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A Fradi 4-0-ra győzött a Ma-
gyar Kupa döntőjében a Video-
ton ellen. Ezzel 21. alkalommal 
került a serleg az Üllői útra.

A lakosság kérésére reagálva a 
környezetvédelmi hatóság meg-
kezdte a légszennyezettség-mé-
rést a József Attial-lakótelepen.

INTERJÚ

8

Továbbra is dr. Kovács József 
vezetheti a FESZ-t. A rendelő-
intézet igazgatója szakorvos-
ként is praktizál.

XII. Református Zenei Fesztivál május 29–31. A részletes programot keresse a 13. oldalon

KUPAGYŐZTES

Nyolc év után ismét bajnok a Fradi!
Izzik a csarnok, itt a magyar bajnok! – skandálták a női kézilabda bajnoki döntő második mérkőzésének végén az 
FTC-szurkolók a győri sportcsarnokban. A Ferencváros együttese megtörte az ETO nagy sorozatát, és 2007 után 
ismét aranyérmes lett az női NB I-ben.

Kezdjük egy kis múltidézéssel: a győriek 
újkori uralkodása a 2004/2005-ös szezon-
ban kezdődött, azóta csupán a 2006/2007-
es sorozatot nyerte más – a Ferencváros. 
Ezt követően négyszer jutott be a döntő-
be a Fradi, az utóbbi három esztendőben 
zsinórban, ám az ETO mindannyiszor két 
sima meccsel megvédte címét. A hazai 
mezőnyben kiemelkedő anyagi lehetősé-
gekkel bíró győriek számos világklasz-
szist igazoltak, ennek ellenére az utóbbi 
két szezonban néhányszor „meghúzták 
az oroszlán bajszát” Elek Gábor tanítvá-
nyai: egy-egy hazai döntetlennel és győ-
zelemmel fricskázták meg a kétszeres BL-
győztest.

A 2014/15-ös idényben sokan gondol-
ták úgy, hogy rég nem látott esélye van a 
Fradinak a bajnoki címre. Egyrészt a vi-

lág egyik legjobbja, Görbicz Anita szülés 
miatt kiesett a győri csapatból, másrészt 
az összevásárolt sztárok nem nyújtották 
mindig azt a teljesítményt, amit vártak 
tőlük. Márciusban – az alapszakasz utol-
só fordulójában – a Népligetben 24-21-re 
nyertek a ferencvárosiak az ETO ellen, és 
ez meghozta az étvágyukat.

A kiírás értelmében hazai pályán kezd-
hették meg a fővárosi zöld-fehérek a finá-
lét, akik nagy akarással játszva, a rendes 
játékidőben 31-31-re végeztek a címvédő-
vel. A büntetőpárbaj hatodik sorozatában 
Szikora Melinda kivédte Korsós lövését, a 
meccsen fantasztikus teljesítményt nyújtó 
Szucsánszki Zita pedig belőtte a hetest, így 
az FTC nyerte a két győztes mérkőzésig 
tartó döntő első felvonását. A második 
meccset nagyszerűen kezdte az új győ-

ri arénában a Ferencváros, amely végig 
vezetett a találkozón. Sokáig négy-öt gól 
volt a Fradi előnye, de a második félidő-
ben nagyon feljöttek a sok emberelőnyt 
kiharcoló győriek. Végül 27-25-re nyert, 
és 12. alkalommal lett bajnok a Ferencvá-
ros, amely 1996. november 13-án győzött, 
és 2004. február 29-én szerzett pontot leg-
utóbb Győrben. 

A mérkőzés után Elek Gábor, az FTC 
trénere könnyeivel küszködve elmondta: 
reméli, hogy szülei, akik oly’ sokat tettek 
a klubért, látták felülről ezt a nagyszerű 
diadalt. Szamoránsky Piroska szerint – aki 
már a 2007-es aranyérmes gárdában is ját-
szott – nagyon akarták a sikert, amelynek 
az volt a kulcsa, hogy végig uralni tudták 
a meccset.

M. S.

MTI Fotó: Kovács Anikó
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JÓTÉKONYSÁGI FELHÍVÁS
Tegyünk együtt a magyar közösségekért, Kárpátalja fennmara-
dásáért! Az ottani magyar családok jelentős részének a megélhe-
tése került veszélybe az ukrajnai háború, illetve a nehéz gazda-
sági helyzet miatt.

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete ezért 
egyhangúlag döntött arról, hogy 500 000 forintot adományoz a 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül a kárpátaljai 
magyar lakosság megsegítésére.

A szervezet az általunk nyújtott adományt a kárpátaljai okta-
tási, nevelési intézményekben tanuló gyermekek étkeztetésének 
támogatására használja fel.

Felhívásban fordulok a kerület lakosságához, valamint a Fe-
rencvárosban működő civil és egyéb szervezetekhez, hogy 

amennyiben tehetik, pénzfelajánlásaikkal segítsék a kárpátaljai 
magyar lakosság helyzetének javítását.

Az adományok érintettekhez való eljuttatásában Ferencváros 
Önkormányzatának partnere a Magyar Ökumenikus Segélyszer-
vezet.

Pénzfelajánlásaikat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
HU 32-11705008-20464565-00000000 számú számlájára jut-

tathatják el 2015. június 15-éig. A közlemény rovatba kérjük fel-
tüntetni: „Ferencváros Kárpátaljáért”.

Segítségüket a kárpátaljai magyar lakosság nevében is köszön-
jük!

Dr. Bácskai János polgármester

Közmeghallgatást tartottak
Bárki kérdezhetett, illetve elmondhat-
ta véleményét a felszámolás alatt álló 
Budapesti Vegyi Művek Zrt. Illatos 
úti telephelyén kialakult helyzetről 
május 13-án. A közmeghallgatáson 
elhangzott igényeknek megfelelően a 
József Attila-lakótelep két helyszínére 
légszennyezettségmérő-állomásokat 
telepítettek. Az első vizsgálatok ered-
ményei megnyugtatóak.  

A képviselő-testület SZMSZ-e szerint, ha 
egy adott témában 300-nál több kerületi 
polgár írásban kezdeményezi a közmeg-
hallgatást, akkor azt a testületnek el kell 
rendelnie. Mivel az Illatos úti környezet-
szennyezéssel kapcsolatban az MSZP he-
lyi szervezete több mint 700 aláírást gyűj-
tött, a városvezetés május 13-ára kiírta a 
közmeghallgatást. Bácskai János polgár-
mester elmondta, az előzetesen feltétele-
zett nagyszámú résztvevőre tekintettel a 
Ferencvárosi Művelődési Központ nagy 
befogadóképességű színháztermét jelölték 
ki helyszínként. 

A várakozáshoz képest jóval 
szerényebb számú érdeklődő előtt 
megtartott fórumon Vas Imre, a 
körzet országgyűlési képviselője 
közölte, a körülbelül tízszázalék-
nyi sérült hordót még májusban, 
a fennmaradó 90 százalékot pedig 
várhatóan 6–9 hónap alatt szál-
lítják el a telephelyről. Vas Imre 
hozzátette, ez főként azért igé-
nyel ennyi időt, mert a feladat jogszerű 
lebonyolítása érdekében kötelező közbe-
szerzést kiírni. Az elszállítás költségeivel 
kapcsolatban elhangzott, a nagyjából 1,1 
milliárdos összeget a kormány nem kifize-
ti, csak megelőlegezi. Tehát a felszámolás 
után eladott vagyon árából az állam az el-
sők között kapja vissza a most meghitele-
zett összeget. 

A környezetvédelmi szakhatóság eddigi 
intézkedéseiről Bartus Adrien főosztály-
vezető számolt be. Elmondta, az e hónap 
végéig elszállítandó 991 hordót a táro-
lóedény állapota alapján választották ki. 
Ezek kivétel nélkül sérültek, repedtek, el-
szállításukkal megszűnik a bennük tárolt 
vegyi anyagok szivárgása, és nem szeny-

nyezik tovább a talajt. Hozzátette, a többi, 
jelenleg még az Illatos úton maradó hordó 
mindegyikét átmozgatják, mintát vesznek 
belőlük, illetve lefóliázzák azokat. Ennek 
következtében megszűnik a veszélyes 
anyagok érintkezése a levegővel, valamint 
a csapadékkal. 

A legtöbb hozzászóló a talajvíz, illetve a 
levegő szennyezettségének mértéke felől 

érdeklődött. Több, a József Attila-lakó-
telepről érkezett résztvevő jelezte, hogy 
régóta kellemetlen szagokat érez lakókör-
nyezetében. Megnyugtatásuk érdekében 
a Pest Megyei Kormányhivatal Környe-
zetvédelmi Mérőközpontja már másnap, 
május 14-én a Napfény utcai termelői piac 
mellett egy automata mérőautóval, a Lo-

bogó utcai Weöres Sándor iskolá-
ban pedig egy automata aktívszenes 
merőberendezéssel megkezdte a 
légszennyezettség mérést. A kor-
mányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya sze-
rint az eddigi vizsgálatok alapján 
megállapítható, hogy a mért lég-
szennyezőanyag-koncentrációk ha-
sonlóan alakultak, azaz semmivel 
sem rosszabbak az egyéb budapesti 

mérőállomásokon regisztrált adatoknál. A 
monitoringtevékenység jelenleg is zajlik, 
a további vizsgálatok folyamatban vannak, 
az eredményekről az önkormányzat rend-
szeresen tájékoztatást ad a kerület honlap-
ján, valamint a 9.TV képújságján.  

A közmeghallgatás teljes hosszában a 
www.ferencvaros.hu oldalon tekinthető 
meg.        V. L.
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Ferencváros ismét felvette a kesztyűt
A IX. kerület negyedszer csatlakozott az immár 5. alkalom-
mal meghirdetett a TeSzedd! akcióhoz. Május 16-án, szom-
baton a Gubacsi út–Kén utca környékét tisztították meg az 
önkéntesek, a munkálatokat Ferencváros Önkormányzata 
koordinálta.

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyar-
országért szemétgyűjtési akciót azért szer-
vezik meg évről évre, hogy a települések 
lakóikkal közösen tisztítsák meg szűkebb-
tágabb környezetüket. Célja, hogy minél 
több ember hagyjon fel a szemeteléssel, és 
az, hogy egyre többen érezzenek rá az ön-
kéntesség ízére. 

Ferencvárosban a résztvevők reggel 9 
órakor, a Gubacsi út–Koppány utca ke-

r e s z t e z ő d é s é n é l 
találkoztak. A mun-
ka- és balesetvé-
delmi oktatás után 
elindultak a Gubacsi 
út két oldalán, majd 
a Kén utcát tisztí-
tották meg, ame-
lyet sokan illegális 
hulladéklerakóként 
használnak. Az ön-
kéntes szemétszedő 
akcióban részt vett 
– közösségi szolgá-
lat részeként – a Leövey Klára Gimnázium 
és a Jaschik Álmos Művészeti Szakkö-
zépiskola tanulóiból álló csoport, illetve a 
Mester utcai szakrendelő több munkatársa, 
a Zöld Válasz Egyesület néhány tagja, Mé-
száros László és Szilágyi Zsolt önkormány-
zati képviselő, valamint Zólyomi Mátyás, a 
FESZOFE Nonprofit Kft. felügyelőbizott-
ságának elnöke.

