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A Haller parkban rendezett 
fesztivál egyik sztárfellépője, 
Vásáry André adott interjút 
lapunknak.

KÖRNYEZETVÉDELEM
Egész napos rendezvénnyel, 
szemétszedéssel, virágosztással 
ünnepelte Ferencváros a Föld 
Napját.

Interjú Papp Krisztiánnal, a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj kitüntetettjével a 3. oldalon.

Ferencvárosi tűzoltókat 
köszöntöttek Szent Flórián napján 
a Polgármesteri Hivatal Bakáts 
téri épületében.
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Elismerték a biztonságunkért dolgozókat
Abán József rendőr százados és Papp Krisztián, a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület elnöke vehette át a „Ferencváros 
Közbiztonságáért” díját Zombory Miklós alpolgármestertől a házasságkötő teremben rendezett ünnepségen.

Április 24-e Szent György napja, amely 
egyben a Rendőrség Napja is Magyaror-
szágon. Ferencvárosban néhány éve ehhez 
a dátumhoz kapcsolódóan adják át a „Fe-
rencváros Közbiztonságáért” díjat, melyet 
a kerület rendvédelme területén, a köz-
biztonság fenntartásában, annak javítása 
érdekében huzamosabb ideje kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó személy elismerésére 
adományoz az önkormányzat.

Zombory Miklós nagy megtiszteltetésnek 
nevezte, hogy személyesen adhatja át a 
kitüntetést a két díjazottnak. Az alpolgár-
mester, aki ötödik egyéni önkormányzati 
képviselői ciklusát tölti elmondta, mindig 
is legfontosabb céljai közt szerepelt az ál-
lampolgárok biztonságát szavatoló testü-
letek: a rendőrség, a katasztrófavédelem, 

a polgárőrség, valamint a közterület-fel-
ügyelet munkájának támogatása, hiszen 
nekik köszönhetően sétálhatunk nyugod-
tan a kerületben, illetve hajthatjuk álomra 
fejünket éjszakánként. 

Zombory Miklós kijelentette, a kerület 
közbiztonságáért minden nap elhivatot-
tan, áldozatosan tevékenykedők iránt ér-
zett hálát nem lehet szavakkal kifejezni, 
ezért Ferencváros Önkormányzata ezzel 
a díjjal tolmácsolja az itt élők köszönetét, 
elismerését. A beszéd után a jelenlévők 
megtekinthették a díjazottakat méltató 
kisfilmeket, majd Zombory Miklós átad-
ta az elismeréseket.

Abán József 1996 óta dolgozik a IX. 
kerületi rendőrkapitányságon. A rendőr 
századosnak meghatározó szerepe volt 

a körzeti megbízotti rendszer 2013-as 
átalakításában, a 4 új körzeti megbízotti 
iroda megnyitásában, a fogadóórák meg-
szervezésében. Abán József megbízható, 
lelkiismeretes rendőr, aki példamutató 
munkájával és magatartásával kivívta az 
egység elismerését és megbecsülését.

Papp Krisztián, a Ferencvárosi Polgár-
őr Egyesület elnöke szabadidejét nem 
sajnálva segíti a bűnmegelőzést, önzet-
lenül dolgozik Ferencváros közbizton-
ságáért. Irányításával 28 polgárőr teljesít 
szolgálatot kerületünkben gyalogosan, 
kerékpárral, robogóval és gépkocsival, 
elsősorban hétvégenként.

V. L.
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Ülésezett a képviselő-testület
A képviselő-testület áprilisi ülésén 
úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 
a Ráday u. 46. szám alatti bölcsőde 
férőhelybővítésére és felújítására a 
Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program „Kisgyermeket 
nevelő szülők munkavállalási aktivitá-
sának növelése” című felhívására. 

A kiírás szerint előnyt élveznek azok a 
pályázatok, amelyek a felújítás mellett a 
bölcsődei férőhelyek számát is növelik, 
valamint a Fővárosi Integrált Település-
fejlesztési Stratégia akcióterületén való-
sulnak meg. A Ráday utca 46. szám alatti 
ingatlan mindkét kritériumnak megfelel.

A pályázat előkészítése során megálla-
pították, hogy az Aprók Háza Bölcsőde 
épületének átalakításával lehetőség nyílik 
egy új, tízfős csoportszoba kialakítására, 
valamint a létesítmény teljes hőszigetelése, 
a nyílászárók cseréje, részleges akadály-
mentesítés, szintráépítés és megújuló ener-
giaforrás alkalmazása is megvalósulhat. 

A munkálatok előreláthatóan hat hónapot 
vesznek igénybe. A pályázaton maximáli-
san elnyerhető támogatás bruttó 400 millió 

forint, a támogatás intenzitása 100 száza-
lék. A tervezői költségbecslés alapján a 
beruházás költsége bruttó 350 millió forint 
lesz, így önerő bevonását nem igényli. 

A napirendi pont tárgyalásakor Pál Tibor, 
a szocialisták frakcióvezetője arra kérte a 
városvezetést, hogy az átépítés idején gon-
doskodjon a gyerekek más intézmények-
ben való elhelyezésének zökkenőmentes 
lebonyolításáról. A képviselő rákérdezett 
a bővítéssel járó későbbi többletkiadások-
ra is, amire Zombory Miklós elmondta, a 
működési költség várhatóan nem vagy 
alig lesz több, hiszen az megspórolható 
lesz az energiatakarékos nyílászárók, a 
napelemek és a homlokzati hőszigetelés 
által. Hozzátette, többletköltséget csupán 
a több gyermek ellátásával járó bérköltség 
növekedés jelent majd. 

Korábban beszámoltunk róla, hogy már-
cius 28-án, életének 87. évében elhunyt 
Parádi Gyula nyugalmazott plébános, Fe-
rencváros Díszpolgára. A képviselő-testü-
let egyhangúlag úgy döntött, hogy Parádi 
Gyula atyát saját halottjának tekinti.

V. L.

AKTuÁLiS

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a Ferenc tér megújítását célzó közbeszerzési 
eljárás sikeresen lezárult, így a parkrekonstrukció a tervek szerint 2016 májusában meg-
kezdődik. A kivitelezés várhatóan 3 hónapot vesz igénybe. A munkálatok ideje alatt 
türelmüket és megértésüket kérjük az esetleges kellemetlenségek miatt!

Ezúton szeretnénk meghívni Önöket lakossági fórumunkra, melynek célja az érdek-
lődők tájékoztatása, és a megújuló tér használatával kapcsolatos lakossági javaslatok, 
ötletek megismerése, összegyűjtése, valamint a – természetes módon felmerülő – szem-
ben álló vélemények békés és konstruktív egyeztetése, a konszenzus kialakítása.

Időpont: 2016. május 21., szombat 15.00 óra
Helyszín: Ferenc tér (rossz idő esetén a Ferenc téri fedett terasz). 

Szűcs Balázs főépítész

A lakossági fórum, a Trafó Kortárs Művészetek Háza, valamint a holland Expodium kol-
lektíva Mission Possible című performatív workshopja, a közösségi együttélés művészi 
megfogalmazása által próbálja segíteni a térrel kapcsolatos közösségi együttműködés kez-
deti lépéseit. A Trafóból 2016. május 24-én 19.00 órakor induló „városi expedícióban” 
sci-fibe illő karakterekké alakulnak a Liliom, a Páva és a Bokréta utca útjelző oszlopai, 
környékbeli négylábúi, és az is kiderül, miről álmodoznak szomszédaink.

Köszönjük, hogy figyelemmel kíséri a tér megújulását!

MEGHÍVÓ A FERENC TÉRI FÓRUMRA

Pályázati pénzből bővülhet, korszerűsödhet a Ráday utcai bölcsőde
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A ferencvárosi polgárőröknél 
folyamatos a toborzás
1994-ben 30 fővel alakult meg a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület, melynek Papp 
Krisztián kezdettől fogva tagja, 2010-től pedig elnöke. Áldozatos munkáját az 
önkormányzat idén „Ferencváros Közbiztonságáért” díjjal jutalmazta. A kitün-
tetettel önkéntes tevékenységükről beszélgettünk.

• Több mint két évtizede hozták létre a fe-
rencvárosi polgárőrséget. Hogyan emlék-
szik vissza a kezdetekre, és hol tartanak ma?
A történet úgy kezdődött, hogy környékbeli 
barátok, ismerősök beszélgettek az aktuális 
napi eseményekről: a szomszédnak feltör-
ték az autóját, nekem leszívták a benzine-
met, a földszinti lakóhoz pedig betörők sur-
rantak be. Végül a szavakat tettek követték, 
és ezek a baráti, illetve lakóközösségek ösz-
szefogtak, majd megalakítottuk az egyesü-
letet. Eleinte gyalogosan járőröztünk, több 
év után sikerült beszereznünk egy Ladát. 
Kezdetben semmiféle anyagi támogatást 
nem kaptunk, sokáig például magunk tan-
koltunk a szolgálati járműbe. Ehhez képest 
mára három gépkocsink, két kerékpárunk, 
és – polgármester úrnak hála – december 
óta már két robogónk is van. Az egyesület 
finanszírozása is megoldott, fő támogatónk 
Ferencváros Önkormányzata, amely tavaly 
megduplázta a korábbi, nekünk szánt ösz-
szeget, két éve pedig a Belügyminisztérium 
is kiír polgárőregyesületek számára pályá-
zatokat.
• A Ferencvárosi Polgárőr Egyesület jelen-
leg 28 tagot számlál. Milyen feladatokat 
tudnak ellátni ezzel a létszámmal, és ön 
szerint hány polgárőr kellene ebbe a közel 
hatvanezer lakosú kerületbe?
Jelenleg péntek, szombat éjszakánként két 
autóval, esetleg kerékpárral vagy robogóval 
tudunk járőrszolgálatot ellátni, hiszen mind-
egyikünk rendelkezik főállással, a polgárőri 
tevékenységet szabadidőnkben végezzük. 
Tavaly több mint 6000 órán át járőröztünk 
Ferencvárosban, ebből 1100-at a rendőrség-

gel közös szolgálatban. Ezen kívül rendsze-
resen jelen vagyunk az önkormányzat által 
szervezett rendezvényeken, például a Föld 
Napján és a TeSzedd! akcióban, amelye-
ken biztosítási feladatokat látunk el. Véle-
ményem szerint 50–60 fő lenne az ideális, 
ez esetben több csoportot alakíthatnánk, és 
hétköznap délutánonként, esténként is kint 
lehetnénk a köztereken. Természetesen tö-
rekszünk arra, hogy bővítsük a csapatot, 
ezért nálunk folyamatos a toborzás.
• Milyen az ideális polgárőr? Kiket látnak 
szívesen soraikban, és hol tud jelentkezni 
az, aki talán épp e cikk kapcsán kap kedvet 
az önkéntes bűnüldözéshez?
Testi, fizikai kritériumok nincsenek, a lé-
nyeg, hogy kizárólag megbízható, fedhe-
tetlen előéletű jelentkezőket várunk. Ha 
a rendőrség is javasolja a felvételét, az 
„újoncnak” a budapesti szövetségnél kell 
polgárőrvizsgát tennie, amit egy 3 hóna-
pos próbaszolgálat követ. Ennyi idő alatt 
kiderül, hogy a csatlakozni kívánó kellő-
képp rátermett és elszánt-e, vagy csak azért 
jött, hogy polgárőr igazolványa legyen. A 
jelentkezéseket a ixker@bpsz.hu e-mail 
címre várjuk.
• Lapunk egy korábbi számában beszámol-
tunk arról az esetről, amikor rendszámfel-
ismerő-rendszerük segítségével megtaláltak 
egy lopott autót, amit visszaszolgáltattak 
boldog tulajdonosának. Milyen eredménye-
ket értek el eddig e technika által? 
Az első, a mainál még sokkal kevésbé kor-
szerű eszközt 2006-ban szereztük be, ezzel 
Ferencváros volt a második az országban, 

amely rendelkezett rendszámfelismerő-
rendszerrel. Az elmúlt tíz évben ennek 
segítségével több mint 600 lopott autót 
juttathattunk vissza tulajdonosának. 2015-
ben közel 70 ezer gépjárművet ellenőriz-
tünk, ebből 63 esetben jelezte a berende-
zés, hogy valami nem stimmel. Találtunk 
7 lopott autót, illetve 10 olyat, melynek 
tulajdonosa a gépjárművel valamely egyéb 
bűncselekményben (betörés, rablás) vett 
részt. A többi esetben főleg lejárt műszaki 
vizsgájú, illetve a forgalomból kivont, ki-
tiltott járművet füleltünk le. 

