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Hantos-jarábik Klárát, az FMK 
új igazgatóját Ferencvároshoz való 
viszonyáról, eddigi feladatairól és 
jövőbeni terveiről kérdeztük.

A jövő lAkótelepe 
lakossági fórumot tartottak  
a józsef Attila-lakótelep megújítá-
sára kiírt tervpályázattal kapcsola-
tos kérdések megvitatására. 

Varga Miklós is részt vett a Kerek-
erdő óvodában végzett önkéntes 
kerti munkában. Az énekes villám-
interjút is adott lapunknak. 7

ÖnKéntesség
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 Ferencváros idén is rengeteg programot szervez a Magyar költészet Napján. Részletek a 17. oldalon

Terepjárót kaptak a tűzoltók 
több mint négymillió forintos önkormányzati támogatásból szerezte be a Fővárosi katasztrófavédelmi Igazgatóság 
közép-pesti kirendeltsége azt az összkerékmeghajtású Dacia Duster terepjárót, amelyet ünnepélyes eseményen adtak 
át a vágóhíd utcai tűzoltóparancsnokságon március 10-én.

Köszöntőbeszédében Bácskai János el-
mondta, ritkán fordul elő, hogy a helyi kö-
zösség tud segíteni a rendvédelemnek. – A 
mai egy ilyen alkalom, amikor Ferencváros 
lakossága és a Polgármesteri Hivatal nevé-
ben átadhatjuk az autó kulcsait – fogalma-
zott a polgármester, aki kitért arra is, hogy 
évek óta kiemelkedően jó a napi kapcsolat a 
IX. kerületi tűzoltók, az önkormányzat, va-
lamint a kerület lakosai között. A városrész 
történelmében sok olyan esemény fordult 
elő, amelyben a katasztrófavédelem is ak-
tív szerepet vállalt. Ferencváros ezerarcú 
kerület, ahol különböző veszélyeket kell 
leküzdeni: tűz, árvíz, szélvihar egyaránt 

pusztított az elmúlt évtizedekben. Remé-
nyét fejezte ki, hogy a jövőben az ilyen 
eseteknél jó szolgálatot fog nyújtani a kék 
lámpás terepjáró.

Varga Ferenc dandártábornok, a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 
közölte, a fővárosi tűzoltók tevékenysége 
2012 óta több feladat- és hatáskörrel bővült, 
ami új kihívások elé állította a szerveze-
tet. Ezek megoldásához nélkülözhetetlen-
né vált speciális képességű személygép-
járművek beszerzése. Elmondta, mára 18 
olyan négykerékmeghajtású gépkocsival 
büszkélkedhetnek, amelyet a fővárosi és 
a kerületi önkormányzatok adományaként 

vehettek át. Az igazgató ígéretet tett arra: a 
ferencvárosi tűzoltók továbbra is a legjobb 
tudásukkal fogják szolgálni a kerület lakos-
ságát, melyhez az új gépjármű is hathatós 
segítséget nyújt majd.

A beszédek után Bácskai János Varga 
Ferencnek nyújtotta át az autó kulcsait, 
amelyeket a dandártábornok Karas János 
tűzoltó alezredesnek, a IX. kerületi Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnokság vezetőjének 
adott tovább, majd az ünnepélyes szalag-
átvágás következett. Ezután – a tradíciók-
nak megfelelően – a terepjárót először az 
adományozó, a polgármester indíthatta be.

M. K.
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Milyen legyen a megújuló lakótelep?
lakossági fórumot rendeztek  
a józsef Attila-lakótelep teljes 
megújításával kapcsolatos kérdések 
megvitatására a toronyház utcai 
közösségi Házban. Mivel az 50 
éves városrész megépülése óta nem 
változott érdemben, Ferencváros 
önkormányzata nyílt tervpályáza-
tot írt ki annak rendezési és építé-
szeti megújítására. A lakóknak  
a pályaművek elkészítése előtt és  
a nyertes pályázat kihirdetése után 
is lesz lehetőségük alakítani a lakó-
telep képét.

A hatalmas érdeklődés mellett megtar-
tott fórum Szűcs Balázs bevezetőjével 
indult, melyben a főépítész ismertette az 
önkormányzat lakóteleppel kapcsolatos, 
21. századi arculatot felvázoló vízióját.  
A szakember szerint a megújítást nemcsak 
az 50 évre tervezett épültek elöregedése, 
hanem az ideköltöző fiatal családok növekvő száma és a szűkös 
parkolási lehetőség is szükségessé teszi. A legfontosabb célnak a 
lakóépületek megóvását jelölte meg, melyek esetében – típustól 
függően – épületrekonstrukcióra, homlokzatfelújításra, energetikai 
korszerűsítésre, illetve felvonóval való bővítésre is szükség lehet. A 
tervpályázat éppen arra ad kiváló lehetőséget, hogy az egyes háztí-

pusok építészeti, műszaki problémáit magas szakmai színvonalon 
tárják fel és oldják meg.

Pályázati lehetőségek hiányában a panelingatlanok modernizá-
lásának fedezetéül szolgálhat, hogy a lakóközösségek a lapos tető 
értékesítésével szereznek forrást az épület fejlesztésére. – Így a 
tetőt megvásárló beruházó ellenszolgáltatásként felvonót építhet a 
négyemeletes házakba, vagy hozzájárulhat az épületrekonstrukció 
költségeihez – magyarázta a főépítész. – Ferencváros lakosságának 
közel egyharmada, 20 ezer ember él a József Attila-lakótelepen, 
amelynek igénye lenne egy bevásárló- és találkozóhelyként szol-
gáló főtérre – tette hozzá a szakértő, aki szerint a rossz állapotú 
pavilonok helyett a hiányzó kereskedelmi funkciókat is pótolni kell. 
A zöld felületek kapcsán elmondta, rendezni szeretnék a véletlen-
szerűen kialakult gyalogoscsapásokat, ésszerűsítenék a kaotikusan 
elhelyezkedő, eldugott játszóterek, parkok és sétautak rendszerét.

A fórumon a lakótelep Facebook-csoportjának képviselője a 
területrendezést, a romos járdák helyreállítását, a zöld felületek 
védelmét, parkolóhelyek létesítését, az épületek teljes körű rekonst-
rukcióját, forgalomszabályozást és az iskolák felújítását jelölte 
meg igényként. A telepen működő civil szervezetek szerint óriási 
szükség lenne egy közösségi központra, ahol megtarthatnák ren-
dezvényeiket, de a lakók ifjúsági közösségi térre, kutyafuttatóra és 
közösségi kertekre is igényt tartanának. Többen szót emeltek azért, 
hogy a területrendezés ne járjon fakivágásokkal és a zöld felületek 
rovására történő térkövezéssel, hiszen a FESZOFE által fenntartott 
igényes zöld környezet adja a lakótelep legnagyobb értékét. Szerin-
tük meg kell őrizni a házak közötti intim zöld tereket és a mostani 
városkép barátságosságát. 

Néhány lakó az épületek statikai problémái miatt aggódott, ami 
kérdésessé teheti a tetőbeépítést. Szűcs Balázs elmondta, a mai 
könnyűszerkezetes építéstechnológia nem jelent nagy terhelést a 
házaknak, de egyenként fogják kivizsgálni azok állapotát. Görgényi 
Máté önkormányzati képviselő hozzászólásában történelmi pil-
lanatnak nevezte a mostanit, amikor a lakók a legolcsóbban és a 
legnagyobb haszonnal fejleszthetik ingatlanjaikat, amelyek így 
megőrizhetik értéküket. Szűcs Balázs azzal zárta a fórumot, hogy 
a lakótelepieknek a győztes pályázat kihirdetése után is lesz lehe-
tőségük beleszólni a városrész alakításába.             

T. D.
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Hangszereket kapott a zeneiskola
Csellót, hegedűket, vonókat, gitárokat, digitális zongorákat, ütős és fúvós hangszereket vásárolt az önkormányzat hat-
millió forint értékben az ádám jenő Zeneiskola számára. Az ünnepélyes átadót a tehetség Napja alkalmából rendezett 
Iv. bérleti hangversenyen tartották az iskola koncerttermében. A tehetség Napját európa-szerte március 25-én, Bartók 
Béla születésnapján ünnepeljük. 

Kokas Ferenc, az Ádám 
Jenő Zeneiskola igazgatója 
köszöntőjében elmondta, az 
intézménynek minden esz-
tendőben nehézséget okoz 
– megfelelő minőségben és 
mennyiségben – fenntarta-
ni hangszerparkját. Ehhez 
nyújt jelentős támogatást 
Ferencváros Önkormányza-
ta, amely már a 2014/2015-
ös tanévben is lehetővé tette, 
hogy az iskola négymillió 
forintért vegyen hangsze-
reket. Az igazgató reméli, 
hogy a nemrég elnyert Akk-
reditált Tehetségpont minő-
sítéssel újabb pályázatokon 
keresztül szerezhetnek forrásokat hangszervásárlásra. Szükség is 
lesz rá, hiszen a zeneiskolában idén három zongorát selejteznek le, 
melyek a legdrágább eszközök az intézményben. 

„A hangszer a kevesek, kiváltságosok dolga” – idézte Kodály Zol-
tánt Bácskai János, majd ugyancsak a zeneszerző szavaival folytatta 
beszédét: „Jó mérnök, vegyész lehet valaki, ha 15 éves koráig rá 
sem gondol. De zeneértő nem lehet, ha 6 éves korában, s játéko-

san még előbb, nem kezdik 
rendszeresen nyitogatni a 
fülét”. – Ezt a muzikális 
műveltséget alakítja ki és 
fejleszti a zeneiskola – tette 
hozzá a polgármester. 

Emlékeit felidézve elme-
sélte, ő még egy alumíni-
um, nem hangolható furu-
lyán tanult az iskolában, 
ami szörnyen szólt, ezért 
a fiúk leginkább kardoz-
tak vele. – Az Ádám Jenő 
Zeneiskola 700 diákja sze-
rencsés, hogy jó minőségű 
hangszereken játszhat – je-
lentette ki a kerület veze-
tője, majd ismét Kodálytól 

idézett: „A zenei táplálék lelki táplálék, ami semmi mással nem 
pótolható. Aki nem él vele, lelki vérszegénységben él. Teljes élet 
zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, ahová csak a zene jut 
be.” Bácskai János ezután átadta az ajándékhangszereket, majd 
kezdetét vette a hangverseny, melyen az intézmény kiváló jelenlegi 
növendékei és volt diákjai szerepeltek. 

T. D.
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Koncerttel, koszorúzással,  
színielőadással emlékeztek 1848-ra
Ferencváros önkormányzata néhány esztendeje a kerületi iskolákkal közösen ünnepli nemzeti ünnepeinket.  
Az elmúlt években a városvezetés látogatott el egy-egy oktatási intézménybe, ahol a diákokkal együtt tekintették meg  
az iskola megemlékező műsorát. Idén március 14-én azonban az önkormányzat invitálta meg a kőrösi Csoma sándor 
kéttannyelvű általános Iskola 3–8. osztályos tanulóit a Ferencvárosi Művelődési központba. A rendhagyó eseményen 
megzenésített költemények segítségével kívánták a fiatalokhoz közel hozni a verseket és átadni 1848 üzenetét. A prog-
ramsorozat koszorúzással, valamint a pinceszínház előadásával folytatódott.

