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120 év büszkeség

Magyarország legnépszerűbb sportegyesülete, az 1899-ben alapított Ferencvárosi Torna Club május 3-án ünnepelte
fennállásának 120. esztendejét. Ebből az alkalomból a klub és Ferencváros Önkormányzata nagyszabású fotókiállítást
szervezett. A születésnapot és a hazánkban egyedülálló kezdeményezés megnyitóünnepségét a Polgármesteri Hivatal
tanácstermében tartották.
Az önkormányzat és az FTC a IX. kerület
területén, a klubhoz szorosan kötődő helyszíneken rendezte be a páratlanul gazdag,
év végéig megtekinthető különleges szabadtéri fotókiállítását. A 17 közterületen:
parkokban, tereken és utcákon kiállított
785 felvételen keresztül igyekeznek minél
teljesebben bemutatni a Fradi történelmét.
A „120 éves az FTC” fotófesztivál fővédnöke Tarlós István, Budapest főpolgármestere.
A Ferencvárosi Torna Club 120 éves jubileumának ünneplése az alapítás helyszínén,

a Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett emléktábla koszorúzásával kezdődött,
majd a tanácsteremben folytatódott, ahol
megjelent Tarlós István, Budapest főpolgármestere, Kubatov Gábor, az FTC elnöke,
Bácskai János, Ferencváros polgármestere,
Springer Miklós, az első elnök, Springer
Ferenc unokája, legendás ferencvárosi sportolók, valamint a kerület és az egyesület
prominensei.
Tarlós István köszöntőjében elmondta,
ma egyszerű szurkolóként szeretne sze-

repelni, ennek megfelelően egy vérbeli
fradista tájékozottságával beszélt az FTC
történelméről. Az alapítás egyéniségeinek
méltatása után számba vette a klub nagy
időszakait és ikonjait, egészen mostanáig, a labdarúgócsapat 30. bajnoki címének
megszerzéséig, amikor a harmadik csillag
is felkerült az egyesület címere fölé.

Folytatás a 2. oldalon

Még nincs vége a szezonnak, de már biztos, hogy megszerezte 30. bajnoki címét az FTC. 8. oldal

WORLD URBAN GAMES

NYERJEN FRADI-RELIKVIÁT!

ÉRTÜNK SZOLGÁLNAK

Ferencvárosban rendezik meg
szeptember 13–15-én az első
városi extrémsportvilágjátékokat.

Bajnokkvízünk megfejtői között
egy, a bajnokcsapat tagjai
által dedikált futball-labdát
sorsolunk ki.

Ferencváros Közbiztonságáért
díjat kapott Zupka Zsolt címzetes
rendőr zászlós és Varga Zsigmond
tűzoltó zászlós.
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Folytatás az 1. oldalról
A főpolgármester természetesen kitért a szintén sikeres más egyéni
és csapatsportágak nagy alakjaira is, akikben hasonlóképpen bővelkedik az FTC történelme. Végezetül megköszönte a lehetőséget,
hogy felkérést kapott a nagyszabású fotókiállítás fővédnökségére,
és elnézést kért a kissé hosszúra nyúlt beszédért, de mint elárulta,
ezek a gondolatok már 1955 óta fogalmazódtak benne.
Kubatov Gábor, aki magát az FTC elsőszámú szolgájának nevezte, a Fradi-családról, a klubot övező életérzésről beszélt. Mint
elmondta, már az első, Soroksári úti pályát is egy közösség együttes
munkája hozta létre. Mindenki beleadta a maga tehetségét, hogy
megteremtsék a közös sportolás, időtöltés feltételeit. Ez jelzi ma
is a Fradi-családot, amely otthont ad annak, aki magányos, sikert
annak, aki sikertelen, reményt a reménytelennek, erőt a gyengének. – A Ferencváros 120 éves büszkesége a csapatszellemre, a
kitartó munkára és a fair-playre épül – jelentette ki a klubvezető,
hozzátéve: az olyan sötét időszakokban, mint 1941-ben, amikor
eltávolították a zsidó származású sportolókat az NB 1-ből, a Fradi

állt ki a kiszolgáltatottak mellett, 1956-ban pedig a még mindig
ereje teljében lévő hatalom sem tudta megakadályozni, hogy az FTC
visszavegye nevét és színeit. – 120 év telt el erkölcsben, erőben,
egyetértésben. Kérem, ameddig erőnkből telik tartsuk fenn ezt a
klubot, még legalább ennyi ideig, ugyanezen elvek mentén – zárta
beszédét Kubatov Gábor.
Ezt a labdát fogjuk kisorsolni a 8. oldalon található kvíz helyes megfejtői
között.
Bácskai János Krúdy soraival kezdte köszöntőjét, melyek az alapítás korát, az akkori Bakáts tér környékét
idézték meg. Ezután az 1899. május 3-i első közgyűlés jegyzőkönyvéből ismertetett korrajznak is beillő részleteket. A polgármester
szerint a kerület sok mindent köszönhet a nevével „jól sáfárkodó”
Ferencvárosnak, hiszen minden egyes sportsikernél büszkén húz-

Négycsillagos nap

– A Fradi három csillaga mellé, hoztam
egy csillagos ötöst is!
hatja ki magát bárki, aki valaha is élt
itt. – Kívánom, hogy ez a „büszke
gyönyörűség” maradandó legyen!
A sport egén még legalább 120 évig a
legragyogóbb csillag a Fradi legyen.
Hajrá Ferencváros, hajrá Fradi! – zárta gondolatait a városvezető.
A beszédek után a megjelentek megtekintették a Polgármesteri Hivatalban, valamint a Bakáts téri templom
előtt kiállított, antigraffiti laminátummal ellátott fotókat. A szabadtéri tárlat alapjául a világhírű, 15 esztendeje
megrendezésre kerülő La Gacilly-i
fotófesztivál szolgált.
A kiállításhoz pecsétgyűjtő akció
is társul, amelynek teljesítésével
limitált Fradi-pólót lehet szerezni.
A pecsétgyűjtő füzethez, és a 17 helyszínt tartalmazó térképhez a Fradi
Shopban (Üllői út 129.), a Fradi Boltban (Vajda Péter utca 6.), valamint a Polgármesteri Hivatalban (Bakáts tér 14.) lehet hozzájutni.
A részletes játékszabályzat a www.fradi.hu oldalon található meg.
(forrás: ferencvaros.hu)

120 esztendeje, 1899. május 3-án a Bakáts tér 14. szám alatt
alapították meg a Ferencvárosi Torna Clubot „Erkölcs, Erő,
Egyetértés” jelmondattal, mely azóta is jellemzi az egyesületet. A Fradi az elmúlt évtizedek során egyedülálló sikerre, és
népszerűségre tett szert.
Megszámlálhatatlanul sok klublegendát, olimpiai, világ- és
Európa-bajnokot, minden magyar ember számára követendő
például szolgáló sportikont adott a hazának a Fradi-család,
amelyhez tartozni életérzést jelent. Egyesületünk zöld-fehér
színei milliók szívét dobogtatják meg a Kárpát-medencében.
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Nemzetközi extrémsportfesztiválnak ad otthont Ferencváros
Több sportcélú fejlesztés terve és a rendőrkapitány beszámolója is szerepelt a képviselő-testület áprilisi ülésének
napirendjén.
Elfogadta a testület a IX. kerületi rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolót. Tavaly kerületünkben továbbcsökkent a regisztrált bűncselekmények száma, míg a nyomozáseredményesség 57,7-ről
60,8 százalékra emelkedett. Ámán András
kapitányságvezető elmondta: soha nem volt
ilyen kevés bűneset Ferencvárosban, és sosem volt ilyen eredményes a kapitányság
működése. Kiemelte: lopás 34 százalékkal
volt kevesebb, de mérséklődött a lakásbetörések és a gépjármű-eltulajdonítások száma
is, illetve tavaly 12 kábítószer-terjesztővel
szemben fejeztek be eredményes nyomozást. Hozzátette, a sikerekben nagy szerepe
van, hogy a ferencvárosi rendőrkapitányság
létszáma stabil, sőt, némi emelkedést mutat. Ehhez pedig az önkormányzat segítsége (bérlakások és másodállás biztosítása,
megemelt jutalmazási keret) is jelentősen
hozzájárul.
A Nemzetközi Sportszövetségek Globális
Szervezetének döntése értelmében Budapest
rendezheti meg az első World Urban Games
(WUG) játékokat 2019. szeptember 13–15.
között. A WUG egy új generációs multisportesemény, egyfajta „fiatalos sportfesztivál
a város szívében”. Olyan sportágak tartoznak ide – a teljesség igénye nélkül –, mint
a BMX és a roller freestyle, a görkorcsolya,
a gördeszka, a 3x3 kosárlabda, a teqball,
a parkour vagy a breaktánc. A háromnapos sportrendezvényt és családi fesztivált
a Soroksári út, Kvassay Jenő út, Nagyvásártelep által határolt „barnamezős” területen
szervezik majd meg. Ehhez Ferencváros
Önkormányzata térítésmentesen biztosítja