V. L.

KÖZBiZTONSÁG

Drogdílert fogtak
A IX. kerületi rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozást folytat S. József 30 éves budapesti lakos ellen, aki megalapozottan 
gyanúsítható azzal, hogy április 28-án egy ferencvárosi élelmiszerbolt előtt anyagi ellenszolgáltatás fejében kábítószergyanús 
anyagot adott át K. Tibornak és Cs. Istvánnak. A IX. kerületi nyomozók a három férfit tetten érték. A két fogyasztóval szemben 
kábítószer megszerzésével és tartásával elkövetett vétség miatt, S. Józseffel szemben pedig kábítószer-kereskedelem bűntett 
megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. Mindhárom személy szabadlábon védekezhet.

Gyerekeket rabolt ki
Nyomozást folytat a IX. kerületi rendőrkapitányság U. Norbert 20 éves budapesti lakos ellen, aki március 23-án, a Gát utcában két 
gyermekkorú sértettet erőszakkal és fenyegetéssel arra kényszerített, hogy mobiltelefonjukat átadják neki. A rendőrség körözési 
tevékenységének köszönhetően a férfit május 2-án elfogták, majd őrizetbe vették, egyúttal előterjesztést tettek előzetes letartóztatá-
sának indítványozására. U. Norberttel szemben rablás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást a ferencvárosi rendőrség.

RENDŐRSÉGI HÍREk

Papp Krisztián 1975-ben született a 
Bakáts téri Schöpf Merei Kórházban, 
azóta Ferencvárosban él. Alapító tag-
ja a Ferencvárosi Polgárőr Egyesü-
letnek, melynek 2003-tól alelnöke, 
2010-től elnöke. Főállásban egy biz-
tonsági cég ügyvezető igazgatója, az 
Országos Polgárőr Szövetség járási 
koordinátora.

NÉVJEGY
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Fát ültettek a Föld Napján
Újra a gyalogosok vehették birtokba a Napfény utcát április 23-án. A Föld Napja eseményei idén is rengeteg József Atti-
la-lakótelepen élőt csalogattak ki a szabadba, ahol ismét a környezettudatosság volt a főszereplő. A színpadi programok 
mellett népszerű volt a bolhapiac és a veszélyeshulladék-gyűjtés is.

Bácskai János köszöntőjében kiemelte: a 
legvirágosabb, legzöldebb lakótelep immár 
a madarak lakótelepe is, hiszen a „Madarak 
Városa Ferencváros” projekt kapcsán helyi 
óvodások és iskolások is részt vesznek a 
madárbarát programokban. A polgármester 
a Napfény utca lezárását szimbolikusnak 
nevezte, és amint elmondta, a rendezvény 
jó alkalom, hogy ismét felhívjuk az embe-
rek figyelmét arra, hogy vigyázzunk Föl-
dünkre, a vízre és a levegőre. 

Herpai Attila, a FŐTÁV Zrt. kommu-
nikációs vezetője arról szólt: a távfűtés az 
egyik leginkább környezetbarát fűtési mód, 
a cég pedig elkötelezett a környezetvédelem 
iránt. A társadalmi felelősségvállalás jegyé-
ben a FŐTÁV Zrt. 19 kőrisfát ajándékozott 
Ferencvárosnak, melyek közül egyet a ren-
dezvényen Bácskai János polgármesterrel 

és Molnár Rudolffal, a FŐTÁV Zrt. főter-
melés-üzemeltetési igazgatójával együtt 
el is ültettek. A többi fa kihelyezéséről a 
FESZOFE Kft. gondoskodik.

A színpadon előbb bűvész, majd  monocikli 
show-t láthatott a nagyérdemű. Az Erin 
együttes ír sztepptánca után Ferencvárosban 
tevékenykedő csoportok mutatkoztak be: a 
Fashion Dance dinamikus, színes előadását, 
az Ippon Kyokushin Karate Sportegyesület 
bemutatóját, végül Herbie vezetésével az 
FMK-ban táncoló gyerekek kedvcsinálóját 
tekinthették meg az jelenlévők. A színpadi 
produkciókat Varga Feri és Balássy Betty 
koncertje zárta.

A program területén mászófalon, 
ugrálóváron tehették próbára ügyességü-
ket, illetve Airwheel- és TRX-bemutatón 
vehettek részt a vállalkozó szelleműek. 

Továbbá szódásinas képzés, lufihajtogatás, 
karikatúrarajzolás és fogápolási tanács-
adás is várta a Föld napi programra kilá-
togató ferencvárosiakat. A Nagycsaládo-
sok Országos Egyesületének Ferencvárosi 
Ludotéka Csoportja ökokézműveskedéssel 
vonta be az ügyes kezű gyerekeket a játé-
kos szemléletformálásba, a Magyar Ma-
dártani Egyesület standjánál pedig a velünk 
élő madarakról kaphattunk információkat. 

A IX. kerületi rendőrkapitányság körzeti 
megbízottjai a rendezvény idején kerék-
pár-regisztrációt végeztek, a lakótelepen 
élők igényei alapján bevezetésre kerülő 
fizetős parkolásról pedig a Ferencvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. Parkolási Divízió mun-
katársai adtak részletes tájékoztatást a hoz-
zájuk fordulóknak. 

(forrás: ferencvaros.hu)

Virágosztás a még zöldebb lakótelepért
Idén is pályázhattak a József Attila-lakótelep és a MÁV-Aszódi telep lakóépületei, 
közintézményei egynyári virágpalántákra. A Ferencváros Önkormányzata által biz-
tosított dísznövényeket április 22-én, két helyszínen osztották ki.

A Föld Napja alkalmából évek óta kiírják a József Attila-lakótelep, valamint a MÁV-Aszódi 
telep területén az egynyári virágpalánták telepítésére vonatkozó pályázatot, melynek sikerét 
mutatja, hogy míg tavaly 11 ezer, idén közel 12 és fél ezer tő virágot osztottak ki. A pályázattal 
Ferencváros Önkormányzata azt kívánja elősegíteni, hogy Budapest legzöldebb, legvirágo-
sabb városrésze, valamint környéke még szebbé, még élhetőbbé váljon.

A támogatás fejében a nyertes pályázóknak az épületük előtti közterületen a növények szak-
szerű elültetését és gondozását kell vállalniuk. Ez évben első alkalommal a pályázók – Sebők 
Endre ügyvezető igazgató felajánlásaként – a FESZOFE Kft. telephelyén működő virágföld-
készítő és -csomagoló gépsorról lekerülő, Otthon, város: Ferencváros feliratú, 10 kilós zsá-
kokba töltött virágföldet is kaptak ajándékba a virágpalánták mellé.

Idén már virágföldet is kaphat-
tak a palánták mellé a pályázók
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Ferencvárosban is szedték
A TeSzedd! – Összefogás a tiszta Magyarországért akció 
ismét a belterületek megtisztítását tűzte ki célul. Hazánk 
legnagyobb önkéntes mozgalmához – idén ötödik alka-
lommal – a iX. kerület is csatlakozott. A többtucatnyi 
résztvevő az önkormányzat által kijelölt területet: a Kén 
utca Gubacsi út–Külső Mester utca közti részét, valamint 
a Külső Mester utcát tisztította meg április 30-án.

Reggel 9 órakor, a gyülekező helyszínén Bácskai János üdvözölte 
az önkénteseket, így a Gerséné Varga Ildikó tanárnő vezette Leövey 
Klára Gimnázium csapatát is. A polgármester megköszönte a fiata-
lok áldozatos munkáját, mellyel hozzájárulnak a kerület közterüle-
teinek tisztábbá tételéhez. A jelenlévők a kötelező munka- és bal-
esetvédelmi tájékoztatás után a Kén utcát tisztították meg, amelyet 
sajnos sokan illegális hulladéklerakóként használnak. A szemétsze-
dést a Külső Mester utcán, a városközpont felé haladva folytatták, 
egészen a Könyves Kálmán körútig. 

A napsütéses szombaton szép munkát végeztek a gimnazisták, 
akik közösségi szolgálatuk részeként dolgoztak. A csapatépítésre 
is alkalmas akció során a fiatalok megtapasztalhatták, milyen sok 
kárt és bosszúságot tud okozni a könnyelműen elhajított szemét. Az 
önkéntes mozgalom által remélhetőleg maguk is felelősen gondol-
kodó, környezetükre igényes felnőttekké válnak, akik társaiknak is 
jó példát mutatnak majd.

A munkából aktívan kivette részét Bácskai János polgármester, 
Görgényi Máté, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság elnöke, valamint a bizottság két tagja, 
Kulpinszky Eleonóra és Sajó Ákos is. A Ferencvárosi Polgárőr 

Egyesület fiatal, mosolygós tagjai folyamatos jelenlétükkel segítet-
ték a résztvevők munkáját: az út biztosítása mellett a kesztyűket és 
a zsákokat is ők osztották szét.

A szemétszedő akció végén Kulpinszky Eleonóra önkormányzati 
képviselő elmondta, a közterületek tisztán tartásához szükség van a 
lakosság környezettudatos szemléletére is. Az egyre inkább terjedő 
illegális hulladéklerakásokkal kapcsolatban arra kérte a ferencváro-
siakat, hogy ne tűrjék el, ha szemetelőt látnak a környezetükben, és 
ők maguk se szemeteljenek, hiszen a köztisztaság fenntartása közös 
feladatunk, nem egyoldalú önkormányzati kötelezettség.

(forrás: ferencvaros.hu) 

Gyűjtsük szelektíven az italos kartondobozokat!
Noha a szelektív hulladékgyűjtés lehetősége a hazai lakosság 96 százaléka számára elérhető, a magyarok 46 százaléka 
mégsem gyűjti szelektíven a tejes és gyümölcsleves kartondobozokat. Még azok körében is minden harmadik italos 
kartondoboz a kommunális szemétbe kerül, akik szelektíven gyűjtik az otthon keletkezett hulladékot – derült ki egy 
országos, reprezentatív felmérésből.

Az Italos Karton Környezetvédelmi Egye-
sülés (IKSZ) 2016 márciusában készíttetett 
egy 1000 fős online felmérést, hogy feltér-
képezze, mi tartja vissza a lakosság jelen-
tős részét az italos kartondobozok szelektív 
gyűjtésétől. A vizsgálat során kiderült, hogy 
egy magyar családnál egy hét alatt átlago-
san öt ilyen doboz keletkezik, illetve hogy a 
válaszadók csupán 54 százaléka gyűjti sze-
lektíven ezeket. Vagyis a magyarok majd-
nem fele a szemeteskukába teszi a tejes és 
gyümölcsleves dobozokat, noha ezek újra-
hasznosításával sok fát menthetnénk meg.

A kutatás szerint a nem gyűjtők 27 száza-
léka ismerethiányra hivatkozott, 33 százalé-
kuk szerint saját otthonukban nincs módjuk 
a szelektív hulladékgyűjtésre, 43 százalékuk 
esetében a környezetvédelmi szemléletmód 
nem volt kellően erős, míg 66 százalékuk 
kényelmi szempontok miatt nem gyűjt. 

A hulladékot szelektíven válogató, ám 
az italos kartondobozt mégsem gyűjtő vá-
laszadók 21 százaléka gondolta úgy, hogy 
nem tud az italos kartondoboz szelektív 
gyűjtésére külön odafigyelni; 27 százalékuk 
szerint túl sok helyet foglal; 29 százalékuk 

szerint hamar megbüdösödik; míg 40 száza-
lékuk azt hozta fel kifogásként, hogy túl ke-
vés ilyen doboz keletkezik a háztartásában.

A vizsgálat azonban fény derített arra, 
hogy ez utóbbi, leggyakrabban említett 
kifogás nem állja meg a helyét, mivel ezt 
a hulladékfajtát szelektíven nem 
gyűjtők körében is majdnem any-
nyi ilyen hulladék (4 doboz hetente) 
keletkezik, mint egy átlagos magyar 
családnál.

A felmérés arra is rávilágított, hogy 
a tejes és gyümölcsleves dobozokat 
szelektíven gyűjtők esetében is min-
den harmadik ilyen csomagolóanyag 
a szemeteskukában landol. Az IKSZ 
számításai szerint, ha csak ezeket az 
„elkallódó” dobozokat szelektíven 
gyűjtenénk, úgy évente akár 2600 
tonnával több kartondoboz kerülhet-
ne be az újrahasznosítás rendszerébe.

– Szavakban a legtöbben már kör-
nyezettudatosak vagyunk, de tet-
tekben sokan még nem. Pedig az 
italos kartondoboz gyűjtése nagyon 
egyszerű: az üres dobozokat lapos-

ra tapossuk, visszacsavarjuk a kupakot, 
majd a szelektív gyűjtőedénybe tesszük. 
Ez két-három mozdulat, amellyel azonnal 
hozzájárulhatunk egy fenntarthatóbb jövő 
építéséhez – mondta Baka Éva, az IKSZ 
ügyvezető igazgatója.

