1965-ös győztes és az 1968-as vesztes
VVK-döntő mellett 1975ben a KEK-fináléban is
pályára lépett. Mindemellett 1972-ben UEFA-kupa-elődöntőig is eljutott a Ferencvárossal.
A magyar válogatottban mindössze 23 találkozót jegyzett, részben mert az akkori rendszer döntése értelmében öt esztendőre
száműzték a nemzeti együttestől. Ám így is szerepelt Európa- és

világbajnokságon, valamint olimpián, utóbbin ezüstérmet ért el
1972-ben, Münchenben.
1975-ös visszavonulása után az FTC kapusiskoláját vezette, és
volt az NB I-es csapat kapusedzője is. E mellett a Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetemen dolgozott, doktori
címet szerzett, és országgyűlési képviselő is
volt. Az ő javaslatára jött
létre a parlament Ifjúsági
és Sportbizottsága. Pályafutása elismeréseként
1974-ben a Fradi örökös
bajnoka lett, 1991-ben
FTC-aranydiplomát, míg
1999-ben Centenáriumi
Aranydiplomát vehetett át.
A Ferencvárosi Torna
Club labdarúgó-szakosztályának szellemiségét és
sikertörténetét Ferencváros Önkormányzata 1992ben Ferencvárosért Emlékéremmel, 2016-ban pedig „Pro Urbe Ferencváros” díjjal ismerte
el, melyhez pályafutásával és klubhűségével a kapuslegenda is
nagymértékben hozzájárult.
(forrás: fradi.hu)

Nyitott tornaterem program
Ferencváros Önkormányzata ingyenes, szakemberek által vezetett sportfoglalkozásokra várja a kerület lakosait egészségük megőrzése és edzettségük javítása
érdekében, a táblázatban feltüntetett helyszíneken és időpontokban.
Az egészségmegőrző edzéseken kiemelt figyelmet fordítanak a mozgáshatárok növelésére, az egyensúly fejlesztésére, a gerinc-,
váll- és csípőízületek stabilizációjára. A foglalkozásokon gimnasztika-, jóga-, gyógytorna- és funkcionálistréning-gyakorlatokat
végeznek a résztvevők – kor, nem és fizikális
állapot figyelembe vétele mellett. Az edzéseket kedden és pénteken Dornbach Ildikó
atlétika-szakedző, testnevelő tanár, funkcionális tréner tartja a Vendel Sportcsarnokban.
A József Attila-lakótelepen Babály László
testnevelő tanár, atlétikaedző, volt válogatott, olimpikon sprinter és Ladányi Edina
Helyszín
Weöres Sándor Általános Iskola
és Gimnázium, Lobogó u. 1.,
Toronyház u. 21.

testnevelő tanár mozgatja meg az érdeklődőket. A foglalkozásokat hétfőn a Weöres
Sándor iskolában (bejárat az uszoda felől),
csütörtökön a Toronyház utca 21. szám alatti
tornateremben tartják.
Az önvédelemi órák célja az érdeklődök
megismertetése a karate világával. Az egészségmegőrző, gyógyító hatású küzdősport
segít a mindennapi stressz levezetésében,
az önvédelmi gyakorlatok elsajátítása pedig magabiztossá teszi a résztvevőket. Az
edzéseken szakember felügyelete mellett
mindenki a korának és fizikai állapotának megfelelő intenzitással vehet részt.

A tréningeket Zima István 3 danos goju-ryu
karate-do mester vezeti hétfői és szerdai
napokon a Lónyay utca 4/C alatti SzentGyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium tornatermében.
A résztvevőknek javasoljuk, hogy tornaszőnyeget vagy vastag törölközőt, illetve tiszta váltócipőt vigyenek magukkal. Az
edzések folyamán és végén minimum fél
liter folyadék elfogyasztása ajánlott!
A Nyitott tornaterem program minden ferencvárosi lakos számára ingyenes, minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

Időpont

Foglalkozás, szakember

Hétfő: 17.30–18.45; csütörtök: 18.00–19.15

Egészségmegőrző edzések – Babály
László vagy Ladányi Edina

Vendel Sportcsarnok,
Vendel u. 10–16.

Kedd és péntek: 17.00–18.15

Egészségmegőrző edzések –
Dornbach Ildikó

Szent-Györgyi Albert Általános
Iskola, Lónyay u. 4/C

Hétfő: 19.00–20.00; szerda: 19.00–20.00

Önvédelmi oktatás – Zima István
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Verrasztó újabb kollekciója

Szeptemberben megkezdődött az úszók hét versenyből álló 2018-as Világkupa-sorozata. Eddig két viadalt rendeztek meg, ezeken Verrasztó Dávid, a Ferencváros Európa-bajnoka nagyszerűen szerepelt. A zöld-fehérek kiválósága
Kazanyban és Dohában összesen kilenc érmet szerzett, köztük egy aranyat.
A Világkupa első versenyét az oroszországi Kazanyban rendezték meg.
Verrasztó Dávid a legjobb
eredményt a 200 m-es
vegyes úszásban érte el,
ebben a számban másodikként ért célba. A 200
m-es pillangóúszásban
harmadik helyen végzett,
és ugyancsak bronzérmes
lett két csapatszámban, a
4x100-as vegyes gyorsváltóban és a 4x100-as mix
vegyes váltóban, utóbbiakban Hosszú Katinkával,
Jakabos Zsuzsannával és
Dudás Dániellel.
Egy héttel később Katar fővárosában, Dohában ugrott medencébe Verrasztó, és egy újabb úszásnemben szerzett érmet, har-

madikként zárt 200 háton.
A következő napon feljebb
lépett a dobogón, 200 pillangón csupán 25 századdal maradt el a győztestől.
Szintén ezüstérmes lett a
4x100-as vegyes gyorsváltóban, amelynek ös�szeállítása megegyezett az
előző hetivel. Zárásként a
csapattal bronzot szerzett a
4x100-as mix vegyes váltóban, legjobb számában, a
400 m-es vegyes úszásban
pedig mindenkit megelőzött.
Legközelebb szeptember
utolsó hétvégéjén lesz Világkupa-verseny, a 3. állomásnak a
hollandiai Eindhoven ad otthont.
MS

