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Vadonatúj röntgengéppel
gazdagodott a szakrendelő

Az önkormányzat anyagi támogatásával, 33 millió forintért vásárolt egy korszerű digitális röntgengépet a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató (FESZ) Kft. A berendezést – amely immár minden szükséges engedéllyel rendelkezik – április 10-én adta át Bácskai János polgármester és Zombory Miklós egészségügyért felelős alpolgármester. Az új készülék egy 30 esztendővel ezelőtt telepített, mára elavult diagnosztikai egységet váltott fel a Mester utcai szakrendelőben.
Az átadóünnepségen Ferencváros polgármestere elmondta, az új röntgengép
megvételét az önkormányzat még a tavalyi költségvetéséből finanszírozta, az idei
büdzsében pedig újabb 40 millió forint áll
a FESZ rendelkezésére műszerbeszerzésre. Közölte azt is, a helyhatóság kiemelt
feladatként kezeli a kerületben élők gyógyítását, egészségmegőrzését, ezért nem
csupán a szakrendelő működését és eszköz-

parkjának megújítását, hanem a lakosság
számára ingyenes, éveként több alkalommal
meghirdetett prevenciós célú szűrővizsgálatokat is dotálja. Hozzátette: a szisztematikus
fejlesztések Zombory Miklós alpolgármester
elhivatott munkájának is köszönhetők.
– Az új, „mindenttudó” berendezéssel a
lábunk ujjától a fejünk búbjáig bármit meg
tudunk vizsgálni – jelentette ki az eseményen Kovács József, a FESZ igazgatója.

Hozzáfűzte: a régi készülék lecserélése
szükségszerű volt, az új röntgengép pedig
– amellyel egész Ferencváros gazdagodott
– nagy előrelépés a szakrendelő életében.
Az intézményvezető elmondta, a mostani eszközbeszerzés is egy komoly lépése
annak a stratégiának, amellyel a gondoskodó önkormányzat koncepció mentén a
városvezetés 6–8 éve tudatosan támogatja,
fejleszti a FESZ-t.

Folytatás a 2. oldalon

A József Attila-lakótelep ad otthont április 27-én a Föld Napja rendezvényeinek. Részletek a 8. oldalon.

SÉTA A PÁL UTCAI FIÚKKAL
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SPORTÁGAK A–Z-IG

Ferencváros és Józsefváros
együttműködésében készült
mobilapplikáció Molnár Ferenc
ifjúsági regényére nyomán.

A Költészet Hava fő rendezvényén
kitüntették a Nemzeti Színház
főigazgatóját, és bejelentették
a Visz a vonat projektet.

Harmadik alkalommal rendezték
meg a Sportpróbálót, amelyen
a diákok 36 féle mozgásformával
ismerkedhettek meg.
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Folytatás az 1. oldalról

– A digitális radiográfia helyettesíti a hagyományos röntgenfilmet,
a kép elkészítéséhez szükséges idő jelentősen lecsökken, valamint
leegyszerűsödik a munkamenet is. Komoly előnye még, hogy – a
minél pontosabb diagnosztika érdekében – a digitális felvételeket
igény szerint nagyíthatjuk, közvetlenül megoszthatjuk más felhasználókkal és egyszerűbben archiválhatjuk. Az új röntgengép pedig
mind a dolgozók, mind a betegek számára kisebb sugárterhelést
jelent – ecsetelte a berendezés előnyeit lapunknak Kovács József,
aki arról is beszámolt, hogy a mostani beruházás mellett a FESZ az
önkormányzat anyagi támogatásával az elmúlt 12 hónap során egy
korszerű, nagy teljesítményű ultrahangberendezést, valamint egy
sterilizáló, egy endoszkóp mosó-fertőtlenítő és egy lökéshullám terápiás eszközt, továbbá egy videogasztroszkópot is beszerzett. – Idén
pedig a már elavultnak számító szívultrahang lecserélése, illetve
további, a betegellátás színvonalát emelő eszközök megvásárlása
van tervben – fűzte hozzá a főigazgató.
V. L.

Ferenc tér, ahogy mi szeretünk
Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Húsvétváró Vásár és Tojásfestő Műhely elnevezésű eseményt április
7-én. A Ferenc tér ezúttal is megtelt szülőkkel, nagyszülőkkel és persze gyerekekkel, akik számos izgalmas, színes programon vehettek részt.
Szeszélyesebbik arcát mutatta április a
hónap első vasárnapján. Reggel még hűvös, borús volt az idő, ám később kiderült
az ég, így a résztvevők kellemes napsütésben élvezhették az önkormányzat és a
helyi civilek által szervezett hagyományos
családi programot. A kicsik számára tojáskereséssel indult a húsvétvárás, majd
a Batyu Színház mutatta be elvarázsolt
meséit. Előtte azonban Kállay Gáborné
alpolgármester, Kulpinszky Eleonóra
önkormányzati képviselő, a rendezvény
háziasszonya, valamint Kis Bernadette
főszervező köszöntötte a nagy számban
megjelent ferencvárosi családot.
A nap során a gyerekeknek lehetőségük
volt tojást festeni, kézműveskedni, kosarat fonni, pónin lovagolni, ugrálóvárazni,
kisállatokat simogatni, arcfestésen részt
venni. A IX. kerületi rendőrkapitányság
és a tűzoltóság jóvoltából beülhettek egy
valódi rendőr- és tűzoltóautóba, előbbinek
még a szirénáját is bekapcsolhatták.
A felnőttek a Tűzoltó utcai Pancs-gasztroplaccnak köszönhetően beszerezhették az ünnepi asztalra valót, részt
vehettek babamasszázson, „maminbababemutatón”, a gyerkőcök kinőtt ruháit,
megunt játékait pedig baba-mama börzén
árulhatták, csereberélhették. Az esemény
részeként a Bartók Táncegyüttes húsvéti népszokásokat felelevenítő interaktív
előadást tartott, a tengernyi program során
megéhezők pedig a Tompa utcai Paletta
étterem helyszínen készült BBQ táljaival,
szendvicseivel lakhattak jól.
V. L.
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Okostelefonnal
a Pál utcai fiúk nyomában

Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című ifjúsági regényére épül az a mobilapplikáció, amely Ferencváros és Józsefváros
közös finanszírozásával jött létre, és amit április 9-én mutattak be a műben is szereplő Lónyay utcai iskolában. Az MTA
SZTAKI és a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztésében készült séta során a történet 13 helyszínét lehet
végigjárni, miközben audiokommentárok, idézetek, zenei betétek, fotók és filmrészletek teszik élvezetessé a múltidézést.
Az MTA SZTAKI eLearning osztálya 2011-ben fejlesztette ki a
Budapest Guide@Hand okostelefonos alkalmazást, melynek segítségével a felhasználó változatos fővárosi turisztikai séták közül
válogathat. Később ezeket olyan tematikus tartalmakkal bővítették,
mint a Ferencváros Önkormányzatával és a Helytörténeti Gyűjteménnyel együttműködésben elkészített József Attila nyomában
(2015), Ferencváros a forradalomban (2016), valamint
Belső-Ferencváros épített
öröksége (2017) című mobilapplikációk.
A Szent-Györgyi Albert
Általános Iskola és Gimnáziumban tartott bemutatón
elhangzott: a Nemzeti Múzeum elől induló, mintegy 2,5
óra időtartamú, androidon és
iOS-en is működő mobilapplikációs sétán a felhasználók
a regény fontosabb ferencvárosi és józsefvárosi helyszíneivel ismerkedhetnek meg.
A Pál utcai fiúk nyomában elnevezésű ingyenes alkalmazás letöltése
után a sétalistát le kell menteni, így a túrán már nincs szükség
internetre, csak GPS-re. – Az egyes látványosságok, állomások
bemutatásánál a rövid építészeti leírás mellett regényrészletek és
a kor hangulatát idéző zenei betétek hallhatók. Az anyagot archív
fotók és az 1969-es, Fábri Zoltán rendezte játékfilm néhány jelenete
is színesíti – tájékoztatott Márkus Zsolt László, az MTA SZTAKI
eLearning osztályának vezetője.
Gönczi Ambrus, az alkalmazást tartalommal megtöltő Helytörténeti
Gyűjtemény vezetője elárulta, nemcsak azért esett a választás a több
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mint 80-szor kiadott, számtalan nyelvre lefordított regényre, mert
az egyik legismertebb és legnépszerűbb irodalmi mű, hanem mert
az a VIII. és IX. kerületre íródott. Molnár Ferenc ugyanis egykor
– Szent-Györgyi Alberttel és több más neves személyiséggel egyetemben – a Lónyay utcai, akkori nevén Református Főgimnáziumba
járt, így részben saját történeteit írta meg a könyvben.
Bácskai János, Ferencváros polgármestere
a regény IX. kerületben
játszódó jelenetei kapcsán elmesélte, a fiúk
a Köztelek utcai dohánygyár ablakaiból
gyűjtötték a dohányt és
a gittet. Előbbit azért,
hogy végigtüsszentsék
az Üllői utat, utóbbit
pedig, hogy legyen mit
rágni a gittegyletben.
– A 112 éves történet
ma is átélhető élmény,
olyan mintha velünk
történne; mindannyian szeretnénk a szereplők bőrébe bújni.
Az applikáció pedig közelebb hozza a gyerekekhez a regényhősök
életét, érdemeit – tette hozzá.
Sára Botond, a VIII. kerület polgármestere hangsúlyozta, az oktatási rendszerben a Guide@Handhez hasonló okosszolgáltatásoké
a jövő, hiszen a digitális megoldásokkal könnyebb és élvezetesebb
a tanulás. A városvezető szerint Nemecsek Ernő – még ha fiktív
személy is – a barátság, a bajtársiasság, a hazaszeretet és az önfeláldozó hősiesség példaképe lehet a fiataloknak.
T. D.

Jogos kérdés

Ferencváros Önkormányzata társasház-felújítási pályázatot hirdet a közigazgatási területén lévő, 15 évnél régebben,
hagyományos vagy iparosított technológiával épült társasházak és szövetkezeti lakóházak részére.
• A támogatási keretösszeg: 300 millió forint.
• A lakóközösségek 14 féle munkálat elvégzésére nyújthatnak be pályázatot.
• A benyújtás határideje: 2019. június 7., péntek 12.00 óra.
• Az elbírálás határideje: 2019. június 26.
• A pályázatokat a Városüzemeltetési és Felújítási Irodán
személyesen lehet leadni.
A tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást ad, illetve
a pályázatokat átveszi: Millner Csilla pályázati ügyintéző
(Ráday u. 26., I. em. 30. szoba), telefon: 06/1/215-1077/503.
A pályázati felhívás mellékleteivel együtt letölthető
a www.ferencvaros.hu honlapról.

