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Itt és Most: újabb közösségi tér
várja a fiatalokat Ferencvárosban

Háromnapos fesztivállal kezdte meg működését a Ráday utca 18. szám alatt január 25-én megnyílt színház- és ifjúsági
klub, amely hetedikként csatlakozott a IX. kerületi közösségi terekhez. Az Itt és Most Társulat improvizációs előadásokkal, színjátszó tréningekkel és tehetségkutatással színesíti a diákság életét.
– Az improvizációs technikák elsajátítása
feltölt minket, fejleszti készségeinket és
szebbé teszi mindennapjainkat – kezdte
köszöntőjét Szőke Gábor, a társulat operatív vezetője, amit Varju Nándor szakmai
főnök azzal egészített ki: ha gyakoroljuk az
„imprózást”, az életben is jobban megálljuk
a helyünket. 15 perccel később – bepillantva
előadásukba – mindenki számára érthetővé
vált, miről is beszélnek. A közönség és a
színészek között szinte azonnal „leomlik a

fal”, mikor a társulat rögtönzött játékokba
vonja be a diákokat, vagy arra kéri őket,
meséljék el egy iskolai sztorijukat, hogy
„ad hoc” jelenetet varázsoljanak belőle. Egy
másik feladatban minél lehetetlenebb magyarázatokat kellett adni az igazgató úrnak
arra, miért késtük le az első órát. Közben
a moderátor megállítja a jelenetet és instrukciókat ad, milyen stílusban, helyzetben,
vagy érzelmi állapotban folytatódjon tovább
a párbeszéd, ami bőséges humorforrást kí-

nál a szereplőknek. Mindeközben a közönség észre sem veszi, hogy úgy dolgozik
és nevet együtt a stábbal, mintha régóta
ismernék egymást.
– Az improvizációs gyakorlatok lényege,
hogy előhozza a mindenkiben ott szun�nyadó gyermeki, játékos ént, ennek pedig
személyiség- és közösségfejlesztő hatása
van – mesélt a műfaj pozitívumairól Szőke
Gábor.

Folytatás a 2. oldalon

2019-ben már a háromgyermekes családok is igényelhetik a Ferencvárosi élelmiszer-támogatást. 15. oldal

ÉRZÉKENYÍTÉS

CSALÁDSEGÍTŐ

KÖNYVET HÁZHOZ

A fogyatékkal élő emberek, valamint
az általuk űzött sportok világával
ismerkedhettek meg a Telepy utcai
sportiskola diákjai.

Dobák-Kiss Tímeával, a Ferencvárosi Család- és Gyermekjóléti
Központ vezetőjével munkájuk
kihívásairól beszélgettünk.

Egy szolgáltatás azoknak, akik
szeretnek olvasni, a könyvtár
személyes látogatását azonban
nem tudják megoldani.
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Folytatás az 1. oldalról
Az Itt és Most Művészeti Alapítvány azzal a céllal pályázta meg
az egykori DocuArt mozinak otthont adó Ráday utca 18. alatti helyiség bérleti jogát, hogy számos társszervezettel együttműködve
kulturális programközpontot teremtsen a környzezettudatosság és
a közös játék jegyében. Ferencváros új közösségi tere háromnapos
ingyenes nyitófesztivállal mutatkozott be, melyben szerepet kapott
improvizációs kurzus, zenés népmesejáték, társasjáték-foglalkozás,
színházi előadás, valamint egyik fontos partnerük, a Fiatal Írók
Szövetségének estje is. Bácskai János polgármester nyitóbeszédében
hangsúlyozta: fontos, hogy felnőttként se felejtsünk el játszani, majd
hozzátette, az önkormányzat mindig is támogatni fogja a civilek
közösségépítő munkáját.
Az Itt és Most Társulat eddig Újbudán, a Fadrusz utca 12.-ben
működött egy 40 fős pinceszínházban, a tervek szerint ezután mindkét helyszínen tartanak majd változatos programokat. Remix című
műsoruk például a slam poetry és az imprószínház műfaji fúziója,
melyben az ország legjobb slammer költői dolgoznak át ismert
magyar slágereket. Az előadások mellett a társulat kezdő és haladó
improvizációs tréningeket is tart, amelyekre fiatalok és kevésbé

ifjak is jelentkezhetnek. – Olyan helyet kívánunk teremteni, ahová nem csak egy program miatt lehet betérni. A vendéget nálunk
kávézóhangulat, kényelmes kanapék fogadják, ahol lehet lazulni,
netezni, Facebookozni, filmet nézni, ügyet intézni, vagy csupán
egy jót csevegni a barátokkal – tette hozzá Gábor, az alapítvány
elnök-kurátora. A társulat azt is szeretné elérni, hogy az új közösségi
tér fiatal tehetségek bemutatkozóhelyévé váljon.
T. D.

JÓZSEF ATTILA MINDENKINET 2019.
Ferencváros Önkormányzatának videopályázata, amely
első ízben 2015. április 11-én, a költő születésének 110.
évfordulója alkalmából lett megrendezve.

Olvasd József Attila verseit, készíts videót, és nyerj!
Tartalmi és formai feltételek:
• a pályázatra József Attila verseit feldolgozó alkotásokat: megzenésített változatot, kisfilmet, rövidfilmet vagy videoklipet
várnak, amelyben változtatás nélkül elhangzik József Attila
valamelyik költeménye (ez lehet egy teljes vers vagy részlet)
• a rögzítés történhet professzionális módon, de akár egy mobiltelefonnal is
• a felhívás elsősorban a hazai és határon túli magyar középiskolásoknak szól, de nyitott mindenki számára, aki 2019.
április 11. előtt nem töltötte be a 32. életévét
• egyéni, illetve csoportos (max. 10 fős) alkotás is készíthető
• minimum 30 másodperces, maximum 2 perces videókat várnak
• a pályázatokat (videókat) először a YouTube-ra kell feltölteni, majd a www.jozsefattilamindenkinet.hu oldalon a „Nevezés” menüpont alatt kell megadni a kért adatokat
• a pályázati videó csak a pályázati adatlap kitöltésével együtt
érvényes
• egy pályázó több videóval is pályázhat, de mindegyik videóhoz külön adatlapot kell kitölteni
A YouTube videó címének formátuma:
• mindenkiNET 2019. – a videó címe – a feldolgozott József
Attila-vers címe
Feltöltési időszak: 2019. március 1.–március 26. 24.00
Közönségszavazási határidő: 2019. március 28. 24.00
(szavazni ezután is lehet, de már nem számít bele az eredménybe!)

A közönségszavazás menete:
A beküldött videókra szavazni Facebook-felhasználóknak lehet a
www.jozsefattilamindenkinet.hu oldal „Szavazás” menüpontja alatt.
A voksok számát a 2019. március 28. 24.00 órakor érvényes adatok
alapján állapítják meg, az eredményt március 30-án 10 órakor teszik
közzé a honlapon és a Facebook-oldalon.

Szakmai értékelés: A közönségszavazás lejárta után szakmai zsűri dönt a helyezésekről, különdíjakról.
Az értékelés szempontjai: eredetiség, kreativitás, mondanivaló,
vizuális megjelenés, előadásmód
Jutalmak: GoPro Hero kamerák, Manfrotto fotóállványok, videoszerkesztő programok, külső merevlemezek (2 TB, ütésálló),
ajándékutalvány a Nemzeti Színház és a Ferencvárosi Pinceszínház
előadásaira, belépőjegy a Budapest Park és a MÜPA koncertjeire
Eredményhirdetés és díjátadó: Az ünnepélyes díjátadó gála
2019. április 11-én, az Ádám Jenő Zeneiskola dísztermében lesz a
Költészet Napja programsorozathoz kapcsolódva, melynek részleteiről minden érintettet a pályázati adatlapon megadott e-mail
címen, illetve telefonszámon előzetesen értesítenek.
A nyertesek nevét, pályamunkáját a honlapon és a Facebook-oldalon is közzéteszik.
Folyamatos hírek online:
• www.facebook.com/jozsefattilamindenkinet
• http://www.jozsefattilamindenkinet.hu/
Kapcsolat: jozsefattilamindenkinek@ferencvaros.hu

A MÁV Zrt. munkatársakat keres BUDAPESTRE az alábbi
munkakörökbe:
ALAPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL:
felsővezeték szerelő
kocsirendező/tolatásvezető
váltókezelő
KÖZÉPFOKÚ SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGGEL:
biztosítóberendezési műszerész
egyéb vasúti járművezető
pályamunkás

Amit ajánlunk: hosszú távú, biztos munkahely, kiszámítható munkaidő és jövedelem, választható béren kívüli juttatás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás,
utazási kedvezmény.