Szelektív TeSzedd!

– Ebbe az óriás műanyag flakonba akár 
gyűjthetnénk a papírhulladékot, tanító néni!

Sajó Ákos és Görgényi Máté képviselő is kesztyűt húzott
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A kikeletet ünnepelték a Haller parkban
Harmadik alkalommal rendezték meg április 30-án a Ferencvárosi Tavaszünnepet. Az egész napos fesztivál, amely 
Horváth Charlie koncertjével zárult, rengeteg érdeklődőt vonzott.

A Ferencvárosi Művelődési Központ által 
szervezett program délelőtt főként a ki-
csiknek szólt: a Kiss Kata Zenekar Tavaszi 
zsongás című műsora után a Hahota Gyer-
mekszínház adta elő az ismert Grimm-me-
sét, a Brémai muzsikusokat.
Délben Bura Sándor és zenekara szolgál-
tatta a nótát az ebédhez, majd operett- és 
musicalrészletek következtek Zátrok Vivi-
en műsorában.

Ezt követően az FMK mozgástanfolyamai 
mutatkoztak be különböző műfajokban. 
Délután Vásáry André, MC DC és Keresztes 
Ildikó koncertjeivel folytatódott az esemény, 
miközben a gyerekeket ugrálóvár, arcfestés, 
LEGO-játszóház, kézművesprogram és 
minividámpark is várta. 

A rendezvény fővédnöke, Bácskai János 
esti köszöntőjét azzal kezdte, hogy jól in-
dult az év, mert bajnok lett a Fradi. A pol-

gármester így folytatta: – Ferencváros a 
költészet fővárosa, hiszen 111 éve, április 
11-én, a közeli Gát utcában megszületett a 
költőzseni, József Attila. Beszéde végén a 
városrehabilitáció folytatásáról biztosítot-
ta a jelenlévőket. 

A színes, változatos programokat kínáló 
Tavaszünnep egy fergeteges Charlie-kon-
certtel zárult.

(forrás: ferencvaros.hu)

Ha különleges vagy, az utad is az lesz
Vásáry André, hazánk egyetlen férfiszoprán énekese egyedülálló utat járt be a magyar zenei életben: a klasszikus 
zene, a pop és a stílusok közti átmenetet képező crossover műfajban egyaránt sikereket könyvelhet el. A nagyközönség 
legutóbb az Eurovíziós dalválogató televíziós műsorban, A Dal 2016-ban láthatta viszont, ahol legújabb popslágerével a 
döntőbe jutott. Az énekest kerületi fellépése után kaptuk el egy interjúra.

• Bár debreceni születésű vagy, vérbeli fe-
rencvárosinak vallod magad. Milyen kö-
tődéseid alakultak ki a kerülettel?
Mikor először Budapestre jöttem, meglá-
togattam egy barátomat a Ráday utcában. 
Amíg odaértem, teljesen magával ragadott 
a Nemzeti Múzeum és a Kálvin tér szépsé-
ge, a klasszikus épületek és a kávézók va-
rázslatos hangulata. Úgy éreztem, mintha 
Nyugat-Európában járnék. Ezért, amint al-
kalom adódott, a Ráday utcába költöztem, 
ma pedig már a Bakáts téren lakom. Nagy 
öröm számomra, hogy a régi épületeket 
felújítják, a lepusztult negyedeket rehabi-
litálják. A legjobban az tetszik Ferencvá-
rosban, hogy sokarcú: zöldövezet, Duna, 
családi ház, panel vagy belvárosi környe-
zet egytől egyig megtalálható itt. 
• A Csillag születik című tehetségkutatóban 
ismert meg az ország, majd a klasszikus 
zene világában tevékenykedtél. Most újra 
egy könnyűzenei műsorban, A Dal 2016-

ban versenyeztél. Melyik az igazi André? A 
komolyzenész vagy a popelőadó?
Mindkettő én vagyok. Akik nem követik 
a pályámat, gyakran meglepődnek, hogy a 
Csillag születik óta eltelt hét évben a töb-
bi indulóhoz képest egyedülállóan sokféle 
helyszínen léptem fel. Három évadot volt 
szerencsém a Nemzeti Színházban játsza-
ni, énekeltem a MÜPA-ban és az Állami 
Operaházban, számos könnyűzenei feszti-
válszereplésem és egyéni fellépésem volt, 
de külföldön is színpadra állhattam. Meg-
jelent öt lemezem, legutóbb a Mozijegy 
című, amelyből most a közönség is ízelí-
tőt kapott a Ferencvárosi Tavaszünnepen. 
Eredetileg komolyzenésznek tanultam, de 
a könnyűzeném sem színtiszta pop, vannak 
benne klasszikus zenei elemek, ezért hív-
ják crossovernek, a két műfaj keverékének. 
Mindkét műfajban otthon vagyok, és emi-
att nagyon szerencsésnek érzem magam. 
Otthon popzenét hallgatok, nem tudnék 

Kelendő volt Keresztes Ildikó autogramja. Charlie a közönséget is megénekeltette.
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nélküle meglenni. Örülök, hogy saját íz-
lésem szerinti alkothatok, és könnyűzenét 
adhatok elő.
• Az, hogy ilyen egyedi a hangod, 
előnyt vagy hátrányt jelentett az érvé-
nyesülésben?
Én csak az előnyét érzem. Az viszont igaz, 
hogy ha valamiért különleges vagy, az utad 
is rendhagyó lesz. Elvileg hátrányt jelent-
hetett volna, hogy nem tudnak egyik éne-
kes vagy zenei kategóriába se betuszkolni. 
Erre azonban hamar rácáfolt a karrierem: 
az eltelt esztendők bizonyítják, van igény 
arra a zenére, amit én képviselek, a nap-
táram állandóan tele van fellépésekkel. 
Úgy érzem, a mai ember ki van éhezve 
arra, hogy végre valami mást kapjon, mint 
ami a tömegmédiából folyik. Nem ítélem 

el egyik műfajt sem, de soha nem éreztem, 
hogy hátrány lenne a hangom. Ha egyedi 
hangfajom miatt nem férek bele egy mű-
sorba, nem bánkódom, mert úgy gondo-
lom, más produkciókba majd csak én kel-
lek. Jó érzéssel mondhatom el: a nevem 
egyfajta minőséget feltételez. Ha valaki 
ma kimondja: Vásáry André, a legtöbben 
tudják, hogy kiről van szó. Egy művész 
életében ez a legfontosabb.
• Mivel lepted meg a ferencvárosi közön-
séget a Tavaszünnepen? 
Aki a nagy ívű, érzelmesebb popbal-
ladákat, filmzenéket szereti, jó helyen 
járt a Haller parkban. A Mozijegy című 
crossover albumomról énekeltem dalokat, 
lírai szerzeményeket, de néhány rock- és 
elektrostílust képviselő dal is megszólalt. 

A főszerep pedig az olyan legendás filmze-
néké és betétdaloké volt, mint a Hegylakó, 
a Jó reggelt, Vietnám, a Több mint testőr, a 
Titanic, a Rómeó és Júlia vagy a Kereszt-
apa dallamai. 
• A jövőben milyen zenei irányba moz-
dulsz, hol hallhat a közönség?
Az érdeklődők a vasaryandre.hu oldalon 
minden zenei lépésemet követhetik. A ta-
valyi franciaországi és Egyesült Államok-
beli turném után hamarosan Dubaiban és 
Kínában fogok énekelni, lesznek hazai ko-
molyzenei és crossover koncertjeim, és már 
előkészületben van egy új popdal is, amit 
hazánk legsikeresebb dalszerzője ír majd, 
de erről még nem árulhatok el többet.

T. D.

Új sporteszközzel gyarapodott 
a Haller park
A III. Ferencvárosi Tavaszünnepen Kállay Gáborné sportért felelős alpolgár-
mester újabb szabadtéri fitneszeszközt adott át a rendezvény helyszínén.

Mostanra már hagyománnyá vált az ilyen 
jellegű átadás Ferencvárosban, hiszen az 
utóbbi időben évente bővül a sporteszköz-
csoport a Haller parkban. 

Az ünnepélyes eseményen Kállay Gábor-
né elmondta, azzal a nem titkolt szándék-
kal telepítették épp az egyik nagyméretű 
homokozóba a street workout eszközt, 

hogy ameddig a 
gyerekek ott vagy 
a csúszdán játsza-
nak, a szülőknek is 
biztosítsanak egy 
kis testedzési lehe-
tőséget.

A street workout, 
vagyis az utcai tor-
na a saját testsúlyos 
edzési módszeren 
alapul, ehhez nyújt 
remek alkalmat 
a most felállított 
sportszer, melynek 

költségeit Ferencváros Önkormányzata 
saját forrásból biztosította.

A nemzetiszínű szalag átvágása után 
Juhász Adrienn és Erdélyi Ádám tartott 
látványos bemutatót a tornaszeren. Mind-
ketten több éve űzik már a saját testsúlyos 
sportot, amelyből világkupát, sőt, világ-
bajnokságot is rendeznek. Természetesen 
az új fitneszgépen gyakorló ferencvárosi-
aknak nem a vb-részvétel, inkább a moz-
gás, a szabad levegőn végzett testgyakor-
lás lesz a cél.      H. P.
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Nehezítse meg a tolvajok dolgát, regisztráltassa kerékpárját!
Május 5-étől a IX. kerületben is működik 
a kerékpár-regisztrációs rendszer. Ennek 
lényege, hogy a körzeti megbízottak sor-
számozott matricával, igény szerint gra-
vírozással és szabad szemmel láthatatlan 
tintájú UV-tollal megjelölik a tulajdonos 
által hozzájuk bevitt biciklit, fényképfel-
vételeket készítenek róla, majd az adatokat 
rögzítik a rendőrség rendszerében. Ezáltal 

csökkenthető a kerékpárlopások száma, a 
bringa eltulajdonítása esetén pedig a jelö-
lések elősegítik a tulaj beazonosítását. A 
művelet során – amely körülbelül negyed-
órát vesz igénybe – a rendőrök leellenőrzik 
a kerékpár tulajdonosának személyazonos-
ságát, illetve utánanéznek, hogy a bringát 
nem kőrözik-e. Ha mindent rendben ta-
láltak, valamely nem cserélhető alkatrészt 

– praktikusan a vázat 
– ellátják az egyedi 
azonosító jelölések-
kel. Mindeközben ki-
töltenek egy regiszt-
rációs lapot, amelyen 
szerepel a bicikli 
„személyleírása” és 
azonosító száma, va-
lamint a tulajdonos 
neve, elérhetősége.

Már az első napon 
nagy volt az érdek-
lődés a regisztráció 
iránt. Mészáros Lász-
ló  önkormányzat i 

képviselő – aki elsők között regisztráltat-
ta kerékpárját – lapunknak elmondta, na-
gyon örül, hogy immár a IX. kerületben is 
rendelkezésre áll ez a lehetőség. Elárulta, 
néhány éve az ő kétkerekűjét is megpró-
bálták ellopni, azonban tetten érte a tolvajt, 
aki végül elszaladt. A városatya arra biztat 
minden ferencvárosit, hogy éljen a lehető-
séggel, és regisztráltassa biciklijét. 

A rendőrség kéri, hogy az ingyenes re-
gisztrációhoz hozzák magukkal lakcímkár-
tyájukat és személyi igazolványukat. To-
vábbá arra is felhívják a figyelmet, hogy a 
regisztrált bringa eladását, illetve esetleges 
eltulajdonítását haladéktalanul jelentsék be 
a kerületi kapitányságon. 

A kerékpár-tulajdonosok az alábbi he-
lyeken és időpontokban élhetnek a lehe-
tőséggel: 

• Minden hónap 1. csütörtökén 17–19 
óra: Gát utca 15., KMB-iroda 

• Minden hónap 2. csütörtökén 17–19 
óra: Aszódi utca 18., KMB-iroda

• Minden hónap 3. csütörtökén 17–19 
óra: Pöttyös utca 6., KMB-iroda

Tűzoltókat köszöntöttek
Szent Flórián napján, május 4-én lánglovagokat látott 
vendégül a ferencvárosi városvezetés a Polgármesteri Hi-
vatal Bakáts téri épületében. Az ünnepségen Karas János 
tűzoltó alezredes, IX. kerületi parancsnok és az állomány 
képviselői mellett részt vett Géczi Béla ezredes, a Közép-
pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője is.

Bácskai János köszöntőjében hangsúlyozta, Ferencvárosban el-
hivatott, gyakorlott szakemberek dolgoznak az itt élők biztonsá-
gáért. A polgármester megköszönte a kerületi tűzoltók és a ka-
tasztrófavédők munkáját, kiemelve a tavalyi viharkárok elhárítása 
során nyújtott segítségüket. Hozzátette, legutóbb május 1-jén haj-
nalban volt szükség a helytállásukra, amikor egy Sobieski utcai 
ház tetőszerkezetének oltása során végeztek gyors, szakszerű és 
körültekintő munkát.