Amikor a 13-as a szerencseszám

Vb-ezüst Portugáliából
Az idei kajak-kenu maratoni világbajnokságot a portugáliai Prado Vila Verdében rendezték meg. A versenyen
egy kajakos képviselte a Ferencvárost, a 17 éves Fekete
Dorina, méghozzá kiválóan.
A zöld-fehérek tehetsége már korábban is nagyszerű eredményeket ért el a hazai és a nemzetközi viadalokon. A Portugália északi
részén lebonyolított maratoni világbajnokságon Fekete Dorina az
ifjúságiak 19 kilométeres számában állt rajthoz. Négyen küzdöttek
az aranyéremért, Dorina és a szolnoki Csikós Zsóka, valamint a brit
Európa-bajnok, Russel és a dél-afrikai Mackenzie.
A maratoni számok sajátossága, hogy nemcsak kajakozni (vagy
kenuzni), hanem futni is kell, és bár a vízen jobbak voltak a magyar
lányok, a futószakaszokon a két külföldi rivális nagyon jól teljesített.
A viadal utolsó körében aztán a magyarok elhúztak vetélytársaiktól,
és végül Csikós néhány másodperccel előbb ért célba, mint Fekete
Dorina.
A Ferencváros nagy jövő előtt álló kajakosa 2019-ben is az ifjúsági
mezőnyben lapátolhat, az idei, nagyon szépen csillogó ezüstérmet
minden bizonnyal szeretné a még fényesebb aranyra „cserélni”.
Az Olimpiai Reménységek Versenyét a lengyelországi Poznanban bonyolították le. A viadalon a szépreményű fiatal
kajakosok között négy számban szállt vízre a ferencvárosi
Keresztes Kristóf.
A zöld-fehérek 16 esztendős sportolója tavaly megnyerte
az ORV-n a 200 méteres versenyt, és most megvédte címét.
Kevés hiányzott az éremhez 500 méteren, ezen a távon
Keresztes negyedik lett.
(ms)

Nagyszerűen szerepeltek a Ferencváros tornászai
a Tornacsarnokban megrendezett országos bajnokságon.
A zöld-fehér sportolók 3 arany-, 7 ezüst- és 3 bronzérmet
szereztek a sportág legjelentősebb hazai versenyén.
Az ob első napján rendezték
meg az egyéni összetett versenyt. Az FTC tornászai közül
Ryan Sheppard (képünkön)
gyűjtötte a legtöbb
pontot a hat szeren,
ezzel a második helyen zárt. Mögötte
két klubtársa végzett: Babos Ádám
harmadik lett, míg
a csapat legfiatalabbja, Boncsér
Krisztián a negyedik helyen végzett. Utóbbi kapta
holtversenyben a
nap legmagasabb
pontszámát, talajon bemutatott
gyakorlatát 14,1-re értékelték a
bírók.
A bajnokság másnap a szerenkénti döntőkkel folytatódott. A
nagymamája révén három éve
magyar állampolgársággal is
rendelkező amerikai Sheppard
ismét kiváló teljesítményt nyújtott: mindhárom éremből szer-

zett egyet. Gyűrűn magabiztosan
lett első, a dobogó második fokára Babos állhatott fel, Boncsér
ötödikként zárt. Lólengésben
Ryan ezüstérmet vehetett át – Babos negyedik lett –, talajon
pedig bronzot, ebben
a számban Boncsér
a második, Babos az
ötödik helyen fejezte
be az ob-t.
A zárónapon is remekeltek a zöld-fehérek. Sheppard és
Babos révén kettős
ferencvárosi győzelem született korláton,
ugrásban pedig Boncsér lett a
bajnok, megelőzve Sheppardot.
Nyújtón is két érmet szereztek a
Fradi tornászai: Babos második,
míg Ryan harmadik lett, Boncsér pedig a negyedik helyen
végzett. Tizenhárom érmével
toronymagasan a Ferencváros
volt az országos bajnokság legeredményesebb csapata. M. S.
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Kezdődik a vízilabda BL
Szeptember végén megkezdi szereplését a vízilabda Bajnokok Ligájában a Ferencváros. Varga Zsolt együttese
Franciaországba utazik, ahol három csapattal mérkőzik
meg a továbbjutásért.
A tizennyolc év után ismét bajnoki címet
nyert Ferencvárosnak – bármilyen furcsának
is tűnik – selejtezőt kell vívnia a főtáblára kerülésért. A másik két magyar gárda, a
Szolnok és az Eger ugyanis szabadkártyás,
ezért aranyérme ellenére a Fradi a második
selejtezőkörben kezd, innen kell kiharcolnia
a 16 közé kerülést.
A sorsolás értelmében a francia Pays d’Aix
Natation, a horvát Jadran Split és a holland
AZC Alphen lesz a zöld-fehérek ellenfele.
A háromnapos tornán a francia csapat a házigazda, így a Marseille-től 30 km-re fekvő,
közel 150 ezer lakosú város, Aix-en-Provence uszodájában lesznek a mérkőzések.
A Fradi az elmúlt esztendőkben kétszer
is magabiztosan verte a francia gárdát az
Euro-kupában. A Jadran sem jelentett gon-

dot a Ferencvárosnak
az előző idényben,
egy szorosabb és
egy kiütéses győzelmet arattak ellenük
a zöld-fehérek. Az
Alphen tavaly a BL
főtábláján játszott,
ám valamennyi (14)
csoportmeccsét elvesztette, és most is
nehezen verekedte át magát az 1. fordulón.
A papírforma tehát könnyed továbbjutást ígér, annál is inkább, mert két együttes
léphet a következő körbe. Varga Zsolt vezetőedző azonban óva intett mindenkit az
elbizakodottságtól; a játékosok többsége a
válogatottnál töltötte a nyár nagy részét, így

Varga Zsolt

alig egy hetet tud közösen készülni a csapat
a BL-selejtezőre.
Az októberi oda-vissza vágós playoff
győztesei csatlakoznak a kiemeltekhez, így a
Fradi biztosan összekerül vagy a Szolnokkal
vagy az Egerrel.
MS

Váncza világbajnoki bronzérmes
Nagyszombatban tartották meg az idei birkózó junior-világbajnokságot, ahol a ferencvárosi Váncza István bronzérmet
szerzett a kötöttfogásúak 63 kg-os súlycsoportjában. Csak kevés hiányzott ahhoz, hogy az aranyért mérkőzhessen.
A nagyszombati világbajnokságon ketten képviselték a zöld-fehéreket. Közülük elsőként Váncza
István lépett szőnyegre, aki a 63 kg-osok között
versenyzett. Mivel a szlovákiai Sluka nem állt ki
ellene a selejtezőben, először a nyolcaddöntőben
kellett birkóznia. A görög Kuplidisz nem tudott
mit kezdeni a ferencvárosi sportolóval, Váncza
8-0-ra verte riválisát, azaz technikai tussal diadalmaskodott. A negyeddöntőben az egyiptomi
Mohameddel keményen gyúrták egymást, nem
találtak fogást a másikon, végül egy intéssel az
észak-afrikai birkózó nyert. Mohamed a következő akadályt is sikerrel vette, bejutott a fináléba, így a Fradi tehetsége másnap a vigaszágon
folytathatta szereplését.
A junior-Eb-bronzérmes Váncza gondolkodásra
sem adott időt a kadet-Európa- és világbajnok,

