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Megemlékeztek
a vörös diktatúra áldozatairól

Ferencváros Önkormányzata február 25-én, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján Nagy Ferenc miniszterelnök egykori lakóhelyén, a Ráday utca 9. szám előtt, valamint a Pinceszínházban tartott megemlékezést. A résztvevők
felidézték a diktatúra rémuralmának eseményeit és tisztelegtek az ellenálló hősök előtt.
Az eseményen Mezey Katalin Kossuthés József Attila-díjas író, költő, műfordító
mondott beszédet, aki két, paraszti sorból
kiemelkedett tehetséges politikus, Nagy
Ferenc, az első szabadon választott miniszterelnök, és Kovács Béla országgyűlési
képviselő (FKgP) tragikus életpályájáról
emlékezett meg. A Magyar Művészeti
Akadémia irodalmi tagozatának vezetője
kijelentette: a két államférfi mély országismerettel rendelkező, a konszolidációért küzdő, népszerű politikus volt, aki a

II. világháború elvesztését követő nehéz
években garanciája lehetett volna államiságunk megszilárdulásának és a polgári
demokrácia fejlődésének. A hatalomra
törő nemzetközi kommunista mozgalom
szemében épp ez volt a bűnük. Az orosz
támogatással megerősödő, Rákosi vezette
Magyar Kommunista Párt megdöntötte a
választásokat frissen megnyerő Kisgazdapárt hatalmát. 1947-ben, ezen a napon
Kovács Béla főtitkárt irodájából rabolták
el a szovjet megszállók; letartóztatták, és

a Gulagra internálták. 1947 nyarán pedig
Nagy Ferencet távolították el a hatalomból:
fia elrablásával zsarolták ki lemondását.
– A „kékcédulás” választási csalással kiteljesedett a baloldali fordulat, azaz létrejött
az egypártrendszeren alapuló kommunista
diktatúra, a terror uralma. Lassan célkeresztbe került mindenki, akinek magántulajdona volt: a nagytőkés és az értelmiségi
mellett ugyanúgy veszélyben volt a kisember, a lakástulajdonos vagy a parasztgazda
is.
Folytatás a 2. oldalon

Először rendezik meg a Költészet Hava Ferencvárosban rendezvénysorozatot. Részletek a 16–17. oldalon.
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Megszavazta a képviselő-testület
a kerület 2019. évi költségvetését,
amely több fontos fejlesztési célt
is meghatároz.

A májusi beiratkozás előtt nyílt
napokat tartanak az óvodák,
amelyekre minden szülőt
és gyermeket szeretettel várnak.

Kecskés Éva szakmai vezető
elmondta, kiknek és hogyan
segíthet a Díjhátralék-kezelő
és Lakhatást Segítő Központ.
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FERENCVÁROS
Folytatás az 1. oldalról

Nem volt elég a kisemmizésük, félmillió
állampolgárt kényszermunkatáborokba hurcoltak. Az elviselhetetlen elnyomás vezetett
el az ’56-os forradalomhoz, melynek leverése újabb sok ezer magyar keserves megkínzását és halálát követelte. Az évtizedekig
megfélemlített, emlékezetét vesztett, majd a
gulyáskommunizmus által megvesztegetett
magyar társadalom a rendszerváltásig nem
kapott hiteles képet saját múltjáról – emlékeztetett az irodalmár. Végül azzal zárta
felszólalását, mégis hisz abban, hogy a szeretet, a türelem és az összetartozás be tudja
majd gyógyítani a 20. századi kataklizmák
okozta mély sebeket.
A megemlékezésen Tallián Mariann színművész Tollas Tibor, Szathmáry György
és Béri Géza verseit adta elő, Morvai Tamás, az Ádám Jenő Zeneiskola tanára pedig kalotaszegi dallamokat játszott gitáron.
Az esemény végén az önkormányzat vezetői
és a helyi pártok, szervezetek képviselői
elhelyezték koszorúikat Nagy Ferenc emléktáblája alatt.

Ferencváros és a Tanácsköztársaság
A rendezvény a Pinceszínházban folytatódott, ahol „Ferencváros 1919-ben” címmel
rendeztek pódiumbeszélgetést a Tanácsköztársaságról. A moderátor, Lázár Balázs
irodalmi referens arról faggatta vendégeit
– Salamon Konrád történész professzort és
Gönczi Ambrus helytörténészt – nevezhe-
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tő-e forradalomnak az 1919-es kommunista
hatalomátvétel, és hogyan hatott a proletárdiktatúra az akkori Ferencváros életére.
A történész szerint a fogalom eredetileg egy
korszerűbb, emberibb társadalom létrehozására irányuló törekvést jelent, mégis a
teljesen más célokat kitűző fasiszták, nácik
vagy kommunisták előszeretettel nevezték
a maguk hatalomátvételeit forradalomnak.
Hozzátette: a kegyetlen proletárdiktatúrával
kísért Tanácsköztársaság 133 napja megakasztotta a kibontakozó magyar demokratikus fejlődést, ráadásul lehetetlenné tette
egy jó pozíció elérését a trianoni béketárgyalásokon.
Gönczi Ambrus, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője arról mesélt, hogyan éltek
az emberek Ferencvárosban a 100 esztendővel ezelőtti vészterhes időkben. A Tanácsköztársaság idején 91 ezer ember lakott a
kerületben, jelentős részük ferencvárosi
üzemekben dolgozott. Az államosítások
és a kényszerbeköltöztetések lebonyolítására felállították a Ferencvárosi Rekviráló
Bizottságot, amely rengeteg belső-ferencvárosi családot lakoltatott ki, burzsoának
bélyegezve tagjaikat, hogy aztán proletárokat költöztessen a helyükre. Sokaknak
elvették az ingatlanát, vállalkozását, hogy
mindenük a Munkás- és Katonatanács tulajdonába kerüljön. Akkoriban fontos szerep
jutott a kerületben működő laktanyáknak,
valamint a Ferencvárosi pályaudvarnak,
amely a katonák utaztatásában vett részt.
Fernand Vix vezérkari alezredes 1919. már-

cius 20-án adta át Károlyi Mihálynak azt
az antant-jegyzéket, amely a Vásárosnamény–Debrecen–Gyoma–Szeged vonalig
követelte a magyar haderő visszavonását.
A Berinkey Dénes vezette koalíciós kormány a jegyzéket visszautasítva feloszlatta
magát, Károlyit pedig a kommunista és az
azokkal kiegyezni hajlandó szociáldemokrata vezetők csellel lemondatták. Megalakult
a Tanácskormány, amely hozzákezdett a
magántulajdon felszámolásához, a közintézmények államosításához, a polgárság
deklasszálásához, ugyanakkor vállalta az
antant elleni háborút. Ezzel a lépéssel sok
tízezer munkást és az egykori Monarchia
magyar kötődésű tisztikarának jelentős
részét is maga mellé állította. Budapesten
1919 áprilisában egymás után álltak fel az
úgynevezett munkásezredek, amelyek vis�szafoglalták Miskolcot és Észak-Magyarország számos nagyobb városát. A ferencvárosi malmok, vegyigyárak és húsipari üzemek
munkásaiból álló ezredek ott voltak Kassa,
Eperjes és Bártfa bevételénél, jelentős szerepet játszottak a cseh hadsereg visszaszorításában, és részt vettek a román haderő elleni
elkeseredett küzdelemben is, melynek vége
a magyar Vörös Hadsereg megsemmisülése
lett. Talán kevesen tudják, de Stromfeld Aurél, a tavaszi felszabadító hadjárat irányítója,
a magyar hadsereg vezérkari főnöke élete
utolsó időszakát Ferencvárosban töltötte.
1927-ben, 49 esztendősen bekövetkezett
haláláig a Mester utca 33. számú házban élt.
T. D.

Lázár Balázs, Salamon Konrád és Gönczi Ambrus
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A fejlesztések éve következik

19,7 milliárd forintos kiadási és bevételi főösszeggel elfogadta a kerület 2019. évi költségvetését a képviselő-testület.
– Ferencváros büdzséje mind az intézményhálózat, mind az önkormányzati tulajdonú cégek feladatellátásához szükséges
fedezetet biztosítja. Hitelfelvételt nem tervezünk, fejlesztési céljaink megvalósítását saját forrásaink felhasználásával,
illetve pályázati lehetőségek kiaknázásával kívánjuk megvalósítani – összegzett lapunknak Bácskai János polgármester.
A februári ülésen megszavazott rendelet több fontos fejlesztési célt is
meghatároz. A Haller park felújítására például az eredetileg tervezett
300 millió forint mellé további 135 milliót biztosítanak. Ez évben
a rehabilitáció I. ütemét kívánják megvalósítani, mely során kiépül
a park térfigyelőkamera-rendszere is. Kilencmillióval megtoldották
a Tűzliliom park rekonstrukciójának előirányzatát is, így erre a célra
összesen mintegy 42 millió forint áll rendelkezésre, de komoly fejlesztéseket terveznek például a Tinódi és a Mihálkovics játszótéren
is. Játszóterek, műfüves sportpályák, fitneszparkok karbantartására,
graffitimentesítésére, illetve az elhasználódott játszó- és sporteszközök cseréjére idén háromszor több jut
a tavalyi összegnél. Jelentős, egymilliárdot meghaladó tételt képez a Balázs Béla
utca 13. számú lakóház önkormányzat
általi teljes renoválása, továbbá szerepel
a költségvetésben a József Attila-lakótelepi „FŐTÉR”, valamint a belső-ferencvárosi „Bakáts Projekt” is, amely részben
fővárosi támogatással valósulhat meg.
A tavalyi összeg négyszeresét, több mint
400 milliót állítottak be önkormányzati
tulajdonú lakóházak elektromos- és vízhálózatának, tetőinek, homlokzatainak felújítására. A társasház-felújítási pályázatra
idén rekordösszeget, 324 milliót biztosítanak, amelyből 24 millió forint értékben
lépcsőházi kamerarendszerek telepítésére
lehet pályázni. Óvodák, bölcsődék, szociális, valamint kulturális intézmények
felújítására közel 300 milliót, orvosi rendelők modernizálására
127 millió forintot terveztek be. A Vaskapu és a Csengettyű utcai
gyermekrendelők és védőnői szolgálatok belső megújítására, az
ellátáshoz szükséges új bútorzatok, eszközök beszerzésére 15 millió
forint támogatást nyújtanak, csakúgy, mint a FESZ Kft. műszerbeszerzésére. Összességében mind a felújítási (3,6 milliárd), mind