Az önkéntesek számára a kesztyűket és 
a zsákokat a FESZOFE munkatársai osz-

tották ki, a kerületi polgárőrség pedig az 
út biztosításával, a balesetmentes lebonyo-
lításban segédkezett. Jó hangulatú, igazi 
csapatmunka jellemezte a szemétszedő ak-
ciót, a diáklányok egy rögtönzött „butikot” 
is létrehoztak az eldobált cipőkből, hasz-
nálati tárgyakból. A fiúk pedig egy felfújt 
gumikesztyűvel focizva tartottak pihenőt, 
miután az előzetesen kiadott zsákok meg-
teltek, és az utánpótlásra vártak.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Ötödször, és utoljára
A Kerekerdő parkban rendezték meg május 9-én a Ferenc-
városi Aput a Kapuba Kupát a Ferencvárosi Közösségi 
Alapítvány (FKA) szervezésében. A tornán öt általános 
iskola csapata indult, a focigálát Ferencváros Önkor-
mányzata, valamint a testnevelő tanárok és az FKA vegyes 
csapatának mérkőzése színesítette.

Az FKA civilekből, művészekből és helyi vállalkozókból alakult 
2010-ben. Az első kupát 2011-ben rendezték, mivel felismerték, 
hogy Ferencváros vitathatatlanul legnépszerűbb közösségteremtő 
hagyománya a foci. Az alapítvány idén ötödször, és egyben utol-
jára szervezte meg a sporteseményt. Ezúttal a helyi vállalkozóktól 
rekordösszeg, 1,3 millió forint gyűlt össze, akik így nemcsak a 
focizó diákokat támogatták, hanem a Ferencvárosi Gyermekala-
pot is, melyből az alapítvány ismét pályázatot ír majd ki helyi 
közösségi programok támogatására. 

A tornán a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Isko-
la tanulói diadalmaskodtak, miután minden mérkőzésüket meg-
nyerve, 12 pontot szereztek, és 21-3-as gólkülönbséget értek el. 
Ezüstérmes a Kosztolányi Dezső Általános Iskola gárdája lett, a 
harmadik helyen pedig a Telepy Károly Testnevelési Általános Is-
kola diákjai végeztek. A torna gólkirálya – 9 góllal – ugyancsak a 
Kőrösi iskola tanulója, Lukács Péter lett. Az első három helyezett 
40–100 ezer forintos pénzdíjat, valamint labdákat, tortát és egyéb 
tárgyjutalmakat kapott.

Délután tartották Ferencváros Önkormányzata, valamint a test-
nevelő tanárok és az FKA vegyes csapatának rendkívül izgalmas 

gálamérkőzését, amelyet végül az utóbbi csapat nyert meg 4-5-re. 
Az önkormányzat góllövői: Bácskai János polgármester, Halmai 
András (Humánszolgálati Iroda), Mészáros László önkormányzati 
képviselő és Riskó György Balázs (Jogi és Pályázati Iroda) voltak. 

A gálameccs után a vándorkupa sorsát eldöntő mérkőzést ját-
szották le, amelyet a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általá-
nos Iskola csapata nyert meg 3-0 arányban a tavalyi győztes Kosz-
tolányi Dezső Általános Iskola ellen.

Bár ezzel a tornával a Ferencvárosi Aput a Kapuba Kupa ötéves 
története lezárult, a szervező Ferencvárosi Közösségi Alapítvány 
azt tervezi, jövőre egy másik, hasonló programmal folytatja sport-
alapú támogatásgyűjtő tevékenységét, mert úgy gondolja: jó érzés 
és bizalmat keltő annak adni és attól elfogadni, akit ismerünk.

(forrás: www.ferencvaros.hu) 

Előrelátó gyermek

– Hoztam otthonról egy kis szemetet, ha esetleg nem  
lesz mit összeszedni, tanító néni!
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140 éves a Leövey
Gálaműsorral, vetítésekkel és öregdi-
ák-találkozóval ünnepelte fennállásá-
nak 140. évfordulóját a Leövey Klára 
Gimnázium. Az intézmény nemcsak 
túlélte a világégéseket, de alkalmazko-
dóképességének köszönhetően sokszí-
nű és sikeres iskolává vált.

A Leövey története néhány évvel a kiegye-
zés után kezdődött, amikor Ranolder János 
veszprémi püspök javaslatára Franzstadt 
szélén, a káposztaföldek mellett iskola 
épült leányok oktatására. A püspök a jö-
vőbe látott, mert Ferencváros rohamos 
fejlődésével az iskola néhány évtized alatt 
az ország egyik legnagyobbja és legjobb-
ja lett. A Leövey komplex intézményként 
üzemelt: kisdedóvó, elemi és polgári isko-
la, internátus, reál líceum és tanítóképző 
működött a falai között.

Mindenkor a legkorszerűbb oktatási 
módszereket alkalmazták, Magyarorszá-
gon elsőként itt vezették be a politechnikai 
képzést, de a ‘30-as években ipari leányis-
kolának, majd rádiótechnikai és kiberneti-
kai szakköröknek is otthont adott. A Vendel 
utcai intézmény a ‘60-as évek óta működik 
koedukált gimnáziumként, nemrég hazánk 
egyik legkorszerűbb természettudományos 
laborja épült meg falai között. A történelem 
viharai a Leöveyt is megtépázták: túlélt két 

világháborút, államosítást, bombatalálatot, 
egy időben hadikórház, ingyen konyha, 
illetve a Ludovika börtöne is működött az 
épületben. 

A Leövey igazgatója, Bánhegyesi Zoltán 
ünnepi beszédében elmondta, az iskolát 
minden korban a sokszínűség jellemez-
te, az értékek állandóságára és a tradíciók 
gondozására pedig ma is nagy figyelmet 
fordítanak. Hozzátette, a Leövey napjaink-
ban is a budapesti gimnáziumok élmező-
nyébe tartozik, de nem vágyik a szűk elit-
iskolai körbe. Úgy véli, büszkék lehetnek 
az intézmény megtartó képességére, hiszen 

híresen jó kapcsolatot ápolnak az öregdi-
ákokkal, akik közül sokan járnak vissza, 
vagy válnak tanulókból tanárokká. 

A Kodály-teremben tartott gálaműsorban 
sikeressé vált leöveys színészek, énekesek, 
operaénekesek léptek fel, illetve a ‘60-as 
évek óta európai hírű Andor Ilona Baráti 
Társaság Kodály-kórusa énekelt. Az intéz-
mény a gálaműsor mellett a 40 éve, 1975-
ben végzettek számára öregdiák-találkozót 
rendezett, de kiállításokkal, teremavatóval, 
színkörbemutatóval is tisztelgett a 140 
éves jubileum előtt. 

T. D.

Vendégünk volt az Erasmus+ nemzetközi delegációja
Ferencváros Önkormányzata is köszöntötte az európai diákok nemzetközi tapasztalatszerzését segítő Erasmus+ prog-
ram hazánkba látogató külföldi delegációját. A projektben való részvétel kiváló lehetőséget nyújt a diákok számára a 
nyelvgyakorlásra, más kultúrák megismerésére és az együttműködésben végzett munka megtapasztalására.

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont évek óta sikeresen 
vesz részt az Európai Unió által kiírt Comenius és Erasmus+ pro-
jektek pályázatain, így ezúttal is az intézmény szervezte meg a 
külföldi vendégek fogadását. Az Erasmus+ magyarországi nem-
zetközi találkozóját május közepén tartották Budapesten a részt 
vevő spanyol, lengyel, olasz, norvég, szlovén és cseh iskolák ta-
náraival és diákjaival. 

A találkozó során a hazánkba érkezett 36 külföldi tanuló ma-
gyar társaik vezetésével biológiai-fizikai kísérleteket végzett. A 
partneriskolák ittlétük során a Herendi Porcelánmúzeumba is el-
jutottak, Veszprém nevezetességeit fedezték fel, végül parlamenti 
látogatást tettek. Az uniós projektek célja az európai, helyi szintű 
együttműködések katalizálása, melynek szellemében az önkor-
mányzat Ferencváros történetével és kultúrájával ismertette meg 
a csoportot. A programban részt vett diákokat és tanáraikat Kállay 
Gáborné köszöntötte, majd helytörténeti előadást hallgathattak 
meg angol nyelven.

Búcsúztak a Comenius program vendégei
A Comenius program lezárására hat európai ország iskolai kül-
döttsége érkezett Budapestre. Hazánkat ezúttal a Szily Kálmán 
Műszaki Szakközépiskola képviselte, melynek tanárai és tanulói a 
részt vevő intézmények delegáltjaival együtt Portugáliába, Romá-

niába, Litvániába, Finnországba, Portugáliába, Görögországba, 
Törökországba és Magyarországra látogattak el. Az uniós projekt 
zárókonferenciáját Budapesten tartották, melynek részeként a 
partneriskolák tanárait a Helytörténeti Gyűjteményben Kállay Gá-
borné alpolgármester köszöntötte, majd egy fővárosunk múltjáról 
szóló előadást hallgattak meg Gönczi Ambrus helytörténésztől.

A kizárólag angolul folyó pályázat ezúttal a nemzetek mítoszait 
vette górcső alá. Az intézmények négy nemzet legendáinak fel-
kutatását kapták feladatként. – Kötelező elem volt a szerelmi, ál-
dozati és eredet mítosz, valamint egy szabadon választott monda 
feldolgozása – mondta el Sas Adrienn programkoordinátor. Az 
ezekről készítettek prezentációkat a felek bemutatták egymásnak, 
de videó, fotóalbum és könyv is született a projekt eredményeiről. 
A résztvevők útjuk során a városok felfedezése mellett tanórákat 
látogattak, és megismerhették a partnerországok kultúráját. 

A Comenius program – melyet az Európai Bizottság 2014-től 
az átfogó Erasmus+ projekt részeként folytat és fejleszt tovább 
– évről évre óvodák és iskolák ezreit készteti összefogásra a 
kontinensen. Célja, hogy a közoktatási intézmények nemzetközi 
együttműködés során ismerjék meg egymást és dolgozzanak kö-
zös feladatokon. A partnerség hozzásegíti az iskolákat nemzetközi 
kapcsolataik bővítéséhez, ápolásához, valamint tanáraik, tanulóik 
nyelvi és kommunikációs képességeinek fejlesztéséhez.        T. D.
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Akik a legjobban ismerik a kerületet
Véget ért a 2015-ös, Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 
által szervezett, háromfordulós versenysorozat. A helytör-
téneti nevelési projektet három korcsoportban hirdették 
meg. 

