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A millióeurós szőnyegbombázás:
Porig rombolhatta
a védett Közvágóhidat
Orbán török ingatlanguruja

KÁOSZ AZ ISKOLÁZTATÁSBAN
Mióta a kormány dönt
az iskolaérettségről,
következetlenül vegzálják a
gyerekeket az alkalmassági
vizsgálatokon
12

VÉGTELEN TÖRTÉNET

A TÉVÉ A LEGJOBB ALTATÓ?

Már két éve pótlóbuszozunk a 3-as
metró déli felújítása miatt, de csak
őszre lesz kész. Az egész projekt
viszont még 3 évig eltart.
8

Egyre többen tudnak csak
képernyő előtt elaludni.
A tudomány szerint a károk
nagyobbak, mint az előnyök. 25
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Maratoni testületi ülésen
döntöttek a költségvetésről
Embert próbáló ülésekkel, és fajsúlyos témákkal nyitotta az újévet Ferencváros képviselőtestülete. A képviselők január
30-án 6 órán, február 13-án 9 órán keresztül tárgyalták meg az összesen 50 előterjesztést, melyek közül a Ferencváros
pénzügyi évét meghatározó költségvetés vitára bocsátása és elfogadása volt a legjelentősebb.

Napirend előtt: okostanterem ügy

Parkolást ellenőrző bizottságot akart a Fidesz,
céltalan adok-kapokba torkollt a vita
Január 27-én két kérdésben kellett szavaznia sürgősséggel a testületnek. Az első a fővárosi forrásmegosztásból
a kerületnek juttatott közel félmilliárd forint sorsa, a másik az új, önkormányzati parkolási rendszert felügyelni
tervezett bizottság megalakítása.
Baranyi Krisztina polgármester jelezte a testületnek, abban
mindannyian egyetérthetnek, hogy az előző évhez képest fővárosi
forrásmegosztásból pontosan 482 millió forinttal több jut a kerületi
költségvetésbe, mint az előző évben. Az ülésen úgy döntöttek, a
költségvetés tárgyalásakor döntenek az összeg felhasználásáról.
A rendkívüli testületi ülés második napirendi pontjaként, a Fidesz–
frakció és Deutsch László által közösen indítványozott, a január
elsejétől az önkormányzat által működtetett parkolási rendszert
felügyelő bizottság felállítását szorgalmazó előterjesztés váltott
ki hosszú vitát.
Baranyi Krisztina polgármester kifejtette, hogy az önkormányzat
elmúlt néhány éve a parkolás körül kialakult botrányokról szólt,
mivel a kerület előző vezetése egy rendkívül előnytelen szerződést
kötött a parkolás üzemeltetésére kijelölt céggel. Ennek köszönhetően
jogosulatlanul évi százmilliók kerültek ki a kerületi költségvetésből.
Az előterjesztőkhöz intézett kérdésében felvetette, hogy miért nem
ekkor kezdeményezték hasonló bizottság működését.
Érthetetlennek nevezte, hogy 15 nappal a rendszer hivatalos
elindulását követően mit akarnak ellenőrizni, felvetésüket ezért
politikai indíttatásnak véli. Azt pedig abszurdnak tartja, hogy
a Fidesz-frakció szerint napi 10 milliós kár érheti két hét alatt
a kerületet, hiszen ez azt feltételezi, hogy az eltelt ciklusban évi
2,5 milliárdos parkolási bevétel keletkezett volna. Ezzel szemben
2019-re mindössze 1,5 milliárdot terveztek a költségvetésbe.
Jelezte továbbá, hogy az előző vezetés elmulasztotta a 2019.
decemberében lejáró parkolási szerződés továbbgondolását és
meghosszabbítását, ami álláspontja szerint kirívó városvezetési

felelőtlenség. A parkolási rendszer átállásából eredő késedelem
okaként az előző cég levonulási hiányosságait hozta fel érvként,
mely késedelemből adódó bevételkiesést, mint kötbért behajtanak
az érintett vállalkozáson.
A polgármester felvezetője után hosszú vita indult a témában.
Dr. Mátyás Ferenc (Momentum) egy 2017-es testületi jegyzőkönyvet
idézett, amiből kiderült, hogy a Fidesz-frakció ellenezte az akkori
ellenzék javaslatát, amely a parkolást ellenőrző bizottság felállítását
szorglamazta. Gyurákovics Andrea (Fidesz-KDNP) erre azzal reagált,
hogy Baranyi Krisztina sem szorgalmazta akkoriban a bizottság
megalakítását. Bácskai János (Fidesz-KDNP) visszautasította a
vezetése alatt történt visszaélések vádját és a polgármestert ismét
csak az öncélú botránykeltés szándékával vádolta, miközben –
álláspontja szerint – Ferencváros harmadában működésképtelen a
parkolási rendszer. Ebben is csak az előterjesztésük szükségességét
látta igazolva.
A személyeskedésbe torkolló, az eredeti előterjesztéstől erőteljesen
elkanyarodó vita gordiuszi csomóját Torzsa Sándor (MSZP) vágta
el egy váratlan frakciószüneti kérelemmel. Hozzáfűzte: véleménye
szerint a Fidesz azért hívott össze egy rendkívüli testületi ülést,
hogy magyarázkodjon az elmúlt kilenc év botrányai miatt. Végül
sajnálatát fejezte ki, hogy a vitában az új parkolási rendszer szakmai
érveiről, a forgalomcsökkentés szándékáról kevés szó esett.
A frakciószünet után Torzsa képviselő elmondta, mivel az
előterjesztés köszönőviszonyban sincs a lezajlott vitában
elhangzottakkal, és az érdemi szakmai érvekkel, ezért elutasításra
javasolja azt. A testület végül elutasította az indítványt.
(H.P.)

A január végi ülésen napirend előtt került szóba a tisztázatlan
motivációjú „okostanterem ügy”, amelyben a Belső-Pesti Tankerület
szabálytalanul használta fel az önkormányzattól kapott okostanterem
fejlesztésre szánt pénzt, melynek köszönhetően a hátrányos helyzetű
diákokat nevelő József Attila Általános Iskola helyett a Leövey
Klára Gimnázium kapott okostantermet. (erről írtunk a 8. oldalon
– a szerk.)
Kállay Gáborné (Fidesz-KDNP) felszólalásában hangsúlyozta, a
sajtóban megjelent állítások – mely szerint az egyik okostanterem
telepítése a roma származású tanulók megkülönböztetése miatt
maradt el a József Attila iskolában, illetve került egy másik
intézménybe - félreértésen alapulnak. A képviselőnő szerint a
tankerület igazgatónője adminisztrációs hibát követett el, amit
korrigálandó átutalta az önkormányzatnak azt az összeget, amiből
megvalósítható az eredeti helyre, a József Attila Általános Iskolába
tervezett terem.
Baranyi Krisztina válaszában jelezte, hogy az összes, ebben az
ügyben keletkezett iratot áttanulmányozta és mivel többszörös
szakmai szűrőn keresztül került felhasználásra az említett célú
összeg, több mint hiba, ami történt, véleménye szerint szándékos
tévedés. Egy 40 milliós tétel önhatalmú felhasználása pedig nem
történhetett meg, csak az előző vezetés tudtával.
Napirend előtt szóba került még Zombory Miklós (Fidesz-KDNP)
által a Bakáts utca elején található „buszmegálló-tákolmány”
sorsa, Mátyás Ferenc (Momentum) felhívása az éves képviselői
vagyonnyilatkozatok leadására, valamint Bácskai János (FideszKDNP) részéről a tervezett költségvetés minőségéről. A volt
polgármester megemlítette az FTC támogatásának kérdéses módját
és alacsony összegét is.

Fókuszban a városrehabilitáció,
a zöldítés és a kultúra
A költségvetés első körös előterjesztése előtt Baranyi Krisztina
részletesen ismertette a kerület jövőjét meghatározó tervezetet.
(részletesen tájékozódhatnak a ferencvaros.hu oldalon Önkormányzat/ Választott testületek, képviselők/Rendes testületi
ülés-2020.feb.13.) A tervezet értelmében Ferencváros 2020-ban
18 256 504 000 forintból gazdálkodhat.
A szavazást megelőző hosszas szakmai vitában kiemelt figyelmet
kapott Kállay Gáborné részéről a társasházi felújítások, a leromlott
állapotú ingatlanok kérdése, melyekre a képviselő nagyobb
ráfordítást érez indokoltnak. Hasonlóan nagyobb összeget, a
tervezett kétszeresét tartaná indokoltnak a templomfelújításokra is.
Azt viszont üdvözölte, hogy Ferencváros vezetése az önkormányzati
dolgozók béremelésére növekvő forrásokat szán.
Az új költségvetés három kiemelt területe a tömbrehabilitáció,
Ferencváros zöldprogramja és a kultúra, valamint több pénz
jut az idősügyi programra is. Mindez az új kerületi vezetés
programjaként került a tervezetbe, de semmiképpen sem az eddigi
erőviszonyok hátrányára - ezt már Árva Péter (Momentum) fűzte

hozzá az ellenzéki kritikára adott válaszában. Azt pedig tényszerűen
megállapította, hogy több pénzt nem tudnak elkölteni, mint amennyi
az önkormányzat rendelkezésére áll – a szemléletváltást viszont
határozott céljuk megvalósítani.
Torzsa Sándor (MSZP) hozzászólásában kiemelte, hogy a
jelen költségvetést semmiképpen sem lehet összemérni az előző
évivel, mivel az az ismert politikai körülmények miatt „választási
költségvetésként” értékelhető. Az viszont így is kijelenthető, hogy
a jelen tervezet több forrást tartalmaz, mint a 2018-as – jelezte a
képviselő.
Gyurákovics Andrea (Fidesz-KDNP) többek között arra
figyelmeztetett, hogy a tömbrehabilitációs elképzelés és a társasházi
felújítások tervezete nem mosható össze. Az utóbbira fordítható
összegeket az előző években rendszeresen emelték – ennek
elmaradását hiányolja a mostani költségvetésből.
Hidasi Gyula (MSZP), a József Attila Városrészi Önkormányzat
elnöke az ellenzéki kritikákra adott viszontválaszában közölte,
hogy az elmúlt 9 évben nem volt alkalom megtárgyalni érdemben
a helyi érdekű költségvetési lehetőségeket. Nem esett szó a
játszóterek felújításáról és tervezéséről, nem tárgyaltak az út- és
járdafelújításokról, azok összegéről - minderről most igyekeznek
érdemben szakmai tervet kidolgozni. Ellenben tárgyaltak a semmiről
és lepörgették félóra alatt a részönkormányzati üléseket – ezzel
a gyakorlattal szakítani kíván és a politikai viták helyett a napi
munkával szeretne foglalkozni. A hosszas vita után a költségvetési
tervezetet elfogadta a testület.

Előkészítették a bántalmazott nőknek
szóló védett lakás programot
Szintén elhúzódó vita kísérte azt az előterjesztést, amely
menedékként önkormányzati bérlakásokat biztosítana a családi
bántalmazások elszenvedőinek. Az előterjesztő polgármester
jelezte, hogy az erről szóló döntés mindössze elvi jellegű a testület
részéről. Amennyiben elfogadják, megkezdik a szakmai részletek
kidolgozását az állami szervek, önkormányzati szakemberek, és
civilszervezetek bevonásával. A kezdeményezés célja a szolidaritás
azokkal a bántalmazottakkal, akik nem találnak menedéket az állami
ellátórendszerben.
Torzsa Sándor hozzászólásban kiemelte, az ülést megelőző
bizottsági vitában ritkán tapasztalható egyetértést és nemes, érdemi
érveléseket tapasztalt, ami jelzi, hogy a képviselők tisztában vannak
a téma súlyával.Problémaként merült fel ugyanakkor a titkosítás
kérdése és a törvény által előírt személyiségi jogok betartásának
módja a kapcsolati erőszak áldozatainak védelmében. Baranyi
Krisztina felkérte Jancsó Andrea (Momentum) szociális tanácsnokot,
hogy ennek a kidolgozásában segítse az előterjesztés gyakorlati
megvalósítását.
Végül az a döntés született, hogy a testület a felmerült kérdések
tisztázásáig felkéri a polgármestert, 2020. június 30-áig dolgozza
ki a témával kapcsolatos szakmai protokollt és ezt követően
határozzanak az előterjesztésről.
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Időben elkészült költségvetéssel kezdi
az évet az önkormányzat
Napra pontosan két héttel a kerületi költségvetés tervezetének
elfogadása után, a február 13-i testületi ülésen hivatalosan is
megszavazták a Ferencváros gazdálkodásáról szóló előterjesztést.
A képviselők döntöttem az FMK vezetői pályázatáról és az
önkormányzati lakások bérbeadási gyakorlatáról is.
A februári rendes ülésen napirend előtt bemutatkozott a
Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. új vezetője, Pataki
Márton. Pataki szakmai terveinek bemutatása mellett megerősítette
azt a szándékot, hogy havonta beszámolási kötelezettséget vállal a
parkolási rendszer működéséről.

Függőben marad az FMK vezetői posztja
A költségvetésről való szavazás előtt a Ferencvárosi Művelődési
Központ igazgatói pályázatáról született döntés. Az előterjesztő
Baranyi Krisztina eredeti szándéka szerint eredménytelennek kívánta
nyilváníttatni a pályázatot, mivel nem érkezett megfelelő jelentkező
a feladatra.
Szilágyi Zsolt (Jobbik) hozzászólásában jelezte, értetlenül
fogadta az előterjesztést, mivel egy pályázó jelentkezett: az
eddigi igazgató, Hantos-Jarábik Klára 2017 óta vezeti a kulturális
intézményt. Álláspontja szerint elegendő idő állt rendelkezésre
új jelentkező felbukkanására, és hiányolta az előterjesztésből a
korábbi vezető pályázatának érvénytelenségére irányuló indokot.
Kompromisszumként felvetette, hogy amennyiben a jogi előírások
engedik, egy évvel hosszabbítsák meg a jelenlegi igazgató szerződését.
Az elmondottakhoz csatlakozott a Fidesz frakció is. Baranyi Krisztina
válaszában jelezte: a pályázatot nem utasítják el, hanem sikertelennek
nyilvánítják és az újonnan kiírt pályázatra jelentkezhet az eddigi
igazgató is. A testület végül elfogadta az előterjesztést.

765 milliós módosítási javaslatot kért
a Fidesz-frakció
Az új testület eddigi legfontosabb vitájában a kerület idei
költségvetéséről döntöttek a képviselők. A jelentős számú módosító

AKTUÁLIS
között szerepelt többek között Jancsó Andrea tanácsnok javaslata,
amely 86 millió forint értékben nyújtana a Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) dolgozóinak
illetmény-, illetve cafeteria emelést. A polgármester jelezte, hogy
ő is tett egy kiegészítési javaslatot az óvodák, bölcsődék és több
önkormányzati intézmény dolgozóinak cafeteria juttatási emelésére.
Gyurákovics Andrea a Fidesz-frakció nevében módosítói tételsort
ismertetett a testülettel, amelynek végösszege több mint 780 millió
forintot tett ki. A többek szerint teljesíthetetlenül nagy összeget azzal
is magyarázta, hogy a választást követő átadás-átvétel részeként az
önkormányzati kassza pluszos volt 8,9 milliárd forinttal.
Baranyi Krisztina példák sorával reagált arra, hogy az ellenzéki
módosító indítvány számos olyan tételt tartalmaz, melyekre az előző
ciklusban a fideszes vezetésnek módja lett volna költeni, de nem
fordított erre figyelmet. A költségvetést érintő, közel kétórás vita
lezárásaként 12 igen, 5 nem mellett elfogadta a testület Ferencváros
2020-as költségvetését.
Nagy figyelem kísérte azt a rendelet tervezetet, amely módosítaná
az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadását. A változás
lényege, hogy az eddig az önkormányzat ingatlanokkal is foglalkozó
cége, a FEV IX. által értékesített ingatlanokat az önkormányzat
saját kezelésébe veszi, és ezt követően dönt ezek bérbeadásáról,
valamint a bérleti díj mértékéről.
Miután ez több, eddig házfelügyelők által bérelt ingatlant, és
ezzel együtt munkaviszonyt is érint, utóbbiak méltányos kezelésére
Baranyi Krisztina polgármester jelezte: minden házfelügyelői
munkaviszonyt és lakhatási szerződést egyenként megvizsgálnak,
megbeszélik az érintettekkel, majd ezt követően kötik meg az új
szerződéseket. Kijelentette, hogy az érintettek nem vesztik el a
lakhatásukat a módosítás bevezetését követően, személyesen is áll
az érintettek rendelkezésére a kérdés megtárgyalásában és közösen
alakítják ki a változással kialakuló jövőbeni lehetőséget.

(H.P.)
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A tankerület kigolyózta az okostanterem
fejlesztésből a hátrányos helyzetűeket oktató iskolát
A Belső-Pesti Tankerületi Központ szabálytalanul használta fel a ferencvárosi önkormányzattól tavaly kapott 39 millió
forintos támogatást, ugyanis a szerződéstől eltérően másik iskolában alakított ki okostantermet. Baranyi Krisztina kijelentette, visszakérik a pénzt, és az önkormányzat maga valósítja meg a fejlesztést.