junior-Európa-bajnok, U23-as Eb-bronzérmes grúz
Leri Abuladzénak, azonnal letámadta, és már első
menetben 9-0-ás előnyre tett szert, azaz technikai
tussal győzött. A bronzéremért vívott meccsen az
indiai Szagar volt a szenvedő fél. Az utolsó, 8-0-át
eredményező akciónál edzője challange-et kért, de
a videózás után a bírók ezt elutasították, így végül
9-0-val nyert Váncza. A Fradi vb-bronzérmesén
egyetlen akciót sem tudtak csinálni az ellenfelek.
Jövőre szintén ebben a korosztályban birkózhat, így
akár a dobogó tetejéig is eljuthat.
A másik ferencvárosi, Bak Gergely a 72 kg-os
súlycsoportban egy amerikai és egy indiai birkózót
győzött le, a negyeddöntőben viszont kikapott egy
japán versenyzőtől, aki nem került be a fináléba,
így Gergőnek véget ért a vb.
M. S.

Hajnal és a jövő

Bravúr a csb-n

A legutóbbi szezon után két válogatott ferencvárosi labdarúgó is
befejezte pályafutását, ám mindkettő maradt a Fradi kötelékében.
Gera Zoltán új feladatairól már beszámoltunk, de Hajnal Tamás
is a szakmai stáb tagjaként dolgozik azért, hogy minél jobb FTC-t
láthasson a közönség.
Az 59-szeres válogatott középpályás új pozíciójában az eredményes játékospolitika kialakításában vesz részt, a különböző szakmai
csoportok munkáját segíti. Fontos, hogy a klub minél több piacot
feltérképezzen, Hajnal pedig a játékosmegfigyelők javaslatai alapján
konkrét futballisták szerződtetése ügyében fog tárgyalásokat folytatni szerte a világban. A cél, hogy a Ferencváros értékét szakmailag
és gazdaságilag is növeljék.

A várakozást alaposan felülmúlva szerepeltek a Ferencváros atlétái a csapatbajnokság (csb) székesfehérvári döntőjében. Az együttesből sérülés vagy egyéb okok miatt többen hiányoztak, így számos fiatal kapott lehetőséget
a bizonyításra.
A zöld-fehérek a nehézségek ellenére kiváló teljesítményt nyújtottak: Szabó László megnyerte a távolugrást és a 200 m-es síkfutást,
Galambos Tibor a hármasugrást (mellette két fradista állt még
a dobogón), és első lett a 4x100-as váltó is. Az FTC összesítésben
a negyedik helyen zárt, ami nagy előrelépés a tavalyi hatodik pozíció után.
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Helytörténeti
kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre elküldő
megfejtőink között Ferencváros-ajándékcsomagot sorsolunk ki.
1. A Haller téri Páli Szent Vince-plébániatemplom első kántor karnagya
1936-tól Kopeczky Alajos volt. Meddig
töltötte be a tisztséget?
A) 1966
B) 1987
C) 2001
2. A református közösség kezdeményezésére készült el 2017-ben az új,
kígyóformájú, színes játszóeszköz,
amit Molnár Zita, a Kőrösi Csoma
Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola
tanulójának ötlete alapján valósítottak
meg. Melyik játszótéren található?
A) A József Attila-lakótelepi
Nagyjátszótéren
B) A Tinódi játszótéren
C) A Markusovszky téri játszótéren
3. Melyik utcában található Szám
Géza feltaláló, az első magyar postaautó megalkotójának emléktáblája?
A) Bokréta utca
B) Knézich utca
C) Gálya utca
4. A kerület egyetlen trolibuszjárata a
83-as, amely 1983-as indulásakor egy
létező buszjáratot váltott fel. Melyiket?
A) 17-es
B) 89-es
C) 109-es
5. Mit ábrázolnak a Közvágóhíd bejáratánál látható szobrok?
A) Thészeuszt és Minótauruszt,
a bika fejű szörnyet
B) Szárnyasokat áruló asszonyokat
C) Szarvasmarhákat megfékező fiúkat
6. Kerületünkben utca van elnevezve a
magyar többségű, szlovákiai Fülekről.
Mi látható a város címerében?
A) Páncélos lovag
B) Harcsa
C) Pálmafa
Előző lapszámunk nyertese: Pusztai
Edina. Gratulálunk! Jutalma átvételével kapcsolatban e-mailben értesítjük.
A helyes megfejtés:
1 – A, 2 – B, 3 – C, 4 – C, 5 – A, 6 – B.

IDŐSÜGY

Megújul az idősügyi koncepció
Alapos előkészület után 2012-ben indult útjára a kerület idősügyi koncepciója,
amely révén Ferencváros 2013-ban és – az elért eredmények alapján – 2017ben is elnyerte az Idősbarát Önkormányzat díjat. Most azonban elérkezett
az idő, hogy a helyhatóság felfrissítse „A teljesség felé” elnevezésű projektet –
erről tanácskoztak az Idősügyi Kerekasztal résztvevői.
Az eszmecserén Ladányi Erika idősügyi referens köszöntötte az egybegyűlteket, majd
Kállay Gáborné foglalta össze az előző hat esztendő történeseit, és méltatta az eddigi
eredményeket. Pusztán a statisztikát nézve is óriási számokkal lehet találkozni: több mint

negyvenféle program, tíznél is több helyszín, éves szinten több mint húszezer megjelenés
– ezek jellemzik a koncepció megvalósulását. Az alpolgármester egyúttal megköszönte
a kerület nyugdíjasainak aktív részvételét, valamint a programban jelenleg dolgozók, így
Ladányi Erika, illetve a két korábbi munkatárs, T. Zuggó Tünde és Szúcs Ágnes kitartását,
lelkesedését, odaadását.
– A koncepció fókuszában az idősek aktivizálása, az elmagányosodás megakadályozása,
a társadalmi szemléletváltás elősegítése, a generációk közötti együttműködés erősítése és
a meglévő képességek előhívása áll. Időről időre meg kell vizsgálni, hogy ezek hogyan
valósulnak meg. 2012-ben és 2014-ben már volt ilyen kutatás, itt az ideje újra feltenni a
kérdéseket – hangsúlyozta Kállay Gáborné. Hozzátette: a vizsgálatok eredményei, a vis�szajelzések és a tapasztalatok alapján 2019-re megújítanák a Ferencváros lakosságának
egynegyedét érintő koncepciót, amely így új lendületet kaphat.
Az aktualizálás során több olyan témát vonnának be, amely a koncepció létrejötte óta
vált a mindennapok részévé. A demencia esetében az interprofesszionális, azaz hivatások
közötti kapcsolatokat erősítenék, hogy az egészségügyi és a szociális szféra dolgozói
összehangoltan tudjanak segíteni. A nyugdíjasszövetkezeti munkavállalás ügyében helyi
munkaadókkal és munkavállalókkal vennék fel a kapcsolatot, és tartanának a lehetőségekről általános tájékoztatást. A társadalmi felelősségvállalás jegyében az idősek többek
között a Ferencvárosi Tanodában önkénteskedhetnének, míg az itt működő nagyvállalatok arra keresik az alkalmat, hogy önkénteseikkel a kerület nyugdíjasait támogassák.
Mivel a ferencvárosi kulturális események is egyre népszerűbbek a szépkorúak körében,
tervben van egy IX. kerületi nyugdíjas tehetségeket bemutató fesztivál szervezése is. Az
alpolgármester hozzátette: reméli, a koncepció megújítása meghozhatja Ferencvárosnak
a harmadik Idősbarát Önkormányzat díjat.					
M. K.

