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A 19. században lóvasút kötötte 
össze Újpestet a Kálvin térrel. Az 
ennek emléket állító márványtáblát 
a két kerület vezetője leplezte le.

GYEREKJÁTÉK     

Elkészült az Aprók Háza Bölcsőde 
játszóudvarának felújítása,  
valamint a Tinódi utcai játszótér 
korszerűsítése. 6

Helytörténeti kvízünk megfejtői 
között – a Ferencváros-ajándék-
csomag mellett – a Paletta vacsora-
meghívását is kisorsoljuk. 

NYERJEN VACSORAMEGHÍVÁST!
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Folytatás a 2. oldalon

Sportos nap az egészségért
Szűrővizsgálatokkal, futó- és streetworkout-versennyel, valamint tápláló finomságokkal várták a kerületieket  
a Ferencvárosi Családi Egészség- és Sportnapon május 11-én. Az önkormányzat rendezvényén a mozgás  
és információszerzés mellett szórakozásra is lehetőség nyílt.

A Toronyház utcai közösségi ház előtt zaj-
ló esemény egyik sarokpontja az ingyenes 
egészségügyi vizsgálat és tanácsadás volt. 
A Mester utcai Szakrendelő munkatársai 
a vérnyomásmérés mellett vércukor- és 
koleszterinszintet ellenőriztek, szűrték a 
melanomagyanút, továbbá diagnosztizálták 
a hallásproblémákat, táplálékallergiákat is. 
A gyorstesztek csupán tájékoztató jellegűek, 
ezért minden határérték felett mért lakost 
háziorvosához irányítottak, hogy komo-
lyabb laborvizsgálattal járjanak az ügy 

végére. A látogatók emellett ajánlásokat 
kaphattak táplálkozási, életmódbeli kérdé-
sekben, a megjelent kiállítók pedig bioéte-
lekkel várták a közönséget.  

A rendezvényen számos kerületi civil 
egyesület is megjelent. Az Anyahajó Anya-
központ a kismamák, kisgyermekes szülők 
számára tartott tájékoztatást, az Egészséges 
Táplálkozásért Egyesület salátakóstolóval, 
kiadványokkal és speciális tanácsadással 
várta a vendégeket, a Medáliák Egyesü-
let pedig arcfestéssel, csillámtetkókkal, 

valamint lufihajtogatással szórakoztatta a 
gyerekeket, akik az egészséges sütibüféből 
nassolhattak. Emellett egy kétlábon járó 
óriásfog is várta őket, hogy szájápolási 
trükköket tanítson nekik. 

Bácskai János polgármester köszöntőjé-
ben arra kérte az érdeklődőket, használják 
ki a szűrési lehetőségeket, és fogadják meg 
a szakemberek javaslatait, mert az időben 
felfedezett problémákat még hatékonyan 
lehet orvosolni.
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A diákképviselők FEGYIÖK sátrában egészségtotót lehetett ki-
tölteni; ha a válaszok 80 százaléka stimmelt, ajándékcsoki járt a 
játékosnak. Az eseményre az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos 
Egyesülete is kitelepült. A vöröskeresztes sátorban ambu baba 
segítségével az újraélesztés technikáit sajátíthatták el az önként 
jelentkezők, de csontsérüléseket, sebeket és mérgezéseket is meg-
tanultak ellátni. A rendezvényen a Vakok és Gyengénlátók Kö-
zép-Magyarországi Regionális Egyesülete is képviseltette magát. 
Asztaluknál az érdeklődők megismerkedhettek a Braille-írással, 
a vakvezető kutyákkal, és szemtakaróval különböző játékokat is 
kipróbálhattak. A sport fontosságát hangsúlyozva, az egyesület két 
munkatársa az ebekkel együtt benevezett az 1000 méteres futásra is.

Délelőtt elstartolt a Futófesztivál, amelyre öt különböző távon 
(525, 640, 1000, 1400, 1800 méter) nevezhettek a sportos kerületi 
családok. Az akár babakocsival is teljesíthető távot Kállay Gáborné 
alpolgármester is rajthoz állt. A bemelegítést Kácser László Eu-
rópa- és világbajnok fitneszedző tartotta. A Kőrösi iskola kedvelt 
tornatanára még a helyes légzéstechnikát is megtanította az amatőr 
indulóknak, akik valamennyien értékes ajándékokkal térhettek haza.