Jelentkezését a www.mavcsoport.hu/karrier oldalon várjuk.
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Gyújtogatók okozták a kollégiumtüzet

„Szándékos gyújtogatás miatt égett ki a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday Kollégiuma, amely során egy ember életét vesztette” – közölte február 1-jén tartott sajtótájékoztatóján Budapest rendőrfőkapitánya. Az áldozat családja, valamint a kollégium lakóinak megsegítésére összefogott az ország.
Terdik Tamás elmondta, a katasztrófavédelemmel végzett közös
munka eredményeként megállapították: a január 23-i tűzeset szándékos gyújtogatás következménye volt. Az ügyben három budapesti fiatalt – az egyik 16, a másik kettő 15 éves – gyanúsítottként hallgattak ki közveszélyokozás miatt. Ők ténybeli beismerő
vallomást tettek, tettüket megbánták, szabadlábon védekeznek.
A rendőr ezredes beszámolt róla: a három tinédzser január 23-án
egyikük otthonában találta ki, hogy valamit fel kellene gyújtani.
Kétszáz forintból körömlakklemosót vettek, majd a Markusovszky
térre mentek, hogy ott egy kukát vagy valami mást felgyújtsanak.
A kollégium falának volt támasztva egy szivacs, azt az egyikük
lelocsolta acetonnal, másikuk pedig meggyújtotta. Ezt követően
sietve távoztak a helyszínről. – Felelősen kijelenthetjük, hogy a
három fiatal együttes ténykedése hozzájárult a kollégium kiégéséhez
– közölte Terdik Tamás hozzátéve: az elkövetők tettüket „egyfajta
heccnek” tekintették, motivációjuk ebből fakadt.

Összefogás a bajbajutottakért
A tragédiában Farkas Zoltán, 46 esztendős, négygyermekes veszprémi férfi vesztette életét, aki munkája mellett doktori tanulmányokat
folytatott az ELTE Pszichológiai Karán, így minden héten egy
napra a Ráday utcában szállt meg, hogy zavartalanul foglalkozhasson kutatási témájával. A család számára 14,5 millió forint
segély gyűlt össze.
A tűzkárosult hallgatók megsegítésére számos magánszemély,
szervezet, hazai és határon túli református gyülekezet, illetve más

egyházak adományai mellett Ferencváros Önkormányzata 1 millió
forintot szavazott meg. Az így összegyűlt 33 millió forintot az
egyetem vezetősége teljes egészében kiutalta az egyetemistáknak.
A leégett Ráday Kollégium lakóinak elszállásolása is megoldódott,
az összesen 133 diákot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az ELTE,
a Szent István Egyetem, a Tűzoltó utcai Milestone Budapest, a
Corvinus Egyetem és a Budapesti Gazdasági Egyetem kollégiumai
fogadták be.

Újjá kell építeni
A leégett épületet újjá kell építeni, hiszen a 165 főt befogadó kollégium második és harmadik szintje gyakorlatilag megsemmisült,
továbbá használhatatlanná vált a diákszálló konyhája és a konviktus
is. Szakértői vélemények szerint a ’80-as években épült kollégium
technikai adottságai nem teszik lehetővé, hogy a visszabontás után
új emeleteket húzzanak fel rá. Orbán Viktor miniszterelnök, aki
személyesen látogatott el a helyszínre kijelentette: az újjáépítés
teljes költségét Magyarország Kormánya finanszírozza.
A Ráday Levéltárat közvetlenül nem érintette a tűz, viszont a létesítményben szálló füst és az oltáshoz használt víz károkat okozott
az iratanyagban, amelyet hamarosan teljes egészében a Fővárosi
Levéltárba költöztetnek. A műemlékkönyvtár és a Bibliamúzeum
nem sérült meg.
(Ferencváros)
JÓTÉKONYSÁGI

Ferencvárosi diáklány
sikere Brüsszelben
Az Európai Bizottság február 4-én kihirdette a 2018–
2019-es Juvenes Translatores középiskolai fordítási
verseny nyerteseit. A magyarországi győztes Kántor
Kitti Laura, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
és Gimnázium tanulója lett.

KÓRUSKONCERT
a Kálvin téri református templomban

2019. FEBRUÁR 15.
18:30 ÓRA

PRINCETON HIGH SCHOOL CHOIR
director: Vincent Metallo

USA

Az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága 2007 óta
minden esztendőben megrendezi a Juvenes Translatores (fiatal fordítók) versenyt. A kezdeményezés arra irányul, hogy
ösztönözze az iskolai nyelvtanulást, és hogy ízelítőt adjon a
hivatásos fordítók munkájából. A megmérettetésen 17 éves
középiskolások indulhatnak, akik ugyanabban az időpontban
készítik el fordításukat.
Günther Oettinger uniós költségvetési biztos elmondta, a
versenyen uniószerte 751 középiskola 3252 diákja indult, az
Európai Bizottság hivatásos fordítói közülük választották ki
a nemzetenkénti győzteseket. Ők – tagállamonként egy diák,
összesen tehát 28 tanuló – meghívást kaptak Brüsszelbe, ahol
átvehetik majd a nyerteseknek járó emléktárgyat és oklevelet.
Magyarországról 21 oktatási intézmény 96 diákja vett részt a
megmérettetésen. Kántor Kitti Laura, akinek felkészítő tanára
Hofmesiterné Kertész Annamária és Szabadosné Karsay Gabriella volt, angol–magyar nyelvű fordítási feladatot választott.

Szent István Király Zeneművészeti
Szakgimnázium Férﬁkar
karnagy: Balasi Barnabás

Károli Gáspár Református Egyetem
Tanítóképző Főiskolai Karának Nőikara
karnagyok: Hargita Péter és Berkesi Boglárka

A belépés díjtalan – a szervezők szívesen fogadnak adományt.
STEREO KFT./PERIFERIC RECORDS
1114 Budapest, Bartók Béla út 59.
Tel./Fax: +36 1 385-6343
E-mail: stereokft@gmail.com
www.PerifericRecords.com

(forrás: MTI)
PHS_Choir_2019_A3plakat.indd 1

2019. 01. 16. 9:52

4

FERENCVÁROS

ESÉLYEGYENLŐSÉG

A fülünkkel is lehet látni

Tárgy- és illatfelismeréssel, akadálymentesített filmmel és vakvezetőkutya-találkozóval várta az apróságokat a Vakok
és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete az FMK-ban rendezett óvodai érzékenyítő napon.
A szervezet célja, hogy a szórakoztatva tanító foglalkozás minden ferencvárosi nagycsoportoshoz eljusson.
A rendezvényre érkező
ovisok először azt próbálhatták ki, milyen,
amikor egy látássérült
moziba megy: a klas�szikus néma rajzfilmsorozat, a Kockásfülű
nyúl egyik audionarrációval ellátott részét
szemtakaróval „nézték”
végig. A végén a gyerekek arról számoltak be,
így is élvezték a történetet. A mozi után érzékszervi játékok várták őket, melyek a hallásukat, a tapintási és szaglási képességeiket
tették próbára. Az egyik feladatban egy diót és egy kisautót kellett
felismerniük csupán kezeik segítségével, egy másikban pedig –
szintén bekötött szemmel – fűszereket azonosítottak illatuk alapján.
A legnépszerűbb állomáson látássérültek meséltek életükről és
vakvezető kutyájukkal való szoros kapcsolatukról. A beszámolókból
kiderült, a szabad és biztonságos mozgást segítő állatok nap mint
nap bizonyítják fantasztikus képességeiket. A kiképzett labradorok
és golden retriverek ismerik a bal és jobb fogalmát, a fontosabb
közlekedési szabályokat, megtalálják a legközelebbi zebrát és ér-

telmezik a jelzőlámpa
jelzéseit. Az ebek minden akadályt automatikusan kikerülnek, még
a pocsolyába lépéstől is
megóvják gazdájukat.
Sokan egész életükben nem kerülnek kapcsolatba vak emberrel,
ezért nem is tudják
elképzelni, milyen nehézségeket rejt az életük, és hogyan illene
segíteni nekik, ha épp
szükségük van rá. Az
egyesület ezért rendkívüli jelentőségűnek tartja, hogy már óvodáskorban elkezdődjön a szemléletformálás. – Soha nem tudtam volna,
milyen érzés lehet mozgássérültként élni, ha egy rendezvényen
nem próbálom ki a kerekes székes közlekedést – támasztotta alá
az érzékenyítés fontosságát a programot megnyitó Zombory Miklós
alpolgármester, aki szerint a látás hiányát lehet a legérzékletesebben
bemutatni. Lenkainé Vajda Viktória, az egyesület közösségi civil
szervezője elmondta, minden kerületi óvodába szeretnének eljutni a
foglalkozásaikkal, sőt, a jövőben a felnőtteket is bevonnák hasonló
programokba. 					
T. D.