MEGHÍVÓ: NYITOTT EGÉSZSÉGNAP
Tisztelt IX. kerületi Polgárok!
Ferencváros Önkormányzata és a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a kerület lakosságának
egészségmegőrzése érdekében 2018.
október 13-án „Nyitott Egészségnapot”
szervez, amely részeként felvilágosító
előadásokon, illetve különböző szűrővizsgálatokon vehetnek részt.

A szűrővizsgálatokon való részvétel érkezési sorrendben történik, előzetesen nem
szükséges időpontot egyeztetnie.
Bővebb felvilágosításért kérjük, hívja a
06/1/455-4570-es telefonszámot vagy keresse fel a www.ferencvaros.hu honlapot.
A rendezvényen való részvétel ingyenes!
Ferencváros Önkormányzata
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Idősügyi programajánló
Gyógytorna
Szeptember 26., október 3.
(szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
ÉRTESÍTÉS: A Dési Huber
Művelődési Házban
(Toronyház u. 17/B)
szeptember 26-án a gyógytorna ELMARAD! Október
3-án a megszokottak szerint
lesz a foglalkozás.
Táncklub
Én táncolnék veled…
Szeptember 26., október 3.
(szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
3-1-2 meridiántorna
Szeptember 26., október 3.
(szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)
Fiatalító tibeti
és kínai energiajóga
Szeptember 27., október 4.
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi
Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/B)
Mindentudás
Akadémiája
Ékszertörténet: A drágakövekről általában
Szeptember 27. (csütörtök)
15.30 óra

Házasságkötő terem
(Bakáts tér 1.)
Művésztanári hangverseny
Október 1. (hétfő) 17.30 óra
Ádám Jenő Zeneiskola,
díszterem (Köztelek u. 8.)
Vízitorna
Szeptember 28., október 5.
(péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda
(Lobogó u. 1.)
Molnár Ferenc Általános
Iskola uszoda (Mester u. 19.)
Nárciszültetés
A Magyar Hospice Alapítvány és Ferencváros Önkormányzata 7. közös nárciszültetése
Október 2. (kedd) 10.00 óra
Szeretettel várunk minden
időskorút és fiatalt egyaránt!
József Attila-lakótelep,
Nyúldomb
Őszi séta haladóknak
Október 2. (kedd) 10.00 óra
Találkozó: Lenhossék u.
24–28.
Belső értékeink
nyomában
Október 3. (szerda)
14.00 óra
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)

Emlékezés
az aradi vértanúkra
Október 6. (szombat)
9.00 óra
Találkozó: Fiumei úti sírkert,
főbejárat
További információ: Kiss
Ádám, tel.: 06/70/212-1288
Így lettem én…
Október 8. (hétfő) 16.00 óra
Kopeczky Lajos sportújságíró, riporter történetei pályafutásáról, sportos kérdésekről
nem csak férfiaknak.
Claro Bisztró (Ráday u. 35.)
Szó és ember
irodalmi sorozat
Október 9. (kedd) 14.00 óra
Vendég: Darvasi Ilona,
a Turay Ida Színház alapító
igazgatója, jelmez- és díszlettervező
Beszélgetőtárs:
Topolcsányi Laura
FSZEK Boráros téri Könyvtár (Boráros tér 2.)
Előzetes
regisztrációhoz kötött
képzések, tanfolyamok
Kezdő angolnyelv-tanfolyam
(Dési Művelődési Ház):
hétfőnként 11.00 óra
Haladó angolnyelv-tanfolyam (Dési Művelődési Ház):
csütörtökönként
11.00 óra
Kezdő angolnyelv-tanfolyam
(Borostyán Idősek
Klubja): hétfőnként 14.00 óra
Középhaladó
angolnyelvtanfolyam (Borostyán Idősek
Klubja):
hétfőnként
15.00 óra
Haladó angolnyelvtanfolyam (FMK):
csütörtökönként
14.00 óra

Középhaladó németnyelv-tanfolyam (FMK):
péntekenként 11.00 óra
Számítógépes
kurzusok
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
(Lónyay u. 4/C–8.)
Általános számítógép-kezelői
és laptoptanfolyam
csütörtökönként 13.30 órától.
Első foglalkozás október
4-én.
Mobileszköz-használati
képzés
csütörtökönként 14.30 órától.
Első foglalkozás
október 4-én.
Ericsson számítógép-kezelői
haladó tanfolyam
péntekenként 15.00 órától
Első foglalkozás
október 5-én.
Ferencvárosi Sport Iskola
(Telepy u. 17., bejárat
a Tűzoltó utca felől)
Kezdő számítógép-kezelői
tanfolyam
hétfőnként 8.30 órától
Első foglalkozás
október 1-jén
Haladó számítógép-kezelői
tanfolyam
hétfőnként 10.00 órától
Első foglalkozás
október 1-jén
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
Chikung
(Lenhossék u. 24–28.):
keddenként 11.00 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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Karola nővér élete maga a 20. század
„Milyen néni az?” „Apáca néni.” „Én is olyan leszek!”
– idézte fel ötéveskori emlékét Varga Anna, akit 100.
születésnapján a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont diákjai, valamint Bácskai János polgármester
köszöntött fel.