A tanulóknak szervezett 
délelőtti ünnepségen meg-
jelent Ferencváros polgár-
mestere, alpolgármesterei 
és a képviselő-testület több 
tagja is, azonban az ünnepi 
beszéd megtartására a ke-
rület tavaly ősszel megvá-
lasztott ifjúsági polgármes-
terét kérték fel. Koch Kata 
elmondta, az 1848–49-es 
hősök azért érdemelnek 
tiszteletet, mert sokan az 
életüket is odaadták a haza 
iránti szeretetből. – Ha vajon mi akkor él-
tünk volna, ugyanolyan bátrak lettünk volna, 
és elmentünk volna csatába a házáért? – tet-
te fel a kérdést. – Úgy gondoljuk: igen, én 
mentem volna, a hazámért bármit megtettem 
volna – folytatta Kata, aki hozzátette: a ma 
fiataljainak szerencsére nem kell harcba 
menni, ők más, egész egyszerű, hétköznapi 
módokon tudják kifejezni hazaszeretetüket. 
– Akkor szeretjük hazánkat, ha szeretjük a 
várost, ahol élünk és óvjuk a környezetün-
ket. Aki szereti a hazáját, az nem rongálja 
meg a parkokban, játszótereken lévő közös 
dolgokat, hanem megőrzi, megvédi azokat. 
Az nem irtja ki a növényeket, nem szennyezi 
az utcákat, köztereket, hanem igyekszik épí-
teni, fejleszteni, tisztán tartani környezetét. 
Aki szereti a hazáját, az nem veszekszik, 
csúfolkodik, ellenségeskedik, hanem próbál 
tisztelettudó, kedves és mosolygós lenni má-
sokkal. A hazaszeretet nekünk ma azt kell, 
jelentse, hogy törekszünk egy kicsit szebbé, 
jobbá tenni körülöttünk a világot. Kezdjük el 

már holnap, március 15-e ünnepén! – zárta 
gondolatait az ifjúsági polgármester. 

A felszólalás után Ferenczi György és az 
1-ső Pesti Rackák (korábban Rackajam) 
nevű formáció szórakoztatta a jelenlévő-
ket. A világ egyik legjobb szájharmonikása 
és együttese Petőfi Sándor, illetve az 1956-
os forradalom és szabadságharc hősi halott 
költője, Gérecz Attila megzenésített verse-
ivel, illetve egy bluesrockosra hangszerelt 
népdalcsokorral varázsolta el az FMK ifjú 
közönségét. 

Délután a Ráday utca–Köztelek utca sar-
kán lévő Kossuth-domborműnél folytató-
dott a megemlékezés. Bácskai János így 
kezdte ünnepi köszöntőjét: „Március 15. 
az az ünnep, amely leginkább a közgondol-
kodás részévé vált. 
Ünnep, amit nem 
kell magyarázni, 
bár a forradalom és 
szabadságharc törté-
netét épp a részletek 

érdekessége miatt érdemes 
újra és újra felidézni”. Fe-
rencváros polgármestere 
ezután Vörösmarty Mihály, 
Jókai Mór, Czuczor Ger-
gely, Arany János, Földi 
János, Mikszáth Kálmán, 
Krúdy Gyula, József Attila 
és Szabó Ervin gondolata-
iból idézett, melyek a di-
csőséges időszakot írják le.

A beszédet követően a 
Company Canaria Tánc-
együttes néptáncelőadása 

következett Ragoncza Nóra énekkíséretével, 
majd Győri Péter színművész szavalta el 
Petőfi Sándor Bizony mondom, hogy győz 
most a magyar című költeményét.

Az esemény végén a Kossuth-dombormű-
nél koszorút helyezett el Vas Imre parlamenti 
képviselő, Ferencváros polgármestere és 
alpolgármesterei, a kerület politikai és civil-
szervezeteinek képviselői, valamint Hantos-
Jarábik Klára, a Ferencvárosi Művelődési 
Központ vezetője.

Az ünnepi programsorozat zárásaként az 
érdeklődők Petőfi Sándor önéletrajzi ihletésű 
művét, Az apostolt tekinthették meg a Pince-
színházban, Borbély Sándor és Blazsovszky 
Ákos színművészek előadásában.

V. L.–T. H.

Lelkes iskolások

– Mindegyik gyerek Kossuth, Petőfi, Móga és nemzetőr 
szeretne lenni. Akkor Jolika, az idén is te leszel  

a császár, én meg a Jellasics.
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Új igazgató az FMK élén
A képviselő-testület februári ülésén úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Művelődési központ és Intézményei (FMk) igaz-
gatói feladatainak ellátására kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja, és az FMk vezetésével – hároméves határozott 
időtartamra – Hantos-jarábik klárát bízza meg. Az új igazgatót Ferencvároshoz való viszonyáról, eddigi feladatairól és 
jövőbeni terveiről kérdeztük. 

•	Habár	nem	a	fővárosban,	hanem	egy	attól	30	km-re	fekvő	Pest	
megyei	településen	él,	mégis	van	ferencvárosi	kötődése.	Mi	
lenne	az?

Tősgyökeres ócsai vagyok, viszont öt évig éltem a IX. kerületben. 
Nagyon szerettem ezt az időszakot, jó érzés volt egy kicsit ferenc-
városinak lenni. A mai napig magával ragadnak a kerület patinás 
épületei, kávézói, galériái, a csodálatos templomok, a Bakáts tér 
különleges hangulata, a Duna-part vagy a Vásárcsarnok forgataga. 
•	Meséljen	kicsit	magáról.	Honnan	indult,	és	milyen	út	vezetett	
az	FMK	vezetői	székéig?

Érettségi után a színház felé vettem az irányt. Színészi tanulmánya-
imat a Gór-Nagy Mária Színiiskolában végeztem, utána a Kecske-
méti Katona József Színház-
hoz szerződtem, ahol hét évig 
voltam társulati tag. Innen a 
Szegedi Nemzeti Színházhoz 
mentem, ahol közel három 
évig vendégművészként sze-
repeltem. Édesanyám mindig 
arra ösztökélt, hogy a színé-
szet mellett tanuljak valami 
mást is. Egyrészt megfogad-
tam a tanácsát, másrészt „a 
világot jelentő deszkákon” 
eltöltött esztendők során ma-
gam is rájöttem, hogy az én 
igazi küldetésem a kultúra 
közvetítése és menedzselése, 
a művészek segítése, illetve 
közösségek építése és az érté-
kek ápolása. Ezért beiratkoz-
tam a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolára – amely ma már 
Nyugat-magyarországi Egyetemként működik –, ahol PR-mene-
dzser, művelődésszervező és közösségfejlesztő diplomát szerez-
tem. 2009-től az ócsai Egressy Gábor Szabadidőközpont kulturális 
igazgatója, 2012-től 2016 végéig pedig ügyvezető igazgató voltam.
•	Mikortól,	de	főleg	milyen	változásokra	számíthatnak	a	Ferenc-
városi	Művelődési	Központ	látogatói?

Ebben az évben még nagy újdonságokra nem kell számítani, hiszen 
az FMK-nak március 1-jétől – tehát éppen a munkába állásom 
napjától – elfogadott költségvetése és eseménynaptára van. Most 
az a legfontosabb, hogy ezek a már betervezett rendezvények mi-
nél magasabb színvonalon, minél több nézőt bevonzva tudjanak 
megvalósulni. Ennek az időszaknak a tapasztalatait leszűrve lehet 
aztán jövőre egy határozott, markáns vezetői koncepciót megfo-
galmazni. Persze van, amit már most meg lehet tenni: úgy látom, 
az FMK nem használja ki eléggé a pályázati lehetőségeket – ezen 
mindenképpen változtatni kell. Továbbá szeretnék szponzori hozzá-
járulásokat behozni az intézmény, illetve a különböző rendezvények 
támogatására. Azt gondolom, erre Ferencvárosban nagyon jók a 
lehetőségek. Lényegesnek tartom még a kifelé való nyitást és újabb 
együttműködési lehetőségek kialakítását.
•	Vezetői	pályázatában	azt	olvastam,	hogy	több	új	programot	is	
meghonosítana	a	kerületben.	Melyek	ezek?	

Kiemelném a Ferencvárosi Téli Fesztivált, amely attól lenne más 
és több, mint az egyéb karácsonyi vásárok, hogy itt – a korábbi 
törekvést folytatva és erősítve, a jótékonyság jegyében – kizárólag 
hátrányos helyzetű, sérült emberek alkotásait értékesítenék. Elképze-
léseim közt szerepel egy Nemzetközi Képzőművészeti Tábor meg-
valósítása, amelyen a meghívott művészek 8–10 napon át alkotnának 
ferencvárosi terek, épületek, életképek, hangulatok témában. A tábor 
végeztével az alkotók képeket, fotókat, grafikákat adományoznak 
Ferencvárosnak, amely művek a kerület közkincsét gyarapítanák. A 
fiatalok számára különböző kreatív pályázatokat írnánk ki, a filmek 
szerelmeseinek pedig – hagyományteremtő szándékkal – Ferencvá-
rosi Rövidfilm Fesztivált, illetve közönségtalálózóval egybekötött 

dokumentumfilm-vetítéseket 
szerveznénk.
• Úgy	tudom,	egyéb	„vizuális	
fejlesztéseket”	 is	 kilátásba	
helyezett,	valamint	komoly	
tervei	vannak	az	aulával	és	
a	ház	más,	jelenleg	kevésbé	
hasznosított	részeivel	kapcso-
latban…
Úgy érzem, bár az FMK épü-
lete kívülről két éve szépen 
megújult, belül még mindig 
magán hordozza azt a bizo-
nyos „kultúrházas hangulatot”. 
Ezen szeretnék változtatni: 
kívánatos lenne egy fiatalos, 
lendületes arculat kialakítása, 
amely a mai generáció számá-
ra is könnyen értelmezhető, 
ugyanakkor reflektál a múlt 

értekéire is. Egy másik megoldás, hogy direkt módon a retró stílust 
hangsúlyozzuk, ám ezt is csak átgondoltan, profi tervező és kivitele-
ző csapattal együttműködve lehet megvalósítani. Tudom, hogy egy 
komolyabb fejlesztés, például a színházterem teljes rekonstrukciója 
nagyon sok pénzbe kerül, de úgy vélem, némi odafigyeléssel, tenni 
akarással sok mindent meg lehet oldani kisebb anyagi ráfordítás 
mellett is. Az aula különösen fontos, mert az idelátogató először 
ennek a hangulatával találkozik, és ezzel azonosítja az intézményt. 
Meglátásom szerint az épületnek ezt a részét – új funkciókkal 
– ellátva, hatékonyabban is ki lehetne használni. Kreatív megol-
dásokkal: például mobillengőfalakkal az aulát igényes, látványos 
galériává alakíthatnánk, amely elsősorban fotóművészek munkáinak 
biztosítana helyet. A frissebb, fiatalosabb környezet létrehozása 
érdekében érdemes lenne a földszinti rendezvénytér lengőajtóit is 
felújítani, esetleg kicserélni. A hátsó kerthelyiség több alkalommal 
is szolgálhatna a központ kulturális életének kreatív helyszíneként, 
az intézmény udvarán pedig egy ökojátszóteret lehetne kialakítani.  
•	Mi	a	véleménye	az	FMK	előtti,	sokak	által	kedvelt	és	látogatott	
termelői	piacról?