Kállay Gáborné alpolgármester kijelentette, Ferencváros vezetése 
elkötelezett a kultúra népszerűsítése mellett, és igyekszik a lehe-
tő legszélesebb programválasztékot nyújtani az itt élők számára, 
majd a Nemzeti Színház előadásaira beváltható ajándékutalvá-
nyokat adott át Karas János tűzoltó alezredesnek.

A főváros második tűzőrsége 1870. március 23-án Ferencváros-
ban alakult meg a Nyúl (ma Lónyay) és az Oroszlán (ma Török 
Pál) utca sarkán. Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselő 

felidézte, hogy az 1880-as években a tűzoltók 4 napon, azaz 96 
órán át egyhuzamban teljesítettek szolgálatot, és csak az ötödik 
napon voltak szabadok. Szabadnapjukon azonban este hat órától 
színházi szolgálatot kellett teljesíteniük. A tűzbiztonságot ma is 
ügyelik a színházi előadásokon, innen jött az ötlet, hogy Ferenc-
város Önkormányzata a Nemzeti Színház ajándékutalványaival 
mondjon köszönetet a tűzoltók helytállásáért. A képviselő kiemel-
te, a hála a családtagoknak is kijár, így az állomány tagjai párjuk-
kal együtt vehetnek részt a teátrum valamely előadásán.

Karas János köszönetét fejezte ki a maga és az állomány nevé-
ben, majd elmondta, hogy előző nap a Fővárosi Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság ünnepségén a IX. kerületi tűzoltók „Az év beavat-
kozásáért” kaptak elismerést, a 2015. július 22-én, egy Soroksári 
úti autószerelő-műhelyben keletkezett tűz megfékezéséért. A pa-
rancsnok végül megígérte, továbbra is kiemelkedő színvonalon 
őrzik Ferencváros lakóit és épületeit.             H. P.

A tűzoltók védőszentje, Flórián római katonatiszt volt 
Noricumban, a mai Ausztriában. Diocletianus uralkodása 
idején, 304. május 4-én keresztény hite miatt vértanúságot 
szenvedett. Tisztelete Magyarországon a középkor végén a 
Szepesség németlakta vidékein kezdődött, majd a 17. szá-
zadban terjedt el általánosan. Kezdetben az árvizek ellen 
kérték segítségét, a tűzzel a 15. század végén hozták kap-
csolatba, mert úgy tartották, hogy ifjúkorában imádságára 
kialudtak egy égő ház lángjai.
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Fogadóóra 
hatszemközt
Három rendhagyó fogadóórát tartott Intzoglu 
István független önkormányzati képviselő a közel-
múltban. Ezekre a lakosságot leginkább foglalkoz-
tató területeket: a köztisztaságot, a közterületek 
rendjét, illetve a közbiztonságot felügyelő szervek, 
cégek vezetőit hívta vendégül.

Április 11-én Sebők Endrével, a FESZOFE Kft. igazgató-
jával; 25-én Rimovszki Tamással, a Ferencvárosi Közterü-
let-felügyelet vezetőjével; május 4-én pedig Fuxreiter Ró-
berttel, a IX. kerület rendőrkapitányával és Fórizs Sándor 
közrendvédelmi osztályvezetővel közösen tartottak fogadóórát. 
Az előre meghirdetett eseményekre előzetes bejelentkezés alapján 
várták a lakosságot. 

A József Attila-lakótelepi képviselő lapunknak elmondta, a 
rendhagyó, „hatszemközti” fogadóórák ötletét az adta, hogy a 
körzetében élők leginkább az említett témákkal kapcsolatban 
szólítják meg őt, ezért arra gondolt, mi lenne, ha a felmerülő 
kérdések, problémák nem egy „közvetítő” útján jutnának el az 
illetékesekhez, hanem azokat a polgárok közvetlenül az érintet-
teknek jelezhetnék. 

Intzoglu István kiemelte, a beszélgetések nem fórum jellegűek 
voltak, azokon csak az érdeklődő, a meghívott vendég és ő maga 
vett részt. Hozzátette, mindhárom vezető nagyon készséges volt, 
és első szóra elfogadták a meghívást. A városatya nagyon hasz-
nosnak értékelte az összejöveteleket, amelyeken rengeteg érdemi 
kérdést sikerült tisztázni. A képviselő arról is tájékoztatott, hogy 
ősszel folytatni kívánja a normál fogadóóráin túli, hatszemközti 
találkozókat, illetve új szakterületekre, például az egészségügyre 
is kiterjesztené a tematikát.   

V. L.

Bekötött szemmel a kertben
Közös outdoor programra invitálták a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) tagjait a Ferencvárosi Művelődési Köz-
pont kertjébe. Az esemény célja az volt, hogy tovább erősödjön a KEF-munkacsoportok belső együttműködése, illetve 
hogy növekedjen a résztvevők egymás iránti bizalma, stressztűrő, kockázatkezelési és problémamegoldó képessége, 
valamint hatékonyabb legyen a kommunikációjuk. 

A résztvevőket Rapi István KEF-titkár, 
ifjúsági referens és Kállay Gáborné üd-
vözölte. Az alpolgármester megköszönte 
a szervezőknek a munkát, és eredményes, 
tovább erősödő együttműködést kívánt a 
KEF tagjai számára.  

A programot vezető Gáspár Gabriella 
szupervizor, coach és szociális munkás el-
mondta, tavaly eredményesen növelték a 
KEF ismertségét és elismertségét, sok diák 
és új szakember kapcsolódott be a munkába. 
Hozzátette, idén a KEF-et alkotó tagszerve-

zetek minél hatékonyabb együttműködésé-
re koncentrálnak. Gáspár Gabriella szerint 
az outdoor kifejezés nem csupán arra utal, 
hogy külső téren zajlanak a programok, 
hanem azt is jelenti, hogy a résztvevők ki-
szakadnak megszokott környezetükből. A 
szakmai nap során szerzett összetartozás 
érzése és az egyéni kikapcsolódás a jelen-
lévők részére nagy élményt jelent, melynek 
pozitív hatása a munkahelyi környezetbe 
való visszatérés után azonnal észrevehető, 
és a teljesítmények növekedésén mérhető is.

Az outdoor szakmai nap módszerének 
lényege a cselekvésen keresztüli tanulás 
volt. A jelenlévők a három munkacsoport 
(bűnmegelőzés, prevenció, kezelés-ellátás) 
szerint kialakított csapatokban vettek részt 
a kinti játékon. Ennek során például be-
kötött szemmel, összekapaszkodva kellett 
az FMK kertjében kialakított állomásokat 
érinteni, és összegyűjteni az ott elhelyezett 
tárgyakat. A feladatok végrehajtása min-
den esetben kellő felkészítést követően 
történt, a csapatok szakember vezetése és 
figyelme mellett dolgoztak, amelynek el-
sődleges szempontja a biztonság volt. 

M. K.
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A fradisták a legjobbak
Idén is díjazta az első osztályú bajnokságok legjobbjait az MLSZ. A ferencvárosiak hét kategóriában vehettek át elisme-
réseket. A zöld-fehér klubból a főbb kategóriák mindegyikében voltak jelöltek, és valamennyien elsők lettek! Összesen 
hét „versenyszámban” végeztek az élen fradisták.

A férfi NB I legjobb edzőjének Thomas Dollt, a bajnok Ferenc-
város szakvezetőjét választották. A német tréner nagyon örült, 
hogy sok kitűnő magyar edző 
mellett ő kapta a díjat. Megkö-
szönte csapatának a nagyszerű 
évadot, és kifejezte reményét, 
hogy még tovább tud fejlődni az 
együttes.

Az év felfedezettje mindkét 
nemnél ferencvárosi középpá-
lyás lett: a hölgyeknél a 17 éves 
Kocsán Petra, a férfiaknál pe-
dig a válogatottban is remeklő, 
aznap érettségiző, 20 esztendős 
Nagy Ádám.

Az, hogy a női élvonal legjobb-
ja fradista lesz, már a szavazás 
előtt eldőlt, ugyanis csak FTC 
játékosokat jelöltek az elisme-
résre. Közülük végül a szerb középpályás, Jelena Cankovic ve-
hette át a díjat. Senkinek nem okozott meglepetést, hogy a férfi-
aknál az örökifjú Gera Zoltán kapta az elismerést. Ahogy Bernd 
Storck szövetségi kapitány fogalmazott: Gera a legjobb csapat 

legjobb labdarúgója, aki a válogatottban is példakép. A Fradi 20-
asa különösen annak örült, hogy ennyi idősen sikerült elnyernie 

a kitüntetést.
A Ferencváros centerének, a ka-

put a 13-as mezben tankként roha-
mozó Böde Dániel nevét kétszer 
is említették. A válogatott támadó 
17 találattal lett az NB I gólkirálya, 
és személyében huszonhat évvel 
Dzurják József után köszönt-
hettek ismét fradistát az élvonal 
legeredményesebb játékosaként 
(Igor Nicsenko az 1995/96-os 
idényben góljai zömét Stadler-fut-
ballistaként érte el). Böde a másik 
elismerést egy olyan mozdulatért 
kapta, amellyel legalább a fél or-
szágnak hatalmas örömet okozott. 
A 2015/16-os szezon legszebb gól-

ja az a találat lett, amelyet Dani tavaly szeptember 12-én az Újpest 
ellen szerzett a Megyeri úton: a 89. percben Sesták beadását fél-
fordulattal úgy lőtte a hálóba, hogy a labda a kapufáról vágódott a 
gólvonal mögé.               M. S.

Bár a klub és a szurkolók is 
szerették volna, ha hazai pá-
lyán, saját közönsége előtt veheti 
át a bajnoki aranyérmeket és a 
győztesnek járó serleget a Ferenc-
város labdarúgócsapata, az MLSZ 
úgy döntött, az eredeti kiírás szerint 
a Haladás lesz a pályaválasztó az NB I 
utolsó fordulójában. Így alig több mint 
négyezer néző láthatta élőben a vasiak ide-
iglenes otthonában, Sopronban a díjkiosztót.

Noha az évadzáró mérkőzésen a Haladás 
számára is volt tét – győzelem és némi sze-
rencse esetén felléphetett volna a dobogó-
ra –, egy percig sem volt kérdéses, melyik 
együttes a jobb. A 29. bajnoki címét már 
jó néhány fordulóval korábban megszerző 
Fradi végig uralta a meccset. A három pon-
tot érő gólhoz Varga Roland beadása után 
kellett egy szombathelyi védő rossz mozdu-
lata is, és mivel a zöld-fehérek több helyze-
tet kihagytak, maradt az 1-0 a végére.

A lefújás után Bánki Erik, az MLSZ el-
nökségi tagja adta át az érmeket és a baj-
noki kupát a tizenkét év után ismét első 
Ferencváros játékosainak, valamint a szak-
mai stáb tagjainak. A magyar bajnokságok 
történetében még soha nem nyert aranyér-

met egyetlen csapat sem 21 pontos 
előnnyel, az eddigi rekordot 19 
ponttal az 1998/99-es szezonban 
győztes MTK tartotta. Először lett 
bajnok külföldi edző irányításával 
az FTC, és Thomas Doll személyé-
ben első ízben nyert magyar bajno-
ki címet német tréner.

A Ferencváros keretében két 
olyan játékos van, aki részese 
volt a legutóbbi, 2004-es első-
ségnek is. A 37 esztendős Gera Zoltán ak-
kor és most is sokat tett a Fradi sikeréért, 
és szintén hasznos tagja volt mindkét baj-
nokcsapatnak a 34 éves Leandro.

Gera Zoltánnal kapcsolatos hír, hogy a 
válogatott középpályás szóban már megál-

lapodott az FTC vezetőségével, így újabb 
egy évig a zöld-fehérek játékosa marad. Ha 
hasonló klasszis teljesítményt nyújt, mint 
ebben az évadban, ismét sok örömet sze-
rezhet a Fradi-szurkolóknak.

M. S.

Éremátadás Sopronban
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RÖVIDENTornát nyertek a babyk
A legfiatalabb, U10-es korosztályú vízilabdázók 
számára először ebben az évadban írt ki or-
szágos küzdelemsorozatot, úgynevezett baby-
bajnokságot a szövetség. A Ferencváros pedig 
Tavaszi Baby-tornát rendezett, a viadalt 
a házigazdák nyerték meg.