KIPRÓBÁLTA MÁR?
Kár lenne kihagyni!
Kedvezményes belépőkkel, megújult
beltéri medencékkel, két új kültéri
medencével és mini szaunavilággal várja
a DANDÁR FÜRDŐ.
Nyugdíjas termál jegy: 1.500 Ft
IX. kerület, Dandár u. 3.

189x130mm_fekvő.indd 1

www.dandarfurdo.hu

2019.01.22. 14:55:16
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Érzékenyítő élménynap
a sportiskolában
A KézenFogva Alapítvány jóvoltából
egész napos sport- és élménynap várta
a diákokat a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnáziumban január
25-én. A rendezvény célja egy olyan
érzékenyítő program megvalósítása
volt, amely megismerteti a fiatalokat
a fogyatékkal élő emberek, valamint
az általuk űzött sportok világával.
– Minden huszadik gyermek valamilyen
speciális szükséglettel él – mondta el a megnyitón az alapítvány vezetője, Pordán Ákos
hozzátéve: fontos, hogy minél előbb bemutassák a tanulóknak a fogyatékkal élők világát, mivel fiatalkorban lehet a legnagyobb
változásokat elérni, ekkor lehet a legtöbbet

tenni az előítéletek lebontása, illetve kialakulásuk megelőzése érdekében.
Kállay Gáborné alpolgármester É. Szabó
Márta és fia, Érdi Tamás zongoraművész
példáját idézte: amikor kiderült, hogy Tamás vakon lesz kénytelen leélni az életét,
az orvosa azt tanácsolta, próbálják megtalálni azt, amelyben a legjobb, hiszen egy vak
gyermeknek is boldogságra, hitre, szeretetre
és odafigyelésre van szüksége. A fiú nyolcévesen már a Zeneakadémián koncertezett,
ami bizonyítja, hogy a fogyatékossággal élő
embereknek nem sajnálatra, szánakozásra,
hanem támogató segítségre van szükségük.
Az iskola igazgatóhelyettese, Horváth Hajnalka közölte, az érzékenyítő nap azért is jó
lehetőség az intézmény számára, mert nyolc
esztendeje – Oláh Anna, az önkormányzat
esélyegyenlőségi referense kezdeményezésére – autistákat is oktatnak. Az integráló
program sikerességéhez pedig a tanulóknak,
szülőknek és pedagógusoknak is nyitottá
kellett válniuk.

Így „hangzik” egy népdal eljelelve

A kerületi székhelyű, 26 éve tevékenykedő
alapítvány tavaly tavasszal óvodások számára szervezett élménynapot az FMK-ban,
ezúttal pedig az iskola diákságával volt alkalmuk találkozni, akik húsz csapatra osztva járták végig a változatos állomásokat.
Az önkormányzattal együttműködésben,
annak támogatásával megvalósuló rendezvényen a tanulók kipróbálhatták többek
közt a kerekes székes akadálypályát, a vak
pinpongot, az ülőröplabdát, továbbá esélyegyenlőségi játékok és vetélkedők segítségével ismerkedhettek meg a fogyatékkal
élők világával.
Az érzékenyítő esemény zárásaként az
összes részt vevő diák együtt jelelte el
a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt,
amit a nap során mindenki megtanulhatott.
Kérdésünkre, hogy milyen volt a rendezvény, a gyerekek hangosan és egyértelműen
feleltek: jóóó!
M. K.

6

FERENCVÁROS

INTERJÚ

Gyerekek két tűz között

Válás, gyermekveszélyeztetés, családon belüli erőszak. Hasonló drámákat feloldani, azok összetettsége, látenciája
és érzelmi befolyásoltsága miatt, sokszor szinte lehetetlennek tűnik. A gyermekjóléti rendszerben tevékenykedő
szakértők nap mint nap azon dolgoznak, hogy a kicsik számára egészséges helyzetet teremtsenek a családban. 2018
novemberében Dobák-Kiss Tímea, a Ferencvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője kapta a szociális
területen adható legmagasabb kerületi kitüntetést, a Humanitas Ferencváros díjat. A szakember betekintést
engedett a rendszer kihívásaiba.
•
Hogyan segít a központ a rászoruló családokon?
Integrált ellátást nyújtunk, ami azt jelenti, hogy az ügyfél akár
gyermekes, akár nem, minden szociális szolgáltatást egy helyen
kap meg. Központunk olyan családokkal is dolgozik, amelyeknél
– az együttműködés hiányában – már tart a hatósági intézkedés,
és/vagy veszélyeztetett a gyermek. De kezdjük az elején. A kliens
először a jelzőrendszeri tagokkal találkozik (pedagógus, védőnő,
házi gyermekorvos, óvodai-iskolai szociális munkás stb.), akik
ha problémát észlelnek, jeleznek a Lenhossék utcai Család- és
Gyermekjóléti Alapellátási Egységnek. Itt körültekintően felmérik
a gondokat, majd kidolgozzák a lehetséges megoldásokat. Ha a
család visszautasítja az általunk kínált széles körű szolgáltatásokat (pszichológus, szakértői vizsgálat, családterápia, munkaügyi
tanácsadás, adósságkezelés), az egység javaslatot tesz a gyermek
védelembe vételére. Ennek célja – a tévhitekkel ellentétben –
nem a szülőtől való elszakítás, hanem éppen az, hogy a kicsi a
családban maradhasson. Ebben a fázisban veszi át az ügyet az
esetmenedzserünk, aki információt gyűjt, és meghatározza a család
kötelezettségeit. Ő dönthet például arról is, hogy a szülő tiltakozása ellenére is elvigyék oltásra a gyereket. A védelembe vétel
maximum 2–3 évig tarthat, ám legtöbbször egy esztendőn belül
sikerül megnyugtató változást elérni. A családból való kiemelés a
legnehezebb döntés, amit sokszor nagy médiafelháborodás kísér.
Arról viszont kevesen tudnak, hogy ezt a lépést általában többéves
kínkeserves munka előzte meg.
•
Ilyen nehéz együttműködést kialakítani a családokkal?
A súlyos esetek ritkábbak, de gyakran mindent be kell vetnünk. Épp ezért nyújtunk komplex ellátást. A szociális munka
eszköztára mellett pluszszolgáltatásainkkal – pszichológus,
jogász, fejlesztő- és gyógypedagógus, családterápia, mediáció, addiktológiai tanácsadás, kapcsolattartási ügyelet, utcai
szociális munka, kallódó gyerekeknek ifjúsági iroda, hátralékkezelés – segítjük ügyfeleinket, de az egyedi igényekhez
külső szolgáltatást is keresünk. A legnehezebb a válással
kapcsolatos ügyek kezelése. Mire a konfliktus gyermekvédelmi, hatósági üggyé mélyül, addigra a szülők már
„ölik” egymást. Ilyenkor az együttműködés helyett, a
gyermekről megfeledkezve, csak saját érdekeikre fókuszálnak, és kialakul a győztes-vesztes felállás. Ránk az
ügyfél már nem segítőként, csupán eszközként tekint