A verseny I. fordulóját február 11-én ren-
dezték, ekkor egy helyismereti tesztlapot 
kellett kitölteniük a résztvevőknek. A zsűri 
külön értékelte az 5–6. és a 7–8. osztályo-
sokat, ebben a korcsoportban 73 tanuló je-
lentkezett a megmérettetésre. 

Február 18-án tartották a középiskolások 
versenyét, amelyen 26 csapat 81 diákja 
vett részt. 

A II. fordulóban egy írásbeli dolgozatot 
kellett készíteniük a csapatoknak, a leadá-
si határidő április 14-e volt. A feldolgozott 
témák közt szerepelt többek közt: József 
Attila, Fáy András, Orlai Petrich Soma, 
a Dandár fürdő, a reformkor ferencvárosi 
vonatkozásai, a József Attila-lakótelep tör-
ténete, illetve  a Kosztolányi Dezső Általá-
nos Iskola 50 éve.

A májusi, III. etapban a II. fordulóban 
megírt fogalmazás tartalmának műsoros 
feldolgozásával szerepeltek a még ver-
senyben lévők. A 6–10 perces előadásokat 
a téma tetszés szerinti dramatizálása, vagy 
egy képzeletbeli tudósítás formájában is 
megvalósíthatták. A résztvevők száma 74 
fő volt.

A 2014/2015. tan-
év versenysoroza-
tának díjkiosztóját 
május 20-án tartot-
ták a helytörténeti 
gyűjteményben. A 
Ferencvárosi Hely-
történeti Egyesület 
elnöksége (Lukács 
Emília, Gönczi 
Ambrus és Szom-
mer Edit) mindhá-
rom korcsoportban osztott díjakat. Minden 
résztvevő kapott könyvjutalmat, oklevelet 
és csokit. A legjobban szereplő 50 diák pe-
dig átvehette meghívóját egy júniusi hétvé-
gére szóló tanulmányi kirándulásra. Ennek 
témája Arany János és Erkel Ferenc, hely-
színe pedig Nagyszalonta és Gyula lesz.

A díjkiosztást állófogadás követte, ahol 
a diákok megkóstolhatták a Nándori Cuk-
rászda süteményeit.

Az 5–6. évfolyamon megosztott első he-
lyezést ért el a Bakáts Téri Ének-Zenei Ál-
talános Iskola Kölcsey Ferenc (képünkön), 
illetve a Patrona Hungariae Katolikus Is-

kolaközpont Noszlopy Gáspár csapata.
A 7–8.-osok közt a Patrona Tompa Mi-

hály csapata bizonyult a legfelkészültebb-
nek, míg a középiskolások mezőnyében 
szintén megosztott első helyezésről döntött 
a zsűri. Ebben a korosztályban a Patrona 
Hungariae Katolikus Iskolaközpont Telepy 
Károlyról elnevezett csapata, valamint a 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium Molnár Ferenc csapata állha-
tott fel a képzeletbeli dobogó legfelsőbb 
fokára. 

M. K.

Sakkbajnokságot alapított a Kosztolányi suli
Első alkalommal rendezték meg a Ferencvárosi Sakk Kupát a Kosztolányi Dezső Általános Iskolában. Sikeresnek bizo-
nyult az intézmény volt fizikatanárának a kerületi sakkélet felvirágoztatásáért indított akcióterve: március óta jelentő-
sen nőtt a sakkozó diákok száma, az iskola pedig tudományos konferenciát és sakkversenyt is rendezett.

Az Ifjúmunkás utcában rende-
zett sakkversenyen a kerület 
számos oktatási intézménye 
képviseltette magát. Az iskolák 
közötti megmérettetésre négy 
korcsoportban, 6–14 éves ko-
rig nevezhettek a tanulók. A 
versenyt sakkbíró vezette le, a 
játékosoknak 10-10 percük volt 
befejezni a mérkőzést. – Eddig 
öt iskolában működött sakk-
szakkör, a Kosztolányi suliban 
sikeresen folyik a Sakkpalota 
program, de egyesületi szinten 
nincs sakkélet – mondta el a 
kupa ötletadója, Baumann Pé-
ter. Az intézmény korábbi fizikatanárát a kerületi KLIK kérte fel, 
hogy a lendítsen a ferencvárosi iskolák sakkéletén. A kerületben 
20 éve sakkszakkört vezető tanár elmondta, óriási eredménynek 
tartja, hogy a márciusban indult program rövid ideje alatt konfe-
renciát, versenyt szerveztek és tehetségeket fedeztek fel. 

A tavasszal rendezett „Sakkoktatás és a tehetséggondozás az is-
kolában” elnevezésű mini tudományos konferencia előadássoroza-

tán 28 intézmény képviseletette 
magát. Ennek lezárásaként ren-
dezték meg hagyományteremtő 
céllal a Ferencvárosi Sakk Ku-
pát. Az itt legjobban teljesítők 
érmet és oklevelet kapnak, a 
legeredményesebb suli pedig 
elnyeri a serleget. A szervezők 
azon dolgoznak, hogy a ver-
senyt jövőre bekapcsolják a bu-
dapesti diákolimpiába is. 

A Kosztolányi iskolában pél-
damutató sakkoktatás folyik, 
a gyerekek a tanterv keretében 
tanulnak sakkozni. A Sakkpa-
lota Készségfejlesztő Oktatási 

Programban részt vevő iskolák alsó tagozatán 2013-tól ugyan-
is választható tantárgyként szerepel a sakk, amely szabályait és 
eszközrendszerét használva épül be az általános tanterv alaptan-
tárgyaiba, előmozdítva ezzel azok készségszintű elsajátítását. A 
szellemi sportág hatékonyan fejleszti a matematikai, logikai ké-
pességeket, a térlátást és a stratégiai, kreatív gondolkodást.

T. D.
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Aki saját bőrén érzi, mit jelent az orvosi munka
Három évre, 2018. június 30-áig ismét Kovács Józsefet nevezte ki a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Kft. (FESZ) ügyvezető igazgatójának a képviselő-testület. A rendelőintézet vezetőjével ferencvárosi kötődéseiről, mene-
dzseri és szakorvosi feladatairól, kollégákról, illetve a korábban tervezett, de meghiúsult privatizációról beszélgettünk.

•	 Úgy	tűnik,	a	Gát	utca	3.	nem	csak	a	magyar	költészet	 talán	
legjelentősebb	alkotóját	adta	a	hazának,	hiszen	doktor	úr	 is	
ott	született…

Így igaz, én is a „József Attila-házban” láttam meg a napvilágot, 
a Ferenc tér környékén nőttem fel, általános iskolába és gimnázi-
umba is Ferencvárosban jártam. Egyetemistaként a József Attila-
lakótelepen laktam, nagyszüleim és szüleim is a Thaly Kálmán 
utcai, egykori Elida Szappangyárban dolgoztak. A feleségemet is 
ott ismertem meg, nagyobbik lányunk pedig évek óta Ferencvá-
ros Önkormányzatánál dolgozik jogászként. További kerületi kö-
tődés, hogy sokáig én voltam az FTC vezető főorvosa és a Fradi 
labdarúgó-szakosztályának vezető orvosa.
•	 Több	mint	14	éve	vezeti	a	FESZ-t.	 Igaz,	hogy	ez	a	második	
munkahelye?

Valóban, a ferencvárosi rendelőintézet orvosi pályafutásom má-
sodik munkahelye. Ezt megelőzően az akkor még Közép-Euró-
pa legjelentősebb intézményének számító Szent János Kórház 
orvosgyakornoka, segédorvosa, adjunktusa, főorvosa, majd éve-
ken át főigazgató főorvosa voltam. 
•	 Az	 igazgatói	 feladatok	 ellátása	 mellett	 szakrendeléseket	 is	
visz.	Miért	tartja	fontosnak,	hogy	praktizáljon?

Korábbi, János kórházi kollégámmal ketten visszük az urológi-
ai szakrendelést, emellett andrológiai rendelést is végzek. Ezért 
nekem nem kell bemutatni sem a betegeket, sem az ellátási te-
vékenységet, ugyanazt kapom a rendelőben, mint bármely más 
orvos. Ugyanolyan feltételekkel dolgozom, ugyanannyi teendőm 
van, ugyanannyi páciens látok el. A magam bőrén érzem, mit je-
lent az orvosi munka, így ezeket a tapasztalatokat igazgatóként is 
fel tudom használni. 
•	 Az	intézet	orvosigazgatója	pedig	gyakorló	háziorvos.	Az,	hogy	
a	vezetőség	nemcsak	menedzseri	feladatokat	 lát	el,	hanem	a	

betegellátásban	is	aktívan	részt	vesz,	
egy	tudatos	koncepció	mentén	ala-
kult	ki?
Abszolút. Szerintem egy szín-

házigazgatónál sem hátrány, ha 
egyszersmind jó színész is. A 
rendelőintézet igazgatójaként 
csak úgy tudom „átélni” a 
munkát, ha beosztott orvos-
ként magam is részt veszek a 

mindennapi tevékenységben. 
Ugyanígy gondolkodik fiatal he-

lyettesem, Jelinek Benjámin 
is, aki naponta 60–80 

pácienst lát el Drégely 
utcai háziorvosi ren-

delőjében. 

•	 Mennyire	felkészült	az	az	orvosgárda,	amely	a	betegeket	ke-
zeli?

Kijelenthetem, hogy a FESZ-nél kizárólag felkészült, hozzáér-
tő, nagy kórházi tapasztalattal rendelkező orvosok dolgoznak. A 
nálunk elérhető 25 szakrendelésen modern vizsgálati és kezelési 
módszereket alkalmazó, tudományos fokozattal rendelkező mun-
katársak vannak, akik között egyetemi oktatók, professzorok is 
tevékenykednek. Ide csak olyan kollégákat hívtam és fogok hív-
ni dolgozni, akikhez én magam is bátran fordulok, ha bármilyen 
egészségügyi gondom adódik. 
•	 Mekkora	problémát	jelent,	hogy	kiöregedőben	van	a	gyógyító	
személyzet?

Sajnos, amióta a fiatal orvosok számára nyitva áll a lehetőség, 
hogy külföldön vállaljanak munkát, gondot okoz az utánpótlás. 
Intézetünkben csak 30 évesnél idősebb szakorvosok dolgozhat-
nak, egy fiatal doktor azonban ritkán lát perspektívát egy szakren-
delőben. Minden második kollégám nyugdíjas, az átlagéletkor 61 
év. A legfiatalabb orvos 35, a legkorosabb 79 éves, a szakszemély-
zetnél 47 év az átlagéletkor. Azt azonban hangsúlyozni szeretném, 
hogy egyetlen olyan szakterületünk sincs, amely veszélyben len-
ne, vagy ahol ellátatlanul maradnának a betegek.
•	 Milyen	a	munkakapcsolatuk	a	fenntartóval,	Ferencváros	Ön-
kormányzatával?	