A képviselő-testület tavaly júliusban határozatot hozott, majd
egy hónappal később támogatási szerződést is kötött a Belső-Pesti
Tankerületi Központtal, hogy 39 millió forintból három IX. kerületi
iskolában okostantermeket alakítsanak ki. A három intézmény
a testületi döntés értelmében a Szent-Györgyi Albert Általános
Iskola és Gimnázium, a Kosztolányi Dezső Általános Iskola és a
József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – lett
volna. A tankerület igazgatója ugyanis tavaly decemberben azzal
kereste meg Baranyi Krisztina polgármestert, hogy módosítsák a
támogatási szerződést úgy, hogy a József Attila Általános Iskola
helyett a Leövey Klára Gimnázium kerüljön a szerződésbe. A
tankerületi központ vezetője arra hivatkozott, hogy a támogatásról
döntő testületi határozatba „valószínűleg adminisztrációs hibából”
került a Leövey Gimnázium helyett a József Attila Általános Iskola.
A tankerület ugyanis egészen egyszerűen megszegte a testületi
határozatban és a támogatási szerződésben szereplő vállalásait:
a József Attila Iskola helyett a Leöveyben alakította ki az
okostantermet. Az „adminisztrációs hiba” a kerület iskoláit ismerők
előtt azonnal gyanús lett, hiszen míg a Leövey fővárosi szinten
is kiemelkedő intézménynek számít, a József Attilában rengeteg
hátrányos helyzetű diák tanul. Az iskola ráadásul egyike volt annak
a 28 iskolának, amelyről 2019-ben jogerős bírósági ítélet mondta ki,
hogy jogellenesen különítettek el cigány tanulókat. (A per tíz évig
húzódott, a szegregáció ugyanis kormányokon átívelő gyakorlat
volt. Az eljárást az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek
Alapítvány (CFCF) indította, amely a mostani gyöngyöspatai
ügyben is képviselte a cigány tanulókat a tőlük a kártérítést megvonó
kormánnyal szemben.)
A tankerület vezetője, dr. Tolnai Mariann arra hivatkozott, hogy az
„adminisztrációs hibát” a szerződés aláírásakor nem vették észre,

csak az okos tantermek kialakítása után a támogatással történő
elszámolás összeállítása során. Vagyis azzal védekezett, hogy
úgy hajtottak végre egy összesen 40 millió forintos fejlesztést,
hogy a tankerület vezetői, illetékesei nem tudták értelmezni sem
a ferencvárosi testület határozatát, sem az alaposan előkészített,
majd aláírt szerződést.
A Polgármesteri Hivatal álláspontja szerint adminisztrációs hibáról,
tévedésről nem lehetett szó: mind a képviselők által megszavazott
előterjesztést, mind a későbbi támogatási szerződést egyeztették a
tankerülettel. Az egyeztetések során pedig a Belső-Pesti Tankerületi
Központ nem jelezte, hogy bármi probléma lenne a József Attila
Általános Iskolával. A támogatással a tankerület a 2020. január
31-i határidőig nem számolt el, a szakmai és pénzügyi beszámolót
nem nyújtotta be.
Az esetből sajtóhírek születtek, az „adminisztrációs hibáról”
beszámolt az RTL Klub Híradója és a 444.hu is. Ekkor újabb
fordulat történt, a tankerület vezetője ugyanis – korábbi állításával
ellentétben azt nyilatkozta, az együttműködésben szereplő három
iskola mellett a tankerület egy negyedik okos tanterem kialakítását
is tervbe vette. Ők ugyanis már korábban egyeztettek a Leöveyvel
a fejlesztésről.
Baranyi Krisztina polgármester kijelentette, hogy a IX. kerület
a saját pénzéből fog okostantermet létesíteni a József Attila
Általános Iskolában. A tankerülettől pedig visszakérik a támogatási
összegből azt a 13 millió forintot, amit a Leöveyben költöttek
el, és amit álláspontja szerint elsikkasztottak. „Minden iratot
áttanulmányoztam, minden szereplőt személyesen is megkerestem és
teljes bizonyossággal állíthatom, hogy megalapozott a véleményem:
nem lehet szó véletlenről” – jelentette ki Ferencváros polgármestere.
(Cs.B.)
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Fizetős lesz a parkolás az egész
József Attila-lakótelepen

Az év második felétől nem lesz olyan terület a JALT-en,
ahol ne kellene fizetni a parkolásért - így döntött
a képviselő-testület január végi ülésén.
Amióta 2017-ben fizetős lett a parkolás a József Attila-lakótelep
azon részén, amelyet leginkább érintett a spontán P+R parkolás
jelensége, megváltoztak a szokások a teljes kerületrészben. Mostanra
a fizetős parkolási zónán kívülre eső területen vált tarthatatlanná
a helyzet.
Arról azonban, hogy a lakótelepen már mozdulni sem lehet az
autóktól, nemcsak a Budapest külkerületeiből, és az agglomerációból
ingázók parkolása tehet: a drámai helyzethez hozzájárult a céges
autók otthoni parkoltatása, és hogy ma már egy háztartásban nem
egy, hanem kettő, esetleg három autót is tartanak. De parkolóhelyeket
foglalnak a munkahelyek és intézmények, valamint a forgalmon
kívül helyezett, esetleg lopott gépkocsik is.
Ezért a területileg érintett négy képviselő – Csóti Zsombor,
Hidasi Gyula, Jancsó Andrea, valamint Sajó Ákos – azt javasolta,
hogy 2020. július 1-étől a teljes lakótelep területe legyen fizetős
parkolási övezet. Ennek érdekében június 30-ig ki kell építeni a
fizetős rendszerhez szükséges infrastruktúrát. Az agglomerációból
érkezők érdekében azt is javasolták, hogy az önkormányzat vizsgálja
meg a környéken a P+R parkolók létesítésének a lehetőségét.
A testület egyhangúlag megszavazta a parkolás fizetőssé tételét a
teljes József Attila-lakótelepen.			
(Cs.B.)

Pénzjutalmat kaptak a rendőreink
Ferencváros Önkormányzatának támogatásával hatmillió
forintnyi jutalmat osztottak szét a kerület kiemelkedően
teljesítő rendőrei között. A polgármester szorosabb együttműködést szeretne a drogprevenció és a családon belüli
erőszak áldozatainak megsegítésében.
Összesen hatmillió forintnyi pénzjutalmat osztott ki Ámán
András IX. kerületi rendőrkapitány a kerületi kapitányság több
mint félszáz rendőre és munkatársa között. Az összeget az
önkormányzat biztosította. Baranyi Krisztina polgármester a
díjátadón megtiszteltetésnek nevezte, hogy olyan embereknek
adhatnak elismerést, akik kiemelkedő munkát végeznek a kerületi
lakosokért. A polgármester szerint az önkormányzat igyekszik
minden lehetséges segítséget megadni a rendőrök munkájához. Ide
sorolta, hogy az elmúlt 3 évben 15 önkormányzati lakást juttattak a
kapitányság rászoruló munkatársainak, illetve szolgálati gépkocsit
is vásároltak.
Baranyi Krisztina egyúttal azt kérte a rendőröktől, hogy a
jövőben közös felvilágosító kampányt indítsanak a kisgyermekek
drogfogyasztásának megelőzéséért, illetve szeretné, ha a családon
belüli erőszak áldozatainak megsegítésében is szorosabban
működnének együtt. - Szeretnénk, ha minél több áldozatban
tudatosulna, hogy ebben is számíthatnak a rendőreink segítségére
- mondta.
Ámán András lapunknak elárulta, milyen akciók jótettek
érdemeltek jutalmat. Volt olyan munkatárs, aki egy kerékpárlopás
térfigyelő kamerák által rögzített elkötvetőit ismerte fel szolgálati
időn kívül, és azonnal értesítette a szolgálatban lévő kollégáit,
akik aztán a tetteseket is elkapták és a kerékpárt is megtalálták.

Másik kollégájuk egy autólopási kísérlet során tetten ért elkövetőnél
fedezte fel, hogy még öt hasonló kísérlet is hozzá köthető, egy
bűnügyi technikust pedig azért jutalmaztak, mert alapos munkájának
köszönhetően beazonosíthatóvá váltak az elkövetők. A kapitány
azt is elmondta, a IX. kerület a felderített bolti lopások számában
a második helyezést érte el a fővárosi kapitányságok sikerlistáján.
(B.V.)

Terjed a videójáték függőség
a fiatalok között

A fejlett világ vezető függőségei közé felkapaszkodó online játékfüggőség a kutatások alapján olyan erősen addiktív,
hogy az egészségügyi világszervezet, a WHO felvette a mentális betegségek listájára, amely így „egyenrangúvá” vált
a drog és alkohol függőséggel. Többek között erről számolt be a Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)
aktuális ülése, amely hétköznapi mániáink mellett a veszteség és a gyász szenvedélybetegségekre gyakorolt hatását is
bemutatta.
A fórum első előadója Békési Tímea, addiktológiai konzultáns
2014 óta a Kék Pont Drogambulancia és a Napfogyatkozás Egyesület
szervezésében működő Reményvirág programban dolgozik. Ez a
program gyászfeldolgozó csoportok szervezésével kínál segítséget,
elsősorban félárva gyermekek számára, akik elvesztették egyik
szülőjüket. Békési Tímea tapasztalatai szerint a szenvedélybetegek
körében igen magas azok aránya, akik valamilyen feldolgozatlan
veszteséggel élnek együtt, a függőség hátterében tehát sokszor áll
valamelyik szülő halálának feldolgozatlansága. A feldolgozatlan
veszteség komoly problémát jelenthet a felnőttek számára is,
a gyerekek pedig még kiszolgáltatottabbak. Előfordul, hogy a
veszteséget átélt gyerek senkitől nem kap segítséget, elfordulnak
tőle társai, sőt, ki is közösítik.
A negatív hatások csökkentése érdekében fontos a tünetek időbeli
felismerése és kezelése. Feldolgozatlan veszteség jele lehet a
depresszió, az agresszív viselkedés, az elszigetelődés, az irrealitásba,
saját világba zárkózás is. A gyerek problémás viselkedését pedig

csak tetézik a rossz szülői reakciók, például az olyan nevelési
hibák, mit a túl szigorú, vagy éppen a túlzottan féltő nevelés, ezek
ugyanis nővelik a szenvedélybetegségek kialakulásának kockázatát.
Békési Tímea szerint nagyon fontos, hogy a veszteséget elszenvedő
gyerekek, de akár a felnőttek is, jussanak el olyan önsegélyező
csoportokba, ahol hozzájuk hasonló traumákat átélt emberekkel
ismerkedhetnek meg. Amellett, hogy az érintettekben ezáltal
megszűnhet a megbélyegzettség érzése, új emberi kapcsolatokat
is kialakíthatnak, és egy aktív közösség tagjaivá válva, megerősödve
dolgozhatják fel problémáikat.
Az önsegélyező csoportok fontosságát hangsúlyozta az esemény
másik elődadója, Dr. Kun Bernadette pszichológus is. Az egyetemi
adjunktus egy speciális területről, a viselkedési függőségekről
beszélt. Ezt a fogalmat a 90-es évek óta olyan tevékenységek kóróssá
válására használják, amelyek amúgy az életünk természetes részei:
ide tartozik a játék, a munka, a szex, az internetezés, a testedzés,
vagy akár a vásárlás is. A legjobban ismert, legalaposabban
kutatott terület ezek közül a szerencsejáték- és az online játék
függőség. Ezeknek a tünetei és következményei is hasonlóak a
kábítószer addikcióhoz. Elvonási tüneteket, folyamatos feszültséget,
idegességet okoznak, anyagi veszteségekkel járnak, kikezdhetik
a társas kapcsolatokat, állandó hazugságokhoz, vagy akár
bűncselekmények elkövetéséhez is elvezethetnek. Persze, attól,
hogy valaki sok időt tölt egy tevékenységgel, például egy játékkal,
még nem feltétlenül nevezhető függőnek, ebben főként az egyéni
motiváció dönt. Ha valaki azért játszik, mert így akar menekülni
a problémái elől, akkor jóval nagyobb a függőség kialakulásának
a veszélye, mint azoknál, akiknél a játék rekreációs funkciót tölt be.
Függőségről onnantól beszélhetünk, ha az adott tevékenység már
károsan hat az élet más területeire, ha az érintettek elhanyagolják
a családjukat, a munkájukat, a tanulmányaikat, leépítik a társas
kapcsolataikat. Ilyenkor viszont már érdemes segítséget kérni.
A Nyírő Gyula kórházban már kezelnek szerencsejáték függőket,
a többi típusba tartozóknak önsegítő csoportokat, és addiktológiai
tanácsadást ajánlott a szakember. 				
(M.P.)
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Ecseri úti megálló látványterve

Metrófelújítás: most jön a neheze
Több mint két éve kell együtt élnünk az M3-as metróvonal nélkülözhetetlenné vált felújításával. A déli szakasz
állomásai az év vége felé megújulnak, de ezzel még nem lélegezhetnek fel a ferencvárosiak.
Nemrég tette közzé a BKV Zrt. az M3-as metróvonal éppen
felújítás alatt álló állomásainak látványterveit. Ferencváros alaposan
érintett, hiszen az itt élők tavaly tavasz óta nem használhatják
a Népliget, az Ecseri út és a Pöttyös utcai megállókat sem, és
bár a Határ úti állomás inkább a dél-pestiek csomópontja, ez is
a kerületben van. A képekből kitűnik, hogy drámai változásokra
nem kell számítanunk, az ismerős letisztult formák mellett azonban
két újdonság várható: eltűnik a Fradit idéző zöld szín a Népligeti
megállóból, valamint a Határ út eddig barátságtalan hangulatát
üvegfelületek teszik majd kellemesebbé.

Mi lesz a föld felett?
Úgy tűnik tehát, hogy a felszín alatti megújulás „sínen van”,
azonban az utasok többsége nem lenne túl boldog, ha az új
megállókból a felszínre érve a régi lepusztult környezet fogadná
őket. Márpedig a kerületi állomások közül az Ecseri út és a Pöttyös
utca környéke is alapos megújulásra szorul, és a Népliget (a felszíni
részek nagy része nem Ferencvároshoz tartozik), valamint a Corvinnegyed állapota is hagy kívánnivalót maga után. Kérdés, hogy ki
fogja ezt finanszírozni, a metrófelújításban ugyanis nem szerepel erre
forrás. A téma decemberi közmeghallgatáson is előkerült, mégpedig
a József Attila-lakótelep új főterére elnyert pályázat kapcsán Baranyi
Krisztina polgármester azt mondta, elképzelhető, hogy a kerület
feladata lesz a lakótelep szélén futó M3-as metróállomások felszíni
megújítása, ha a főváros nem biztosít erre pénzt. Rákérdeztünk a
Polgármesteri Hivatalnál, és azt a választ kaptuk, hogy biztosan
nem Ferencváros költségvetését terheli majd ez a feladat, mert a
Fővárosi Önkormányzat erre ígéretet tett. A munkálatok összege
azonban alárírt szerződések hiányában még nem ismert.

De mikor lesz már kész a déli szakasz?
Bár tavalyi sajtóhírek szerint csúszhat a felújítás a déli szakaszon,
a BKK legfrissebb közleménye szerint őszre el fognak készülni a
Nagyvárad tér és a Kőbánya-Kispest közötti szakasz munkálataival.

Hogy melyik őszi hónapra, ez még nem egyértelmű. Azt viszont már
bejelentették, hogy a következő, középső szakasz felújítása a most
zajló munkával párhuzamosan megkezdődik. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy márciusban lezárják az Arany János utca és a
Ferenciek tere állomásokat, júliustól pedig a Corvin-negyedet
és a Semmelweis Klinikákat. Onnantól az őszi teljes lezárásig
megállás nélkül haladnak át a szerelvények ezeken az állomásokon.

Még három ütem
A középső szakasz rekonstrukciójának őszi kezdése egyelőre
csak nagyon feltételes időpont – hívta fel a figyelmet Dorner Lajos.
A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke a
Ferencváros újságnak nyilatkozva arról beszélt, ennek egyik oka
a pótláshoz szükséges buszok beszerzése körül kialakult helyzet
– egyelőre ugyanis a BKV számláján nincs ott az a 80 milliárd
forint, amely a Mercedes buszok megrendeléséhez szükséges.
Dorner Lajos hozzátette, a közbeszerzés már megtörtént, de a
szerződés keretében opcionálisan lehívható járművek legyártása a
megrendeléstől egy év is lehet, mert előre nem dolgozik a gyártó.
Amíg a buszbeszerzés nem rendeződik megnyugtatóan, addig a
BKK nem fogja kommunikálni a középső szakasz felújításának
pontos időpontját és menetét.
A déli szakasz elkészülése után Dorner Lajos szerint még 3 üteme
lesz a felújításnak. Az első március-júliusban kezdődik, ennek
során a Ferenciek teréhez nem állítanak be pótlást (jól elérhető más
járatokkal is), ahogy az Arany János utcai megállóhoz sem (itt a
9-es busz sűrítésével lehet számolni). Más a helyzet a Semmelweis
Klinikák és Corvin-negyed állomások nyári lezárásával – a Kálvin
tér és Nagyvárad tér között nem fog megállni a metró, ekkor a
VEKE-elnök szerint a Nagykörút elérése miatt már szükség lesz
pótlóbuszokra.
Aztán következik a középső szakasz, amely a legnagyobb falat
lesz. Dorner Lajos elmondta, a vonal kialakítása miatt a Lehet
tér és a Nagyvárad tér között a teljes útvonalat le kell majd zárni
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Pöttyös utcai megálló látványterve

és a két állomás között végig pótlóbuszok fognak közlekedni.
Nincs alternatíva, mert a metrószerelvényeket csak a Lehel téren
és a Nagyvárad téren lehet fordítani. Az Üllői út-Kiskörút-BajcsyZsilinszky út-Váci út útvonalon haladhatnak majd a pótlók, sűrű
követéssel, percenkénti indulással
A felújítás utolsó lépése az lesz, amikor a Lehel téren és a
Nagyvárad téren fognak dolgozni. Erről eddig kevés szó esett, ezek
a munkálatok ugyanis a VEKE elnöke szerint azzal is járhatnak,
hogy a hármas metró teljes vonalát le kell zárni hónapokra.
Műszakilag még az képzelhető el, hogy csak a fél vonalat zárják
le, a végállomások és Deák tér között.
A hármas metró felújítása 2022 végére fejeződhet be, vagyis a
2017. novemberi kezdéstől számítva legalább 5 évet vesz igénybe.
Dorner Lajos elmondta, ez így is erőltetett menet, mert olcsóbb
megoldással el lehetett volna húzni tíz évre is a teljes rekonstrukciót.