A népligeti uszodában tizenegy csapat szállt meden-
cébe. A tornát a babybajnokság szabályai szerint bo-
nyolították le: a 12 méter széles pályákat a medence 

két végén jelölték ki, kis kapukra, 3-as méretű lab-
dákkal játszottak az 5+1 fős csapatok. A mérkőzések 
kétszer tízpercesek voltak, az időt futó órával mérték.

Az első játéknapon a selejtezőket tartották. A Ferenc-
város három győzelem mellett egy döntetlent ért el, és 
jobb gólkülönbséggel megnyerte csoportját a Szeged 
előtt. Másnap Bata Kornél együttese magabiztosan 
verte az UVSE-t, majd az OSC-t is.

A fináléban ismét a szegediek vártak a fradistákra. A 
döntőt két olimpiai bajnok, Molnár Tamás és Varga 
Zsolt vezette. A meccset – és ezzel a tornát – jó játékkal 
7-4-re az FTC nyerte meg. A legjobb játékosnak járó dí-
jat a ferencvárosi Varga Vince kapta.            (m)

Új fészke lesz a sasnak
Augusztusban lesz két éve, hogy átadták a Ferencváros új stadionját. Az 
előtte felállított hatalmas sasszobor pillanatok alatt népszerűvé vált a szur-
kolók körében: sokan itt találkoztak a meccsek előtt, és akár nappal, akár 
este jártak arra, rengetegen fotózták itt magukat és egymást. Április végén 
azonban megkezdődött a Telekom-székház építése a stadion előtti területen, 
ezért a sas új helyre kerül.

Az FTC monumentális jelképe, a Szőke 
Gábor Miklós által készített fémsas május 
végétől a B szektorok bejáratánál fogadja 
majd a drukkereket, azaz közelebb kerül 
a stadionhoz.
Az áthelyezés első lépéseként 
a szobor alkotójának ve-
zetésével szétszedik az 
óriássast. Előbb megbontják 
a rozsdamentes acéllemezeket, 
aztán „kiszabadítják” az alsó 
szerkezetet, amit egy hatalmas 
daru emel le. Ezt egy trélerrel 
több részletben átviszik új he-
lyére, és ismét összeállítják. A madár lába 
alatti betonlabdáról előbb felszedik a kér-

get, majd következik a környező térburko-
lat, végül a szobrot este megvilágító ref-

lektorok.
Ezt követően a B szek-
toroknál éppen úgy 
folyik majd a munka, 

mint 2014 nyarán az ere-
deti helyszínen, azaz aprán-

ként összerakják az elemeket. A 
szobor megőrzi régi formáját, vi-

szont az alkotás május 25-ére „fel-
frissül”, Szőke Gábor Miklós csapata 
ugyanis megtisztítja az egyes felületeket.
A Fradi jelképe tehát olyan lesz, mint ed-
dig, de a jövőben mást kell majd azon érte-
ni, hogy „találkozzunk a sasnál”!               (m)

Zöld-fehér atlétaérmek
Tiszaújvárosban rendezték meg az Atlétikai Világnap elnevezésű nem-
zetközi sporteseményt, amelyen részt vettek a Ferencváros sportolói is. A 
zöld-fehér atléták jól szerepeltek, több dobogós helyet értek el.

A legjobb teljesítményt a hármasugró Galambos Tibor nyújtotta. A Fra-
di atlétája 15,97 méterrel aranyérmes lett, klubtársa, Kiss Dániel Botond 
14,45 m-rel a harmadik helyen végzett. A hárompróba versenyben Szabó 
László 1869 ponttal ezüst-, Szász Bence 1848 ponttal bronzérmet szerzett.

A hölgyeknél két második helyet értek el az FTC versenyzői. Hármas-
ugrásban Erdei Dorottya 11,43 m-rel, a serdülő lányoknál a 300 m-es gát-
futásban Heiden Zoé 47,03 mp-cel lett ezüstérmes; utóbbi egyéni csúcsán 
egy másodpercet javított.

Megünnepelték az FTC születésnapját
17 évvel ezelőtt, 1899. május 3-án az önkormányzat Bakáts téri épületé-
ben alakult meg a Ferencvárosi Torna Club. Ebből az alkalomból koszo-
rúzással egybekötött megemlékezést tartottak a Polgármesteri Hivatal 
épületén lévő emléktáblánál.

A megemlékezés elején Hélisz József, az FTC Baráti Körének főtitkára 
köszöntötte az egybegyűlteket. 

Bácskai János beszédében a labdarúgócsapat 29. bajnoki címét mél-
tatta. Kijelentette: jól szerepelt a Fradi, és jól szerepel a város is. – Talán 
a klub sem érne el ilyen sikereket, ha nem ez a városrész állna mögötte 
– mondta Ferencváros polgármestere.

Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója is a 21 pontos előnnyel meg-
nyert 29. bajnoki címet emelte ki felszólalásában. Büszkén jelentette 
be, hogy az MLSZ nyolc elnyerhető díjából hetet a Ferencváros kapott.  
A beszédek után Bácskai János, majd Orosz Pál, végül az FTC Baráti 
Kör és a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület képviseletében Sprin-
ger Miklós és Takács Tibor helyezett el koszorút az emléktáblánál. 
Az ünnepség végén Kopeczky Lajos vezetésével a jelenlévők eléne-
kelték a Fradi-indulót.
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Úri huncutságok a spanyol Királyságban
Tudta, hogy a spanyol királyné a CNN híradósa volt? Hallott arról, hogy Kriszti-
na hercegnő lehet az első királyi sarj Európában, akit börtönbe zárnak? A világ-
járó Horváth Edit a Spanyol Királyság viselt dolgairól árult el kulisszatitkokat a 
Mindentudás Akadémiája szemináriumán.

– Spanyolország évszázadokig nem volt 
egységes ország – kezdte történelmi beve-
zetőjét a középiskolai tanárnő. A közép-
korban több mint ötszáz évig az iszlám 
uralta a mai spanyol hon jelentős részét, 
melynek egy töredékét 1492-ben Aragó-
nia és Kasztília keresztény királyságai 
elhódítottak a móroktól. Ugyanebben az 
évben Kolumbusz Kristóf elérte az Új-
világot, amivel megalapította a világot 
uraló Spanyol Birodalmat. A 20. század 
közepén Francisco Franco alakított ki 
diktatúrát Spanyolországban, a demok-
ratikus állam csak 1978-ban jött létre. Az 
alkotmányos monar-
chia feje jelenleg VI. 
Fülöp király. 

Juan Carlos (I. Já-
nos Károly), aki két 
nappal Franco halála 
után lépett trónra, az-
zal a céllal kezdte meg 
1975–2014-ig tartó 
uralkodását, hogy az 
összes spanyol ajkú la-
tin-amerikai állammal 
szoros kapcsolatot épít 
ki, Spanyolországot 
pedig átalakítja egy 
demokratikus alkot-
mányos monarchiává. 
A Bourbon-házból 
származó, focirajon-
gó, Atletico Madrid-
szurkoló Juan Carlos 
regnálása nem volt botrányoktól mentes. 
Már beiktatása pillanatában okozott meg-
lepetéseket, első fogadására ugyanis a 
szexuális kisebbségeket (leszbikusok, me-
legek, biszexuálisok és transzneműek) tö-
mörítő LMBT társaságot hívta meg. 

2011-ben azzal mosolyogtatta meg a 
világot, hogy Vilmos herceg és Katalin 
hercegné esküvői meghívására válaszul 
azt üzente, akkor teszi tiszteletét az ese-
ményen, ha Anglia visszaadja neki Gib-
raltárt. Juan Carlos később azzal borzolta 
a kedélyeket, hogy nálánál több mint 20 
évvel fiatalabb szeretőt tartott. Ám ez a 
botrány is eltörpült, mikor kiderült, hogy 
leánya, Krisztina hercegnő belekeveredett 
férje korrupciós ügyébe. Krisztinát a több 
millió eurós adócsalási és hűtlenkezelési 
ügyben – amelyben az apuka is érintett le-
het – gyanúsítottként hallgatta ki a bíróság. 
A hercegnőt 11 évre is elítélhetik, ezzel pe-
dig ő lenne az első olyan királyi családtag 

Európában, akit lecsuknak. I. János Károly 
2014-ben mondott le a trónról és adta át a 
vezetést fiának, VI. Fülöpnek. 

A fiatal uralkodó is hamar a világsajtó ér-
deklődésének középpontjába került, igaz, 
egy sokkal pozitívabb történés kapcsán. 
Fülöp 2004-ben váratlanul feleségül vette 
az akkor már évek óta a nézők kedvencének 
számító riportert, Letizia Ortizt. A spanyol 
királyné több okból is kirí az uralkodói csa-
ládból. Ő az első nem nemesi származású 
spanyol királyné, aki ráadásul volt már 
házas, és akinek királyi nézőpontból igen 
szokatlan a szakmája: riportokat készített 

Washingtonban, jelen volt a New York-i 
ikertornyok elleni merényletnél, de Irakból 
is szállított haditudósításokat.

Fülöp herceggel 2002-ben ismerkedett 
meg, amikor egy spanyol tankhajóbaleset-
ről tudósított. Két kislányukat, Eleonórát 
és Zsófiát a trónörökösöket illető szokás 
szerint a Jordán folyó vizében keresztelték 
meg. Letícia a közönség és a sajtó kedven-
ce: nemcsak természetes szépség és divat-
ikon, de bármerre jár, visszafogottan, ele-
gánsan képviseli országát. Egykori kollégái 
szerint intelligens, művelt, ambiciózus és 
kötélből vannak az idegei. A közvélemény 
úgy értékeli, Fülöp és Letícia kettőse az 
angol hercegi pár után a legnépszerűbb a 
világon. A tökéletes összhatáshoz tartozik, 
hogy a királyné hivatalos eseményeken 
20 cm magas sarkú cipőkben jár, hogy ne 
tűnjön túl alacsonynak 197 cm magas férje 
mellett. 

    T. D.

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

1. Hol lakott Nemecsek Ernő A Pál 
utcai fiúk című regény szerint?
A) Az Angyal utcában
B) A Nap utcában
C) A Rákos utcában (ma Hőgyes 
Endre utca)

2. Ki volt a Haller utcával párhuza-
mos Tóth Kálmán utca névadója?
A) Ferencváros korábbi polgármes-
tere
B) Világhírű cigányprímás
C) Író, költő, politikus

3. Milyen stílusban épült a Lenhos-
sék utca 24–28. szám alatti, egykori 
Dominó Általános Iskola, amelyben 
ma az önkormányzat és a kormány-
hivatal működik? 
A) Bauhaus
B) Premodern-későszecessziós
C) Klasszicista

4. Kiről nevezték el Ferencváros 
zeneiskoláját?
A) Ádám Jenőről
B) Liszt Ferencről 
C) Weiner Leóról

5. Mikor alakult meg a Ferencvárosi 
Művelődési Központ?
A) 1989. január 1.
B) 1990. március 10.
C) 2000. augusztus 2.

6. Az FTC labdarúgócsapata idén 
nemcsak a bajnokságot nyerte meg, 
de bekerült a Magyar Kupa döntőjé-
be is, ahol (lapzártánk után) ellenfe-
le az Újpest volt. Hány évvel ezelőtt 
játszott legutóbb kupadöntőt ez a két 
csapat?
A) 83
B) 35
C) 12

Előző lapszámunk nyertese: 
Schinzel Helga. Gratulálunk! Jutalma 
átvételével kapcsolatban e-mailben 
értesítjük. A helyes megfejtés: 1 – A, 
2 – A, 3 – B, 4 – C, 5 – C, 6 – B.

A spanyol királyi család
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idősügyi programajánló 

idősügy

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket  
vagy javaslataikat a programjainkkal kapcsolatosan a következő e-mail címen: idosugy@ferencvaros.hu  

vagy a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

A kezdő és haladó angolnyelv-
tanfolyam, a német társal-
gási klub, a kezdő és haladó 
számítógép-kezelői tanfolyamok 
és a haladó internetoktatás 
az Ericssonnal a regisztrált 
résztvevők számára a szokásos 
időpontokban és helyszíneken 
kerülnek megtartásra.

Mindentudás Akadémiája 
Egyháztörténeti szeminárium: 
a baptista egyház
Előadó: Harsányi Gábor, a Forrás 
Baptista Gyülekezet vezetője
Május 23. (hétfő) 15.00
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)
Szeminárium az európai királyságok-
ról: Svédország
Május 26. (csütörtök) 16.00
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)

Tárlatvezetés  
a Tárt Kapu Galériában

Május 11. (szerda) 10.00
Hőgyes Endre utca 2.