a csatában. Azért jön, hogy szakvéleményekkel támasszuk alá
az akaratát. Ezekben az esetekben gyakran vádolnak bennünket
elfogultsággal, pedig mi csupán a gyermek érdekét képviseljük.
Különös, de a fejekben még mindig az él, hogy a veszélyeztetés
elsősorban a hátrányos helyzetű, szegény famíliákat érinti. Pedig
egyre több olyan sokdiplomás, jól kereső családdal találkozunk,
ahol nagyon rosszul bánnak a gyerekkel, és amelyek ügyvédsereggel érkeznek hozzánk, hogy a segítő együttműködés helyett
csatázzanak velünk. Előfordul olyan eset is, amikor épp a bántalmazó szülő ír lejárató levelet társáról, hátha ezt felhasználhatja
majd a bíróságon. Ők általában szóba sem állnak velünk, kizárólag
jogi képviselőjükön keresztül akarnak kommunikálni. Nehezen
értik meg, hogy a gyermek törvényes képviselete nem ruházható
át, még ügyvédre sem.
•
Az ön munkájának is köszönhető, hogy Ferencvárosban
elindult az óvodai-iskolai szociális szolgálat. Miben fog
ez segíteni?
Idén valamennyi állami intézményben elkezdi tevékenységét egyegy szakember. A pedagógusokkal és iskolapszichológusokkal
szemben az óvodai-iskolai segítő a szociális hátterű gondokat tudja
feltérképezni és kezelni. Mondok egy példát: egy munkatársunk
jelezte, hogy az egyik iskolás nem hajlandó részt venni a reggeli
tornaórákon. Miután meglátogatta a családot, kiderült, a gyermek
sosem kap reggelit, így nem tud lefutni nyolc kört,
mert rosszul lesz. Ez tehát az első szűrő a szociális
rendszerben, amellyel megakadályozható, hogy
gyerekvédelmi ügy legyen egy relatíve kön�nyen kezelhető helyzetből. A statisztikákból
látszik, hogy leginkább az 5. osztálytól felfelé
borulnak ki a csontvázak a szekrényből, erről
a korosztályról érkezik a legtöbb jelzés.
Aki segítséget kérne életvezetési,
gyermeknevelési kérdésben,
felkeresheti az Üllői út 69.
szám alatti Család- és
Gyermekjóléti Központ,
vagy a Lenhossék utca
7–9.-ben működő
alapellátási egységet.
T. D.

ÁLLÁSHIRDETÉS
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A pályázat benyújtásának határideje:
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Akut orrmelléküreg-gyulladás
alakulhat ki az elhúzódó náthából

A téli szezonban sok az influenzás megbetegedés, azonban ennél is gyakrabban fordulnak elő vírusos felsőlégúti betegségek. Míg az influenzajárvány elsősorban januárban és februárban fertőz, addig a közönséges nátha szövődményeként
kialakuló melléküreg-gyulladás az októbertől májusig tartó időszak leggyakoribb kórképe. A fertőzés ellen gyakori
szappanos kézmosással és a lakás rendszeres szellőztetésével védekezhetünk.
A levegővel telt orrmelléküregek a homlok orr feletti részén, az
orrnyereg két oldalán, illetve a szemek alatt helyezkednek el. Ezek
felelősek egyebek mellett a belélegzett levegő felmelegítéséért, párásításáért és a hangképzésért. Amennyiben az orrmelléküregekben
felgyülemlő váladék a kivezető nyílás lezáródása miatt nem tud az
orr felé kiürülni, kialakul a melléküreg-gyulladás.
Tamás László, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti Klinikájának igazgatója hangsúlyozta: bár januárban és februárban az influenzaszerű megbetegedésekre irányul
a figyelem, az őszi-téli hónapokban az orrmelléküreg-gyulladások
jóval nagyobb arányban fordulnak elő. A kórokozó cseppfertőzéssel terjed, a magas esetszámot pedig főként az okozza, hogy
a felnőttek és a gyerekek vírusos náthával, influenzával fertőzötten, legyengült immunrendszerrel
térnek vissza a közösségbe, így egy
bakteriális felülfertőződés hatására
az egyszerű nátha könnyedén arc- és
homloküreg-gyulladássá fajulhat.
A betegség orrfolyással, orrdugulással, tüsszögéssel kezdődik, ami a melléküregek elzáródása miatt feszülő
fejfájással, az üreg nyomásra,
kopogtatásra fokozódó fájdalmával folytatódik, de esetenként
láz is jelentkezhet. A fájdalom
néha kisugárzik a felső fogak és
a fülek felé is, és a fej előre hajtásakor intenzívebbé válhat. Látványos
különbség ugyanakkor, hogy míg közönséges nátha esetén a váladék hígabb
állagú és átlátszó, addig az arc-, illetve
homloküreg-gyulladást általában féloldali,
csak az egyik orrfelet érintő, nagy mennyiségű
sűrű, zöldes vagy sárgás árnyalatú váladékozás
jelzi. Az orrfújás ilyenkor sokkal nehezebb, és
úgy tűnhet, nem sikerül teljesen „kiüríteni” az
orrjáratokat.

Ilyen a helyes orrfújási technika
Csecsemők és kisgyerekek esetében 4–5 éves korig az orr
leszívása a legbiztosabb módja a felgyülemlett váladék eltávolításának, lényeges ugyanakkor, hogy minél hamarabb megtanítsuk a gyermeket az orrfújásra. Ennek helyes technikája a
következő: hajtsuk előre a gyermek fejét, majd a zsebkendővel
és ujjainkkal fogjuk be először az egyik, majd a másik orrlyukat, amíg a lehető legalaposabban ki nem fújattuk belőle
a váladékot. Egyszerre csak az egyik orrfelet fogjuk be, míg
a másikat kifújja a gyerek. Ha nem így teszünk, a keletkező
pozitív nyomás miatt a váladékot a melléküregek irányába
préseljük vissza, ami ott besűrűsödve problémákat okozhat.

A klinikaigazgató kiemelte, az arc- és homloküreg-gyulladások
kialakulásához az anatómiai sajátosságok is jelentősen hozzájárulnak: felnőtteknél ilyen például az orrsövényferdülés vagy
az orrpolip. Gyerekeknél a megduzzadt orrmandula és a rossz
orrfújási technika hajlamosít melléküreg-gyulladásra, azonban
kisgyermekkorban homloküreg-gyulladásról még nem beszélünk,
mivel a homloküreg csak később fejlődik ki. A Magyarországon
népbetegségnek számító allergiás nátha bármely életkorban hajlamosít orrmelléküreg-gyulladásra.
A kezelés során a nyálkahártya-duzzanat mérséklése, a szellőzés
biztosítása, a váladék termelődésének csökkentése, illetve a bakteriális fertőzés megszüntetése a cél. Akut vírusos arcüreggyulladás esetén az orrspray-k képezik a terápia alapját. Akut bakteriális arcüreggyulladás során általában antibiotikumos
kezelés alkalmazandó, melynek célja
a bakteriális fertőzés megszüntetése, a
betegség időtartamának megrövidítése
és a szövődmények megelőzése. Emiatt
nagyon fontos, hogy a gyógyszert a
szakorvos által előírt időtartamig és
mennyiségben szedjük. – Enyhe vagy
középsúlyos esetekben a bakteriális
arcüreggyulladás antibiotikum nélkül is gyógyul, a terápiát pedig ki
lehet egészíteni inhalálással és infralámpa használatával – mondta Tamás László hozzátéve, hogy előbbi
hatására megnyílnak a melléküregek,
míg utóbbi a gyulladást mérsékli. A betegséget gyakori szappanos kézmosással
és a lakás rendszeres szellőztetésével lehet
megelőzni, de a legfontosabb óvintézkedés,
amit tehetünk, hogy félig gyógyultan, illetve
félig betegen nem megyünk közösségbe, és
a gyermekeket sem visszük lázasan, náthásan
a többi gyerek közé.
(Forrás: Semmelweis Egyetem)

MEGNYITOTTUNK!

HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

NYITÁSI HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ
Widex D30 hallókészülék

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
INGYENES PRÓBAHORDÁS
PROFESSZIONÁLIS ELLÁTÁS
Cím: Budapest, Dandár u. 25.
Nyitva: H-Cs: 8.00-16.30
Telefon: 06 (1) 770 05 26, 06 (70) 324 80 05
Email: ferencvaroshallas@levelcenter.hu

Az akció 2019. 02. 28-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Akciós hallókészülék vásárlása
kizárólag teljeskörű audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a halláscsökkenés megfelelően
ellátható a készülékkel. A vizsgálat és illesztés a szakmai irányelvek maximális betartásával
történik.
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Döntetlen a magyar rangadón