a fejlesztési, beruházási (1,4 milliárd) kiadások 24 százalékkal
emelkednek az előző évihez képest.
Oktatási feladatokra 52 millió forintot biztosítanak, ez tartalmazza
a tankönyvtámogatást és a taneszközcsomagok finanszírozását is.
Az önkormányzat tavaly bevezette az óvodapedagógusok ferencvárosi bérpótlékát, amely bruttó 45 125 (nettó 30 000) Ft/hó/fő
keresetkiegészítést jelent, forrása pedig a mindenkori költségvetés
függvénye. Ez a juttatás idén is rendelkezésre áll. Kétmillióval
többet fordítanak egészségügyi prevenciós feladatokra, a FESZ
Kft.-t pedig a szokásos 197 helyett idén 220 millióval dotálják.
A napirendi pont vitájában Pál Tibor, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság MSZP-s elnöke
legfőbb kritikaként azt fogalmazta meg, hogy
30 esztendő után ez az első olyan költségvetés,
amelyben nem szerepel újabb lakóház-felújítás. Hozzátette: pedig Ferencváros érdeke az
lenne, hogy az évtizedek óta erre váró bérházak minél előbb megújuljanak. Válaszában
Bácskai János közölte: javában zajlik a Balázs
Béla utca 13. szám alatti épület rehabilitációja,
további 3-4 lakóház terveit pedig még idén
el fogják készíteni, hogy jövőre tudjanak mit
renoválni.
Baranyi Krisztina független képviselő a FEV
IX. Zrt. vezérigazgatóját kérdezte arról, mire
alapozzák a tervezett parkolódíjbevétel-emelkedést. Vörös Attila azt felelte, a növekedés
meghatározása nem „hasraütésszerűen” történt, hanem azért, mert szeptemberben jelentősen, 265-ről 350 forintra emelték a díjtételt Középső-Ferencvárosban. A cégvezető azt is kijelentette, a parkolási árbevétel évről
évre növekszik, ami az önkormányzatnál realizálódik. Közölte:
2018-ra vonatkozóan mintegy 270 millió forintos eredménnyel
számolnak, a 2019-es tervek pedig 400 millió feletti eredményt
prognosztizálnak. 				
V. L.
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Óvodai nyílt napok
A képviselő-testület februári ülésén döntött arról, hogy idén a Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodákban a beiratkozás
időpontja a május 6-ától május 10-éig terjedő időszak lesz. A beiratkozást megelőzően az intézmények nyílt napokat tartanak, amelyekre minden szülőt és gyermeket szeretettel várnak. A foglalkozások célja, hogy a szülők megismerkedjenek az óvodákban folyó
nevelőmunkával, szokásokkal, illetve személyesen találkozzanak a gyermekekkel foglalkozó szakemberekkel, a leendő óvodások
pedig együtt játszhatnak, sportolhatnak, tevékenykedhetnek a már oda járó kicsikkel.
Intézmény neve, címe

Telefon

Csicsergő Óvoda, 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 17.

215-1611

Csudafa Óvoda, 1097 Budapest, Óbester u. 9.

215-6473

Epres Óvoda, 1098 Budapest, Epreserdő u. 10.
Kerekerdő Óvoda, 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35–37.
Kicsi Bocs Óvoda, 1092 Budapest, Erkel u. 10.

280-6705
215-4791
217-6394

április 1. (9.00–10.30), április 8. (9.00–10.30)
április 15. (9.00–10.30)
április 29. (9.00–11.30), (15.00–16.00)
április 30. (9.00–11.30), (15.00–16.00)
április 10. (16.00–17.30), április 17. (16.00–17.30)
április 15. (9.00–11.30), április 16. (9.00–11.30)
április 29. (9.00–11.30), április 30. (9.00–11.30)

Liliom Óvoda, 1094 Budapest, Liliom u. 15.

215-0097

április 29. (10.00–11.00), április 30. (10.00–11.00)

Méhecske Óvoda, 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.

357-0930

április 5. (15.45–16.45), április 12. (16.00–17.45)
április 8. (16.30–17.30)
Helyszín: Dési Huber Művelődési Ház
április 17. (9.00–12.00), április 18. (9.00–12.00)

Napfény Óvoda, 1098 Budapest, Napfény u. 4.

06/30/320-4641

Ugrifüles Óvoda, 1091 Budapest, Hurok u. 9.

377-0691

Nyílt napok időpontjai

Bölcsődék
A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 20 hetestől 3 éves korig biztosítják a IX. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező kisgyermekek ellátását. A ferencvárosi bölcsődékbe a felvétel – az engedélyezett létszám feltöltéséig – folyamatosan történik.
Bár a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények bölcsődéi nem tartanak nyílt napokat, lehetőséget biztosítanak a szülőknek,
hogy betekintsenek a náluk zajló munkába. Telefonon történő egyeztetés után minden érdeklődőt szeretettel várnak!
Intézmény neve, címe

Bölcsőde vezetője

Telefon

Aprók Háza Bölcsőde, 1092 Budapest, Ráday u. 46.

Kisjuhász Lajosné

218-2824

Manó Lak Bölcsőde, 1098 Budapest, Dési Huber u. 9.

Hrisztov Marianna

358-0263

Fehér Holló Bölcsőde, 1097 Budapest, Fehér Holló u. 2–4.

Szabóné Gál Mária

215-5540

Pöttyös Bölcsőde, 1098 Budapest, Pöttyös u. 8/A

Tóth-Móricz Éva

280-6598

Varázskert Bölcsőde, 1096 Budapest, Thaly K. u. 17.

Fákiné Pammer Anna

210-9124

További információ: Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda Intézményfelügyeleti Csoport
1096 Budapest, Lenhossék u. 24–28. Telefon: 215-1077/394, Bukovszki Andrásné

APRÓHIRDETÉS
Kertépítés-telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés,
tereprendezés, egyéb kertészeti
és kőművesmunkák reális áron.
www.telekrendezes.hu; telefon:
06/20/259-6319; 06/1/781-4021.
Orvos házaspár kisgyermeke
részére idős hölgytől, úrtól lakást venne holtig tartó haszonélvezet megtartása mellett. Tel.:
06/20/326-1345.

Használt Zepter Bioptron lámpát, Színterápiát, Légterápiát és
Ceragem ágyat vásárolok készpénzért! Érdeklődni: 06/20/5299861.
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.

Présgépkezelő munkatársnőt
vagy munkatársat keres a Csepel
Művek területén működő lézervágással és komplex lemezmegmunkálással foglalkozó cég. Kezdés
azonnal, fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az arvaie@intertechnika.
eu e-mail címen vagy a 06/1/4252673-as telefonszámon lehetséges.

Arany-, ezüstfelvásárlás! Készpénzért veszek festményeket, bútorokat, Herendi-, Zsolnay- és egyéb
porcelánokat, ezüst- és bronztárgyakat, pénzeket, képeslapokat,
kitüntetéseket, borostyán ékszereket, órákat, teljes hagyatékot. IX.
ker., Vámház krt. 7., nyitva: H–P:
10–16 óráig. Tel.: 06/70/620-3636.

Hirdetésfelvétel:
szerkesztoseg@ferencvaros.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 tör-

ténő 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!
Ügyfélszolgálati iroda: Lónyay utca 13/A
Nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök:
9–17 óráig, szerda: 9–18 óráig, péntek:
9–16 óráig. (Utolsó várakozási hozzájárulás ügyintézése, zárás előtt 15 perccel
történik!)
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Szeretetben, biztonságban, családban

A gyermekbántalmazás és -veszélyeztetés felderítésére alakult Gyermekvédelmi Jelzőrendszer éves tanácskozását tartották meg február 28-án a Szent István Közgazdasági Szakgimnáziumban. A konferencián ezúttal a kiskorúakat érintő
internetes bűncselekmények, valamint a válás okozta problémák kerültek a figyelem középpontjába.
Tavaly óta az önkormányzatok törvényi kö- teljes emberi kapcsolatokra – jelentette ki az be kell venni, hogy az igazságszolgáltatás
telessége a Gyermekvédelmi Jelzőrendszer alpolgármester, aki közölte azt is, Ferenc- ítélete milyen hatással lesz az érintettekre.
működtetése, amelynek tagjai többek közt a város Önkormányzata a jövőben is minden Hozzátette: a hatékonyabb gyermekvédeházi gyermekorvosok, a védőnők, a pedagó- támogatást megad ahhoz, hogy a gyermek- lem érdekében Ferencvárosban nemrég elgusok, a család- és áldozatsegítő szerveze- és családvédelem munkájához valamennyi indították az óvodai-iskolai szociális segítő
tek, illetve a rendőrség. Működésének lénye- feltétel biztosított legyen.
csoportot.
ge, hogy a tagok kötelesek
A szakmai előadások töbjelezni a gyermekvédelmi
bek között az iskolai bánszolgálatnak, ha felmerül
talmazások kezelési lehea gyermek bántalmazása,
tőségeiről, a válás okozta
elhanyagolása vagy egyéb
problémákról, gyermekveszélyeztetettsége.
felügyeleti kérdésekről,
„Mérhetetlen rombolást
családon belüli erőszakról
okozhat, ha a gyereket
és adatvédelmi dilemmákazok bántják, akiknek szeról szóltak. Ámán András
retniük kellene, ha elhagyrendőrkapitány az interják azok, akiknek gonnetes visszaélésekre hívta
doskodniuk kellene róla,
fel a figyelmet. A virtuális
ha megfosztják azoktól
bűncselekmények lajstroma
a szoros kapcsolatoktól,
egyre bővül; egy mai szülőamelyekben biztonságban
nek a gyermekpornográfia,
érzi magát, amelyekben
az öngyilkosságra buzdítás,
megbecsülik, amelyekben
a zaklatás, rágalmazás és
emberré válhat” – idézte
becsületsértés kockázaÁmán András rendőrkapitány előadása a kiskorúakat érintő internetes bűncselekményekről
köszöntőjében Bruce D.
taival is számolnia kell.
Perry amerikai gyermekpszichiátert Kál- Gedeon Andor, a Ferencvárosi Szociális és Az alezredes arra kérte a felnőtteket, tiltás
lay Gáborné. – Csak az összefogás az, Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága helyett inkább kontrollálják gyermekük inami közelebb vihet a végső célhoz, hogy (FESZGYI) vezetője arra figyelmeztetett, ternethasználatát. – A tartalomszűrők mellett
gyermekeink szeretetben, biztonságban és óriási kihívás különbséget tenni diákcsíny a legtöbbet a szülő-gyerek közti bizalmi kaplehetőleg családban nőjenek fel, hiszen ezek és bántalmazás között, amikor gyerek zaklat csolat és a megbeszélés segíthet – közölte.
által válhatnak képessé őszinte, felelősség- gyereket. Az ilyen ügyekben azt is figyelem				
M. K.