– Azt sem lenne érdektelen megtudni,
hogy mit csináltak ez alatt a Pál utcai lányok?!
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Részesei lettünk a csodának

Ferencváros Önkormányzata idén a Költészet Világnapjától (március 21.) a Magyar Költészet Napjáig (április 11.) tartó
versünnepet szervezett. A Költészet Hava elnevezésű rendezvénysorozat rendkívül színes, változatos programokat kínált, csúcspontja pedig az 55 esztendős József Attila Emlékhelynél megrendezett megemlékezés, valamint az Ádám Jenő
Zeneiskolában tartott ünnepi gála volt.
– „Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz” – kezdte beszédét József Attila szavait
idézve Krucsainé Herter Anikó, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának kulturális
kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős
helyettes államtitkára a Gát utcai emlékhelyen. – A tavasz és a költészet két egymásnak felelgető minőség – tette hozzá, majd
így folytatta: fontos a költészet védelme és
propagálása annak érdekében, hogy ismét a
megérdemelt szerepében ragyogjon gondolatainkon, bajainkon át, és társadalmi méretekben is visszakapja az őt megillető helyet.
Mint hangsúlyozta, a költészet elsősorban
a léleknek üzen, akkor is, ha látszólag az
elmét szólítja meg. – Szemben az üzletté
silányított, értéktelen kultúrával, a valódi
vers visszavezet a kezdetekhez, szebbik
önmagunkhoz. Legyen tehát ez a nap bátorítás, legyünk részesei a csodának, vegyük
birtokunkba a verset, a költészetet! – zárta
gondolatait a politikus.
– A jó vers olyan, mint egy villám, hiszen
egy pillanat alatt megvilágítja a közölhetetlent – ezt már Demeter Szilárd, a Petőfi
Irodalmi Múzeum (PIM) nemrégiben kinevezett főigazgatója mondta. Felszólalásában
érinthető közelségbe hozta a gyakran elérhetetlen, panoptikumi figuráknak gondolt
poétákat, akikkel – mint mondta – csak a
baj van. Az a baj velük, hogy mindig igazuk
van. – A költők egy-egy verssel felforgatják életünket, átrendezik a valóságot, ami
jó, mert éppen ez által teszik otthonossá,
élhetővé közömbös világunkat – jelentette
ki Demeter Szilárd, aki arra is kitért, milyen
sokat jelent számára, hogy József Attila írógépe ott áll irodájának íróasztalán.

Ferencváros József Attila díja
Az ünnepségen Bácskai János átadta Ferencváros József Attila díját, amelyet idén
a Nemzeti Színház főigazgatója kapott.
Az indoklás szerint Vidnyánszky Attilának
oroszlánrésze van abban, hogy Ferencváros
és a kerületben lévő Nemzeti Színház példás együttműködést mondhat magáénak.
A 2013-tól általa vezetett teátrum művészei
rendszeresen fellépnek az önkormányzat
rendezvényein, és komplett színdarabokat
„adnak kölcsön” a Bakáts Feszt programjához. Neki köszönhető az is, hogy a 225
esztendős Ferencvárost egy nagyszabású
gálaműsorral a Nemzetiben ünnepelhettük
2017 decemberében. Az elismerés átvétele után Vidnyánszky Attila a következőket

Ferencváros József Attila díját idén Vidnyánszky Attila,
a Nemzeti Színház főigazgatója kapta

mondta: „Úgy kell legyünk a nemzet színháza, hogy közben a kisebb közösségé, Ferencvárosé is legyünk, hisz nem lehet véletlen,
hogy annyi hányattatás után éppen itt lelt
otthonra a Nemzeti. A díj megtisztelő, és
komoly visszajelzés, amely kötelez. Igyekezni fogok megszolgálni”.

korosztályt is meg
kívánja szólítani: az
emlékhelyek remek
lehetőséget kínálnak
arra, hogy az irodalom élményközpontúvá, élővé váljon a
gyerekek számára is.
A „Visz a vonat” segítséget kíván nyújtani a pedagógusoknak
az irodalomoktatás
érdekesebbé tételében, valamint a felnőttek és a családok
számára is színes
élményt nyújt. Másodlagos célként az
országon belüli turizmust is erősítené,
hiszen a kooperáló
települések az emlékhelyeken túl más
látnivalókkal is szolgálnak.

Körtefa és koszorúzás
Az ünnepség részeként Ferencváros ifjúsági polgármestere, Magos Bence és alpolgármesterei, Veres Bánk és Csepeli Péter
meglocsolták a Gát utcai szülőház kertjében
elültetett körtefát, a rendezvény végén pedig
az ünneplők megkoszorúzták József Attila

„Visz a vonat”
A rendezvényen Bácskai János
polgármester bejelentette, hogy
2020. április 11-én, a költő születésének 115. évfordulóján Visz
a vonat címmel közös projekt
indul, amely a József Attila
életét meghatározó öt település és az ott működő emlékhelyek bevonásával valósul meg.
A kulturális nevelést, az oktatást
és a belföldi idegenforgalmat támogató, illetve a poéta kultuszát
erősítő program a ferencvárosi József Attila
Emlékhely, az öcsödi József Attila Emlékház, a szabadszállási Dörmögő-ház, a makói
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum,
valamint a balatonszárszói József Attila Emlékház együttműködésében jön létre.
A projekt – melynek elnevezését az Óda
című vers ihlette – az irodalmat, kultúrát és
utazást kedvelő felnőtteken túl a fiatalabb

emléktábláját. Az esemény fényét a Bakáts
téri Ének-Zenei Általános Iskola kórusa énekekkel, Bakos-Kis Gábor, a Nemzeti Színház művésze pedig szavalatokkal emelte.

Megemlékezés
a József Attila-lakótelepen
A Költészet napi ünnepségsorozat hagyományos momentumaként megemlékezést
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A Kőrösi iskola Költészet napi műsora

tartottak a József Attila-lakótelepi Közösségi
Házban, valamint a Valéria téren álló emlékműnél. – A Magyar Költészet Napját 1964
óta április 11-én, József Attila születésnapján
ünnepeljük. A poéta a Gát utca 3.-ban jött
világra, és 14 esztendeig élt Ferencvárosban
– emlékeztetett az eseményen Sajó Ákos önkormányzati képviselő, hozzátéve: míg legtöbb irodalmárunk a polgári középosztályból
származott, József Attila a legalsó sorból
küzdötte fel magát a 20. század legnagyobb
költőinek Olümposzára. A részönkormányzat elnöke köszöntője után együtt szavalta el
a Mama című verset a jelen lévő iskolásokkal. A Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű
Általános Iskola tanárai és diákjai idén is
költeményekkel és versmegzenésítésekkel
tűzdelt ünnepi műsorral készültek, amely
a poéta és a természet kapcsolatát dolgozta
fel. Az ünneplők ezután átvonultak a Valéria térre, ahol megkoszorúzták a József
Attila-emlékművet.

110. évfordulóján meghirdetett József Attila
mindenkiNET című online videopályázatra
idén is szép számú filmes versillusztráció,
versmegzenésítés és zenés videoklip érkezett
anyaországi és határon túli magyar fiataloktól. Közönségdíjas lett az Irgalom című
kisfilm, ifjúsági polgármesteri különdíjat kapott a Levelek című alkotás, Bácskai János
polgármesteri elismerését pedig az Eszmélet
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klipje érdemelte ki. A Levelek a harmadik
helyet is megszerezte, az ezüstérmet a Kínálgató vihette haza. Az önkormányzati
vezetőkből és kreatív szakemberekből álló
zsűri döntése értelmében az első díjat Buzás
Norbert és Varga Flóra: Minden rendű emberi dolgokhoz című alkotása vívta ki, amely
játékfilmeket meghazudtoló profizmussal és
kreatív művészi többlettartalommal illusztrálta József Attila azonos című költeményét.
Az idei versünnep egyik meghatározó eleme volt a Rejtelmek, ha zengenek – VII. Ferencvárosi Versfesztivál, amely kinőve a kerület határait, az ország számos szegletéből
fogadott versmondókat. A programsorozat
másik fontos momentuma a dalszerzőknek,
dalszövegíróknak és versmegzenésítőknek
hirdetett kétnapos Vers-dal Fesztivál volt.
A gálán ezeknek, valamint a József Attila
MindenkiNET díjazottjainak közös, összművészeti műsorát mutatták be, melyből a
közönség megismerhette a három pályázat
legjobb szavalóit, versmegzenésítéseit és
irodalmi klipjeit. A gálaestet a magyar népdalkincset ápoló Sebő Együttes és a Dalinda
énekegyüttes versmegzenésítéseket felvonultató közös koncertje zárta.

Díjátadóval
egybekötött ünnepi gála
A Költészet Hava programsorozat zárásaként díjátadóval egybekötött ünnepi gálaműsort rendeztek az Ádám Jenő Zeneiskola
dísztermében. Az önkormányzat által elsőként 2015-ben, József Attila születésének

A József Attila mindenkiNET 2019 videopályázat győztesei

Elhunyt lapunk egykori munkatársa
Életének 55. esztendejében, április 8-án eltávozott Somfai Sándor, aki 1996 és 2018 között dolgozott kerületünkben. Egy időben a Ferencváros újság fotósa és szerzője volt, ő
örökítette meg a Ferencvárosi Művelődési Központ nagy rendezvényeit és a Pinceszínház
előadásait is, valamint helytörténeti kiállításokhoz, kiadványokhoz adta tehetségét, tudását.
Három évtizeden át tartó gyógyíthatatlan betegsége ellenére mindig vidám és mosolygós
volt, mindenkihez volt egy kedves szava. Imádta munkáját, melyet rendkívüli alázattal
végzett, a hozzá fordulóknak mindig szívesen adott szakmai tanácsot.
Isten nyugosztaljon, Sanyi, emléked szívünkben megőrizzük!

5
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Ferencvárosi cimborák és poéták

Költészet napi játszóház, Kincskereső bolhapiac és a Cimbora duó koncertje várta az érdeklődő kerületieket a Ferenc
téren április 6-án. A családi programmal egy időben a rekortán pályán kortárs versfaragók teljesítették a maratoni
távot a harmadik alkalommal megszervezett Költők Futásán.
– Évek óta szinte minden hónap első szombatján megrendezzük az ingyenes Cimbora Játszóházat a Ferencvárosi Művelődési Központban (FMK), ahol különböző
ügyességi és kézműves játékok várják a
gyerekeket, valamint mindig van egy bő
félórás koncert is. Ezen a Cimbora duó
tagjai, Korhecz Imola és Juhász Csaba magyar költők megzenésített verseit adják elő.
Az eseménnyel párhuzamosan az aulában
tartjuk a gyerekbolhapiacot, ahol fiúk, lányok adhatják, vehetik, cserélgethetik megunt játékaikat, könyveiket, sportkártyáikat.
A Költészet napi játszóházzal – csakúgy,
mint tavaly – idén is kiköltöztünk a Ferenc
térre. Ma is az alkalomhoz kapcsolódó játékokat hoztunk, és mivel éppen most zajlik a
Költők Futása is, amelyhez bárki csatlakozhat, komplex módon:
kézműves foglalkozással, sporttal, koncerttel, kultúrával tudunk
ünnepelni – mondta el a helyszínen lapunknak Arapovicsné Kiss
Ágnes művelődésszervező.