A női kézilabda Bajnokok Ligájában legutóbb 2016 tavaszán csapott össze a Ferencváros és a Győri ETO. Akkor
a negyeddöntőben mindkétszer a kisalföldiek győztek nagy különbséggel. Most azonos középdöntőcsoportba
kerültek, és az első mérkőzésen 32-32-es döntetlen született.
A magyar női kézilabda kiemelkedő csapata lassan másfél évtizede a Győri ETO.
Az anyagiakban bővelkedő klub külföldi
klasszisok sorát igazolta le, négyszer meg
is nyerte a Bajnokok Ligáját. Az alapvetően
más utat követő, elsősorban fiatal magyar
játékosokkal és saját nevelésű kézilabdázókkal építkező Ferencváros az egyetlen,
amely itthon néha megveri a Győrt, és kétszer a bajnoki aranyat is megszerezték a
népligetiek.
A most zajló BL-ben február elején az
addig valamennyi meccsét fölényesen megnyerő ETO-t Érden fogadta a Fradi. Elek
Gábor gárdája a beteg Kovacsics Anikó
nélkül lépett pályára, ami óriási hátránynak
tűnt – ám a lányok a viadal nagy részében
fantasztikus teljesítményt nyújtva szinte

feledtették hiányát. A ferencvárosiak 6-6 után magukhoz ragadták a
vezetést, és az 52. percig náluk volt
az előny. Az első félidőben négy, a
szünet után már öt góllal is jobban
állt az FTC, de a győriek 26-26-nál
utolérték a budapestieket. A hátralévő percekben is egy-két góllal a
Fradi vezetett, ám az ETO mindig
egyenlített, végül 32-32-vel zárult
a mérkőzés.
A közönség az elmaradt győzelem ellenére lelkesen ünnepelte csapatát. Elek Gábor
vezetőedző joggal mondta a meccs után:
„Nagy büszkeség ez az eredmény a világ
legjobb együttese ellen, és ha egy pihentebb
emberrel többen vagyunk, nyerhettünk is
volna”. A tizenkét fradista átlagéletkora

Érmek a páston

Te kit választanál?
Ha csak a február második felében sorra kerülő mérkőzéseken nem történik
valami nagy csoda, a Ferencváros jégkorongcsapata megnyeri az Erste Liga
középszakaszát. A Fradi így elsőként választhat magának ellenfelet a negyeddöntőre.
Az alapszakaszt magabiztosan megnyerő
FTC számára január végén nyögvenyelősen indult a folytatás. A középszakasz első
fordulójában a 48. percben még két góllal vezetett az Újpest Pesterzsébeten, ám
sikerült egyenlíteni, sőt, a hosszabbítás 4.
percében Switzer a győztes gólt is beütötte.
Két nappal később, a Megyeri úton 2-0 után
a lilák egalizáltak, majd 3-3 után az utolsó
harmad végén két perc alatt két gólt lőttek a
ferencvárosiak, és bár a hazaiak szépítettek,
5-4-re győzött a Fradi.
A nagy rivális Csíkszereda két rendes játékidős sikerrel kezdett, aztán a magyarországi
túrája teljes kudarccal zárult. Kikapott
Debrecenben és Újpesten, miközben a
Ferencváros otthon
hátrányból fordítva
megverte a Corona
Brassó együttesét.
A csúcsrangadón
nagyon bekezdtek
a zöld-fehérek, negyedóra elteltével
3-0-ra vezettek, ám
a Csíkszereda a második harmad elejére

23,6 év volt, négy junior világbajnok is
szerepelt a népligetieknél, akiknek reális
esélyük van a negyeddöntőbe kerülésre.
A csapatépítés folytatódik, a szintén junior világbajnok beállót, Pásztor Noémit
Budaörsről szerződtette a Ferencváros.
M. S.

egy gólra csökkentette hátrányát. Nem sokkal később ismét a Fradi-szurkolók örülhettek, majd egy üres kapus góllal 5-2 lett
a végeredmény.
Az FTC-re még három meccs vár, kettőt
a Debrecen ellen játszik, majd Csíkszerdába látogat. Addigra már minden bizonnyal
eldől, hogy az első helyen végez-e Fodor
Szabolcs együttese, és a középszakasz 5–8.
helyezettjei közül választhat-e ellenfelet
a négy közé jutásért. Ha pedig a Fradi sikerrel veszi ezt az akadályt, akkor elődöntős
ellenfélről is határozhat.
(MS)

A vívóknál a juniorkorosztályok
országos bajnokságait a Gerevich
Aladár Nemzeti Sportcsarnokban
rendezték meg. A Ferencváros fiataljai a tőrözők mezőnyében léptek
pástra.
A viadal első napján, az egyéni versenyeken a férfiaknál három fradista is bejutott
a nyolcas döntőbe. Ott Horváth Soma és
Szemes Gergő egymással csapott össze,
utóbbi magabiztosan győzött. Az elődöntőben Gergő az előző körben Madura
Mátét búcsúztató Maiorral mérkőzött,
és nem bírt a Törekvés vívójával, így
bronzérmes lett.
A másnapi csapatversenyben a női
tőrözők két együttessel vettek részt. Az
FTC I először nagy küzdelemben 45-40re legyőzte az UTE-t, majd a Törekvés
II ellen úgy nyertek 41-40-re, hogy az
utolsó asszóban Zsoldosi Karolina négy
tussal verte meg riválisát. A döntőben a
Törekvés I már túl nagy falatnak bizonyult, így a lányok ezüstérmet szereztek,
az FTC II a nyolcadik helyen végzett.
A férfiaknál is az újpestiekkel kezdett
a Szemes Gergőt nélkülöző Fradi, és
45-39-re győzött. Aztán az elődöntőben
a későbbi bajnok Törekvés I felmutatta
a stoptáblát, majd a Ferencváros végig
vezetve nyert a TUS csapata ellen, így
bronzérmet vehettek át a díjkiosztón.
(m)
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Evelyn is zöld-fehérben

Újabb kiváló úszóval erősödött a Ferencváros: bátyját, Dávidot követve a zöld-fehérekhez igazolt Verrasztó Evelyn 52-szeres magyar bajnok, aki négy olimpián is
képviselte a hazai színeket.
A 29 esztendős klasszis gyorsváltóban kétszeres Európa-bajnok, rövid pályán háromszor
nyert Eb-aranyérmet, mindannyiszor vegyes
úszásban. 2008-ban az Év magyar úszójának
választotta a szövetség, és megkapta a Magyar
Köztársasági Bronz Érdemkeresztet. A 2010-es
budapesti Európa-bajnokságon 200 vegyesen

egyetlen századmásodperccel kapott ki Hosszú
Katinkától, majd még aznap, utolsó emberként
az első helyre hozta be a magyar gyorsváltót.
Verrasztó Evelyn, akinek felkészülését Molnár
Ákos irányítja a Fradiban, nagyon motiváltan
tekint az előtte álló feladatokra. Legnagyobb
célja, hogy kijusson a 2020-as tokiói olimpiára.

A legjobbak lehetnek
A Nemzeti Színházban február 14-én rendezik meg az M4 Sport – Az Év Sportolója 2018 Gálát. Az eseményen tizenegy
kategóriában adnak át a díjakat, a magyar sportújságírók szavazatai alapján alakul ki a sorrend a sportolók, csapatok
és edzők között, hogy kik a 2018-as év legjobbjai. Köztük lehetnek ferencvárosi sportolók is.
Tíz nappal a gála előtt sajtótájékoztatón mutatták be minden kategóriában a hármas listákat, azaz kiderült, kik közül kerülhetnek ki
a nyertesek. A Ferencvárosi TC hat kategóriában
érdekelt.
Az év férfi sportolója lehet Bácsi Péter birkózó, aki 2018-ban másodszor lett világbajnok, ráadásul Budapesten. A szőnyeg
klasszisának Fucsovics Márton
teniszező és Liu Shaolin Sándor
rövidpályás gyorskorcsolyázó
lesz az „ellenfele”. Az edzőknél
a jelöltek között van trénere, a
kötöttfogású birkózók szövetségi kapitánya, Sike András. A
hagyományos csapatsportok versenyében a Ferencváros magyar
bajnok és Euro-kupa-győztes
vízilabdázói mellett a junior női

kézilabda-válogatott is esélyes az év csapata címre – amelynek tagja
volt a Fradiból Háfra Noémi, Faluvégi Dorottya és Márton Gréta
–, riválisuk a Győri ETO női kézilabda-együttese.
A parasportolók között a hölgyeknél Gyurkó Alexandra
szervátültetett úszó, az edzőknél pedig a
vele foglalkozó Pécsi Annamária került a
legjobb három közé.
Az ünnepségen ezúttal is kihirdetik,
hogy a közönség szavazatai
szerint melyik találat lett az Év
gólja labdarúgásban. Az eddigi
voksok alapján győztes lehet a
Fradi középpályása, Sigér Dávid, akinek az Üllői úton, az
MTK ellen, a 39. percben lőtt
bombagólját is beszavazták a
három legszebb közé.
(ms)