Szabadidő mozgással, drogmentesen
Pingponggal, hennafestéssel, egészségügyi vizsgálattal, harapnivalókkal és az elmaradhatatlan röplabdabajnoksággal
várták a kerület diákságát a március 1-jei Dzsembulira.
– A sportolás és a tiszta, azaz alkohol- és drogmentes szórakozás jegyében a Közgazdasági Politechnikum Vendel utcai tornacsarnokába invitáltuk a ferencvárosi tanulókat. A péntek éjszakai röplabdabajnokságra
ez alkalommal a H52 Ifjúsági Iroda mellett a Gundel, a Leövey, a Szent
István egy-egy, valamint a Teleki Blanka iskola két csapata nevezett.
Minden résztvevő oklevelet kap, a dobogósok pedig érmet vehetnek
át – mondta el lapunknak a rendezvény főszervezője, Magos Bence.
Ferencváros ifjúsági polgármestere hozzátette, célja minél több kerületi
fiatalt elérni és bevonni a közösségi tevékenységekbe, továbbá szeretné
egy kicsit frissíteni a programokat, amihez a Ferencvárosi Gyermekés Ifjúsági Önkormányzat tagjaitól is pozitív visszajelzéseket kapott.
Ennek jegyében egy új tavaszi esemény mutatkozik be a Fogadj örökbe
egy parkot! hagyományos akciójához kapcsolódóan. A korábbi években gyakorlattá vált, hogy önkéntes diákok megtisztítják a szeméttől
a Haller parkot, idén pedig – a munka végeztével – egy iskolák közti
számháborúval kötik majd egybe a környezetszépítő rendezvényt.
A röplabdatornán a győzteseknek járó serleget ezúttal a Teleki Blanka
Közgazdasági Szakgimnázium egyik csapata szerezte meg a Gundel ésa
Szent István előtt. 					
M. K.

Dzsembuli

– Nem vagyunk alvajárók, éjszakai röplabdameccsre
megyünk a kishúgommal, Franciska néni!
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Tanulva segítenek a diákok
a British Council programjában
Egy tudatos, együttműködő társadalom kialakításáért dolgozik a British
Council az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Brit Nagykövetség, valamint
Ferencváros Önkormányzata támogatásával. A „Társadalmi vállalkozások
az iskolákban” címet viselő programban tanárok és diákok közösen találják
ki és valósítják meg az üzleti alapon nyugvó, de társadalmi céllal létrehozott
projekteket. Közben a tanulók 21. századi képességei is fejlődnek.
Az OECD-tagországok oktatási rendszereinek eredményességét értékelő PISA-felmérések szerint a magyar tanulók rendszeresen
alulteljesítenek az úgynevezett 21. századi
képességek terén. Ilyen többek között a kreativitás, az innováció, az együttműködés,
a kommunikáció, a kritikus gondolkodás,
a technológia- és médiaértés vagy a problémamegoldás. Pedig a modern oktatási rendszerek egyik legfontosabb feladata az lenne,
hogy felkészítse a diákokat az új helyzetek
megoldására.
Angolszász tapasztalatokra alapozva a
British Council magyarországi partnereivel
egyedi projektet indított, mellyel a tanulók
fejlődését segíti. A csatlakozó iskolákban
(Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium,
Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium,
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola, Leövey Klára Gimnázium,
Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola) a tanárok és diákok közösen dolgoznak
majd üzleti szemléletű, innovatív társadalmi
vállalkozások felépítésén, melyhez a British

Council a programra felkészítő ingyenes
tréning mellett anyagi támogatást is nyújt
a megvalósításhoz. Képességeik fejlesztésén
túl a résztvevők egy-egy közösség életét is
jobbá teszik. A projektek felépítése során
kiemelten foglalkoznak például a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a szélesebb értelemben vett társadalmi hasznosság
témájával is.
A szervezők arra is keresik a választ, hogyan lehet a diákok alapvető kompetenciáit
(például kritikai gondolkodás, együttműködés, vállalkozói készség) fejleszteni. – Egy
ilyen projekt alkalmas arra, hogy a résztvevők megtapasztalják, erőfeszítéseikkel változást tudnak elérni a szűkebb vagy tágabb
környezetükben – magyarázta Tarján Edina,
a British Council oktatási és kulturális program menedzsere.
A program első szakaszában – februárban
és áprilisban – a pedagógusok 30 órás felkészítő tréningen vesznek részt. A képzési
modul megvitatandó témákat, tevékenységeket és keretrendszert ad az általános,

A British Councilról
Az 1934-ben alakult brit oktatási és
kulturális szervezet legfőbb célja az
Egyesült Királyság, illetve más országok fiataljai és szakemberei közötti tudásátadás, valamint kölcsönös megértés
elősegítése. 1963 óta tevékenykednek
Magyarországon, munkájuk fókuszában
a professzionális és hatékony angolnyelv-tanulás és -oktatás áll. Számos
brit–magyar iskolai kapcsolat létrejöttét
támogatták, több nagyszabású kulturális
eseményt szerveztek, több ezer angolnyelv-tanárt segítettek új, innovatív
oktatási módszerek elsajátításában, és
számtalan tanuló tett náluk IELTS és
Cambridge nyelvvizsgát.
valamint középiskolai tanároknak, hogy
diákjaik aktívan vegyenek részt egy társadalmi vállalkozásprojektben. A háromnapos
tréninget Jonathan Clitheroe, a Real Ideas
Organisation (RIO) kihívásalapú oktatás
szekciójának vezetője tartja. Ezt követően
a pedagógusok irányításával iskolai csoportok alakulnak, amelyek megkezdik a közös
munkát. A programot végül a tanulságok levonását célzó kerekasztal-beszélgetés zárja.

Helytörténeti vetélkedő Ferencvárosról
Ha február, akkor képfelismerés, vaktérkép és híres emberek. A kerület iskolásai 17 esztendeje mindig ilyenkor vágnak
bele a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület által szervezett, egész tanévet átívelő versenysorozatba.
A játékos próbatételt előbb az 5–6. osztályosoknak szervezték
meg, akiket Kállay Gáborné alpolgármester köszöntött. A verseny
előtt azzal biztatta a résztvevőket, nincs is jobb módszer a játszva
tanulásra, mint egy olyan, csapatban játszott fejtörő, amely nem
a fárasztó és görcsös magolásról szól. A következő héten már a 7–8. osztályosok
és a középiskolások mérték
össze Ferencváros történetéről szerzett tudásukat. Ám
mielőtt Gönczi Ambrus, a
Helytörténeti Gyűjtemény
vezetője ismertette volna az
első feladványt, Bácskai János polgármester kérdezgette
a jelenlévőket a Pál utcai fiúk
című ifjúsági regény IX. kerületi vonatkozásairól.
– Az egyesület által szerkesztett „Mesélnek a Ferencvárosi utcák” című kötet,

amely hasznos tankönyv-kiegészítőként szolgál a kerületi iskolákban, adta az ötletet, hogy a 12 tanár és múzeológus alkotta civil
szervezet egy vetélkedősorozaton keresztül faragjon tájékozott
felnőtteket a diákokból – mondta el lapunknak Lukács Emília, a
Ferencvárosi Helytörténeti
Egyesület elnöke. Az első
forduló győztes csapatai
oklevelet, könyvjutalmat és
helytörténeti csokit kaptak
jutalmul. A következő fordulóban a kreativitás és kutatómunka kap majd nagyobb
szerepet: a továbbjutók egy
választott témában dolgozatot írnak, ebből pedig egy
dramatizált előadást, prezentációt készítenek.
A legjobb csapat az év végén elviheti a fődíjat, egy
kétnapos tanulmányi kirándulást.		
T. D.
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Kikötött az Anyahajó