Azt is hozzátette, újabb nagy közlekedési beruházás elkezdésére a
fővárosban a projekt lezárásáig nem lát lehetőséget.

Jöhet a Kálvin térig vezető HÉV
Ha azonban elkészül a metrófelújítás, újabb, a IX. kerületet
nagyban érintő közlekedési fejlesztés jöhet. A januárban létrehozott
és a fővárosi fejlesztéseket koordináló Budapesti Fejlesztési Központ
(BKF) vezetője, Vitézy Dávid kijelentette: a következő hét év
legfontosabb projektje a csepeli-soroksári HÉV-család felszín alatti
meghosszabbítása lesz a Kálvin térig, távlatilag pedig összekötése
a szentendrei vonallal. A BKF-vezér az Indexnek adott interjújában
számon kérhető ígéretként említette, hogy ténykedése első száz
napjában kiírják a tervezési tendert a meghosszabbításra. Vitézy
szerint biztosan lesz uniós forrás a HÉV-fejlesztésre.
(Cs.B.)

Népliget megálló látványterve
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A millióeurós szőnyegbombázás
Porig rombolhatta a védett Közvágóhidat egy kormányközeli ingatlanguru

A Soroksári úti ingatlanberuházás érdekében a részben ipari műemlékként is jegyzett több mint 100 éves vágóhíd
épületegyüttesét szó szerint a földdel tették egyenlővé. Az előzetes tervekhez képest szinte mindent elbontottak
a területről, hogy egy török vállalkozó lakóparkot építhessen a helyén.
A Soroksári út 58., Máriássy utca 2-6. és Vágóhíd utca 1-5. által
közrefogott épületegyüttest annak ellenére pusztították el, hogy
1994-ben felvették a fővárosi helyi védettségű építészeti örökségek
közé. A Közvágóhíd a maga idejében a főváros modernizációjának
egyik jelképe volt, 1872-ben nyílt meg, két német építész
tervei alapján. A területen az Orbán Viktor miniszterelnökkel
kiváló kapcsolatokat ápoló ingatlanmecénás, nem mellesleg a
Galatasaray futballklub egykori elnöke, Adnan Polat terjeszkedhet
tovább. Kettejük jó viszonyára utal, hogy 2018-ban a parlamenti
vendégpáholyban ülve hallgatta végig a miniszterelnök beiktató
beszédét.
Adnan Polat az elmúlt években a legbefolyásosabb török
üzletemberré nőtt a kormány partnereként. Ő a Török Külgazdasági
Kapcsolatok Bizottsága (DEIK) magyar tagozatának elnöke, ő
működteti az isztambuli kereskedőházat, és az ő irodáiban működik
az Isztambuli Magyar Intézet, az Isztambuli Magyar Főkonzulátus,
valamint az Eximbank isztambuli képviselete. De Polat a Gül Baba

türbéjét működtető, közpénzekből gazdálkodó alapítvány vezetője
is.
Meglepő módon, míg zajlott, senkinek sem tűnt fel a beruházás
elindulása,sokan csak a Közvágóhíd épületeinek hűlt helyére
lettek figyelmesek. Az előzetes hírek szerint 10.000 (!) lakás fog
megépülni az egykori ipartelep helyén. Ez 25-30 000 beköltözőt
is jelenthet, ami egy kisebb város lakosságának felel meg. Ennyi
ember drámai hatással lesz a kerületben lakók életminőségére és
Ferencváros közlekedésére.
-A végső akadály az építési szabályzat módosításával hárult el a
gigantikus építkezés elől. Ezt egymillió dollárnyi összeg befizetése
után az előző kerületi vezetés a befektető elvárásai szerint meg is
szavazta - nyilatkozta az eredettörténetről egy civil fórumon Baranyi
Krisztina polgármester. Kisebb sikerként élte meg, amikor kiderült,
legalább az egyik igazgatósági épületet megtartják a pusztulásra
ítélt vágóhíd épületeiből.

Pontosabban az történt, hogy a terület tulajdonosa nem tudta
eladni a telkét a szomszédos ingatlanokon már lakótömböket
felhúzó török beruházónak, mert az akkor érvényben lévő építési
szabályzat tiltotta az általuk tervezett terület beépítését. A vállalkozó
erre megkereste az önkormányzatot, kötöttek egy egymillió eurós
támogatási szerződést, majd megváltoztatták az építési szabályzatot,
aminek értelmében dupla akkora terület beépítése vált lehetővé. A
török befektetőnek így már megérte megvenni a telket, és szabaddá
vált az út az építkezés előtt.
A jogszabályok kijátszására sajnos lehetőséget biztosít,
hogy a helyi, kerületi műemlékvédelmi szabályokat felülírja a
főváros épületvédettséget szabályozó rendelete. Ráadásul még
ezt is fellebbezheti az örökségvédelmi szabályozás, ahogy ma
a műemlékvédelmet hívják, mivel az önálló műemlékvédelem
megszűnt, a terület a miniszterelnökség alá került.
Míg a régebbi szigorú szakmai szabályok szerint egy
műemlékvédelem alatt álló ingatlanban még egy kilincs
kicseréléséhez is engedélyek sokasága kellett, addig ma bizonyos

beruházásoknál egy-két hónap alatt minden előírás fellazítható,
felülírható. Az is igaz, hogy eddig nem érdekelt senkit, hogy mi
lesz a Soroksári úti Vágóhíd sorsa. A ferencvárosi rozsdaövezetben
sok ilyen jellegű épület áll, amit, ha nem rehabilitálnak, lepusztul. A
ferencvárosi Közvágóhíd talán az egyik legszebb ipari épületegyüttes
volt nem csak a fővárosban, de az egész országban.
2014-15 környékén az ingatlankonjunktúra meglódulásával,
amikor beruházók hada érkezett a kerületbe, az önkormányzat
talán megpróbálhatta volna a helyi magántőke felé terelni az arra
érdemes épületeket, hogy egy kis ráfordítással megóvja őket.
Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy nagyon sok esetben sem a
kerületnek, sem a fővárosnak, és talán az államnak nincs elegendő
tőkéje adott területek, ingatlanok megmentésére. Miközben fontos
lenne megőrizni közvetlen környezetünk arculatát, és mi több, az
élhetőségét. Példaként említhető, hogy az önkormányzat a tervezett
atlétikai stadionnal kapcsolatos beruházás egyik feltételeként szabta
a Nagyvásártér teljes körű felújítását. 		
(H.P.)
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Családbarátságtalan törvénykezés
– mostantól a kormány dönt az iskolaérettségről

A parlament által tavaly nyáron elfogadott köznevelési törvény módosítása kimondja, hogy minden – hat évét augusztus
31-ig betöltő - gyereket kötelező iskolába küldeni. Innentől a szülő, és az óvoda nem dönthet a gyerek iskolaérettségéről,
a plusz egy év óvodáztatást az Oktatási Hivatalnál kell kérvényezni. A speciális nevelési igényű (SNI) gyerekek korábbi két év halasztási lehetőségét pedig teljesen eltörölték. A szakemberek szerint a módosítás - amit természetesen nem
előzött meg szakmai konzultáció - káros a gyerekekre, a szüleikre és az oktatásra.
A változtatás indoka az volt, hogy a korábbi gyakorlat, amikor
a szülő dönthetett a gyerek iskolaérettségéről, visszaélésekhez
vezetett. Pedig a szülő nagyon is jól ismerheti a gyerek mentális,
fizikai állapotát, ráadásul a szülő eddig sem egyedül döntött, hanem
az óvodával konzultálva. Az pedig eleve érthetetlen, hogyan és
miért élne vissza bárki ezzel.
Nahalka István oktatás kutató szerint a valódi ok más. Pár éve
a kormány úgy döntött, minden 3. életévét betöltött gyereknek
kötelező óvodába menni. Viszont az iskolák pedagógus hiányánál
már csak az óvodáké nagyobb. Erre ráeszmélve a kormány azonnali
tűzoltásba fogott.
A statisztikák szerint idén szeptemberben 130 %-kal több diák
iratkozik majd be, mint korábban. Az általános iskolákban ugyan
tanuló hiány van, de nem ekkora. „Jó hír” viszont, hogy csak az
első évben lesz ekkora a létszám növekedés. Igaz ezek a diákok
még legalább tizenkét évig jelen lesznek az oktatási rendszerben.
Az ő sorsukról az oktatáskutató jóslatai meglehetősen sötétek.
“Biztosra vehető, hogy – mivel nem iskolaérettek - vissza húzzák
az oktatás színvonalát, ami a kompetencia felmérések szerint
amúgy is 11 éve romlik.”
A kérdés ott kezdődik, mi az, hogy iskolaérett? Vannak gyerekek,
akiknek hat évesen még fejletlen a beszédük, vagy mozgásuk, nem
tudnak sokáig egy dologra koncentrálni, nehezen nyílnak meg,

szükségük van délutáni alvásra, stb. Más országok az iskola és
az óvoda közti szakadékot előkészítővel, gyógypedagógusokkal
hidalják át. Nálunk ilyen nincs.

A módosítás után kitört a káosz
Ősszel egy törvényi kiskapu még nyitva állt: a szülők kérhettek
a Pedagógiai Szakszolgálatoktól szakvéleményt, ami biztosíthatta
az óvodában maradást. Ám ez – mint Szél Bernadett parlamenti
képviselő közérdekű adatigényléséből kiderült - sok sebből vérzett.
Gond volt a határidővel, ráadásul több megyében a szakszolgálat
elzárkózott a vélemény kiadásától. Debrecenben ugyan kiadtak
néhányat, de nem írták rá, hogy ajánlott a plusz év, ezért az Oktatási
Hivatal nem fogadta el.
A Népszavának küldött EMMI válaszból kiderült, 2019-ben közel
11000 SNI-s óvodást tartottak számon. Ám az iskolaéretlenek
száma ennél jóval nagyobb. Az adatigénylésből az is kiderült,
a szakszolgálatok ősszel – minden húzódozás ellenére – 12000
gyereket vizsgált meg. A szakszolgálat feladata azonban nem
pusztán az iskolaérettség vizsgálata, hanem az SNI-s és BTN-es
(Beilleszkedési és tanulási nehézségű) gyerekek fejlesztése, illetve
nevelési tanácsadás. Az EMMI adatai szerint 2018-19-ben mint egy
fél millió gyereket láttak el a szakszolgálatoknál, ahol hónapokra
előre foglalt minden időpont. A hosszadalmas felülvizsgálatokkal,

szakvélemény kérésekkel tehát az Oktatási Hivatal azt kockáztatja,
hogy a rendszer teljesen bedől, és a szakszolgálatoknak nem jut idő
a gyerekek fejlesztésére.

a szülőnek. Hogy milyen érdeke fűződött ehhez az Oktatási
Hivatalnak, rejtély.

Így állunk most

Más szülőnél viszont épp a szakszolgálat segítőkészsége okozott
gondot. Szabó Bernadett iker gyermekei közül az egyikről azt
állították, hogy SNI-s, hogy az OH biztosan elfogadja a kérelmét.
Viszont a gyerek SNI-s papírral nem maradhat jelenlegi óvodájában,
mert annak alapító okiratából hiányzik az erre vonatkozó passzus.
Ezért át kell íratni a település– egyébként nagyon rossz hírű ovijába. Ráadásul az ikrek szétválasztása is káros a gyerekekre
nézve.
A fejetlenséget jól mutatja, hogy volt olyan kisgyerek, aki az első
vizsgálat után az OH téves utasítására mégegyszer át kellett esnie
a kellemetlen tortúrán. A szülőknek sem volt könnyebb. Többen
arról számoltak be, szörnyű érzés volt átvirrasztott éjszakákon át
listára gyűjtögetnie, mi a rossz a gyerekében, miért nem felel meg
az elvárásoknak. Mindezt a karácsonyi ünnepek alatt.
Ráadásul a Népszava a napokban megtudta, a szakszolgálatokat
titoktartásra kötelezték. A gyerekről szóló szakvéleményt csak az
illetékes hatóságnak adhatják oda. A szülő, aki a vizsgálaton nem
lehet jelen, az OH végső döntéséig nem tudhat semmit, és akkor
sem ismerheti meg a részleteket.
Az OH eddig is felülbírálhatta a szakszolgálat véleményét, viszont
mostantól ezt az érintettek tudta nélkül teheti. Így a szülők egy
elutasító határozat esetén hiába fordulnak bírósághoz, nem tudják
részletes szakvéleménnyel alátámasztani érveiket.
Összegezve, bár a gyerekek javarészét a szakszolgálatokhoz
küldik, végül az Oktatási Hivatal dönt, kontroll, és ismert
szempontrendszer nélkül. Az egész jól illik a kormány központosító
törekvéseibe. Az , hogy ezzel túlterhelik az amúgy is görnyedező
rendszert, és az érintett gyerekeknek pszichés és tanulási gondokat
okoznak, érdektelen. Mindezek tudatában furcsán hangzik a sokat
hangoztatott „családbarát” kifejezés.		
(J.T.)

Az Oktatási Hivatalhoz január 31-ig lehetett szülői kérvényt
beadni. A hivatal elfogadhatta, elutasíthatta, vagy függőhatályú
határozatot hozhatott. Utóbbi esetben az anyuka elballaghatott
gyerekével a szakszolgálathoz, ahol egy félórás vizsgálat alapján
döntöttek, majd a véleményt visszaküldték az OH-nak, aki ez alapján
döntött. Az OH a visszajelzések alapján a kérvények elbírálásában
több mint következetlen volt.
Mint Miklós György, a Szülői Hang Közösség elnöke elmondta, a
tapasztalat azt mutatta, minél később küldték be a szülők a kérvényt
annál biztosabban fogadták el. Ám még így is a legtöbb gyerek
függőhatályú határozatot kapott. Bár ez megyénként változott.
Budapesten, Pestmegyében, Fejérmegyében szinte minden kérelmet
elfogadtak, míg például Baranyában a legtöbbet a szakszolgálathoz
továbbították. Miklós György szerint ez a gyerekek számától, és
az iskolák felvevő kapacitásától is függött.
Eddig kevés kérvényt utasítottak el, de köztük volt minden hét
évét betöltött SNI-s gyerek, akiknek a régi rendszer alapján járt
volna még egy év. Mint azt egy autista kisfiú anyukája elmondta, a
korai beiskolázás, a fejlesztések elmaradása, vagy csökkenése olyan
fejlődési problémákat fog okozni, ami később már pótolhatatlan.
A plusz két év, az ő esetükben az integrált körülmények közötti
tanulás reményét adta. A törvény és Az OH ettől fosztja meg őket,
és minden fogyatékkal élő gyereket.
Január végéig akár szakszolgálati kiskapuval, akár kérvények
útján kb. 22000 gyerekről döntöttek. Ám Miklós György szerint
ennél 10-13 ezerrel többen vannak azok, akiknek valóban
szüksége lenne tovább óvodában maradni. Ők úgy maradhattak
ki, hogy szüleik vagy belenyugodtak, vagy nem is értesültek a
kormány döntéséről. Az információ kevés volt, az OH döntési
szempontrendszere ismeretlen, az óvodák vakon tapogatóztak. Volt
ahol tartottak tájékoztatót, máshol egyáltalán nem foglalkoztak vele.
A szülői értesülések a médiára, a Szülői Hang Közösség facebook
csoportjára, és pletykákra korlátozódtak. A káosz miatt sokan neki
se kezdtek a kérvényezésnek.
Ám aki mégis, az erdőnyi fába vágta a fejszéjét. Az óvodák néhol
segítettek szakvéleménnyel, máshol csak egy fejlődési naplót
adtak, amit az OH aligha fog végigbogarászni. Miként egy szülő
mesélte, náluk a szakszolgálat elutasította a gyerek vizsgálatát,
az óvoda húzta-halasztotta a szakvélemény megírását, és csak az
anyuka harcos természetének köszönhetően sikerült végigvinni
az eljárást. Amit az óvoda úgy fogadott: „hallottuk kierőszakoltad
a döntést”. A Szülői Hang Közösség elnöke tud olyan óvodáról,
ahonnan kifejezetten az OH utasítására nem adtak szakvéleményt