Bővült a támadók köre
Előző lapszámunk zárása után három újabb játékos csatlakozott a Ferencváros
labdarúgócsapatához. Van köztük tehetséges fiatal és rutinos futballista egyaránt.
Ami közös bennük, hogy nem európai országokból származnak és jól feltalálják
magukat az ellenfél kapuja előtt.
Időrendi sorrendben először a Juventus 18
éves támadó középpályása, Ammar Ramadan
szerződött az Üllői útra. A szír fiatalember
2015 őszén menekültként érkezett családjával
Olaszországba. Édesapja élvonalbeli játékos
volt Szíriában, ő pedig a lombard junior ligában, a Cimiano csapatában tűnt fel, onnan
vitte el a Juventus. A torinóiaknál az U17es gárdában szerepelt, majd bekerült a szír
U19-es válogatottba, és góllal mutatkozott be.
Fiatal kora ellenére mielőbb szeretne eljutni
az NB I-es keretbe.
A Fradi következő igazolása a 25 esztendős
Tokmac Chol Nguen volt, aki a norvég első
osztályú Strömsgodset együttesében játszott.
A háborús Dél-Szudánból Kenyába menekült
szülők gyermekeként ötéves korában került

Norvégiába, és szerepelt új hazája utánpótlás-válogatottjában is. A technikás, jól cselező
szélső támadó tagja volt a 2013-as norvég
bajnokcsapatnak, majd az elmúlt három esztendőben a Strömsgodset meghatározó játékosává vált.
A brazil Isael da Silva Barbosa májusban
lesz 31 éves. A jól cselező, gólerős csatár a
Gremióból indult, aztán játszott Törökországban, Portugáliában és Oroszországban is. A
2014-es szezontól a kazah Kajrat Almati együttesében futballozott, amellyel négyszer nyert
Kazah Kupát, háromszor bajnoki ezüstérmet.
A sajátos hajviseletű támadó a Kajratban 129
bajnoki mérkőzésen 39 gólt szerzett, volt az
első osztály gólpasszkirálya és 25 nemzetközi
kupamérkőzésen lépett pályára.		

Egy kövön múlt az arany
Január utolsó és február első hétvégéjén a Kamaraerdei Curling Clubban
rendezték meg a vegyes csapatok országos bajnokságát.
Az alapszakasz első körében mindhárom mérkőzését megnyerte a Hammer Time nevű ferencvárosi együttes,
majd a második körben extra endben
kikapott a korábban legyőzött Vasas
Mixtől. A finálé első összecsapása is
a „hosszabbításban” dőlt el, ezúttal
azonban a zöld-fehérek diadalmaskodtak. A második meccsen folytatódott
a hagyomány, ismét extra endre volt
szükség, amelyet követően a piros-kékek örülhettek. A mindent eldöntő harmadik csatában újra nagyon szoros
küzdelmet vívtak a felek, az utolsó
endet a Vasas Mix nyerte, így egyetlen
kővel aranyérmes lett, míg a Hammer
Time tagjai ezüstérmet vehettek át.
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Farsangi kvíz
A farsangi időszak felénél járva
kvízünkben ehhez a témához
kapcsolódó kérdéseket találnak.
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre
elküldő megfejtőink között
Ferencváros-ajándékcsomagot
sorsolunk ki.
1. A német nyelvből, annak is a bajor dialektusából érkezett a farsang
szó (mai alakja: Fasching), de mi
volt az eredeti jelentése?
A) Böjt előtti italozás
B) Téltemetés
C) Egy, a mulatságairól híres
német település neve volt
2. Melyik nap zárja le a farsangi
időszakot?
A) Hamvazószerda
B) Torkos csütörtök
C) Vővasárnap
3. Ki a szerzője a Farsangi kutyabál
című versnek?
A) Csoóri Sándor
B) Sarkady Sándor
C) Gazdag Erzsi
4. Magyarországon a leghíresebb
farsangi, téltemető felvonulás a
busójárás, amely felkerült az
UNESCO szellemi örökségi listájára
és a hungarikumok közé is. Melyik
nemzetiség ünnepe volt eredetileg?
A) Bunyevác
B) Sokác
C) Ruszin
5. Melyik a farsang tipikus édessége?
A) Bejgli
B) Fánk
C) Flódni
6. Farsang után következik
a nagyböjt. Hány napig tart?
A) 20
B) 30
C) 40

Előző lapszámunk nyertese: Makkai
Zsolt Károly. Gratulálunk! Jutalma
átvételével kapcsolatban e-mailben értesítjük. A helyes megfejtés:
1 – A, 2 – C, 3 – A, 4 – A, 5 – C, 6 – B.

IDŐSÜGY

Télűző buli időseknek

Álarcosbál kortalanul címmel idén is megrendezték Ferencváros hagyományos, nyugdíjasoknak szóló farsangi ünnepségét. A mulatság középpontjában
a jelmezverseny állt, de a szépkorúak retródiszkóra is rophatták a táncot,
Nyertes Zsuzsa pedig kedvenc slágereiket énekelte el.
A bulizásból úgy
tűnik, nem lehet kiöregedni, hiszen Ferencváros időseknek
nyújtott kulturális és
szabadidős programkavalkádjából még
mindig a farsang
az egyik legnépszerűbb esemény. Idén
is sokan regisztráltak a maszkabálon
való részvételre, így
az FMK sakkterme
megtelt mulatozókkal. A kerület számos pontjáról érkeztek
vendégek, de a nyugdíjasklubok és idősotthonok tagjai is képviseltették magukat
a rendezvényen, amelyen a régi slágereket
játszó Valiszka László és a Red Black duó
táncoltatta meg a közönséget.
A jelmezversenyre jelentkezők mindegyike sorszámot kapott, majd kezdetét

vette a felvonulás az FMK munkatársaiból
álló zsűri asztala előtt. A nevezők között
találkozhattunk Ludas Matyival, rendőrrel, sheriffel, pulikutyás pásztorral, de még
a Sikoly című film gyilkosa is beugrott a
nyugdíjas partira. Az ítészek a legötletesebb
jelmezeket díjazták, az első három helyezett
pedig az önkormányzat ajándékcsomagját is
átvehette. Arapovicsné
Kiss Ágnes, az FMK
munkatársa elárulta, a
jelmezverseny és a buli
mellett idén is meglepetésvendéggel készültek.
Míg az elmúlt években
olyan sztárokat hívtak
meg, mint Gergely Róbert, Soltész Rezső vagy
Aradszky László, újabban színész-énekesek
örvendeztetik meg a
bálozókat. Tavaly Mikó
István nevette meg
az szépkorúakat, idén
pedig Nyertes Zsuzsa
örökzöld dalai varázsol– Mennyi most az országalma kilója
ták el a nagyérdeműt.
a Nagyvásárcsarnokban, Laci bácsi?
T. D.

Nyugdíjas farsangi bál

Könyvet Házhoz szolgáltatás a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár IX. kerületi könyvtáraiban
Elsősorban mozgáskorlátozott és idős, nyugdíjas olvasóink számára ajánljuk a „Könyvet
Házhoz” programot. Várjuk azok jelentkezését, akik nem szeretnének az olvasás öröméről
lemondani, de a könyvtár személyes látogatását nem tudják megoldani.
További felvilágosítás és a házhoz szállítás kérhető: IX/1. Könyvtár: Kiszelné Kovács
Erzsébet (06/1/357-5808), IX/2. Könyvtár: Plank György (06/1/217-8438)
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár IX. kerületi tagkönyvtárai: FSZEK IX/1. sz. Könyvtár, 1098 Bp., Börzsöny u. 13. (Nyitva tartás: hétfő, szerda, péntek: 13.00–19.00; kedd
9.00–15.00), FSZEK IX/2. sz. Könyvtár, 1093 Bp., Boráros tér 2. (Nyitva tartás: hétfő,
szerda, péntek: 13.00–19.00; kedd: 9.00–16.00; csütörtök: 9.00–14.00)
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A művészet szeniorkorban is gyógyhatású