Végre lehorgonyozhatott a József Attila-lakótelepen működő Anyahajó Anyaközpont: a családok közösséggé kovácsolásán dolgozó önkéntes civil csoport az önkormányzat Toronyház utca 3/B alatti bérleményében alakíthatott ki önálló
közösségi teret. A központ évente több száz programot kínál, óriási támaszt nyújtva ezzel a babák fogadásában és nevelésében.
– Központunk a helyi anyukákat szólítja meg, ezért fontos szempont
volt, hogy buszra se kelljen szállni ahhoz, hogy bárki bármikor átsétálhasson hozzánk – mondta el a megnyitón Kustár Blanka, az egyik
alapító. A korábban a Dési Művelődési Házban működő csoport
januárban költözött be a 70 nm-es, kéthelyiséges egykori irodába,
ahol 20 önkéntese újult erővel kezdett a programok szervezésébe.
A február 28-i átadóünnepségen Kállay Gáborné alpolgármester és a
központot támogató Ferencvárosi Közösségi Alapítvány munkatársa,
Oláh Roland egyetértését fejezte ki, hogy a legjobb helyre került
a támogatás, hiszen az Anyahajó munkája hiánypótló szolgáltatás,
amely valós társadalmi igényekre ad válaszokat.
Az anyaközpont legfontosabb bástyája a Szabad Kikötő, ami maga
a központ, ahová a kismama bármikor bejöhet, ha otthon már nem
bírja egyedül. Az alapító szerint a kisgyermekesek a nagyszülőktől
sokszor távol élve magukra maradnak a rengeteg kihívással, ezért
társaságra, segítségre vágynak. A szülők ide betérve lazíthatnak,
és tapasztalatot cserélhetnek egymással babagondozásról, táplálkozásról, mozgásról, miközben a gyerek játszik. Ezen túl számos
kurzus közül is lehet válogatni: horgolótanfolyam, hordozókör, zenés
meditációs foglalkozás, újrahasznosítással foglalkozó öko-kreatív
klub, a szülők feltöltődését biztosító Gyerekmentes Övezet, a ki-

rándulások és múzeumlátogatások mind az édesanyákat szolgálják.
A piciket babakoncertek, bábos mesekuckó és játékszoba várja. –
Rendkívül népszerű a Komatál programunk is, amikor azoknak a
családoknak főzünk, amelybe baba érkezett. Így enyhítjük az első
pár hét nehézségeit – mesélte Blanka. Az Anyahajó Facebook-oldalát 1400-an kedvelik, zárt csoportjuknak közel 500 tagja van,
foglalkozásaik telt házasak. 			
T. D.

Vezetni tanítják
az autókat Ferencvárosban

Valósággá válhat a sci-fik világa, ha a frissen kerületünkbe költözött mérnökök jól végzik a dolgukat. A Köztelek utcában nyitotta meg ugyanis a korábban gumiabroncsairól ismert, mára technológiai óriássá nőtt Continental első Mesterséges Intelligencia (MI) Fejlesztő Központját. A német cég specialistái az önvezető autózás úttörő megoldásait dolgozzák
ki, amelyek az ígéretek szerint megszüntetik majd a közlekedési baleseteket.

A megnyitón Jens Brüning, a fejlesztő centrum vezetője elmondta,
a helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy legyenek a
közelben MI szakemberek, legyen működő autóipari környezet
és jó infrastruktúra. Hozzátette, a ferencvárosi központban ez év
végére száz mérnök dolgozik majd, az alkalmazotti kör fele már ott
is van. A cégcsoport több mint 244 ezer alkalmazottat foglalkoztat
61 országban.
Sascha Semmler, az okosautók kamerarendszerének fejlesztéséért
felelős vezető közölte, a MI az autózásban a robotpilótánál vagy
az automata vasútnál sokkal bonyolultabb szoftvereket igényel.

Ehhez úgynevezett mélytanulási módszerrel programoznak gépeket,
melyek az emberekhez hasonlóan fognak gondolkodni, ám nem
követik el az emberi hibákat. Bár a hollywoodi filmek általában
rosszul végződnek a hasonló kijelentések után, a mérnökök azt
ígérik, fejlesztéseik a javunkat szolgálják majd; a 100 százalékig
megbízható rendszereknek köszönhetően elfelejthetjük a közlekedési
baleseteket, és nem lesznek dugók sem, hiszen a szoftverek ismerik
az optimális útvonalat. Nem kell majd parkolóhely-kereséssel sem
bajlódnunk, az autónk ezt is megoldja. A köd sem lesz akadály, hála
a mindent látó szenzor- és kamerarendszernek. A sztrádán pedig
nyugodtan olvasgathatunk a sofőrülésen, az MI ugyanis helyettünk
pásztázza az utat. Ha ez sem lenne elég, a cég állítja, az önvezető
autó a „jövőbe fog látni”. Ha például kigurul egy labda az útra,
a számítógép előre tudni fogja, hogy hamarosan egy gyerek is
megjelenhet, ezért lelassít vagy megáll.
Az MI központot megnyitó Palkovics László (képünkön) technológiai és innovációs miniszter szerint a járműipar kiemelt iparág hazánk számára, amely nemcsak az összeszerelésben, hanem
a kutatás-fejlesztés terén is számos munkahelyet teremt. – Az óriási kihívás előtt álló autóipar eddig a repülőgép- és űriparból vett
át ötleteket, most azonban fordulni fog a kocka – jelentette ki
a tárcavezető.
T. D.
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Megfelelő terápiával akár heteken
belül gyógyítható a pánikbetegség

Szapora szívverés, izzadás, remegés, zsibbadás, légszomj, mellkasi fájdalom, szédülés: egyebek mellett ezek a szorongásos mentális zavarok csoportjába tartozó, úgynevezett pánikbetegség tünetei. Húsz évvel ezelőtt akár hónapok is
eltelhettek a diagnózisig, a szimptómákat ugyanis szervi okoknak tulajdonították, összekeverték például a szívinfarktus
jeleivel, a gyomorfekéllyel vagy a refluxszal. Mára, a betegség ismertsége miatt, jelentősen rövidült ez a folyamat, így
a gyógyulás is gyorsabb lehet.
– Magyarországon vélhetően körülbelül 300–350 ezer embert érint
a pánikbetegség – mondta Purebl György, a Magatartástudományi
Intézet igazgatóhelyettese. Hozzátette, szorongásos rohamot – ami
tulajdonképpen egy pánikroham – szinten minden ember átélt már
élete során; ilyenkor a rohamszerűen érkező rosszullét kiváltó
oka könnyen beazonosítható, akár egy félelemkeltő közlekedési
szituáció, egy váratlan
telefonhívás, esetleg
vizsgahelyzet formájában. Ilyenkor a roham
oka jól értelmezhető,
így általában nem vált
ki tartós aggódást. Más
a helyzet a „klasszikus”
pánikroham esetében:
ilyenkor a kiváltó ok
nem egyértelmű, derült
égből villámcsapásként,
megmagyarázhatatlanul
jelentkeznek az ijesztő
tünetek, amelyek további szorongásokhoz
vezetnek.
A roham során érzékelhetünk szapora szívverést, izzadást, remegést, zsibbadást, légszomjat, mellkasi fájdalmat, hideg-, illetve meleghullámokat, hányingert
vagy hasi tüneteket, jelentkezhet szédülés, ájulás- vagy irrealitásérzés, a testtől való elválás érzete, de rosszabb esetben a páciens
átélhet az önkontroll elvesztésétől való félelemet vagy halálfélelmet
is. A szorongás és a tünetek intenzitása nagyjából 10 perc alatt eléri
a tetőpontot, majd 20–30 perc alatt a roham fokozatosan, magától
megszűnik.
A szakember hangsúlyozta, egyetlen roham még nem vezet betegséghez. A pánikbetegség kialakulásában nem a rohamok gyakorisága
játszik szerepet, sokkal inkább az, hogy az érintett hogyan ítéli meg
a testében lejátszódó folyamatokat. Pánikrohamot átélni ténylegesen ijesztő élmény, ezért gyakori, hogy utána a páciens retteg egy
újabb rosszulléttől. Mindegy, hogy hányadik alkalom után, de ha
a beteg elméjében megjelenik a „biztosan rosszul leszek ismét”
gondolat, akkor pánikbetegséggel állunk szemben Az egyetemi
docens elmondta, a kiváltó okok ismeretlenek, de nagy szerepet
tulajdonítanak a szülők „túlféltő” magatartásának, és bár genetikai
hátterét még nem tudták pontosan feltárni, öröklött tényezők szerepére utal, hogy a pánikbetegek első fokú rokonai között átlagosan
négyszer gyakoribb a kór megjelenési valószínűsége.
Az elváltozásra jellemző, hogy más pszichés eredetű betegségek
is társulhatnak mellé. A klinikai depressziót gyakran hozzák vele
összefüggésbe, de az esetek 80 százalékában kísérője az agorafóbia, vagyis szorongás az olyan helyektől és helyzetektől, ahonnan
nehéz a menekülés, vagy amely helyzetekben nem lehet segítségre
számítani a pánikszerű tünetek esetén. Az agorafóbiás félelem

leggyakrabban egyedüllét során, távol az otthontól, tömegben vagy
valamilyen tömegközlekedési eszközön jelentkezik.
Jó hír ugyanakkor, hogy a kór felismerése ma már gyorsabban
megtörténik: a megfelelő kivizsgálások után az orvosok hamar
gondolnak egy lehetséges pánikbetegségre. Az intézet igazgatóhelyettese elmondta azt is, nagyon fontos, hogy az érintettek még
a betegség súlyosbodása
előtt kezelést kapjanak,
mely gyógyszeres és/
vagy pszichoterápiás
beavatkozás lehet. A pánikbetegség kezelésében
a kognitív viselkedésterápia az egyik leghatékonyabb módszer, ezzel
az esetek 90 százalékában teljes gyógyulást lehet elérni, hatása pedig
hosszú távon fennmarad.
Hozzátette, bár az eredeti
terápia tizenkét alkalmas,
ma már – a korai diagnózisnak köszönhetően
– rövidebb idő alatt is jelentősen javulhat a betegek állapota. Megjegyezte, a terápia nem
könnyű, a gyógyuláshoz a páciens aktív közreműködése szükséges.
Fontos megemlíteni, hogy mivel a pánikbetegség „divatos” diagnózissá vált, előfordul, hogy egyesek először pszichiáterhez fordulnak,
pedig a mellkasi panaszok minden esetben kivizsgálást igényelnek.
Lényeges tehát a szív- és érrendszeri megbetegedések kizárása,
ám ha ez megtörtént, minél korábban el kell kezdeni a pszichiátriai vagy klinikai pszichológiai kezelést. Pszichoterápiás ülésekre
ingyenesen lehet jelentkezni a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai
és Pszichoterápiás Klinika ambulanciáján, a Magatartástudományi
Intézet rendelőjében, illetve az Általános Orvostudományi Kar
Klinikai Pszichológia Tanszékén.
(forrás: Semmelweis Egyetem)

MEGNYITOTTUNK!

HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

NYITÁSI HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ
Widex D30 hallókészülék

Teljes ár:

39 990 Ft

Akár 4 havi részletre

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. 04. 12-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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Szenzációs hokisiker!
Bár a Ferencváros női jégkorongszakosztálya csak
tavaly nyáron alakult újjá, rohamléptekkel halad a
sikerek útján. Az osztrák bázisú DEBL-ben bejutottak
a döntőbe, és ha már ott voltak, meg is nyerték azt. Ezzel remélhetőleg nem értek véget a remek eredmények,
ugyanis a Fradi érdekelt az OB II/U25-ös bajnokság
döntőjében is.		
Nem csak hokizgatni akartak a lányok
és vezetőik, hiszen már az első évadban
három versenysorozatban is szerepelnek
– nem is akárhogyan. Az osztrák bázisú
Dameneishockey Bundesliga (DEBL) lényegében olyan, mint az EBEL a férfiaknál, két ország gárdái játszanak benne. A
nyolccsapatos ligában a magyar női hokit
a Fradin kívül a KMH Budapest II és a
MAC Marilyn II képviselte.
A zöld-fehérek az alapszakaszban a harmadik helyen végeztek, ezzel bejutottak a
négyes döntőbe. Az a megtiszteltetés érte
a Ferencvárost, hogy házigazdája lehetett
a Final Fournak, amelyet a Könyves Kál-

Ezüst
Tasmániából
A paratriatlonozók mezőnyében jól cseng
Lévay Petra neve. A Ferencváros sportolója március elején ismét bizonyította,
hogy képes jó eredményekre: második
lett az ausztráliai Világkupa-versenyen.
A kontinens déli oldala alatt fekvő Tasmania szigetén, Devonport városában
rendezték a Világkupa-futamot. Petra már
egy héttel a verseny előtt a helyszínen
tartózkodott. A PTS5 kategóriában indult,
és a 750 méteres úszás után harmadikként
jött ki a hullámzó óceánból.
A 20 km-es, hatkörös kerékpározás
során javított, már a harmadik körben
feljött a második helyre. Ezt a pozíciót megtartotta az 5 km-es futás során
a célig, sőt, növelte is előnyét a mögötte
haladó vetélytárssal szemben – övé volt
a legjobb idő ebben a számban. A férfiaknál a PTVI kategóriában versenyző
Ocelka Péter a 9. helyen végzett.

mán körúti sátras
jégpályán rendeztek meg.
A Fradi az SPG
Kitzbühel/Kufstein együttesével
csapott össze. Az
alapszakaszban az
osztrákok egyszer hosszabbítás után, egyszer büntetőkkel nyertek. Most a zöld-fehérek 2-0-ra elhúztak, majd egyenlített a
rivális, ám a hajrában két újabb találatot
szereztek Dörök Rudolf tanítványai, így
bejutottak a fináléba. Ott a bajnokság kiemelkedően legjobb együttese, a KMH

Budapest II várt a lányokra, amely korábban kétszer is alaposan elverte őket. Ezúttal
azonban csak egyetlen gól esett, amit a 13.
percben a válogatott Pavuk Petra lőtt, a
kapus Varga Panna pedig lehúzta a rolót,
így a Ferencváros 1-0-ra győzött, és elhódította a DEBL-serleget. 		
(ms)

Söprés a jégen
Ahogy az várható volt, a középszakasz felsőházát is megnyerő Ferencváros
az alsóház harmadik helyezettjét, az összességében nyolcadik Vienna Capitals
II-t választotta ellenfélnek a jégkorong Erste Liga negyeddöntőjében. A bécsi
gárda kiverése nem okozott gondot Fodor Szabolcs együttesének.

A bajnokság kiírása szerint a középszakasz
felsőházának első három helyezettje választhatott magának ellenfelet a negyeddöntőben. A Fradi a „papírformának” megfelelően
az eddigiek alapján leggyengébbnek tűnő
együttest, a Vienna Capitals II gárdáját kérte,
ami remek döntésnek bizonyult. A zöld-fehérek hat nap alatt lerendezték a négy közé
jutás kérdését.
A párharc első mérkőzésén, Pesterzsébeten az FTC könnyedén nyert 2-0-ra úgy,
hogy játékosai 43 lövést küldtek a bécsiek
kapujára. Másnap ugyanitt két harmadon át
jól tartotta magát az osztrák csapat, ám az

utolsó húsz percben kétszer
is betaláltak a ferencvárosiak
(4-1); ezúttal 54 alkalommal
vették célba a Vienna ketrecét.
A hétvégi pihenőt követően
Bécsben folytatódott a küzdelem. Az első Fradi-gólra még
tudtak válaszolni a hazaiak,
ám húsz perc után már két
találattal állt jobban a bajnokesélyes, a vége pedig 5-2 lett.
Ezen a meccsen 30 lövés is
elég volt a sima győzelemhez. A fradisták egy nap múlva pótolták a
kísérleteket: 55 próbálkozásból öt végződött
góllal. Az összecsapás feléig állta a sarat a
Capitals, ekkor azonban tizenegy másodperc
alatt két gólt szerzett az FTC, és az utolsó
harmad már örömhoki volt (5-1). Így ös�szesítésben 4-0-val, jégkorongos zsargonban
söpréssel jutott a négy közé a Fradi.
Az elődöntőre ismét választhat ellenfelet a
Ferencváros. Lapzártánkig a Csíkszereda és
az Újpest – mindkettő söpréssel – harcolta
ki a továbbjutást, a negyedik párban még
zajlott a Gyergyó és a Debrecen csatája.
(MS)
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Újabb bravúr a Győr ellen
A Ferencváros női kézilabdacsapata már biztos
negyeddöntősként utazott a győri Bajnokok Ligája-mérkőzésre. A szurkolók bizakodtak egy újabb
pontszerzésben, valamint abban, hogy a német
Thüringen otthon nem kap ki a norvég Kristiansandtól.

A napra pontosan egy hónappal korábbi érdi összecsapáson
a Ferencváros végig több góllal vezetett, végül 32-32-vel
zárult a találkozó. A győri visszavágón jól kezdett Elek
Gábor együttese, de 2-0 után fordított az ETO, és az első
félidőben rendre egy-két góllal a hazaiaknál volt az előny.
A szünet után nem sokkal, 17-17-nél utolérte az FTC a
Győrt, majd 21-21-nél ismét. Ettől kezdve folyamatosan
egyenlített a Fradi, sőt, a 49. percben át is vette a vezetést
28-27-re. Rendkívül izgalmas volt a hajrá, 30-30 után kétszer is az ETO állt jobban, aztán tizenkét másodperccel a
vége előtt Schatzl Nadine a bal szélről 32-32-re alakította
az eredményt. A Győr még támadhatott, de sikertelenül, így
közel négy év után újra ponttal távozhatott a Rába-parti városból
a Ferencváros.
Mivel a Kristiansand legyőzte a Thüringent a BL főcsoportkörének
utolsó fordulójában – lapzártánk után – a papírforma alapján nem

Dobogón
a fradisták
Az olaszországi Foggia adott
otthont a 2019-es kadet és junior
vívó-Európa-bajnokságnak. A tőrözők között két ferencvárosi fiatal is
pástra lépett, a férfi kadetválogatott Szemes Gergővel és Horváth
Somával a soraiban bronzérmet
szerzett a kontinensviadalon.
A kadet-csapatbajnokság első fordulójában a magyar együttes erőnyerő volt,
majd a 16 között Ausztriával csapott ös�sze. A 45-34-es győzelemmel végződött
mérkőzésen Szemes három asszóban 14
tust ért el, kétszer nullára verte aktuális
ellenfelét, míg Horváth öt találatot vitt
be egyetlen csörtéjében. A németek ellen
45-33-ra nyertek a magyarok, Szemes
ismét 14 találattal zárta három asszóját.
Az elődöntőben nagy csatát vívtak a
későbbi győztes oroszokkal, és 45-41re kikaptak. Gergőnek ezúttal nem ment
olyan jól, mint korábban, ám 10 tust
így is hozzátett a csapat eredményéhez.
A harmadik helyért Nagy-Britannia válogatottja várt a mieinkre. Szemes első
két csörtéjében győzött, és összesen 18
találattal járult hozzá a 45-42-es magyar
sikerhez, ami bronzérmet ért. Egyéniben
a kadetmezőnyben a 22., a junioroknál a
20. helyen zárta az Eb-t.		
(m)

léphet előbbre a Fradi a 2. csoport negyedik helyéről, az egymás
elleni eredmények a norvég és a román vetélytársnak kedveznek.
A legjobb nyolc között a zöld-fehérek így a másik hatos élén végző
francia Metz gárdájával csapnak majd össze.
(ms)

Zöld hetes – huszonhét év után
Örökre emlékezetes győzelmet aratott a Ferencváros labdarúgócsapata
az NB I 23. fordulójában. A zöld-fehérek 7-0-ra verték az Üllői úton a Diósgyőrt. Az élvonalban legutóbb 1992-ben nyert ilyen különbséggel a Fradi,
akkor a Zalaegerszeg volt a szenvedő fél.
Aki átélte, ma is fátyolos tekintettel emlékszik vissza az 1992-es tavaszi hadjáratra,
amely a már legendássá nemesedett diósgyőri bajnokavatón ért véget. A Ferencváros április 4-én, hazai pályán hét gólt lőtt
a Zalaegerszegnek, a kékek az évad végén
kiestek az élvonalból.
A tavaszi szezonban a zöld-fehérek eddig
nem kápráztatták el szurkolóikat, a kihagyott
helyzetek, a túlzott magabiztosság kevés gólt
és öt fontos pont elvesztését eredményezte.