Kínzást és vegzálást jelentenek a vizsgálatok
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Már a 10 éves gyerekeket
is túl sok stressz éri
Az általános iskolások épp túl vannak a rettegett központi felvételik időszakán, mégsem élvezhetik sokáig a nyugalmat,
ugyanis egész évben nagy nyomás alatt élnek. Iskolai számonkérések, osztályozás, túl sok tananyag, frusztrált pedagógusok és szülők - ezek mind hozzájárulnak a gyerekek magas stressz szintjéhez, ami komoly betegségekhez is vezethet.
Az iskolai stresszkezelés már itthon is ismert fogalom, de sajnos alig találkozhatunk vele a gyakorlatban.
Felmérések szerint a 10-12 éves gyermekek 60 százaléka mutat
pszichoszomatikus tüneteket (levertség, beforsulás, gyakori testi
betegség), melyeket a túlzott stressz okoz. Ebben szerepe van
az iskolai terhelésnek, az ideges pedagógusoknak, a 10-12 óra
munka után hazaérő feszült szülőknek, és az őket körülvevő gyors
impulzusokra épülő világnak. A köznevelési rendszerben már óvodás
korban érkezik az első komoly stresszhatás, amikor felmérik az
iskola érettségüket, az iskolába kerülve pedig már az is rendkívül
megterhelő, hogy 6 órát töltsenek mozdulatlanul egy padba zárva.
Gyermekekkel foglalkozó szakemberek két irányvonalat
képviselnek: az egyik csoport nyugat-európai mintára a kicsik iskolai
terhelésének csökkentésében látja a megoldást. Azt szorgalmazzák,
hogy később kezdődjön az iskola, hogy a fiatalok többet tudjanak
pihenni; barátságosabbá és ítéletmentessé tennék a számonkérést
és az értékelést, valamint úgy módosítanák a tananyagot, hogy az
a lexikális információk magolása helyett inkább kreativitásra és
önálló gondolkodásra ösztönözzék a diákokat. A másik csoportba
tartozó szakértők viszont azt mondják, a mai felgyorsult világra
kell felkészíteni a gyerekeket, ami egyre több tudást és nagyobb
gyorsaságot igényel tőlük. A ma emberének a mobiltelefon és
számítógép generálta állandó “készenléti állapot”-nak kell
megfelelnie. Amiben azonban mindkét csoport egyetért az az,
hogy meg kell tanítani az iskolásoknak a stresszkezelést. A kérdés
csak az, hogy ez kinek a feladata lenne, és mikor van erre idő?
Január közepén zajlottak a középiskolai felvételik, amelynek
kapcsán Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő elmondta, a gyerekek
nincsenek felkészítve az ilyen intenzív stresszhelyzetekre, sem
arra, hogyan kezeljék a fokozódó nyomást. A gyerekek tanáruktól,
szüleiktől is azt hallgatják, muszáj jól teljesíteniük, mert ezen
múlik a jövőjük. “Ha nem kerül be jó középiskolába, egyetemre
sem tud majd menni” - osztotta meg egy anyuka aggodalmát.
-Ráadásul a felvételin túlzottak az elvárások, ezért a legtöbb diák
rosszabbul teljesít, mint ahogy egy nyugodt helyzetben képes lenne
– magyarázta lapunknak egy kerületi iskola tanára. – 2-3.osztályban
- az osztályozás bevezetésével – jól láthatóan elkezdenek stresszelni
a gyerekek, és ez csúcsosodik ki 7.-8.-ban, a felvételikkel és a
kamaszkori nehézségekkel– mondta a névtelenséget kérő pedagógus,
aki szerint nagy szükség lenne iskolai stresszkezelésre.
A Prof. Dr. Bagdy Emőke és Bagdi Bella nevével fémjelzett
Boldogságóra program pont ezt tűzte ki célul, és eddig szép
eredményeket tudhat magáénak. A pozitív pszichológia kutatási
eredményeire épített élménypedagógiai módszertan hatékonyságát
az ELTE PPK empirikus kutatásokkal is igazolta. A program mind
a tanárok, mind a gyermekek lelki jóllétével foglalkozik, sőt a
szülők bevonására is lehetőséget nyújt képzési programjaival. “

Arra törekszünk, hogy a boldogságórák derűs és élménygazdag
feladatai, játékai, fokról fokra kibontakoztassák a derűt és
életszeretetet. A boldogságfokozó technikák elő tudják segíteni,
hogy stresszhelyzetben úgy tudjunk megküzdeni a minket érő
kihívásokkal, hogy abból minél jobban jöjjünk ki. - fogalmazott
Prof. Dr. Bagdy Emőke. A teljes Boldogságóra program 10 egymásra
épülő témából áll, melyek között szerepel a hála gyakorlása, a
társas kapcsolatok ápolása, a jócselekedetek, a célok, a megküzdési
stratégiák, az apró örömök élvezete, a megbocsátás gyakorlása, és a
testmozgás is. A program része a professzor asszony által megalkotott
relaxációs technika is. Szerencsére a pedagógusképzésben már
szerepel erőszakmentes kommunikáció- és konfliktuskezelés kurzus,
aminek gyakran része a stresszkezelési módszerek oktatása is.
Ugyanakkor a gyerekek „stresszmentesítése” otthon kell, hogy
kezdődjön. - A szülő az elsődleges mintakép, a gyerekek érzelmileg
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függenek tőlük, utánozzák őket. Ha a szülő rendben van, a gyerek
is nagyobb eséllyel lesz rendben – hangsúlyozta Dr. Szarka Emese,
a Boldogságóra szakmai koordinátora.
Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a gyerek környezete
észrevegye, ha szorong, stresszel. Ennek jelei lehetnek a
pótcselekvések, a körömrágás, hajtekerés, vagy túlmozgásosság.
Egyes kutatói vélemények szerint a hiperaktivitás is lehet egyfajta
stressztünet.
Két évvel ezelőtt az amerikai Tulane Egyetem egy kutatás
keretében jóga órákat illetve meditációs lehetőséget biztosított
egy csoport általános iskolás korú gyermeknek a tanév során. Arra
jutottak, hogy ezek a diákok sokkal kiegyensúlyozottabbak lettek, és
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jobban is teljesítettek azon társaiknál, akik kimaradtak a programból.
– Bár a mi eszközeink mások, de mi is azt tapasztaljuk, hogy azok a
gyerekek, akik kaptak egy eszközt a stresszel való megküzdéshez,
kooperatívabbak, pozitívabb életfelfogásúak lesznek, akik jobban
helytállnak az élet számos területén – mondta Dr. Szarka Emese.
Hasonlóan jó kezdeményezés a Sulinyugi program, amely a kiégés
megelőzéséért, és a vidám gyerekkorért folytat foglalkozásokat. A
Lélek az EGógészségért Alapítvány munkatársai iskolai programok
során gyerekekkel, pedagógusokkal és szülőkkel dolgozik együtt
igazán vidám hangulatban. Foglalkozásaik olyan sikeresek, hogy
díjmentes programjaikra várólista alakult ki az iskolák között, ezért
várják a támogatásokat. (sulinyugi.hu)

Képviselők fogadóórái
Hidasi Gyula

Minden hónap első péntekje 10:00
és 12:00 óra között
Helye: József Attila városrészi
önkormányzat, Rönk iroda,
Toronyház 3B, tel: 06/1 2807195
email hidasi.gyula@ferencvaros.hu

Sajó Ákos

telefonos egyeztetés alapján bármikor.
Tel: 06 30 566 79 01

Csóti Zsombor

Minden hónap első péntekjén 10:00 és
12:00 óra között
Helye: RÖNK iroda (Toronyház utca 4)

Torzsa Sándor

Minden hónap második hétfőjén 16:00

és 18:00 óra között/ telefonos
egyeztetés alapján bármikor
Helye: Balázs Béla utca 38, Piros Pont
iroda
Tel: 06/20 5500372

Deutsch László

Telefonos egyeztetés alapján bármikor
Tel: 06/30 4456648

Zombory Miklós

Telefonos egyeztetés alapján bármikor
Helye: Fidesz klub: Lónyay u 48
Tel: 06/70 3331712

Takács Máriusz

Minden hónap második hétfőjén 16:00
és 18:00 óra között/ telefonos egyeztetés
után bármikor

Helye: Balázs Béla utca 38,
Piros Pont iroda. Tel: 06/30 9741578

Szilágyi Zsolt

Előzetes időpont egyeztetés
alapján bármikor.
email : szilagyi.zsolt@jobbik.hu
Tel: 06/70 2527673

Takács Krisztián

Előzetes egyeztetés alapján bármikor
E-mail: takacs.krisztian@momentum.hu
Telefon: 06302150626

Jancsó Andrea
Előzetes egyeztetés alapján bármikor
email: jancso.andrea@ferencvaros.hu
tel: 06/20 5264808
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Szívet melengető pillanatok
a mesemondó napon

Tapinthatóvá vált a jóság a Vágóhíd utcai Kerekerdő óvoda magyar népmesét éltető Mesemondó Találkozóján.
A Fogadj örökbe egy óvodát! internetes akcióba beszálló ovi ugyanis nemcsak meghívta a befogadott szabolcsi
intézmény lakóit, de amikor a gyerekek, szülők és óvónők értesültek vidéki társaik nélkülözéséről, példátlan
adakozási hullám indult el.
A Kerekerdő ovi nemcsak arról híres, hogy a főváros legnagyobb
óvodája, de arról is, hogy az óvónők itt mondják a legtöbb mesét a
gyerekeknek. Az intézmény pedagógiai programja ugyanis a népi
hagyományokra, népmesékre épül. – A mesék nemcsak hasznos
tanulságokkal, tapasztalatokkal gazdagítják a gyerekeket, de fejlesztik
szókincsüket, a személyiségüket, nyelvi kifejezőkészségüket, és
tágítják képzelőerejüket – sorolja az előnyöket Magyarné Willinger
Andrea óvodavezető. Az évente megrendezett, 13. Mesemondó
Találkozó azonban fordított helyzetet teremtett: felnőttek helyett
gyerekek meséltek a közönségnek. A kétnapos találkozón szinte
az összes kerületi óvoda képviseltette magát, de mesét mondtak a
Kerekerdő határon túli testvéróvodájából, a Csíkszeredai Micimackó
Óvodából, valamint a nemrég örökbefogadott Nyírmadai Általános
Iskolából érkezett apróságok is. - Mesét hallgatni mindenki szeret,
csak az állandóan rohanó, képernyőktől vibráló hétköznapokban
ez elsikkad. Az élőszavas mese életben tartásáért tehát tenni kell –
fogalmazza meg a találkozó célját a vezető. A szakember úgy véli,
nem elég, hogy az óvónők mindennap mesélnek a gyerekeknek.
Otthon is szükség van a meghitt pillanatokra, ezért arra buzdítják a
szülőket, hogy gyermekeik esténként az ő hangjukra aludjanak el.
A mesetalálkozó egyik legélvezetesebb pillanata a székely
népviseletben érkező, ízes beszédű Szente Ibolya varázslatos
előadása volt. – Mi 8-9 éve hazajárunk a Kerekerdő oviba. Itt
testvéri szeretet kapunk, amit öröm hazavinni. Ennél több nem
kell az összetartozás érzéséhez – mondja vidáman a csíkszeredai
ovi vezetője, aki meg is hívta vendéglátóját a májusi mesemondó
rendezvényükre.

A segítség ragadós
Kiselejteznéd a gyermeked még jó minőségű ruháit és játékait,
de nem tudod, mi legyen velük? Juttasd el egy óvodába, ahová
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek járnak. Így hangzik

a három édesanya kezdeményezéséből indult „Fogadj örökbe
egy ovit!”mozgalom felhívása, melynek köszönhetően már 30
óvoda talált magának örökbefogadó segítőt, akik civil szervezetek,
magánszemélyek, vagy intézmények is lehetnek.
Alattyán, Csenyéte, Kisvaszar, Büssü – néhány településnév az
560 közül, ahol olyan óvoda működik, ahová mélyszegénységben
élő gyermekek járnak. Ezekbe az óvodákba ősszel és télen hiányos
öltözékben érkeznek a gyerekek, sokszor csak itt van lehetőségük
fürdeni, meleg ételt enni, játékokkal játszani. A „valamit tenni kell”
érzéséből egy olyan szervezet kezd kiépülni, ami ma már világokat
köt össze az országban.
-Csakúgy elkezdtem nézegetni Baráth Hella (a „Fogadj örökbe”
alapítója – a szerk.) oldalát, aztán az értekezleten felajánlottam, ahol
minden kollégám azonnal mellém állt – meséli Kerekes Éva óvónő,
majd hozzáteszi, az ovi már kétszer küldött egy egész teherautónyi
adományt Szabolcsba. Először Éva, a férje és az óvodavezető saját
költségén szállította le Nyírmadára a rengeteg adományt, a másik
szállítmány karácsonykor ment – akkor egy ferencvárosi szülő
ajánlotta fel kisteherautóját.

Ahol a fehérnemű is luxus

A Nyírmadai Napsugár Óvoda 10 csoportjába 234 gyerek jár,
amelyből 174 fő halmozottan hátrányos helyzetű, 34 fő pedig
hátrányos helyzetű, így az itt dolgozók munkája túlzás nélkül
nevezhető heroikusnak. Mivel a mélyszegény településeken a
felemelkedés egyetlen esélye az óvoda, iskola, a 78 %-ban roma
származású gyereket nevelő intézmény olyan fejlesztő programot
visz, ami nemcsak a felzárkóztatásra, de a tehetséggondozásra
is figyelmet fordít – enged betekintést az ott folyó munkába Dr.
Kozák Gyuláné óvodavezető. A szabolcsi oviban színjátszó kör,
mazsorett, néptánc, manó torna, és kézműves csoportot működik,
az együttműködő ovis csoportok pedig kvázi „bedolgoznak”
egymásnak. A profi művész oktatóval dolgozó kézművesek például
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A mese létszükséglet
A mesélés és mesehallgatás létfontosságú, nemcsak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is. Gondoljunk csak bele, a
filmek, regények valójában szintén mesék, melyek nélkül kevésbé lenne boldog az életünk. A mese tanít, szórakoztat, fejleszti a személyiséget és az érzelmi intelligenciát. Kerekes Valéria mesekutató, az ELTE Tanító- és Óvóképző
Kar oktatója épp ezért arra buzdít mindenkit, hallgasson, illetve meséljen minél több mesét, a szülők pedig bátran
találjanak ki saját történeteket.
Amikor még nem volt tévé, internet, de még újságok sem,
az emberek egymásnak meséltek, mert nem volt más módja
annak, hogy elmondják, mi történt, mit tapasztaltak. Ez mégsem
tekinthető pusztán információ átadásnak, hiszen mesélés
közben érzelmileg feldolgozták a történteket, a hallgatóság is
tapasztalatokat, tudást nyert, a kitalált történetek pedig erőt és
hitet adtak hallgatóságuknak, hiszen a jó mindig elnyeri jutalmát,
a rossz pedig megkapja méltó büntetését.
– A mese, a mesélés iránti vágy transzgenerációs örökség,
ugyanolyan lételem, mint az evés vagy az ivás, de csak akkor
érezzük meg, amikor megkapjuk, azaz ha mesélnek nekünk,
vagy a mi mesénket meghallgatják. Ez igaz a gyerekekre és
a felnőttekre is – mondta Kerekes Valéria mesekutató. A mese
varázsa szerinte abban áll, hogy mesélés olyan intim helyzetet
teremt, ahol a résztvevők csak egymásra figyelnek, ezáltal egy
biztonságos, kellemes közeg alakul ki. De maguknak a meséknek
is van jótékony hatása; kutatások igazolják, hogy fejlesztik az
érzelmi intelligenciát, javítják a tanulási képességeket, segítenek
a küzdőképesség és az önbecsülés kialakításában. Ehhez azonban
az is kell, hogy a gyerekek az életkoruknak megfelelő történetet
halljanak, és olyan személy meséljen nekik, akit ismernek, mert
így sokkal hitelesebbnek érzik a hallott történetet. - A szülők
sokszor félnek maguktól mesélni, ragaszkodnak a készen
kapott, leírt történetekhez. Pedig nem lehet hibázni a gyerek
szempontjából, ráadásul a mesélésnek is van jótékony hatása a
felnőttekre, mert a mesélők is átélik a történetet. Gondoljanak
csak arra, milyen jó érzés elmesélni a barátainknak, mikor például
a szerelmünk eljegyzett minket, és sztorizás közben újraéljük az
egész jelenetet. Ugyanez történik az esti mesénél – magyarázta
a szakember.
Mindezek ellenére, sajnos az élőszavas mese egyre ritkább
vendég a családokban. – Elkezdtük készen kapni a történeteket,
manapság a gyerekek már a mese alatt mesefilmeket értenek
- számolt be korunk változásairól a szakember. A képernyő
előtt ülve azonban a gyerek magányos befogadóvá válik, nem
tud védekezni az esetleges traumatikus képekkel szemben, és
díszleteket készítenek a színjátszósoknak a karácsonyi, gyereknapi
műsorokhoz.
-Minket, úgy látszik, sokan szeretnek, mert már hatan fogadtak
örökbe – meséli a vezető, aki alig hitt a szemének a sok jelentkező
láttán. A befogadók között van egy idős fővárosi nyugdíjas házaspár,
akik vették a fáradtságot, hogy ellátogassanak a vidéki oviba, és
még mézeskalácsot is sütöttek a gyerekeknek. Kozák Gyuláné
szerint az örökbefogadás azért fantasztikus, mert az egymásra
való odafigyelésre, a szolidaritásra tanítanak. A Kerekerdő oviba
járó apróságok például nemcsak megunt játékaikat küldték el,
hanem szeretett plüss macijaikról is hajlandóak voltak megválni,
hogy örömöt szerezhessenek nehézsorsú társaiknak. A nyírmadai
ovisok számára pedig valódi kincset jelent akár egy kiscipő, de
még egy ceruza is. Az ottani szegénység ugyanis a fővárosból
nézve megdöbbentő. Az odajáró gyerekek többsége soha nem kap
ajándékot karácsonyra, de még karácsonyfát sem látott otthon.
A Kerekerdő ovitól a nyírmadaiak ezúttal elsősorban fehér inget,