A piac igazi színfolt, egy igényelt és szeretett kezdeményezés. 
Működtetésével továbbra is erősíteni kívánjuk azt az életérzést, 
hogy Ferencváros a mi otthonunk.

V. L.
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Vízparti séta a 225 éves kerületben
különleges programot szervezett a 
kerület lakóinak az önkormányzat 
a víz világnapján. A nagy számú 
érdeklődő március 22-én bejárhatta 
a Művészetek palotája épületét, majd 
– az esti Duna-parton – a Nemzeti 
színháztól a Fővám térig tartó útvo-
nalat, megismerkedve a helyi épített 
örökséggel.  

Ferencváros Önkormányzata évek óta ki-
emelt eseményként tekint a Víz Világnap-
jára. Idén a Kállay Gáborné alpolgármester 
ötletéből megvalósult izgalmas sétához több 
mint 130 érdeklődő csatlakozott. Elsőként 
Zoboki Gábor építész, egyetemi tanár, a 
Művészetek Palotája tervezője mutatta be 
pályájának talán eddigi legjelentősebb mun-
káját. A rangos nemzetközi elismerésekben 
is részesült létesítményben a megjelentek sok érdekes információt 
tudhattak meg, miközben megtekintették többek közt a Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenytermet és a Nemzeti Táncszínház termét is.

Az egyórás bejárás után Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörté-
neti Gyűjtemény vezetője kalauzolta végig a szép számú résztvevőt 
a MÜPA-tól a Duna partján egészen a Fővám térig. A kétórás séta 
érintette a Nemzeti Színház szoborparkját, a Somlay Artúr sétányt, 
a Lechner Ödön fasort, a Boráros teret, a tavaly megújult Nehru 
partot, a Bálna épületét, majd az egykori Fővámpalotát, a mai 
Corvinus Egyetemet is.

– A tematikus séta középpontjában a Duna állt, mely Budapest, 
benne pedig kerületünk egyik legkiemelkedőbb turisztikai lát-
ványossága – mondta Gönczi Ambrus. – Az elmúlt 20 évben Fe-
rencváros képe az érintett útvonalon is rengeteget változott. A séta 
során az érdeklődők megismerkedhettek az egykori ipari negyed 
„lenyomataival”, a 19. századi és a modern építészet Duna felől 
látható arculatával. Útközben 100 résztvevő fülhallgatós kihangosító 
készülékkel is követhette az elhangzott helytörténeti információ-
kat, érdekességeket – tette hozzá a Ferencvárosért Emlékéremmel 
kitüntetett helytörténész. 

(forrás: ferencvaros.hu)

Beköltözött a természet Belső-Ferencvárosba
schmalkaldeni szerecsenfejű, törpe rex, kóburgi pacsirta – többek közt ezekkel az állatfajtákkal ismerkedhettek meg a 
lónyay utcai Református Gimnázium diákjai az intézmény természettudományos napján. A belvárosi, sűrűn beépített 
környezetben elhelyezkedő iskola pedagógusai a természet csodáival: egzotikus virágok, madarak, hüllők, kisrágcsálók 
és díszbaromfiak bemutatásával igyekeztek felhívni tanulóik figyelmét a környezetvédelem fontosságára. 

Sokszínű Tudomány címmel rendeztek – im-
már harmadik alkalommal – tematikus napot 
a Lónyay Utcai Református Gimnáziumban 
a Víz Világnapjához kapcsolódóan. Az in-
tézmény az október 23-i, harci járművekkel, 
korabeli jelmezekkel, vaktöltényekkel em-
lékezetessé tett ünnepség után 
ezúttal is kitett magáért, most 
a természetet sikerült közel 
hozni a diákokhoz.

A gimnázium aulájában és 
udvarán topogtak, ugráltak, 
mászkáltak a kisállatok, a 
csigától kezdve a sünön és 
teknősön át a szárnyasokig: 
papagáj, postagalambok, 
selyemtyúkok érkeztek ven-
dégségbe a Rákosmenti Kis-
állattenyésztők Egyesülete 
jóvoltából. Kuriózumszám-
ba mentek – és a „simogatási 
versenyben” is nyertek – az 
őrbottyáni óriásnyulak. Ez  

az egyetlen őshonos magyar nyúlfajta, mely 
korábban a legfőbb húsforrásnak számított 
a bányászcsaládoknál.

– A városi, természettől eltávolodott em-
berben is alapvető ösztön az élő környezet 
iránti vonzalom, amely gyerekkortól végig-

követi az életet. Ezért is kiemelten fontos, 
hogy a tanulók testközelből lássák és ismer-
jék meg az állatokat, növényeket – mondta 
a rendezvényre ellátogató Zombory Miklós 
alpolgármester, a körzet önkormányzati 
képviselője.

A tematikus rendezvényre 
állat- és iskolanézőbe ér-
kezett az Erkel utcai Kicsi 
Bocs Óvoda több csoportja 
is, hogy ezáltal is erősöd-
jön az intézmények közötti 
együttműködés. Az iskolá-
sok programjának fókusza 
délelőtt a biodiverzitás és a 
felelős állattartás megismeré-
se volt, délután az osztályok 
tanulmányi kirándulásokat 
tettek természettudományok-
hoz kötődő célpontokhoz: a 
kőbányai víztározóba, az 
állatkertbe, illetve a Csodák 
Palotájába.    M. K.
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Cél a példamutatás
A Budapesti Család, esélyteremtési és önkéntes Ház szervezésében látogatott el 
a Ferencvárosi sport általános Iskola és Gimnázium 17, tizenegyedikes tanulója 
a vágóhíd utcai kerekerdő óvodába önkéntes munkát végezni. A tavaszi, kerti 
munkálatokba bekapcsolódott varga Miklós énekes is.

Az országos hálózat része-
ként a Balázs Béla utcában 
üzemelő Budapesti Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház államilag támogatott 
feladatokat lát el, ezek közé 
került be az önkéntesség 
népszerűsítése is. Fontos-
nak tartják, hogy a diákok 
ne csak az iskolai kötelező 
közösségi szolgálat része-
ként vállaljanak közcélú fel-
adatokat, hanem maguktól is 
érezzenek erre késztetést.

– A példamutatást kívánjuk előtérbe helyez-
ni, ezért is nyerünk meg sok ügynek egy-egy 
hírességet, aki felhívja a figyelmet, hogy jó 
célokra a közismert személyiségek is tudnak 
időt szakítani – mondta el lapunknak Román 
János, a házat működtető Béthel Alapítvány 
ügyvezetője. Hozzátette, Varga Miklós felké-
rése a korábbi jó kapcsolat révén került szóba, 
ő pedig rögtön igent mondott. – Az országban 
most divat mindenre nemet mondani. Azt sok-
kal könnyebb, mint igent – tette hozzá a nép-
szerű énekes, aki a kertrendezés mellett egy 

rögtönzött „koncerttel” is megörvendeztette 
az óvodásokat és az óvónőket.

A szervezet és az iskola több közös projekt-
ben is részt vesz: a ház munkatársai legköze-
lebb esélyórákat fognak tartani osztályfőnöki 
órákon, amelyeken hátrányos helyzetű em-
berek részvételével, az ő életüket ismerhetik 
majd meg a tanulók. 

– A legtöbb diákunk ebből az óvodából érke-
zik – válaszolta Törőcsik Judit, a Telepy utcai 
iskola tanára arra a kérdésünkre, miért éppen 
a Kerekerdő ovit választották a mostani akció 
helyszínéül. Szencz Mátyásné óvodavezető 

pedig arról beszélt, nagyon meg-
örültek a lehetőségnek, amikor az 
iskola – amellyel hagyományosan 
jó a kapcsolatuk – megkereste őket, 
hogy szívesen önkénteskednének 
náluk. – Egy óvodában mindig van 
tennivaló, és külön öröm, hogy a 
„nagy iskolások” mutatnak jó pél-
dát a kicsiknek. Nálunk az ovisok 
is rendszeresen végeznek az év-
szaknak megfelelő munkát, a ta-
karítástól a lombseprésig – közölte 
az intézményvezető.               M. K.

Szíve csücske  
Ferencváros
Villáminterjú Varga Miklóssal
•	Hogyan	jött	az	önkéntes	munkára	
szóló	felkérés,	és	miért	mondott	rá	
igent?

Egy régi közös ismerősünk révén 
jutott el hozzám Román János, a 
Budapesti Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház munkatársa, és kért fel 
a feladatra. Megnéztem a naptáramat, 
és szerencsére el tudtam jönni. Szí-
vesen segítek, az időjárás is remek, 
a lombseprés pedig időszerű munka 
– hamarosan otthon is el kellene vé-
gezni. Azért is mondtam igent, mert 
úgy érzem, az országban most divat 
nemet mondani, amit sokkal köny-
nyebb, mint igent.
•	Szokott	máskor	is	önkénteskedni?
Zenészként gyakran kérnek fel jóté-
konysági fellépésekre, amelyeknek 
– ha tudok, és a feltételek is adottak 
hozzá – örömmel teszek eleget. Ha az 
ismertségemmel egy jó célra tudom 
felhívni a figyelmet, akkor szívesen 
megyek.
•	Van	bármilyen	ferencvárosi	kötő-
dése?

Egész életemben Fradi-drukker vol-
tam, ma is fel tudom sorolni (fel is so-
rolta – a szerk.) a ’60-as évek végének 
bajnokcsapatát. Ferencváros mindig is 
a szívem csücske volt.
•	Mivel	foglalkozik	manapság?
Azzal, amivel több mint negyven éve: 
muzsikálok. Saját zenekarral vagy 
szólóban járom az országot, színházi 
produkciókban veszek részt. A bul-
vársajtót tudatosan zártam ki az éle-
temből, ezért nincs akkora médiahát-
szelem. Úgy zárok minden esztendőt, 
hogy soha rosszabb ne legyen.

Molnár Ferencre emlékeztek 
Március 22-én megkoszorúzták a szent-Györgyi Albert általános Iskola és Gimnázium falán 2014-ben felavatott Mol-
nár Ferenc-emléktáblát. Az író egykori iskolájának jelenlegi igazgatója, Beleznay tamás köszöntötte a megjelenteket, 
majd elmondta, a lónyay utcai intézmény büszke arra, hogy Molnár Ferenc hagyatékának részese lehet.

Kállay Gáborné beszédében hangsúlyozta: Ferencváros Önkor-
mányzatának kiemelt célja, hogy a kerület ifjúsági-kulturális köz-
ponttá váljon, majd ismertette a közelmúlt ez irányba tett lépése-
inek eredményeit. A kultúráért felelős alpolgármester felhívta a 
figyelmet a József Attila életének ferencvárosi helyszíneit bemutató 
mobilapplikációs fejlesztésre, és elmondta, hamarosan elkészül a 
Pál utcai fiúkról szóló regény helyszíneit bemutató alkalmazás is. 
Emlékeztetett továbbá a Hőgyes Endre utca 3. szám alatti emlék-
táblára, amelyet tavaly szeptemberben Nemecsek Ernő regénybeli 
lakóházának falán helyezett ki az önkormányzat és a Bartók Béla 
Unitárius Egyház.

Csőváriné Gurubi Judit tankerületi igazgatóhelyettes felszólalásában 
Molnár Ferenc ifjúsági regényét méltatta, melynek népszerűségét 
– mint mondta – az adja, hogy: „Az élet minden ága-boga benn 
van: iskola és játék, barátság és harc, pártoskodás és összetartozás, 
minden egészen a halálig. S az író mindezt gyerekésznek, gyerek-
szívnek szólóan szőtte regénybe.”