Habár a városvezetésben tudtommal senki sem orvos végzettsé-
gű, érezhető, hogy szívügyükként kezelik a helyi egészségügyet. 
Kéréseinkkel, problémáinkkal mindig érdemben foglalkoznak, és 
közösen keressük a megoldásokat. Kétségtelenül az elvárások is 
magasak, de az önkormányzat mindent biztosít ahhoz, hogy a be-
tegellátás a lehető legjobb színvonalon valósuljon meg. A helyha-
tóság előző vezetői öt év alatt teljesen megszüntették volna a FESZ 
önkormányzati támogatását, ami nagyon nehéz helyzetbe hozta 
volna a rendelőt. A jelenlegi vezetés döntése alapján azonban évi 
197 milliós támogatást kapunk, és az eszközbeszerzésekhez, fel-
újításokhoz is hozzájárul. Ezért tavaly is jelentős beruházásokat 
tudtunk megvalósítani: új gyógytornahelyiséget és diabetológiai 
rendelőt alakítottunk ki, teljesen felújítottuk a lépcsőházat és a 
bejáratot. Jelenleg az egyik liftünk komplett renoválása zajlik.  
•	 Ferencváros	korábbi	vezetése	a	FESZ	privatizálásáról	is	ha-
tározott.	Mit	gondol,	milyen	következményei	lennének,	ha	ez	
megvalósult	volna?	

Annak idején két gazdasági társaság is pályázott a FESZ-re. Nagy 
köszönet jár a kerületi lakosoknak, illetve mindazoknak, akik 
megakadályozták az üzlet létrejöttét. Tudniillik ezek a cégek egy-
mást követően csődbe mentek, magukkal rántva az általuk mű-
ködtetett kórházakat és rendelőintézeteket. Számításaim szerint a 
FESZ csődje az önkormányzat részére több százmillió forintos 
veszteséget okozott volna.                V. L.

Dr. Kovács József, a FESZ ügyvezető igazgatója 1949-ben szü-
letett Ferencvárosban. Tizenötödik éve látja el a szakrendelő ve-
zetését, előzőleg a Szent János Kórház főigazgató főorvosa volt. 
Urológus-sebész, onkológus szakorvos, kandidátusi tudományos 
fokozatot szerzett, végzett egészségügyi menedzser és egészség-
biztosítási szakértő. Gépészmérnök feleségével 40 éve kötöttek 
hazásságot, két lánygyermekük és három unokájuk van.  

Névjegy
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Ferencvárosi Családi Egészség- és sportnap
„Már az ókori görögök is tudták!” – ez a mondat olyan közös tudásra utal, melynek igazsága évezredek óta nem válto-
zott. Ilyen tapasztalásunk az is, hogy az egészség megőrzése a teljességében megélt emberi élet alapja. A mentális-fiziká-
lis erőnlét sok tényezőn múlik, de legfőképp saját magunkon. Az egészségünkre akkor kell leginkább gondolni, amikor 
jól érezzük magunkat a bőrünkben. 

A Ferencvárosi Családi Egészség- és sport-
nap évről évre a lelki-testi harmónia megőr-
zéséhez nyújt praktikus és a mindennapok-
ba illeszthető ötleteket az érdeklődőknek. 

Az állapotfelmérést idén 
is egészségügyi szűrő-
vizsgálatok segítették. A 
résztvevők kipróbálhat-
tak számos sporteszközt, 
jóga-, aerobik- és masz-
százstechnikákat, illetve 
elsajátíthattak sok egyéb 
egészség-karbantartó 
fortélyt. 

Köszöntőbeszédében 
Zombory Miklós alpol-
gármester hangsúlyozta, 
az egészséges életmódra 
nevelést már gyermek-
korban el kell kezdeni, 
és hogy ebben az okta-
tásnak milyen fontos sze-
repe van. Az „Az leszel, 

amit megeszel” című rajzverseny fantá-
ziadús pályamunkái megmutatták, hogy a 
ferencvárosi gyerekek mennyire fogéko-
nyak erre a szemléletmódra. A legjobb pá-

lyaművekért járó elismeréseket Zombory 
Miklós, Tóth Betty, az FMK igazgatója és 
Vincze Angéla művésztanár adta át. A nap 
folyamán futballversenyt rendeztek a kerü-
let oktatási intézményei között, a tornát a 
Telepy iskola csapata nyerte. 

A színpadi programok sorát Palya Bea 
nagysikerű, varázsos koncertje indította és 
a The Voice győztese, Pál Dénes koncert-
je zárta. Színpadra léptek az FMK moz-
gáscsoportjai, a Harmónia Balettiskola, a 
Vakrepülés Színtársulat és a Garabonciás 
együttes. A művelődési ház kertjében ezek 
mellett kézműves foglalkozás, egészséges 
ételek és biotermékek bemutatója, ping-
pong, csocsó, ugrálóvár, nordic walking, 
eurobungee nyújtott lehetőséget a mozgás 
és egészséges életmód iránt elkötelezett fe-
rencvárosiaknak.

A sportolni vágyók minden korosztályát 
továbbra is mozgástanfolyamai széles vá-
lasztékával várja az FMK.             B. D. Á.

Komoly témák és könnyed kikapcsolódás 
Két nappal születésnapja után, május 10-én invitálta meg a körzetében élőket szokásos teadélutánjára Zombory Miklós 
alpolgármester. A telt házas rendezvény résztvevőit a meghívott művészek zenével, prózával szórakoztatták, majd két 
neves orvos előadását hallgathatták meg.

A kulturális élményekről Farkas Sándor tangóharmonikás, vala-
mint Ruzicska László és Kecskeméti Róbert színművész gondos-
kodott. Ezt követően Zombory Miklós számolt be választókörzete 
aktuális ügyeiről. Elmondta, egy új befektető érdeklődik a Lónyay 
utca 38. iránt, aki kérvényezte az építési engedély meghosszab-
bítását, így újra van remény arra, hogy beépüljön az évek óta 
üresen álló telek. Megtudhattuk azt is, nemrégiben egy újonnan 
kihelyezett térfigyelő kame-
ra segítségével sikerült be-
azonosítani egy Ráday utcai 
gépkocsifeltörőt.

Haskó László, a FESZ 
szakorvosa Az egynapos 
sebészet rejtelmei című elő-
adásában arról beszélt, hogy 
mára egyre több, régebben 
nagy műtétnek számító be-
avatkozás végezhető el egy-
napos sebészeti eljárással 
a szakmai, technikai fejlő-
désnek köszönhetően. Pél-
daként a rekeszsérvműtétet 
említette, amely korábban 
minimum kéthetes kórházi 
bennfekvéssel járt. Az egy-
napos sebészeti beavatko-

zások legnagyobb előnye szerinte az, hogy mivel ezeknél nincs 
vágással járó seb, szövődmény sincs, és a trombózis kockázata 
is jóval kisebb. Haskó doktor elmondta, a Mester utcai szakren-
delőben jelenleg is igen jól működik az egynapos sebészet, majd 
hozzátette, szeptembertől állítólag eltörlik az ezekre a beavatko-
zásokra vonatkozó teljesítményvolumen korlátot, ami újabb len-
dületet adhat a szakmának. 

Folyovich András ideg-
gyógyász, pszichiáter, a 
Szent János Kórház Neu-
rológiai Osztály – Stroke 
Centrum osztályvezető 
főorvosa az agyi érbeteg-
ségek megelőzéséről és 
terápiájáról beszélt. Agyi 
érkatasztrófák esetében az 
időfaktort nevezte a túlélés 
legfontosabb tényezőjének, 
és felhívta a hallgatóság 
figyelmét, hogy a jól felis-
merhető tünetek (arcbénu-
lás, beszédzavarok, a kéz 
felemelésének nehézsége) 
jelentkezése esetén hala-
déktalanul hívjanak mentőt.  

V. L.Folyovich András, Zombory Miklós, Haskó László
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Szakadó esőben, villámlások és dörgések közepette, nagysze-
rű játékkal 4-0-ra győzte le a Ferencváros labdarúgócsapata 
a Magyar Kupa döntőjében a már bajnok Videotont, és 
tizenegy év után ismét megnyerte a serleget. A Fradinak ez a 
21. sikere ebben a sorozatban.

A Ferencváros huszonegyedszer vagy a Videoton másodszor? Ez 
volt a 75. Magyar Kupa-sorozat döntőjének kérdése. Az MLSZ 
még novemberben határozott úgy, hogy az új Üllői úti stadion le-
het a méltó otthona a finálénak, így a Fradi hazai pályán játszhatta 
a mérkőzést, amely azért is volt fontos számára, mert siker esetén 
egy fordulóval később kell bekapcsolódnia az Európa-liga selej-
tezőjébe.

Ami a döntőhöz vezető utat illeti a nyolc közé jutásért vívott pár-
harc volt a legnehezebb az FTC számára. Még tavaly októberben, 
a Bp. Honvéd elleni idegenbeli mérkőzésen Dibusz Dénes bra-
vúros védéseinek köszönhetően, tizenegyes rúgások után léptek 
tovább a zöld-fehérek. Ezután azonban két NB II-es rivális követ-
kezett, majd a fináléban a címvédő Újpestet búcsúztató Videoton 
várt Thomas Doll tanítványaira.

Nagy érdeklődés előzte meg a találkozót, és végül több mint 15 
ezren foglaltak helyet a lelátókon. A Fradi összeállításában némi 
meglepetést keltett, hogy a kezdőben kapott helyet az élvonalban 
néhány nappal azelőtt bemutatkozott Nagy Ádám. Az első félidő-
ben nagy taktikai csata folyt a pályán, kevés helyzettel, a legna-
gyobb a Videoton előtt adódott, de Dibusz hárított.

A szünetben a szurkolók azt latolgatták, vajon a főváros egyes 
részein már tomboló vihar lecsap-e a stadionra is. Nos, a távoli 
nagy villámlások és dörgések után a második félidő elején meg-
jött a zivatar, de addigra már vezetett a Ferencváros. Christian 
Ramirez hajszálpontos bal oldali beadását Varga Roland magasra 
ugorva, néhány méterről a jobb sarokba fejelte. Az özönvíz nem 
zavarta meg a zöld-fehéreket, egyre-másra vezették támadásaikat 
a fehérvári kapu irányába. Hét perccel az első gól után Varga bal-
ról ívelt középre, a védők közül kilépő Batik Bence pedig az ötös-
ről a hálóba lőtt. Újabb kilenc perccel később végleg eldőlt a kupa 

sorsa. Böde Dániel is balról ívelt a kapu elé, és Roland Lamah az 
ötösről fejelt a hálóba. A hátralévő bő húsz perc már igazi fieszta 
volt, és ha kicsit jobban koncentrálnak a fradisták, padlóra küld-
hették volna a bajnokot. A hajrában Varga jobbról belőtt labdájára 
két társa is érkezett, de az egyik fehérvári hátvéd őket megelőzve 
a saját kapujába lőtt, így kiütés lett a vége. A lefújás után a közön-
ség hosszasan ünnepelte a 2004 után ismét kupagyőztes FTC-t.