Színházi előadás
A cigányprímás – a Turay Ida  
Színház előadása
Május 12. (csütörtök) 15.00
FMK (Haller utca 27.)
Az előadásra minden jegy elkelt

Látogatás a Fradi 
Múzeumban és séta 
a Népligetben 

Május 19. (csütörtök) 10.00
Találkozó a Népligetben a  
Planetáriumnál

Helytörténeti séta 
Irodalmi emlékhelyek 
Ferencvárosban

Május 18. (szerda) 10.00
Találkozó az Erkel utca 15. szám 
előtt

Filmklub
Egy hét Pesten és Budán 
(rendezte: Makk Károly) 
A vetítés után beszélgetés
Május 19. (csütörtök) 15.00
Helytörténeti Gyűjtemény  
(Erkel utca 15.)

Macska- és állatbarátok 
klubja

Május 11. (szerda) 17.00
FMK (Haller utca 27.)

Cukorbetegklub
Május 24. (kedd) 14.30
FESZ oktatóterem  
(Dandár utca 28.)

Festőklub
Május 17., 24. (kedd) 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja  
(Friss utca 5.)

Gyógytorna 
Május 11., 18., 25. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház utca 17/B) 
MK (Haller utca 27.)

Vízitorna
Május 13., 20., 27.  (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola 

uszodája  
(Mester utca 19.)
Weöres Sándor Iskola uszodá-
ja (Lobogó utca 1.)

3-1-2 meridiántorna
Május 11., 18., 25. (szerda) 15.30
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti  
energiajóga időseknek

Május 12., 19., 26. (csütörtök) 
10.00 
József Attila-lakótelepi Közösségi 
Ház (Toronyház utca 3/B)

Nordic walking
Kezdő csoport
Tanfolyamzáró tatai kirándulás
Május 11. (szerda) 9.00
Haladó csoport
Séta a Velencei-tó déli partján
Május 19. (csütörtök) 9.00
A részvétel mindkét programra 
előzetes regisztrációhoz kötött. 
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. 
épület földszintjén. A helyszínre 
való utazás különbusszal történik, a 
program az időjárás függvényében 
változhat.

Táncklub 
Én táncolnék veled… 
Folytatódnak a közkedvelt táncfog-
lalkozások

Május 11., 18., 25. (szerda) 14.00
FMK (Haller utca 27.)

Sakk-klub
Május 17., 24. (kedd) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Számítógép- és 
mobiltelefon-használati 
tanácsadás

Május 23. (hétfő) 14.30–15.30
Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola és Gimnázium  
(Lónyay utca 4/C–8.)
Május 17., 24. (kedd)  
15.00–16.00 
Telepy Károly Általános Iskola és 
Gimnázium (Telepy utca 17.)
Május 12., 19., 26. (csütörtök) 
15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Kiemelt rendezvények
Május 11-én a Tárt Kapu Galériába invitáljuk az érdeklődőket 
a „Védett Átkelő” projekt kiállítására, melynek részeként 24 
pszichiátriai betegséggel élő alkotó munkáját ismerhetik meg. A 
tárlatvezetés után egy érdekes beszélgetésen vehetnek részt a mű-
vészetterápiás programról, az alkotókról és a művekről. 

Május 18-án ismét útnak indulunk, hogy híres íróink, költőink 
nyomára bukkanjunk Ferencváros utcáin, terein. A helytörténeti 
séta 10 órakor a Helytörténeti Gyűjtemény elől indul. 

Májustól új, reflexológus végzettségű oktatóval várjuk a 3-1-2 
meridiántorna iránt érdeklődőket szerdánként 15.30-tól az FMK-
ban, aki új módon mutatja be, hogyan élhetünk 100 évig, mit is 
kell tennünk a hosszú élet érdekében.

Nyolcvanhoz közel is ifjan
Az 1978-as sakkolimpia csapatbajnoka, a Nemzet Sportolója, a 79 éves Portisch Lajos volt a Mindentudás Akadémiája 
legutóbbi vendége. Előadásának témája a szellemi és testi frissesség megőrzése volt, amelyért nem csupán időskorban, 
hanem előbb is tenni kell.

Az Ádám Jenő Zeneiskolában megtartott program hallgatói közt 
jelen volt két egykori sporttárs, Csom István és Adorján András 
is. Ők az 1978-ban Argentínában aranyérmet szerzett sakkolimpi-
ai csapat tagjai. Az akkor győztes válogatottból csak Ribli Zoltán 
hiányzott, a két másik csapattag, Sax Gyula és Vadász László már 
az égiekkel mérkőzik.

Portisch Lajos a Nemzet Sportolójaként kötelességének érzi, 
hogy járja az országot és átadja tapasztalatait, annak ellenére, 
hogy saját bevallása szerint rossz a memóriája, bár ezt az előadás 
gördülékeny és szórakoztató mivolta cáfolni látszott. – A sport 
szenvedés, mivel először önmagunkat kell legyőzni, csak ez-
után következik az ellenfél. A sport tehát a tűrőképesség próbája 

– jelentette ki a nemzetközi nagymester, aki történeti és nyelvé-
szeti kitekintést is adott a sakk világából. 

Elmondta, a patthelyzet, a függőben hagyás, a borítékolható győ-
zelem kifejezés mind a sakknyelvből származik. Megemlítette, 
hogy 1848 után Magyarországon betiltották a különféle egyesüle-
tek működését, így alakultak ki párizsi mintára a sakk-kávéházak, 
majd 1865-ben újraalakulhatott a Pesti Sakk-kör, melynek első 
elnöke Széchenyi Ödön lett. Őt Erkel Ferenc követte a poszton.

A zalaegerszegi születésű Portisch Lajos hobbija az éneklés – 
a basszbariton május 9-én, az Ádám Jenő Zeneiskolában francia 
operaáriákat ad elő –, de egészsége megőrzése miatt fontosnak 
tartja az úszást, korábban pedig rendszeresen futott is.          M. K.
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sportosan buliztak a fiatalok
A Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) negyedik éve rendezi meg minden tavasszal és ősszel 
a Dzsembuli elnevezésű éjszakai sporteseményt, amely a péntek esti „elhajlás” hasznos alternatívájaként hirdeti magát. 
A Közgazdasági Politechnikum tornatermében tartott rendezvényen ezúttal kosárlabdában mérhették össze ügyességü-
ket ferencvárosi gimnáziumok, szakközépiskolák, civil és egyházi intézmények csapatai.

Az eseményt megnyitó Urbán 
Szabó Sándor ifjúsági polgár-
mester elmondta, a rendezvény 
egyik fontos célja, hogy értel-
mes és szórakoztató programo-
kat kínáljanak a fiataloknak a 
számítógépezés vagy a diszkó-
zás helyett.

A tornacsarnok emeleti szintje 
zsúfolásig telt középiskolások-
kal, akik ötfős csapatokat alkot-
va körmérkőzéseken vívtak meg 
egymással a kosárlabdapályán. 
A földszinti tornateremben asz-
taliteniszezni, hennát festetni 
lehetetett, de az olyan különle-
ges sporteszközök, mint a bungee run és 
az óriásteke is a fiatalok szórakozását és 
mozgását szolgálták. 

Mindeközben az Ifjúsági Elsősegélynyújtók 
Egyesülete adott egészségügyi tanácsokat a 
résztvevőknek, de az érdeklődők testsúly-, 

testzsír- és vérnyomásmérésre is 
jelentkezhettek. A földszinten az 
ifjúsági képviselők a maguk szer-
vezte büfében kínáltak szendvicse-
ket, süteményeket, gofrit, palacsin-
tát és frissítőket a „kosárbuliban” 
megéhezett vendégeknek.

A kosárlabdaversenyen végül 
a Puskás Tivadar Távközlési és 
Infokommunikációs Szakközép-
iskola csapata bizonyult a leg-
jobbnak, második helyen a roma 
fiatalokból álló H52 Ifjúsági Iro-
da csapata futott be, a bronzér-
met pedig a Patrona Hungariae 
Katolikus Iskolaközpont lány-

csapata szerezte. A részt vevő fiatalok 
véleménye szerint a remek hangulatú bu-
lin mindenki jól érezte magát.    T. D.

számítógépeket kapnak az óvodák
Óvodások lelhetik örömüket a Polgármesteri Hivatal leselejte-
zéstől megmentett számítógépeiben. Az első játékos és képes-
ségfejlesztő programokkal telepített informatikai eszközöket 
Zombory Miklós adta át a Liliom Óvodában.

Az alpolgármester ötlete nyomán harminc 
kiselejtezésre váró számítógép alkatrészei-
ből tíz kifogástalanul működő eszközt állí-
tottak össze a hivatal munkatársai, melye-
ket kerületi óvodáknak ajándékoznak. – A 
Liliom Óvoda három számítógépet kapott, 
ezeket már használatba is vették a kicsik. 
További hét gépet tudunk még azoknak a 
kerületi óvodáknak biztosítani, amelyek 
igényelték ezt, egy intézmény pedig iro-
dai használatra kérte az eszközt – tudtuk 
meg Ferencváros bölcsődei és óvodai ne-
velésért, valamint az informatikáért felelős 
alpolgármesterétől. 

A Liliom Óvoda vezetője, Zsellérné 
Mikóczi Eszter elmondta, főként fejlesz-

tő, például környezet-
ismeret-neveléssel kap-
csolatos programokat, 
játékokat kívánnak hasz-
nálni a hivataltól kapott 
számítógépeken. Óvoda-
pedagógusként úgy véli, 
ebben a korban a lehető 
legkevesebb időt kellene 
eltölteniük a gyerme-
keknek a monitor előtt, 
ugyanakkor bármennyire is a hagyomá-
nyos fejlesztő játékokat helyezik előtérbe, 
a korral mindenképp haladni kell. – Napi 
szinten, a szabad játékban továbbra sem 
kap helyet a számítógép, de bizonyos té-

makörökhöz kapcsolódva értékes részét 
képezheti majd a gyerekek fejlesztésének 
– tette hozzá az óvodavezető.

(forrás: ferencvaros.hu)

Nárcisz-futás a Nyúldombon
Negyedszer rendezte meg közösen Fe-
rencváros Önkormányzata és a vég-
stádiumban lévő rákbetegek életkö-
rülményeinek javításával foglalkozó 
Hospice Alapítvány a Nárcisz-futást 
a József Attila-lakótelepen. Az ese-
ményen a kerület óvodásai, iskolásai 
mellett idősebbek is részt vettek.

Pataki Ágnes, a Magyar Hospice Alapít-
vány programszervezője örömét fejezte ki, 

hogy a Nárcisz-futáson ismét ilyen szép 
számban jelentek meg ferencvárosi ifjak 
és szépkorúak egyaránt, majd elmondta, 
a rendezvény üzenete a remény, hiszen a 
nárcisz a remény virága. 

Kállay Gáborné az Öregember és a pok-
róc című népmesét olvasta fel, melynek 
tanulsága szintén az idősek iránti tisztelet, 
szeretet és megbecsülés. Az alpolgármes-
ter szerint a generációk közti hidat épp az 

ilyen eseményeken lehet építeni, amelye-
ken a kicsik az egymásra figyelés, a segítés 
jegyében találkoznak az idősekkel.

Az Ugrifüles Óvoda zenés bemelegítője 
után a Méhecske ovi apróságai saját kezűleg 
készített virágokkal köszöntötték a nyugdí-
jasokat, majd a gyerekek számára – a Nagy-
játszótér körül – megkezdődött a futás. 

(forrás: ferencvaros.hu)
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„Gyöngyszemek”

A Magyar Gyöngy Egyesület 
kiállítása
Megnyitó: május 12. 18.00
Közreműködik: az Újbudai 
Babszem Táncegyüttes, 
Cobblah Ilona divattervező és 
a Bel Canto Kamarakórus
Megtekinthető: május 29-éig

Roma táncház

Május 13. 17.00
Tánctanár: Farkas Zsolt, 
a Khamoro Budapest Band 
vezetője
A belépés díjtalan!

VIII. Nemzetiségi Kavalkád

Május 14. 16.00  
Gálaműsor a nemzetiségi ön-
kormányzatok művészeti cso-
portjainak közreműködésével

18.00 Nemzetiségi  
gasztronómiai bemutató

Baba-mama Börze

Baba-, gyerekruha-  
és játékvásár
Május 21. 9.00
A belépés díjtalan!

Strófa Trió vers-zene klub

Május 21. 18.30 
Belépő: 600 Ft

Folyt. köv.

Kerekes Katalin 40 éves 
jubileumi műsorának folytatása
Május 22. 15.00
Jegyek rendelhetők Kerekes 
Katalinnál a 30/468-2152-es 
telefonszámon.

Ferencvárosi Gyereknap

Május 28. 10.00–16.00

Helyszín: Ferencvárosi 
Művelődési Központ kertje
Minden program ingyenesen 
látogatható, minden játék 
ingyenesen használható!
A rendezvény eső esetén az 
FMK épületében lesz meg-
rendezve

Höcögő táncház

Magyar táncház gyerekeknek 
és családoknak
kézműves foglalkozással, 
kéthetente élőzenével
Csütörtök 17.00 
Belépő: 300 Ft

Keltsd életre a verset! 