Varga Anna, rendi nevén Karola nővér 1918. szeptember 15-én jött
a világra Nagyerzsébetlakon (ma: Belo Blato, Szerbia). Születése
után néhány hónappal alakult meg a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, ekkor szüleivel Erdélybe, Bözödre költöztek, templomba
a szomszédos Bözödújfaluba jártak. Utóbbit ma már nem találni a
térképen, mivel a romániai falurombolás jelképévé vált települést
fokozatosan kitelepítették, majd 1994-ben elárasztották vízzel –
templomtornya még 20 évig dacolt az árral.
Szüleit tizenegy éves korára elvesztette, nevelőszülőkhöz került,
majd 1936-ban belépett a Boldogasszony Iskolanővérek rendjébe.
Különféle funkciókban dolgozott Szegeden, Debrecenben, Eleken
és Újszászon, ám a szocialista államhatalom 1950-ben megszüntette
a szerzetesrendeket, ekkor ápoló lett Győrben. 1999 óta él Ferencvárosban, 75 esztendőt töltött a rend szolgálatában.
Az ünnepeltet a Patrona Hungariae iskola másodikosai és nyolcadikosai fuvoladuettel és áldásénekléssel köszöntötték, Bácskai
János pedig átnyújtotta Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját,
valamint a kerület ajándékait: egy üveg somlói bort, egy csokor
virágot és több, Ferencvárost bemutató könyvet. A polgármester

arra emlékeztetett, szépkorúakkal beszélgetve mindig a jó emlékek
és élmények vannak túlsúlyban, a rosszak idővel elhomályosulnak. Megemlítette a katolikus egyház újító, 19. századi püspökét,
Ranolder Jánost is, aki hét intézetet alapított, hogy a katolikus érzelmű magyar leányok – az addig kötelező német helyett – anyanyelvükön tanulhassanak. Ezek egyike a mai Leövey Klára Gimnázium
épületében működött.
M. K.

Mici néni 100 éves
Bácskai János polgármester köszöntötte a centenáriumi születésnapon Pállfy Józsefné Szirtes Máriát, aki 1918. szeptember 15-én,
Budapesten látta meg a napvilágot. Mici néni felső kereskedelmi
iskolát végzett, majd többek között a Pest-Budai Vendéglátó Vállalat
üzletvezetőjeként dolgozott. Hatvanévesen – azaz immár negyven

esztendeje – ment nyugdíjba. 1966-ban lett a IX. kerület lakója, és
bár néhány éve a józsefvárosi Napfény Otthonban él, megmaradt
ferencvárosinak. A tökéletes szellemi frissességnek örvendő hölgy
szeret keresztrejtvényt fejteni és televíziót nézni, különösen a politikai műsorokat kedveli.
Az ünnepségen Bácskai János felolvasta és átadta Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját, valamint átnyújtotta Ferencváros
ajándékait, egyebek mellett egy hagyományos kerületi terméket,
egy üveg Unicumot, annak is a tokaji aszúval házasított változatát.
Lánya, Balázsné Pálffy Anikó – a jelenlévők mellett – külön köszönetet mondott a barátságos, szerető közeget nyújtó Napfény
Otthon dolgozóinak is, akik révén édesanyja egyre csak fiatalodik.
M. K.

KULTÚRA
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A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAJÁNLÓJA
ÉletMiNŐség SZALON
SZEPTEMBER 27., CSÜTÖRTÖK 17.00
Szelíd gyógymód, Aromaterápia az egészség szolgálatában
Előadást tart: Duka Annamária Selina test- és tudatedző

„SZEPTEMBER VOLT”
SZEPTEMBER 28., PÉNTEK 15.00
A Ferencvárosi Művészetkedvelők Társaságának
báli rendezvénye
Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek. Zenél: Tarnai Ágnes
Belépő: 700 Ft
SZÍNHÁZ
SZEPTEMBER 30., VASÁRNAP 16.00
A Dramatic Art Produkciós Iroda bemutatja:
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY: A KIS HERCEG
Zenés mesejáték (1 óra, szünet nélkül)
Rendező: Dénes Viktor
Belépő: 1800 Ft
ÉLETMINŐSÉG FESZTIVÁL
OKTÓBER 6., SZOMBAT 10.00–18.00
A IV. ÉletMinőség Fesztivál kiemelt témája a táplálkozás,
melyen elismert szakemberek tartanak előadást a teljes értékű
táplálkozásról, az élelmiszer-biztonságról, az elhízás
pszichológiai hátteréről és az ételallergiáról.
A részletes program és az akkreditációs jelentkezési lap
letölthető a www.etelife.hu weboldalról.
Bővebb indormáció: Facebook/Életminőség Szalon
TANFOLYAMAJÁNLÓ! REMBRANDT-KÖR
Festőiskola kezdőknek és haladóknak
– ismerkedés a festészeti ágakkal
A REMBRANDT Stúdió tanfolyama folyamatos bekapcsolódási
lehetőséggel várja a jelentkezőket kezdő és haladó festészeti
kurzusára.
Részvételi díj: 2700 Ft/alk., 9400 Ft/havi bérlet,
minden hétfőn 18.00-tól
Vágó Zoltán festőművész
tel.: +36 (30) 415-4373
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Ólomüvegablak-tervektől
a villanyvonatokig
Egy 20. századi polihisztor, Nemes Takách Lajos széles körű
munkásságát mutatja be a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény szeptember 29-éig megtekinthető kiállítása.
Az 1915-ben született művész polgári foglalkozását tekintve magyar-történelem szakos általános iskolai tanár volt, aki szabadidejében alkotott, ám művei rendkívüli tehetségről tettek tanúbizonyságot. Az alkotások megszületését a tálentum és kreativitás mellett az
is segítette, hogy hat gyermeke számára az általa készített játékokkal
tudta biztosítani az önfeledt gyermekkort.
A tárlat gerincét az ’50-es évek közepéig készített ólomüvegablak-tervek adják; megalkotta például a városmajori Jézus Szíve
templom II. világháborúban megsérült ablakának helyreállítási
koncepcióját is – ez a munkája kiemelt helyet kapott a Helytörténeti
Gyűjteményben. A többi terv esetében érdemes tanulmányozni azt
is, hogy mindig az adott korszaknak megfelelő stílusban dolgozott.
– Egyedi, szemet gyönyörködtető motívumokkal és színhasználattal alkotta meg műveit Nemes Takách Lajos, akinek tájképei
temperával készültek, ennek ellenére a színei ragyogni is tudnak
– ezt már Nemes Takách László, az alkotó fia, a Magyar Nemzeti
Múzeum nyugalmazott főrestaurátora mondta el a kiállítás megnyitóján. Hozzátette, az átfogó tárlat anyaga sokáig fiókban hevert,
az utóbbi időben azonban nagy érdeklődés tapasztalható iránta.
A látogatók számára azt ajánlotta, az egyes művek részleteit is

érdemes alaposan tanulmányozni, mivel az emelkedett hangulatú
festményeken is előfordulhat egy-egy fricska.
A képek mellett a falakon és a tárlókban megtekinthetők a művész
kárpit- és díszlettervei, az általa készített társasjátékok, villanyvasútmodell mozdonyok és kocsik – amelyeknek még a kerekeit a család
esztergálta –, illetve irodalmi művei. Nemes Takách Lajos ugyanis
– 1978-ban bekövetkezett haláláig – száznál is több verset, öt drámát és egy misztériumjátékot írt, utóbbit Ciklián királyfi címmel.
M. K.