A Magyar Kupát 21. alkalommal elhódító Ferencváros kilenc 
mérkőzést játszott a sorozatban, hétszer nem kapott gólt, és 34-
2-es gólkülönbséggel zárta a sorozatot. Jöhet az Európa-liga – és 
egy szerencsés sorsolással a csoportkör.

M. S.

Fradisták a legjobbak között
Nagyszabású gálával ünnepelte meg jubileumát a 25 éve ala-
kult Hivatásos Labdarúgók Szervezete. Hagyományosan ezen 
a tavaszi eseményen díjazzák az aktuális idény legjobbjait, 
ezúttal több Fradi-futballista is bekerült a kiválasztottak közé.

A profi labdarúgók szavazatai alapján a 2014/15-ös szezon legjobb 
mezőnyjátékosa a Ferencváros örökifjú támadója, Gera Zoltán (képün-
kön) lett. A kapusok között szintén egy fradista, a válogatottban is be-
mutatkozó Dibusz Dénes kapta a legtöbb voksot a társaktól.

A futballisták szavazatai alapján az álomcsapatot is kihirdették: az 
együttesben Dibusz és Gera mellett helyet kapott a Fradiba a télen visz-
szatért Hajnal Tamás és a góllövőlistán egyre feljebb jutó Böde Dániel 
is. Természetesen a játékosok voksoltak a vezetőedzőkre is. A trénerek 
között Thomas Doll, a Ferencváros mestere lett a harmadik.

A közönség az utóbbi 25 esztendő legjobbjaira szavazhatott. Az 
„álomtizenegybe” négy fradista is bekerült: a védelemben Dragóner 
Attila és Telek András, a középpályán Lipcsei Péter, a csatársorban pe-
dig Gera Zoltán képviseli a zöld-fehéreket.

(m)

A huszonegyes nyerőszám!

MTI fotó: Illyés Tibor
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RÖVIDEN
Három érem a teke ob-n
Három érmet szereztek a Ferencváros 
sportolói a Bábolnán megrendezett fel-
nőtt női tekebajnokságon. A klasszikus 
120 vegyes versenyszámban Bordács 
Dorottya jó teljesítménnyel, 605 fával 
a harmadik helyen végzett, mindössze 
hat fával elmaradva az ezüstéremtől. 
A Fradi tekézője összetettben 812 fás 
eredménnyel szintén a dobogó harma-
dik fokára állhatott fel; itt egyetlen fa 
hiányzott a második helyhez. A sprint 
bajnokságban Ballók Csilla első lett.  

Bronzérem a másodosztályban
A Ferencváros férfi kézilabdacsapata tavaly negyedik lett az NB I/B Keleti csoportjában. A nemrég véget ért 2014/15-ös 
bajnokságban eggyel feljebb léptek a zöld-fehérek, bronzérmesek lettek, és nem sok hiányzott a második helyhez sem.

A Fradi nagyszerűen szerepelt ősszel, ti-
zenegy győzelem mellett egy-egy döntet-
len és vereség került a csapat neve mellé. A 

gárda idegenben megverte az addig száz-
százalékos, NB I-be igyekvő Eger Esz-
terházy SZSE-t is. Tavasszal már néhány 
„baki” is becsúszott, így végül a képzelet-
beli dobogó harmadik fokára állhatott fel 
az FTC. Az utolsó meccsen szinte végig 
vezetve döntetlent játszottak a zöld-fehé-
rek a már bajnok Egerrel, amely összesen 
négy pontot vesztett a szezonban, és ebből 
hármat a Fradi ellen.

Adorján Gábor vezetőedző joggal di-
csérte játékosait egész éves teljesítményük 
alapján. Az eredeti cél az első hat hely va-
lamelyikén megszerzése volt. A sok súlyos 

sérülés ellenére a csapat óriási küzdeni tu-
dásról tett tanúbizonyságot. A Ferencváros 
a Keleti csoportban egyetlenként maradt 
veretlen hazai pályán, csupán az Eger és 
a negyedik helyen végzett Mizse KC tu-
dott pontot rabolni a Népligetből. A gól-
lövő listán Pozsgai Balázs 137 találattal a 
hetedik, Takó Dániel 132-vel a nyolcadik 
helyen végzett. Adorján Gábor elmondta, a 
levezető pihenő után rövidesen kezdődik a 
gárda kialakítása a következő bajnoki sze-
zonra.

(m)

Evezés korhatár nélkül
A Ferencvárosi Evezős Club (FEC) csónakháza a Duna partján, a pesterzsébeti 
jégcsarnok és uszoda közelében található. A létesítmény minden korosztálynak 
kínál sportolási lehetőségeket.

A FEC első hazai evezősegyesületként még a rendszerváltás idején jött létre az FTC meg-
szűnt szakosztályából. A Fradi korábbi vízitelepén azóta is élénk sportélet zajlik. A klub 
hagyományosan minden év májusában megrendezi saját versenyét, az egykori ferencvá-
rosi edző tiszteletére kiírt FEC-kupa dr. Török Zoltán-emlékversenyt.

A zöld-fehérek szakosztályában csaknem ötvenen edzenek, a legfiatalabb tízéves, de 
vannak ötven feletti veteránok is. A többség különböző viadalokon is elindul. Mivel a 
FEC otthona két kerület határán van, sokan jönnek hozzájuk Ferencvárosból és Pest-
erzsébetről. A klubban Saáry Lászlóné, Kő Mercedes, Danó Károly (az utánpótlás-vá-
logatott szövetségi kapitánya) és Kiss László, a korábbi világ- és Európa-bajnok Varga 
Tamás–Hirling Zsolt páros edzője készíti fel az evezősöket.

A Vízisport utcai telepen a tanítási hónapokban hétköznap délutánonként 3 és 7, szom-
baton 8 és 12 óra között várják az evezés iránt érdeklődőket, a nyári szünidőben pedig 
reggel 9-től este 7-ig. Bárkit szívesen látnak, aki szeretne evezni, előzetes egyeztetés 
után a hobbisportolók kedvezményes áron bérelhetnek hajót. A kezdőknek szakemberek 
segítenek elsajátítani a sportág alapjait.

Van több olyan FEC-versenyző, akinek komolyabb tervei vannak a közeljövőben. A 
23 éves Abyed Syham könnyűsúlyú kétpárban szeretne kijutni a világbajnokságra, ott 
pedig olyan helyezést akar elérni, amellyel megszerezheti a kvalifikációt a 2016-os riói 
olimpiára. Az U23-as válogatott Fiala Balázs a korosztályos vb-re készül könnyűsúlyú 
négypárban, míg Danó Dániel és Barócs Bence ugyancsak négypárban áll rajthoz, ők a 
május végén sorra kerülő ifjúsági Eb-n szeretnék kiharcolni a riói részvétel lehetőségét.

A Ferencvárosi Evezős Club idén nyáron is megrendezi szokásos sátortáborát, amely 
ez évben június 28-ától július 4-éig tart. Napi három edzésen vehetnek részt a kezdők és 
a rutinosabbak. A klubnál bíznak benne, hogy ismét lesznek olyan IX. kerületi gyerekek, 
akik az egyhetes együttlét után kedvet kapnak a rendszeres sportoláshoz.                 M. S.

MTI fotó: Illyés Tibor
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Előző lapszámunk nyertese: Nyulász 
György. Gratulálunk! Jutalma átvételé-
vel kapcsolatban e-mailben értesítjük. A 
helyes megfejtés: 1 – C, 2 – B, 3 – C, 
4 – A, 5 – A, 6 – B, 7 – C, 8 – B.

Óvakodjunk az esésektől!
Az elesés az időskor egyik legjelentősebb veszélyforrása – állítja Jászberényi Jó-
zsef, a Szenior Akadémia főeladója. A szemeszter végéhez közeledő előadássorozat 
az esések kockázataival és megelőzésének módjaival ismertette meg a közönséget.

Jászberényi József rémisztő statisztikákkal 
hívta fel a figyelmet a téma fontosságára: 
2005-ben az USA-ban, a 65 éven felüliek 
körében 1,8 millióan estek el és kötöttek ki 
a sürgősségi osztályon, ebből 433 ezren egy 
hétnél tovább feküdtek kórházban, 16 ezren 
pedig belehaltak a sérülésükbe. Magyaror-
szágon 30–40 ezer csigolyatörés és 28 ezer 
alkartörést regisztrálnak évente, melyeknek 
jelentős része időskori elesés miatt követke-
zik be. 

A szakember úgy véli, inkább előzzük 
meg az esést, minthogy megtanuljunk esni, 
hiszen a balesetek mindig váratlanul érnek 
minket. Érdemes azt is tudni, hogy a fizi-
kai munkát végzők sokkal ritkábban esnek 
el, mint a szellemi dolgozók, hiszen izmaik 
stimuláltabbak, jobb a vérkeringésük és az 
egyensúlyérzékük. A geronto-andragógus el-
mondta, a kor előrehaladtával a járást – mint 
rutinszerű mozgást – újra tudatossá kell ten-
ni, meg kell tervezni, hová és hogyan lépünk. 
Az elesések gyakran a pillanatnyi idegi za-
varra utaló „freezing” jelenség miatt követ-
keznek be, amikor nem vagy késve mozdul 
meg egy testrészünk, de az esés az Alzhei-
mer-kór jele is lehet. 

Az előadó arra is figyelmeztetett, különösen 
fontos a kockázati tényezőkre is odafigyelni. 
Ezek közé tartozik a cukorbetegség, melynek 
jellegzetes tünete a talp érzéketlensége és a 
látászavar. A tanácsok között szerepelt, hogy 
feltétlenül ellenőrizzük gyógyszereink beteg-
tájékoztatóit, és ha a mellékhatások között a 
szédülés is szerepel, érdemes felíratnunk 
orvosunkkal egy másik, hasonló szert, ami 
kevésbé hat az egyensúlyközpontunkra. A 
szakember azt is javasolja, tegyük szellőssé, 
átjárhatóvá lakókörnyezetünket, helyezzünk 
fel csúszásgátlókat a fürdőben és a lépcsők-
re, szereljünk fel korlátokat, kapaszkodókat 
az indokolt helyeken. 

Minden nap mozogjunk: a tajcsi fejleszti 
leginkább az egyensúlyt, de ajánlott a nordic 
walking is. Időskorban szellemi egészségün-
ket úgy őrizhetjük meg, ha életünket megha-
tározott rend szerint, illetve értelmes célok 
mentén éljük, programokra, képzésekre já-
runk, a lelki egyensúly megtartásában pedig 
az segít, ha közösséghez tartozhatunk. Séta 
közben mindig maradjon szabadon egy ke-
zünk, amivel – ha elesünk – megvédhetjük 
fejünket az ütéstől. 