Az iskola hetedikes diákjai ezután rövid műsorral emlékeztek meg 
Molnár Ferencről, majd a koszorúzás következett. Az esemény zá-
rásaként az ötödikesek hagyományos Pál utcai fiúk vetélkedőjének 
ünnepélyes eredményhirdetését és díjkiosztóját tartották meg az 
intézmény dísztermében.            (forrás: ferencvaros.hu)
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Minden korábbinál alacsonyabb szintű  
a csecsemőhalandóság hazánkban
A valaha mért legalacsonyabb, 4 ezrelék alatti szintre csökkent 
a csecsemőhalandóság tavaly Magyarországon a KSH jelentése 
szerint. Ez a 2015-ös adatokhoz képest 7, a 2013-as eredményekhez 
viszonyítva pedig 25 százalékos javulást jelent. A siker elsősorban 
a szakemberek munkájának, a jól szervezett szakmai programok-
nak és az orvosi műszerpark 
folyamatos fejlesztésének 
köszönhető. 
– A javuló eredmények meg-
őrzésének egyik alapfeltétele 
az egész gyermekkoron átíve-
lő gondozás, követés biztosí-
tása – mondta Szabó Attila, 
az I. sz. Gyermekgyógyásza-
ti Klinika igazgatója, aki 
kiemelt célnak nevezte a 
műszerpark korszerűsítésé-
nek folytatását. Véleménye 
szerint a csecsemőhalálozás 
mérséklődése jelentős részben 
a szakemberek felkészültsé-
gének és munkájának hála 
következett be, ezért az el-
sődleges szempontok között említette a magas színvonalú képzés 
megőrzését, és a folyamatos fejlődés biztosítását az orvosképzést 
végző egyetemeken.

– Az egészségvédelem leghatásosabb és legköltséghatékonyabb 
módszere a minél korábbi életkorban történő betegségmegelőzés 

– jelentette ki Szabó Miklós, az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 
Újszülött Intenzív Osztályának vezetője. Hozzátette: 2013 és 2016 
között több mint 5 milliárd forintot költöttek orvosi műszerekre 
országszerte, ennek is köszönhető, hogy 5,1 ezrelékről 3,9 ezrelékre 
csökkent a hazai csecsemőhalandóság. 

Kovács Tamás, a Magyar 
Gyermekorvosok Társaságá-
nak főtitkára komoly ered-
ménynek nevezte a 4 ezrelék 
alatti adatot. Mint mondta, 
a társaságot büszkeséggel 
tölti el, hogy a hazai gyer-
mekorvoslás világszínvonalú 
teljesítményekre képes. Hoz-
zátette, a csecsemőhalálozás 
az egészségügyi ellátás szín-
vonala mellett az adott ország 
általános civilizációs fejlett-
ségére is utal. Háláját fejezte 
ki valamennyi, a munkában 
részt vevő szakembernek, és 
hangsúlyozta: a javuló mu-
tatók megtartásához további 

kitartó munkára van szükség, amelynek központi eleme a kora-
szülések számának mérséklése, a koraszülöttek életkilátásainak és 
-minőségének további javítása, valamint a szoptatás támogatása és 
az anyatejjel táplált csecsemők számának növelése. 

(forrás: Semmelweis Egyetem)

eGésZséG
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Aranyak a vízben
A február végi hódmezővásárhelyi versenyen szerzett tizenkét aranyérem után 
ismét remekeltek a Ferencváros fiatal úszói. A kecskeméti Bácsvíz-kupa után-
pótlás-viadalon tizenegyszer állhattak fel a dobogó legfelső fokára a fradisták.

A lányoknál Farkas Nóra kiemelkedő formában versenyzett, 50 m és 100 m mellen, va-
lamint 100 m gyorson bizonyult legyőzhetetlennek, 100 m háton pedig ezüstérmes lett. 
Orbán Boróka 50 m háton és 100 m gyorson volt a legsebesebb, míg 200 m háton harma-
dik lett. Két-két második helyet szerzett Nagyiván Dorottya (50 m mell, 100 m gyors) és 
Felkai Sára (100 m mell, 100 m pillangó), Keresztes Emma ezüstöt nyert 100 m mellen 
és bronzot 200 m mellen.

A fiúknál Grandpierre Krisztián szenzációs teljesítményt nyújtott. A 2007-es születésű 
fiatalember volt a legjobb 100 m pillangón, 100 m mellen, 100 m gyorson, 200 m mellen, 
200 m háton és 200 m vegyesen. Márton Levente a 100 m háton szerzett ezüstje mellett 
harmadik lett 50 m mellen és 100 m gyorson, Váradi Márton 50 m háton végzett a má-
sodik helyen.

Félig már kézben az Euro-kupa
Végig vezetve, jó játékkal 12-6-ra legyőzte a Ferencváros vízilabdacsapata  
az Euro-kupa döntőjének első mérkőzésén a Digi Oradeát Nagyváradon.  
A hatgólos diadal után fél kézzel már a serleget fogják a fradisták.

A Ferencváros vízilabdacsapata tizenkilenc év után jutott be ismét egy nemzetközi kupa 
döntőjébe. A sorsoláson a Fradinak kedvezett a szerencse, az első mérkőzés Nagyváradon, 
a Joan Alexandrescu uszodában zajlott. A zöld-fehérek vezetői örültek az idegenbeli kez-
désnek, mert így a csapat lehetőséget kap arra, hogy hazai medencében, saját közönsége 
előtt nyerje meg a serleget.

A kellemetlen stílusú nagyváradi gárda két olasz együttest kiverve harcolta ki a döntőt, 
ez némi óvatosságra adott okot. A Fradi azonban gyorsan tudtára adta a hazaiaknak, hogy 
győzni érkezett. Zsúfolt lelátók előtt hamar két gólt szerzett az FTC, majd Vogel Soma 
jó védéseinek és egy újabb találatnak köszönhetően 3-0-val ért véget az első negyed.  
A nagyváradiak megemberelték magukat, és kétszer is bevették az Fradi kapuját, igaz, 
a zöld-fehérek sem maradtak adósok, így a nagyszünetben 5-2 állt az eredményjelzőn.

A harmadik játékrész két ferencvárosi góllal kezdődött, majd itt is, ott is örülhettek a 
szurkolók: 8-4-gyel indult a befejező negyed. Ebben eleinte a hazaiak voltak eredmé-
nyesebbek, kétszer is felzárkóztak három gólra, de a meccs hajrájában már csak a kék 
sapkában játszó fradisták találtak a hálóba. Az FTC tizenkét góljából Mitrovics hármat, 
Csuk kettőt szerzett, Avramovics, Jansik, Madaras, Pohl, Szirányi, Tóth Márton és Varga 
Dániel egy-egy alkalommal vette be a Nagyvárad kapuját.

A döntő visszavágóját április 5-én, szerdán rendezik a népligeti uszodában. A hatgólos 
idegenbeli siker után a Ferencváros nagyon közel került ahhoz, hogy az 1998-as KEK-
győzelem után ismét nemzetközi kupát nyerjen.       M. S.

A Fradinál az előny
A férfitorna-csapatbajnokság első fordulóját nagy reményekkel várták  
a Ferencváros sportolói. A zöld-fehérek nem okoztak csalódást az értük  
szorítóknak, a Tornacsarnokban megrendezett versenyen jelentős előnyt  
szereztek az őszi második fordulóra.

A címvédő Ferencváros gárdájából hiányzott Boncsér Krisztián és Dudás Norbert, a két 
remek tornász sérülés miatt nem mutathatta be gyakorlatait a nézőknek és a pontozóknak. 
A zöld-fehérek így a Babos Ádám, Schweigert Dávid, Selmeczi Bánk, Bilics Bence, Vágner 
Levente összeállításban léptek a szerekhez.

A csapatbajnoki versenybe a legjobb három eredményt számítják be. A Fradiból a legtöbb 
pontot Schweigert Dávid kapta a zsűritől, a hat szeren 77,90 pontot gyűjtött. A Ferencváros 
233,20 ponttal végzett az első helyen, 13,90 ponttal megelőzve a második helyezett Bp. 
Honvédot. Kerekes Zsombor, a Fradi edzője összességében elégedett volt a csapattagok 
teljesítményével, úgy vélte, a várt eredmény született a Tornacsarnokban. Hozzátette, bár 
az új gyakorlatoknál előfordultak rontások, ez az év elején még természetes.

A bajnoki cím sorsa december első hétvégéjén dőlt majd el, a második fordulót Győrben 
rendezik.

(m)

Pontosan szúrtak
Az utóbbi hetekben két utánpótlásversenyen 
is jól szerepeltek a Ferencváros fiatal tőrvívói.

A Törekvés vívócentrumában rendezték meg a 
Fülöp Mihály Magyar Kupa aktuális fordulóját. 
Az első versenynapon a gyermek korosztály kép-
viselői léptek pástra, a Fradiból Tóth Zsombor 
és Kovács Réka ötödik lett, Balogh Virág a 7. 
helyen végzett. 

Másnap a serdülő fiúk küzdelmében Kovács 
Gergely bejutott a döntőbe, és a hatodik helyen 
zárt. A lányoknál három FTC-s is finalista lett, 
Fekete Hanga bronzérmet szerzett, Zsoldosi 
Emília a 7., Fenyvesi Viktória pedig a 8. helyen 
végzett. A legkisebbeknél, a tőrpici korosztály-
ban (2007-ben születettek) Bányik Natánael 
sorra nyerte az asszóit, csupán az utolsó meccsén 
kapott ki, így ezüstérmet vehetett át.

A TUS Sport budapesti megmérettetésen ismét 
remekelt Bányik Natánael, megnyerte a fiúknál a tőrpicik küzdelmét, a lányoknál Bálint 
Beatrix hatodik lett. Bányik a másnapi bambiversenyen is kiváló volt, bronzérmet szerzett, 
Tóth Barnabás a 8. helyen zárt.

Újra duplázni 
akarnak a lányok
Az elmúlt két évben a Ferencváros 
női labdarúgócsapata megnyerte  
a bajnoki címet és a Magyar Kupát. 
A zöld-fehérek idén is duplázásra 
készülnek, és minden esély megvan 
arra, hogy ezúttal is mindkét sorozat-
ban a legjobbak legyenek.

Március utolsó vasárnapján 
megkezdődött a női labda-
rúgó NB I rájátszása. A 
hatmeccses széria április 
végén zárul, Dörnyei Ba-
lázs együttese Győrben, 
az ETO vendégeként játsz-
sza utolsó mérkőzését.

Addigra az is kiderül, megvédi-e 
elsőségét a Magyar Kupában a Fradi. Az 
elődöntőben a zöld-fehérek a várakozásnak 
megfelelően 2-0-ra legyőzték a szombat-
helyi Viktória FC-t. A másik ágon azonban 
meglepetéssel zárult a párharc. Az MTK 
Hungária ugyanis 2-0-ás vereséget szenve-
dett Győrben, attól az ETO-tól, amelyet a 
bajnokságban mindkétszer megvert.

A finálé április 19-én, szerdán zajlik majd 
az MTK új, Hungária körúti stadionjában. A 
győrieket a ferencvárosiak az ősszel otthon 
egy gyors góllal 1-0-ra győzték le, márci-
usban viszont idegenben 10-2-re ütötték ki 
lányaink a Rába-partiakat.