a tulajdonában lévő
ingatlanokat a Kiemelt Kormányzati
Beruházások Központja Zrt. részére,
amely még nyáron
megtisztítja és használható parkká teszi
a közel 6,5 hektárt.
A grémium úgy
döntött, felkéri a
polgármestert, hogy
folytasson egyeztetéseket az „Öcsigrund”,
valamint az „Öcsi és a Grund” program
megvalósításáról. A 10 esztendőn át a Fradiban védő Szeiler József Bicskei Európa-bajnokai 84’ Egyesülete azzal kereste
meg Ferencváros Önkormányzatát, hogy
a József Attila-lakótelepen kialakítanának
egy többfunkciós sport- és közösségi teret,
melynek központjában a gyermek- és ifjúsági labdarúgás áll, de más szabadidősportok
űzésére is kiválóan alkalmas. A tervezett
multifunkcionális létesítményt az óvodák,
iskolák is használhatnák, délutánonként pedig bárki térítésmentesen igénybe vehetné,
csakúgy, mint a régi grundokat. A területen
teqball- és pingpongasztalokat, outdoor fitneszeszközöket is kihelyeznének, valamint
lábteniszpályát, ugróiskolát és egy rekortán
borítású futópályát is kialakítanának. A közösségi funkciót lelátók, padok, asztalok,
valamint WiFi-hálózat biztosítaná.
Ferencváros Önkormányzata 2016-ban
és 2018-ban már sikeresen pályázott az
Ovi-Sport Programban történő részvételre.
Az óvodások mindennapi sportolásának

lehetőségét megteremtő 6x12 méteres
multifunkcionális pálya és az UV-szűrésre
alkalmas álcaháló az Epres Óvodában két
éve épült meg, a Méhecske Óvoda udvarán pedig hamarosan elkészül. A mostani
határozat szerint a kerület a Vágóhíd utcai
Kerekerdő Óvodával pályázik egy újabb
ilyen létesítményre.
Döntés született arról is, hogy az önkormányzat az üzlethelyiségek esetében idén
nem érvényesít bérletidíj-emelést, valamint
arról, hogy a kerület önként vállalt feladatként a 2019/2020-as tanévben is heti 4 nap
(hétfőtől csütörtökig) korpás kiflit és poharas tejet, heti 1 nap (péntek) pedig Túró
Rudit biztosít a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek, a 3 vagy
több gyermeket nevelő családok, illetve
a tartósan beteg gyermeket nevelő családok általános iskolás gyerekei részére. Erre
a célra 22 millió forint áll rendelkezésre.
A testületi ülésen szavaztak még alapítványok, valamint kulturális tevékenységet
végző és civil szervezetek támogatásáról is.
V. L.

RENDŐRSÉGI HÍREK
Ingázó betörőket fogtak
A IX. kerületi rendőrkapitányság lopás és orgazdaság bűntett
miatt folytat nyomozást I. Zoltán és társai ellen. A megalapozott
gyanú szerint a 41 éves hajdúnánási férfi három társával március
4. és április 17. között három alkalommal tört be egy IX. kerületi
telephelyre, ahonnan több mint száz klímagázpalackot loptak
el 28 millió forint értékben. A palackokat egy klímaszereléssel
foglalkozó miskolci férfinak értékesítették. A nyomozók azonosították I. Zoltánt és társait, valamint az orgazdaként közreműködő 42 éves K. Gergelyt. A rendőrök a betörőket április 29-én,
K. Gergelyt pedig egy nappal később fogták el. Az orgazdánál
tartott kutatás során megtaláltak 110 gázpalackot, amelyek a

ferencvárosi telephelybetörésekből származtak. Ezeket a BRFK
munkatársai visszaadták jogos tulajdonosaiknak. A IX. kerületi
rendőrkapitányságon I. Zoltánt és társait, a 33 éves R. Tibort, a 36
éves F. Tibort és a 26 éves Z. Róbertet lopás, K. Gergelyt pedig
orgazdaság bűntett miatt hallgatták ki.

A folyóba akart ugrani
Állampolgári bejelentésre érkeztek a IX. kerületi rendőrkapitányság munkatársai április 13-án este a Gizella sétányhoz, ahol egy
férfi átmászott a korláton, és a Dunába akart ugrani. A járőrök
beszélgetni kezdtek vele, közben egyre közelebb kerültek hozzá, végül sikerült visszaemelniük a korláton belülre. A 44 éves
budapesti férfit a mentők kórházba szállították.
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Elismerték a kerület rendjéért
és biztonságáért dolgozókat

Átadták a rendvédelem legjobbjainak járó Ferencváros Közbiztonságáért díjakat április 25-én. A Bakáts téri házasságkötő teremben rendezett ünnepségen – kimagasló teljesítménye elismeréseként – Zupka Zsolt címzetes rendőr zászlós és
Varga Zsigmond tűzoltó zászlós vehette át a kitüntetést.
Bácskai János a rendőrök és a katasztrófavé- át. A IX. kerületi szolgálatát 2007-ben kezdő
dők múlt évi munkáját méltatva kijelentette, lánglovag 2011 óta szolgálatparancsnokként
a januári kollégiumtűzben magas szinten dolgozik. Pályafutása során készenléti teálltak helyt a kerület felkészült tűzoltói. – rületen tevékenykedett, és számos kiemelt
Az pedig, hogy a rendőrség miként végzi tűzeset felszámolásában vett részt. Ilyen volt
munkáját, kiemelt jelentőségű, hiszen a a tavaly májusi, Lónyay utcai lakástűz is,
lakosság elvárásainak listáján a
közrend és közbiztonság iránti
igény az első helyen áll – közölte a polgármester, aki azt is
elmondta: a bűnesetek száma
egyre alacsonyabb, a rendőri tevékenység hatékonysága viszont
egyre magasabb a IX. kerületben.
Büszkén hangsúlyozta, hogy Ferencváros rendőrsége a kerületek
közti felderítettségi versenyben
dobogós helyen végzett. Hozzátette, áldozatos munkájukat
az önkormányzat szolgálati laVarga Zsigmond és Zupka Zsolt
kásokkal és autókkal, megemelt
jutalomkerettel, illetve egy konditerem ki- ahol időben észlelte a lángok átterjedését a
alakításával igyekszik meghálálni.
tetőre, amivel megakadályozta a további káA Ferencváros Közbiztonságáért díjat első- rokat. Emellett jelentős részt vállalt a laktaként Varga Zsigmond tűzoltó zászlós vehette nya önerős felújításában, és mentési terveket

készített a IX. kerületi tűzoltóparancsnokság
számára. Tevékenysége elismeréseként több
alkalommal dicséretben részesült.
Közbiztonságért díjat vett át a polgármestertől Zupka Zsolt címzetes rendőr zászlós
is, aki 2004 óta dolgozik a IX. kerületi
rendőrkapitányságon. Kezdetben
mozgóőr beosztásban tevékenykedett, később járőrvezetői feladatokat látott el, 2012-ben pedig
kinevezték körzeti megbízottnak.
A kitűnő helyismerettel rendelkező Zupka Zsolt jó kapcsolatot tart
fent Mészáros Lászlóval, a körzet
önkormányzati képviselőjével,
az intézmények vezetőivel és a
lakossággal egyaránt. A Mester
utcai Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola iskolarendőre,
az intézményben baleset- és bűnmegelőzési tevékenységet végez.
Emellett a tulajdon elleni szabálysértések
elkövetőit deríti fel. 15 éves pályája során
kétszer részesült soron kívüli előléptetésben
és nyolcszor tüntették ki. 		
T. D.

FŐVÁROSI HÍREK
Tavasz végén
lesz lomtalanítás kerületünkben!

légitársaságokra, az így befolyó összegeket
zajvédelemre lehet majd fordítani.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a
Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt.
honlapján megjelent tájékoztató szerint
Ferencvárosban idén – az eddigiektől eltérően – nem októberben, hanem május
28–június 2. között lesz lomtalanítás.