A sportnap leglátványosabb eleme minden bizonnyal az Európa 
2024 Sportegyesület által rendezett Országos Street Workout-baj-
nokság volt. A műfaj szabadtéri, saját testsúlyos edzést jelent, amely 
során a sportolók húzódzkodásra, tolódzkodásra épülő extrém 
tornagyakorlatokat végeznek egyenes rúdon, párhuzamos korláton 

és egyéb eszközökön. Az ország számos pontjáról saját promóvi-
deóval kvalifikált profi utcai tornászok párbajversenyeken mérték 
össze erejüket és tudásukat, hogy a zsűri végül a legnehezebb 
és legkreatívabb elemek alapján megtalálja a győztest. Csordás 
Mihály titkár szerint a létszámban a világbajnoki selejtezőket is 
túlszárnyaló, 100 ezer forint összdíjazású verseny célja elsősorban 
a szabadidősport népszerűsítése volt. – A Haller parkban nyáron 
számos ingyenes edzést tartunk majd, tudást adva az átlagember-
nek az edzőparkok használatához – hívta fel a figyelmet Mihály.  
A Ferencvárosi Családi Egészség- és Sportnapot a Zabszalma együt-
tes koncertje zárta.                  T. D.
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– Gratulálok! Idén is maga lett az első, nagymama!

Családi futóverseny

Megvan a nyertes!
A Groupama Arénában adta át Szerhij Rebrov vezetőedző és Bácskai 
János polgármester azt a Fradi-relikviát, amit az előző lapszámunk-
ban meghirdetett Bajnokkvíz nyertese vehetett át. A győztes – aki 
harmincadikként küldte el számunkra a helyes megfejtést – Czere 
Tünde lett, aki két esztendeje lakik párjával kerületünkben, a Fe-
renc körúton. A pénzügyi asszisztensként dolgozó hölgy elmondta, 
gyermekkora óta rajong a Fradiért, és gyakran jár ki labdarúgó-, 
valamint jégkorongmérkőzésekre. A 30. bajnoki címet megszerző 
csapat tagjainak aláírásval ellátott focilabda mellett Bácskai János 
– tekintettel az esős időjárásra – egy, a kerület címerével és az 
„Otthon, város Ferencváros” felirattal díszített esernyővel is meg-
lepte Tündét. Rebrov mester pedig a Groupama Arénát ábrázoló 
rézkarcot kapott a városvezetőtől. 
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Eső után is mehet a játék 
Ferencváros Önkormányzata műfüves borítással újította fel a 130 
gyermeket ellátó Ráday utcai Aprók Háza Bölcsőde utcafronti 
udvarát. Az elkészült beruházást Zombory Miklós alpolgármester 
és Árvainé Komornik Katalin bölcsődevezető adta át május 9-én.

– Az udvar eddig is megfelelően el volt látva kültéri játé-
kokkal, ám a füves rész az évek során kikopott, elhaszná-
lódott, száraz időszakokban poros, esős időben sáros volt. 
Egyeztettük az igényt Ferencváros Önkormányzatával, 
amely azonnal a kezdeményezés mellé állt, így sikerült 
megvalósítani a korszerűsítést – tudtuk meg Árvainé 
Komornik Katalin intézményvezetőtől.

A kerület mintegy 7 millió forintot fordított a munká-
latokra, melyek során az udvar kerítéssel határolt, 400 
négyzetméteres játszóterületét kavicságyazattal látták 
el, erre műfűborítás került, amely eső után elvezeti a 
vizet, így néhány perc múltán ismét használhatóvá válik.  
A balesetveszély megelőzése érdekében a meglévő gumi-
tégla-burkolat és a szegélyek hibáit szintén kijavították.

Zombory Miklós örömét fejezte ki, hogy egy újabb 
felújítás valósult meg Ferencvárosban. A bölcsődei neve-
lésért felelős alpolgármester hozzátette: az elmúlt években 
több hasonló beruházás is történt a kerületben, hiszen 

az önkormányzat elsődleges hangsúlyt fektet az oktatási-nevelési 
intézmények udvarainak helyrehozatalára, annak érdekében, hogy 
a gyermekek kora tavasztól késő őszig – megfelelő körülmények 
között – minél több időt tölthessenek a szabad levegőn. Elmondta 

azt is, a bölcsőde korszerűsítése ezzel nem fejeződött be, 
jelenleg ugyanis a hátsó udvari homlokzaton 20 nyílászáró 
cseréje zajlik. 