Szerhij Rebrov vezetőedző utasításba adta:
úgy kell játszani, hogy az a közönségnek is
tetsszen. Nos, a Puskás Akadémia ellen már
látszott ebből valami (4-0), ám az igazán
nagy pofon a Diósgyőrnek jutott március
2-án. Közel félórai játék után Gorriarán
szerzett vezetést a Fradinak, nem sokkal
később Varga Roland 11-esből növelte az
előnyt, a szünet előtt pedig Szihnyevics lőtt
közelről a kapuba. A második félidőben tíz
perc elteltével jött ismét Varga, aki három
lépésről fejelt a hálóba. Még
tartott a gólöröm a nézőtéren,
amikor Szihnyevics perdített a
felső lécre, majd a visszapattanót néhány centiről a kapu
közepébe bólintotta. Lanzafame ollózós gólját ugyan les
miatt – tévesen – nem adta
meg a bíró, ám a hajrában
megítélt büntetőt a jobb felsőbe emelte az olasz csatár,
majd Varga passzát gurította
az üresen maradt kapuba.
Huszonhét esztendővel ezelőtt a 7-0 a bajnoki aranyéremhez vezető út egyik állomása volt. Reméljük, nem
lesz ez másképp 2019-ben
sem.		
M. S.
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Gasztrokvíz I.
Idén március 7-én tartották a Torkos Csütörtök elnevezésű országos
programot, melynek célja, hogy
az éttermi étkezést népszerűsítse.
Ennek apropóján mostani kvízünkben a kerület gasztronómiai múltjáról teszünk fel kérdéseket.
A helyes válaszokat a szerkesztoseg
@ferencvaros.hu címre elküldő
megfejtőink között Ferencváros-ajándékcsomagot sorsolunk ki.

IDŐSÜGY

Csak a rugalmas lélek
állja a viharokat
„Drámai irányba halad a magyar nép mentális egészsége” – állítja Magyar
Lóránt orvos, mentálhigiénés szakember, aki szerint ez részben annak a következménye, hogy nem vagyunk kellően felvértezve a bennünket érő negatív hatások ellen. A Mindentudás Akadémiáján tartott Légy viharálló! című
előadásán a tréner hasznos tippeket adott arra, hogyan keljünk fel, ha padlóra
küldött minket az élet.

1. Hol működött a 19. század végén,
20. század elején Macskássy Sándor
vendéglője?
A) Üllői út 3.
B) Bakáts tér 10.
C) Ferenc körút 43.
2. A Mester utca–Ferenc körút sarkán
1902-ben alapították a Széchenyi
Kávéházat. Ki volt az első üzemeltetője?
A) Villányi Alfréd
B) Petrovits György
C) Gebauer Rezső
3. Hol működött annak idején a Klein
János által vezetett Arany Angyal
étterem?
A) Mester utca 8.
B) Angyal utca 28.
C) Telepy utca 38.
4. A Ráday utca–Török Pál utca
sarkán 1875 óta álló épület ma a Pinceszínháznak ad otthont. Kihez címzett
fogadó volt itt kezdetben?
A) Két nyúlhoz
B) Két kék kecskebakhoz
C) Két oroszlánhoz
5. Melyik évben nyitott meg a József
Attila-lakótelep egykor közkedvelt
étterme, az Ezüst Sirály?
A) 1960
B) 1964
C) 1967
6. A Ráday utca 15. szám alatt 1971ben nyílt meg a Vörös Postakocsi
vendéglő. Ugyanebben az épületben
korábban is vendéglátóegység üzemelt.
Milyen néven működött?
A) Nemzeti Kávéház
B) Hébel Kávéház
C) Petz-féle Serház
Előző lapszámunk nyertese: Duma
Dávid. Gratulálunk! Jutalma átvételével
kapcsolatban e-mailben értesítjük.
A helyes megfejtés:
1 – C, 2 – C, 3 – A, 4 – A, 5 – B, 6 – C.

Lóri kapitány a boldogság felé kormányozza a hallgatóság hajóját

– Az emberek köszönni is elfelejtenek, nem beszélgetnek, nem kívánnak jót egymásnak,
bezárkóznak. Amikor pedig baj van, nincs kihez fordulni – festett szomorú képet a terjedőben lévő társadalmi tendenciáról az egykor papként is szolgáló, teológus végzettségű
szakember. Szerinte életünk során elkerülhetetlen, hogy átéljünk mély drámákat (betegség, válás, halál, állás elvesztése stb.), ezeket pedig csak úgy tudjuk elviselni, ha lelki
rugalmasságot tanulunk. A nehézségekhez való érzelmi alkalmazkodás 10 tippje között
elsőként az elfogadást említette. Fontos elfogadnunk jelen életünket, és azt, hogy néha
nem a legmegfelelőbb döntést hoztuk meg, hiszen abban a pillanatban az a választás
tűnt a legjobbnak. Ugyanilyen lényeges az elengedés képessége is. – Egész életünkben
ragaszkodunk megszokásokhoz, helyekhez, emberekhez, a múlthoz, hiányosságainkhoz
és sérelmeinkhez, végül pedig azt vesszük észre, hogy romjaink tetején ülünk. Ha tele van
a kezem ragaszkodásokkal, nem tudom átvenni a nekem nyújtott boldogságot – mutatott
rá Magyar Lóránt.
Lóri doki, ahogyan sokan nevezik, azt tanácsolta: meg kell engednünk maguknak azt is,
hogy hibázzunk, hogy fájjon, hogy rosszul érezzük magunkat: ugyanakkor képesnek kell
lennünk átkeretezni bizonyos helyzeteket. Ha megpróbálunk másik értelmezést, nézőpontot
adni egy rossz dolognak, észrevehetjük a benne rejlő lehetőséget is. Ehhez kapcsolódó
feladat, hogy ha valami terveinkkel ellentétesen alakult, tudjunk újratervezni, mindezt
pedig külső és belső lazasággal tegyük, hiszen így a válsághelyzetek nem viselnek meg
annyira. Életünk akadálypályáján haladva alapvető, hogy megőrizzük a derűnket, hiszen
a mosoly, a nevetés, a pozitivitás védőoltás a rossz hangulat ellen.
– Gyere ki a dobozból! – szólított fel később az előadó, aki szerint, ha nem lépünk ki
szűkös komfortzónánkból, nehezen fogunk alkalmazkodni a gyorsan változó világhoz.
– A szokatlan helyzetek néha kellemetlenek, ám nagyon hasznosak – figyelmeztetett a
pszichiáter, majd azzal zárta a listát, hogy a kötelességek mellett szánjunk magunkra kellő
énidőt, a megoldhatatlan gondokat pedig engedjük át Istennek. 		
T. D
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Idősügyi programajánló
Gyógytorna
Március 13., 20., 27. (szerda)
11.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)
Táncklub
Én táncolnék veled…
Március 13., 20., 27. (szerda)
14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
3-1-2 meridiántorna
Március 13., 20., 27. (szerda)
15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)
Fiatalító tibeti
és kínai energiajóga
Március 14., 21., 28.
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)
Orvosi előadás
Tavaszi nagytakarítás –
a böjtölés egészségvédő hatása
Március 14. (csütörtök)
14.30 óra
Előadó: dr. Bártfai Katalin
gyógyszerésztermészetgyógyász
Parajdi Sópince
(Vámház körút 11.)
Parádés Főzés
Bartal Sándor séffel
Március 18. (hétfő) 10.00 óra
Menü: Libatepertőkrém savanyított lila hagymával, mustáros
libamellragu, gombóc.
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Board Game Café
– Szenior társasjátékklub
Március 19. (kedd) 15.00 óra
Ferenc krt. 17. alagsor, lejárat
az üzlethelyiségből
Európa 2024
kardiogyaloglás
Március 21. (csütörtök)
10.00 óra
Helyszín, gyülekező: Ferenc tér
A programon való részvételhez
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail:
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 210-0824/2-es mellék
Filmklub
Március 21. (csütörtök)
15.00 óra
A második utca foglyai – amerikai vígjáték, 140 perc (1975)
Helytörténeti Gyűjtemény
(Ráday u. 18., bejárat az Erkel
utca felől)
Vízitorna
Március 22., 29. (péntek)
16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda
(Lobogó u. 1.)
Molnár Ferenc iskola uszoda
(Mester u. 19.)
Demencia Kávézó
Március 25. (hétfő) 16.00 óra
HELYEZKEDJ BELE! –
Szituációs feldolgozó játék
Topolcsányi Laura színházi
szerzővel és Bognár Tamás
pszichológussal
A programon való részvételhez
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail:
idosugy@ferencvaros.hu

Telefon: 210-0824/2-es mellék
Café Delion Bistro
(Ráday u. 11.)

Általános számítógép-kezelői
és laptoptanfolyam
csütörtökönként 12.30 órától.

Mindentudás
Akadémiája
A világtörténelem leghíresebb
kastélyai és titkai:
A versailles-i kastély
Február 28. (csütörtök)
15.30 óra
Házasságkötő terem
(Bakáts tér 1.)