A júliusi hétvégeken ismét
a gyalogosoké a Szabadság híd

Éjszakai repülési
tilalom lesz Budapest felett
– Augusztustól éjfél és hajnali öt óra között, a mélyalvási időszakban tervezetten
nem szállhatnak majd fel és le gépek a
Liszt Ferenc repülőtéren – jelentette be
Tarlós István és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A főpolgármester közölte azt is: külön vizsgálják
majd a hajnali öttől reggel nyolc óráig terjedő időszak kérdését. Hozzátette: a zajmérések hivatalos jogosultságát a közlekedési
hatóság kapja meg, de kérelemre lehetőség
lesz egyedi mérések elvégzésére is. Ezek
alapján pedig szankciókat szabhatnak ki

– Júliusban hétvégenként lezárják a járműforgalom elől a Szabadság hidat, így annak
teljes egésze, tehát az úttest is a gyalogosoké lesz 6–7-én, 13–14-én, 20–21-én és 27–
28-án – jelentette be Szalay-Bobrovniczky
Alexandra. A főpolgármester-helyettes arra
kérte a hídra kilátogatni készülőket, hogy
igyekezzenek ne szemetelni, valamint figyelmeztetett: a híd pilléreire továbbra is
tilos lesz felmászni. Ennek megakadályozása érdekében rácsokat is kihelyeznek
majd. A kerékpárosoktól azt kérik, hogy
a hídon szálljanak majd le a biciklijeikről.

Megkezdődhet
az intenzív patkányirtás
– A fővárosi közbeszerzési bizottság elfogadta a patkányirtásra vonatkozó szerződésmódosítást, ennek eredményeként

intenzív beavatkozás kezdődik a Nemzeti
Népegészségügyi Központ által meghatározott területeken; tíz belső kerületben (I.,
V., VI., VII., VIII., IX., X., XIX., XX.),
a nagy pályaudvarok környékén és a kiemelt közterületeken – jelentette be Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes.

Nyitnak a fővárosi strandok
Az idei strandszezonban elsőként a Palatinus, a Dagály és a Paskál fürdő nyitott ki.
A Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő strandját
május 18-ától vehetik birtokba az érdeklődők, a Római június 2-án, Pünkösdfürdő
június 15-én nyit. Június második felében
adják át a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógyfürdő strandját, ahol a felújított hullámmedence mellett helyet kap egy gyerek- és
egy élménymedence is. Az összes budapesti strand továbbra is „készpénzmentes”,
így a fürdők területén vásárolt termékekért
(étel, ital, strandcikkek) kizárólag a pénztárakban feltöltött kártyával, bankkártyával
és – elfogadóhelytől függően – SZÉP-kártyával lehet fizetni.

IFJÚSÁG
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Tudományfesztivál a Jövő utcájában

Új helyszínen, új együttműködőkkel, ám a régi célokkal rendezték meg – kilencedik alkalommal – a Tudományfesztivált
április 26–27-én, amely a fiatalok tudományok iránti érdeklődésének felkeltését tűzte zászlajára.
A sok éven át a Nemzeti Múzeum kertjében megtartott esemény
idén Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő részére, a Corvin
sétányra költözött. A sétálóutcán és a közeli Grund közösségi téren
felállított sátrakban és standokon többek közt belső égésű motorral
hajtott versenyautók, SmartCity-appok, 3D-s palacsintanyomtatás,
planetárium és techjátszótér várta a megjelenteket. Kiemelt figyelmet kaptak a robotok: volt robotpincér, LEGO-robot, és nem maradhattak ki a drónok sem, de az érdeklődők a hegesztőszimulátort is
kipróbálhatták, továbbá megismerkedhettek a világot megváltoztató
magyarokat bemutató portrésorozattal is.
A Tudományfesztivált idén először a Jövő
utcája elnevezésű kiállítással együtt rendezték meg. Utóbbit két IT-óriás, az EPAM és
a Prezi hívta életre 2017-ben, hogy
gyerekek és felnőttek egyaránt bepillanthassanak a technológia világába, abba, hogy min
dolgoznak a cégek és
a mérnökök, hogyan
működnek az életünket
mind jobban meghatározó
szoftverek.
A rendezvény két védnöke hagyományosan Ferencváros és Józsefváros
polgármestere. Kerületünket ezúttal
Kállay Gáborné alpolgármester

képviselte, aki köszöntőjében kiemelte: kellenek az ilyen események, amelyek segítenek megőrizni a gyermeki kíváncsiságot, kreatívitást, és amelyek megtanítanak a tudás, a tudomány tiszteletére,
szeretetére. Hozzátette, egyre kevésbé tűnik elérhetetlennek az a
cél, hogy Ferencváros Budapest ifjúsági-kulturális központjává
váljon, hiszen területén nagyszámú oktatási intézmény működik, a
városrehabilitációnak köszönhetően pedig egyre több fiatal költözik
ide, és alapít családot kerületünkben. Végezetül a hallgatóság figyelmébe ajánlotta az áprilisban bemutatott, Ferencváros és Józsefváros
közös finanszírozásával létrehozott Pál utcai fiúk nyomában című
mobilapplikációs sétát.
			
M. K.

2019. MÁJUS 11., 10.00 ÓRA
LUDOVIKA TÉR
Látványos bemutatók, családi- és gyerekprogramok, régi - új katonai
és rendészeti járművek, hagyományőrök - többek között ezekkel várja
az érdeklődőket az NKE a X. Ludovika Fesztiválon. Az eseményen
bemutatkoznak a Magyar Honvédség katonai alakulatai is, továbbá
helyszíni regisztrációt követően 12 órától vezetéses látogatás
keretében a Ludovika főépülete is megtekinthető lesz.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

www.uni-nke.hu

uni.nke

uni.nke
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KÖZÖS

Föld Napja a Napfény utcában

A József Attila-lakótelep főutcájának forgalomtól elzárt szakaszán rendezte meg az önkormányzat április 27-én délután
a hagyományos Föld napi programot. Az eseményen faültetés, koncert, bolhapiac, veszélyeshulladék-gyűjtés és sok más
érdekesség várta a környezettudatos ferencvárosiakat.
Köszöntőjében Bácskai János örömmel
üdvözölte a résztvevőket az ideiglenesen
sétálóutcává változott területen. Ferencváros polgármestere kiemelte: továbbra is
várják az itt lakók javaslatait a legzöldebb,
legélhetőbb lakótelep fejlesztésével, forgalomcsillapításával, parkolási kérdéseivel
kapcsolatban. Ezt követően Herpai Attilával, a FŐTÁV Zrt. PR-csoportvezetőjével,
valamint Sebők Endrével, a
FESZOFE Kft. igazgatójával közösen elültettek egy
galagonyafácskát, melyet
több tucat társával együtt a
távhőszolgáltató cég ajándékozott Ferencvárosnak.
A rendezvényen a színpadi
produkciók mellett a Nagycsaládosok Országos Egyesülete ökokézműveskedéssel várta az érdeklődőket, a
Mester Galéria és Közösségi
Tér képviseletében Krizbai
Judit készített a gyerekekkel

újrahasznosítható hulladékokból ékszereket,
apró ajándéktárgyakat, melyeket haza is lehetett vinni. A Fővárosi Közterület-fenntartó
Zrt. standján a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos játékos ismeretterjesztés várta a
rendezvény látogatóit, külön gyereksarokkal készülve a legkisebbek fogadására is.
A FESZOFE Kft. munkatársai textilipari termékeket: párnákat, táskákat, kiegészítőket,

játékokat árusítottak, melyeket megváltozott munkaképességű dolgozók készítettek.
A kicsik beülhettek a Ferencvárosban működő Loacker Kft. hulladékszállító kamionjába, standjukon pedig látványos installációkkal mutatták be tevékenységüket, valamint
játékos formában lehetett megismerkedni a
hulladékhasznosítással.
A mászófal, az ugrálóvár és a szájápolási
tanácsadás mellett Dluhopolszky László karikaturista
sziluettvágással és karikatúrarajzolással várta a résztvevőket, a Magyar Madártani
Egyesület sátrában pedig a
közelünkben élő madarakkal
és azok fészkeivel, hangjával
ismerkedhettek meg a vendégek. A rendezvényt – amelyre
a rossz idő ellenére is sokan
kilátogattak – Dér Heni koncertje zárta.
(forrás: ferencvaros.hu)