„Verslábakon rótták a hexamétereket”
– A ferencvárosi székhelyű Magyar Napló Kiadó Év versei 2019
antológiájában szereplő költők közül 15-en veszünk részt az idei
futáson. Mindenki annyi kört teljesít, hogy összeadva kijöjjön a
42 kilométer – erről már Lázár Balázs, a Pinceszínház irodalmi
referense tájékoztatott némileg lihegve, ugyanis épp második körének megtétele után kaptuk mikrofonvégre. A költő-színművész
– akinek hetedik esztendeje mindig beválogatják néhány versét a
kötetbe – elmondta: örömteli kötelesség számára, hogy kezdettől,
tehát harmadik éve képviselheti Ferencvárost a Költők Futásán.
Hozzátette: a sportesemény helyszíne, a néhány esztendeje csodálatosan felújított Ferenc tér kiválasztása is szimbolikus, hiszen
itt, a 4. szám alatt volt József Attila utolsó IX. kerületi lakhelye,
családjával egészen a mama haláláig itt éltek.
Jánosi Zoltán, a Magyar Napló főszerkesztője – aki szintén túl
volt már első körén – elmesélte, hogy a Költők Futását Zsille Gábor
József Attila-díjas irodalmár, a folyóirat versrovatszerkesztőjének

Stafétabotként Oláh János, a Magyar Napló egykori főszerkesztője
székének karfája szolgált

ötlete alapján három évvel ezelőtt szervezték meg először a Versmaraton (Költészet napi esemény, amelyen 60 kortárs költő 12 órán
át szaval – a szerk.) kísérő rendezvényeként. Az irodalomtörténész
megjegyezte, köszönet illeti Ferencváros Önkormányzatának vezetését, amiért elkötelezetten támogatja a kultúrát, és amely a Magyar
Naplóval is kiváló kapcsolatot ápol.
V. L.

GYERMEKRAJZ
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Rajzokkal a helyi közösségekért

Önkormányzatok bevonásával indított közösségfejlesztő programot a vágyott gyermekek megszületéséért küzdő
Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom. A Ferencvárosból startoló projekt a Mama című gyerekrajzpályázattal
debütált, melynek április 8-i eredményhirdetésére mi is ellátogattunk. A kerületi szülőket közösségé kovácsoló műhely
hamarosan klubfoglalkozásokkal, interaktív előadásokkal is jelentkezik.
– Csodálatos művek születtek, melyek bemutatják
az alkotó gyerekek fantasztikus önkifejező képességét, anyukájukhoz fűződő mély kapcsolatát és a
család dinamikáját – értékelte a kiírásra beérkezett
rajzokat Vincze Angéla, a Mester Galéria művészeti
vezetője. Pálfay Erzsébet, a Három Királyfi, Három
Királylány Alapítvány alelnöke szerint az önkormányzattal karöltve azt szeretnék megmutatni, milyen jó
dolog hasonló értékrendű felnőttekkel és gyerekeikkel együtt tölteni az időt. Úgy véli, Ferencvárosból
induló modellprogramjuk – melynek lényege, hogy
a gyerekeknek szóló foglalkozások hozzák össze a
felnőtteket – kiválóan vizsgázott, így azt más városrészekbe is továbbvinnék.
A családkutató Kopp Mária orvos-pszichológus által
indított mozgalom arra a vizsgálati adatra épül, mely
szerint a fiatal párok közel 3 gyermeket terveznek,
ám ebből csak 1,3 baba születik meg. Ennek egyik
oka, hogy sokan elfeledkeznek róla, a család nemcsak
nehézségeket, hanem hatalmas boldogságot is jelent,
amely egyben az egyre inkább hiányzó minőségi kapcsolatok termékeny talaja is. Ugyanis míg a gyerekek az oktatási
rendszernek köszönhetően állandóan szociális térben léteznek,
a felnőtteket az elmagányosodás fenyegeti.
– A gyermekrajz a kapocs, amely segít összekötni szülőket, nagyszülőket, családtagokat, barátokat, ismerősöket – mondta nyitóbeszédében Kállay Gáborné alpolgármester, majd megerősítette,
talán soha nem volt nagyobb igény a közösséghez való tartozásra,
mint manapság, és ezt a virtuális közösségi oldalak sem tudják
pótolni. Véleménye szerint a szülőkre sok teher nehezedik, gyakran
felborul a munka–magánélet egyensúlya, ilyenkor pedig könnyen

magukra maradnak problémáikkal. – Ahogy „A teljesség felé”
idősügyi programunkkal sikerrel vettük fel a harcot az idősek
elmagányosodása ellen, úgy kell segítenünk a családokat is – tette
hozzá. Végül kijelentette, a Három Királyfi, Három Királylány
Alapítvány programja azért kiváló, mert szülők, gyermekek találkozásához teremt lehetőséget, ezáltal pedig a családok közösen
lelhetnek megoldást gondjaikra.
A projekt hamarosan klubfoglalkozásokkal, előadásokkal, beszélgetésekkel folytatódik tovább az alapítvány által „Családbarát
helynek” minősített Ferencvárosi Művelődési Központban. T. D.

Kiállítás nyílt a legszebb versillusztrációkból
A Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület immáron 15. esztendeje hirdet versillusztrációs pályázatot a Magyar Költészet
Napja alkalmából. Az idei eredményhirdetést és a legjobban sikerült pályaművekből összeállított tárlat megnyitóját
április 11-én tartották a Ráday utcai Helytörténeti Gyűjteményben.
– A fővárosi iskolák magukban tehetséget érző, 1–12. osztályos diákjai számára kiírt pályázatra 61 intézményből 92
tanár felkészítésével 561 mű érkezett be. Ezek közül a 250
legszebb versillusztráció tekinthető meg május 11-éig a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben és a FSZEK Boráros
téri könyvtárában – mondta el Lukács Emília, a Helytörténeti
Egyesület vezetője.
A megnyitó az Ádám Jenő Zeneiskola tanulóinak előadásával
kezdődött, majd Gönczi Ambrus, a Helytörténeti Gyűjtemény
vezetője köszöntötte a nagyszámú megjelentet. Bácskai János
polgármester beszédében kedvenc kiállításának nevezte az
évente megrendezett tárlatot, és köszönetet mondott a szervezőknek, valamint az ifjú alkotóknak a nagyszerű élményért.
A kiállítást Sipos Endre festőművész, művészpedagógus,
a zsűri elnöke nyitotta meg, majd Gönczi Ambrus és Lukács
Emília átadta a legjobb alkotások készítőinek odaítélt díjakat.
(forrás: ferencvaros.hu)
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Közösen varázsolták
szebbé a lakótelepi parkokat
A közelgő Föld Napja alkalmából 150 ferencvárosi diák
és néhány idősebb lakótárs szabadította meg a József
Attila-lakótelepi Nagyjátszóteret és a Nyúldombot az eldobált csikkektől, műanyag, fém- és papírhulladékoktól.
A szemétszedő akciót – a generációk közti együttműködés jegyében – közösen hirdették meg a Ferencvárosi
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) programja, valamint „A teljesség felé” idősügyi koncepció
részeként.
Magos Bence ifjúsági polgármester az eseményen
köszönetet mondott a nyolc kerületi iskolából érkezett
diákcsapatnak a részvételért, majd eligazítást tartott a
minden ferencvárosi suliban meghirdetett szemétszedő
akcióról, amit a középiskolások közösségi szolgálati
munkaként is leigazolhattak. Rapi István ifjúsági referens elmondta, a FEGYIÖK már megalakulásakor
önként vállalta, hogy a „Fogadjunk örökbe egy parkot”
kezdeményezés részeként gondját viseli egy kiválasztott
közterületnek, amit évente legalább egyszer rendbe
hoz. A munkához a kesztyűket és szemeteszsákokat a FESZOFE
biztosította.
A programban rengeteg tanuló vett részt: a középiskolásokból
szerveződött 150 fős csapathoz a Weöres Sándor iskola kis elsősei is
csatlakoztak, hogy végigfürkésszék a nyúldombi futókör környékét,
illetve a Nagyjátszóteret, és összeszedjék az eldobált hulladékokat.
Ha a gyerekek injekciós tűt találtak, jelezték a helyszínre kivonult

FELHÍVÁS
Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes veszélyeshulladék-gyűjtési akciót hirdet, 2019. április 27-én, szombaton.
AZ AKCIÓ A SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ IDŐPONTBAN, 14
ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT LESZ MEGTARTVA!
Helyszínek:
• Napfény utca (Lidl áruház előtt)
• Bakáts tér (Polgármesteri Hivatal épülete előtt)
• Lenhossék utca 24–28. sz. előtt (Vendel utca felőli részen)
A háztartásban feleslegessé váló alábbi hulladékokat gyűjtjük:
elem, akkumulátor, elektronikai hulladék, fénycső, villanykörte
festékpatron és -kazetta, lejárt szavatosságú gyógyszer, festékvagy lakkhulladék, festékes, hígítós göngyöleg, rongy, használt
sütőzsiradék, tisztítószer, dezodoros flakon, oldószer, ragasztómaradék, savak, lúgok, vegyes laborvegyszerek, növényvédő
szerek, szigetelő anyagok, fáradt olaj, fagyálló, olajszűrő,
autógumi, lökhárító, autószélvédő.
A gyűjtést az FCC Magyarország Kft. szakemberei végzik. Ha
ezek az anyagok a háztartási hulladékokkal együtt kerülnek
a szeméttelepre vagy a lefolyóba, komoly környezeti károkat
okoznak. Kérjük, akciónkat minél nagyobb számban szíveskedjenek igénybe venni.
KIZÁRÓLAG FERENCVÁROSI LAKOSOK SZÁMÁRA,
HÁZTARTÁSI MENNYISÉG ÁTVÉTELÉRE VONATKOZIK!
A következő veszélyeshulladék-gyűjtés időpontja:
2019. július 6., szombat 9–13 óra között

közterület-felügyelet drogszemétgyűjtőinek, akik képesek biztonságosan eltávolítani azokat. A kétórás akció végén a diákképviselők
pogácsát és frissítő italokat osztottak dolgos társaiknak. A szemétszedés a legjobbkor zajlott le, hiszen a Nyúldombon másnap vette
kezdetét az iskolásoknak szóló, több mint 30 sportágat bemutató
Sportpróbáló program.
T. D.