T. D.

Szépkorú
Fia, Ferencváros polgármestere 
és az önkormányzat munkatár-
sai köszöntötték az 1925. április 
30-án született Sárvári Pál Ödönt 
Bakáts utcai lakásán. 

Ferencváros-ajándékcsomaggal, vi-
rággal és emléklappal ajándékozta 
meg Bácskai János polgármester Pali 
bácsit, aki részletesen, teljes szellemi 
frissességgel mesélt hosszú, aktív éle-
téről és családjáról.

Sárvári Pál Ödön Budapesten született, a II. világháborúban munkaszolgálatos volt, ahon-
nan a deportálás elől – kalandos körülmények között – hazaszökött. Előbb a Ganz vagon-
gyárban dolgozott, később jogi egyetemet végzett, táblabíróként, büntetőbíróként dolgozott 
ezredesi rangban. 1980-ban ment nyugdíjba, de még 10 évet dolgozott az Igazságügyi Mi-
nisztériumban.  

Munkájáért Munkaérdemrend arany fokozattal, Szocialista Hazáért Érdemrenddel, Bünte-
tés-végrehajtás arany fokozattal tüntették ki, rengeteg egyéb díjjal pedig sportlövői, sportve-
zetői tevékenységéért, melyet a mai napig végez. 90. születésnapjára a Magyar Sportlövők 
Szövetségétől emlékérmet és egy értékes spanyol nagyöbű pisztolyt kapott. 

Feleségét 50 évi házasság után, 2014 októberében veszítette el. Egyetlen fia ügyvédként 
dolgozik, két unokája és két dédunokája van. Nagyon aktív életet él, sportlövő versenyekre 
viszi unokáit, naponta elsétál a Nehru parttól indulva a Nemzeti Színházig és vissza, valamint 
a BM nyugdíjas klubba is eljár. 

Bár MTK szurkoló, mivel 12 éve lakik Ferencvárosban és szeret itt élni, a Fradi sikereiért 
is szorít.

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.

1) Milyen díszítés látható a Magyar 
Szektorlabda Szövetségnek is otthont 
adó Viola utca 7. számú épület hom-
lokzatán?
A) a magyar korona
B) a magyar címer
C) a magyar országalma
2) Az Iparművészeti Múzeum kupolá-
ja statikai okokból egyelőre nem pom-
pázhat teljességében. Melyik megye-
székhelyen található az a Baumhorn 
Lipót által tervezett zsinagóga, mely-
nek teteje a múzeumkupola mása? 
A) Salgótarján
B) Szolnok
C) Tatabánya
3) Mikor érintette először a IX. kerü-
letet a 2015. március óta már Budára 
is áthaladó 1-es villamos?
A) 1990-ben
B) 2000-ben
C) 2010-ben
4) Melyik sportklubé a Könyves Kál-
mán körúton található Emszt Kálmán-
né Sportcsarnok?
A) Mozgáskorlátozottak Egyesületei-
nek Országos Szövetsége
B) Vakok és Gyengénlátók Integráló 
Sportegyesülete
C) Siketek Sport Klubja
5) Kiről vagy miről kapta nevét a 
József Attila-lakótelep szélén futó 
Epreserdő utca?
A) Epreserdő (eredetileg Beerenwald) 
Jakabról, a földterület 19. századi tu-
lajdonosáról 
B) Az egykor az utca végén álló eper-
erdőről, amit a lakosság az I. világhá-
ború végén kiirtott
C) A köznyelvben „Epreserdőnek” 
nevezett rosszhírű, egykori vigalmi 
negyedről
6) Mindössze két budapesti kerület 
van, amely több kerülettel határos, 
mint Ferencváros – tehát nyolc szom-
széddal rendelkezik. Melyek ezek?
A) I. és XI. kerület
B) V. és XIV. kerület
C) XIII. és XVII. kerület
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket vagy 
javaslataikat a programjainkkal kapcsolatosan a következő e-mail címen: idosugy@ferencvaros.hu vagy 
a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

Idősügyi programajánló
Festőklub

Május 26. (kedd) 13.00–16.00
Szerető Kezek Idősek Klubja 
(Friss utca 5.)

Orvosi előadás a cukorbetegségről
Május 26. (kedd) 14.30
FESZ Oktatóterem (Dandár utca 28.)

Gyógytorna 
Május 27., június 3., 10. (szerda) 11.00
A nagy érdeklődésre való tekintettel, má-
jus és június hónapban a Dési Művelődési 
Házban és a Ferencvárosi Művelődési 
Központban is minden szerdán lesznek 
gyógytorna-foglalkozások!
Dési MH (Toronyház u. 17/b.) és FMK 
(Haller utca 27.)

Számítógép-kezelői tanfolyam
Május 27. (szerda) 15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola és  
Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás

Ingyenes internetezési lehetőség,  
tanácsadás diákok közreműködésével
Május 28. (csütörtök) 14.00–16.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 

Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)
Május 28. (csütörtök) 15.30–17.00
Weöres Sándor Általános Iskola és  
Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Orvosi előadás a mozgásszervi 
betegségekről

Május 28. (csütörtök) 14.30
FESZ Oktatóterem (Dandár utca 28.)

Angolnyelv-tanfolyam
Május 28., június 4. (csütörtök) 14.00, 
június 1., 8. (hétfő) 14.00 
Borostyán Idősek Klubja 
(Knézich utca 17.)
Május 28., június 4. (csütörtök) 11.00
Platán Idősek Klubja 
(Toronyház utca 11.)

Vízitorna
Május 29., június 5. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester u. 19.) 
Weöres Sándor Iskola uszodája 
(Lobogó u. 1.)

Német társalgási klub
Június 1., 8. (hétfő) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Szenior Akadémia

Okos világ – avagy az élet mely területein 
segíthet minket a digitalizáció? (gyakor-
lat)
Június 1. (hétfő) 17.00
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

Természetjárás
Június 6–7. (szombat, vasárnap)
Kétnapos sporttábor Leányfalun  
szállással, termálfürdő-látogatással 
(önköltséges!)
Találkozó június 6-án 9.15-kor az M3 
metró Városkapu megállójánál lévő  
Volán-pénztárnál

„Szó és ember”
Június 9. (kedd) 14.00
Hűvösvölgyi Ildikót köszöntjük születés-
napja és Kossuth-díja alkalmából!
FSZEK Boráros téri könyvtára 
(Boráros tér 2.)

Macska- és állatbarátok klubja
Június 10. (szerda) 17.00
FMK (Haller utca 27.)

Kiemelt rendezvények
Szenior Akadémia

Utolsó állomásához érkezett a ferencvárosi Szenior Akadémia. 
Ha új tudással szeretnének gazdagodni, látogassanak el hozzánk 
az Ádám Jenő Zeneiskolába. A június 1-jén 17 órakor kezdődő 
előadáson az érdeklődők az életünkben jelenlévő, minket észre-
vétlenül is körülvevő digitalizált világról hallhatnak gyakorlati 
szemszögből.

Műsorváltozás a „Szó és ember” programsorozatban!

Műsorváltozás a „Szó és em-
ber” programsorozatban! Június 
9-én 16 órától Hűvösvölgyi Il-
dikó színművésznőt köszöntjük 
születésnapja és Kossuth-díja 
alkalmából a FSZEK Boráros 
téri Könyvtárában. Ünnepeljen 
Ön is velünk, hallgassa és fag-
gassa a színésznőt szerepeiről, 
életéről, terveiről!

Diabéteszről szóló előadás
Ha Ön cukorbeteg vagy mozgásszervi betegségben szenved, a 
témában jártas szakembereket kérdezhet problémájával kapcso-
latban. A diabéteszről szóló előadás május 26-án, a mozgásszervi 
nehézségekről szóló tanácsadás pedig május 28-án 14.30-tól lesz 
a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Dandár utca 28. szám alatt 
található oktatótermében.

Önkénteseket keresünk!

A www.ferencvaros.hu honlapon létrehozandó idős-
ügyi aloldal szerkesztéséhez várjuk az íráshoz 
kedvet érző időskorúak jelentkezését (írói, új-
ságíró tapasztalat előny).

Önkéntes segítőket keresünk a 
kerületben élő időskorúaknak szer-
vezett természetjáró túrák, illetve az 
ősztől tervezett kerékpáros kirándulá-
sok lebonyolításához.

Jelentkezésüket az idosugy@ferencvaros.
hu e-mail címen vagy a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk!
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Óriásvásznakkal hódítottak  
a művészdiákok
A Polgármesteri Hivatal tanácstermében nyílt meg a József Attila Általános Iskola diákjainak nagy sikert aratott, 
hatalmas festményeiből álló kiállítása. Az európai uniós, romaintegrációt célzó művészeti pályázatnak köszönhetően a 
kiválasztott tanulók professzionális festési technikákat is elsajátíthattak.

A kiállítást Kállay Gábor-
né alpolgármester nyitotta 
meg, aki szerint fantaszti-
kus eredmény, hogy általá-
nos iskolás gyerekek ilyen 
magas színvonalú alkotá-
sokat képesek létrehozni. 
A József Attila Általános 
Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tavaly egy 
EU-s pályázatra nevezett 
műveivel, melyet elnyerve 
tehetséggondozási progra-
mot dolgozott ki. A Vinc-
ze Angéla művésztanár 
vezetésével megvalósuló 
projekt arra vállalkozott, 
hogy az intézmény 15 te-
hetséges diákját múzeumlátogatások során 
híres festők technikáival ismerteti meg, és 
hatalmas méretű, nagy költségigényű fest-
ményeket hoznak létre. A projekt sikerét 
jelzi, hogy a vásznak már Németországot 
is megjárták, az alkotó diákcsoportból né-
gyen pedig bejutottak egy Csepelen rende-
zett festőverseny döntőjébe. 

A Ferencváros múltja, jelene és jövője cí-
met viselő tárlat akrillal és vegyes techni-
kával készült alkotásokat vonultat fel, éke 

a 18 nm-es óriáskép. A múltról szóló mű-
vek a háborúkat idézik fel, a jelen festmé-
nyei pedig Ferencváros impozáns épületeit 
örökítik meg (MÜPA, Nemzeti Színház, 
Bálna, Rákóczi és Szabadság híd). A jö-
vőt az óriáskép szürreális világa ábrázol-
ja: a festményen – a globális felmelegedés 
miatt – sárga az ég, a levegőben ufók és 
repülő villamosok közlekednek. A Duna 
alatt pedig játszótér van, ahová egy hídról 
levezető csúszdán lehet lejutni. – Nemcsak 

a kreativitásuk szárnyalt, 
de technikailag is magas 
szintet értek el. Kialakult 
bennük az alkotói attitűd 
– mondta Vincze Angéla 
a diákok munkájáról. 