Kreatívan – Velünk – Újratöltve 2018
Ismét az iparművészeti és faipari képzést folytató Kozma Lajos Faipari Szakgimnázium diákjainak munkáiból nyílt kiállítás a Mester Galéria és Közösségi Térben (MeGKöT), szeptember 19-én. A megnyitón közreműködött Ódor Csillag
csellóművész, köszöntőt mondott Kállay Gáborné alpolgármester.
Vincze Angéla, a MeGKöT művészeti
vezetője felszólalásában emlékeztetett: a
galériában idén már második alkalommal
rendeztek tárlatot a 135 éves iskola dekoratőr tanulóinak munkáiból, melyet az előző
kiállítás és a hozzá kapcsolódó workshopok
nagy sikere indokolt.
„Minden ember egyedi és megismételhetetlen, akár egy fa vagy egy
művészeti alkotás. Ez adja rendkívüli értéküket” – Kállay Gáborné
az iskola mottójával köszöntötte a
látogatókat, valamint az intézmény
tanárait és tehetséges ifjú művészeit. Ferencváros kultúráért felelős
alpolgármestere kiemelte: örvendetes, hogy a patinás, nagy kulturális
jelentőségű tanintézmény, amelyben nem csupán jó szakembereket,
hanem – mint arról a kiállított alkotások is tanúskodnak – művészeket

is nevelnek, rendszeresen részt vesz a IX.
kerületi továbbtanulási börzén is.
– A Budapesti Komplex SzC Kozma Lajos
Faipari Szakgimnázium kettős jubileumot
ünnepel az idén: 135 esztendeje alapították
az iskolát és 70 éve hunyt el jelenlegi névadója, a 20. század kiemelkedő alkotója,

építész, belsőépítész, iparművész, grafikus –
mondta el Borbola Erika tagintézmény-vezető. Az eredetileg faipari iskola 12 esztendeje alapította meg az alkalmazott művész
szakot, jelenleg dekoratőri képzést folytatnak, ahol a kreativitás és a dizájn találkozásából születnek meg a kiállításon látható
alkotások is. Az intézményvezető
köszönetet mondott a galériának az
ismételt bemutatkozási lehetőségért.
A tárlatot Kovács Csaba, az iskola
művésztanára nyitotta meg, aki ismertette az 5 éves művészeti képzés
felépítését, és méltatta a kiállított
plasztikákat, grafikákat, kollázsokat, valamint a formatervezési vázlatokat és vizsgamunkákat.
A kiállítás október 13-áig tekinthető meg a Mester utca 5. szám alatt.
forrás: ferencvaros.hu
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A tribádok éjszakája a Török
Pál utcában

A Pinceszínház
októberi műsora
2., kedd 		
19.00 Háy János: A Gézagyerek
3., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary 		
			
– Dixieland-klub
5., péntek
15.00 Megemlékezés az október 6-i
			nemzeti gyásznap alkalmából
			(ingyenes program)
6., szombat
19.00 Háy János: A Herner Ferike faterja
7., vasárnap
14.30 Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
10., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary
			
– Dixieland-klub
13., szombat
15.00 Háy János: A Gézagyerek
17., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary
			
– Dixieland-klub
18., csütörtök
19.00 Per Olov Enquist:
			A tribádok éjszakája
			
nyilvános főpróba (félárú jegyek!)
19., péntek
19.00 PER OLOV ENQUIST:
			A TRIBÁDOK ÉJSZAKÁJA
			
BEMUTATÓ
21., vasárnap
19:00 Tasnádi István: Paravarieté
24., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary
			
– Dixieland-klub
27., szombat
19.00 Per Olov Enquist:
			A tribádok éjszakája
28., vasárnap
19.00 Háy János: A Herner Ferike faterja
29., hétfő
19.00 Székely Csaba: Bányavirág
31., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary
			
– Dixieland-klub
Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával
20 százalékos kedvezményt kapnak a jegyek árából,
a 60 év feletti kerületiek pedig további 10 százalékkal
olcsóbban juthatnak hozzá a belépőkhöz.

Valóság és fikció, érzelem és szexualitás, fájdalom és szerepjáték kavarog a Pinceszínház októberi bemutatójában.
Per Olov Enquist drámája már megjelenésekor heves indulatokat váltott ki, ugyanis az 1975-ben, a „női egyenjogúság
évében” született darab a nőgyűlölettel vádolt jeles svéd író, August
Strindberg válásáról szól. Nyíltan, nyersen, néha szókimondóan,
életrajzi hiteleséggel, ugyanakkor rengeteg humorral, groteszk játékossággal állít színre olyan tabukat, mint a leszbikus vonzalom,
a női alkoholizmus vagy a házasságon belüli lelki erőszak.

Minden szinten válságban az élet: egy bukott házasság után vagyunk, a színpadon épp egy bukott darab próbái zajlanak. Strindberg írta, felesége és annak szerelme/szeretője játssza. Ám Enquist
igen jó érzékkel kerüli a „híresember-drámák”, a kitalált lélektani
spekulációk csapdáit. Az előadás szerelemről, férfi és nő közötti
harcokról, méltóságról, kiszolgáltatottságról, emberi élethelyzetekről
szól. Élveboncolás színházi eszközökkel, egy sörraktárnak használt
színpadon, valahol Koppenhágában, az előző századforduló idején.
Kortárs játék örök szerepekkel.
Szereposztás:
August Strindberg			
Kaszás Gergő
Siri von Essen				
Györgyi Anna
Marie Caroline David			
Juhász Réka
Viggo Schiwe				
Gömöri András Máté
Bemutató: 2018. október 19.

MEGHÍVÓ
A Ferencvárosi Kolping Család szeretettel hívja Önt és kedves családját 2018.
október 7-én, vasárnap délelőtt 10.30-ra a
Bakáts téri házasságkötő terembe, ahol a
Bakáts téri templom
búcsúnapja alkalmából a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem
Információstechnológiai és Bionikai
Karának Kamarakórusa lép fel Bércesné
dr. Novák Ágnes vezényletével.
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Közreműködik Nemes Mónika és Onder
Ágnes ének, valamint Goretity Árpád
zongorán.

Műsoron Bach, Händel, Mozart és
Saint-Saëns egyházzenei művei, Bárdos, Bartók és Kodály népdalfeldolgozásai, valamint
Chopin-mazurkák
és mai szerzők egyházi ihletésű, népszerű kórusművei.
A koncert ingyenes,
adományokat köszönettel fogadunk.
(fotó: PPKE ITK
VM Stúdió)
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JOGA VAN TUDNI!