A Tompa a legegészségesebb budapesti utca
Lucy Saunders brit közegészségügyi szakember „Healthy Streets”
(Egészséges utcák) címmel jelentetett meg egy várospolitikusoknak
szóló ajánlásrendszert, amelynek elsődleges célja a lakosság egészségének megőrzése, és amely bekerült a londoni városfejlesztési
stratégiába is.
A tanulmány tíz olyan jellemzőt sorolt fel,
amely meglétén mérhető, hogy mennyire
egészségesek a köztereink. Ezek közül a két
legfontosabb, hogy az emberek magukénak
érezzék az utcát, és hogy szívesen sétáljanak,
kerékpározzanak rajta. Saunders szerint lényeges még, hogy egyszerű legyen átkelni az
úttesten; az emberek biztonságban érezzék
magukat, ezért a közvilágítás ne az úttestre
legyen optimalizálva; hogy csökkentsék és
lassítsák a gépjárműforgalmat; hogy legyen
mit látni és csinálni, lehessen társasági életet
élni az utcán. Szintén fontos, hogy le lehessen
ülni és megpihenni, hogy legyenek árnyékos,
széltől és esőtől védett terek, ivókutak és nyilvános mosdók. Rendkívül jelentős a levegő- és
zajszennyezés mérséklése, továbbá, hogy tiszta
és rendezett, nyugodt és kellemes legyen a
közterület, hogy elegendő zöld felület álljon
rendelkezésre.
A kiadványt a Járókelő.hu adaptálta Budapestre, a magyar verzió,
amely – mint hangsúlyozták – nem fordítása, hanem felhasználása
Saunders művének, Balogh Samu Márton várostervező munkája.
A szakember úgy találta: a IX. kerületi Tompa utca az a hely Buda-

pesten, amelyik a legtöbb indikátornak kiegyensúlyozottan meg tud
felelni. – Itt lehet autóval közlekedni (igaz, folyamatosan változik az
amúgy egyirányú utca járhatóságának iránya, miközben biciklivel
mindkét irányba végig járható), van sok beülős és kiülős hely, az

egész utca árnyas, tele van fákkal, miközben egymást érik a padok
és csiripelnek a madarak. Talán kerékpártámaszból lehetne több, és
persze mindenhol van javítanivaló, de számomra a Tompa utca az,
ami legközelebb áll egy elképzelt egészséges budapesti utcához –
jelentte ki a várostervező.

EGÉSZSÉG
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Légzéskimaradás is állhat
az éjszakai horkolás hátterében

Fáradtság, fejfájás, ingerlékenység, koncentrációs zavar, izzadás. Amennyiben valaki kellő mennyiségű alvás ellenére
is ilyen tünetekkel ébred, annak hátterében éjszakai légzéskimaradás is állhat, amit mindenképpen ki kell vizsgáltatni,
hiszen cukorbetegséget, magas vérnyomást, szívritmuszavarokat, szívinfarktust, stroke-ot, szexuális zavarokat és demenciát is okozhat. Emellett az alvási apnoéban szenvedők 2–3-szor annyi közlekedési balesetért felelősek, mint egészséges társaik.
A magyar lakosság megközelítőleg 10–30 százaléka horkol, ebből 5 százalék szenved úgynevezett obstruktív alvási apnoéban,
amely gyakorisága férfiaknál 4, nőknél 2 százalék. – Alapvetően
két típusú horkolást különböztetünk meg. A jó indulatú horkolásos
hangjelenség zavaró ugyan, de nem kíséri más panasz. Az obstruktív alvási apnoé szindróma
jellegzetessége a hangos,
horkantással kísért horkolás. Utóbbi sokkal veszélyesebb, mivel ilyenkor
elzáródnak a felső légutak,
amelynek következtében
az alvó személy akár 10
másodpercet meghaladó
ideig nem jut levegőhöz.
Ez a folyamat egy éjszaka
akár százszor is megismétlődhet, megakadályozva
ezzel a mélyalvás kialakulását – magyarázta Molnár
Viktória, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti
Klinika tanársegédje.
Horkolás minden életkorban előfordul, de a 40–50 év körüli férfiaknál gyakoribb, ami
hormonális, testsúlyban bekövetkező változásokkal, anatómiai
eltérésekkel, dohányzással, alkoholfogyasztással függhet össze.
Gyerekeknél a horkolás oka általában a megnagyobbodott orr- vagy
garatmandula, illetve az elhízás. Amennyiben a horkolás tartósan
fennáll, érdemes kivizsgáltatni, mi áll a hátterében. Ha felmerül
az alvás közbeni légzéskimaradás gyanúja, a páciens kap egy műszert, amellyel otthon, megszokott környezetében tudják vizsgálni
a szervezet alvás alatti működését, illetve annak kóros eltéréseit.
A beteg kivizsgálása ezt követően az alváslaborban folytatódik, ami

egyéjszakás befekvést igényel. Itt jóval több paraméter megfigyelésére van mód, így részletesebb képet kapnak az érintett alvásáról.
– Egyszerű horkolás esetén többféle kezelés lehetséges: amen�nyiben túlsúllyal összefüggésben jelentkezik, mértéke jellemzően
a fogyással arányosan csökken. Léteznek különböző eszközös
terápiák is, mint például a
lágyszájpad- vagy az állkapocs-előemelő. A sima
horkolásos panasz műtéti megoldással is eredményesen kezelhető, ez
azonban kizárólag alvás
alatti endoszkópos vizsgálatot követően történhet
– mondta a szakember.
Középsúlyos vagy súlyos
obstruktív alvási apnoé
esetében a leghatékonyabb
az úgynevezett pozitív nyomású légsínterápia. Ezzel
a lélegeztetőgéphez hasonló
készülékkel az elzáródások
mesterségesen megszüntethetők. Légzéskimaradás
esetén a műtéti eljárás kevésbé hatékony, és vannak olyan anatómiai
eltérések is, amiket nem tudnak operálni.
– A kezeletlen allergia, nátha, a lefekvés előtt alkalmazott nyugtató, az alkoholfogyasztás és a túlsúly hajlamosít a légutak menti
izmok ellazulására, ezáltal a horkolás kialakulására – hívta fel a
figyelmet a tanársegéd, hozzátéve: ezek elkerülésével a horkolás
is mérsékelhető. Összességében elmondható, hogy a horkolás és
alvási apnoé kivizsgálása és kezelése komplex feladat, amely a
társszakmák együttműködésével valósítható meg.
(forrás: Semmelweis Egyetem)

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.
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.
Orvos házaspár kisgyermeke részére idős hölgytől, úrtól lakást venne
holtig tartó haszonélvezet megtartása mellett. Tel.: 06/20/326-1345.
X. kerületi gyógyszeripari céghez keresünk csomagolókat! Kereseti lehetőség: 230 000–300 000 Ft+cafeteria. Jelentkezni telefonon:
06/70/882-9500 vagy e-mailben, a dori.hajos@mentonjobs.hu címen!

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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Bajnokkvíz
Megszerezte 30. bajnoki címét
a Ferencváros labdarúgócsapata.
Ebből az alkalomból egy extra
kvízzel kedveskedünk olvasóinknak.
A megfejtők között – Kubatov Gábor, az FTC elnöke felajánlásából
– egy értékes Fradi-relikviát,
a bajnokcsapat tagjai által dedikált
futball-labdát sorsolunk ki.
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre
várjuk, Bajnokkvíz jeligével.
1. Ki lőtte az első zöld-fehér gólt a Ferencváros 1911. február 12-én átadott
új, immáron Üllői úti stadionjában?
A) Borbás Gáspár
B) Fritz Alajos
C) Schlosser Imre
2. Ebben az évben nemcsak a bajnoki
címet, hanem – története során először
– a Magyar Kupát is megszerezte
a Fradi. Mikor?
A) 1913
B) 1917
C) 1922
3. A klub eddigi legnagyobb sikerét
1965-ben érte el, amikor megnyerte
az Európa-liga elődjét, a Vásárvárosok
Kupáját. A torinói döntőben az FTC a
Juventust győzte le 1-0-ra. Kinek
a góljával?
A) Fenyvesi Máté
B) Karába János
C) Rákosi Gyula
4. Az egyetlen magyar aranylabdás Albert Flórián, aki 1967-ben kapta meg
a trófeát, amelyet a legjobb teljesítményt nyújtó labdarúgónak ítélnek
oda. Mikor lett Ferencváros díszpolgára a „Császár”?
A) 2007
B) 2009
C) 2011
5. Melyik esztendőben ünnepelhették
a zöld-fehérek a második csillagot,
azaz a 20. bajnoki elsőséget?
A) 1960
B) 1967
C) 1974
6. Nyilasi Tibor az európai
góllövőlistán elért második helyével –
30 gól – ezüstcipős lett. Melyik szezonban történt ez?
A) 1977/78
B) 1980/81
C) 1983/84

SPORT

Ferencváros – harmincszor!