EGÉSZSÉG
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Több szembetegség
okozója lehet az UV sugárzás

Az UV sugárzásnak nemcsak bőrünkre, hanem szemünkre is nagyon káros hatásai lehetnek. Egyértelműen összefüggésbe hozható a szürkehályog és az úgynevezett kúszóhályog kialakulásával, de – egyes kutatások szerint – növelheti
a vakság vezető okaként emlegetett makuladegeneráció előfordulásának esélyét, sőt, akár rákot is okozhat a szemhéjon
vagy magában a szemben. Látásunkat leginkább az UV400-as jelzéssel ellátott napszemüvegek viselésével óvhatjuk meg
a káros sugaraktól.
– Az UV sugárzásnak két fajtáját különböztetjük meg: az UV-A-t és
az UV-B-t. Utóbbi nagyobb energiát hordoz, azonban nagy részét
elnyeli a szaruhártya és a szemlencse. Az UV-A sugárzás kisebb
energiájú, viszont kevésbé nyelődik el a szem elülső szöveteiben,
így több károsodást tud okozni annak belsejében – figyelmeztetett
Schneider Miklós, a Szemészeti Klinika adjunktusa. Hozzátette:
mindkétféle UV sugárzás káros a szemre, ám a megfelelő napszemüveg mindkettőt blokkolja.
UV sugárzás egész évben ér minket, ám nagyobb az UV-expozíció rizikója a nyári hónapokban, különösen 10 és 15 óra között,
illetve a fényvisszaverő
felszínek közelében: vízparton, homokos részeken vagy hóban. Amikor
viszonylag rövid idő alatt
nagymértékű UV-hatás
éri a szemet – például
síelésnél – a szaruhártya
gyakorlatilag megég, és
hóvakság alakulhat ki.
A szem ilyenkor néhány
nap alatt regenerálódik,
addig azonban nagyon heves panaszokat tud okozni: vörös lesz, könnyezik,
szúr és ég. – Éppen ezért
síeléskor is nagyon fontos
az UV-A- és UV-B-szűrővel rendelkező nap- vagy
síszemüveg viselése, ami a szemet és környékét is jól takarja –
közölte a szakember.
– A jó napszemüvegnek meg kell felelnie bizonyos feltételeknek:
az egyik legfontosabb szempont, hogy mind az UV-A, mind az
UV-B sugarakat kiszűrje. Az UV400-as jelzéssel ellátott termékeket
kell keresni, ami azt jelenti, hogy 400 nanométerig a sugárzás 100

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.
MINŐSÉGI KÖZÖS KÉPVISELET. Elégedetlenek a jelenlegi kezeléssel? Szeretnének váltani 45 nap alatt? Díjmentes tanácsadás és
ajánlat Szabó Máriától: 06/30/359-3976, tarsashazkezeles80@gmail.com
Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat/házakat keres ügyfeleinek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének
lakása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus Ingatlan. Tel.:
06/20/9600-600.
Fogsor készítését, javítását vállalom. Házhoz megyek! Hívjon bizalommal! Tel.: 06/20/980-3957.

százalékát blokkolja – tájékoztatott az adjunktus. Mint elmondta,
a napszemüvegnél a lencse színe és sötétsége az UV sugárzás
szempontjából nem lényeges, a keret formája sokkal inkább. Minél
nagyobb, annál jobb, hiszen az oldalról bejutó napsugarak is károsíthatják a szemet, ezért a hajlított ívű, nagy lencséjű napszemüvegeket érdemes választani. Fontos tudni, hogyha a lencséken nincs
UV-szűrő, csak sötétítenek, akkor a pupilla kitágul, ezáltal még
több káros sugárzás érheti a szemet. Schneider Miklós kiemelte,
a napba nézni még UV-szűrős napszemüvegben is tilos; ilyenkor
a direkt napfény fókuszálódik a retinának arra a pontjára, ahol az
éleslátás van, gyakorlatilag megégeti azt, ami maradandó károsodást okoz.
Erre napfogyatkozásnál
is különösen oda kell figyelni.
A napszemüveg-vásárlással kapcsolatban az
adjunktus megjegyezte,
nem minden esetben a
drágább a jobb, hiszen ma
már szinte minden optikai
termékbe rakható UVszűrő, ez egy olcsó technológia. A polárszűrővel
ellátott napszemüvegek
viselése kényelmes lehet
autóvezetéskor vagy vízi
sportoknál, ezek ugyanis a
csillogást szűrik meg. Tartsuk azonban szem előtt, hogy önmagában
a polárszűrő nem nyújt védelmet a szemnek, szükséges mellé az
UV-szűrő is.
– Nyáron a megfelelő napszemüveg gyerekeknek ugyanolyan
fontos, emellett széles karimájú kalap viselése ajánlott még borúsabb
időben is – tanácsolta a doktor.
			
(forrás: Semmelweis Egyetem)

HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
INGYENES PRÓBAHORDÁS

Widex D30 hallókészülék

Teljes ár:

39 990 Ft

Akár 4 havi részletre

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. 05. 31-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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Kettős diadalra vágynak

A Ferencváros női kézilabda-szakosztályában régóta remek utánpótlás-nevelő munka folyik. Az ifjúsági csapat a
mostani évadban két fronton is remekel. Simics Judit együttese két bajnoki címre is esélyes, az ifiknél és az NB II-ben
egyaránt aranyérmes lehet.
A Fradi ifjúsági gárdája 2018 nyarán a korosztályváltás
miatt részben átalakult, de az eredmények azt bizonyítják, hogy cseppet sem gyengült a csapat. A lányok az I.
osztályú ifjúsági bajnokság Keleti csoportja mellett az
NB II Északi csoportjában is pályára lépnek, és mindkét
sorozatban nagyszerűen szerepelnek.
Az ifiknél az FTC nemrég idegenben tizenkét góllal
verte meg első számú riválisát, a Debrecent, ezzel lényegében biztossá vált, hogy ismét ott lesznek a négyes
döntőben. Persze itt nem szeretnének megállni, a végén
bajnoki címet akarnak ünnepelni. A felnőtt harmadik
vonalban ugyancsak elindult az együttes, és bár a szezon
elején voltak botlásai, azóta rendületlenül halad kitűzött
célja, a bajnoki elsőség és az ezzel járó feljutás felé. Legutóbb másodszor is legyőzték legnagyobb vetélytársukat,
a Dunakeszit, így az aranyérmet már csak szarvashibák
miatt veszíthetik el. A Fradi ifi erejét jól mutatja, hogy
többen bemutatkoztak az élvonalban, sőt, a Bajnokok
Ligájában is.
Így ősztől a férfi másodosztályhoz hasonlóan a női NB
I/B-ben is képviselteti magát a Ferencváros.
M. S.

Adriai birkózóaranyak

Célegyenesben a futsalosok

A horvátországi Isztria-félszigeten fekvő Porec városában
rendezték meg az Adriatic Trophy elnevezésű kötöttfogású nemzetközi junior-birkózóversenyt. A hattagú magyar
válogatottban ketten képviselték a Ferencvárost, és meg is
nyerték súlycsoportjukat.

Tavaly balszerencsés körülmények között esett ki a futsal
NB I-ből a Ferencváros. Idén a zöld-fehérek nagyszerűen
szerepelnek a másodosztályban, legutóbbi győzelmük után
hajszálnyira kerültek a Keleti csoport bajnoki címétől.
Innen már csak egy lépés lenne a visszajutás az élvonalba.

A tengerparti viadalon
tíz ország fiatal birkózói
léptek szőnyegre. Váncza
István a 67 kg-os kategóriában szerepelt, az FTC
ifjúsági világ- és Európa-bajnoki bronzérmese
magabiztosan győzte le
szlovén, majd horvát ellenfelét is. Az elődöntőben
egy osztrák versenyzővel
csapott össze, a fináléban
pedig egy német birkózó következett – aztán az
aranyérem átvétele az eredményhirdetésen. Váncza
összesen 35 pontot ért el
Váncza István
riválisaival szemben.
Egy súlycsoporttal feljebb, a 72 kg-osok között Bak Gergely két
német vetélytársát múlta felül a döntőbe vezető úton. A fináléban
egy ukrán fiatalember nézett vele farkasszemet, ám ő sem tudta
megállítani az FTC birkózóját.
A magyar csapat összesen öt arany- és egy ezüstérmet nyert Porecben, a csapatversenyben pedig második lett a kilenc súlycsoportban
eredményes Ukrajna válogatottja mögött, megelőzve a házigazdák
hét kategóriában pontszerző együttesét.
(ms)

A Fradi futsalosai azzal a céllal kezdték a bajnokságot, hogy megnyerik az NB II Keleti csoportját, majd a Nyugati csoport győztesével mérkőznek meg az első osztályba jutásért. Ennek megfelelően
az alapszakasz húsz meccséből tizenheten diadalmaskodtak, és
csupán egyszer kaptak ki, így 15 pontos előnnyel végeztek az élen.
A hatcsapatos felsőházi rájátszást 7 bónuszponttal kezdhette a
Ferencváros, és a második kör első játéknapja után lényegében
megnyerte a Keleti csoportot. A legkitartóbb riválist, a Kecskeméti
FC-t harmadszor is megverték Temesiék, így csupán matematikai
esélye maradt az alföldi együttesnek az előzésre.
A másik csoportban az ETO SZC FC szintén bajnoknak tekinthető,
vagyis a rájátszást követően a két zöld-fehér gárda küzdhet meg
egymással a feljutásért.				
MS
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Remek szezonkezdés

Ahogy egyre kellemesebb lesz az időjárás, úgy egyre több kerékpáros
versenyt rendeznek Magyarországon. Matuz Etelka, a Ferencváros rutinos bringása számára jól kezdődött a szezon, és klubtársai is nagyszerű
eredményeket értek el.
A zöld-fehérek kerekese, Matuz Etelka a váci Légrádi Béla-emlékversennyel indította
2019-es idényét. Az volt a célja, hogy a tavalyi idejénél legalább húsz másodperccel
gyorsabban tegye meg a távot. Ezt alaposan túlteljesítette: több mint egy perccel
múlta felül 2018-as eredményét, és az új pályarekorddal abszolút első helyezett lett.
Másnap a Szentendrei-szigeten bonyolították le a Kerékvár–Békás időfutamversenyt. A tahitótfalui díjkiosztón kibérelték a dobogót a ferencvárosi lányok: Hajnal
Adrienn győzött Matuz Etelka és Marton Orsolya előtt (képünkön).
Egy héttel később a Komárom-Esztergom megyei Bajnán tartották meg a Stop
Cukrászda időfutamversenyét. A 25 km-t a fradisták közül Matuz Etelka tekerte le a
leggyorsabban, ezzel a második helyet szerezte meg. Mögötte klubtársai végeztek:
Marton Orsolya bronzérmes lett, Hajnal Adrienn pedig a negyedik helyen zárt. (ms)

Szinkronpontok

Öten a bajnoki döntőben

Impozáns helyszínen, a Duna Arénában rendezték meg a szinkronúszók
2019-es országos bajnokságát. A versenyen két ferencvárosi ifjú hölgy
mutatta be műsorát, és mindketten pontszerző helyen végeztek.
Az U15-ös korosztályban a 2005-ös születésű Kovács Klaudia 94,5795 pontot kapott
gyakorlatára, ezzel a hatodik helyet szerezte meg. Ugyanitt versenyzett a 2006-ban
született Csanád Zita is, az ő produkcióját 96,5782 pontra értékelte a zsűri, ami az
ötödik helyet jelentette a Ferencváros szinkronúszója számára.
Eredményeik elismerésre méltóak, és ha fejlődésük töretlen marad, a következő
bajnokságon még előrébb végezhetnek.