A papírforma tehát a Fradi sikerét ígéri a 
döntőben, ám az MTK példája intő lehet, 
azaz maximális figyelemre és erőbedobásra 
lesz szükség a kupagyőzelemhez.        (ms) 

Irány a Final Four!
A Ferencváros női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában 
a négyes döntőbe jutásért a CSM Bucuresti együttesével csap 
össze. A címvédő ellen a román fővárosban lesz az első mérkőzés.

A BL-középdöntő utolsó meccsén győzelmet vártak Szucsánszkiéktól a szur-
kolók, már csak azért is, mert decemberben Podgoricán nyolc góllal verték 
a zöld-fehérek a Buducsnoszt gárdáját. A Fradi játéka azonban elmaradt a 
remélttől, végül 24-23-ra nyert a montenegrói csapat. Így az FTC 14 pontot 
gyűjtve az A csoport második helyén végzett, és a B csoport harmadikjával, a 11 pontig 
jutott CSM Bucuresti együttesével mérkőzik meg a Final Fourba jutásért.

A román csapat 2016-ban a budapesti fináléban döntetlent játszott a Győrrel, majd hosz-
szabbítás után büntetőkkel nyerte meg a serleget. A bukarestiek játékereje tavaly óta nem 
csökkent, a középdöntőben mégsem remekeltek, az ETO-tól kétszer is kikaptak, és a két 
utolsó helyezetten kívül csak a negyedik dánokat verték meg.

Elek Gábor, a Ferencváros vezetőedzője szerint a CSM papíron erősebb a Fradinál, de 
a zöld-fehérek megpróbálnak a lehető legjobban felkészülni ellenfelükből. Az első meccs 
április 7-én, magyar idő szerint 19 órakor lesz Bukarestben.

Addig is lesz még dolga az FTC-nek, hiszen a bajnoki mérkőzések után április 1-jén és 
2-án Kecskeméten lesz a Magyar Kupa négyes döntője, az első napon Zácsikék a Duna-
újvárossal csapnak össze. 

          M. S. 

Bronzérem Zágrábból
Nagyszerűen szerepelt a zágrábi kötött-
fogású felnőtt nemzetközi versenyen Né-
meth Iván, a Ferencváros birkózója. A 
zöld-fehérek 30 éves sportolója a 98 kg-os 
súlycsoportban lépett szőnyegre a zágrábi 

Grand Prixen. Az első fordulóban 2-1-re 
győzte le a japán Kinoshitát, majd az orosz 
Savlohasvilit verte 8-0-ra. Az elődöntőben 
az osztrák Gastl állta útját a Fradi birkózó-
jának, 2-1-re nyert a vetélytárs. A harma-
dik helyért vívott mérkőzésen az amerikai 
Hayden várt Némethre, aki 3-1-re legyőzte 
riválisát, és így bronzérmet vehetett át az 
eredményhirdetésen.

A pestszentimrei Sportkastélyban meg-
rendezett leánybirkózó-diákolimpián a III-
IV. korcsoportban, 65 kg-os kategóriában 
Ferentzi Emília aranyérmes lett. Ugyanitt 
a kadet válogató versenyen Vajó Bernadett 
(70 kg) és Vámos Szabina (79 kg) szintén 
az első helyen végzett.

SpOrT SpOrT
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Idősen is lehet 
zarándokolni
A József Attila-lakótelepről indult és Santiago de Composteláig jutott 
Balogh Márta, aki magánéleti válságok miatt, 60 évesen vágott neki a 
780 km hosszú zarándokútnak, az El Caminonak. A Szent Jakab-úton 
átélt viszontagságok, élmények és emberi kapcsolatok teljesen megvál-
toztatták a világképét. Erről mesélt az előadó „A teljesség felé” idősügyi 
koncepció Mesterségem címere programján.

Az ősi zarándokút mai változata Francia-
országból indul és Spanyolország Galicia 
tartományának fővárosába, Santiago de 
Compostelába vezet, melynek székes-
egyházában nyugszanak Szent Jakab 
apostol földi maradványai. – 15 évig 
érleltem magamban az El Camino gon-
dolatát, aztán egyszer csak nekivágtam 
a két hónapos gyalogtúrának – mesélte 
Balogh Márta, aki fontos segítségként 
említette a Magyarországon kiváltott 
Zarándokigazolványt, melynek köszön-
hetően számos ingyenes szolgáltatáshoz 
jutott (gyógyszer, orvosi ellátás). Azt is 
elárulta, a zarándok szálláshelyeken pu-
ritán körülmények fogadták, de mindig 
volt mit ennie, és tudott tisztálkodni. A 
Pireneusokon keresztülvezető út volt a 

legkeményebb számára: teljesítése csak 
úgy sikerülhetett, hogy nem lépte át a 
szakemberek által javasolt napi magas-
sághatárokat. – A túlélés másik záloga a 
bakancs napi többszöri szellőztetése és a 
láb pihentetése volt – emlékezett vissza 
a zarándok, aki a többi utazóval – bár 
nem beszélte a nyelvüket – fantasztikus 
barátságba keveredett, és minden téren 
támogatták egymást. Mártára olyan mély 
hatást gyakorolt a 60 napos zarándoklat, 
hogy idén nyáron újra bakancsot húz.

T. D.

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

1. A 20. század egyik leghíresebb cigányprí-
mása volt a Ferenc körút 46. szám alatt lakó 
36. Rácz Laci. Honnan kapta nevét?

A) Édesapja, a szintén világhírű prímás, 
Rácz Pál legkisebb, 36. gyermeke volt
B) Ő volt az ismert Rácz László nevű cigány 
zenészek közt a harminchatodik
C) 36-os „rajtszámmal” indult azon az 1930-
ban, az Üllői úti FTC stadionban rendezett 
prímásversenyen, amely meghozta számára 
az országos sikert

2. Még idén megkezdődhet az Iparművészeti 
Múzeum felújítása. Hány esztendővel ezelőtt 
nyitotta meg kapuit az intézmény a nagykö-
zönség előtt?

A) 130
B) 125
C) 120

3. Ez évben április 22–23-án rendezik meg 
a Budapest100, nyitott házak hétvégéje el-
nevezésű programot. Mi lesz az idei téma?

A) Kiskörút
B) Gellérthegy
C) Rakpart

4. A Ráday utca 14. számú házban lakott Rá-
day Imre színművész, aki az 1920-as években 
közel állt a világhírnév megszerzéséhez. Mi 
volt az eredeti neve?

A) Rothstein Ignác 
B) Fekete Imre
C) Ráday Imre

5. „Jó sorsom oda vezényelt, mert valahol 
fenn úgy döntöttek rólam, hogy a Ferencvá-
ros legyen az életem.” Kinek a szavai ezek?

A) Lázár Ervin
B) Kerényi Lajos atya
C) Albert Flórián

6. A február 26-án felavatott Málenkij Robot 
Emlékmű Párkányi Raab Péter alkotása. 
Melyik ferencvárosi köztéri szobrot/szobrokat 
készítette még a művész?

A) Színész szobrok a Nemzeti Színház előtti 
szoborparkban
B) Louis Blériot-szobor a József Attila-la-
kótelepen
C) Madaras József és Kántor szobra a MÁV-
Aszódi telepen 

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

Pályázati felhívások 
Ferencváros Önkormányzata idén is pá-
lyázatot hirdet civil szervezetek, kulturá-
lis tevekénységek, egyházi jogi személyek 
és egyházi szervezetek, nemzetiségi ön-
kormányzatok támogatása témakörben. 
A pályázati felhívások megtekinthetők, a 
formanyomtatványok, kitöltendő nyilat-
kozatok letölthetők a www.ferencvaros.hu 
honlapról.

Nettó 130e Ft
havi alapkereset plusz
útiköltség térítés, plusz

egyéb juttatások! 
Könnyen betanulható

egyműszakos
szendvicskészítői munkakör

Budaörsön. 
Várjuk jelentkezéseiket 

a 06-20-510-7686-os telefon-
számon hétköznap 10–14 óra

között, illetve az 
info@khellfood.hu címen. 
Várjuk nyugdíj előtt állók, 

illetve nyugdíjasok 
jelentkezését is!

Khell-Food-VL1SA8649010-2017-01-20_modositott-szoveg_IX-45x62  28/02/2017  13:24  Page 2
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Kiemelt rendezvények
• „Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, 

ami a miénk. És vágyakozom... Mikor, 
mire. A hóesésre, a társam mosolyára, 
egy kézre, ami pohár teát nyújt, a reggeli 
napsütésre, egy érintésre, egy szóra, ami 
évek óta nem hangzik el... Egy köszönöm-
re, a kályha melegére, gyertyagyújtásra, 
egy kisgyerek nevetésére...” A Nők Lapja 
népszerű, Pulitzer-díjas újságírója, meg-
annyi könyv szerzője, Schäffer Erzsébet 
lesz a Mindentudás Akadémiája ápri-
lis 3-i előadásának vendége, akitől azt is 
megtudhatjuk, hogyan érdemes élni az 
életünket és megbecsülni a minket körül-
vevő értékeket.

• Szeretettel várjuk Sakk-klubunkba 
a táblajáték iránt kedvet érző érdeklődő-
ket keddenként 10 órától az FMK-ban. 
A hasznos időtöltés mellett célunk az is, 
hogy a júniusban megrendezendő orszá-
gos szenior sakkversenyen minél erősebb 
csapattal indulhasson kerületünk.

• Mesterségem címere elnevezésű új 
sorozatunkban ferencvárosi, illetve Fe-
rencvároshoz kötődő, szakmájukban 
elismert vagy érdekes hobbit űző idős-
korúak mutatkoznak be. A 2. félév elő-
adásaihoz keresünk olyan 60 év feletti-
eket, akik szívesen mesélnének egykori 
munkájukról vagy izgalmas hobbijukról. 
Ha esetleg a környezetében tud ilyen sze-
mélyről, az ajánlást is szívesen vesszük 
az idosugy@ferencvaros.hu címen vagy 
a 215-1077/392-es telefonszámon.

Természetjárás
Séta Őrbottyánban és a harangöntő 
műhely megtekintése
Április 1. (szombat) 10.00
Találkozó: 3-as metró,
Városkapu megálló, Volán-pénztár

Mindentudás Akadémiája
Meg kell tanulnunk vágyakozni 
az után, ami a miénk
Schäffer Erzsébet előadása
Április 3. (hétfő) 16.00 
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

Nordic walking haladó csoport
Séta a Fóti tanösvényen
Április 4. (kedd) 09.00 
Találkozó a Lenhossék utca 
24–28. földszintjén
A részvételhez regisztráció szükséges

Belső értékeink nyomában
Önismeret, személyiségfejlesztés
Április 4. (kedd) 14.00 
Dési MH (Toronyház utca 17/B)

Húsvéti kézműves foglalkozás 
Április 5. (szerda) 10.00
Lenhossék utca 24–28.

Törődjön többet egészségével!
Orvosi előadás az időskori fogápolásról 
és szájhigiéniáról
Április 6. (csütörtök) 14.30 
Parajdi Sópince (Vámház krt. 11.)

Az Erdődy Kamarazenekar 
tavaszköszöntő koncertje

Április 12. (szerda) 17.00
FMK (Haller utca 27.)

Sakk-klub
Április 4., 11. (kedd) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Német társalgási klub
Április 4., 11. (kedd) 10.30
FMK (Haller utca 27.)

Festőklub
Április 4., 11. (kedd) 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss utca 5.)