A Fradi már bajnokcsapatként futott ki melegíteni a Honvéd elleni mérkőzés
előtt a labdarúgó NB I 29. fordulójában. Talán ezért volt gyengébb a koncentráció, és a gárda pont nélkül távozott az Új Hidegkuti Nándor Stadionból. De
csak azután, hogy a szurkolókkal együtt alaposan megünnepelte a klub 30.
bajnoki címét.

Ritkán fordul elő, hogy a drukkerek nem igazán bosszankodnak kedvenceik veresége miatt.
Most ez történt, ugyanis a Videoton pontvesztésével már aranyérmesként lépett pályára
az FTC, így a Fradi-címer fölé felkerült a harmadik csillag, ami azt jelenti: 30 alkalommal
lett magyar bajnok a Ferencváros.
A nagy sorozat 1903-ban kezdődött, két évvel később ismét az FTC lett a bajnok,
majd a zöld-fehérek megnyerték az 1906/07-es évadot is. Ekkor az MTK szakította meg
a szériát, ám aztán zsinórban ötször végzett az első osztály élén a IX. kerületi gárda.
Az I. világháború után, a ’20-as évek második felében ment nagyot a Fradi, amely győzött
az utolsó amatőr és az első két profi bajnokságban is. A legendás 1931/32-es szezonban
pedig százszázalékos teljesítménnyel nyertek – erre azóta sem volt példa a magyar élvonalban. Az 1940/41-es idényzárásig még négyszer ünnepelhettek az Üllői úton, utóbbi
volt a 16. aranyérem.
A ’40-es évek végén ismét kiváló csapata volt a Fradinak, de az 1948/49-es diadal után
a pártállami hatalom szétszedte az együttest. A klub nevét megváltoztatta (ÉDOSZ, majd
Kinizsi), színét elvette (piros-fehér), és csak 1956 novemberében kapta vissza mindkettőt
az egyesület. A ’60-as években újabb aranykorát élte a Ferencváros: négy bajnoki cím
került a neve mellé, 1965-ben pedig – egyedüli magyar együttesként – nagy nemzetközi
kupasorozatot is nyert (VVK).
A ’70-es években csupán egyszer végzett az NB I élén az FTC (1975/76), majd az
1980/81-es siker után tizenegy esztendő telt el a következő diadalig – ezt azon a bizonyos
diósgyőri bajnokavatón és az Üllői úti fiesztán ünnepelték meg a szurkolók. Az első magyar
Bajnokok Ligája-szereplést hozó 1994/95-ös aranyat követően dupláztak a zöld-fehérek,
legközelebb 2001 júniusában lett ismét első a Ferencváros. Három esztendővel később
az utolsó forduló utolsó percében dőlt el az elsőség sorsa, a drukkerek pedig ismét hajnalig
ünnepeltek.
Akkor még senki nem sejtette, hogy tizenkét esztendő – és egy jogtalan kizárás miatt
három NB II-es szezon – után lesz csak újból bajnok a Fradi. Ezt a címet vereséggel
ünnepelték a zöld-fehérek, ugyanis a 27. játéknapon kikaptak Debrecenben, ám ez is
belefért. Mit tesz a sors, idén ismét egy vesztes meccs után köszönthette a drukkerhad a
bajnokokat, ezúttal a 30. fordulóban.
A Ferencváros a 13. európai labdarúgócsapat, amely legalább 30 bajnoki címet nyert.
Az előkelő társaság tagja többek között a Rangers (54), a Celtic (49), az Olympiakosz
(44), a Benfica (46), a Juventus (45), az Ajax és a Real Madrid (33–33).
Az idényben ők szerepeltek legalább egyszer a Ferencváros bajnoki mérkőzéseinek hivatalos jegyzőkönyvében: Miha Blazic, Botka Endre, Böde Dániel, Bőle Lukács, Csernik
Kornél, Csonka András, Dibusz Dénes, Lasha Dvali, Kjartan Finnbogason, Abraham
Frimpong, Fernando Gorriarán, Ihor Haratin, Marcel Heister, Holczer Ádám, Isael, Otigba
Kenneth, Julian Koch, Könczey Márk, Davide Lanzafame, Leandro, Lovrencsics Balázs,
Lovrencsics Gergő, Tokmac Nguen, Novák Zsombor, Rui Pedro, Ivan Petrjak, Matías Rodríguez, Sigér Dávid, Szerető Krisztofer, Mikalaj Szihnyevics, Sztefan Szpirovszki, Takács
Zsombor, Varga Ádám, Varga Roland. Vezetőedzők: Thomas Doll, Szerhij Rebrov. (M. S.)

SPORT

FERENCVÁROS

9

Aranyos futsalosok

Ahogy arról legutóbb beszámoltunk, a bajnoki cím kapujába került a Ferencváros NB II-es férfi futsalcsapata. A legutóbbi fordulóban feltették az i-re a pontot, és várhatják a feljutásról döntő párharcot.
A másodosztály Keleti
csoportjának felsőházában a nagy rivális
Kecskemét győzött
Gyöngyösön, így papíron maradt még
esélye utolérni a listavezető Ferencvárost.
A zöld-fehérek lezárhatják a vitás kérdéseket – ha szintén nyernek.
A Fradi a Kartalt fogadta, amely ebben a
szezonban egyedüli csapatként győzte le az FTC-t, sőt, a felsőházi
rájátszásban az egyetlen volt, amely pontot szerzett ellene. Igaz,
mindkétszer hazai pályán, most pedig az Elek Gyula Arénában
csaptak össze a felek.
Az első félidőt a küzdelem jellemezte, nagy helyzet nem alakult ki,
a kapusok jól oldották meg a feladataikat. A fordulás után sokáig ha-

sonló volt a meccs képe,
majd a 30. percben kétperces emberhátrányba
került a Fradi, ám ezt
némi szerencsével sikerült kivédekeznie. Aztán
jött a csattanó: Soltész
István nagy erővel középre lőtt labdája Jenei
Krisztiánról a kapu felé
pattant, végül Temesi
Norbert segítette a gólvonal mögé a játékszert.
Az FTC is létszámfölénybe került, de nem szerzett gólt, a hajrában pedig kétszer
is a kapufát találták el a vendégek. Maradt az 1-0, és ezzel biztossá vált, hogy a hátralévő három forduló eredményeitől függetlenül a Ferencváros megnyerte a Keleti csoportot. Nyugaton az ETO már szintén bajnok, így zöld-fehér csata lesz
a feljutásért.					
(m)

Újra döntőben a pólósok
Parádés hajrával a bajnokság középszakaszának első helyén végzett a Ferencváros férfi vízilabdacsapata. A zöld-fehéreknek így a negyedikként záró Egerrel kellett megküzdeniük a döntőbe jutásért. Mivel a korábbi két mérkőzését
magabiztosan nyerte meg a Fradi, egyértelmű esélyese volt a párharcnak.

Az OB I középszakaszában a felsőházat
jelentő A csoportban az FTC legnagyobb
riválisa az OSC együttese volt. Mindkét gárda veretlenül jutott el az egymás elleni első
meccsig, amelyet a Császár-Komjádi Uszodában a vendégek 9-7-re nyertek meg. Így

az utolsó fordulóban legalább három góllal
kellett győznie Varga Zsolt legénységének
ahhoz, hogy az első helyen végezzen.
A Nyéki Imre Uszodában sokáig hol
itt, hol ott volt az előny, a nagyszünetben
5-4-re a korábban már két góllal is vezető
hazaiak álltak jobban. A pihenő után nagy
iramot diktált a Fradi, és 7-5-re fordított.
A negyedik negyedben egy újabb négygólos
rohammal 11-6-ra elhúztak a zöld-fehérek,
és végül 13-8-ra megnyerték az összecsapást
– ezzel a középszakaszt is.
Az Egert a bajnokság alapszakaszában
5, illetve 4 góllal verték Vámosék, így hat
ponttal kezdhették az egyik fél 9. pontjáig
tartó csatát. Az ütésért eltiltott Varga Dénes
nem játszhatott, ám a Ferencváros egyfor-

dulatos viadalán így is nyert (3-4, 8-4, 8-9,
11-9), és bejutott a fináléba. Ellenfele az
OSC lesz, amely szintén háromszor győzte
le a Szolnokot.
A nőknél az FTC az elődöntőben nem bírt
az UVSE-vel, így a bronzéremért mérkőzhetett a BVSC-Zuglóval. Az alapszakaszban
idegenben kikapott a Fradi, otthon pedig
döntetlent játszott riválisával. A 3. helyért
zajló párharc első összecsapásán viszont
13-11-re a zöld-fehérek győztek. A Komjádiban azonban elmaradt az éremünnep,
simán nyert a BVSC, ezért a párharc csak
lapzártánk után, a harmadik meccsen dőlt el.
M. S.