Megújult a népszerű játszótér is
Határidő előtt befejeződött a Tinódi utcai játszótér felújítása, 
amelyet már birtokba is vettek a kisgyermekes családok.  
A munkálatok során új játszóeszközöket helyeztek ki, javítot-
ták, bővítették a viacolor burkolatokat, új ütéscsillapító ön-
töttgumi-burkolatot készítettek közel 200 nm-en, új székeket 
és asztalt, valamint egy egyedi pelenkázót telepítettek. Reno-
válták továbbá a pagodát, amely új tetőszerkezetet kapott, és 
megszépült a park belső díszkerítése is. A második ütemben 
megkezdik a játszótér melletti labdapálya felújítását, amely 
teljesen új műfűborítást kap. A pálya területén kihelyeznek 
két kosárlabdapalánkot is. Ezen munkálatok ideje alatt a park 
és játszótér zavartalanul használható lesz. 

Színes város
Ferencváros Önkormányzata idén is meghirdette virág-
palánta-pályázatát a József Attila-lakótelepen, valamint a 
MÁV-Aszódi telepen élők számára. A kiírásra elsősorban 
olyan társasházak jelentkezését várták, amelyek közös 
kertjeiket vagy az épületük előtti közterületi ágyásokat 
szeretnék színesebbé varázsolni. Az elbírálást követően, 
május 10-én két helyszínen: a József Attila-lakótelepi Kö-
zösségi Házban, valamint az Aszódi–Osztag utca sarkánál 
tartották meg a virágosztást. Az ingatlanok képviseletében 
fejenként 30 virágtövet (5 fajta, fajtánként 6 db palánta) 
és egy 20 literes virágföldet vihettek haza a lakók. Ezúttal 
begóniát, gazaniát (záporvirág), petúniát, lobéliát, valamint 
mézvirágot kaptak a kerület polgárai, akik közül a legtöb-
ben már ki is ültették a csodaszép növényeket.
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Gyarapszik, zöldül  
és fiatalodik Ferencváros
Jelentős, 2,7 milliárd forintos többlettel zárt tavaly a költségvetés. Bácskai János polgármesterrel arról beszélgettünk, 
hogy megvan-e a helye a maradványösszegnek, de interjúnkból azt is megtudhatják, milyen elvek és tervek alapján 
fejlődik a kerület három része, és tényleg növekszik-e a zöld felületek aránya Ferencvárosban. 

• A képviselő-testület május 16-i ülésén 
elfogadta a kerület 2018. évi zárszám- 
adását. Mit mutatnak a számok, ho-
gyan gazdálkodott tavaly Ferencváros?

Gondosan, sőt, eredményesen. Az eredetileg 
előirányzott 20,6 milliárd helyett 24,4 mil-
liárd forint lett az önkormányzat bevételi 
főösszege, míg a kiadásaink 16,9 milliárdra 
rúgtak. Ez azt jelenti, hogy 7,5 milliárdos 
maradványunk keletkezett. Ennek az összeg-
nek egy jó része persze előzetes kötelezett-
ségvállalással terhelt, ám így is több mint 
2,7 milliárd forint szabadon felhasználható 
forrásunk maradt. Nyugodtan mondhatom, 
hogy a kerület pénzügyi helyzete stabil, gaz-
dálkodásunk példaértékű, és elegendő pénz 
áll rendelkezésre a további fejlesztésekre.
• Mire fordítják majd ezt a rekordnagysá-

gú maradványösszeget, milyen fejlesz-
tésekre számíthatnak a kerület lakói? 