A tekézők felnőtt egyéni bajnokságának
régiós döntőit rendezték meg április első
felében. A Ferencváros sportolói közül öten
harcolták ki a lehetőséget, hogy dobóállásba lépjenek az országos fináléban is.
A Fradi tekései a kelet-magyarországi döntőkben
szerepeltek. A nők versenyét hazai terepen, az Elek
Gyula Aréna tekepályáján rendezték meg. Öt ferencvárosi hölgy küzdött a riválisokkal, közülük
négyen szerezték meg az országos döntőben való
indulás jogát. A legjobb eredményt Nagy Beatrix
érte el, aki a hatodik helyen fejezte be a viadalt.
Mögötte három klubtársa végzett: Tímár Edina a 7.,
Szabó Mónika a 8., míg Heimann Ibolya a 9. helyen
zárta a megmérettetést. Az ötödik fradistának, Mátraháziné Kiss Juliannának nem volt szerencséje,
csupán egyetlen fa hiányzott a továbbjutást érő
helyezéshez.
A férfiak Szegeden döntögették a bábukat.
Az FTC-t az uraknál is öten képviselték, ám
a Tisza-parti városban kevesebb örömre volt
okuk a zöld-fehéreknek. Tekézőink közül csak
Botházy Péter folytathatja a küzdelmet a bajnoki érmekért, ő a harmadik helyen végzett.
A többiek: Sárosi Krisztián, Németh Attila, Bánhegyi János és Bíró Patrik közül utóbbi állt a legközelebb az országos döntőhöz, 15. lett.
M. S.

Két fradistával az elitbe
Óriási sikert ért el a magyar női jégkorong-válogatott áprilisban. A budapesti divízió 1/A világbajnokságon csapatunk az első helyen végzett, és feljutott az elitcsoportba, azaz jövőre a legjobbak között szerepelhet.
A magyar férfi hokiválogatott 2008-ban,
hetven esztendő után ismét kiharcolta
a feljutást az A csoportba – az együttes
szövetségi kapitánya a kanadai Pat Cortina volt. A női nemzeti jégkorongcsapat
irányítását néhány hónapja vette át a korábbi sikerkapitány, és sokan már ekkor
felvetették: az utóbbi években rengeteget

fejlődőtt válogatott vele akár fel is kerülhet
az élvonalba.
A budapesti divízió 1/A csoportos vb-n
egy hét alatt öt mérkőzést játszott az
együttes. Cortina gárdája négyszer győzött
a rendes játékidőben (Norvégia, Dánia,
Olaszország és Ausztria ellen), egyszer
pedig szétlövéssel maradt alul (Szlovákiá-

val szemben). Így nem kellett számolgatni,
a lányok csoportelsőként jutottak fel az
elitbe. A csapatban ketten képviselték a
Ferencvárost: Kiss Andrea és Pintér Hanna valamennyi meccsen jégre lépett, és
ők is hozzátették a magukét a bravúros
szerepléshez. 		
(m)
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Kortárs kvíz
A Magyar Költészet Napja tiszteletére ez alkalommal a kortárs
irodalommal kapcsolatban teszünk
fel kérdéseket. A helyes válaszokat
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu
címre elküldő megfejtőink között
Ferencváros-ajándékcsomagot és
a Dumaszínház május 27-i előadására szóló párosbelépőt sorsolunk ki.

MOZGÁS

Sportözön
a Nyúldombon

„Próbáld ki, kezdd el!” – hirdeti a Ferencváros Önkormányzata által harmadik éve megrendezett Sportpróbáló, amely egészséges életmódra és rendszeres
testmozgásra ösztönözné a fiatalokat. A József Attila-lakótelepi sportnapon
a lehető legszélesebb palettáról, 36 sportág közül válogathattak a résztvevők,
akik olyan különlegességeket is kipróbálhattak, mint a falmászás, a lézeres
lövészet vagy a capoeira.

1. Melyik esztendőben alapították meg
a ferencvárosi székhelyű Magyar Napló
című irodalmi folyóiratot?
A) 1984
B) 1989
C) 1992
2. A Magyar Napló főszerkesztője
1994-től egészen 2016-ban bekövetkezett haláláig Oláh János volt, akinek
egyik gyermeke szintén neves poéta.
Kiről van szó?
A) Oláh Katalin
B) Murányi Zita
C) Lackfi János
3. Hányadik alkalommal rendezték
meg idén a Költők Futása rendezvényt
a Ferenc téren?
A) Harmadik
B) Ötödik
C) Hetedik
4. A Költők Futása kiötlője Zsille
Gábor, a Magyar Napló versrovatának
szerkesztője volt. Milyen elismerésben
részesült 2015-ben?
A) Bella István-díj
B) József Attila-díj
C) Magyarország Babérkoszorúja díj
5. Tavaly nyáron vehette át a 46. Tokaji Írótábor nagydíját a Ferencvárosi
Pinceszínház színművésze és irodalmi
referense, aki költőként is ismert. Kiről
van szó?
A) Soós Péter
B) Tallián Mariann
C) Lázár Balázs
6. Ki volt az előadó az „Írók a katedrán
– Rendhagyó irodalomórák
Ferencvárosban” programsorozat
március 29-i állomásán, a Bakáts téri
iskolában?
A) Somos Béla
B) Csender Levente
C) Király Farkas
Előző lapszámunk nyertese: Szennay
Áron. Gratulálunk! Jutalma átvételével
kapcsolatban e-mailben értesítjük.
A helyes megfejtés:
1 – B, 2 – B, 3 – B, 4 – C, 5 – A, 6 – C.

Idén először mutatkozott be a capoeira

Özönlöttek a gyerekek április 16-án a napfényben úszó Nyúldombra: a legkisebbek
a József Attila-lakótelepi óvodákból érkeztek, de számos általános és középiskola is képviselte magát az eseményen. A 36 féle sportágat rögtönzött pályákon, a szükséges eszközök
segítségével mutatták be a Ferencvárosban működő egyesületek, amelyeknek nem titkolt
célja volt, hogy megnyerjék a fiatalokat saját sportáguknak. Bár néhány mozgásformát
a helyszín adottságai miatt nem lehetett kipróbálni (ejtőernyőzés, vízilabda, jégkorong), itt
is volt lehetőség az ismerkedésre, a mozdulatok gyakorlására. Azonban például a röplabdát,
kosárlabdát, szertornát, floorballt, súlyemelést, birkózást, cselgáncsot, capoierát, dartsot,
petanque-ot, gombfocit, street workoutot, TRX-et, lövészetet, cross-fitet, trambulint és falmászást élesben művelhették az érdeklődők. Az egyes állomásokon egész délelőtt egymást
váltották a gyerekcsoportok, miközben a domb tetején félóránként bemutatókat tartottak.
Furcsamód a súlyemelés idén nagy érdeklődésre tartott számot még a legkisebbek és
a lányok körében is. Az is meglepő, hogy a szakemberek szerint ezt a sportágat már hatéves kortól érdemes elkezdeni. – A legtöbben nincsenek tisztában azzal, hogy a súlyemelés hobbiként űzve gyógytorna jellegű mozgásforma, amely a talpboltozat kialakítását,
a ruganyos ízületek megalapozását célozza – árulta el Csordás Mihály, az Európa 2024
Ifjúsági és Sportegyesület elnöke. A Budapesti Súlyemelő Szövetség titkára hozzátette,
a játékos edzéseken csak tornabottal dolgoznak, közben pedig tudatosságot, küzdeni
akarást, szorgalmat és kudarctűrést tanulnak a gyerekek.
– A hagyományos sportok mellett újdonságokat is kínálunk a fiataloknak, és reméljük,
ennek hatására a rendszeres testmozgás az életük részévé válik – mondta el a helyszínen Klenóczky Beáta, az önkormányzat sportreferense, aki szerint bár a diákolimpiák
legjobbjairól sokat hallani, a tanulók többsége nem sportol rendszeresen. – Itt mindenki
megtalálhatja azt a sportágat, amelyben legalább annyira tehetséges, hogy élvezni tudja
– tette hozzá. A rendezvény egyfajta fórum is, ahol a testnevelők ötleteket meríthetnek,
hogy mely sportágakat lehet beemelni az iskolai órák anyagába. 		
T. D.
Kedves Olvasóink!
Litkai Gergely felajánlásának köszönhetően kvízünk nyertese
– a szokásos Ferencváros-ajándékcsomag mellett – ez alkalommal egy párosbelépőt is
nyer a Dumaszínház május 27-i Four Stars előadására, amelyen Benk Dénes, Csenki
Attila, Janklovics Péter és Szupkay Viktor lesz a fellépő.