a fantáziája is nyugodtan szabadnapra mehet, mert nem kell
használnia. Pedig így pont a lényeg veszik el – fogalmazott
Kerekes Valéria, aki szerint néha-néha jó lehet egy hangoskönyv,
vagy egy film is, de törekedni kell az élőszavas mesélésre. – Ha
egy családtag mesél, akár csak azt, ami vele történt, a gyerek
biztonságban érzi magát, segíti a kötődés kialakulását, és az
érzelmi fejlődést. A 9-10 évesek már annyira telítve vannak az
gyors tempójú, fura mesefilmekkel, hogy ugyanazt a káoszt érzik,
ami ma a világban van. Pedig a meséknek pont az a szerepe, hogy
visszaállítsák a rendet: a rossz meglakol, a jó jutalmat kap. Hogy
ez nincs mindig így az életben? Nem baj, a mese szerencsére nem
tényfeltáró riport.					
(Sz.D.)
fekete szoknyát kértek, mert a kicsik az óvodai ünnepségekre nem
tudnak ünneplőbe öltözni. Ruhára, fehérneműre is nagy szükség
van. Nemcsak mert hiánycikk, hanem mert van olyan család, ahol a
ruhákat is eltüzelik. – Előfordul, hogy a szülők összeverekedtek az
adományokon, ezért nekünk kell biztosítani az igazságos elosztást –
teszi hozzá a szabolcsi óvoda vezetője, aki mindezek ellenére csak
a jót igyekszik látni történetükben: „Hamarosan fedett teraszunk
is lesz, mert az egyik örökbefogadó család mérnöke már meg
tervezte!”
Bár a Kerekerdő óvoda tagjai szerénységük folytán nem akartak
erről nyilatkozni, a háttérbeszélgetésekből kiderült, több óvónő nem
elégedett meg a gyűjtéssel, inkább saját pénzén vásárolt be hasznos
holmikat egy hipermarketben, hogy még többet segíthessen. A két
ovi szakmai együttműködési megállapodást is aláírt, április 8-án
pedig a ferencvárosi óvoda Szabolcs egyik legnagyobb ünnepén,
a Nemzetközi Romanapon látgatja meg a nyírmadai intézményt.
(T.D.)
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KULTÚRA

Klímatippek

Egy csésze kávé, egy kád vízből, rendel!
A klímaválság a Föld minden emberére hatással van, ezért a károkat is csak úgy mérsékelhetjük, ha mindannyian
kivesszük a részünket az ellene folytatott küzdelemből. Az persze nem elvárható mindenkitől, hogy máról holnapra ne
utazzon fosszilis energiával hajtott járművel, ne egyen húst, ne használjon műanyagot és ne termeljen szemetet, de egy
kis odafigyeléssel, hétköznapi szokásaink újraírásával sokat tehetünk otthonunkért, a Földért. Rovatunk a változás
megkezdéséhez ad sorvezetőt.
A víz jelenléte olyan természetes életünkben, mint a levegőé,
és talán fel sem merül bennünk, hogy el is fogyhat. Ugyan
Magyarország vizekben gazdag, ám vízkészletünk 95 százaléka
külföldről érkezik és külföldre távozik, nagy tehát a kitettségünk
e téren.
Abban,hogy mekkora vízfogyasztás számít pazarlásnak,
kontinensenként, kultúránként, és természeti erőforrások szerint
hatalmas különbség mutatkozik. Magyarországon 140 liter az egy
főre eső napi vízfogyasztás, ugyanez az Egyesült Államokban az
500 litert is elérheti, egyes afrikai országokban pedig mindössze
12 literből gazdálkodhatnak. Ez rettentő kevés, ha végiggondoljuk,
hogy vizet használunk a tisztálkodáshoz, takarításhoz, iváshoz,
főzéshez és igen nagy mennyiségben a WC öblítéséhez.
A csöpögő csap, vagy a folydogáló WC-tartály sok vizet pazarol,
ezt javíttassuk meg minél előbb. A vízzel kapcsolatos készülékek
takarékosabbak, tehát egy új öblítőtartály, csaptelep, mosógép vagy
mosogatógép kevesebb vizet fog felhasználni, mint egy régebbi.
Igyekezzünk az A, A+, A++ energiaosztályú gépeket előnyben
részesíteni. A mosó- és mosogatógépet egyaránt érdemes teljes
töltettel indítani – meglepő lehet, hogy utóbbi készülék a folyóvizes
kézi mosogatáshoz képest takarékosabb. A csapokra perlátort lehet
szerelni, amely szűkíti a keresztmetszetet, növeli a nyomást, és
levegővel dúsítja a vizet, így ugyanannyi idő alatt kevesebb víz
folyik át rajta, mint a hagyományos csapfejen úgy, hogy nem
csökken a komfort érzetünk. Hasonlóképp, zuhanyfejből is létezik
takarékos fajta. WC-tartályból is egyre ismertebb a kétgombos,
amellyel így nem kell mindig a teljes, tízliteres mennyiséget
leengedni.
Vízlábnyomunkat azonban nem csupán az általunk elfogyasztott
víz növeli, hanem a közvetve felhasznált, vagy beszennyezett
mennyiség is. 1 szelet kenyér előállításához pl. 40 liter vízre van
szükség, 1 szem almához 70 literre, 1 csésze kávéhoz 140 literre,
míg egy farmernadrág előállítása 8 000, 1 kg marhahús pedig 14
000 liter vizet igényel. Ezek fényében mérlegelhetünk mindennapos
vásárlásaink során.

Komoly és összetett problémakör az ásványvízfogyasztás.
Ugyan a köztudatban az él, hogy az ásványvíz egészségesebb,
biztonságosabb, mint a csapvíz, ezt a gyakorlat Magyarországon
nem feltétlenül igazolja. 1979-ben egy átlagos magyar évente 2 liter
ásványvizet fogyasztott, 40 évvel később ez a szám 126 literre nőtt,
ami európai uniós viszonylatban is kiemelkedő érték – különösen
egy olyan országban, ahol mindenütt iható a csapvíz, és vízminősége
megfelel az európai átlagnak.
Szakértők és laikusok bevonásával végzett kutatások és felmérések
igazolják, hogy a budapesti csapvíz tisztaságra, összetételre és
ízre sem különbözik egy ásványvíztől, sőt, ásványianyag-tartalma
alapján is az ásványvizek középmezőnyébe tartozik. Az ásványi
anyagoktól (magnézium- és kalciumionok) pedig nem kell tartani,
mert bár ezek felelősek a víz keménységért és a vízkőért, ami
azonban a gépeknek ártalmas, nekünk embereknek kifejezetten
egészséges.
Ezek alapján nem kell aggódni az esetleges arzén-, klór- vagy
ólomtartalom, netán gyógyszermaradványok miatt sem. A Nemzeti
Népegészségügyi Központ (korábbi ÁNTSZ) rendszeresen ellenőrzi
hazánk ivóvíz-szolgáltatóit, és számos tényezőt figyel, amelyek
rendre a határérték alatt maradnak. Az 1975 előtti lakóházakban,
ha nem cserélték le azóta a vezetékeket, szennyeződhet ólommal a
csapvíz. (ingyenes vízvizsgálatra jelentkezés: olom@oki.antsz.hu).
Ha ilyen régi házban lakunk, minden használat előtt folyassuk 10
mp-ig a vizet, mielőtt megisszuk, vagy főzünk vele.
Az ásványvíz-fogyasztás tehát nem csak, hogy nem egészségesebb,
de a környezetet is jobban terheli, mind a szállítási költségek, mind
pedig a keletkező PET-palack hulladék révén. Utóbbi, bár 100
százalékban újrahasznosítható lenne, az esetek kétharmadában
még mindig a kommunális szemétben végzi. Ráadásul a víz és
műanyagpalack oldala kölcsönhatásba lép egymással, súrlódásuk
során pedig mikroszkopikus darabkák kerülhetnek a vízbe.
MK

Légtisztítógép és sószoba vigyáz
a gyerekek egészségére
Légtisztítás, párásítás, sószoba – a József Attila-lakótelepi Epres óvoda egyedülálló figyelmmel óvja a gyermekek légúti
egészségét, de légtisztító berendezés már minden ferencvárosi óvodában működik. Mivel a rossz levegőjű városokban
lakó gyerekek körében egyre gyakoribb az asztma és más légúti problémák, nagy szolgálatot tesznek a berendezések.
A sárga csoport érkezésünkkor éppen letelepedik a sószoba
szőnyegére, hogy mesét hallgasson az óvónénitől, miközben
észrevétlenül egészséges, sós levegőt lélegezhet be. A levegőben
érezni lehet az antibakteriális hatású só jelenlétét, a sógenerátor –
ami a finommá porított sót a levegőbe fújja – halk zúgása és a szoba
színvilága nyugtató hatással van mindenkire, aki belép.
780 kilónyi parajdi sótömböt és sótéglát építettek be a szobába
– mondja el Kovácsné Luczás Ágnes, az óvoda vezetője, majd
hozzáteszi, vezetői pályázatának sarkköve volt a sószoba
létrehozása, amelyet 1,2 millió forintnyi saját forrásból tudott
megvalósítani az óvoda. Megtehették, hiszen jól felszerelt, jó karban
lévő intézményről van szó, a 2019-es év fejlesztési összegeit erre a
célra fordították. A heti rendszerességű sószobai foglalkozások célja
az immunrendszer erősítése, az egészségmegőrzés, a prevenció. A
száraz só aeroszol a légzés során bejut a légutakba, elősegíti a tüdő
tisztulását, segíti az ellenálló képességet, jótékony hatása van az
idegrendszerre is.
Az óvónők maguk állították össze azokat a tevékenységeket,
amelyek során a legjobban hasznosítani tudják a szoba adottságait.
A mesehallgatáson túl aktívabb, a légzést tudatosan is használó
foglalkozásokat is tartanak: mondókáznak, énekelnek a gyerekekkel,

de játékos légzőgyakorlatokra is sor kerül. A léggömbfújás, és a
szívószálas magválogatás például mély és intenzív lélegzetvételt
igényel, ami segíti a sós inhalációt.
Az óvoda a sószoba telepítésével, üzemeltetésével,
felhasználásával kapcsolatos tapasztalatait örömmel osztja meg
a kerületi intézményekkel, már eddig is voltak intézményvezetők,
akik eljöttek tapasztalatot gyűjteni. A Csicsergő óvodában már az
engedélyeztetésnél jár az eljárás, de három bölcsőde, a Pöttyös, a
Varázskert és az Aprók háza is rendelkezik ilyennel.
Az önkormányzat jóvoltából 2019 év végén minden kerületi
óvoda csoportszobájába telepítettek légtisztító berendezést, hogy
segítse csökkenteni a légzőszervi megbetegedéseket. Szellőztetés
ide vagy oda, egy szoba levegőjében bacilusok, vírusok és jelentős
menyiségű szállópor lehet. Ezek kiszűrésében segít a többféle
szűrővel is felszerelt légtisztító.
A légtisztító mellett a téli, fűtési időszakban évek óta minden
csoportszobában mobil párologtatókkal is javítják a levegő
minőségét. Az óvodavezető reményét fejezte ki, hogy a fejlesztések
hatására kevésbé fertőzik meg egymást a gyerekek, és csökken
az allergiás, valamint a felsőlégúti megbetegedések száma az
óvodában. 					
(M.K.)
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Pinceszínház havi műsor
1. vasárnap
4. szerda

15:00
18:30

Székely Csaba: Bányavirág**
Benkó Dixieland Band - Dixie Klub

5. csütörtök
19:00 Bernard Slade:
			
Még egyszer, veled, ugyanitt
			
– nyilvános főpróba
6. péntek
19:00 Bernard Slade:
			
Még egyszer, veled, ugyanitt 			BEMUTATÓ
8. vasárnap
11:00 Csukás István-Darvas Ferenc:
			
Ágacska
		
19:00 Donald Margulies: Vacsora négyesben
9. hétfő
19:00 Balázs Ágnes: Meghallgatás
10. kedd
19:00 Bernard Slade:
			
Még egyszer, veled, ugyanitt
11. szerda
18:30 Benkó Dixieland Band - Dixie Klub
12.csütörtök
19:00 Háy János: A Herner Ferike faterja
13. péntek
15:00 „Feleségek felesége”
Emlékműsor Szendrey Júliáról a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából*

		
16. hétfő
17. kedd		
18. szerda

19:00
19:00
19:00
18:30

Gregg Opelka: C’est la vie
Scott McPherson: Marvin szobája
Donald Margulies: Vacsora négyesben
Benkó Dixieland Band - Dixie Klub

21. szombat
19:00
			
23. hétfő		
19:00
24. kedd		
19:00
			
25. szerda
18:30
26. csütörtök
19:00
27. péntek
10:00
			
			
19:00
28. szombat
15:00
29. vasárnap
19:00

Michael John LeChiusa:
HELLO AGAIN
Székely Csaba: Bányavirág**
Bernard Slade:
Még egyszer, veled, ugyanitt
Benkó Dixieland Band - Dixie Klub
Per Olov Enquist: A tribádok éjszakája
Legyél a cimboránk!
– A Cimbora Együttes
interaktív gyermekműsora*
Balázs Ágnes: Meghallgatás
Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
Scott McPherson: Marvin szobája

ÁLLÁSAJÁNLAT
Csatlakozzon hozzánk!

A Magyar Hospice Alapítvány több mint 20 éve segíti a
végstádiumú daganatos betegeket. Célunk, hogy szeretettel
teli, békés napokat biztosítsunk pácienseink számára. Most
otthonápolási csapatunkba keresünk rész- vagy teljes idős
munkatársat határozatlan időre. Ami biztos, hogy a megfelelő
jelölt egy barátságos, egymásra odafigyelő csapat megbecsült
tagja lesz.

AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELEI:
Hospice szakápolói, vagy OKJ 54, OKJ 55 ápolói képesítés és öt
éves, a végzettségnek megfelelő, fekvőbeteg osztályon szerzett
gyakorlat, érvényes működési, nyilvántartási és kamarai tagsági
igazolvány, erkölcsi bizonyítvány. Otthoni betegellátásban szerzett
tapasztalat és hospice alaptanfolyam megléte előnyt jelent.
A munkavégzés helyszíne elsősorban Buda.
Fényképes önéletrajzát ide várjuk: katalin.demeter@hospicehaz.hu

Programok 10 - 12 óráig:

MEGHÍVÓ

10:00 - Ferenczi György és a Rackajam
10:30 - Dramatic Art
11:30 - Bartók Táncegyüttes

Ferencváros Önkormányzata meghívja

az 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
emlékére szervezett ünnepségre.

Öltözz forradalmárnak!
fotózás korabeli jelmezekben

KOSZORÚZÁS
Időpont: 2020. március 15. 9:30
Helyszín: Kossuth-dombormű (Köztelek – Ráday utca sarok)

PILVAX KÁVÉHÁZ A BAKÁTS TÉREN
Utazzunk vissza az időben, és éljük át
az 1848-as Pilvax kávéház hangulatát!

Korhű bajuszkészítő kézműves foglalkozás
Deákkenyér sütő verseny
A rendezvényen kávéval, teával és forralt borral várjuk
az ünneplőket.