Vb-ezüstérmes a Népligetben
Hét év után távozik a Ferencváros női kézilabdacsapatától a spanyol Nerea Pena. A sokszoros válogatott átlövő-irányító a Siófok
együttesénél folytatja pályafutását.
A Fradi továbbra is döntően fiatal magyar játékosokra építi a jövőt,
de egy-egy kiváló légióst szívesen lát a gárdában. Ennek jegyében
szerződtették a norvég Emilie Christensent. A 26 esztendős irányító
2010-ben tagja volt az ifjúsági világbajnokságon ezüstérmes válogatottnak, 2017-ben pedig a vb-második felnőtt nemzeti csapatnak.
A Glassverket, majd a Larvik együttesében játszott, szerepelt számos
EHF-kupa és BL-mérkőzésen. Hazájában 2017-ben a bajnokság
legjobb irányítójának választották. 			
(ms)
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Színész kvíz
Ebben a lapszámban a kerülethez
kötődő színművészekről teszünk fel
kérdéseket. A helyes válaszokat a
szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre
elküldő megfejtőink között Ferencváros-ajándékcsomagot és a Pinceszínház
május 21-i előadására szóló párosbelépőt sorsolunk ki.

IDŐSÜGY

Számítógépezni
tanultak az idősek

A kerületi nyugdíjasoknak szóló számítógép-kezelői tanfolyamok végzősei
vehették át okleveleiket április végén a kurzusoknak otthont adó három oktatási intézményben. Lapunk a Telepy utcai sportiskolában rendezett ünnepségre látogatott el 29-én. Az önkormányzat ingyenes képzése „A teljesség felé”
idősügyi koncepció egyik legnépszerűbb programja, amely bizonyítja, hogy
sosem késő elkezdeni a digitális felzárkózást.

1. Halálának 10. évfordulóján kapott emléktáblát egykori lakhelyén, a Boráros tér 2.
Lónyay utcai oldalán az a Jászai Mari-díjas
színész, aki színpadi és filmes munkái mellett sokat szinkronizált is. Ki ő?
A) Garas Dezső
B) Szakácsi Sándor
C) Sztankay István
2. 34 esztendőn át élt az Ifjúmunkás utca
24. szám alatt „a mi századunk Mátyás
királya”, aki 2012-ben megkapta Ferencváros József Attila díját. Kiről van szó?
A) Bárdy György
B) Helyey László
C) Kállai Ferenc
3. Ferencvárosból indult a pályafutása
a József Attilával halálában is párhuzamba
állítható színészóriásnak. Ki ő?
A) Básti Lajos
B) Gábor Miklós
C) Latinovits Zoltán
4. Ugyanabban a házban élt a színész
féltestvére, az Ötvös Csöpit, „a magyar Piedonét” alakító, szintén nagy karriert befutó
színművész is. Kiről van szó?
A) Bujtor István
B) Hollósi Frigyes
C) Kránitz Lajos
5. A két színészlegenda mellett ebben
az épületben lakott még Galamb Sándor
rendező, aki 1945 előtt a Nemzeti Színházban vitt színre klasszikus magyar
drámákat. Melyik ez a ház?
A) Kálvin tér 8.
B) Mester utca 1.
C) Tompa utca 12.
6. Ferencvárosban emléktábla hirdeti, hogy
e házban született Ráday Imre színész, színházi rendező Érdemes és Kiváló Művész.
Melyik épületről van szó?
A) Mátyás utca 18.
B) Mester utca 33–35.
C) Ráday utca 14.
Előző lapszámunk nyertese: Tánczos
Adrienn. Gratulálunk! Jutalma átvételével
kapcsolatban e-mailben értesítjük.
A helyes megfejtés:
1 – B, 2 – C, 3 – A, 4 – B, 5 – C, 6 – A.

– Lassabban haladunk, és többször vissza kell térni egy-egy témára. Két kurzus után azonban
már bátran és viszonylag biztosan kezelik az elsajátított alkalmazásokat. Ráadásul jobban
értékelik a velük való törődést, mint a fiatalok – válaszolta Oláh Ildikó, a Ferencvárosi
Sport Általános Iskola és Gimnázium informatikatanára arra a kérdésre, hogy mennyiben
más időseket tanítani, mint gyerekeket.
Bár az október óta futó informatikatanfolyam kezdő és haladó csoportjában itt végzett
tizennyolc idős diák átvette a kurzus sikeres elvégzéséről tanúskodó oklevelet, sokuknak
eszük ágában sincs abbahagyni a képzést. – Rengeteg a visszajáró „tanuló”, aki többször is
szeretné elvégezni a kurzust. Én jelzem ugyan, hogy sok újat már nem tudok nekik okítani,
de nem bánják, annyira szeretik a programot – mesélte büszkén Ildikó. Szavai pillanatokon
belül igazolódtak, amint megérkezett a képzés legidősebb hallgatója, a 78 éves Lajos bácsi,
aki minden alkalommal megmássza a második emeletet, csak hogy itt lehessen.
Gallusz Bea idősügyi munkatárs szerint a legtöbben azért jelentkeznek, mert nem szeretnének kimaradni a világháló által nyújtott szórakozási lehetőségekből, valamint a kényelmi
és kommunikációs funkciók előnyeiből. Az internet ugyanis megkönnyíti a kapcsolattartást

az olykor távol élő gyerekekkel, unokákkal. A kezdők általában olyan alapismereteket sajátítanak el, mint a ki- és bekapcsolás, billentyűzet használat, mappakezelés.
A későbbi tanmenet pedig a hallgatók érdeklődése szerint alakul. A népszerűségi listát
a Facebook vezeti, de az idősek tanulnak szövegszerkesztést, prezentációkészítést és
internethasználatot is. A résztvevőket a netes lehetőségek közül az útvonaltervezés, az
online filmnézés, -letöltés, a Messenger-használat és a videohívás izgatja a leginkább.
T. D.
Soós Péter, a Pinceszínház igazgatója felajánlásának köszönhetően
kvízünk nyertese – a szokásos Ferencváros-ajándékcsomag mellett –
ez alkalommal egy párosbelépőt is nyer Tasnádi István: Paravarieté
című darabjának május 21-i előadására.

IDŐSÜGY
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Idősügyi programajánló
Gyógytorna
Május 8., 15., 22. (szerda)
11.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)
Táncklub
Én táncolnék veled…
Május 8., 15., 22. (szerda)
14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Fiatalító tibeti
és kínai energiajóga
Május 9., 16., 23. (csütörtök)
10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)
Vízitorna
Május 10., 17., 24. (péntek)
16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda
(Lobogó u. 1.)
Molnár Ferenc iskola uszoda
(Mester u. 19.)

A sport, ami teljessé
tesz – Így lettem én…
Május 13. (hétfő) 16.00 óra
Kopeczky Lajos vendége
Eperjes Károly színművész
A programon való részvételhez
előzetes regisztráció szükséges:
idosugy@ferencvaros.hu
06/1/210-0824/2-es mellék
Claro Bisztró (Ráday u. 35.)

MÚLTIDÉZŐ 60+
Május 14. (kedd) 14.00 óra
Egykori fotók segítségével
ismert személyiségek, helyek
felidézése fényképekről.
Helytörténeti Gyűjtemény
(Ráday u. 18.)

Könyvtári
találkozások: Anyák
az irodalomban
Május 14. (kedd) 10.30 óra
Beszélgetés Gózon Ákos irodalmi főszerkesztő, szerkesztőriporterrel, valamint
Császár Angela Jászai Maridíjas, Érdemes Művésszel.
A programon való részvételhez
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail:
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon:
06/1/210-0824/2-es mellék
FSZEK Börzsöny utcai könyvtár

Európa 2024 kardio
gyaloglás
Május 16. (csütörtök)
10.00 óra
Helyszín/gyülekező: Ferenc tér
A programon való részvételhez
előzetes regisztráció szükséges:
idosugy@ferencvaros.hu
06/1/210-0824/2-es mellék

3-1-2 meridiántorna
Május 15., 22. (szerda)
15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fantomas visszatér (1965)
francia–olasz akció-vígjáték.
Főszereplők: Louis de Funes
és Jean Marais
Helytörténeti Gyűjtemény
(Ráday u. 18.)
Parádés Főzés
Bartal Sándor séffel
Május 20. (hétfő) 10.00 óra
Balkán menü: sopszka saláta
és csevap (ajvárral, pitával)
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)
Board Game Café
– Szenior társasjátékklub
Május 21. (kedd) 15.00 óra
Ferenc krt. 17.