IDŐSÜGY
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Idősügyi programajánló
Gyógytorna
Április 24., május 8. (szerda)
11.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)
Táncklub
Én táncolnék veled…
Április 24., május 8. (szerda)
14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Fiatalító tibeti
és kínai energiajóga
Április 25., május 2., 9.
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)
A május 9-i foglalkozás szép
idő esetén a Nyúldombon lesz
megtartva!
Helytörténeti séta
Április 25. (csütörtök)
10.00 óra
Találkozó: Boráros tér, Borárús
szobor
Végállomás: József Attila
Emlékhely (Gát u. 3.)
Mindentudás
Akadémiája
FIGYELEM!
Az idősügyi programnaptárban előzetesen meghirdetett
Mindentudás Akadémiája
szeminárium: A világtörténelem leghíresebb kastélyai
és titkai – El Escorial kastély, Spanyolország, április
25-én, csütörtökön 15.30 órakor a házasságkötő teremben
ELMARAD!
Vízitorna
Április 26., május 3., 10.
(péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda
(Lobogó u. 1.)
Molnár Ferenc iskola uszoda
(Mester u. 19.)
Mesélj nekem, Nagyi!
Április 28. (vasárnap)
16.00 óra

Magyar népmesék: Pinkó, valamint A szorgalmas és a rest lány
Mesélő: Koltai Judit színésznő,
rendező, színházigazgató
Anyák napi ajándékkészítés
kézműves foglalkozáson
A programon való részvételhez
előzetes regisztráció szükséges
E-mail:
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: +36/1/210-0824/2-es
mellék
Paprika Jancsi étterem
(Ráday u. 16.)
A regisztráció során kérjük, adja
meg a nagyszülő(k) nevét, valamint az unoka/unokák nevét
és életkorát az elérhetőségek
egyikén
Lachen und Weinen –
Nevetés és sírás
Portisch Lajos (basszbariton)
Schubert-dalokat énekel
Április 29. (hétfö) 16.00 óra
Közreműködik és a műsort vezeti Zöld Ildikó (szoprán) és
Hegedűs Valér (zongoraművész)
Ádám Jenő Zeneiskola
(Köztelek u. 8.)
Cukorbetegklub
Április 30. (kedd) 14.30 óra
Dandár u. 28.
Európa 2024
„Egészséges Élmény”
természetjáró gyalogló
program
Május 4. (szombat) 10.00 óra
Budai Arborétum látogatása
Találkozó: Móricz Zsigmond
körtéri metrómegálló
A programon való részvételhez
előzetes regisztráció szükséges
E-mail:
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: +36/1/210-0824/2-es
mellék
Mindentudás
Akadémiája
• Ókori szeminárium:
Egyiptom felfedezése I. –
Giovanni Belzoni
Május 6. (hétfő) 14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény
(Ráday u. 18.)

• Odüsszeusz bolyongásai
Május 7. (kedd) 16.00 óra
Előadó: Ritoók Zsigmond akadémikus, Magyar Corvin-lánccal kitüntetett, Széchenyi-díjas
klasszika-filológus, nyugalmazott egyetemi tanár, ókorkutató.
Házasságkötő terem
(Bakáts tér 1.)
Belső
értékeink nyomában
Május 8. (szerda) 14.00 óra
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)
Macska- és
állatbarátok klubja
Május 8. (szerda) 17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Nárciszfutás a Magyar
Hospice Alapítvánnyal
Május 9. (csütörtök) 10.00 óra
Nyúldomb
Orvosi előadás
A dietetika szerepe a prevencióban és a rehabilitációban – új fogalmak a táplálkozásterápiában
Május 9. (csütörtök) 14.30 óra
Előadó: Lőrinczné Táborfi Julianna dietetikus,
egészségügyi menedzser
Parajdi Sópince
(Vámház körút 11.)
A sport, ami teljessé
tesz – Így lettem én…
Kopeczky Lajos vendége
Eperjes Károly színművész
Május 13. (hétfő) 16.00 óra
A programon való részvételhez
előzetes regisztráció szükséges
E-mail:
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: +36/1/210-0824/2-es
mellék
Claro Bisztró (Ráday u. 35.)
Könyvtári Találkozások:
Anyák az irodalomban
Május 14. (kedd) 10.30 óra
Beszélgetés Gózon Ákos irodalmi főszerkesztő, szerkesztő-riporter, valamint Császár Angela
Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész közreműködésével

A programon való részvételhez
előzetes regisztráció szükséges
E-mail:
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon:
+36/1/210-0824/2-es mellék
FSZEK Börzsöny utcai
Könyvtár (Börzsöny u. 13.)
MÚLTIDÉZŐ 60+
Május 14. (kedd) 14.00 óra
Egykori fotók segítségével ismert személyiségek, helyek
felidézése fényképekről.
Helytörténeti Gyűjtemény
(Ráday u. 18.)
Előzetes regisztrációhoz
kötött képzések,
tanfolyamok
Kezdő angolnyelv-tanfolyam
(Dési Művelődési Ház):
hétfőnként 11.00 óra
Haladó angolnyelv-tanfolyam
(Dési Művelődési Ház):
csütörtökönként 11.00 óra
Kezdő angolnyelv-tanfolyam
(Borostyán Idősek Klubja):
hétfőnként 14.00 óra
Középhaladó angolnyelvtanfolyam (Borostyán Idősek
Klubja): hétfőnként 15.00 óra
Haladó angolnyelv-tanfolyam
(FMK): csütörtökönként
14.00 óra
Középhaladó németnyelvtanfolyam (FMK):
keddenként 8.30 óra
Regisztrációhoz
nem kötött
klubfoglalkozások
Festőklub (Szerető Kezek Idősek Klubja):
keddenként 14.00 óra
Sakk-klub (FMK):
keddenként 10.00 óra
Német társalgási klub (FMK):
keddenként 10.00 óra
Chikung
(Lenhossék u. 24–28.):
keddenként 11.00 óra

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javaslataikat programjainkkal
kapcsolatban az idosugy@ferencvaros e-mail címen vagy a 06/1/210-0824/2-es mellékű telefonszámon várjuk.
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Egykori tanárairól emlékezett meg a Leövey
Két legendás pedagógusegyéniségének rendezett emlékkiállítást a Leövey Klára Gimnázium. Az áprilisi Leövey Napokon az évtizedekig itt tanító Andor Ilona és Szentirmay Miklósné Kovácshegyi Erzsébet életútját és relikviáit tekinthette meg a közönség.
A 115 esztendeje született Liszt
Ferenc-díjas Andor Ilona 1929ben kezdett tanítani a Ranolder
Tanítóképző Intézetben (később
Leövey Klára Gimnázium), ahol
aztán egész életében dolgozott.
1948-tól énektanári munkája
mellett az intézmény első karnagya lett, majd hamarosan –
óriási elismerésként – Kodály
Zoltán is felfigyelt az iskola
kórusára. Ennek köszönhetően
1949-ben Andor Ilona énekkara
vehette fel elsőként a Kodály Zoltán nevet. B. Horváth Andrea, az
Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusának karnagya, a Magyar Kodály Társaság társelnöke elmondta, igyekeznek az Andor
Ilonához kötődő minden fontos helyszínen emléktáblát állítani és
hirdetni elveit.
Szentirmay Miklósné testneveléstanár tablóit lánya, B. Szentirmay Judit, a Ferencvárosi Természetbarátok Sportkörének elnöke

segítségével állították össze. Kovácshegyi Erzsébet a Testnevelési
Főiskola (TF) első évfolyamán
végzett 1928-ban, szakmailag elismert táncoktató, gyógytornász
és testnevelő volt, aki gyakorlatvezetőként a TF-en is oktatott.
Neki köszönhetően működik ma
is a Leövey 55 éve alapított Túra
Szakosztálya. – Anyám szeretetteljes nevelési stílusával ragadta
magával tanítványait, ami ma is
sokaknak példa lehet – fogalmazott Judit, aki korábban az FMK-ban és a Helytörténeti Gyűjteményben rendezett kiállítást a ferencvárosi turizmusról.
A tárlat fotókkal színesített molinók, valamint vitrinekben kiállított
dokumentumok, tanári eszközök és relikviák segítségével idézte
meg az iskola két nagy hatású pedagógusának életművét. A megnyitót az idén 70 esztendős Kodály Kórus koncertje követte, végül
az ünneplők megkoszorúzták Andor Ilona emléktábláját.
T. D.

A Pinceszínház májusi műsora
2., csütörtök
19.00
			
3., péntek
19.00
			
5., vasárnap
19.00
6., hétfő		
19.00
7., kedd		
19.00
8., szerda
18.30
9., csütörtök
19.00
10., péntek
19.00
			
11., szombat
11.00
12., vasárnap
19.00
14., kedd
19.00
15., szerda
18.30
16., csütörtök
19.00
			

Scott McPherson: Marvin szobája 		
– nyilvános főpróba
Scott McPherson: Marvin szobája
– BEMUTATÓ
Balázs Ágnes: Meghallgatás
Háy János: A Herner Ferike faterja
Tom Ziegler: Grace és Gloria
Dixie Kings of Hungary
Scott McPherson: Marvin szobája
Gyógyíthatatlanul hülye
– Orosz Gyuri önálló estje
Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
Székely Csaba: Bányavirág
Scott McPherson: Marvin szobája
Dixie Kings of Hungary
Feleségek felesége – 			
Szendrey Júlia élete

Premier a Török Pál utcában
Scott McPherson: Marvin szobája

A két testvér, Bessie (Juhász Réka) és Lee (Börcsök Enikő) tűz és
víz. Bessie a húsz esztendő alatt, amióta nem találkoztak – mindenről lemondva – egyedül gondoskodott ágyhoz kötött édesapjáról, Marvinról (Molnár Csaba), valamint szeleburdi nagynénjéről
(Takács Kati). Ám kiderül, hogy leukémiája van, és csontvelő-átültetésre szorul. Lee és zűrös fia, Hank (Gombos Krisztián) útnak
indul Floridába, hogy megtudják, alkalmasak-e donornak. Míg Hank
vonakodik a vizsgálattól, Lee sok reményt fűz a sikerhez, ellenkező
esetben félő, hogy – feladva addigi életét, és vágyait – neki kell
átvennie rokonai ápolását. A két nővér újra találkozik; kedves és
bántó emlékek egyaránt előkerülnek, ám mindketten kénytelenek
szembenézni valami olyasmivel, aminek eddig hátat fordítottak.
Scott McPherson, a 33 esztendősen elhunyt amerikai író drámája

17., péntek
19.00 Tom Ziegler:
			Grace és Gloria
19., vasárnap
19.00 Háy János:
			
A Herner Ferike faterja
20., hétfő
19.00 Székely Csaba: Bányavirág
21., kedd
19.00 Tasnádi István: Paravarieté
22., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary
26., vasárnap
11.00 Csukás István–Darvas Ferenc:
			