Női hiány

Nem értek a focihoz. Nem úgy nem értek, mint annakidején
Dávid Ibolya, akinek igazságügy miniszterként állást kellett volna
foglalnia a Fradi-keménymagjának antiszemitának látszó vagy
hallatszó bekiabálásai ellen, hanem úgy nem értek, hogy soha
életemben nem láttam egyetlen futballmeccset sem, de egyetlen
sporteseményt sem, soha. Nem tartom ezt szégyennek, mert vannak
olyanok, akik soha nem tévednek azokra a terepekre, ahol viszont
én mozgok otthonosan. Vegyük például az operát. Ha az Opera 120
éves fennállása miatt fotókiállítást rendeznének a hatodik kerületben
és mindenféle jelmezben látnánk Rösler Endrét vagy éppen magát
Sándor Erzsit, vajon hányan tudnák a járókelők közül, hogy kik ők
és mit csinálnak a fotón idétlen kosztümökben.
Így vagyok én a közterekre kitett ferencvárosi tornaklub
fotóival. Május volt, amikor Tarlós-Bácskai-Kubatov megnyitotta
a közterületeket lefedő fotókiállítást a Bakáts téren, és amikor
arról beszéltek, hogy a 120 éves egyesület a klubhoz szorosan
köthető helyszíneken állította ki a 785 darab fotót, nehéz volt nem a
politikai haszonra gondolni azonnal, hiszen hát miért lenne a Ferenc
téri játszótér vagy a Tinódi utcai viharvert parkkerítés a Fradihoz
szorosan köthető helyszín? Az is elgondolkodtató volt, hogy vajon
fotónak nevezünk-e bármit, ami szemcsés, szétesett, komponálatlan,
ám mivel emberek vannak rajta határozottan hasonlít a fényképhez.
A sok amatőr kép eleinte kifejezetten zavart, aztán megszoktam.
Amit az ember ennyit néz, azt voltaképpen alig látja, de néha
kutyasétáltatás közben arra ocsúdok, hogy a Ferenc téri peepshow-t kifejezetten megkedveltem. A koncepció szerint a Ferenc
téri képek a Föld körül címet viselik, és valóban nálam idősebb
egykori sportolókat lehet látni fénykorukban, fecskére vetkőzve.
Gyakorta kedvtelve nézegetem az izmos férfi tomporokat,
kidolgozott combokat, szőrős felsőtesteket, akik akkoriban az
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egyszerű magyarok helyett utaztak a nagyvilágban. Látom a
kisportolt férfiakat, akik rendszerint összekapaszkodva, karéjban
állva, vagy egymáson hemperegve villognak a fotókon és a téren
áradó tesztoszteron lökethez hozzá képzelem az öltözőszagot.
Azt hiszem a kiállítás szervezőit nem feltétlenül az idősödő,
kutyasétáltó nők erotikus felgondolásai vezették, amikor kitették
ezeket a képeket azokról a ma már bácsikról, akik egykor
sportolóként bejárták Egyiptomtól Ausztráliáig a világot és a képek
tanúsága szerint mindenütt pontosan úgy viselkedtek, mintha ki se
léptek volna a klub büféjéből.
Bár az, hogy a kiállítás szervezői közül egyáltalán bárki gondolt
volna a nőkre erősen kérdéses. A Tinódi utcai kerítésére biggyesztett
fotók között két nő látható összesen, az egyik kétszer is, a Bakáts
téren egy, aki valakinek a felesége és ő maga is sportoló. A fotón
hátrébb áll, mint a párja, miképpen alighanem az életben is.
Feltehetően minden férfi olimpikon mögött áll egy nő, aki lehetett
volna olimpikon.
Az általam naponta látott fotók mind férfiakról készültek, akik
magányosan vagy csoportosan küzdenek, izzadnak, edzenek
valamiért, ami engem amúgy hidegen hagy, sokakról nem is tudom
kicsodák. Ám azt látom, hogy nők csak elvétve kapnak helyet
köztük, holott nincs okom feltételezni, hogy ne edzettek, harcoltak,
küzdöttek volna éppen úgy, mint a férfiak azért a valamiért, ami
engem hidegen hagy. Ám úgy tűnik a 120 éves tornaklubot is
hidegen hagyja az emlékük és a teljesítményük is, hiszen csak
elvétve és legfeljebb háziasszonyként emlékeznek meg róluk
és ebben a gesztusban a sport-politika-hatalom-Magyarország
tökéletesen egységes az elmúlt 120 évben akkor is, ha márciusban
végre tényleg leszedik a 785 fotót. Senki sem fogja észrevenni a
hiányukat. 				
(sándorerzsi)

22

FERENCVÁROS

EGÉSZSÉG

EGÉSZSÉG

A kormány harcot hirdetett
a kuruzslás ellen

Kevés ma már az olyan ember, akivel ne történt volna meg, hogy a hagyományos orvoslás csődöt mondott betegsége
gyógyításában, ezért alternatív gyógyászhoz fordult. Ez utóbbi azonban köztudottan ingoványos terület, hiszen a megszámlálhatatlan módszer és ígéret között nehéz eligazodni, hiteles, “valódi” szakembert találni. Talán ezért is döntött
úgy a kormány, hogy február 15-vel számos ponton szigorította a „kuruzsló törvényt” amely azonban a különböző
szakmákban felháborodást, vagy félelmet váltottak ki. Úgy tűnik ugyanis, hogy aki például coachként vagy művészetterapeutaként dolgozik – egészségügyi végzettség nélkül – sarlatánnak számít, aki viszont angyalokkal vagy sámándobbal
gyógyít, az nem. És bár a jogalkotó a módosításokkal a betegbiztonság növekedését és a szakma védelmét célozza, azt
senkinek nem lehet előírni, hogy kihez forduljon segítségért.
Az Országgyűlés tavaly decemberben szavazta meg a Btk.
kuruzslásra vonatkozó módosítását, amely alapján február 15.
után a jogosulatlanul végzett pszichoterápiás gyakorlat és nem
konvencionális gyógyító- és természetgyógyászati eljárások
folytatása is büntethető lesz. Hogy mely eljárás nem konvencionális,
azt a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásáról szóló rendelet
határozza meg, amely 3 csoportba osztja ezeket:
1. Csak orvos által végezhető tevékenységek: manuálterápiás
eljárások, hagyományos kínai orvoslás, neurálterápiás módszerek.
2. Csak szakképesítés megszerzése után végezhető természetgyógyászati tevékenységek: akupresszúra, alternatív mozgás- és
masszázsterápiák, életmód-tanácsadás és terápia, reflexzóna terápia
3. Vizsgával záruló továbbképzéssel megszerezhető képesítés
után végezhető tevékenységek: alternatív fizioterápiás módszerek,
bioenergiát alkalmazó módszerek, fitoterápia, fülakupunktúrás
addiktológiai eljárások, kineziológiai módszerek, szemtréning
eljárások
Ebben a listában azonban nem szerepelnek azok a tevékenységek,
amelyeket a köznyelv sokkal inkább nevez kuruzslásnak, mint
például a szellemgyógyászat, az energiagyógyászat vagy épp a
hangtálterápia. Jogászok arra hívják fel a figyelmet, hogy hiába
módosítják a jogszabályokat, a semmilyen végzettséggel nem
rendelkező „sámánt” továbbra sem fogja ellenőrizni senki, míg
egy manuálterapeuta, aki lumbágót gyógyít, a szigorítások után
akár börtönbe is kerülhet, ha nincs orvosi végzettsége.
Ez nem vicc, hiszen a büntetési tétel változatlan, azt már a korábbi
törvény is kimondta, hogy 3 év szabadságvesztés róható ki arra, aki
"az orvosi gyakorlatra jogosultság színlelésével" tevékenykedik úgy,
hogy nem rendelkezik orvosi tevékenységre jogosító oklevéllel.
Lapunk több segítő szakmában dolgozó személyt megkeresett, de
nyilatkozni egyikük sem kívánt. Többen azt mondták, attól tartanak,
hogy ha megszólalnak, felhívják magukra, vagy szakmájukra a
figyelmet, ami egy esetleges ellenőrzést, vagy büntetést vonhat
maga után. Egybehangzóan azt állították: a szabályozással nincs
baj, valóban szükség van a kóklerek kiszűrésére, de csak a
páciensek dönthetik el, hogy milyen módszert, terápiát, szakembert
választanak. Ez pedig sok esetben nem az oklevél vagy diploma
meglétén múlik.
A nyilvánosságot csak a pszichológia területén dolgozó mentális
segítők vállalták. A több szakmai szervezetet tömörítő Mental-For
Csoport konferenciát is szervezett a témában, ahol a résztvevők
egyöntetűen kinyilvánították, hogy a jelenlegi bizonytalan jogi
helyzet több ezer mentális segítő munkáját, és a hozzájuk segítségért
fordulók gyógyulását nehezíti. Úgy fogalmaztak, bizonytalan,
hogy ezután milyen szolgáltatásokat nyújthatnak leglálisan az
intézményesített mentális segítő szakmák képzett művelői.
A februári konferencia egyik előadója, dr. Kadlót Erzsébet ügyvéd,
a Magyar Kriminológiai Társaság főtitkára számos bizonytalanságra,
illetve tisztázatlan kérdésre hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva,

hogy pontosítani kell a jogszabályt. – Az megengedhetetlen, és
hatalommal való visszaélésnek számít, ha egy BTK. tényállás
úgy lép hatályba, hogy nem kiszámítható, hogy az alapján kit
vonnak felelősségre. Ez az önkényes jogalkalmazás melegágya
– fogalmazott.
A mentális segítőket azért érinti különösen érzékenyen a
törvénymódosítás, mert abban nevesítve lettek a pszichoterápiás
gyakorlatok, melyeket ezentúl csak szakorvosok és klinikai
szakpszichológusok végezhetnek, ugyanakkor a pszichoterápia
fogalma nincs tisztázva. Pedig többek között párterapeuták, coachok
és tanácsadók is dolgoznak ezen a területen államilag elismert
végzettséggel, de mostantól ők is kuruzslóknak minősülhetnek.
A konferencián résztvevő dr. Álmos Péter Zoltán, a Szegedi

Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika egyetemi adjunktusa
a Magyar Orvosi Kamara képviseletében erre annyit mondott:
„pszichoterápiát a pszichoterapeutától”. - Olyanok is végzik ezt a
tevékenységet, akiknek, nem hogy pszichoterápia szakvizsgájuk,
de még egészségügyi szakképesítésük sincs. Ha egy mentálhigiénés
képesítéssel rendelkező pedagógushoz kerül egy beteg, az
tragédiába is torkollhat. Lehet, hogy ez a törvény módosítás nem
a legjobb válasz a fennálló problémákra, de egy pici előrelépést
biztos, hogy jelent – jelentette ki.
A konferencián egyetértettek abban, hogy a kuruzsló törvény
módosítása nem feltétlenül alkalmas a kóklerek kiszűrésére, viszont
lehetővé teszi, hogy akár egy páciens, akár egy kolléga feljelentse
a szélhámost, aki mostantól súlyos büntetést is kaphat. Ha viszont
a törvény minden betűjét a visszásságok ellenére betartattják, sok
hasznos munkát végző mentális segítő tűnik majd el. Épp ezért
a szakmai szervezetek megállapodtak, hogy kérik a jogalkotót
a szabályozás mielőbbi felülvizsgálatára, amelyhez felajánlják
szakmai segítségüket.
Azt azonban semmi sem tudja befolyásolni, hogy egy problémával
küzdő egyén kihez fordul segítségért és miben hisz. Akik
kuruzslásnak tartják a nem orvosi kezeléseket, módszereket, eddig is
csak a hagyományos egészségügyi ellátáshoz fordultak. Akik pedig
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– Mielőtt bevinnénk kuruzslásért, megnézné
a torkomat és az őrmester derekát, drága Biri néni?!
az alternatív lehetőségeket preferálják, eddig sem az orvosi diplomát
keresték, hanem hitüket, meggyőződésüket követték, és ezután is így
tesznek majd. Az az állam feladata, hogy biztosítsa a betegbiztonság
feltételeit, de hogy egy beteg mitől, és kitől érzi magát biztonságban,
azt csak ő tudja. Kérdés, hogy ennek eldöntéséhez van-e elegendő
információja, tudása?!				
(Sz.D.)
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Üzletfilozófia Ariadné fonalából

Egyedi tervezésű, de méretre szabható női ruhák, szép és elegáns kardigánok, pulóverek készülnek a Ferenc körút
kis varrodájában, amelyet Szécsényi Gábor vezet családi vállalkozásként. A kedves üzlet szíve és lelke azonban két
mosolygós nő: Éva és Marina.
Működik egy kis szabóság a Ferenc körút 18. szám alatt, és az
„alatt” szót most szó szerint kell érteni, hiszen alagsori helyiségről
van szó, ahol bár sötétséget várnánk – ide belépve mindig fénnyel
telik meg az ember szíve-lelke. A barátságos hangulat elsősorban
annak a két nőnek köszönhető, aki – akár esik, akár fúj – kedves
mosollyal fogadja a betérőt. Az egyikük Hegedűs Éva, a másik Imrei
Marina – utóbbi hölgy nemcsak nevében orosz. Habár kiválóan
beszél magyarul, a gyönyörű orosz akcentust azért erősen hallani.
A Mester Varrodában járunk, amelyet családi vállalkozásként
működtet Szécsényi Gábor, akinek az édesapja valamikor a hetvenes
években kezdte a szakmát. Pontosabban a divatáru-kötöttáru készítő
mesterséget, aminek azért van jelentősége, mert a Mester Varroda
nem csak egyszerű ruhajavító üzlet: itt egyedi tervezésű női ruhák
készülnek, szép és elegáns kardigánok, pulóverek, amiket a vásárló
igénye szerint méretre szabnak.
A Szécsényi család korábban a főváros külső kerületeiben
dolgozott, csaknem tizenöt éve kerültek az 52 négyzetméteres
ferencvárosi üzlethelyiségbe, ahol eleinte kizárólag divatárukészítéssel foglalkoztak. A Szécsényi Gábor által tervezett és a
hölgyek által készített ruhák az ARIADNÉ márkanév alatt futnak
– de ne csodálkozzék rajta az olvasó, ha ezzel a márkával a modern
plázák csillogó-villogó üzleteiben még nem találkozott. Habár az
innen kikerült ruhák különleges, egyedi darabok, a szerény tőkével
rendelkező kis családi vállalkozás nem arra hivatott, hogy a plázák
népét meghódítsa. Pedig van köztük olyan Chanel-fazon is, ami
bárhol megállná a helyét.
– Szerencsére vannak törzsvásárlóink, akik ismerik a termékeinket,
és tudják, hogy jó minőségű alapanyagokból, magas színvonalon
dolgozunk. Mi értük vagyunk, őket szolgáljuk ki – magyarázza az

üzlet tulajdonosa, aki nem rejti el a szakma sorsával kapcsolatos
borúlátását sem.
Mint mondja, a 2008-2009-es válság, valamint a kínai ipar
világszerte érezhető egyeduralma a magyar textilipart szinte
teljesen tönkretette. Az olcsó ázsiai ruhaneműk elárasztották a
világot, manapság olcsóbb és egyszerűbb új inget venni, mint a régit
megjavíttatni, arról nem is beszélve, hogy az egyedi tervezésű és
helyi gyártású ruhákra sincs nagy igény. A kereslet-kínálat törvénye
– mint Szécsényi Gábor fogalmaz – olyan „vastörvény”, aminek az
erejével lehetetlen szembeszállni. Ennek az lett a következménye,
hogy Magyarországra immár ruha-alapanyag sem nagyon érkezik.
A kőkemény versenyt csak a tőkeerős multik élik túl.
– Régen hozzánk jártak ruhákért és alapanyagért Nyugatról is,
most meg szinte szövetet sem kapni – dohog a boltvezető –, nem
csoda, hogy a szakiskolai képzések is eltűntek. A csepeli textilipari
középiskola megszűnt, ma alig tudok egy-két iskolát az országban,
ahol divatáru-kötöttáru készítő képesítést lehetne szerezni. Itthon
ebben az ágazatban nagyon keveset lehet keresni. Nincs utánpótlás,
és óriási kihívás varrónőt találni. Mi lesz így a szakma jövőjével?
A kérdés jogos, ám a levegőben marad: egyikünk sem tud
válaszolni. Inkább Évát és Marinát nézzük, akik lebilincselő
kedvességgel szorgoskodnak. Azt mondják, szerintük éppen
ez az üzletük egyik legfőbb vonzereje: itt olyan emberséges
kiszolgálással találkozik a vevő, amit máshol nemigen kap meg.
A legszebben Marina fogalmazza meg a kis családi cég filozófiáját:
„mi beletesszük a szívünket és a lelkünket” – mondja magyarul, de
igazából Puskin szépséges anyanyelve cseng a fülünkben.
Kácsor Zsolt

Tényleg rossz ötlet
tévére elaludni?