A kártérítési felelősség általános szabályai
Azt mindenki tudja, hogy a törvény tiltja a
jogellenes károkozást, és ha valaki másnak
jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ugyanakkor a kártérítési felelősségnek
vannak kevésbé ismert szabályai, ezeket
ismertetem most.
A károkozó nem minden esetben felel tettéért, ugyanis mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. Vagyis minden károkozás jogellenes,
de vannak kivételek, például, ha a károkozó
a kárt a károsult beleegyezésével okozta,
vagy jogtalan támadás, illetve a jogtalan
és közvetlen támadásra utaló fenyegetés
elhárítása érdekében a támadónak okozta,
ha az elhárítással a szükséges mértéket nem
lépte túl.
A felelősség megállapításához szükséges
még az okozati összefüggés megállapítása
is. De nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet
a károkozó nem látott előre, és nem is kellett
előre látnia.
Fő szabály szerint a károkozó a károsult
teljes kárát köteles megtéríteni. Ennek tartalma a következő:
• a károsult vagyonában beállott értékcsökkenés
• az elmaradt vagyoni előny

•

a károsultat ért vagyoni hátrányok
kiküszöböléséhez szükséges költség
A kártérítés összegét csökkenteni kell a károsultnak a károkozásból származó vagyoni
előnyével, kivéve, ha ez az eset körülményeire tekintettel nem indokolt.
Ha még nem következett be a kár, de a
károsodás veszélye fennáll, akkor a veszélyeztetett kérheti a bíróságtól, hogy azt, aki
a veszélyt előidézte, az eset körülményeihez
képest:
• tiltsa el a veszélyeztető magatartástól
• kötelezze a kár megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételére
• kötelezze megfelelő biztosíték adására
Ha többen közösen okoznak kárt, felelősségük a károsulttal szemben egyetemleges
(vagyis mindannyian felelnek a kárért),
viszont egymás között magatartásuk felróhatósága arányában felelősek, ha ez nem
megállapítható, közrehatásuk arányában
viselik annak következményit. Ha a közrehatás arányát sem lehet megállapítani, a
kárt a károkozók egymás között egyenlő
arányban viselik.
A károsultat kármegelőzési, kárelhárítási és
kárenyhítési kötelezettség terheli. Az e kötelezettségek felróható megszegése miatt keletkezett kárt a károkozó nem köteles megtéríteni.

A károkozó a kárt pénzben köteles megtéríteni, kivéve, ha a körülmények a kár
természetben való megtérítését indokolják.
A jövőben rendszeresen felmerülő károk
megtérítésére a bíróság időszakonként vis�szatérően előre fizetendő, meghatározott
összegű járadékot is meghatározhat, de a
bíróság a kártérítés módjának meghatározásánál nincs kötve a károsult kérelméhez,
viszont a kártérítésnek azt a módját nem
alkalmazhatja, amely ellen valamennyi fél
tiltakozik.
Akinek munkaképessége a károkozás bekövetkezte folytán csökkent, akkor követelhet jövedelempótló járadékot, ha a káreset
utáni jövedelme az azt megelőző időszak
jövedelmét neki fel nem róható okból nem
éri el, ennek mértékét a károsodást megelőző egy évben elért havi átlagjövedelmének
alapulvételével kell meghatározni.
Ha a kár mértéke nem állapítható meg, a
károkozásért felelős személy olyan összegű
kártérítés megfizetésére köteles, amely a
károsult kárának a kiegyenlítésére alkalmas,
annak összege a károsodás bekövetkeztekor
nyomban esedékes.
Dr. Niklai Zoltán ügyvéd,
1098 Budapest, Lobogó u. 5.
06/70/770-0510

RENDŐRSÉGI HÍREK
Beismerte tettét az ékszerbolti rabló

A vádlott idén tavasszal két fővárosi ékszerboltban is megpróbált
rabolni, ám a Ferenc körúti üzletben az eladó olyan határozottan
lépett fel a késsel fenyegetőző férfival szemben, hogy a támadó
meghátrált, és elmenekült. A következő rablási kísérletekor azonban már sikerrel járt, viszont a nyomozók még aznap elfogták
a Nyugati téri aluljáróban. A Fővárosi Főügyészség közleménye
szerint a 37 esztendős, erőszakos, többszörös visszaeső vádlott
beismerte tettét a szeptember 19-én tartott nyilvános ülésen,
amely a tárgyalást készítette elő. Mivel a bíróság szerint a beismerés önkéntessége felől nincs kétség, elfogadták azt. Az új
büntetőeljárási törvény szerint, ha az előkészítő ülésen a vádlott
beismerő vallomást tesz, akkor nem kaphat súlyosabb büntetést,
mint 16 év fegyház és 10 éven át tartó közügyek gyakorlásától
való eltiltás. A rendelkezés alapvető célja az eljárások gyorsítása,
ez most úgy jutott érvényre, hogy az elkövetés után 4 hónappal
már elsőfokú ítélet születhetett az ügyben. Az ékszerbolti rablót
végül 12 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltás mel-

lékbüntetésre ítélték. A bíróság az ítélet kihirdetését követően –
mivel az nem jogerős – fenntartotta a vádlott letartóztatását.

Vádemelést javasolnak a bántalmazóval szemben

A IX. kerületi rendőrkapitányság nyomozást folytatott G. Zoltán
budapesti lakos ellen, aki április 1-jén a hajnali órákban, a Könyves
Kálmán körút Rákóczi híd felhajtó alatt lévő gyalogos-aluljáróban – ahol hajléktalanként él – élettársával szóváltásba keveredett, a nő arcát és felsőtestét több alkalommal megütötte, majd
egy erőteljes mozdulattal hanyatt lökte, amelynek következtében
a sértett a betonpadlóba verte a fejét. A bántalmazást követően
élettársa mellé feküdt aludni, és csak néhány órával később észlelte,
hogy annak feje erősen vérzik. Ekkor megpróbált segítséget kérni.
A bántalmazás következtében a sértetnek nyolc napon túl gyógyuló,
többszörös, szilánkos orr- és arccsonttörése keletkezett. A rendőrség
különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés bűntettének
megalapozott gyanújával, vádemelési javaslattal adta át az ügyet
az illetékes ügyészségnek.

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

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.

Használt Zepter Bioptron lámpát,
Színterápiát, Légterápiát és Ceragem ágyat vásárolok készpénzért!
Érdeklődni: 06/20/529-9861.

Mérlegképes könyvelő munkatársat keresünk. Telefon: 06/30/9627985, e-mail: 9627985@163.com

Sürgősen keresek eladó ingatlant
a kerületben készpénzfizetéssel.
Tel.: 06/30/490-8837.