Ágacska – ELŐBEMUTATÓ
28., kedd
19.00 Balázs Ágnes: Meghallgatás
29., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary
			– Évadzáró klubkoncert
30., csütörtök
19.00 Per Olov Enquist: A tribádok éjszakája
31., péntek
17.30 A Menaságra repülj! című
			
dokumentumfilm vetítése
			
és Faragó Annamária rendező előadása
			

A belépés díjtalan

számos komikus, abszurd
helyzeten keresztül tár fel
egy mélyen
emberi, elgondolkodtató és
megható történetet gondoskodásról, ös�szetartozásról, felelősségvállalásról és a szeretet lényegéről.
A színdarabból 1996-ban Oscar- és Golden Globe-díjra jelölt
film készült.
Rendező: Kovács Gábor Attila. Bemutató: május 3., péntek
19.00. Jegyvásárlás: www.pinceszinhaz.hu
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AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
FERENCVÁROSI
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
„FOGADJ EL ENGEM ÍGY,
AHOGY VAGYOK”
Április 26., péntek 15.00
A Ferencvárosi Művészetkedvelők
Társaságának báli rendezvénye.
Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek
Zenél: Tarnai Ágnes. Belépő: 700 Ft
CSILLAGMAZSOLA
Április 26., péntek 16.00–17.30
Kreatív műhely 5–8 éveseknek
Művészeti foglalkozás óvodásoknak és
kisiskolásoknak a GYIK-Műhely alkotói
programjával hasonló szellemiségben
Részvételi díj: 2500 Ft. Jelentkezni lehet:
gyanaras@gmail.com e-mail címen
JAZZ TAVASZ
Április 26., péntek 19.00
NOSNACH-koncert
Fellépők: Kertész Endre – cselló
Móser Ádám – harmonica, accordia
Ingyenes rendezvény
AULA GALÉRIA
FÉNYFORGÁCSOK
Forgács István fotóművész kiállítása
Megtekinthető: május 9-éig

„VÁLOGATÁS A MAGYAR KULTÚRA
KINCSESTÁRÁBÓL”
Tavaszy Noémi (†) festő-grafikusművész,
Ferencváros díszpolgára műveiből összeállított kiállítás. Megtekinthető: május 6-áig
(meghosszabbítva)
GERINCJÓGA

MESEÓRA-SOROZAT
Április 30., kedd 10.00
A három kívánság az egri Babszem Jankó
Gyermekszínház előadása. Belépő: 600 Ft
HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
KIÁLLÍTÁS

Csütörtökönként 18.45–20.15
Folyamatos csatlakozási lehetőség
Részvételi díj: 1800 Ft/alkalom, 4 alkalmas
bérlet 6600 Ft, 8 alkalmas bérlet 12 600 Ft

A Költészet Napja alkalmából rendezett
versillusztrációs gyerekrajz-kiállítás
Megtekinthető: május 11-éig

TURAY IDA SZÍNHÁZ
ELŐADÁSA AZ FMK-BAN

MESTER GALÉRIA
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

TURAY IDA-BÉRLET
Április 25., csütörtök 10.30
Topolcsányi Laura: ROCKNAGYI
Tina Turner küzdelme a világhírig
Jegyár: 2000 Ft. Jegyvásárlás: A Turay Ida
Színházban. (VIII. ker. Kálvária tér 6.), vagy
egy órával az előadás előtt az FMK jegypénztárában. Tel.: +36/70/607-2620
DÉSI HUBER ISTVÁN
MŰVELŐDÉSI HÁZ
A Somogyiak Baráti Köre „Az alkotásaink
rólunk beszélnek” című tárlata
Megtekinthető: május 12-éig.
JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI
KÖZÖSSÉGI HÁZ

TAVASzSzSzi TÁRLAT
A SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium
művészeti szakos diákjainak tárlata
Megtekinthető: április 30-áig
RÖGTÖNTÉR
Április 24., szerda 16.00–17.30
Imprótréning középiskolásoknak
Foglalkozásvezető: Borbás Gergő
improvizációs színész (Itt és Most Társulat)
SOKSZÍNŰ EURÓPA
Május 6., hétfő 13.00
A Teleki Blanka Közgazdasági
Szakgimnázium fotókiállítása
Megtekinthető: május 9-éig
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Egy puzzle-darab a helyére került

A FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai-iskolai szociális segítés szakmai napot szervezett április 9-én.
A Szent István Közgazdasági Szakgimnáziumban megtartott fórumon a gyermekekre leselkedő veszélyek, és azok kezelésének, megoldásának lehetőségei voltak napirenden.
– „Világunkat úgy
képzelem el, mint
egy óriási puzzle-t:
megvan itt minden
darab, csak a gonosz
egy kissé összekeverte őket. Nekünk nyugodt, békés, kitartó
munkával sikerülhet
mindent szépen helyrerakni.” Úgy vélem,
az óvodai-iskolai segítés bevezetésével
egy újabb puzzle-darab kerülhet a helyére
– idézte köszöntőjében Böjte Csaba szavait
saját gondolatával kiegészítve Kállay Gáborné alpolgármester.
A szakemberek elé folyamatosan újabb
és újabb problémák, kihívások kerülnek.
Napjainkban ilyen például az iskolán belüli
agresszió, a családi szerepek változása, a
tanulók mentális egészsége vagy a világháló
jelentette kockázatok. – A professzionális
segítőrendszer, melyet a törvényi előírás
2018 szeptemberétől vezetett be országosan, nálunk már korábban is működött.
Olyannyira, hogy egyik módszerét ferenc-

városi modellként tartják számon – közölte
Vibling Géza, a Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények (FESZGYI)
igazgatóhelyettese, hozzátéve: cél, hogy
az óvodai-iskolai segítő szolgáltatást, amely
hamarosan minden kerületi intézményben
elérhető lesz, Ferencváros minél magasabb
színvonalon tudja nyújtani.
A szakmai nap programjában előadások
és workshopok szerepeltek. Ámán András,
Ferencváros rendőrkapitánya beszámolt a
kábítószer-bűnözés elleni kerületi munkáról, melynek célja a gyermekek, fiatalok
védelme mellett a kriminalitás visszaszo-

rítása. Tapasztalat ugyanis, hogy
ahol a droggal
való visszaélések
száma csökken,
ott más, kapcsolódó bűncselekményeké (például lopás, rablás) is
hasonló tendenciát mutat. Az alezredes kiemelte az
önkormányzattal
való hatékony együttműködést, melynek
eredményeként már több kábítószer-kereskedelemben érintett szórakozóhely ajtajára
tett lakatot a kerületi jegyző.
Marjai Kamilla, a Nyírő Gyula Kórház
addiktológiai konzultánsa a szenvedélybeteg
családban felnövő gyermekek gondjait, és
azok lehetséges kezelését mutatta be, Juhász
Dániel, a FESZGYI pszichológusa a „zűrös”
gyerekek életútjáról, elkallódásáról tartott
prezentációt, Reményiné Csekeő Borbála, a
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány munkatársa pedig az iskolai erőszakról beszélt.
M. K.

Munkatársakat
keresünk
240 000 Ft* pék dagasztó
munkakörben, akár
szakképzettség nélkül
Elérhető
legalacsonyabb
juttatási csomag

· Választható, egyéni igényekre szabott műszakok
· Remek kollégák és nagyszerű hangulat
· Ingyenesen elvégezhető OKJ-s képzések
· Fejlődési és karrierlehetőség
· Izgalmas juttatások
Jelentkezéssel kapcsolatban látogasson el
a www.tesco.hu/karrier oldalra, vagy
keresse munkatársainkat a Vevőszolgálaton.

*Teljes munkaidős kollégák esetében.
A hirdetésen bruttó összeg szerepel.
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A kreatív gondolkodáshoz vezető út
Nagy sikerű regionális szakmai napot szerveztek a Sakkpalota program referenciaintézményében, a József Attilalakótelepi Kosztolányi Dezső Általános Iskolában április 8-án.
Az oktatási intézmény a 2010-es évek óta
kiemelt hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, melynek eredményeként először
Tehetségpont, majd Kiváló Tehetségpont,
később az Európai Tehetséghálózat tagja
lett, miközben megszerezte a Minősített
Tehetséggondozó Műhely és az Ökoiskola
minősítést is. A Polgár Judit által kidolgozott Sakkpalota programot 2014-ben
vezették be, egy esztendővel később a
projekt referenciaiskolájává választották
a Kosztolányit.
A szakmai nap célja a Sakkpalota projekt során kialakított jó gyakorlatok bemutatása volt. Az előadók röviden, praktikus szemszögből foglalták össze a program különböző vetületeit, így a jelenlévők
könnyedén el tudták képzelni a foglalkozások megvalósítását.
Dicső István, az iskola igazgatója is az esemény gyakorlatias
szemléletét emelte ki köszöntőjében, majd arról beszélt, nagyon

fontos megoldani a differenciált oktatást, hogy a lemaradókat felemelhessük, ugyanakkor szárnyakat adhassunk a tehetségeseknek. Hozzátette,
a projektet a Belső-pesti Tankerületi
Központ és Ferencváros Önkormányzatának támogatása nélkül nem tudták
volna ilyen sikerrel meghonosítani.
A rendezvény iránti érdeklődést jól mutatta, hogy az előadásoknak otthont adó tornaterem megtelt pedagógusokkal, a késve érkezőknek
pedig már nem jutott ülőhely. A prezentációk során szó esett többek
közt a sakk alternatív felhasználási módjairól, a Sakkpalota program
képességfejlesztő hatásáról, az óvodai bevezetés lehetőségeiről,
illetve a sakk-szakkörökkel való együttműködésről is. 		
			
M. K.

Jaschikosok Lengyelországban
A Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium 26 diákja és 4 tanára kelt útra január 22-én, hogy felfedezze Lengyelország
nevezetességeit, és hogy az élményeket feldolgozva témát gyűjtsön egy téli művésztelep anyagához. Az egyhetes utazás
teljes költségét a Waczlaw Felczak Alapítvány „Sasfiókák” pályázatán nyerték iskolánk kétbodonyi művésztelepének
tagjai.
Utunk során megtekintettük Tarnow várost, ahol megkoszorúztuk Bem apó és Petőfi Sándor szobrát. Felfedeztük Gdansk
nevezetességeit, és találkoztunk a Plastyczne Oliwie művészeti
líceum tanulóival, akikkel közös alkotásokat is létrehoztunk.
Sopotban egy kortárs művészeti galériába látogattunk, majd
sétáltunk a tengerparton. Egyik nap Malbork lovagvárát „vettük be”, megidézve a helyhez kapcsolódó történelmi eseményeket. Visszautunkon Krakkó nevezetességei között bolyongtunk, egy éjszakát pedig egy lakóhajón töltöttünk a Visztulán.
Meglátogattuk Zakopanét is, ahol egy lanovkán feljutottunk
egy közel 2000 méter magas hegycsúcsra, és megcsodáltuk a
Magas-Tátra körül elterülő havas hegyvonulatokat.
A tanulók élményeit feldolgozó alkotásokból kiállítást rendeztünk iskolánk galériájában, amelyen megjelentek a Waclaw
Felczak Alapítvány képviselői is. A tárlat egyes művei április
közepétől a Mester Galériában lesznek láthatók.
Székely Júlia művésztanár, a kirándulás vezetője