Helytörténeti séta
világhírű sportolóink
lakóhelyei mentén
Filmklub
Május 22. (szerda) 10.00 óra
Találkozó: Üllői út–Ferenc krt.
Május 16. (csütörtök)
MediaTeleshop_KER-040_szerzodes_2019-04-29_IX_90x130 29/04/2019 15
sarok, Lottóház előtt
15.00 óra

NYUGDÍJASOKNAK

MUNKA!
Telefonosokat
keresünk, Blaha Lujza téri
irodánkba.
Nyugdíjasok, diákok
jelentkezését is várjuk.
Rugalmas munkaidő,
akár heti pár napra is
van lehetőség.

Telefon:
06-30/898-2013
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születésű
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zz-

sz a xofonos
és komponista

bibliai
o r at ó r i u m a

lírai
chansonok

az egyik

leg i s m e rte b b

ko r tá r s

A zene kaland
Váltson bérletet
a Nemzeti Filharmonikusok
új évadának hangversenyeire!
Csodálatos zeneművek
hét helyszínen,
a Nemzeti Filharmonikus
Zenekar, a Nemzeti Énekkar,
valamint a legjobb
külföldi és magyar
szólisták előadásában.

zeneszerző

női portrék

Bővebb információ,
bérlet- és jegyvásárlás:
filharmonikusok.hu

hangjegyekkel

KULTÚRA
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AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
FERENCVÁROSI
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
FOTÓBÖRZE
Május 12., vasárnap 9.00
Fotótechnikai kirakodóvásár
a kezdetektől napjainkig.
Asztalok jegyzése,
további információ:
+36/30/831-9769 vagy varga.
balazs@fmkportal.hu. Belépőjegy: 400 Ft
„TISZTA FEHÉR OLTÁR”
Május 17., péntek 15.00
A Ferencvárosi Művészetkedvelők Társaságának báli
rendezvénye
Vers: Farkas Margit
Tánc: Karizma Tánccsoport
Zene: Tarnai Ágnes
Belépő: 1500 Ft
STRÓFA TRIÓ VERSZENE KLUB
Május 18., szombat 18.00
Belépő: 800 Ft
TAVASZI FESZTIVÁL
A ROMÁK
VILÁGNAPJA
ALKALMÁBÓL
Május 18., szombat
13.00–20.00
A Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület szervezésében.
Fellép: Csicsó Band, Word of
Colores Projekt
– zenés, táncos produkció,
Kökény Attila
FMK
GYERMEKSZÍNHÁZ
A TELHETETLEN NYÚL
A Budai Bábszínház előadása
Május 14., kedd 10.00
A szólójegy ára: 900 Ft
TANFOLYAMAJAJÁNLÓ
CSILLAGMAZSOLA
Kreatív műhely 5–8 éveseknek.
Péntekenként 16.00–17.30
Részvételi díj: 2500 Ft
BACHATATANFOLYAM (ÚJ)
Keddenként 18.00–21.00
Oktató: Baráth Károly. További
információ: www.fmkportal.hu

HÖCÖGŐ TÁNCHÁZ
Magyar táncház gyerekeknek
csütörtökönként
Olasz György és Barátai húzzák
a talpalávalót
17.00 kézműves foglalkozás
szakképzett animátorral
17.30 tánc, játék, énektanítás
Részvételi díj: 300 Ft
FMK-KIÁLLÍTÁSOK
GÉPKÉP
A Szenior
Fotográfusok Klubjának
kiállítása
Május 8., szerda 17.00
Megtekinthető: június 28-ig
Folyosó Galéria
AZ ÉN VÁROSOM
Miklós Árpád festőművész
tárlata
Május 17., péntek 18.00
Megnyitja: Feldman Zsolt
mezőgazdaságért felelős
államtitkár
A megnyitót követően egy
kis borkóstolásra invitáljuk
vendégeinket.
Megtekinthető: június 6-áig
Aula Galéria
TURAY IDA SZÍNHÁZ
AZ FMK-BAN
Báldi Mária–Berkes Gábor:
A NŐK (IS)
A FEJÜKRE ESTEK!
zenés vígjáték
Május 12., vasárnap 15.00
Jegyár: 3200 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.
E-mail:
jegyiroda@turayidaszinhaz
JÓZSEF ATTILA
EMLÉKHELY
SZÉP SZÓ VERSMONDÓ
MŰHELY
Május 14., kedd 16.00
Játékos verstanulás kicsiknek
és nagyoknak.
Moderátor: Tóth Zsuzsanna
előadóművész, drámatanár
Belépő: 500 Ft

DÉSI HUBER ISTVÁN
MŰVELŐDÉSI HÁZ
„SZÍNNEL, LÉLEKKEL”
Bakos Veronika
kiállításmegnyitója
Május 18., szombat 12.00
Közreműködik: Nagy Norbert
Ingyenes program!
TÁNCHÁZ
Május 12., vasárnap 10.00
Családi táncház a Bartók
Táncegyüttessel
Kézműveskedés 10.00 órától,
Tánc-, népdal- és népijátéktanítás 11.00 órától
Belépő: 500 Ft/fő
(gyerekjegy 2 éves kortól)
JÓZSEF ATTILALAKÓTELEPI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
SÁNDOR GYÖRGY
ELŐADÁSA

„Válogatott rögtönzéseim”
Május 15., szerda 15.00 óra
Ingyenes program!
MESTERMESTER GALGALÉRIA
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR
ÍME, KLÁRI!
Május 13., hétfő 17.00
A Leövey Klára Gimnázium
diákjainak kiállítása
A tárlatot megnyitja:
Simon Márton költő
Fellép: Koncz Andrea színésznő
Megtekinthető: május 30-áig
15 PERC VELED –
A SZÍNHÁZRÓL
ELSŐKÉZBŐL
Május 14., kedd 16.00–18.00
A program ingyenes,
de regisztrációhoz kötött
a mestergaleria@gmail.com
e-mail címen!
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SZÍNES

Ferencvárosban forgatták:
The Song of Names
Új rovatunkban olyan filmeket, tévésorozatokat mutatunk be,
amelyeket többek közt kerületünkben forgattak. Az április 8-i lapszámban a The Alienist című, 10 részes kosztümös krimisorozatot
ismertettük, most pedig a The Song of Names-ről lesz szó.
Tavaly ősszel Tim Roth és Clive Owen
főszereplésével más helyszínek mellett Ferencvárosban, az Erkel és a Lónyay utcában forgatták a The Song of Names című
detektívtörténetet. Az alkotás további hazai
vonatkozása, hogy egyik producere a magyar–kanadai Robert Lantos, társproducere
pedig Petrányi Viktória volt. A film bemutatójának időpontja még nem ismert.
A történet Norman Lebrecht azonos című
sikerregénye alapján íródott, a forgatókönyvet Jeffrey Caine jegyzi. Az alkotók jellemzése alapján a Song of Names egy érzelmes
detektívtörténet, amely a II. világháború
kezdetén bontakozik ki. Középpontban a
9 éves hegedűművész, Dovidl élete áll, aki
lengyel zsidó menekültként érkezik Londonba. Vele egyidős testvére, Martin nagy
rajongója.
Mindössze néhány órával debütáló koncertje előtt a 21 éves hegedűművész – minden nyom nélkül – eltűnik. Martin több mint
30 esztendővel később felfedez egy fiatal
hegedűst, aki egy olyan mozdulatot mutat be, amit kizárólag fivérétől, Dovidltől

tanulhatott. Ez arra készteti,
hogy megtalálja eltűnt testvérét.
A kutatás meglepő felismeréseket hoz mindkettőjüknek,
illetve Helennek (Catherine
McCormack), aki a két férfi
közé áll.
A film két kontinenst és fél
évszázadot ölel át. François
Girard rendezésében a kanadai–brit–német–magyar koprodukció forgatását Londonban
kezdték meg, a stáb Budapesten
kívül New Yorkban, Montrealban és Treblinkában is dolgozott. Az itteni munkálatokat a
tavaly januárban elhunyt filmügyi kormánybiztos, Andy Vajna is meglátogatta. A forgatáson
készített, Magyar Nemzeti Filmalap által közzétett videóban a rendező azt
mondta: Budapest egy kiforrott filmes város,
rengeteg produkciót forgatnak itt, a magyar
stáb pedig elképesztő szakmai tapasztalattal
rendelkezik, és rajong a filmművészetért.