Gyógytorna  
Március 29., április 5., 12. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház utca 17/B)
FMK (Haller utca 27.)

Táncklub
Én táncolnék veled…
Március 29., április 5., 12. (szerda) 14.00
FMK (Haller utca 27.)

3-1-2 meridiántorna
Március 29., április 5., 12.  (szerda) 15.30
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga
időseknek

Március 30., április 6. (csütörtök) 10.00
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

Mediball foglalkozás
Március 31., április 7. (péntek) 10.00
Lenhossék utca 24–28., tornaterem

Vízitorna
Március 31., április 7. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester utca 19.) 
Weöres Sándor iskola uszodája 
(Lobogó utca 1.)

Számítógép- és mobiltelefon-
tanácsadás

Szent-Györgyi iskola 
(Lónyay utca 4–8.): 
Április 3., 10. (hétfő) 14.30
Telepy iskola 
(Telepy utca 17.):
Április 4., 11. (kedd) 15.00
Weöres Sándor iskola 
(Toronyház utca 21.): 
Március 30., április 6. (csütörtök) 15.30

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

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

A kezdő, középhaladó és haladó angol-
nyelv-tanfolyam, a kezdő németnyelv-tan-
folyam, a chikungtanfolyam, a kezdő és 
haladó számítógép-kezelői tanfolyamok a 
regisztrált résztvevők számára a meghirde-
tett időpontokban és helyszíneken kerülnek 
megtartásra.

Idősügyi programajánló
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azok a híres Mednyánszkyak
Az egyik legrégebbi eredetű magyar nemesi család sarja, Mednyánszky Miklós építészmérnök arra vállalkozott, hogy 
papírra veti a jeles történelmi alakokat felvonultató família históriáját. A Mednyánszky család című kötetből szemez-
getve a szabadságharc hős tábornokát, a világhírű festőművészt és a kalandos életű tábori főlelkészt ismerhette meg 
a közönség a Szó és ember című irodalmi sorozat legutóbbi beszélgetésén.

Mednyánszky Miklós 1960-
ban látta meg a napvilágot egy 
Borsod megyei faluban, ugyan-
is a kommunista diktatúra oda 
száműzte szüleit az ’50-es évek-
ben. Nagynénje, a néhány éve 
elhunyt Mednyánszky Ágnes 
színésznő például – akit többek 
között a Kétszer kettő néha öt 
című filmből ismerhet a kö-
zönség – soha nem kaphatott 
állami elismerést származása 
miatt. Miklós 18 éves kora óta 
dolgozik, munka mellett szerez-
te meg összes diplomáját. 

Építészmérnökként és kul-
turális örökségvédelmi szakértőként te-
vékenykedik, közíró, 52 évesen pedig 
bányamérnökké képezte magát. 25 évig a 
közigazgatásban dolgozott, többek között a 
Budai Vár értékvédőjeként segítette Katona 
Tamás, az I. kerület egykori polgármestere 
munkáját. Ő ébresztette rá Mednyánszkyt, 
hogy családja mekkora szerepet játszott a 
’48-as forradalomban: Mednyánszky László 
honvédőrnagyként harcolt az 1848–49-es 
szabadságharcban, melynek egyik első vér-
tanúja volt. Mednyánszky Sándor, Klapka 

szárnysegédje pedig a komáromi vár védel-
mét irányította. Tette ezt olyan sikeresen, 
hogy a császári sereg megtorlás nélkül vette 
át a várat, és szabad elvonulást biztosított 
a 30 ezer fős lakosság számára. Később az 
emigrációba kényszerült magyarok között 
játszott kiegyenlítő szerepet: Kossuth, Klap-
ka és Görgey vérre menő vitáit Mednyánsz-
ky Sándor terelte baráti mederbe, amiért 
hatalmas tisztelet övezte. Ezt jelzi, hogy a 
kiegyezés után visszatérhetett Magyaror-
szágra és országgyűlési képviselő lehetett.

A forradalom hőse volt Med-
nyánszky Sándor Cézár is, akit 
Görgey Artúr 25 évesen nevezett 
ki tábori főlelkésznek. Katonái 
szerették, tisztelték, mert az első 
vonalban harcolt velük: előfordult, 
hogy egy ezüstkereszttel vert fejbe 
egy osztrák katonát. A szabadság-
harc leverését követően elhagyta 
az országot, Dél-Amerikában és 
Ausztráliában dolgozott aranyásó-
ként, mígnem egy rablótámadás 
áldozataként szerzett sérülése miatt 
levágták egyik kezét. Papi eskü-
je ellenére először unokahúgába, 
majd egy francia nemes lányba 

szeretett bele, ám mivel nem vehette fe-
leségül, búskomorrá vált. Emigrációjából 
hazatérve nem tudott saját lábra állni, végül 
öngyilkos lett. Kalandos életének történetét 
Mednyánszky Sándor adta ki 1901-ben Egy 
katolikus pap visszaemlékezései címmel. 

Miklós már következő könyvein dolgozik: 
nagynénje emlékét szeretné megörökíteni, 
valamint folytatni a gyerekeknek szóló népi 
építészetről írt kötetét, melyet hat gyermeke 
illusztrált rajzaival. 

T. D.

aPRÓhiRDetÉs
Vaszary János, Szőnyi István, Márffy Ödön, 
Scheiber Hugó, Berény Róbert, Egry József, 
Kádár Béla, Batthyány Gyula, Schönberger 
Armand, Czigány Dezső, Perlrott Csaba 
Vilmos, Ziffer Sándor FESTŐMŰVÉSZEK 
ALKOTÁSAIT KERESSÜK MEGVÉTELRE 
KÉSZPÉNZÉRT.
Nemes Galéria, 1024 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 3.,
06/30/949-2900, nemes.gyula@nemesgaleria.hu

BRILIÁNS, ARANY, EZÜST, BOROS-
TYÁN FELVÁSÁRLÁSA EXTRA ÁRON! 
Dinasztiánk harmadik generációja vagyok. Hi-
szem, hogy a tisztességes magatartásnak van 
jövője! Bp., XI. ker., Fehérvári úti Csarnok, 
földszint, virágsor (Porcelán-Ezüst Üzlet).
Tel.: 209-4245.

Ingatlanirodánk eladó lakásokat/házakat 
keres ügyfeleinek. Gyorsan vevőt hozunk, 

jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének 
lakása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! 
Laurus.ingatlan.com, 06/20/9600-600

Többéves tapasztalattal korrepetálást 
vállalok matematika-, fizika-, angol- és né-
metnyelv-tárgyakból általános és középisko-
lások számára, érettségire való felkészítésre. 
Elérhetőségem: 06/30/395-5041.

Gyakorlott, jó kommunikációs készséggel 
rendelkező női munkatársakat keresünk te-
lefonmarketinges munkára (egészségügy). 
Nyugdíjasokat is. Alap + prémium + utazási 
hozzájárulás. Tel.: 06/70/431-5294.

Fix fizetéssel, heti bérezéssel keresünk 
délutáni munkára telefonos assziszten-
seket. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! 
Telefonszám: 06/70/770-0080.

Ferencváros, 2017. március 27., XXVII. évfolyam, 6. szám, ingyenes kétheti lap. ISSN 1789-7572. Megjelenik 40 ezer példányban. ▪ 
Felelős kiadó: Ferencváros Önkormányzata ▪ Főszerkesztő: Veres László ▪ Fotó: Tuba Zoltán ▪ Tördelés: Rigó Krisztina és Zentai Rudolf ▪ 
Nyomdai előkészítő: Heroes Group Kft. ▪ Terjeszti: POKÉZ Kft. ▪ A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@ferencvaros.hu ▪ Levélcím: 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. ▪ Hirdetésfelvétel: szerkesztoseg@ferencvaros.hu
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a vonalak mestere
Belső konfliktusairól, a mindennapok kibírhatóságáról és kibírhatatlanságáról mesél hazánk egyik legkiválóbb art brut 
művésze, Bozóki Péter Tárt Kapu Galériában bemutatott kiállítása. A Felmegyek a hegyre című tárlat – amely május 
5-éig tekinthető meg – egy olyan embert hoz közelebb a közönséghez, aki 20 éve a művészetterápia segítségével gyógyít-
ja lelkét.

Az art brut művészeti ág egyszerre foglalja 
magába a nyers, agresszív hatású műveket, 
illetve a pszichiátriai betegek alkotásait. 
A Tárt Kapu Galéria 2004-ben, az Orszá-
gos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben 
(OPNI) nyitott meg azzal a szándékkal, 
hogy bemutassa az ott folyó művészetterápia 
során létrehozott alkotásokat. Az outsider 
művészek számára bemutatkozási lehető-
séget biztosító kiállítótér az OPNI 2007-es 
bezárása után költözött Ferencvárosba, a 
Hőgyes Endre utcába. 

Tóth Eszter művészettörténész, a galé-
ria munkatársa lapunknak hangsúlyozta, 
kiállítói tevékenységük mellett segítik a 
marginalizált személyek művészeti kibon-
takoztatását, támogatják esélyegyenlősé-
güket, valamint foglalkoznak társadalmi 
érzékenyítéssel és a szakmai területek 
(művészet, pszichiátria, szociális szféra, 
társadalomtudományok, pedagógia) össze-

kapcsolásával. A Tárt Kapu Galéria hetente 
többször ad otthont művészetterápiás mű-
helyeknek és közösségi programoknak is.

Bozóki Péter 20 éve kezdett el rajzolni 
Komáromi Erzsébet Katalin művészettera-
peuta kezei alatt. A legapróbb részletesség-
gel kidolgozott képein mindent a vonalak 
mesélnek el. – A bizonytalan vonalakkal 
Péter nemcsak élete fontos eseményeinek 
rögzítési pontjait, de nehezen feloldható 
problémáinak megoldását is keresi. A kez-
deti, összerendezetlen halmazokból egyre 
konkrétabb jelentések kerülnek elő, melyek 
értelmezésével az alkotó egyre tudatosab-
bá vált, és jutott egyre közelebb önmaga 
megismeréséhez – mondta el Tóth Eszter.

A művész a belső rezdülések minél ponto-
sabb megfogalmazására fókuszál. Az alko-
tásaira jellemző sajátos áramlást, pulzálást, 
finom remegést a vonalvezetésben rejlő fe-
szültség okozza. Meghatározó élményei-

ből meríti témáit: a közösségi lét öröme, a 
hétköznapokat megtörő ünnepi események 
lenyomata, a mindennapok kibírhatósága 
vagy kibírhatatlansága jelenik meg képein. 
A kiállító az elmúlt tíz év során hazánk egyik 
legkiválóbb art brut alkotójává vált, munkái 
hazai és külföldi magángyűjteményekben is 
megtalálhatók. 

T. D.

TeDD-VeDD könyvtár

Hozd el megunt könyved, cserébe pedig vigyél 
egy másikat!

Felnőtt néptánc a Bartók 
Táncegyüttessel

Ajánlott: 18 éves kortól
Hétfő és szerda 18.30–21.30
Részvételi díj: 5000 Ft/hó

„Mert mibennünk zeng a lélek…”

Magyar táncház a Bartók Táncegyüttes 
táncosaival és zenészeivel
Tánctanítás, zenekar, büfé, jó 
társaság és jó hangulat!
Kéthetente csütörtökön 19.00
Belépő: 700 Ft/alkalom

No phone. No computer. Only games.