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.
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TÁJÉKOZTATÓ: TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
Magyarország Kormánya a főváros IX. kerületében bejelentett
lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére téli rezsicsökkentés keretében egyszeri támogatást
nyújt azon igénylők számára, akik a korábbi rezsicsökkentés által
biztosított támogatásban nem részesültek (a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások). A kizárólag
elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak
az igénybejelentésre!
A támogatás természetbeni juttatás (tűzifa, szén, propán-bután
palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett),
kizárólag a fűtőanyagra vonatkozik, a szállítási és darabolási
költségeket nem fedezi.
A támogatás igényléséhez háztartásonként egy igénybejelentő nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet legkésőbb 2018. október 15. napjáig lehet benyújtani. A határidő lejártát követően
a nyilatkozatok leadására nincs lehetőség!

Az igénybejelentő nyilatkozat és az ahhoz kapcsolódó adatkezelési
tájékoztató elektronikus formában megtalálható honlapunkon,
valamint papíralapon a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 14., Lenhossék u. 24–28., Toronyház
u. 3/B, Ecseri út 19.
Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtható posti úton, illetve személyesen a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain.
További információ kérhető:
• személyesen: a Humánszolgáltatási Irodán
(Lenhossék u. 24–28., ügyfélfogadás: hétfő: 8–18,
kedd, szerda, csütörtök: 8–16, péntek 8–12 óráig
• 215-1077/459-as és 465-ös telefonszámon
• humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

Ferencvárosi Iskolakezdési Támogatás
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően Ferencváros
Önkormányzata a törvényes
képviselő kérelmére Ferencvárosi Iskolakezdési Támogatást
biztosít a gyermekét egyedül
nevelő szülő, a három- vagy
többgyermekes, illetve a tartósan beteg gyermeket nevelő családok nappali tagozatos
(általános, közép- és szakiskolák), IX. kerületben lakóhellyel
rendelkező és életvitelszerűen

itt tartózkodó tanulói részére.
A támogatás összege diákonként 6000 forint. Ferencváros Önkormányzata ezzel az
intézkedésével is könnyíteni
szeretné a rászoruló családok
beiskolázási terheit.
A kérelem október 31-éig
nyújtható be.A kérelemhez
csatolni szükséges a kérelmező
és családtagjainak lakcímigazolvány-másolatát, valamint
az intézmény által kiállított

tanulói jogviszony igazolását
a 2018/2019. tanévről.
A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain átvehető, valamint a
www.ferencvaros.hu oldalról
letölthető. A kérelem benyújtható postai úton, valamint
személyesen a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatain:
Bakáts tér 14., Lenhossék u.
24–28., Toronyház u. 3/B,
Ecseri út 19.

További információ kérhető:
• személyesen a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék
u. 24–28., ügyfélfogadás:
hétfő: 8.00–18.00, kedd,
szerda, csütörtök: 8.00–16.00
óráig, péntek 8.00–12.00)
• A 06/1/215-1077/459-es telefonszámon
• A humanszolg@ferencvaros.
hu e-mail címen

FELHÍVÁS: BURSA HUNGARICA FERENCVÁROSI DIÁKOKNAK IS!
Ferencváros Önkormányzata
csatlakozott a 2019. évi Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által kiírt
felhívás megtekinthető a www.
emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
honlapon. Az „A” (felsőoktatási hallgatók számára), illetve a
„B” (felsőoktatási tanulmányokat megkezdeni kívánó fiatalok
számára) típusú pályázat 2018.
október 5-étől nyújtható be.
Az ösztöndíjra jogosult tanulók csak elektronikus regisztrációt követően nyújthatják be
pályázatukat.
A pályázat beadásához a
Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együtt-

működési Rendszerében
(EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https://www.
eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
A regisztráció után lehetséges
a személyes és a pályázati adatok feltöltése. Ezt követően a
pályázati űrlapot egy példányban kinyomtatva és aláírva a
kötelező mellékletekkel együtt,
zárt borítékban a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Irodájára
kell eljuttatni. Cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24–28.
A borítékra annyit kell ráírni:
„Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj”.

A pályázat kizárólag a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes.
A pályázatok benyújtásának
határideje: 2018. november 7.
Ferencváros Önkormányzata
csak az illetékességi területén
állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázókat részesítheti
támogatásban. A szociális rászorultság meghatározását a
képviselő-testület 29/2011.
(X.11.) számú, a Bursa Hungarica Felsősoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
elbírálásának szabályairól szóló
rendelete tartalmazza.
Az önkormányzat kizárja a
bírálatból az EPER-Bursa rend-

szerben nem rögzített, illetve a
nem a rendszerből nyomtatott
pályázati űrlapon, vagy a határidőn túl benyújtott, valamint a
formailag nem megfelelő pályázatokat. Érdemben kizárólag
a határidőn belül benyújtott és
formailag megfelelő pályázatokat bírálják el.
További kérdéseivel kapcsolatban forduljon bizalommal a
Humánszolgáltatási Iroda munkatársaihoz az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
• Személyesen: Lenhossék u.
24–28. Ügyfélfogadás: hétfő:
8–18, kedd, szerda, csütörtök:
8–16.30, péntek: 8–12.30 óra.
Telefon: 215-1077/384,
• E-mail cím: humanszolg@
ferencvaros.hu
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Henger Alina
(2018. július 12.)

Péter Gilbert Tamás
(2018. augusztus 9.)

Maros Viktória
(2018. március 6.)

Gürez Can
(2018. augusztus 13.)

REJTVÉNY

Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi babák fotóit
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!
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Esőhelyszín:�Ferencvárosi�Művelődési�Központ
Színes�programokkal�várjuk�a�gyerekeket,�családokat�a�Kerekerdő parkba!

10.00
11.15
12.20
13.00
13.15
14.00
15.00

HALÁSZ�JUDIT
„CSIRIBIRI” GYERMEKKONCERT

HAHÓ�EGYÜTTES
BARBONCÁS:�FEKETE�KISASSZONY
ROMANO�GLASZO
GYEREKRAJZ�KIÁLLÍTÁS�MEGNYITÓ
BATYU�SZÍNHÁZ:�RAVASZDI�MESTER
VERSI VARSA�(KONCERT�A�JÁTSZÓTÉREN)
KÖSZÖNTŐT�MOND:�KÁLLAY�GÁBORNÉ�ALPOLGÁRMESTER

Népi�kézműveskedés – Játékos Tudomány,�Furfangos�Csudavilág,�Interaktív�Játszóház –
Hennázás – Rajzkiállítás – Állatsimogató�a�Kanga�alapítvánnyal – Ugrálóvár

Várunk�mindenkit�szeretettel!

Bővebb információ:

Ferencvárosi Művelődési Központ – 1096 Budapest, Haller utca 27.
Telefonszám: 06 1 216-1300, www.fmkportal.hu

www.ferencvaros.hu