Robert Lantos, Clive Owen és Andy Vajna

Robert Lantos filmproducer pedig arról
beszélt, fővárosunk egy nagyon könnyen
formálható város, amely most éppen Londonná vált, de a világ legtöbb helyévé át
lehet alakítani.
(Forrás: Variety)

Kerületi siker a vitanapon
Mi a demokrácia, és mi értelme a választásoknak? Ezekre a kérdésekre kereste a választ az Európai Ifjúsági Hét
alkalmából az Eurodesk által megrendezett Van Választásod!? című vitanap. A május 2-án az FMK-ban tartott
megmérettetést a Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) csapata nyerte.
A fiatalok aktív állampolgárrá nevelése jegyében hozta létre és
működteti az Európai Bizottság az Eurodesk nemzetközi hálózatát.
Az Eurodesknek Magyarországon 34 tagszervezete van, melyek
közül öt közép-magyarországi partner: az Együttható Egyesület,
a FEGYIÖK (H52 Ifjúsági Iroda), a Radar Ifjúsági Iroda, a Támasz-

pont Mopka és a Tudatos Ifjúságért Alapítvány indított 17–25 év
közötti diákokból álló csapatot, hogy eldöntsék, ki a legjobb vitázó.
A háromfős csoportok négykörös, úgynevezett oxfordi vitában
küzdöttek meg egymással. A formalizált oxfordi vita az érvelési technikák gyakorló platformja, amely egy tételmondatra, egy
általános véleményre épül. Sorsolás alapján az egyik csapatnak
a tételmondat mellett, a másiknak ellene kell érvelnie, függetlenül
attól, hogy mi a személyes véleménye a témáról. A teamek azonos,
4-4 perces időkeretben nyilvánulhatnak meg, tilos a személyeskedés és a kijelölt időn kívüli kommunikáció. A zsűri és a közönség
pedig aszerint szavaz, hogy kinek sikerült jobban képviselnie saját
ügyét, ki érvelt meggyőzőbben. A tanulók által kitalált vitaindítók,
mint „Az én szavazatom nem számít”, „A magyar oktatási rendszer
antidemokratikus”, „A választójogot erősebben kellene korlátozni”,
vagy „A politikai korrektségnek leáldozott” tételmondatok mindkét
félnek bőséges muníciót szolgáltattak az érvelésre.
A vitaversenyt a FEGYIÖK-H52 Magos Bence, Polyák Petra,
Veres Bánk összetételű csapata nyerte. – A fiatalokat csupán a játékszabályokra készítettük fel, minden más saját kútfőből érkezett
– mondta el büszkén a győzelmet követően Tóth Csaba, a H52
Ifjúsági Iroda tanácsadója.				
T. D.
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Menekülés a bérgyilkos
elől Ferencváros utcáin

Kéthetente szombat délelőttönként dossziékkal felszerelkezett, 2–6 fős csapatok lepik el Belső-Ferencvárost, amelyek
rettegnek egy „bérgyilkostól”, okostelefonjuk képernyőjét bűvölik, házszámokat keresgélnek vagy épületek homlokzatát vizslatják. Ám egyvalami biztos: gyakran tűnnek gondterheltnek. Stábunk Street Escape városi nyomkereső vetélkedőn járt.
Két esztendővel ezelőtt olvashattak lapunkban egy összeállítást a kerületi szabadulószobákról (2017/5. szám), amelyek között
az Ernő utcai Sweet Escape is helyet kapott.
A család- és gyerekbarát, sötétség- és pókhálómentes komplexum már akkor élen járt
az innovációk terén, ugyanis a
négy pálya mellett vetélkedőszobával is várta a játékosokat.
Az üzemeltetőnek, Pattantyús
Ádámnak – akinek neve a riói
olimpia asztalitenisz-mezőnyéből lehet ismerős – 2019-ben új
ötlete támadt: kivitte a szabadulószobát a szabad levegőre.
A jelentkező, legfeljebb 6 fős
csapatok két és fél órás élményt
kapnak, miközben bejárják – és
alaposan megismerik – Ferencváros egy kijelölt területét, azaz
„a zónát”. Természetesen az
utcai verzió nem a kiszabadulásról szól, hiszen nem vonják vesztegzár
alá a kerület egyik részét sem, a cél ebben
az esetben a logikai és a megfigyelési feladványok hiánytalan és minél gyorsabb megoldása. A jó megfigyelőképesség tényleg
kulcsfontosságú, mivel a játék tematikája a
kémakadémia; lexikai, tárgyi tudásra nincs
szükség. Aki nehezíti a kémtanoncok, azaz

a játékosok dolgát, az a bérgyilkos. Ő fényképezőgépével pásztázza a területet, és akit
„lelő”, vagyis lefotóz, az pontlevonásban
részesül. Könnyítés, hogy aktuális helyzetét
okostelefon segítségével bárki folyamatosan
követheti.

Minden alkalommal tizenöt csapat próbál
megbirkózni az első ránézésre olykor teljesen érthetetlennek, megoldhatatlannak tűnő
feladványokkal, amelyeket azonban közös
erővel, együttes ötleteléssel minden esetben
meg lehet fejteni. Ha a logikai feladat (a
helyszín meghatározása) megadta magát,
már csak a mellékelt kérdésre kell megtalál-

ni a választ – amely bármely irányban lehet;
egyszer fent, máskor lent. A legügyesebb
csapat a végén, mondani sem kell, nyereményben részesül.
A Street Escape, azaz a városi nyomkereső
játék kiváló időtöltés olyan családoknak,
baráti társaságoknak, munkahelyi közösségeknek, amelyek
szívesen sétálnak két és fél órát
– 12 év alatti gyermekeknek
csak ezért nem ajánlható teljes szívvel. A barangolás során
egészen biztos, hogy a kerületet, saját lakókörnyezetüket jól
ismerők is rá fognak csodálkozni sok, addig észre sem vett
apró momentumra, és számos
új ismerettel gazdagodnak.
A program – az esetleges nyereményen túl – legalább négyes
haszonnal jár: a résztvevők
kellemesen töltik az idejüket,
használják problémamegoldó képességüket,
valódi csapattá kovácsolódnak, az intenzív
gyaloglás révén pedig a testmozgásnak sem
maradnak híján.
Áprilisban, az egyik bevetésen lapunk
munkatársai is részt vettek, és a tizenötös
mezőnyben második helyezést értek el.
M. K.
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Szabó-Turák István
(2019. január 7.)

Pongrácz Dénes
(2018. december 7.)

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

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

06/80/399-999

mozaik ÉlmÉny tÁborok
a Ferencvárosi Művelődési Központban (1096 Budapest, Haller utca 27.)

06.17.
-

06.21.
06.24.
-

06.28.
07.01.
-

07.05.
07.08.
-

07.12.
07.15.
-

07.19.
07.22.
-

07.26.

Mozgás és kreativitás

Logika és kreativitás

Minden, ami mozgás (jóga, Játékok, amelyek fejlesztejáték) és alkotás
nek és kézműveskedés

Luminárium

Moccanj!

Fotózáshoz tippek, trükkök
nem alapfokon!

Tánc és sport! Mindenféle
mozgás, ami örömet okoz.

Sportolói alapok
Minden amire építhetsz
(technikai és lelki trükkök).

Jelentkezés: 70-908-22-85 Nagy Ildikó,
30-919-72-07 Német Ildikó;
mozaiktfk@gmail.com; FB
Táborok ára: 25.000,-Ft/hét (3x-i étkezéssel)
A táborokat Ferencváros Önkormányzata támogatja!

Találd ki magad!

Rongyosfalva - kézműves

Mi áll jól? A fókuszban Te.
(önismeret, divat)

Fonal és textil a barátunk,
amiből csodák születnek.

Ügyes kezek!

Barangoló Budapest

Luminárium

Ügyeskedünk mindenből,
ami körülvesz és játszunk.

Felfedezzük Budapestet!
Meglepetésekkel.

Fotózáshoz tippek, trükkök
nem alapfokon!

Barkácsolunk együtt

Játékok, sport

Varázslatos jóga

Kis ezermesterek kezei
között remekek születnek.

Mozgás, mozgás, mozgás,
mert mozogni jó.

Fókuszban a jóga, de a kézműves csodákra is lesz idő.

Sportolói alapok
Minden amire építhetsz
(technikai és lelki trükkök).

Mozgás és kreativitás

Luminárium

Minden, ami mozgás (jóga,
játék) és alkotás

Fotózáshoz tippek, trükkök
nem alapfokon!

Részletes információkat keresd az FMK, a Mozaik Tanulásfejlesztő Központ Facebook és az fmkportal.hu oldalán!