Mobileszköz-használati kurzus
csütörtökönként
13.30 órától.
Ericsson haladó
számítógép-kezelői képzés
péntekenként 15.00 órától

Előzetes regisztrációhoz
kötött képzések,
tanfolyamok
Kezdő angolnyelv-tanfolyam
(Dési Művelődési Ház):
hétfőnként 11.00 óra

Kezdő számítógép-kezelői
tanfolyam hétfőnként
8.30 órától

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 angolnyelv-tanfolyam
(FMK): csütörtökönként
14.00 óra
Középhaladó németnyelvtanfolyam (FMK):
keddenként 8.30 óra

Ferencvárosi Sport Iskola
(Telepy u. 17., bejárat
a Tűzoltó utca felől)

Haladó számítógép-kezelői
tanfolyam hétfőnként
10.00 órától
Weöres Sándor Általános
Iskola és Gimnázium
(Toronyház u. 21.)
Általános számítógép-kezelői
képzés keddenként 16.30-tól
Mobileszköz-használati tanfolyam keddenként 17.30-tól
Regisztrációhoz
nem kötött
klubfoglalkozások
Festőklub (Szerető Kezek
Idősek Klubja):
keddenként 14.00 óra
Sakk-klub (FMK):
keddenként 10.00 óra

Számítógépes
tanfolyamok

Német társalgási klub (FMK):
keddenként 10.00 óra

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
(Lónyay u. 4/C–8.)

Chikung
(Lenhossék u. 24–28.):
keddenként 11.00 óra

Értesítjük Önöket, hogy idősügyi munkatársaink elérhetőségei az alábbiakra változtak:
Ladányi Erika
idősügyi koordinátor:
Tel.: 06/1/210-0824/1-es mellék
E-mail: ladanyi.erika@ferencvaros.hu,
idosugy@ferencvaros.hu

Gallusz Bea
idősügyi munkatárs:
Tel.: 06/1/210-0824/2-es mellék
E-mail: bea.gallusz@ferencvaros.hu,
idosugy@ferencvaros.hu

Cím: 1092 Budapest, Bakáts utca 8. I/8.
(15-ös kapucsengő)
Munkaidő: hétfő: 8.00–18.00
kedd, szerda, csütörtök: 8.00–16.30
péntek: 8.00–12.30

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra!
Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javaslataikat programjainkkal kapcsolatban az idosugy@ferencvaros e-mail címen
vagy a 06/1/210-0824/2-es mellékű telefonszámon várjuk.
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Miskolci művészpalánták világképe
A miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola tehetségei mutatkoznak be a Mester Galéria legújabb, március 29-éig
látogatható tárlatán. A hátrányos helyzetű, szegény családok gyermekeit oktató intézmény különleges nevelési módszerével olyan lökést ad a nehezen motiválható fiataloknak, amely által sikerélményekkel és önbizalommal léphetnek
tovább az életben.
A Magyarországi Baptista Egyházhoz kapcsolódó, több mint 50 közoktatási intézmény egyike a miskolci
Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, amit a helyi gyülekezet működtet.
Az intézmény halmozottan hátrányos
helyzetűekkel folytat kiemelkedő
munkát, ami a falakon megtekinthető
gyönyörű festményekből, rajzokból,
grafikákból és tűzzománcokból is
jól látszik. – Az ide járó 300 diák
jelentős része szegény családból érkezik, akit nagy kihívás bent tartani
az iskolarendszerben és motiválni a
tanulásra – mondta el a megnyitón
Molnárné Kertész Ildikó igazgató.
– Komplex pedagógiai programjukban az egyén értékeinek felismerését és
kibontakoztatását helyezik fókuszba. Módszerük lényege, hogy a művészeti képzést
nem külön oktatják, hanem beleforgatják
a mindennapokba és összekapcsolják más
tantárgyakkal. A miskolci suliban kiváló

nára nyitotta meg, aki a napokban
vehette át Életműdíját a Magyar
Rajztanárok Országos Egyesületétől. – Ez életem egyik legnagyobb
kitüntetése, hiszen a szakma ismert
el – árulta el büszkén lapunknak az
aktív közösségszervezőként ismert
pedagógus. Vincze Angéla 34 éves
pályafutása alatt komoly festőművészi és oktatói sikereket ért el. Mottója: Nincs elrontott munka, csak
befejezetlen. A gyerekek és tanárok
úgy ismerik, mint aki a legkisebb
feladatot is teljes odaadással végzi,
és minden diákból képes kihozni a
maximumot. A művésznő számos
Vincze Angéla Életműdíjas
hazai és nemzetközi kiállítással,
zenei és képzőművészeti program működik, bemutatóval a háta mögött mindig azért
de a sportra is nagy figyelmet fordítanak – dolgozott, hogy hírét vigye a magyar kultette hozzá Papp János, a Magyarországi túrának a nagyvilágban. 2000-ben, a párizsi
Baptista Egyház elnöke.
világkiállításon a világ 10 iskolájának alkoA rendezvényt Vincze Angéla festőművész, tásait bemutató tárlaton Angéla diákjának
a József Attila Általános Iskola művészta- festménye is szerepelt. 		
T. D.
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AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
FERENCVÁROSI
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
JAZZ TAVASZ
Március 22., péntek 19.30
FINUCCI BROS Quartet
Ingyenes rendezvény
STRÓFA TRIÓ VERS-ZENE KLUB
Március 23., szombat 18.00
„Horgodra tűztél, Uram”
Petri-, Weöres-, Sík-dalok
Krulik Zoltán (MAKÁM együttes)
és Bede Sára műsora
Belépő: 800 Ft
KIÁLLÍTÁS
Tavaszy Noémi festő-, grafikusművész
Válogatás a magyar kultúra kincsestárából
című tárlata május 6-áig megtekinthető
az FMK első emeleti Folyosó Galériáján.
FMK GYERMEKSZÍNHÁZ
SZÓLÓ SZŐLŐ BÉRLET
Március 12., kedd 10.00
PÁN PÉTER
A Fogi Színház előadása
A szólójegy ára: 900 Ft

A bérlet ára: 1900 Ft/3 alkalom
Bérletigényüket Arapovicsné Kiss Ágnesnél jelezhetik: +36/30/434-2092,
kiss.agnes@fmkportal.hu.
TANFOLYAMAJÁNLÓ
FELNŐTT NÉPTÁNC A BARTÓK
TÁNCEGYÜTTESSEL
Szerdánként 18.30. 5000 Ft/havi bérlet
SZENIORÖRÖMTÁNC
Csütörtöként 14.15 600 Ft/alkalom
TURAY IDA SZÍNHÁZ
TURAY IDA-BÉRLET
Március 21., csütörtök 10.30
MESÉLŐ SZÍNHÁZ
Mikó István és Szabó Anikó
estje 80 percben. Jegyár: 2000 Ft
RÁDAY IMRE-BÉRLET
Március 24., vasárnap 15.00
Neil Simon: FÉRJ NÉLKÜL TÖKÉLETES!
vígjáték. Jegyár: 3200 Ft
DÉSI HUBER ISTVÁN
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Laki Krisztina énekmesterkurzusának zárókoncertje
2019. március 25., hétfő 18 óra

Prof. Laki Krisztina operaénekes nemzetközi mesterkurzusának zárásaként rendezik meg tanítványai
koncertjét az Ádám Jenő Zeneiskola dísztermében.
Cím: Köztelek u. 8.
Műsoron áriák és dalok klasszikus remekművekből.
Kísér: Mezei Pál zongoraművész.
A belépés ingyenes.

30 ÓRÁS PEDAGÓGUSTOVÁBBKÉPZÉS
Március 22., 23., 24. 8.00–18.00
Jelentkezés és információ:
pompasnapok@pompasnapok.hu,
+36/70/947-8609
JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
MESERENGETEG-SOROZAT
Március 16., szombat 10.00
Boribon cicája – A Nefelejcs Bábszínház
előadása. 9.30-tól kézműveskedés.
Belépő: 1000 Ft/fő
MESTER GALÉRIA
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR
SZERVEZZ VELÜNK!
Közösségi szolgálat középiskolásoknak
Minden kedden 15.30–17.30
WORKSHOP
Fűszerek, illatok, színek
Március 20., szerda 14.00–16.00
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Kiút az adósságspirálból

A hétről hétre élőknek, például kisnyugdíjasoknak, kis keresetű családoknak elég egy csőtörés vagy télutón egy komolyabb fűtésvégszámla, máris reménytelenül halmozódni kezd a lakbér- vagy közüzemi tartozás. Rajtuk segít a Lenhossék utcai Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ. Kecskés Éva szakmai vezető arról tájékoztatott, a támogatások, az adósságmenedzsment és a folyamatos kapcsolattartás hogyan menthet meg embereket a teljes lecsúszástól.

•

Milyen úton jutnak el önökhöz az
adósok?
A FESZGYI adósságkezelő szolgáltatásához leginkább a családsegítőkön keresztül
vezet az út, általában ők küldik hozzánk az
ügyfelet. De előfordul olyan is, hogy valaki hall rólunk, és megkeres minket. Tavaly
306 aktív ügyfelünk volt, ami 20 százalékos
növekedést jelent, tehát egyre több ferencvárosi lakó kap efajta segítséget.
•
Mely élethelyzetek vezetnek odáig, hogy valaki adósságkezelőhöz
forduljon?
A szolgáltatásunk elsősorban lakhatási problémákat kezel, még akkor is, ha nem lakbér
vagy közös költség elmaradásáról van szó.
Ugyanis a közüzemi díjhátralék is veszélyezteti a lakhatást. Sajnos tendencia, hogy
a szolgáltatók egyre türelmetlenebbek, egyre
gyorsabban adják át az ügyfelet követeléskezelőnek, aki a saját kezelési költségét is
ráterheli az adósságra. Van, hogy ez 90 ezer
forint tartozásnál következik be, van, hogy
csak a duplájánál. Lényeges tudni, hogy
részletfizetést is lehet kérni a szolgáltatótól, sokan azonban azt sem tudják fizetni,
hiszen ma már 10 ezer forint alatt nincs havi
törlesztő. Aki adós lesz, hamar ráeszmél,
milyen szorult helyzetbe sodródott, hiszen
a tartozások pillanatok alatt a többszörösükre növekedhetnek. Ezért kiemelten fontos,
hogy aki ilyen csapdába került, minél előbb
jelentkezzen nálunk.