Együtt játszani jó!
TÁRSASJÁTÉK DÉLELŐTT
Április 1. 10.00–13.00
A részvétel díjtalan!

„Mesés boldogság"

A Ferencvárosi Művészetkedvelők 
Társaságának gálaműsora
Sztárvendégek: Szeredy Krisztina, 
Kunsági Andrea, Proksa Zoltán
Zenél: Tarnai Ágnes
Április 5. 15.00
Belépő: 700 Ft

FMK Gyermekszínház

A Mosolygó alma bérlet 2. előadása:
A Császár új ruhája
Zenés mesejáték a Gergely 
Theáter előadásában
Április 4., kedd 10.00

A Csengő barack bérlet 2. előadása:
Hamupipőke
Zenés marionettjáték élő szereplővel 
az Ametist Bábszínház előadásában 
Április 5., szerda 10.00

A Szóló szőlő bérlet 2. előadása:
Elvarázsolt Katinka
Zenés mesejáték a Tihanyi Vándorszínpad 
előadásában
Április 12., szerda 10.00 

Ferencvárosi Cimborák

Cimbora Játszóház verssel, dallal
Április 8. 10.00–13.00
11.00 Legyél a Cimborám! 
Interaktív miniverskoncert a Cimbora Trióval 
CIMBORA JÁTSZÓHÁZ – NYUSZI HOPP 
10.00–13.00
Nyusziváró programunkon ügyességi felada-
tokkal aktivizáljuk a gyerekeket. Aki teljesíti, 
az talál valamit Gombóc Artúr kosarában.
A közelgő Költészet Napja okán nyuszis ver-
sekkel, dalokkal is készüljetek! 
A barkácsasztaloknál különféle húsvéti dísze-
ket készítünk.
A belépés díjtalan!

„A magyarországi cigányság képző-
művészeti remekei”

Kiállítás a Romák Világnapja alkalmából
Április 12. 17.00
Megtekinthető: április 28-áig

Húsvétváró szünidei játszóház

Az FMK és a FEGYIÖK közös rendezvénye
Április 13.
16.00: Állatsimogató, kézműves foglal-
kozás szakképzett animátorral, arcfestés, 
óriástojásfestés, húsvéti tojásfestés, 
ajándékkészítés
17.30: Magyar táncház élőzenével
Olasz György és Barátai húzzák a talpalávalót!
Tánc, játék, húsvéti szokások felelevenítése 
énekek és mondókák tanításával
A belépés díjtalan!

József Attila Irodalmi Szalon

A költészet hava 
Beszélgetés Zsille Gábor 
József Attila-díjas költővel
Április 13. 18.00
A belépés díjtalan!
Helyszín: József Attila Emlékhely (Gát u. 3.)

Tavaszünnep a Haller parkban

Április 29. 10.00–22.00
A rendezvény ingyenes!
Helyszín: Haller park

a feReNCváRosi mŰvelŐDÉsi kÖzPoNt PRoGRamaJáNlÓJa
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híRkÉP

színHáz

áprilisi bemutató 
a török Pál utcában
A Pinceszínház – a „Művészet” után – ebben az évadban 
immár a második Yasmina Reza-darabot tűzi műsorra. 
A világhírű francia írónő ezúttal egy színházi próbára 
invitálja a nézőket. A színészek egy spanyol mű előadására 
készülnek, és – nem mellesleg – szerepükből kilépve saját 
életükről, hivatásukról, vívódásaikról is vallanak.

Az Egy spanyol darab – tehát maga a mű, amelyet a színészek 
próbálnak – egy családi összejövetel történetét jeleníti meg sok 
bölcsességgel, éles megfigyeléssel és legfőképpen humorral. Pilar, 
az idősödve is mutatós egykori szépségszalon-recepciós hölgy 
(Vándor Éva) meghívja két színésznő lányát (Gubik Petra, Juhász 
Réka) és alkoholista tanár vejét (Fillár István), hogy bemutassa 
nekik vőlegényét, a nála évekkel fiatalabb közös képviselőt (Kocsó 
Gábor). Az események során ideiglenes koalíciók köttetnek és 
bomlanak fel, hovatovább mindenki mindenki ellen fordul; Reza 
egy másik sikeres művének címét kölcsönvéve: a békés lakásba 
belopózik az öldöklés istene. A darabot Réthly Attila rendezi, be-
mutató: április 6-án.

a Pinceszínház áprilisi műsora
2., vasárnap 15.00 Tasnádi István: Finito
5., szerda  11.00 Yasmina Reza: Egy spanyol darab –
  NYILVÁNOS FŐPRÓBA
 18.30 Dixie Kings of Hungary
6., csütörtök  19.00 Yasmina Reza: Egy spanyol darab – 
  BEMUTATÓ
8., szombat 11.00 Lázár Ervin: A Négyszögletű 
  Kerek Erdő
 15.00 Lázár Ervin: A Négyszögletű 
  Kerek Erdő
9., vasárnap 19.00 Székely Csaba: Bányavirág
10., hétfő  16.00 Molière: Tartuffe
 19.00 Molière: Tartuffe
11., kedd 15.00 A Költészet Napja egykor és ma – 
  Szakmai konferencia 
  és pódiumbeszélgetés
 19.00 Yasmina Reza: Egy spanyol darab
12., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary 
13., csütörtök 19.00 Hamlet
19., szerda  18.30 Dixie Kings of Hungary 
22., szombat 11.00 Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
24., hétfő  11.00  Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
25., kedd 19.00 Vajda István: Pedig én jó anya voltam  
26., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary 
27., csütörtök 19.00  Spiró György: Prah
28., péntek  19.00  Háy János: A Gézagyerek

Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával 20 szá-
zalékos kedvezményt kapnak a jegyek árából, a 60 év feletti 
kerületiek pedig további 10 százalékkal olcsóbban juthatnak 

hozzá a belépőkhöz.

Magyarország Érdemes Művésze díjban része-
sült a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából 
Kőváry Katalin Jászai-díjas rendező, aki az 
elmúlt évtizedekben számtalan emlékezetes 
darabot állított színpadra a Pinceszínházban. 
Nevéhez fűződnek a nagy sikerű Márai-elő-

adások, jelenleg pedig – rendezésében – Her-
czeg Ferenc Kék róka című szalondarabja 
szerepel a ferencvárosi teátrum műsorán. 
A magas rangú állami elismeréshez a Pin-
ceszínház társulata mellett lapunk is szívből 
gratulál!

a turay Ida színház előadásai az FMK-ban
CSINGILING
Vidám és varázslatos mese gyerekeknek és 
gyermeklelkű szülőknek a kis tündérről, aki 
a városba látogat, mert Pán Péter messze 
hajózik, és őrá éppen itt van szükség. Nem 
győzi a munkát a három „ront-törpe” után, 
akik mindent tönkre tesznek. Szerencsé-
re Csingiling találkozik három testvérrel, 
akik segítenek neki a bajban, miközben ők 
is sokat tanulnak arról, miért jó gyereknek 
lenni, és miért érdemes jobban vigyázni a 
játékaikra.
Április 25. (kedd) 10.00 és 14.00; április 
26. (szerda) 14.00.

PóLIKA – CIGÁNY SORSDRÁMA
Zenés vándorlás Kovács Apollónia, a ma-
gyar és cigány dal koronázatlan királynője 
emlékére.
Április 27. (csütörtök) 10.30

A FéRFIAK A FEJÜKRE ESTEK!
Fantasztikus színésznők (Szulák Andrea/
Sztárek Andrea, Détár Enikő, Keresztes Il-
dikó/Xantus Barbara) énekelnek ebben a 
szenvedélyes és rendkívül mulatságos „sza-
kítástörténetben”. A zenés vígjátékban három 
becsapott, kijátszott és megalázott, válófélben 
lévő feleséget alakítanak. De vajon tűri ezt a 
három nő? Hagyja? Elviseli a helyzetet? Vagy 
a sarkukra állnak, és visszavágnak? Esetleg 
megbosszulják? Sok kacagásra készülhet a 
néző, mert itt aztán minden lesz! A neve-
téstől a rekeszizmok garantáltan elfáradnak. 
Április 30. (vasárnap) 15.00
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Ford Focus Trend 
3 999 000 Ft* 

*Ford Credit finanszírozással

Auto-Fort Ford Márkakereskedések
1097 Budapest, Könyves K. krt. 3.

T: +361 452 9720 
E-mail: konyves@autofort.hu

1044 Budapest, Váci út 66-72.
T: +361 452 9710 

E-mail: vaci@autofort.hu www.autofort.hu

Auto-Fort hirdetés 210x148 20170323

2017. március 23. 14:07:48

Költészet Napja Ferencvárosban 2017. április 11.
JóZSEF ATTILA 
EMLéKHELY 
(Gát u. 3.)
9.00 József Attila Ferencváros-
ban – okostelefonos verseny 
kerületi iskoláknak
A mobilapplikációs séta 
letölthető: http://guideathand.
com/hu/walk/jozsef-attila-
ferencvarosban
12.00 Ünnepi megemlékezés, 
díjátadó, koszorúzás
Ünnepi beszédet mond: dr. 
Hoppál Péter kultúráért felelős 
államtitkár
Köszöntőt mond: Prőhle Ger-
gely, a Petőfi Irodalmi Múze-
um főigazgatója
Fellép a Bakáts Téri Ének-
Zenei Általános Iskola kórusa
Ferencváros József Attila díjá-
nak átadása 
Közös szavalás és koszorúzás 
a ferencvárosi iskolák közre-
működésével
13.00 Tárlatvezetés H. Bagó 
Ilonával, a kiállítás kurátorával
Költők futása – Irodalmi 

maraton kortárs költőkkel
Közös futás a Gát utca–Nehru 
part útvonalon, dedikáció, 
beszélgetés a költőkkel
Szervező partner: Magyar 
Napló

JóZSEF ATTILA- 
LAKóTELEP 
(Mária Valéria tér, Pöttyös 
u.–Dési Huber u. sarok)
13.30 Koszorúzás és ünnepi 
műsor a József Attila-emlék-
táblánál a Kőrösi Csoma Sán-
dor Kéttannyelvű Általános 
Iskola közreműködésével

HELYTÖRTéNETI 
GYűJTEMéNY 
(Ráday u. 18.)

14.00 Költészet napi vers-
illusztrációs pályázat 
kiállításmegnyitója és ered-
ményhirdetése

PINCESZíNHÁZ 
(Török Pál u. 3.)
15.00 Magyartanítás az iskolá-
ban és azon kívül

Mobileszközök használata az 
irodalomtanításban – szakmai 
konferencia magyartanároknak
Gálik Zsófia, a TANEXT 
Akadémia tanárának és Már-
kus Zsolt, az MTA SZTAKI 
eLearning osztályvezetőjének 
előadása
16.00 Pódiumbeszélgetés: 
Egykor és most – a Magyar 
Költészet Napjának története
Meghívott vendégek: dr. Tar-
ján Tamás irodalomtörténész 
és Falusi Márton József Attila-
díjas költő. Moderál: dr. Lázár 
Balázs, a Pinceszínház irodalmi 
referense
FERENCVÁROSI 
MűVELőDéSI KÖZPONT 
(Haller u. 27.)
18.00 Az V. Ferencvárosi 
József Attila Versfesztivál 
gálaműsora és díjátadója
A József Attila mindenkiNET 
2017 online videopályázat 
díjátadója
19.00 Hobo: Tudod, hogy nincs 
bocsánat (József Attila-est)

Költészet napi menü a Ráday 
utcában. Keresse a 11%-os 
kedvezményt adó Költőpénz-
beváltó helyeket a Ráday 
utcában!