Valószínűleg mindenki kívülről fújja, hogy rosszat teszünk az alvásunknak azzal, ha lefekvés előtt tévét, monitort,
okostelefont bámulunk, mert a fénye megakadályozza az elalvást segítő melatonin termelését. A kiábrándító valóság
azonban az, hogy annyira pörgős, stresszes tud lenni egy átlagos munkanap, hogy sokan a lefekvés idejéig képtelenek
kitisztítani a fejüket, és kellőképp ellazulni a pihentető alváshoz. Ilyenkor, jobb híján a tévé duruzsolása ringat álomba
minket. Ha azonban már tévé nélkül nem is tudunk elaludni, cseberből vederbe kerültünk. Utánajártunk, mennyire
káros ez a gyakorlat.
Egy ideális világban mindannyian kikapcsolnánk a kütyüinket
a lefekvés előtti órában, vennénk egy forró fürdőt, olvasgatnánk
egy keveset, meditálnánk, majd álomittasan zuhannánk be a
levendulaillatú ágyneműk közé. A valóság ezzel szemben az,
hogy rengeteg ember –az amerikaiak 60 %-a - csak a tévére képes
elaludni. A köztudatban ez úgy él, mint valami borzasztó szokás,
ezért arra buzdítanak minket, hogy száműzzük a készüléket a
hálószobából. Csakhogy a streamingszolgáltatások korában ma már
a telefonokon, táblagépeken és laptopokon is korlátlan mennyiségű
tartalmat lehet elérni, így a tévé száműzése sem jelent akadályt.
Miért alszunk el könnyebben a tévé előtt?
Egyesek számára az elalvás igazi kínszenvedést jelent, mert
ahogy lecsukják a szemüket, agyalni kezdenek az aktuális
problémáikon, a világ folyásán vagy bármi egyében, ami éppen
foglalkoztatja őket. Ha valaki ennek tetejében még szorongó alkat
is, még reménytelenebbé válik az egész. Dr. Faludi Béla klinikai
neurofiziológus, szomnológus kérdésünkre elmondta, sokan
azért szoknak hozzá a tévére elalváshoz, mert így elfedhetik a
környezeti zajokat, elterelhetik a gondolataikat és enyhíthetnek
a belső feszültségükön. Másoknál pedig pusztán arról van szó,
hogy megnyugtatónak találják a tévé hangját, mivel csendben
nehezebben tudnak elaludni. A pécsi Alvásdiagnosztikai Központ
vezetője mégis azt állítja, tapasztalatai szerint a tévézés akkor is
csak pótcselekvés. – Nem használ – jelentette ki a szakember,
mégpedig azért, mert ha tévézek, akaratlagosan nem alszom, hiszen
a tévé kényszeríthet arra, hogy fennmaradjak. Például álmosak
vagyunk, de továbbnézzük kedvenc sorozatunkat, miközben már

rég elaludtunk volna. A tévéből jövő kék fény pedig eleve éberségre
sarkall. Ha valaki inszomniás, mindenképp ki kell iktatni a zaj, és
fényhatásokat – összegezte tanácsait a szomnológus.
A szakemberek többsége szintén egyetért azzal, hogy nem valami
bölcs dolog rendszert csinálni a tévére elalvásból. Az alváshigiénia
ugyanis szorosan összefügg a mentális jólétünkkel. A melatonin
termelés akadályozása miatt tehát a többség úgy gondolja,
semmiképp sem elfogadható a gyakorlat.
A kutatók szerint számolni kell azzal is, hogy agyunk alvás közben
is feldolgozza a hangokat, szóval ha egész éjjel megy a tévé, az
nem fogja a nyugodt pihenést szolgálni. Az, hogy mit hallunk, a
mély alvás szakaszában akár álmainkat is befolyásolhatja. Kérdés,
hogy mindenkire ugyanúgy hat-e a tévézés. Jeanine Joy alváskutató
szerint nem lehet mindenkire ráhúzni ezt a sémát. Ha valaki a
napközben kimegy a szabadba, és kicsit sportol, a kék fény kevésbé
fogja megzavarni a cirkadián ritmusát.
Bizonyos esetekben felmerülhetnek előnyök is. A tévé például
elfojthatja azokat a bosszantó hangokat, mint a kutyaugatás, a
szirénázás vagy a szomszédok civakodása. Más kutatók szerint pedig
a tévézés a poszttraumásstressz-zavarban (PTSD) szenvedőknek is
segíthet az elalvásnál. Ennek ellenére abban mindenki egyetért, hogy
alapesetben az elalvás előtti 1-2 órában már nem szabad bekapcsolni
a készüléket. Elalvást segítő módszer lehet az olvasás, a vezetett
relaxáció, vagy relaxációs zene hallgatása elalvás előtt. Akinek
pedig sehogy sem megy, jobb, ha konzultál egy terapeutával, vagy
ellátogat egy alvásközpontba.
(T.D.)
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Nyitva az aranykapu

A magyar bajnoki cím szempontjából rendkívül fontos mérkőzést játszottak lapzártánk előtt az Üllői úti Groupama
Arénában. A címvédő Ferencváros a trónkövetelő Fehérvárt fogadta 15 ezer néző előtt.
A zöld-fehérek a meccs nagy
részében fölényben futballoztak,
nyomást gyakoroltak a vendégekre.
Kimaradt lehetőségek után a második
félidő elején megszerezték a vezetést,
és bár ezután a korábbiaknál többet
próbálkoztak a fehérváriak, komoly
helyzetet nem tudtak kidolgozni. A
Fradi játékosai többször hibáztak
gólhelyzetben, és a hajrában még
egy 11-est is kihagytak. Így 1-0
lett a vége, és ezzel a győzelemmel
óriási lépést tett a Ferencváros

az újabb aranyérem felé. Az FTC
veretlenségi sorozata 17 meccse tart a
bajnokságban, míg pályaválasztóként
47 találkozón nem talált legyőzőre a
IX. kerületi csapat.
Ahogy mondani szokás, ezt
az aranyérmet – a 31.-et – már
csak a Fradi veszítheti el. Ezért
mondta a kapus Dibusz Dénes,
hogy ugyanolyan koncentráltan
és alázatosan kell játszaniuk a
továbbiakban is, ahogy eddig tették.

Foci a metróban
1903. március 1-én, a Millenárison játszották az első FTC–MTK bajnoki labdarúgó-mérkőzést. Akkor 3-1-re nyert a
Fradi, akárcsak a legutolsón, 2019. március 9-én, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A közel 270 tétmeccs, köztük 215
bajnoki örökrangadó előtt tisztelegve nyílt kiállítás a budapesti metróban.
Az első két magyar bajnokságot a BTC nyerte meg, ám 1903tól 1929-ig csak az FTC és a MTK végzett az első helyen. A nagy
mérkőzéseket, így két csapat meccseit is az angolból átvett derby
szóval illették, majd 1931-ben az akkori sportnapilap pályázatot
írt ki ennek magyarosítására. Végül 1935-ben egy salgótarjáni
fodrászsegéd, Bendekovits Gyula javaslatára kezdték rangadónak
hívni a fontos összecsapásokat, és mint a legrégebbi, legpatinásabb
párharc, az FTC–MTK mérkőzés kapta az örökrangadó nevet.
A zöld-fehér és a kék-fehér együttes meccseinek történetéről nyílt
MetróArt kiállítás február 14-én, Hidegkuti Nándor halálának 18.

évfordulóján a fővárosi metróban. A 36 tabló egy hónapig látható
az M2, az M3 és az M4 szerelvényein. A tárlatot a Magyar Zsidó
Kulturális Egyesület szervezte, és a megnyitón elhangzott, hogy az
FTC és a MTK versengése az egész magyar futballkultúráról is szól,
sőt túlmutat a labdarúgáson. A fotókat a Fradi Múzeum és a Magyar
Olimpiai és Sportmúzeum biztosította, a képeket különféle tematika
köré rendezték a kiállítást készítő sporttörténészek. A szöveges
tablók bemutatják az örökrangadó helyszíneit, a legemlékezetesebb
párharcokat és azokat a labdarúgókat, edzőket, akik mindkét
egyesületben szerepeltek, dolgoztak.

20. bajnoki címét szerezte a Fradi top atlétája
A magyar férfi atlétika egyik legsokoldalúbb versenyzője
Galambos Tibor, a Ferencváros sportolója. A 29 éves atléta több
versenyszámban is nyert már országos bajnoki címet, és február
közepén megszerezte huszadik aranyérmét.
A budapesti BOK Csarnokban rendezték meg a fedett pályás
összetett bajnokságot. A felnőtt férfiak hétpróba versenyében a 60

m-es síkfutásban, távol- és magasugrásban Galambos volt a legjobb,
végül új egyéni csúccsal, 5178 ponttal lett első.
Az ifjúságiak hat számban mérték össze tudásukat. A tizenhat
éves ferencvárosi Zuber Marcell újabb remek eredménnyel jelezte,
hogy szép jövő előtt áll. A magasugrást megnyerte, majd egyéni
rekordját megjavítva bronzérmet szerzett.

Legyél te is szinkronúszó!
A Ferencváros szinkronúszó-szakosztálya idén ősszel lesz
ötéves. A balett, a ritmikus gimnasztika és az akrobatika elemeit
ötvöző látványos sportág sok munkát kíván az ifjú hölgyektől.
Az eddigi nagyszerű eredmények – különösen a Magyar Kupa
versenyein nyert érmek – azt bizonyítják, hogy Mester Lívia
irányításával kiváló utánpótlás-nevelés folyik a zöld-fehéreknél.
A Fradi szinkronúszói az utóbbi időben az új Ludovika Arénában
gyakorolnak, és a vízi tréningek mellett egyéb edzéslehetőségek
is a rendelkezésükre állnak.
A Ferencváros MK-győztes szakosztálya a hónap végén
várja azokat a 6 és 9 év közötti lányokat – és szüleiket –, akik
szeretnének kiváló szakemberek keze alatt készülni a hazai
és nemzetközi versenyekre. Február 24-én és 28-án 17.30kor kezdődik a válogató, amely során felmérik a jelentkezők

A jövő bajnokai

Ferencváros fiatal úszói a közelmúltban két rangos
utánpótlásversenyen is igazolták tehetségüket. A Jövő Bajnokai
Program keretében a Tüske uszodában mérték össze tudásukat a
gyerekek. Az összetett versenyt a Budapest I csapat nyerte meg,
amelynek hat fradista úszó is tagja volt. A nagy siker részben
nekik köszönhető: Orbán Boróka, Magyar Antónia, Keresztes

Emma, Takács Botond, Zanyi Ferdinánd és Grandpierre Krisztián.
Kecskeméten már kilencedik alkalommal került sor az
Aranyhomok-kupára. Ezúttal is mintegy ötszázan ugrottak
medencébe a különböző versenyszámokban, köztük az FTC
úszói is. A zöld-fehérek nagyszerűen szerepeltek, 11 arany-, 8
ezüst- és 9 bronzérmet vehettek át az eredményhirdetésen.

Sikeres válogató
A budapesti kadet birkózó-világ-bajnokságon való indulás szempontjából fontos versenyt rendeztek Somogyjádon. Az első válogató
viadalon mindkét fogásnemben szőnyegre léptek a fiatalok, és a lányok megmérkőztek egymással.
A Ferencváros utánpótlása ismét jól vizsgázott, három aranyérmet nyertek a zöld-fehérek. A szabadfogásúaknál Lengyel László (48
kg), Mizsei Zoltán (51 kg) és Gombos Alex (55 kg) végzett az élen. Nekik is köszönhetően a csapatversenyben az FTC lett az első.

Lezárultak a Sakk Diákolimpia
ferencvárosi döntői
A Kosztolányi Dezső Általános Iskolában rendezték meg a Sakk Diákolimpia kerületi döntőjét az év elején. Az eseményen 9 ferencvárosi általános iskola összesen 39 tanulója vett részt.

szárazföldi és vízi képességeit, utóbbit illetően két úszásnemben
mutathatják meg tudásukat a lányok. Akik sikerrel vesznek
részt a válogatón, rövidesen csatlakozhatnak a ferencvárosi
szinkronúszók csapatához.

A Kosztolányi Általános Iskola életében, e versenyen
kívül is, fontos szerepet játszik a sakk. Az intézményben, a
Sakkpalota Készségfejlesztő Oktatási Program keretein belül,
az alsó tagozatosok számára választható tantárgyként kínálják
a sakkot. A szellemi sportág elsajátítása ugyanis hatékony
segítséget nyújt a logikus, kreatív gondolkodás, a matematikai
és a logikai képességek, a térlátás és a stratégiai gondolkodás
általános fejlesztéséhez. A Diákolimpia kerületi döntőjének
lebonyolításához szükséges felszereléseket és a levezető bírókat
ezúttal hazánk legrégebbi gyereksakk egyesülete, a Barcza Gedeon
SC biztosította, de az önkormányzat is támogatta a rendezvényt.
A nemek és korosztályok szerint beosztott versengésnek komoly
tétje volt: az összesen 8 versenykategória győztese egyenes ágon

bejutott a Sakk Diákolimpia budapesti döntőjébe, a 2. helyezettek
pedig „pótdöntőbe” kerültek, ahonnan ugyancsak eljuthatnak
még a nagydöntőbe. A versenyzők körmérkőzéseket játszottak
egymással, ennek alapján dőltek el a helyezések. Valódi, éles és
izgalmas csaták folytak a gyerekek között, mindenki igyekezett
a legjobbját nyújtani. Ezzel együtt a verseny kiváló hangulatú
közösségi élményt is jelentett résztvevőknek. A fordulók között
a gyerekek lelkesen elemezték a mérkőzéseken kialakult
helyzeteket, miközben a kísérő szülők is az előtérben lévő
sakktáblák köré gyűlve vitatkoztak, hogy kinek a fia-lánya a
nagyobb sakkbajnok, és melyik stratégia a nyerő. A döntő végén
a díjazottak érmet, oklevelet és ajándékokat kaptak.
(M.P.)

28

FERENCVÁROS

KORONAVÍRUS

IDŐSÜGY

Kézfertőtlenítőket és maszkokat
kapnak a kerületi iskolák
a járványveszély miatt
Több intézkedéssel is igyekszik minimalizálni a fertőzés kockázatát a ferencvárosi önkormányzat a Kínából kiindult
Covid-19 (koronavírus) járvány miatt. Magyarországon még nem találkoztak a feltehetően tobzoskákból eredő
kórokozóval, ami elsősorban Kínában terjed, és ahol már közel 1800 ember halálát okozta.

Egy magyarországi kínaiakat tömörítő Facebook csoport a
média megkeresésére úgy reagált, fefüggesztik a hazautazást,,
amíg nem csitul a járvány. A jelentős kínai közösséggel
rendelkező Ferencváros is fontolgatja, hogy csatlakozik azokhoz
a fővárosi kerületekhez, amelyek cselekvési tervet dolgoznak ki
a koronavírus-fertőzés elleni fellépés segítésére. Az összefogást
László Imre XI. kerületi polgármester, volt kórházigazgató
kezdeményezte. A terv fókuszában az önkormányzati hatáskörbe
tartozó alapellátás megerősítése és a lakosság tájékoztatása áll,
bár felmerült az is, hogy a tömegközlekedési eszközökre is
kidolgozzanak fertőtlenítési tervet. Az önkormányzatok a terv
részeként kézfertőtlenítő automatákat helyeznek el az egészségügyi
és közintézményekben, illetve tájékoztatással és védőeszközök
beszerzésével igyekeznek könnyíteni a háziorvosok munkáját.
A hatóságok Ferencvárosban is kézfertőtlenítő gépeket állítanak fel az
iskolák ebédlőiben és az FMK-ban, illetve plusz fertőtlenítőszereket,
valamint védőeszközöket (pl. maszkot a konyhai dolgozóknak)
biztosítanak az oktatási intézmények számára - tájékoztatta lapunkat
a Polgármesteri Hivatal
A magyar kormány január 31-én operatív törzset állított fel az
óvintézkedések érdekében, a Nemzeti Népegészségügyi Központ
(NNK) pedig felállított egy állomást, ahol azonnal meg tudnak
vizsgálni minden fertőzésgyanús esetet. Az egészségügyi maszkok
iránt megnövekedett keresletet hazai börtönökben gyártott
maszkokkal elégítik ki.Az országba érkezőket folyamatosan szűrik
a határállomásokon, valamint a repülőtéren. A járvány gócpontjából
korábban hazahozott magyaroknak időközben lejárt a kórházi

karanténja, mind a heten panaszmentesen térhettek haza - közölte
Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter.
Aggódtak a koncertlátogatók
A vírusfertőzéssel kapcsolatos aggodalmakat jól mutatja, hogy
több ázsiaiak által üzemeltetett fővárosi üzletre kiírták a boltosok,
hogy “vietnamiak vagyunk”. Ferencvárosban pedig a Művészetek
Palotájában februárban fellépő hongkongi Kínai Zenekar
előadása előtt több néző is a fertőzéstől félve hívta a szervezőket,
biztonságos-e a koncerten való részvétel. A MÜPA akkor jelezte,
az NNK-tól kértek szakvéleményt, amely egy helyszíni felmérés
után engedélyezte a koncertet, ami végül teltházas volt.
Az év elején indult koronavírus-járványban eddig világszerte 1776
ember vesztette életét, a vírust világszerte 27 országban regisztrálták,
de Kínán kívül csak 5 öt halálos eset történt: Franciaországban,
Japánban, Hongkongban, Tajvanon, és a Fülöp-szigeteken. Az
áldozatok főként Vuhanból érkező kínai állampolgárok voltak.
Vakcina nélkül is eltűnhet
Itthon jelenleg nincs fertőzött beteg. Dánielisz Ágnes, az
NNK járványügyi főosztályvezetője egy tévéinterjúban jelezte:
influenzajárvány viszont van. A Kínából érkező csomagokat
nyugodtan át lehet venni és kibontani, a két ország közti hosszú
utat biztosan nem bírja ki a koronavírus, amely a szakember szerint
pletykák ellenére csak cseppfertőzéssel terjed. Az NNK zöld számot
is működtet, ahol a koronavírussal kapcsolatos kérdésekre adnak
választ. A 06-80-277-455, illetve a 06-80-277-456 szám 24 órában
hívható. Rusvai Miklós virológus az M1-en azt nyilatkozta, nagy a
valószínűsége, hogy a vírus vakcina nélkül is eltűnhet.