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatot hirdet IX.
kerületben élő vagy tanuló tehetséges, anyagi okok miatt hátrányos
helyzetben lévő fiatalok részére az alábbi kategóriákban:
•
•
•

tanulmányi ösztöndíj középiskolás diákok számára
idegennyelv-tanulás utólagos támogatására
zenei tanulmányokat folytató 10–21 éves fiatalok számára

•

egyéni vagy csapatsportágban versenyszerűen sportoló egészséges vagy fogyatékkal élő, 10–19 éves fiatalok számára

A részletes pályázati anyagok megtekinthetők a www.ferencvaros.
hu oldalon. További információkat Papula Évától kaphatnak a
06/1/215-1077/262-es telefonszámon, vagy a deakkoza@ferencvaros.hu e-mail címen.
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ESÉLYEGYENLŐSÉG

Van második esély is

A Roma nem Roma Nők Akadémiájának legutóbbi vendége dr. Orsós Zsuzsanna biológus, a Pécsi Tudományegyetem
Orvosi Népegészségtani Intézetének adjunktusa volt, akivel Oláh Anna esélyegyenlőségi referens beszélgetett
április 15-én.
Kállay Gáborné köszöntőjében hangsúlyozta: a vendég életútja
azt mutatja, minden az iskolában dől el. Az alpolgármester egy
Szonettkoszorút adott ajándékba Zsuzsannának, melyben a kortárs
költők műveit a József Attila Általános Iskola diákjainak rajzaival
illusztrálták. Ebben az intézményben a tanulók túlnyomó többsége
roma származású.
Orsós Zsuzsanna a Tolna megyei Németkéren nőtt fel egy
hétgyerekes cigány család legkisebb gyermekeként. Olyan
iskolába járt, ahol megdicsérték
azt, aki szépen írt, és nem azt
nézték, honnan, milyen családból
jött. Középiskolai tanulmányait
Pécsett végezte egy vegyipari
technikumban, miközben meg
kellett birkóznia a számára idegen, nagyvárosi közeggel, és a
kollégiumi léttel is.
Érettségi után öt évig vegyésztechnikusként dolgozott, egy
barátnője beszélte rá a továbbtanulásra. Szegeden kezdte meg a biológus szakot, majd visszatért
Pécsre, ahol félállása mellett fejezte be az egyetemet. Doktori
disszertációjában a hazai roma lakosság egészségügyi állapotával

foglalkozott, keresve a cigányság korai halálozásának okait, genetikai hátterét. Úgy véli, a szív- és érrendszeri, illetve daganatos
betegségek összefüggnek a környezettel, az életmóddal, a rossz
táplálkozással, a dohányzással, alkoholfogyasztással, szexuális
szokásokkal, ezért elsősorban ezek, nem pedig a genetika a felelős
a megbetegedésekért.
Szabadidejében iskolákban,
börtönökben tart előadásokat arról, hogyan tudjuk megváltoztatni az életünket, miként válhatunk
sikeressé. Meggyőződése, hogy
mindennek az alapja a tanulás,
a használható szaktudás megszerzése. Mindezt pedig összhangba lehet hozni a gyermekvállalással, családalapítással
– ezt saját példája is bizonyítja.
Orsós Zsuzsanna rendkívül
jelentősnek értékeli a roma as�szonyok szerepét, hiszen rajtuk
áll, mit eszik, hova jár iskolába a
gyerek, hogyan indul el az életben. Ezért fontosnak tartja, hogy a cigány nők is lássák az esélyt:
ki lehet törni a tradicionális létből, az életet másképp is lehet élni.
(forrás: ferencvaros.hu)

Ford Focus

A hirdetés
felmutatójának
új jármű rendelése
esetén egyedi
kedvezményt
adunk!

4 950 000 Ft

Trend 1,0l EcoBoost,
125LE, 5-ajtós

*
Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Az részletekről az Auto-Fort Ford márkakereskedések adnak további felvilágosítást. A képen látható
autó illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem
minősül ajánlattételnek. Környezetvédelmi információk: CO2-kibocsátás 137-209 g/km. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 5,2-9,1 l/100 km.

1044 Bp., Váci út 66-72.
T: 06 1 452 9710
autoszalon.vaci@autofort.hu

1097 Bp., Könyves K. krt. 3.
T: 06 1 452 97 20
autoszalon.konyves@autofort.hu

1215 Bp., Védgát u.45.
T: 06 1 277 37 55
autoszalon.csepel@autofort.hu

KÖZÉRDEKŰ

FERENCVÁROS

19

FŐVÁROSI HÍREK
Emlékművet emelnek „Kockának”
Még idén szobrot állítanak Ferencvárosban Kocsis Sándornak,
az Aranycsapat olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes csatárának – közölte Tarlós István április 8-án Barcelonában, ahol
a labdarúgó születésének 90. évfordulója alkalmából ünnepséget
rendeztek a királyi palotában. A főpolgármester felidézte: azok
közé tartozik, akik még láthatták játszani „Kockát”, aki gyerekkorában a kedvenc futballistája volt. Hozzátette: mivel Kocsis
eredetileg az FTC játékosa volt, az emlékművet a Groupama
Aréna szomszédságában helyezik el.

Júniusban indul a budapesti e-jegyrendszer
A budapesti elektronikus jegyrendszer csatlakozik a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platformhoz (NEJP). Erről szóló
együttműködési megállapodást írt alá április 10-én Tarlós István
főpolgármester és Pintér Sándor belügyminiszter. Tarlós István

elmondta, cél a Fővárosi Integrált Viteldíjbeszedési Elektronikus Rendszer (FVR) kialakítása és bevezetése, amely szélesebb
körű szolgáltatást nyújt majd, mint amilyen az eredeti tervben
szerepelt, ugyanis az FVR a MÁV és a Volán rendszereivel is
kompatibilis lesz, így egységes értékesítési megoldás jön létre.
A projekt első eleme júniusban valósul meg, amikortól a reptéri
buszokra lehet mobiltelefonnal jegyet venni, szeptembertől pedig
már minden BKV-járaton lehet így jegyet és bérletet vásárolni,
bár ezek a jegyek még nem időalapúak lesznek. A főpolgármester
szerint a jegyrendszer 2020 végére, 2021 elejére lesz időalapú,
ezekkel a jegyekkel egy órán keresztül lehet majd utazni bármely
fővárosi járaton. Hozzátette: a papíralapú jegyek egy ideig még
megmaradnak, továbbá a jegyautomaták is alkalmasak lesznek
elektronikus úton történő jegy- és bérletvásárlásra. Pintér Sándor
belügyminiszter úgy fogalmazott: a fejlesztéssel kettős célt értek
el, hiszen olcsóbban valósul meg magasabb színvonal magyar
kivitelezőkkel.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Bácskai János polgármester
Minden hónap utolsó
csütörtökén 12–16 óráig
a Polgármesteri Hivatalban
(I. em. 24.). Minden hónap
második csütörtökén
17–18 óráig a József Attila-lakótelepen (Toronyház
u. 3/B – Ügyfélszolgálati Kirendeltség). Bejelentkezés az Ügyfélszolgálati Irodákon (IX., Bakáts tér
14. vagy Toronyház utca 3/B) személyesen a hónap
minden munkanapján, ügyfélfogadási időben.
Gyurákovics Andrea, 1. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig.
Helye: Fidesz-iroda, Lónyay u. 48.
(Bakáts utca sarok). Elérhetőség:
gyurakovics.andrea@gmail.com,
06/70/408-2430
Mészáros László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 16–17.30 óráig.
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35.
(bejárat a Dandár utca felől) 06/20/355-9819,
meszaros.laszlo@ferencvaros.hu
Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)
Minden hónap első péntek, 10–12 óra.
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B).
Telefon: 280-7195,
e-mail: hidasi.gyula@ferencvaros.hu
Baranyi Krisztina (Független)
Minden hónap második csütörtöként
18–20 óráig.
Franciaudvar (Közraktár utca 24.)
Bejelentkezés: 06/20/393-6650,
baranyi.krisztina@ferencvaros.hu

Kállay Gáborné alpolgármester
Minden hónap második
hétfőjén 16.30–18.30
óráig. Helye: Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér
14. II. emelet 38.
Bejelentkezés az
Ügyfélszolgálati Irodákon
(IX., Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 3/B)
személyesen a hónap minden munkanapján,
ügyfélfogadási időben.

Dr. Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes egyeztetés alapján.
Elérhetőség: 06/20/357-1135 vagy
kulpinszky@gmail.com

Zombory Miklós alpolgármester
Alpolgármesteri és képviselői
fogadóóra időpontja: minden
hónap második csütörtökén
16.00–18.00 óráig. Fogadóóra helye: Polgármesteri
Hivatal, Bakáts tér 14.
II. em. 38.

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes egyeztetés alapján.
Bejelentkezés: 06/70/503-5920
Helye: Köztelek u. 2.

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 17–19 óráig.
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35.
(bejárat a Dandár utca felől)
06/20/807-4734, illyesmikl@gmail.com
Intzoglu István, 11. evk. (Független)
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig, illetve
előzetes bejelentkezés alapján. Helye: József
Attila Városrészi Önkormányzat (RÖNK) iroda
(Toronyház u. 3/B). 06/70/332-5932

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes bejelentkezés alapján:
06/20/975-8262
Helyszín: FMK vagy az Ecseri út 19. szám
alatti Ügyfélszolgálati Iroda.

Fröhlich Péter (Fidesz–KDNP)
Fogadóóra egyeztetés alapján.
Tel.: 06/20/942-5266

Jancsó Andrea Katalin (Független)
Minden hónap második keddjén.
Bejelentkezés: 06/20/526-4808,
jancso.andrea@ferencvaros.hu.

Pál Tibor (MSZP)
Minden hónap első hétfőjén, 15–17 óra,
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP
irodája (IX., Toronyház u. 3.). Telefon: 3480864, e-mail: ptibor9@gmail.com

Szilágyi Zsolt (Jobbik)
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján.
Elérhetőség: 06/70/707-9105

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes egyeztetés alapján.
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B)
Telefon: 06/1/280-7195
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Szabó Emma
(2018. október 24.)

Auer Hanna
(2019. január 19.)

Vágvölgyi Péter Vilmos
(2018. november 9.)

Balog Boldizsár
(2018. december 30.)

REJTVÉNY

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

Ön legyen előrelátóbb!

Early bird akciónk keretében 2019. március 15. és június 15. között 8%-kal
kedvezőbb díjszabással rendelheti meg társaságunktól mérője cseréjét!

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

Foglaljon időpontot mielőbb!
Az ügyintézéssel és kedvezményes díjtételeinkkel
kapcsolatos részletes információkért látogasson el
a www.vizmuvek.hu/lakme oldalunkra.

06 1 247 7777