Ferencváros ma Budapest legdinamikusab-
ban fejlődő része, sok az új építésű lakás, és 
a nagyvállatok is szívesen választják szék-
helyüknek a kerületet. Presztízs lett itt élni, 
amire büszkék lehetünk, ám nekünk az a 
fontos, hogy Ferencváros egésze részesüljön 
a bevételekből származó javakból. Az első 
számú prioritás továbbra is a városrehabi-
litáció folytatása. Jelenleg egyéb forrásokra 
nem támaszkodhatunk, így az önkormány-
zatnak saját költségvetéséből kell kigaz-
dálkodnia a lakóház-felújítások összegét. 
Belső-Ferencvárosban elértük, hogy már 
nincs rehabilitálandó épületünk, ennek a 
városrésznek megtörtént a komfortosítása. 
Középső-Ferencváros pedig a legnépszerűbb 
célponttá vált a lakásvásárlást tervező fiata-
lok körében. 2014 októbere óta 2382 új la-
kást adtak át, e pillanatban 2003 otthon épül, 
ami azt jelenti, hogy az új belvárosban átla-
gosan 80 lakás készül el havonta. Jelenleg 
ugyan nincs infrastrukturális problémánk, 
ám készülünk arra, hogy ezekben az új ott-
honokban előbb-utóbb megszületnek a várva 
várt babák, így szükség lehet majd a bölcső-
dei, óvodai férőhelyek számának bővítésére. 
Ide tartozik, hogy tavaly, a Családok évében 
megkezdtük a gyermekorvosi rendelők és  
a védőnői szolgálat helyiségeinek, valamint 
a Mester utcai Szakrendelő épületének fel-
újítását, és ebben az esztendőben is rengeteg 
intézményrekonstrukciót tervezünk. 
• Hány felújításra váró önkormány-

zati tulajdonú lakóház van most  

Középső-Ferencvárosban, és mikor kez-
dődhet meg ezek kiürítésére?

Itt bőven van még teendőnk, hiszen 41 rossz 
műszaki állapotú bérház vár megújulásra, 
ami kizárólag a magántőke bevonásával 
valósulhat meg észszerű határidőn belül. 
Éppen ezért folyamatosan pályáztatjuk ezek 
értékesítését, a képviselő-testület pedig má-
jusi ülésén döntött arról, hogy a pénzbeli 
megváltást választó lakók számára az eddigi 
300-ról 450 ezer forintra emeljük a négy-
zetméterárat. Továbbá tavaly bevezettük a 
„Tiszta ház, rendes udvar” programot, amely 
ezeknek az épületeknek a lomtalanítását, 
lépcsőházi kamerarendszerrel való felsze-
relését, és a legsürgetőbb műszaki feladatok 
elvégzését, például a közüzemi vezetékek 
javítását, esetleg cseréjét tartalmazza. Ezzel 
az idén is folytatódó intézkedéssorozattal – 
amelyre 400 millió forintot állítottunk be  
a büdzsében – az a célunk, hogy azon bér-
lők számára is megfelelő életkörülményeket 
teremtsünk, akik néhány esztendeig még 
kénytelenek lesznek ezekben a házakban 
lakni. 
• Mi minden változott a külsőbb városré-

szekben, és várhatók-e újabb beruházá-
sok két nagy lakótelepünkön?

A József Attila Budapest legzöldebb la-
kótelepe, melynek parkos, ligetes jellegét 
óvni és fejleszteni fogjuk. Két esztendővel 
ezelőtt meghirdettünk egy tervpályázatot, 
a nyertes pályaművek bemutatása után pe-
dig felkértük az itt élőket, hogy vegyenek 
részt a lakókörnyezetük következő ötven 
évét meghatározó koncepció véglegesí-
tésében. A lakossági fórumok megkez-
dődtek, és a nyáron folytatódni fognak.  
Az ország első lakótelepe, a „Josti” nem 
csupán történelmileg az első, de a szívem-
ben is meghatározó szerepe van. Ezért azt 
szeretném, ha minden, ami ott történik, az 
a lakók zömének egyetértésével történne, és 
semmi olyat nem fogunk „rájuk kényszerí-
teni”, amit ők nem akarnak. Ilyen például 
a Valéria térre tervezett főtér ötlete, amely 
úgy tűnik, nem nyerte el a többség tetszé-
sét, ezért annak megvalósítását levesszük 
a napirendről. A nagyszámú intézmény: 
iskola, óvoda, idősklub, művelődési ház, 
orvosi rendelő, ügyfélszolgálat stb. felújítása 
mellett ebben a ciklusban – a lakótelepiek 
kérésére – bevezettük a fizetős parkolást, 
hogy szűnjön a korábban P+R parkolóként 