Intenzív versmondó tanfolyam 
7–8. osztályosoknak és közép-
iskolásoknak 
(13–20 éves korig)

A stúdium célja: a versmondás 
tudnivalóvalói a szövegtanulás-
tól, a memorizálástól kezdve a 
vers kidolgozásán át a közön-
ség előtti megszólaltatásáig.
Május 30-ától június 10-éig, két 
héten át, összesen 8 alkalom-
mal, a szerdai napok kivételé-
vel hétfőtől péntekig délután 
16.30-tól 19.30-ig 
A tanfolyamot tartja: Vollner 
Judit (színész-előadóművész, 
drámapedagógus, kommuniká-
ciós tréner) 
A tanfolyam díja: 8x2700, azaz 
21 600 Ft
Jelentkezés: Arapovicsné 
Kiss Ágnesnél (kiss.agnes@
fmkportal.hu; +36 (1) 476-
3423) vagy Vollner Juditnál 
(vollnerjudit0523@gmail.com; 
30/262-2116) 
Jelentkezési határidő: május 24.

Latinovits, az érzékeny zseni
A FERUPE legutóbbi estjén Fe-
rencváros díszpolgárára, Latinovits 
Zoltánra emlékeztek. A „Színészki-
rály” életét és művészetét féltestvére, 
Frenreisz Károly személyes törté-
netei, Kelecsényi László író, film-
történész elemző gondolatai, Tallián 
Mariann színművész felolvasásai, 
valamint filmrészletek idézték meg.

Latinovits Zoltán 1931-ben született Bu-
dapesten, saját bevallása szerint nagyapja, 
Gundel Károly éttermében, „éppen Krú-
dy Gyula bácsi asztala fölött” – mesélt a 
művész gyökereiről Kelecsényi László. 
Földbirtokos édesapja, Zoltán születése 
után nem sokkal elhagyta a családot, ami 
élete végéig fájdalommal töltötte el Lati-
novitsot. Édesanyja 1941-ben férjhez ment 
Frenreisz István orvoshoz, akitől két gyer-
meke született: István, aki Bujtor István 
néven vált ismert színésszé, valamint Ká-
roly, aki zenész lett.

Az esten Latinovitsról mint a nagy vers-
mondóról is megemlékeztek. Kelcsényi 
László szerint a kor színészei elváltozta-
tott hangon „eljátszották” a verset, így a 
szavalatban kevesebb volt a személyes 
átélés. Latinovits ezzel szemben értelmez-
te, magáévá tette s érthetően tolmácsolta 
a költeményt, őszinte volt és természetes. 
– Ezzel a színészlegenda megteremtette a 
versmondó ideált – jelentette ki az irodal-
már. Frenreisz Károly többek között arról 

mesélt, mekkora élmény volt a család szá-
mára, amikor Mester utca 1. szám alatti 
lakásukban Zoli rendszeresen József Atti-
lát szavalt a konyhában, vacsorafőzés köz-
ben. Latinovitsot született idealista, meg 
nem alkuvó természetéről is ismerték, aki 
becsületességben, szakmában nem ismert 
kompromisszumot, és soha nem rejtette 
véka alá véleményét. Összeférhetetlen volt 
a hatalommal, amit többször nyíltan bírált 
is. Sokáig például nem szerette a filmezést, 
„halott mozgókép”-nek nevezte, Jancsó 
Miklósnak pedig levelet írt, hogy nem tet-
szik neki, amit csinál. 

Az eseményen Fábri Zoltán 1969-es, 
Isten hozta őrnagy úr című filmjének 
„dobozolós” jelenetét is megtekinthette 
a közönség, mely kapcsán Frenreisz Ká-
roly arról szólt, családja sokszor féltette 
Zoltánt, hogy lelkiállapota és intenzív já-
téka felőrli őt. Az aggodalom jogos volt: 
Latinovitsot állandó egészségügyi prob-

lémák gyötörték, idegrendszere érzékeny 
volt, hullámzó kedélyállapotát ő maga és 
környezete is nehezen viselte. A színész-
óriás mindig teljes erőbedobással játszott. 
Többször esett 3–4 hónapra depresszióba, 
amikor nem volt kedve sokadszorra is el-
játszani egy szerepet, mert úgy érezte, nem 
tudja beleadni testét-lelkét. 

– Ha nincs ez az érzékeny idegrendszer, 
valószínűleg nem kerül felszínre zseniali-
tása – jelentette ki Frenreisz Károly. Azt 
is megtudhattuk, hogy Ruttkai Évával ha-
talmas szerelemben éltek, ám kapcsola-
tuk néhány év alatt háborúvá vált. Egyik 
leghíresebb szerepében, a Krúdy-regény-
ből készült Szindbádban elmondott sorai 
magánéletét is jellemzik: „Annyit értek az 
élethez, mint egy gyerek. Egy kertben kéne 
ülnöm és terveznem, mert ahogy cseleke-
detekre kerül a sor, rögtön elhibázom, mel-
léütök a szegnek”.     T. D.
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TájÉkOzTATó

Többféle betegséget is okozhatnak a gócok
Sokan nem is gondolják, hogy a fog, a 
mandula, az epehólyag vagy a prosz-
tata gyulladása állhat számos betegség 
hátterében. – A gócfertőzés lényege 
ugyanis az, hogy a vérkeringésbe jutó 
baktériumok toxinjai sokszor egészen 
távoli szervekben okoznak gyulladást 
– mondta Krasznai Magda, a Sem-
melweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti 
és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának 
egyetemi adjunktusa.

– Talpon vagy tenyéren megjelenő hólyagok, pikkelysömör, fol-
tos hajhullás, kiújuló érgyulladás, akár ilyen betegségeket is képes 
előidézni az idült mandulagyulladás. A leggyakoribb fül-orr-gégé-
szeti góc a bőrproblémákon kívül az ízületi, a szív- és vesegyulla-
dás hátterében is állhat. Okozhat továbbá idegi vagy belgyógyá-
szati rendellenességet, de szemproblémákat is – hangsúlyozta a 
szakember. Amennyiben légzési vagy nyelési, netán alvási panasz 
is jelentkezik, valószínűleg hamar fül-orr-gégészhez kerül az érin-
tett, a többi tünet azonban nem számít ennyire jellegzetesnek, így 
általában csak később derül ki, mi a probléma forrása. Az idült 
mandulagyulladás évente többször is akut gyulladássá alakulhat, 

amely erős nyelési fájdalommal, lázzal, 
nyaki nyirokcsomó megnagyobbodással 
járhat. 

A fül-orr-gégész szerint több tévhit is 
él a mandulákkal kapcsolatban, ilyen 
például, hogy újra kinőhetnek. Krasznai 
Magda kijelentette, ha megfelelően tá-
volítják el a garatmandulát az nem nőhet 
ki újra, ha viszont marad egy csonk, az 
növekedésnek indulhat. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy a szerv újra kifejlődik. 

Azt is tudnunk kell, hogy az orrmandula az esetek többségében 
10–12 éves kor körül spontán elsorvad. Hozzátette, az sem igaz, 
hogy férfiaknál meddőséget okozhat a mandula eltávolítása. 

Az arcüreg gyulladása és az idült középfülgyulladás is jelenthet 
gócot, emellett a fog, a féregnyúlvány, az epehólyag és a prosztata 
szintén gócként szerepelhet. Ha a kezelőorvos indokoltnak tartja, 
érdemes góckutatást végeztetni, amely többnyire fogászati szű-
résre, fogászati panorámaröntgenre, fül-orr-gégészeti vizsgálatra, 
orrmelléküreg-röntgenre, mellkasröntgenre, hasi ultrahangra és 
nőgyógyászati szűrésre terjed ki.

(forrás: Semmelweis Egyetem)

Tisztelt Érintettek!
Tájékoztatom Önöket, hogy a IX. kerület pszichiátriai és addiktológiai betegeinek alapszintű szakellátását és gondozását több 
mint fél évszázada végző, 1999 óta a Gyáli úton üzemelő Pszichiátriai Gondozó Intézet másik kerülettel való összevonása, illetve 
költözése jelenleg nincs napirenden. Intézményünk tehát változatlan helyen és időben továbbra is a lakosság rendelkezésére áll.

Dr. Simkó Erzsébet gondozóvezető főorvos

árthatnak egészségünknek a minket 
körülvevő gépek
Az elektroszmog egészségkárosító hatásairól és az ellene 
való védekezés lehetőségeiről tartott tájékoztatót Erdei 
Edit sugárzáskutató orvos a Törődjön többet egészségével! 
idősügyi előadássorozat legutóbbi találkozóján. Kiderült, a 
barátunknak hitt mobiltelefon, számítógép vagy hajszárító 
egyben az ellenségünk is.

– A mobiltelefon-használatban a dél-koreai tinédzserekre állnak 
az élen, a 16 évesek 67 százaléka naponta 7 órát használja készü-
lékét. Ennek eredményeként kezdett elterjedni a fiatalok között 
a numerikus demencia (szerzett számolási zavar), a személyközi 
kommunikációs zavar és a készülékfüggőség – figyelmeztetett az 
okostelefonok veszélyeire a szakember. Az elektromos készülé-
kek azonban elsősorban az általuk sugárzott elektromágnesesség 
miatt adnak okot aggodalomra.

Tesztek igazolták, hogy egy pohár víz szerkezete megváltozik, 
ha számítógép vagy mobiltelefon közelébe teszik. Mivel testünk 
70 százaléka víz, a sugárzás ezen keresztül hat szervezetünkre. 
Általános károsító hatása mellett az elektroszmog rontja a szexuá-
lis és reprodukciós képességet is. Rövid távon fizikai gyengeséget, 
hosszú távon pedig genetikai információtorzulást és daganatos-
megbetegedéseket eredményez. Egy kísérlet azt is bebizonyította, 
hogy már egy egészen jelentéktelen mértékű sugárzás is megvál-
toztatja a baktériumok DNS-ét. 

Erdei Edit szerint tudományos tények igazolják, hogy nem féle-
lemkeltésről van szó: Svájcban a ‘90-es években egy rövidhullá-
mú rádióadót azért kellett megszüntetni, mert tömeges alvászavart 
okozott a lakosság körében, egy kutatási céllal megfigyelt radarál-
lomás közelében pedig lassabban nőttek a növények, megváltoz-
tak a fák évgyűrűi, a közelben lakó gyerekeknél memóriazavar és 
teljesítménycsökkenés jelentkezett. 

A sugárzást mikrohullámú hatás kíséri. Ezért 10 perc mobilozás 
után akár 1 fokot is emelkedhet fejünk hőmérséklete, amely las-
sítja a reakcióindőnket. Az orvos szerint a technikai fejlődést nem 
lehet megállítani, de a veszélyeket fontos felismerni és védekezni 
kell ellenük. Mivel az elektromágneses sugárzás mindenen átha-
tol, a fal melletti számítógép a túloldali szobában alvót is károsít-
hatja. A szakember azt tanácsolta, elektromos készülékeinket, ha 
nem használjuk, kapcsoljuk ki teljesen, fogyasszunk antioxidán-
sokat, de vásárolhatunk telefonra és személyre helyezhető védel-
mi eszközöket is.                T. D.
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HALLÁSA AKTÍV
ÉLETÉNEK KULCSA

„ A hallókészülék szakmai munkámban 
fantasztikus segítség, észrevétlenül 
megbújik a fülben, szinte láthatatlan. 
Segítségével a kollégákat tökéletesen 
hallom. Ez a legfontosabb számomra.”

VEGYEN RÉSZT DÍJMENTES
HALLÁSVIZSGÁLATON!

Most egy MINŐSÉGI edényfogó
kesztyűvel ajándékozzuk meg*.

Király Levente,
a Nemzet Színésze 
rátalált a tökéletes 
megoldásra

* Az akció 2016. június 15-ig vagy a készlet erejéig tart.  
Az ajándék feltétele a hallásvizsgálaton való 
részvétel és jelen hirdetés felmutatása.

Telepy utcai 
Hallásvizsgáló  
1096 Budapest, 
Telepy u. 18.

Bejelentkezés: 
06-1/323-0878 
06-80/204-567  
(ingyenesen hívható)

 
Budaörsi székhelyű, szendvicskészítéssel foglalkozó élelmiszerüzemünkbe 
keresünk női és férfi kollégákat betanított munkára. 
Keresünk továbbá csomagológép kezelőt, valamint árufeltöltőt. 
Várjuk nyugdíjasok és diákok jelentkezését is. 
Nettó kezdő fizetés 125 000 Ft. A bejárási költségeket térítjük. 
Az alábbi elérhetőségeken várjuk a jelentkezéseket minden hétköznap 10-
14 óra között. 
 