Nyugdíjaskorban nemcsak több időnk jut a szépre, de
igényünk és nyitottságunk is emelkedik az esztétikai értékekre – állítja Boga Bálint belgyógyász, geriáter, onkológus
főorvos, aki az idősödés és az esztétika kapcsolatát vizsgálta a Mindentudás Akadémiája előadásán.
Az orvos szerint az embert egyre több dolog
érdekli, ahogy idősödik, ezért érdemes nyitni
a hobbik és a művészetek felé. Pontosította az esztétika fogalmát is, hiszen az nem
pusztán a művészetek sajátja, inkább az érzéki megismerés tudományának tekinthető,
amely a mindennapi életben a széppel való
kapcsolatot fejezi ki. A szépet elsősorban a
látáson és a halláson keresztül érzékeljük,
ennek képessége és a szépre való igény pedig minden emberben megvan, még azokban
is, akiknek sosem volt részük benne.
– Az idősek szépségét, amit az élet harcainak megvívása ad, meg kell tanulni látni
– jelentette ki Boga Bálint, aki klasszikus
festményeken mutatta be az idős ember
ábrázolásának karakteres megnyilvánulásait, majd filmsztárok fotóin szemléltette,
ki, hogyan képes viselni az öregedést, valamint azt, mennyire kiütközik a külsőn a

saját testképünk, a
személyiségünk és
az önmagunkhoz
való hozzáállásunk.
Szintén fényképeken
mutatott rá, hogy az
öltözködésben hogyan találjuk meg a
korunkhoz illő stílust, kerülve az öregemberes és a tinédzser kinézetet.
Az, hogy mit látunk szépnek, esztétikusnak, nagyban függ attól is, milyen korban
élünk. Az Eiffel-torony felháborodást váltott
ki megépítésekor, otromba vasszörnynek nevezték, mára azonban Párizs egyik legszebb
látványosságaként ünneplik. Hasonló volt a
helyzet a szecesszióval és az impresszionista
festészettel is. Előbbit sokáig megvetendően
giccsesnek tartották, utóbbit szemérmetlensége és elnagyolt ecsetkezelése miatt ítélték

el. A doktor a zenéről mint az esztétikum
másik fontos hordózójáról is beszélt. Meglátása szerint ahogy öregszünk, egyre többféle muzsikát szeretünk. Nem ritka, hogy az
értelmiségiek idős korukra – a klasszikustól
a populárison át a rétegzenékig – mindenevők lesznek. Számos zeneszerző – például
Bach, Verdi és Handel – életében pedig az
is megfigyelhető, hogy 60 éves koruk felett
írták meg legnagyobb mesterműveiket.
T. D.

Idősügyi programajánló
Gyógytorna
Február 13., 20., 27. (szerda)
11.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)
Táncklub
Én táncolnék veled…
Február 13., 20., 27. (szerda)
14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
3-1-2 meridiántorna
Február 13., 20., 27. (szerda)
15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)
Macska- és
állatbarátok klubja
Február 13. (szerda)
17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Fiatalító tibeti
és kínai energiajóga
Február 14., 21., 28.
(csütörtök) 10.00 óra

József Attila-lakótelepi Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)
Vízitorna
Február 15., 22. (péntek)
16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda
(Lobogó u. 1.)
Molnár Ferenc iskola uszoda
(Mester u. 19.)
Parádés Főzés
Bartal Sándor séffel
Február 18. (hétfő) 10.00 óra
Menü: Waldorf saláta, Stroganoff bélszín, főtt tészta
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)
Board Game Café –
Szenior társasjátékklub
Február 19. (kedd)
15.00 óra
Ferenc krt. 17. alagsor, lejárat
az üzlethelyiségből (a pénzváltó melletti lépcsősor lefelé)

Európa 2014
kardiogyaloglás
Február 21. (csütörtök)
10.00 óra
Találkozó: Ferenc tér
A programon való részvételhez
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
Filmklub
Párosan a városban – amerikai
vígjáték, 98 perc (1970)
Február 21. (csütörtök)
15.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény
(Ráday u. 18.)
Mesélj nekem, Nagyi!
Február 24. (vasárnap)
16.00 óra
Prokofjev: Péter és a farkas
zenés-képes interaktív
meseelemzés
A mesélő Kovács Éva Rebecca
színművész

A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
A regisztráció során kérjük,
adja meg a nagyszülő(k) nevét,
valamint az unoka/unokák
nevét és életkorát.
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
Jelentkezési határidő:
február 21. (csütörtök)
Café Delion Bistro
(Ráday u. 11.)
Cukorbetegklub
Február 26. (kedd) 14.30 óra
FESZ Oktatóterem
(Dandár u. 28.)
Mindentudás
Akadémiája
Híres svéd királyi ékszerek
Február 28. (csütörtök)
15.30 óra
Házasságkötő terem
(Bakáts tér 1.)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra!
Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javaslataikat programjainkkal kapcsolatban az idosugy@ferencvaros e-mail címen
vagy a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.
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30 esztendős a Ferencvárosi
Művelődési Központ
A kerület közművelődési intézményeinek egykori dolgozóit, vezetőit hívták nosztalgiatalálkozóra az FMK 30 éves jubileuma alkalmából. A Helytörténeti Gyűjteményben
tartott eseményen évtizedes barátságok újultak meg, miközben előkerültek régi fényképek és közös történetek is.
– 1968-ban a Török Pál utcában nyílt meg az első művelődési ház
Ferencvárosban, ahová az emberek még fával érkeztek a közös
tévénézésre, hogy befűthessék a vaskályhát – mesélt a régi időkről
az FMK-t 1993-tól 11 esztendőig vezető Illés Klára.
A tavaly Polgármesteri Elismerő Oklevéllel kitüntetett
főszervező 2015-ben kötetbe
foglalta össze a IX. kerület
közművelődésének történetét, amelyben fotók is tanúskodnak a régi kultúrházakról. A találkozón a szakma
nagy öregjei is részt vettek,
így az az igazgató is, aki
még az első, Török Pál utcai
intézményt vezette 1981-ig.
Illés Klára elmondta, az első
művelődési ház megjelenése után sorban nyíltak meg
Ferencváros ikonikus intéz-

ményei, mint a Pincegaléria, a József Attila Emlékszoba vagy
a Centenáriumi Ifjúsági Klub. A korszak utolsó nagy fejlesztése
a Haller utcai egykori Úttörőház, mai nevén Ferencvárosi Művelődési Központ volt.
– Akkoriban nagyon ritkán
készítettek fényképeket az
emberek, a legtöbb dokumentumot a Ferencváros újságból
szereztem be – emlékezett a
szervező, aki szerint a kerületnek a maihoz hasonlóan az
előző században is virágzó
volt a kulturális élete. Illés
Klára úgy véli, a közművelődés mindig alkalmazkodott
az igényekhez, ezért ma éppúgy szükség van mozgással,
tánccal, kultúrával, közösségi
léttel kapcsolatos programokat szolgáltatni, mint annak
idején. 		
T. D.

KULTÚRA
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AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
FERENCVÁROSI
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
III. FERENCVÁROSI SPORTGÁLA
Február 15., péntek 17.00
A gálán az itt élő, kerületi iskolában vagy
egyesületben sportolók kapnak díjat
diáksport, speciális/parasport, versenysport, sportszakember és szabadidősport
kategóriákban.
STRÓFA TRIÓ VERS-ZENE KLUB
Február 16., szombat 18.00
A Strófa Trió programjában a klasszikus
és a kortárs irodalom megzenésített
versei egyaránt megtalálhatók
Belépő: 600 Ft
SZŐLŐTERMESZTÉS METSZÉS
NÉLKÜL?

JÓZSEF ATTILA EMLÉKHELY

BUDAPEST SAFARI

JÓZSEF ATTILA IRODALMI
SZALON: „TÉLI ÉJSZAKA”

Február 20., szerda 17.00
Marcus Goldson Ferencvárosban élő angol
grafikus budapesti életképeket megjelenítő
kiállítása. Megtekinthető: április 6-áig

Február 23., szombat 17.00
Együttlét versben és rímekben
Bak Rita és Payer Imre költői estje
Belépő: 500 Ft
JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
MESERENGETEG-SOROZAT
Az Üveghegyen túl – avagy a tengerlépő cipő
Február 23., szombat 10.00
Az Álomzug Társulás előadása
9.30 órától kézműveskedés. Belépő: 600 Ft
MESEÓRA-SOROZAT

Február 19., kedd 16.00
Az ágaskordon tőke kialakítási módja
Dr. Babó Tivadar kertészmérnök előadása
A belépés díjtalan!

Hattyúfivérek
(Benedek Elek, Grimm, Strausz Tünde)
Február 26., kedd 10.00. Holdfű Színház
Belépő: 600 Ft

FANTASY EXPO

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

COSPLAY FARSANG ÉS ANIMEPIAC
Február 23., szombat 10.00–19.00
További információ: www.fantasyexpo.hu
Belépőjegy: 1800 Ft. Jegyek az előadás
napján a helyszínen kaphatók.