Tünetek és megelőzés
A köznyelvben koronavírus, a tudományos nyelvhasználatban
Covid-19 elnevezéssel illetett kórokozó okozta betegség
jellemző tünetei közé sorolják a fejfájást, köhögést, nehézlégzést,
izomfájdalmat, lázt és fáradtságot. A betegség jellemzően lázzal
kezdődik, amit száraz köhögés, majd egy hét után légzési
nehézségek követnek. A fertőzés lappangási időszakát legalább két

hétre taksálják a kutatók. A vírus ellen gyakori kézmosással lehet
védekezni. Az Egészségügyi Világszervezet eddigi adatai alapján
a fertőzöttek 82%-a enyhébb tünetekkel esik túl a betegségen,
15% kerül súlyos, és 3% kritikus állapotba. A halálozási arány
1% körüli.
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IDŐSÜGYI PROGRAMOK
Fiatalító tibeti
és kínai energia jóga
Február 27., március 5., 12.,
19., 26. (csütörtök), 10.00 óra
Helyszín: József Attilalakótelepi Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/b)
Mindentudás Akadémiája
szeminárium
A világtörténelem
leghíresebb kastélyai és
titkai: Turai Kastély
Február 27. (csütörtök),
15.30 óra
Helyszín: Házasságkötő terem
(Bakáts tér 1.)
Esések iskolája
Február 28., március 6., 13.,
20., 27. (péntek) 10.00 óra
Helyszín: József Attilalakótelepi Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/b)
Vízi torna
Február 28., március 6., 13.,
20., 27. (péntek), 16.00 óra
Helyszín: Weöres Sándor
Általános Iskola és
Gimnázium uszoda
(Lobogó u. 1.)
ÉRTESÍTÉS: A Molnár
Ferenc Általános Iskola
uszodája (Mester utca
19.) előre nem betervezett
felújítási munkálatok miatt
átmenetileg nem üzemel,
így az idősügyi programok
keretében meghirdetett vízi
torna foglalkozások ezen a
helyszínen határozatlan ideig
ELMARADNAK!
Kérjük, aki teheti,
csatlakozzon a Weöres
iskola uszodájában
megtartásra kerülő vízi
torna foglalkozásainkhoz.
Megértésüket és türelmüket
köszönjük!
Gyógytorna
Március 2., 9., 16., 23., 30.
(hétfő), 11.00 óra
Helyszín: Ferencvárosi

Művelődési Központ
(Haller u. 27.)
Nordic walking séta
haladóknak – Séta az
egészségünkért
Március 3. (kedd), 10.00 óra
Találkozó:
Lenhossék u. 24-28.
Gyógytorna
Március 4., 11., 18., 25.
(szerda), 11.00 óra
Helyszín: Ferencvárosi
Művelődési Központ (Haller u.
27.) és Dési Huber Művelődési
ház (Toronyház u. 17/b)
Én táncolnék veled…
Táncklub
Március 4., 11., 18., 25.
(szerda), 14.00
Helyszín: Ferencvárosi
Művelődési Központ
(Haller u. 27.)
3-1-2 meridián torna
Március 4., 11., 18., 25.
(szerda), 15.30 óra
Helyszín: Ferencvárosi
Művelődési Központ
(Haller u. 27.)
Március 5. (csütörtök), 15.00
Nőnapi táncdélután
Bozsó József és Vásári
Mónika előadóművészek
nosztalgia műsora: örökzöld
dallamokkal, ismert operett
részletekkel, filmzenékkel.
Helyszín: József Attilalakótelepi Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/b)
A rendezvény regisztrációhoz
kötött, jelentkezését az alábbi
lehetőségek egyikén várjuk:
e-mail:
idosugy@ferencvaros.hu
telefon: (06 1) 200 2284
Európa 2024 „Egészséges
Élmény” természetjáró
gyalogló program
Füvészkert látogatás kora
tavasszal
Március 7. (szombat), 10.00
Találkozó: Illés u. 25. sz. előtt

A ferencvárosi lakcímmel rendelkező időseknek a
programokon való részvétel díjmentes. A programváltoztatás
jogát fenntartjuk! Ha heti rendszerességgel szeretne
programjainkról e-mailben tájékoztatást kapni, kérjük,
jelezze az idosugy@ferencvaros.hu címen.
„A teljesség felé” idősügyi programokon a különböző

A programon való részvételhez
előzetes regisztráció
szükséges:
e-mail:
idosugy@ferencvaros.hu
telefon: (06 1) 200-2284
A sport ami teljessé tesz –
Így lettem én
Kopeczky Lajos beszélget
vendégével Szalóczy Pállal,
magyar újságíróval, riporterrel,
rádió- és tévébemondóval.
Március 9. (hétfő) 16.00 óra
Helyszín: Prizma Event
(Gönczy Pál u. 6.
pincehelyiség)
A programon való részvételhez
előzetes regisztráció
szükséges:
e-mail:
idosugy@ferencvaros.hu
telefon: (06 1) 200-2284
Mindentudás Akadémiája –
ókori szeminárium
Amikor Róma uralta
Egyiptomot
Március 10. (kedd), 14.00 óra
Helyszín: Ferencvárosi
Helytörténeti Gyűjtemény
(Ráday u. 18., bejárat az Erkel
utca felől)
Belső értékeink nyomában
Március 11. (szerda), 14.00
óra
Helyszín: Dési Huber
Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/b)
Macska- és állatbarátok
klubja
Március 11. (szerda), 17.00
óra
Helyszín: Ferencvárosi
Művelődési Központ (Haller
u. 27.)
Az életmódváltás
jelentősége a szervezetünk
alkalmazkodóképességének,
azaz biológiai egyensúlyának
helyreállításában
Március 12. (csütörtök),
14.30

Előadó: dr. Bártfai Katalin
gyógyszerész
Helyszín: Parajdi Sópince
(Vámház körút 11.)
Parádés Főzés Bartal Sándor
séffel
Március 16. (hétfő), 10.00
Menü: Potage (burgonya
és póréhagyma krémleves),
csirkemell, illatos gombaragu,
pappardelle
Helyszín: József Attilalakótelepi Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/b)
Board Game Café: Szenior
társasjáték klub
Március 17. (kedd), 15.00 óra
Helyszín: Ferenc krt. 17.,
alagsor
Filmklub
A tenger zamata (1983), olasz
romantikus vígjáték
Március 19. (csütörtök),
15.00 óra
Rendező: Carlo Vanzina
Helyszín: Ferencvárosi
Helytörténeti Gyűjtemény
(Ráday u. 18., bejárat az Erkel
utca felől)
Könyvtári Találkozások
Nők és tavasz az
irodalomban
Március 24. (kedd) 10.30 óra
Helyszín: FSZEK Boráros téri
könyvtára
Mindentudás Akadémiája
szeminárium
A világtörténelem
leghíresebb kastélyai és
titkai: Széchenyi kastély,
Nagycenk.
Március 26. (csütörtök),
15.30
Helyszín: Házasságkötő terem
(Bakáts tér 1.)
Cukorbeteg klub
Március 31. (kedd), 14.30 óra
Helyszín: FESZ, Dandár u. 28.

tevékenységeket, sportfoglalkozásokat minden résztvevő
a saját felelősségére, egészségi állapotának tudatában végzi.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat! Kérdéseivel, ötleteivel
keresse idősügyi munkatársainkat a (+36 1) 200-1223 vagy
200-2284 telefonszámokon vagy
az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen.
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AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT
MÁRCIUS 4., SZERDA 14.00
MÁRCIUS 18., SZERDA 14.00
Helytörténeti vetélkedő
Részletek: www.ferencvaroskalauz.hu/FHE
MÁRCIUS 8., VASÁRNAP 9.00
Fotóbörze
Varga Balázs: +36 (30) 831-9769,
varga.balazs@fmkportal.hu
Belépő: 400 Ft
MÁRCIUS 14., SZOMBAT 9.00-13.00
Tavaszi „Kincskereső” Ferencvárosi gyerek
bolhapiac
Jelentkezés: Arapovicsné Kiss Ágnes:
(30) 434-2092, kiss.agnes@fmkportal.hu
MÁRCIUS 14., SZOMBAT 10.00-12.00
REJTVÉNYFEJTŐ-KLUB
A részvétel ingyenes!
További információ:
Sáfáry Szabolcs: +36 (30) 732-1149
MÁRCIUS 21., SZOMBAT 18.00
STRÓFA TRIÓ VERS-ZENE KLUB
Belépő: 800 Ft
MÁRCIUS 21., SZOMBAT 18.30
Félévzáró Táncgála
A Közép-európai Ír Tánc Akadémia félévzáró
táncgálája; ír sztepptánc a tánciskola
tanítványai és az Erin ír tánc társulat
előadásában.
További információ. www.irtancakademia.hu
Belépő: 1 500 Ft
MÁRCIUS 26., CSÜTÖRTÖK 19.00
Laár András és Bornai Tibor koncertje
Belépő: 2 000 Ft (március 7-ig)
2 300 Ft (március 8-tól)
Jegyek kizárólag online válthatók:
laarandras.hu
NYÁRI MOZAIK ÉLMÉNYTÁBOROK
AZ FMK-BAN
ÓVODÁSOK ÉS ÁLTALÁNOS
ISKOLÁSOK SZÁMÁRA
június 22-től július 31-ig tartó időszakban
heti tematikával
További információ: +36 (30) 919-7207
TANFOLYAMAJÁNLÓ
GYEREKEKNEK ÉS FIATALOKNAK
No Comment Hip-Hop Tanfolyam
Hétfő és szerda 16.30-17.30
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom,
8 000 Ft/hónap. További információ: +36 (30)
343-8473, m.melinda@nocommenthiphop.
com, nocommenthiphop.com/
KIÁLLÍTÁSOK
VONZÁSOK ÉS VÁLASZTÁSOK
Vincze Angéla festőművész kiállítása
Megnyitó: március 13., péntek 18.00
Megtekinthető: április 7-ig
TAVASZI ZSONGÁS: A Szenior
Fotográfusok Klubjának fotókiállítása
Megnyitó: március 12., csütörtök 17.00
Megtekinthető: április 22-ig
TURAY IDA SZÍNHÁZ előadás

MÁRCIUS 1., VASÁRNAP 15.00
Báldi Mária: Egy szerethető nő
Vígjáték két felvonásban
Ráday Imre bérletár: 9 000 Ft
Kedvezményes nyugdíjas, diák: 8 400 Ft
Jegyár: 3 500 Ft
Kedvezményes nyugdíjas, diák: 3 000 Ft

DÉSI HUBER MŰVELŐDÉSI HÁZ
BARANGOLÁS
HANGSZERORSZÁGBAN
Március 6., péntek 9.30
Hangszerbemutató sorozat óvodásoknak
a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola
közreműködésével. Téma: a fúvósok
Ingyenes program!
Regisztrációt kérünk: desimuvhaz@desi.hu
CSALÁDI TÁNCHÁZ
Március 8., vasárnap 10.00
Magyar táncház kicsiknek és nagyoknak
a Bartók Táncegyüttessel.
10.00 kézműveskedés, 11.00 táncház
Belépő: 500 Ft/fő
(felnőtt- és gyerekjegy 2 éves kortól)
KIÁLLÍTÁS
L Gácsi Éva: Fényvilágom
Megtekinthető: március 27-ig
TÁBOROK
NÉPMŰVÉSZETI NAPKÖZIS TÁBOR
A BARTÓK TÁNCEGYÜTTES
SZERVEZÉSÉBEN
6-10 ÉVES GYERMEKEKNEK
JÚNIUS 22-26. (hétfő-péntek) 8.00-16.00
Információ és jelentkezés: desimuvhaz@desi.
hu címen, vagy a +36 (1) 280 6247 számon
MOZAIK ÉLMÉNYTÁBOROK
JÚNIUS 29. – JÚLIUS 3. (hétfőpéntek) 8.00-16.00
Színes programokkal várjuk MOZAIK
Élménytáborunkba az általános iskolás korú
gyerekeket.
Információ és jelentkezés: desimuvhaz@desi.
hu címen, vagy a +36 (1) 280 6247 számon

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
MESERENGETEG SOROZAT
Március 14., szombat 10.00
Boribon autózik, a Nefelejcs Bábszínház
előadása. Belépő: 1000 Ft/ fő
GÖRÖG TÁNCHÁZ A MYDROS
EGYÜTTESSEL
Március 14., szombat 18.00
Belépő: 1000 Ft
MESEÓRA SOROZAT
Március 31., kedd 10.00
Az üveghegyen túl…
a Katáng zenekar koncertje. Belépő: 700 Ft

JÓZSEF ATTILA EMLÉKHELY
„Rejtelmek, ha zengenek…”
VIII. Ferencvárosi József Attila Versfesztivál
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2020. MÁRCIUS 7.
További információ:
www.fmkportal.hu
E-mail:losonczy.attila@fmkportal.hu
Tel.: +36 (1) 216 6127
KÖLTÉSZET HAVA – MÁRCIUSI
PROGAMOK
József Attila Irodalmi Szalon
Tavaszváró - A költészet világnapja
Beszélgetés Szabó T. Anna József Attila-díjas
költővel. Március 21., szombat 17.00
Belépő: 500 Ft
Szép Szó Versmondó Műhely
Játékos verstanulás felnőtteknek
Március 24., kedd 16.00. A belépés díjtalan!

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
MÁRCIUS 19., CSÜTÖRTÖK 16.30
A ferencvárosi vendéglátás történetéből
A Nándori Cukrászda
Vetítéssel egybekötött beszélgetés Nándori
Lászlóval az egykori Varga Cukrászdáról és
a „Nándoriról”
Regisztráció:
ferencvarosigyujtemeny@gmail.com
MÁRCIUS 26., CSÜTÖRTÖK 16.30
A monostor gyermekei (2017)
Bhutáni-magyar-holland dokumentumfilm,
74 perc
A vetítés után Zurbó Dorottyával, a film
rendezőjével beszélgetünk.
Regisztráció:
ferencvarosigyujtemeny@gmail.com

MESTER GALÉRIA
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR
ITT A TAVASZ”
Ferencváros legtehetségesebb óvodásainak
kiállítása
Megnyitó: március 18., szerda 17.00
Megtekinthető: április 3-ig
MÁRCIUS 2., 9., 16., 23., 30., HÉTFŐ 16.00
IMPRÓZZ VELÜNK! ISKOLAI
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
A TE SZTORID!
Rövidfilm és animációs pályázata
középiskolásoknak
A pályázat határideje: április 30.,
csütörtök éjfél
Infó és a regisztrációs link az fmkportal.hu
weboldalon a Mester Galéria és Közösségi
Tér logójára kattintva érhető el.
MÁRCIUS 5., 12., 19. CSÜTÖRTÖK
15.30-18.00
A TE SZTORID! – FILMES
WORKSHOPOK
Húsvétváró népi játszóház hagyományos
tojásfestéssel
Március 25., szerda 14.00-16.00
Foglalkozásvezető: Cserépné Szabadits Eszter
népi játszóház vezető. Korosztály: 10-14 éves
A program előzetes regisztrációhoz kötött!
Iskolai csoportok jelentkezését is várjuk a
mestergaleria@fmkportal.hu e-mail címen!

ÚJ NYUGDÍJAS
SZÖVETKEZETI IRODA NYÍLIK

2020. február 26-án.
Munkalehetőségek öregségi nyugdíjasoknak.
4-6-8 órában könnyű fizikai, takarítói, adminisztrációs,
könyvelői, és további szakmai munkalehetőségek.
1107. Budapest, Zágrábi u. 1. (Bihari Irodaház) Ecseri úti metrómegállótól 1 percre
Nyitvatartási idő: Hétfőtől–Péntekig: 08:00-16:00
Telefon: 06 20 396 2869
budapest@eszakiszomszedok.hu

www.szomszedok.eu

Angol egyéni oktatás, korrepetálás
tel: 06-20/558-0318

Hívjon bizalommal: 0620-4101012

Kémények bélelése, átépítése,
belső marása teljes körű
ügyintézéssel. Szabó Balázs 0620-264-7752

MUNKALEHETŐSÉG! Budapest
IX. kerületében lévő panziónkba
keresünk szállodai recepcióst teljes
munkaidőben. Elvárásaink: Angol
nyelv magabiztos ismerete szóban
és írásban, egyéb idegen nyelvek
ismerete előny, felhasználói
szintű számítógépes ismeretek,
rugalmasság, megbízhatóság,
jó problémamegoldó képesség.
Szakmai tapasztalat, korábbi
gyakorlat előny, de kezdők
jelentkezését is várjuk! A
jelentkezéseket és önéletrajzokat
a godorrob@hotmail.com
email címen várom. Telefon:
06305076207

Életjáradékot fizetne értelmiségi
házaspár ingatlan öröklése
fejében. Személyes megbeszélés
érdekében hívjon bizalommal. 0670/252-48-97
VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
gyorsszolgálat Tel: 06-20-9162653 Weboldal fix árakkal: www.
vizvezetek-szerelo-budapest.hu
HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor
készítését, javítását vállalom
garanciával. Hívjon bizalommal!
Telefon: 06-20-980-3957
GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz
megy! Vállalom benőtt köröm,
megvastagodott sarokbőr,
tyúkszem szakszerű ellátását.

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

06/80/399-999

REJTVÉNY

APRÓHIRDETÉS

ORVOSCSALÁD kedvező
életjáradékot fizet idős nyugdíjas
budapesti lakásáért odaköltözés
nélkül. Tel.: 06/20/441-0498

Fonix-Centrum_minta_v1_45x62 13/02/20

ELADÓ 62 nm-es, 2,5 szobás,
közepesen jó állapotú, 2. em.
panellakás egy négyemeletes
társasházban. Bp. XIV. ker.
Nagy Lajos király útján egy
villamosmegállóra az Örs vezér
terétől, a Metropolitan Egyetem
szomszédságában. Irányár: 36
millió Ft. Tel: 70/432 4998

MASSZÁZS, LÁGYCSONTKOVÁCSOLÁS
Ha fáj a fejed, hátad, vállad,
lábad, masszázsommal
megpreparállak!
Ne szenvedj az ágyban többet,
inkább keress már ma rögvest!
Az alábbi számomat üsd be
és a fájdalmad megy az üstbe!
La c i mas sző r
é s c so nt e g ye n g e t ő

06-30-9217-192
Bp. IX. ker. Berzenczey u. 8.