A művésztanár úgy véli, 
megéri időt, pénzt fordí-
tani a művészeti neve-
lésre, hiszen ezáltal nem 
csupán rajzolni, festeni, 
zenélni tanulnak meg a 
diákok, de a mindenna-
pi életben, a munkában 
is kreatívabbak lesznek. 
A szakember azt állítja, 
a legjobb személyiség-
fejlesztő módszer, ha a 

művészeteken keresztül nevelik a tanuló-
kat önismeretre és az éntudat kialakítására. 
– Az iskolánkba járó hátrányos helyzetű 
gyerekeknek éppen az a bajuk, hogy inger-
szegény környezetből jönnek és alacsony 
az önértékelésük. Az alkotó tevékenysé-
gekkel azonban gyors sikerélmények érik 
őket – magyarázta Vincze Angéla. A kiállí-
tás augusztus végéig látható a Polgármes-
teri Hivatalban.

T. D.

Bábelőadás a szobaszínházban
Ingyen tekinthették meg a ferencvárosi gyerekek a Karaván Művészeti Alapítvány Banyamesék című bábelőadását a 
Ráday utca 34. szám alatt. A rendezvényen részt vett Tar József, a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke is, aki az első alkalommal megrendezett ruha- és játékosztásról is beszámolt lapunknak.

A Karaván Színház rendszeresen játssza az Egerek című gyer-
mekelőadást a Nemzeti Színház nagyszínpadán. Emellett kisebb 
bemutatóik számára a Ráday utca 34. alatt alakítottak ki egy szo-
baszínházat, amely egy csoportnyi kisiskolás vagy óvodás foga-
dására alkalmas. Május 12–14. között itt látták vendégül a Molnár 
Ferenc Általános Iskola, a Telepy Károly Általános Iskola, vala-

mint a Kén utcai Csudafa Óvoda egy-egy csoportját a három vi-
dám meséből álló előadásra. A darabba a gyerekeket is bevonták, 
akik a mese végére megérő répát is segítettek kihúzni a földből. 
A program közös meghajlással és csoportképpel zárult. Öreganyó 
vidám meséit legközelebb május 30-án, az FMK gyermeknapi 
programján lehet megtekinteni.

Első alkalommal rendezett ruha- és játékosztást a Ferencvárosi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat május 14-én. A több mint 30, 
leginkább rászoruló család számára szervezett jótékonysági akci-
ón az adományok saját gyűjtésből, valamint a József Attila-lakóte-
lep részönkormányzatának felajánlásából gyűltek össze. 

A Nagycsaládosok Ferencvárosi Ludotéka Csoportjának és a 
Máltai Szeretetszolgálatnak köszönhetően 300 kg burgonyát is 
szétoszthattak a családok között. Tar József, a roma önkormány-
zat elnöke elmondta, a jövőben is szeretnék folytatni a nélkülözők 
megsegítését, a következő ruha- és játékosztás előreláthatólag jú-
niusban lesz.

VSZ
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 A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAjÁNLójA

ajánlÓ

Höcögő táncház 
Május 28-án és június 4-én 17 órától
Magyar táncház gyerekeknek kézműves foglalkozással
Belépő: 300 Ft

Pünkösdi bál
Május 29-én, pénteken 15 órától 
Ferencvárosi Művészetkedvelők Társasága
„A prímáskirály romantikus családi története” – zenés színmű
17–20 óráig
Pünkösdi bál
Belépő a két rendezvényre összesen: 1300 Ft

Ferencvárosi Gyermeknap
Május 30-án, szombaton 10–16 óráig
Helyszín: FMK (Haller u. 27.)

Minden program ingyenesen látogatható, minden játék ingyene-
sen használható!

Nemzeti Összetartozás Napja
Június 5-én, pénteken 15 órától
Megemlékezés a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-plébániatemp-
lom előtt
Köszöntőt mond Bácskai János, Ferencváros polgármestere
A 2015. évi „Magyar nyelvért” díjak átadása
Tíz magyar népdal ferencvárosi és határon túli testvérvárosokból 
érkező általános iskolások közös kórusának előadásában
Vezényel: Molnár Melinda, a Bakáts téri Ének-zenei Általános 
Iskola karnagya és Szász Tamás, az Ádám Jenő Zeneiskola 
karnagya 
A műsorban közreműködik: Bakos-Kiss Gábor, a Nemzeti Szín-
ház művésze és Benedekffy Katalin színművész

XII. református Zenei 
Fesztivál 
Május 28., csütörtök (Nulladik nap)

19.00 Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes és 
vendégeik (Ráday u. 28., Díszterem)

Május 29., péntek
15.00 Tázló együttes (Csángó népzene)
15.30 Zenés MEGNYITÓ Áhítat (Bakáts tér) 
(Steinbach József dunántúli és Fazekas László 
felvidéki református püspök, MH Légierő Zene-
kar Veszprém)
16.00 MUZSIKÁS együttes (népzene), Bakáts tér
17.00 BorzsaVári népzenekar (Kárpátalja – nép-
zene), Ráday u. 28., Díszterem
17.45 Vujicsics együttes (délszláv tamburaze-
ne), Ráday u. 28., Díszterem
18.30 Djabe együttes (cross-over, fusion, world 
music), Bakáts tér
19.00 Kerekasztal-beszélgetés – Bogár László 
közgazdász professzorral, Ráday u. 28., Díszterem
20.00 Agócs Gergely és a PARAPÁCS zenekar 
(felvidéki népzene), Bakáts tér
21.00 ZSOLTÁROS FÁKLYÁS MENET a Rá-
day utcában (indulás a Bakáts térről, érkezés a 
Kálvin térre)
21.45 Késő Esti Zenés Áhítat – Steinbach József 
dunántúli és Fazekas László felvidéki püspök, 
valamint a Kelenföldi Evangélikus Kamaraze-
nekar és Kórus szolgálatával (karnagy: Bence 
Gábor), Kálvin téri ref. templom
23.30 ÉJSZAKAI CSÁNGÓ TÁNCHÁZ – 
Tázló együttes a Lónyay U. Ref. Gimnázium 
udvarán

Május 30., szombat
10.00–14.00 KÓRUSTALÁLKOZÓ az Ádám 
Jenő Zeneiskola Koncerttermében (vezeti: Kiss 
Veronika és Gulyásné Erdőssy Emőke)

11.00 TEKERŐS BARÁTOK (magyar népze-
ne), Bakáts tér–Ráday utca
12.00 I. ORSZÁGOS PAPGYEREK-TALÁL-
KOZÓ, Lónyay Utcai Református Gimnázium
12.00 Bocskai István Református Oktatási Köz-
pont Egressy Béni Művészeti Középiskola Fú-
vószenekara Tóth Tamás karnagy vezetésével
13.00 Kovács Krisztián csángó énekes, furulyás 
és csángó barátai, Bakáts tér
14.00 BorzsaVári népzenekar (Kárpátalja – nép-
zene), Bakáts tér
15.00 Óbudai Népzenei Iskola növendékei, Bakáts tér
16.00 Invocatio Musicalis (zsoltár-feldolgozá-
sok, filmzene), Bakáts tér
17.00 „RZF 500 Fesztiválkórus” hangversenye a 
Nemzeti Múzeum lépcsőjén 
18.30 Kerekasztal-beszélgetés – Márai Szalon – 
vezeti Szigethy Gábor író. Vendégek: Lovas Rozi 
színésznő, Kobzos Kiss Tamás zenész, Vida Péter 
borász borkóstolója, Ráday u. 28., Díszterem
19.00 MAKÁM együttes, Bakáts tér
20.30 MISZTRÁL együttes, Bakáts tér

Május 31., vasárnap
14.00 Anima Soni együttes. Bakáts tér
14.00 Kerekasztal-beszélgetés – Magyar Örök-
ség-díjasok Találkozója, Ráday u. 28., Díszterem
16.00 Sebő együttes, Bakáts tér
16.30 Nyíregyházi Cantemus Kórus – Szabó Dé-
nes vezetésével, Ráday u. 28., Díszterem
18.00 Bartók Béla Konzervatórium szimfonikus 
koncertje, Kálvin téri református templom
18.30 Varga János (ex-EAST) Project, Bakáts tér
20.30 ISMERŐS ARCOK, Bakáts tér
MINDHÁROM NAP KÉZMŰVESVÁSÁR 
(Bakáts tér–Ráday u.)

www.rzf.reformatus.hu

„Pittmann Zsófi művésze-
te olyan nélkülözhetetlen 
a popkultúrán felnőtt fiata-
loknak, mint annak idején 
Benedek Elek meséi voltak 
a szántóvető parasztgye-
reknek: miként a véreskezű 
királyfiak sem voltak szeret-
hetők addig, amíg a mesélő 
meg nem szelídítette őket, 
Zámbó Jimmy és Bíró Ica 
is csak a falvédőre hímezve 
válhat igazi baráttá és társsá 
a nehéz mindennapokban.”

(Csillag Marci)

A Pittmann Zsófi falvédő-
iből összeállított kiállítás 
június 12-éig látogatható a 
Mester utca 5. szám alatti 
Pincegalériában.
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a IX. kerület mérföldkő  
a gombfoci történetében
Gombfoci, asztali-labdarúgás, szek-
torlabda – Ferencváros, Brazília és 
az első magyar sportág. Hogy mi köti 
össze ezeket a fogalmakat? Ennek 
megválaszolásában Horváth Imre, a 
Magyar Szektorlabda Szövetség elnö-
ke volt a segítségünkre. 

Kezdetek
A gombfoci a 20. század elején alakult ki 
igazi városi, népi játékként, hiszen hét-
köznapi eszközökkel, akár nagyvárosi 
helyszínen is játszható. Hamarosan kisebb 
baráti társaságok alakultak, melyek egyre 
professzionálisabb módon kezdték el űzni 
a gombfocit: a kabátgombokat felváltották 
az erre a célra esztergált bábuk, a konyha-
asztalt a szabványméretű játékfelületek.

egységesülés
Az infrastruktúra és a külsőségek fejlődése 
mellett a szabályok egységesülése is követ-
te a változó igényeket. Ez először az 1959-
es, váratlanul nagy érdeklődésre számot 
tartó Budapest-bajnokságban öltött testet. 
A több mint 200 klubvezető megbeszélése 
alapján felállított szabályok kidolgozásával 
egy időben a versenyszerűen űzött gombfo-
cit elnevezték asztali-labdarúgásnak, hogy 
egyértelműen meg lehessen különböztetni 
a hobbiszinten űzött válfajoktól. Ekkortól 
datálódik a szervezett asztali-labdarúgás, a 
későbbi szövetség elődje is.