•

Általában mekkora tartozásnál kérnek
segítséget az emberek?
Pár tízezer forinttól a milliókig. Önkormányzati lakást bérlőknek érdemes tudni,
hogy már három hónapnál régebbi vagy
100 ezer forint feletti lakbértartozás esetén
kilátásba helyezik a felmondást. Az ilyen
típusú elmaradást gyorsan rendezni kell,
mert a felmondott lakásbérleti szerződést
nagyon nehéz visszaszerezni. Bár többen
ódzkodnak tőle, hasznosnak tartjuk a kártyás
mérőórák felszerelését, hiszen az alacsony
egzisztenciájú családoknál így sokkal jobban
tervezhető a havi költségvetés. Egy kisgyermekes családot ugyanis igazi csapásként
érhet, ha kéthavi nem fizetés után kikötik
az áramot. A visszakapcsolás mindenképpen
drága mulatság, viszont ha szabványosítást
is kér a szolgáltató, és ezért újra kell húzni a
vezetékeket, több száz ezer forintra is rúghat
a fogyasztót terhelő költség. Épp az ilyen
veszélyek miatt prevenciós beszélgetéseket
tervezünk tartani a témában.
•
Milyen konkrét támogatást nyújt a
Díjhátralék-kezelési Csoport?
Alapos állapotfelmérést végzünk, amihez
rengeteg információt kapunk az ügyfelet
már ismerő családsegítő kollégáktól. Hiszen
nemcsak a tartozások mértékéről kell pontos képet kapnunk, de jól kell ismernünk a
család körülményeit is, hogy megállapíthassuk annak teherbíró képességét. Nagy hiba
lenne, ha elfogadnánk egy olyan törlesztő

konstrukciót, amit aztán nem bír kifizetni az
érintett. Ezután sorrendbe állítjuk a tartozásokat. Abszolút prioritást élvez a lakhatás
biztosítása. Ez evidensnek tűnik, ám amikor
egy anya azt kéri, minél előbb legyen villany
otthon, mert sötétben a gyerekek nem tudnak tanulni, nehéz megértetni vele, előbb a
lakbért kell rendezni, hogy egyáltalán tető
maradjon a fejük felett. Utána következnek
a közüzemi díjak. Az önkormányzat kétféle
anyagi jellegű támogatást is biztosít a rászoruló adósoknak. Az egyik az Adósságcsökkentő Támogatás (ACST), a másik a
Ferencvárosi Lakhatást Segítő Támogatást
(FLST). Az ACST-t 400 ezer forint tartozásig lehet igényelni, és az adósság egy részét,
maximum 75 százalékát az önkormányzat
átvállalja. Ez egy hosszú távú szolgáltatás,
a jogosultságnak azonban feltételei vannak.
Jelenleg például 85 500 forintnál nem lehet
magasabb az egy főre jutó jövedelem, illetve
bevétel. Az adós minden hónapban önrészt
fizet, ennek arányában pedig az önkormányzat hozzáutalja a megítélt százalékot. Az 1–3
hónapos elő-együttműködés során az ügyfélnek bizonyítania kell, hogy képes tartani a
szigorú fizetési rendet, csak ezután igényeljük meg a támogatásokat. Az FLST pedig
egy egyszeri, maximum 100 ezer forintos
lakhatási támogatás. Ha nagyon nagy a baj,
az önkormányzat által nyújtott rendkívüli
segélyekkel is csökkenthető a tartozás. Az
adósságrendezés ráadásul kombinálható a
Budapesten működő Hálózat Alapítvány
lakhatásmegőrző anyagi szolgáltatásaival.
•
Képesek az ügyfelek megfelelni az
elvárásoknak, vagy sokan kiesnek
a mentorálásból?
Azt látom, hogy az általunk nyújtott kontroll és személyes támogatás biztonságot,
reményt ad az embereknek. Egy átlagos
adósságmenedzselés másfél évig is eltarthat, alacsony fizetés mellett ugyanis 200
ezer forintot is nagyon nehéz törleszteni.
Ráadásul közben mindenkinek lehetnek
rendkívüli költségei. Nyugdíjasoknál gyakori, hogy azt a kis bevételüket is megtizedeli egy termékbemutatós lehúzás, kórházi
kezelés vagy a növekvő gyógyszerkiadások. Tisztában vagyunk vele, hogy bizonyos
ügyfelek újra bajba fognak kerülni, ezért
próbálunk utógondozást is végezni. Viszont
szívet melengető élmény, amikor egy lezárt
ügyfél kéretlenül is bejár hozzánk bemutatni
a kifizetett számláit, mert büszke rá, hogy
képes egyenesben tartani pénzügyeit. T. D.
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
CIVIL PÁLYÁZATOK
Ferencváros Önkormányzata idén is pályázatot hirdet civil szervezetek, kulturális tevekénységek, egyházi jogi személyek és egyházi
szervezetek, valamint szabadidősport terén működő sportszervezetek támogatása témakörökben. A felhívások megtekinthetők, a
formanyomtatványok, kitöltendő nyilatkozatok letölthetők a www.
ferencvaros.hu honlapról a „Pályázatok” címszó alatt.

VIRÁGPALÁNTA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság és a József Attila Városrészi Önkormányzat pályázatot
hirdet egynyári virágok ültetésére.
A pályázaton a József Attila-lakótelep és MÁV-Aszódi telep
területén lévő társasházi, szövetkezeti lakóépületek és közintézmények vehetnek részt.
Jelentkezési lapok benyújtásának határideje:
2019. március 28., csütörtök 12.00 óra
További felvilágosítás: Városüzemeltetési és Felújítási Iroda,

Bertalan-Kovács Judit. Tel.: 06/1/215-1077/519-es mellék,
kovacs.judit@ferencvaros.hu
Az egynyári virágpalánta pályázat részleteit keresse a www.
ferencvaros.hu honlapon.

KULTURÁLISHELYISÉG-PÁLYÁZAT
Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános pályázatot ír ki az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, Bakáts tér 3. földszint 2., 152
m2 méretű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának
megszerzésére kulturális célra, az önkormányzattal történő
együttműködési kötelezettséggel.
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt a Polgármesteri
Hivatal Humánszolgáltatási Irodája (Bakáts utca 8. I. emelet 8.,
telefon: +36/1/210-0824/7-es mellék) és Vagyonkezelési Irodája
(Ráday u. 26., telefon: +36/1/215-1077/510-es mellék). A pályázat
egyéb részleteit a www.ferencvaros.hu honlapon elérhető pályázati
kiírásból ismerhetik meg.

TeSzedd! Ferencvárosban
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium idén is megszervezi a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akciót, amelyhez Ferencváros Önkormányzata is
csatlakozik.
A környezetük megszépítéséért tenni akarókat március 23-án, szombaton 9 órakor
várjuk a József Attila-lakótelepi Nagyjátszótérnél, a Dési Huber utca–Távíró utca sarkán. A Kiserdőt takarítjuk ki, a gumikesztyűket és a zsákokat a szervezők biztosítják.
További információk: www.teszedd.hu
Jelentkezés: kornyezetvedelem@ferencvaros.hu, telefon: 06/1/217-1725.

Valósítsd meg önmagad!
Légy sikeres vállalkozó!

TÁJÉKOZTATÓ

Érdekel a vállalkozók világa? Gondoltál
már arra, hogy saját céget alapíts? Esetleg van már egy jó ötleted, de elakadtál a
megvalósításnál? Vagy már vállalkozol,
és foglalkoztatnak a további fejlődési lehetőségek?
Ha bármelyik állításban, akár részben is,
magadra ismersz, akkor Téged vár a Vállalkozásbarát Ferencváros Konferencia, ahol
szakmailag elismert előadóktól tudhatsz
meg hasznos tippeket!
Látogass el a Budapesti Corvinus Egyetemre március 26-án, ahol többek között
szó esik digitalizációról, chatbot marketingről, a jó üzleti ötletek kivitelezéséről.
Különféle pályázatokat mutatnak be, melyek segíthetnek neked a kezdeti lendület megszerzésében és annak fenntartásában. Bemutatják az online brandépítés
csínját-bínját; megismerhetsz mentorprogramokat, továbbá a mára kulcsszóvá
formálódott networkingről, valamint időmenedzsmentről is lesz diskurálás.

Ideiglenesen elköltözött
a védőnői szolgálat

Konferenciánkra a vállalkozók mellett szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt
és vállalkozásban gondolkodó kismamát,
kisgyermekes anyukát is.
A helyszínen gyermekmegőrzést biztosítunk!
Vállalkozásbarát Ferencváros
Konferencia
Időpont: 2019. március 26.
(kedd) 15.00 óra
Helyszín: Budapesti Corvinus
Egyetem – Fővámház, IV. előadó
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz
kötött! A regisztrációs link a konferencia
eseményénél, az alábbi Facebook-oldalon
található: www.facebook.com/ferencvarosmindenegyhelyen
A rendezvény a Vállalkozásbarát Ferencváros Program részeként, Ferencváros Önkormányzatának támogatásával valósul
meg.

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!
Értesítjük Önöket, hogy a Vaskapu
utca 23–29. szám alatti védőnői szolgálat és tanácsadás 2019. március
4-étől felújítási munkák miatt ideiglenesen elköltözött!
A védőnői szolgálat a Dandár utca
28. szám alatt, a FESZ Kft. Oktatóközpontjában, a tanácsadás pedig a Mester
utca 33. szám alatt kereshető fel.
A telefonszámok és a fogadási időpontok változatlanok. Kérjük, hogy
minden esetben szíveskedjenek telefonon időpontot egyeztetni a védőnővel!
Megértésüket köszönjük.
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KÖZÖSSÉG

FERENCVÁROS

FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR

Bodor Vince
(2018. november 22.)

Balogh Vincent Martin
(2018. november 20.)

Kovács Máté
(2018. június 15.)

Lévai Milán
(2018. augusztus 13.)

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

REJTVÉNY