REMÉNYVASÚT
Trencsényi Klára dokumentumfilmje,
79 perc (2015)
Február 14., csütörtök 17.00

SÉTA KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROSBAN
AZ IDEGENVEZETŐK
VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
Február 23., szombat 10.00
Időtartama: 150 perc. Találkozó a Páli
Szent Vince-templom előtt (Haller utca
19–21.). A sétát vezeti: Gönczi Ambrus
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
József Attila mindenkiNET 2019.
A részletes kiírást keresse a 2. oldalon.
József Attila Vers-Dal Fesztivál
A versmegzenésítések, dalok beküldési
határideje: 2019. március 10.
Részletek a fesztivál honlapján:
www.versdalfeszt.hu
„Rejtelmek, ha zengenek...”
VII. Ferencvárosi József Attila Versfesztivál
Jelentkezési határidő: 2019. március 15.
A jelentkezési lap átvehető az FMK-ban,
a József Attila Emlékhelyen, illetve
letölthető a www.fmkportal.hu és www.
jaemlekhely.hu oldalakról. További információ: Losonczy Attila: +36 (1) 216-6127
E-mail: losonczy.attila@fmkportal.hu
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Tisztelt Ferencvárosi Gépjármű-üzembentartók, -tulajdonosok!
A 2018. évi lakossági várakozási hozzájárulások érvényessége hamarosan lejár! A 2019. esztendőre érvényes hozzájárulásokat – folyamatos fejlesztéseinknek köszönhetően – gyorsan, egyszerűen és ügyfélszolgálati irodánk személyes felkeresése nélkül, a nap 24 órájában elektronikus úton igényelhetik honlapunkon keresztül a Ferencváros
várakozási övezetében állandó lakóhellyel rendelkező gépjármű-üzembentartók, illetve -tulajdonosok. Felhívjuk
szíves figyelmüket, hogy várakozási hozzájárulás kizárólag abban az esetben adható ki, ha a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek maradéktalanul teljesülnek! A feltételekről részletesen tájékozódhatnak honlapunkon,
a www.ferencvarosiparkolas.hu címen.
Elektronikus igénylés
Weblapunkon, a http://ugyfelablak.ferencvarosiparkolas.hu linken, a Várakozási
hozzájárulás igénylése menüpontban –
rövid regisztrációt követően – a nap 24
órájában elektronikusan igényelhetők a
2019. évre érvényes lakossági várakozási hozzájárulások. A szükséges adatok
megadását követően nincs szükség dokumentumok feltöltésére, az igénylés során
minden lényeges információról, illetve a
költségtérítés megfizetésének módjáról
az ön által megadott e-mail címen tájékoztatjuk, továbbá – elfogadott kérelem
esetén – várakozási hozzájárulását szintén
elektronikus úton juttatjuk el önnek.
Ügyfélszolgálati irodánkban történő
kérelem
A várakozási hozzájárulások – teljes körűen kitöltött kérelemnyomtatvánnyal és
a szükséges dokumentumok bemutatása,
valamint a költségtérítés pénztárunkban

bankkártyával, illetve készpénzben történő megfizetése mellett – nyitva tartási
időben, ügyfélszolgálati irodánkban is igényelhetők. A nyomtatványok letölthetők
honlapunkról (www.ferencvarosiparkolas.
hu) a Várakozási engedélyek menüpont
alatt, vagy beszerezhetők ügyfélszolgálati
irodánkban.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
lakásonkénti második gépjárműre vonatkozó várakozási hozzájárulás kizárólag
személyesen igényelhető!
A megnövekedő ügyfélforgalom miatt
ügyfélszolgálati irodánkban hosszú várakozási idő alakulhat ki, melynek elkerülése
érdekében kérjük, foglaljanak időpontot,
amit honlapunkon tudnak kérvényezni a
http://ugyfelablak.ferencvarosiparkolas.hu
címen a Várakozási engedély igényléséhez
időpontfoglalás ügyfélszolgálati irodába
menüpontban, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkkal tudnak időpontot egyeztetni

a 06/1/6777-295-ös telefonszámon, ahol
munkatársaink hétköznapokon 8–20 óra
között készséggel állnak rendelkezésre.
Az időpontról – az ügyintézéshez szükséges tudnivalókkal együtt – a megadott
e-mail címre visszaigazolást küldünk.
A kiválasztott időpontban ügyfélszolgálati
munkatársunk soron kívül fogadja önöket,
a regisztrációkor megadott név és rendszám alapján.
Ha további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06/1/6777-295-ös telefonszámon, ahol munkatársaink hétköznapokon
8–20 óráig készséggel állnak rendelkezésére!
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Defibrillátorok a kerület négy helyszínén
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatala az akut szívhalál megelőzése érdekében négy darab
félautomata defibrillátor készüléket vásárolt. A beszerzést a Polgármesteri Hivatal bonyolította le, az eszközök kiválasztásában szakmai konzultánsként dr. Magyar Zoltán, a FESZ Kft. kardiológus főorvosa vett részt.

A készülékeket használatra kész
állapotban, fali kabinban az alábbi
helyszíneken helyezték ki:
• Ferencváros Polgármesteri Hivatala, 1092
Budapest, Bakáts tér 14., porta
• Ferencváros Polgármesteri Hivatala, 1096
Budapest, Lenhossék u. 24–28., porta

• Ferencváros Polgármesteri Hivatala, 1093
Budapest, Ráday u. 26., porta
• József Attila-lakótelepi Közösségi Ház,
1098 Budapest, Toronyház u. 3/B, porta
Amennyiben szükségessé válik – természetesen a mentők értesítését követően –,
a készüléket a kabinból ki kell venni, be
kell kapcsolni, majd az eszköz által adott

utasításoknak megfelelően kell használni.
Az útmutatások egyszerűek, bárki által kivitelezhetők. A készülékek használatával és
az alapvető újraélesztési teendőkkel kapcsolatban eddig közel 80 hivatali kolléga
részesült oktatásban, további tanfolyamok
szervezése folyamatban van.
(Ferencváros)

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

Tájékoztató a Ferencvárosi
élelmiszer-támogatásról
A képviselő-testület 2019. januári ülésén döntött arról, hogy
a nagycsaládosok tekintetében kibővíti a Ferencvárosi élelmiszer-támogatásra jogosultak körét.
Ferencváros Önkormányzata kérelemre élelmiszer-támogatást
nyújt a IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen
itt tartózkodó, a tárgyévben hetvenéves vagy annál idősebb személyeknek, valamint a három- vagy többgyermekes családok
részére gyermekenként.
A kérelmek benyújtásának határideje 2019. március 31.
A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy életvitelszerűen a IX.
kerületben lakik, valamint – a gyermekek számára tekintettel
történő igénylés esetén – arról, hogy gyermekeit saját háztartásában neveli.
A támogatás összege személyenként, illetve gyermekenként
egységesen 5000 forint, ami igény szerint folyószámlára történő
utalással vagy postai úton kerül kifizetésre.
A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról az alábbi
útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/
Humánszolgáltatási Iroda/Eseti támogatási csoport.
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: 8–17.30, kedd, szerda,
csütörtök: 8–16, péntek 8–13 óra)
• 06/1/215-1077/459-es és 465-ös telefonszámon
• humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen

APRÓHIRDETÉS
Szeretne anyagilag kiegyensúlyozott, tervezhető nyugdíjas éveket?
Az egyszeri, nagyobb összeg mellett akár havi 150 ezer forintos
életjáradék összeget is fizetek
Önnek élete végéig úgy, hogy Ön

jogilag garantáltan a lakás kizárólagos haszonélvezője marad. Érd.:
06/20/614-2808, dr. Balázsi Bence.

Ceragem ágyat vásárolok készpénzért! Érdeklődni: 06/20/5299861.

Használt Zepter Bioptron lámpát, Színterápiát, Légterápiát és

Kéménybélelés, kondenzációs kazánok bekötése, szerelt kémény

építése, szakvélemény ügyintézése. Tel.: 06/20/327-1888.
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs: 06/20/264-7752.
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FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR

Erős Ella
(2018. december 20.)

Szabó Dávid Flórián
(2018. december 31.)

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

Ferencváros Önkormányzata
és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet által közösen
üzemeltetett, egyszerűsített panaszbejelentés és
lakossági kapcsolattartás céljából létrehozott,
0–24 óráig ingyenesen hívható zöldszám:

06/80/399-999

REJTVÉNY