 06-20-510-7686  
 info@khellfood.hu  

ÁLLÁSHIRDETÉS 

APRóhIRdETÉS
Ingatlanirodánk eladó lakásokat/házakat keres ügyfeleinek. Gyor-
san vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének la-
kása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus.ingatlan.com, 
06/20/9600-600
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Láthatóvá tehető-e a hang terjedése?
Április 22-én, a Föld Napjához kötődően ismét a Nemzeti Múzeum kertje adott otthont a természettudományok ünne-
pének, a 6. alkalommal megrendezett Tudományfesztiválnak.

A rendezvény főszervezője, Zárug Péter Farkas bevezetőjében 
fontosnak nevezte, hogy Magyarország is bekapcsolódjon a vi-
lágszerte terjedő, látványos ismeretterjesztő, úgynevezett street 
science mozgalomba, melynek célja, hogy a tudományt érthetően 
mutassa be minél több embernek. 

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter arról szólt, bár ma 
még szokatlannak hathat a street science (utcai, hétköznapi tudo-
mány), ennek gyökerei egészen Arisztotelész filozófiai iskolájáig 
nyúlnak vissza, ahol a beszélgetéseket, elmélkedéseket sétacsar-
nokban tartották. 

– Be kell vinni az életet a tudományba, hogy a tudományt kivi-
hessük az életbe – kezdte beszédét Fűrész Tünde család- és népe-
sedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár.

Kijelentette, a tudománynak közel kell lennie 
a gyermekekhez, hiszen ez szavatolja, hogy a 
tehetségek olyan találmányokkal gazdagítsák 
majd életünket, mint a magyar ötletből meg-
valósult golyóstoll vagy az üvegbeton. Az ál-
lamtitkár hozzátette, a kormány kiemelt célja, 
hogy teret engedjen a tálentumnak, ezért erre a 
feladatra idén 2,8 milliárd forintot különítettek 
el a Nemzeti Tehetségprogramban.

A házigazda, Zárug Péter Farkas régi barát-
ként és támogatóként üdvözölte a rendezvény 
egyik védnökét, Bácskai Jánost, aki idén is 
egy feladvánnyal készült: láthatóvá tehető-e 
a hang terjedése? Ferencváros polgármestere, 
aki maga is fizika-kémia szakon végzett, elkö-
telezett pártfogója minden olyan kezdeménye-
zésnek, amely a fiatalokat a természettudomá-
nyok irányába orientálja.

A városvezető beszédében visszaemlékezett 
egykori tanára, a Kossuth-díjas Vermes Miklós utcai kísérletére, 
mellyel szemléltetni tudta a hang terjedését, évtizedekkel meg-
előzve ezzel a street science mozgalom divatját. Bácskai János 
szerint a tudás megszerzésében és továbbadásában a legfonto-
sabb, hogy megtanítsuk gyerekeinket jól kérdezni.

A kertben egyetemek, nemzeti parkok standjai hívogatták lát-
ványos kísérletekkel, programokkal, bemutatókkal a közönséget, 
amely között iskolai csoportok is voltak. Többek közt régészet, ra-
kétakilövés, begóniapalánta-díszítés, napórakészítés, meteoroló-
giai léggömb felengedése és nagy durranásokat ígérő fizikashow 
volt a program.

M. K.

Kárpátaljai diákok kísérleteztek a Leöveyben
Testvérvárosunkból, Beregszászról érkeztek tanulók Ferencvárosba, hogy megismerjék a Leövey Klára Gimnáziumban 
néhány éve átadott modern természettudományos laboratóriumot. A fiatalok különféle kísérleteket is végeztek.

A Vendel utcai középiskola Kodály-termé-
ben Bánhegyesi Zoltán igazgató köszöntötte 
a Genius Alapítvány támogatásával Kárpát-
aljáról érkezett gimnazistákat, akik – forgó 
rendszerben – kísérletekkel színesített fizi-
ka-, kémia- és biológia-előadásokon vehet-
tek részt. Az igazgató kiemelte: a tudomány 
egységes és oszthatatlan, a tudománnyal 
foglalkozók pedig határoktól függetlenül 
megértik egymást. Az intézményvezető 
büszkén jelentette be, hogy a Leövey gim-
názium ez év április 29-én az Európai Te-
hetségtámogató Hálózat tagjává vált.

Kállay Gáborné üdvözlőbeszédében fel-
elevenítette, hogy őt is a Leöveybe vették 
fel általános iskola után, majd vegyész 
szakon végzett az egyetemen, ezt követő-
en öt éven át fizika-kémia szakos tanárként 
dolgozott. Ezt az öt évet élete legszebb 
időszakának nevezte. Az alpolgármester 

izgalmas, érdekes na-
pot, valamint kitartást, 
erőt és bátorságot kívánt 
a diákoknak, majd Má-
rai Sándort idézte: „Az 
igazat elviselni mindig 
nagyon nehéz. A művelt-
séghez, tehát a valóság 
és az igazság megisme-
réséhez, rendkívüli bá-
torság kell”.

A nap végén a hatá-
ron túli magyar fiatalok 
a Nemzeti Színházban 
megtekintették a Körhin-
ta című előadást, majd 
másnap visszautaztak 
Beregszászra.

M. K.
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Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók!
Kerületünkben 2016. évben ebösszeírásra kerül sor. Kérjük a ke-
rületi ebtartókat, hogy 2016. május 15. és 2016. augusztus 31. 
között jelentsék be az összeíráshoz szükséges adatokat az ön-
kormányzatnál. Az összeírással kapcsolatos esetleges kérdése-
ikkel az Általános Hatósági Csoport munkatársait (Lenhossék u. 
24–28. IV. em., tel.: 215-1077/306, 327, 303, 333, 308, 302, 305, 
e-mail: hatosagiiroda@ferencvaros.hu) kereshetik meg. 

Az adatlap a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Bakáts 
tér 14.) és ügyfélszolgálati kirendeltségein (Toronyház u. 3/B és 
Ecseri út 19.) átvehető, illetve letölthető az önkormányzat inter-
netes portáljáról (www.ferencvaros.hu) is. A kitöltött nyomtat-
ványok eljuttatása történhet:
• levélben az ebnyilvántartást végző Általános Hatósági Cso-
port címére (1096 Budapest, Lenhossék u. 24–28. IV. em.), 
valamint személyesen ugyanezen a címen (ügyfélfogadási idő: 
hétfő: 13.00–17.30, szerda: 8.00–12.00 és 12.30–16.00, péntek: 
8.00–12.00)
• e-mailben: hatosagiiroda@ferencvaros.hu
• a Bakáts tér 14. szám alatti ügyfélszolgálaton történő leadással 

(ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00–18.00, kedd: 8.00–16.00, szer-
da: 8.00–18.00, csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 8.00–14.00)
• a Toronyház u. 3/B szám alatti ügyfélszolgálati kirendeltségen 
történő leadással (ügyfélfogadási idő: hétfő 8.00–18.00, kedd: 
8.00–16.00, szerda: 8.00–18.00, csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 
8.00–14.00)
• az Ecseri út 19. szám alatti ügyfélszolgálati kirendeltségen 
történő leadással (ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00–18.00, kedd: 
8.00–16.00, szerda: 8.00–16.00, csütörtök: 8.00–16.00 és pén-
tek: 8.00–14.00)

Tájékoztatjuk az ebtulajdonosokat és ebtartókat, hogy az álla-
tok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
alapján ebösszeíráskor kötelesek a szükséges adatokat megadni. 
Amennyiben az ebtulajdonos, ebtartó a kötelezően előírt adat-
szolgáltatást, adatregisztrációt nem vagy nem a jogszabályban 
előírtaknak megfelelően teljesítette állatvédelmi bírság szabható 
ki.

Köszönjük, hogy a kitöltött adatlap visszaküldésével segíti 
munkánkat.

Dr. Szabó József Zoltán jegyző

FElhíváS EBÖSSzEíRáSRA

KöZHAsZNÚ

Dr. Bácskai János polgármester

Baranyi Krisztina  (Együtt)

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP) 

Fröhlich Péter (Fidesz–KDNP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)

Gyurákovics Andrea, 1. evk. (Fidesz–KDNP)

Intzoglu István, 11. evk. (Független)

Jancsó Andrea Katalin (LMP)

Kállay Gáborné, alpolgármester

Pál Tibor (MSZP)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)

Szilágyi Zsolt (Jobbik)

Mészáros László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)

    kÉPvISElŐI FOGAdóóRák

Minden hónap utolsó 
csütörtökén 12–16 óráig a 
Polgármesteri Hivatalban 
(I. em. 24.). Minden hónap 
második csütörtökén 
17–18 óráig a József Attila-

lakótelepen (Toronyház u. 3/B – Ügyfélszolgálati 
Kirendeltség). Bejelentkezés az Ügyfélszolgálati 
Irodákon (IX., Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 
3/B) személyesen a hónap minden munkanapján, 
ügyfélfogadási időben.

Minden hónap második csütörtökén 
18–20 óráig. 
Franciaudvar (Közraktár utca 24.) 
Bejelentkezés: 06/20/393-6650, baranyi.
krisztina@ferencvaros.hu

Minden hónap második kedd 12–14 óra. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B), ill. egyez- 
tetés alapján. Telefon: 06/20/513-0779

Fogadóóra egyeztetés alapján. 
Tel.: 06/20/942-5266

Minden hónap első péntek, 10–12 óra. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B). Telefon: 280-
7195, e-mail: hidasi.gyula@ferencvaros.hu

Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig. 
Helye: Fidesz-iroda, Lónyay u. 48.  
(Bakáts utca sarok). Elérhetőség:  
gyurakovics.andrea@gmail.com, 
06/70/408-2430

Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig, illetve 
előzetes bejelentkezés alapján. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat (RÖNK) 
iroda (Toronyház u. 3/B). Telefon: 06/20/921-0943

Minden hónap második keddjén. 
Bejelentkezés: telefonon 
(06/20/526-4808) és e-mailen 
(jancso.andrea@ferencvaros.hu).

Minden hónap második 
hétfőjén 16.30–18.30 óráig. 
Helye: Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14. II. 
emelet 38. 
Bejelentkezés az Ügyfél-

szolgálati Irodákon (IX., Bakáts tér 14. vagy To-
ronyház utca 3/B) személyesen a hónap minden 
munkanapján, ügyfélfogadási időben.

Minden hónap első hétfőjén, 15–17 óra, 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP 
irodája (IX., Toronyház u. 3.). Telefon: 348-
0864, e-mail: ptibor9@gmail.com

Helyszín: FMK vagy az Ecseri út 19. 
szám alatti Ügyfélszolgálati Iroda.
Előzetes bejelentkezés alapján: 
06/20/975-8262

Fogadóóra előzetes egyeztetés alap-
ján. Elérhetőség: 06/70/707-9105

Minden hónap első hétfőjén 16–17.30 óráig. 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől) 
06/20/355-9819, meszaros.laszlo@ferencvaros.hu

Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.  
Telefon: 
06/20/279-7025,  
e-mail: 
vas.imre@fidesz.hu

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő 

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)

Minden hónap első hétfőjén 17–19 óráig. 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és Tovább-
képző Központ, Mester u. 33–35. (bejárat a Dandár 
utca felől) 06/20/807-4734, 
illyesmikl@gmail.com

Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (Fidesz–KDNP)

Előzetes egyeztetés alapján. 
Elérhetőség: 06/20/357-1135 
vagy kulpinszky@gmail.com

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)

Előzetes egyeztetés alapján. 
Bejelentkezés: 06/20/969-8849 
Helye: Köztelek u. 2.

Zombory Miklós, alpolgármester 

Minden hónap második csü-
törtök 17.30–19 óráig, helye: 
Bakáts téri általános iskola. 
Alpolgármesteri fogadóóra: 
minden hónap harmadik 
csütörtökén 16.00–18.00 

óra, helye: Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér 14., 
II. emelet 38. Bejelentkezés az ügyfélszolgálati 
irodákon (IX., Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 
3/B) személyesen a hónap minden munkanapján, 
ügyfélfogadási időben.
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Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Csányi Lotti  
(2015. október 21.)

Gál Zalán  
(2016. január 20.)

Herrmann Dorián (2015. szeptember 29.) és unokatestvére, 
Herrmann Petra (2015. október 17.)

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

Hirdetési leHetőség
a Ferencváros újságban

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy megnyílt a lakos-
sági apróhirdetések, illetve a vállalkozói hirdetések megje-
lentetésének lehetősége lapunkban. Amennyiben hirdetést 

adna fel, kérjük, igényét jelezze számunkra  
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címen.