új sportág születik
A ’60-as években kiadott szabálykönyvek, 
megrendezett bajnokságok továbbjavítot-
ták a játszhatóságot, pontosították a szabá-
lyokat, ám a sporttevékenység – különösen 
az államszocializmus gyülekezéstől való 
félelme miatt – nem folyhatott szervezett 
keretek között. A bejegyzésre 1990-ig 
kellett várni, így hivatalosan ekkor szüle-
tett meg az első magyar eredetű sportág. 
1993-ban pedig – magyar kezdeményezés-
re – hét ország részvételével megalakult 
a nemzetközi szövetség, amelyben szinte 
minden tagnak volt magyar kötődése, te-
hát a hazai eredet megkérdőjelezhetetlen. 
2003-ban a többi „asztalifocitól”, például 

a csocsótól való megkülönböztetés érdeké-
ben megszületett a passzolási szabályokra 
utaló szektorlabda név. 

Brazília felfedezése 
2003-ban felbukkant az interneten egy 
fénykép Brazíliából, amelyen egy gomb-
focihoz hasonlító játékot játszanak. A 
magyar szövetség megkereste a brazil 
szövetséget, ezt követően hivatalosan is 
megtörtént a kapcsolatfelvétel, és a 2007-
es budapesti világbajnokságra Brazília is 
meghívást kapott. Kiderült, hogy Latin-
Amerikában más szabályok szerint űzik a 
játékot, a legszembetűnőbb különbség a 

gömb alakú labda. Kiderült továbbá az is, 
hogy a sportág népszerűsége Brazíliában 
túltesz a hazain, ott százezrekben mérhe-
tő a játékosok száma. A kapcsolatfelvétel 
óta itthon is játsszák a brazil változatot, de 
Brazíliában is terjed a magyar szabályok 
szerinti játékmód.

Ferencváros
Sejthető, hogy a IX. kerületben a kezdetek 
óta játsszák a gombfocit, hiszen ez egy ki-
mondottan városlakók által űzhető sport, 

emellett a Magyar Szektorlabda Szövetség 
központja is a kerületben, a Viola utca 7. 
szám alatt található. 1982-ben a Ferencvá-
rosi Asztali Labdarúgó Klub adott otthont 
az országos bajnokságnak a Gyermekélel-
mezési Vállalat Márton utca 2. szám alatti 
étkezdéjében, melyen részt vett az ország 
összes versenyszerűen gombfocizó klubja, 
és itt fogalmazódott meg az ötlet, hogy vál-
jon az asztali-labdarúgás sportággá, hivata-
los szövetséggel, bajnoksággal. Hartmann 
László lett az ideiglenes szövetség elnöke, 
Horváth Imre pedig szervező titkár, aki 
kijárta a tanácsnál, a sporthivatalnál és a 
bíróságnál, hogy az asztali-labdarúgás szö-

vetséggel rendelkező sport lehessen. Így 
a gombfoci, vagy mai nevén szektorlabda 
elismertetéséhez vezető első lépést Ferenc-
városban tették meg. 

Idén tehát 25 éves a szektorlabda, ennek 
jegyében Magyarországon rendezik meg a 
sportág világbajnokságát 2015. szeptem-
ber 17. és 20. között. A szervezők szándéka 
szerint az eseménynek jó eséllyel a „böl-
cső”, azaz Ferencváros ad majd otthont. 
További információk: www.gombfoci.hu.

M. K.
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MEGHÍVó
Ezúton tisztelettel meghívom a 
Ferencvárosban tevékenykedő 
társasházi közös képviselőket, 
valamint a Számvizsgáló bizott-
sági elnököket a 
Közös Képviselők Klubjának 
10. ülésére
Időpont: 2015. június 3. 
(szerda) 17 óra
Helyszín: Vendel Irodaház 
(Vendel utca 11.)
Napirend: 
1. A FESZOFE Nonprofit Kft. 

működése, aktuális munká-
latai a kerületben (előadó: 
Sebők Endre, a FESZOFE 
igazgatója)

2. A közösségi együttélés 
alapvető szabályainak el-
mulasztásának jogkövet-
kezményeiről, illetve a 
vendéglátóüzletek éjszakai 
nyitva tartásának rendjéről 
szóló két új önkormányzati 
rendelet ismertetése (előadó: 
dr. Kasza Mónika, a Hatósági 
Iroda vezetője)

Részvételi szándékát kérem, a 
kkk@ferencvaros.hu e-mail cí-
men vagy a 06/1/459-3636-os 
telefonszámon, Ladányi Eriká-
nak jelezze.

Holokauszttúlélő tartott  
előadást diákoknak
Az Auschwitzot megjárt Havas Ágnes, az „Elmondom hát mindenkinek – Ági és 
Juci emlékei a deportálásról” című könyv szerzője látogatta meg a Kőrösi Csoma 
Sándor iskola tanulóit, hogy meséljen az emberiség szégyenéről. A náci orvos, dr. 
Mengele által vizsgált ikerpár egyik tagja évek óta járja az iskolákat előadásával, 
hogy megismertesse a fiatalokkal a valódi történelmet. 

A rákosszentmihályi értelmiségi zsidó család 
pokoljárása az 1944-es zsidótörvények beve-
zetésével kezdődött, mikor a 7 nyelven beszé-
lő, műfordító apja nem kaphatott munkát. Az 
ikrek édesanyja 17 éves korukban meghalt, 
így nem kellett megélnie a borzalmakat. Az 
1944 júliusában Auschwitzba induló vonaton 
70 embert vagoníroztak egyetlen kocsiba, a 
két és fél napos út végén különválasztották a 
férfiakat és a nőket. A fiatalokat és egészsé-
geseket kényszermunkára vitték, a többieket 
pedig a gázkamrába. Apjuk ekkor ölelte meg őket utoljára, őt ugyanis nagyanyjukkal együtt 
azonnal a kivégzés helyszínéül szolgáló „zuhanyzóba” irányították. 

A koncentrációs táborban árván maradt 18 éves Annát és Jucit egy elkülönített épületbe vit-
ték. Itt hamarosan kiderült, hogy a hírhedt náci orvos, Josef Mengele kísérleti alanyai lesznek. 
A latin–francia szakon végzett tanárnő szerint a nácik mesterei voltak az emberek megalázá-
sának, melynek az volt a célja, hogy a fogvatartottak elfelejtsék, emberi lények. A haláltábor 
abszurd világát érzékelteti, hogy amikor Mengele elé állították az elgyötört, levetkőztetett lá-
nyokat, a doktor zenei érdeklődésükről kérdezte őket, és kíváncsi volt, ismerik-e Beethovent. 
A Havas ikreknek irigyelt munkája volt: a halottak cipőit kellett összepárosítaniuk. Munka 
közben gyakran találtak családi fényképeket a lábbelikben, amiket a gázkamrába irányított 
emberek rejtettek el. Augusztusban, a szovjet csapatok közeledtével a nácik beszüntették az 
orvosi kutatásokat, így szerencséjükre veszélyesebb kísérletekre nem került sor. 

– Azóta tartok előadásokat, amióta Magyarországon szólás- és sajtószabadság van, így nyíl-
tan lehet antiszemita, holokauszttagadó propagandát is folytatni. Érdemes erről beszélni, és 
cáfolni a hazugságokat – jelentette ki a könyv szerzője. A túlélő azt tapasztalja, a fiatalok 
nyitottak, de rendkívül naivak: képtelenek elképzelni, milyen volt az akkori valóság.      T. D.

rita Prigmore tanúságtétele a Gát utcában
A Szent Egyed Közösség meghívására a Gát utcai Kaníziusz Szent Péter-templom vendége volt Rita Prigmore. A roma 
holokauszt és a náci orvoskísérletek túlélője életéről és megpróbáltatásairól beszélt a megjelent sokaság előtt. A rendez-
vényen Ferencváros Önkormányzatát Kállay Gáborné alpolgármester képviselte.

A Gát utcai templomban Székely János püspök és Szőke Péter, a 
Szent Egyed Közösség magyar vezetője fogadta Rita Prigmore-t. 
A túlélő, akinek két gyermeke és három unokája van, 72 évesen 
is Európát járja, hogy átadja az üzenetet, amitől azt reméli, hogy 
soha többé nem fognak bántani senkit a bőrszíne, vallása vagy 
kultúrája miatt. Az élet, a remény és az emberi méltóság üzenetét 
terjeszti.

Rita ikertestvérével, Rolandával a németországi Würzburgban 
szinti (cigány) családban született, 1943-ban. Abban az évben, 
amikor az európai cigányság jelentős részét Auschwitzba vitték 
és megölték. A nácik úgy tartották, a romák genetikailag bűnőzők 
és antiszociálisak. 

A gyermekeket születésük után édesanyjuknak azonnal át kellett 
adnia a Gestaponak. Amikor hetekkel később végre újra láthatta 
babáit, Rolanda már halott volt. Az SS két nap múlva ismét elve-
tette az anyától a gyermekét, és csak egy évvel később értesítette 
a Vöröskereszt, hogy megvan a lánya.

Rita nagyon beteges kislány volt, gyakran elájult, végül felmen-
tették az iskola alól is. Évekkel később sikerült csak rekonstruálni, 
mi történt vele.  Kiderült, hogy doktor Heide – aki Mengele mun-
katársa volt – kísérletezett vele és testvérével, a szemük színét 

akarta megváltoztatni. Ezért rengeteg injekciót kaptak a koponyá-
jukba és a szemüregükbe. Rolanda szervezete nem bírta a sok be-
avatkozást, azokba halt bele.

Rita Prigmore elmondta, azért érzi feladatának megosztani tör-
ténetét a fiatalokkal, hogy olyan új nemzedék nőjön fel, amelyik 
megtanulja, hogy minden embert tisztelni kell, és minden előítélet 
előbb-utóbb olyan katasztrófához vezet, mint Auschwitz.

A túlélő tanúságot tett arról, hogy megbocsátott üldözőinek. 
Csak 2012-ben ment el először Auschwitzba, ahol megtalálta 
családtagjai nevét a cigánybarakk falán. Azóta négyszer járt ott. 
Megbocsátotta, ami történt, de soha nem felejti el. Megbocsátott, 
mert – amint mondta – ha majd egyszer az Úr elé áll, azt szeretné, 
hogy ő is megbocsásson neki. – Mennyire nyerünk bűnbocsána-
tot, ha haragot és gyűlöletet hordozunk a szívünkben? – kérdezte. 
Végül elmondta: Istenbe vetett hite megkétszerezte az erejét, hogy 
kiálljon és tanúságot tegyen.

Az előadást követően a Szent Egyed Közösség és az Európai 
Fiatalok a Békéért mozgalom tagjai közös imádságot tartottak 
Székely János püspök vezetésével.

(forrás: www.ferencvaros.hu)
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Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Kovács Linda 
(2014. október 9.)

Inotai Marcell Kálmán 
(2014. október 6.)

Horváth Ferike 
(2015. január 24.)

Korpás Botond 
(2015. március 27.)