Bővebb információ: 
www.ferencvaros.hu
www.jaemlekhely.hu
www.jozsefattilamindenkinet.hu

Kísérőprogram:
Április 1–2.: József Attila 
Vers-Dal Fesztivál
Helyszín: Dési Művelődési 
Ház (Toronyház u. 17/B)

A programokon való részvétel 
ingyenes, de a pódiumbeszél-
getés és Hobo József Attila-estje  
regisztrációhoz kötött, melyek-
re az alábbi e-mail címeken re-
gisztrálhatnak:

Pódiumbeszélgetés (Pin-
ceszínház): erika.szegedi@
pinceszinhaz.hu

Hobo József Attila-est (FMK): 
info@fmkportal.hu, illetve 
a 216-1300-ás telefonszámon.
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JoGa vaN tuDNi!
az írásbeli magánvégrendelet
Az örökhagyó, ha halála esetére végrendeletet készít vagy készíttet, vagyonáról vagy annak egy részéről a végintézke-
déssel szabadon rendelkezhet. Ezt azonban csak személyesen teheti meg.

Az írásbeli magánvégrendeletet a végrendel-
kező akár maga írhatja, akár mással írathatja. 
A gépírás akkor sem számít saját írásnak, 
ha magától a végrendelkezőtől származik!

Az írásbeli magánvégrendelet alaki szem-
pontból akkor érvényes, ha készítésének 
ideje az okiratból kitűnik, továbbá ha a vég-
rendelkező azt:
• saját kezűleg írt végrendelet esetén elejé-

től a végéig maga írja és aláírja
• más által írt végrendelet esetén két tanú 

együttes jelenlétében aláírja; vagy ha azt 
már aláírta, az aláírást két tanú előtt, azok 
együttes jelenlétében a magáénak ismeri 
el, és a végrendeletet mindkét esetben a 
tanúk is – e minőségük feltüntetésével 
– aláírják

• a saját kezűleg, illetve más által írt vég-
rendeletet aláírja, és azt közjegyzőnél – 
végrendeletként feltüntetve – személyesen 
letétbe helyezi.

A több különálló lapból álló és saját kezűleg 
írt írásbeli magánvégrendelet akkor érvé-
nyes, ha minden lapját folyamatos sorszá-

mozással látták el. Ha más írja meg, további 
érvényességi feltétel, hogy minden lapját a 
végrendelkező és mindkét tanú is aláírja.

Írásbeli magánvégrendelet tanúja nem lehet 
olyan személy, aki:
• a végrendelkező személyazonosságának 

tanúsítására nem képes
• kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú, vagy 

cselekvőképességében részlegesen úgy 
korlátozott, hogy az kizárja tanúkénti 
közreműködését

• írástudatlan

Ilyen típusú végrendeletnek nem érvényes-
ségi feltétele, hogy a tanúk a végrendelet 
tartalmát ismerjék. Rendkívül fontos tudni, 
hogy az írásbeli magánvégrendelet tanúja, 
a végrendelkezésnél közreműködő személy 
(végrendelet megfogalmazója, szerkesztője, 
leírója és minden olyan személy, akinek te-
vékenysége a végrendelet tartalmának érde-
mi befolyásolására lehetőséget nyújt) vagy 
ezek hozzátartozója javára szóló juttatás 
érvénytelen, kivéve, ha a végrendeletnek ezt 
a részét az örökhagyó saját kezűleg írta és 

aláírta. Továbbá a tanú vagy a hozzátartozója 
részére szóló juttatás akkor sem érvénytelen, 
ha a végrendelet megalkotásában az érintett 
tanún kívül még két tanú vett részt. 

Mivel az érvényes végrendeletre nagyon 
szigorú szabályok vonatkoznak, javaslom, 
hogy az esetleges érvénytelenség elkerülése 
érdekében az örökhagyó inkább közjegyző-
höz vagy ügyvédhez forduljon, ha végren-
delkezni szeretne.

Dr. Niklai Zoltán családjogi szakjogász
1098 Budapest, Lobogó u. 5. II. lph. 

06/70/770-0510

Közel 3,5 kilogramm drogot foglaltak le

A 37 éves M. Sándor és üzlettársa, a 30 éves G. István rendszeresen 
új pszichoaktív anyagot árult egy ferencvárosi vendéglátóhelyen. 
Március 8-án több díler is érkezett hozzájuk vásárlási szándékkal. 
Az adásvételt követően a nyomozók először két makói férfit kap-
csoltak le, náluk több mint 200 gramm új pszichoaktív anyagot 
találtak. Ezután két kiskunhalasi díler jelent meg – szintén kábí-
tószer-beszerzés céljából – a helyszínen. A tranzakciót követően 
a nyomozók autójuknál őket is elfogták, egyiküktől közel 500 
gramm drogot foglaltak le. Ezután a rendőrök bementek a ven-
déglátóhelyre, éppen akkor, amikor a 29 éves turai B. Márió is 
kábítószert akart venni. Az intézkedés megkezdésekor M. Sándor 
és B. Márió a kristályos anyagot megpróbálta a lefolyóba önteni, 
ám a nyomozók megakadályozták. A rendőrök a helyiségben több 
mint 2,5 kilogramm új pszichoaktív anyagot, egy digitális mérle-
get, valamint közel hatmillió forint készpénzt és valutát találtak. 
A BRFK Kábítószer Bűnözés Elleni Osztályának nyomozói a hét 
férfit új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt gyanúsí-
tottként hallgatták ki, majd B. Márió kivételével őrizetbe vették 
őket. A rajtaütést követően Ferencváros Önkormányzata az Üllői 
úti sörözőt azonnali hatállyal bezáratta.

Rács mögött az iskolások dílere

A ferencvárosi nyomozók március 14-én egy, XIII. kerületi társas-
ház folyosóján igazoltatták a 20 éves Sz. Kálmánt, mert a rendel-
kezésre álló adatok szerint legalább egy éve árult – kiskorúaknak 
is – kábítószert. A budapesti lakos épp hazaérkezett, amikor a 
rendőrök elfogták, majd a lakásában házkutatást tartottak. Ennek 

során 61,6 gramm marihuánát, 38 darab droggyanús tablettát, 
valamint 10 grammnyi ismeretlen eredetű fehér port találtak. 
A nyomozók digitális mérlegeket, drog eladásához szükséges 
csomagolóanyagokat és készpénzt is lefoglaltak. Sz. Kálmánt 
előállították a IX. kerületi rendőrkapitányságára, gyanúsítottként 
kihallgatták, majd őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes 
letartóztatásának indítványozására.

Rátámadt a mentősökre

Lakossági bejelentés érkezett a rendőrségre, mely szerint már-
cius 16-án délután a Határ úton leszállítottak egy agresszíven 
viselkedő férfit a 148-as buszról, aki a kiérkező mentősökre is 
rátámadt, és egyiküknek könnyű sérülést okozott. A Készenléti 
Rendőrség munkatársai Gy. Gábor halászteleki lakost a helyszínen 
elfogták, majd előállították a IX. kerületi rendőrkapitányságára. 
Ellene közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és garázdaság 
bűntett, valamint könnyű testi sértés vétsége miatt büntetőeljá-
rást indítottak. A támadót őrizetbe vették, és bíróság elé állítását 
kezdeményezték.

Elkapták a kórházi szarkákat

A IX. kerületi rendőrkapitányság eljárást folytat lopás vétség 
miatt – szabadlábon hagyásuk mellett – Sz. Istvánné 52 éves és 
V. Oszkár 45 éves budapesti lakosok ellen, akik március 19-én 
egy ferencvárosi kórház egyik kórterméből eltulajdonítottak egy 
mobiltelefont. A kórházban dolgozó biztonsági őrök a lopást 
észlelték, és értesítették a rendőröket, akik az elkövetőket a hely-
színen elfogták, majd előállították és gyanúsítottként kihallgatták.

ReNDŐRsÉGi híRek
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Pályázati felhívás: zÖlD uDvaR 2017 
Ferencváros Önkormányzatának Város-
fejlesztési, Városgazdálkodási és Környe-
zetvédelmi Bizottsága Zöld Udvar 2017 
címmel pályázatot hirdet a IX. kerület 
területén lévő társasházak részére belső 
udvarukon közös zöld területek létreho-
zása, valamint a meglévő kertek zöld fe-
lületeinek növelése, fejlesztése céljából.

A pályázat tervezett keretösszege: 
bruttó 7 millió Ft.

A pályázat támogatási intenzitása 50 szá-
zalékos (50 százalék társasházi önrész, 
50 százalék önkormányzati támogatás), 
melyet semmilyen egyéb tényező nem be-
folyásol. Az önkormányzat a jóváhagyott 
beruházási költség (100 ezertől 1 millió 
forintig) 50 százalékát ítéli oda támoga-
tásként a nyertes társasház részére.

A támogatás utófinanszírozású, vissza 
nem térítendő támogatás.

A társasház az általa megjelölt tevékeny-
ségek, munkálatok közül jogosult maga 
meghatározni a prioritásokat, tehát az el-
végzendő munkálatok, tevékenységek sor-
rendiségét, melyeket meg kíván valósítani 
az elnyert összeg függvényében.

A nyertes pályázó a támogatás összegét 
legkésőbb 2017. december 31. napjáig 
használhatja fel.

A pályázat benyújtásának feltételei:
• Pályázat csak az elbírálást követően 

megkezdett tevékenységekre, munkák-
ra nyújtható be. A támogatás kizárólag 
bruttó 100 ezer forintot elérő, és bruttó 1 
millió forintot meg nem haladó projekt-
költségű tevékenységekre, munkálatokra 
vehető igénybe.

• A pályázó csak akkor részesülhet támo-
gatásban, ha a közgyűlési határozatban 
a társasház a tervezett munka elvég-

zésével, a pályázaton való részvétellel 
egyetért, a pályázati felhívás feltételeit 
elfogadja, és az önrészt, valamint a kert 
további fenntartását, gondozását vállalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. június 12. 16.00 óra

A pályázat benyújtható Ferencváros Ön-
kormányzata környezetvédelmi munka-
társa (Teszár Hedvig) részére személye-
sen ügyfélfogadási időben, vagy levélben 
(1092 Budapest, Bakáts tér 14.). A borítékra 
kérjük, írják rá: „Zöld Udvar Pályázat 2017”.
A teljes pályázati kiírás megtalálha-
tó az önkormányzat honlapján (www.
ferencvaros.hu).

A pályázattal kapcsolatban további in-
formációk a 217-1725-ös telefonszámon, 
illetve a kornyezetvedelem@ferencvaros.
hu e-mail címen kérhetők.

kÉPviselŐi foGaDÓÓRák
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)

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

Előzetes egyeztetés alapján. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B) 
Telefon: 06/1/280-7195

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: 06/70/332-5932

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

Dr. 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! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi 
babák fotóit a szerkesztoseg@ferencvaros.hu

e-mail címre Gólyahír jeligével!

Simon Tamás
(2017. február 13.)

Uhljár-Balla Soma 
(2016. július 24.)

Mikó Nándor 
(2017. február 9.)

Fekete Sándor 
(2016. november 15.)

feReNCváRosi GÓlyahíR ReJtvÉNy