használt övezetekre nehezedő nyomás, majd 
– szintén az igényeket figyelembe véve – 
kiterjesztettük a díjfizető zónát. A gyakorlat 
azonban azt mutatja, hogy további utcákat is 
be kell vonnunk, illetve bővíteni kell a vára-
kozóhelyek számát. Ez ügyben előrehaladott 
tárgyalásokat folytatunk a Pilisi Parkerdő 
Zrt.-vel, melynek villanytávvezetékek alatti 
területén akár több száz új parkolót lehetne 
kialakítani. Terveink közt szerepel még a 
lakótelep forgalomcsillapítása, közösségi 
kertek létesítése, valamint a Kiserdőben re-
kultiváljuk a tanösvényt, amelynek a végén 
egy nagy fa játszóteret építünk.

A MÁV-Aszódi telepen pedig több fej-
lesztés történt ebben a ciklusban, mint a 
rendszerváltás óta összesen. Évtizedek óta 
rendezetlen tulajdoni viszonyokat sikerült 
tisztáznunk, és fontos közüzemi beruházá-
sokat hajtottunk végre. Saját forrásból és  
a kormány 160 millió forintos támogatásá-
ból (köszönet érte Kocsis Máté országgyű-
lési képviselőnek) megújítottuk a víz- és 
csatornarendszert, valamint kiépítettük a 
közvilágítást. Ezek a fejlesztések jelentős 
rezsicsökkenést is eredményeztek az ott 
élők számára. Ezen felül rendbe tettük a 
városrész valamennyi parkját és játszóterét, 
műfüves sportpályát, szabadtéri fitneszpar-
kot, futókört építettünk, sőt, a Madaras Jó-
zsef parkban szobrot is állíttattunk a névadó 
színművésznek és filmbéli társának, Kántor 
kutyának. 
• Említette a park- és játszótér-felújítá-

sokat, amelyek 2016 óta következetesen 
zajlanak Ferencvárosban. Hol tart most 
ez a folyamat, és melyek a következő 
lépések?

Ferencváros családbarát kerület, ezért 
2016-ban, a fővárossal együttműködve 
megújítottuk a teljes Nehru partot, és még 
ugyanabban az évben, saját forrásból át-
építettük a Ferenc teret. Az akkor itt elké-
szült játszótér azóta olyan népszerűvé vált, 
hogy „kinőttük”, ezért idén, közvetlenül 
mellette egy vadonatúj, 5–12 éves korosz-
tálynak szánt játszóteret is létesítettünk.  
A 2017-es esztendőben – három ütemben 
– a József Attila-lakótelepi Nagyjátszóte-
ret újítottuk fel, idén pedig a Tinódi és a 
Mihálkovics utcai játszóteret modernizál-
tuk. Most, hogy ezekkel a nagyvolumenű 
rekonstrukciókkal végeztünk, megkezd-
jük a kisebb játszóterek korszerűsítését is.  
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Mivel a kerület anyagi helyzete lehetővé te-
szi, első lépésben a 15 legrosszabb állapotú 
újul meg, két éven belül pedig Ferencváros 
valamennyi játszótere új külsőt kap. Fontos 
megemlíteni, hogy több mint 400 millió fo-
rintos ráfordítással rövidesen megkezdődik 
a Haller park átfogó rehabilitációja, mely 
során kiépítjük a térfigyelőkamera-rend-
szert, és korszerűsítjük a közvilágítást is. 
Ugyancsak heteken belül megkezdődhet a 
Tűzliliom park kutyabarát családi játszó-
térre alakítása, a Kerekerdő parkba pedig 
új játékokat helyezünk ki. Gondoltunk a 
gyerekkorból már kinőtt, ám aktív mozgásra 
vágyó lakókra is, részükre a kerület több ré-
szén úgynevezett street workout eszközöket 
telepítettünk, valamint futóköröket és műfü-
ves labdapályákat építettünk, de tervezzük 
további ilyenek létesítését, és a már meglé-
vők korszerűsítését is. Hozzátenném még, 
hogy kiemelt parkjainkban – a Ferenc térhez 
hasonlóan – hamarosan parkőrök kezdenek 
el tevékenykedni, hogy a megújuló közterek 
állapotát hosszú távon tudjuk szavatolni. 
• Gyakran és büszkén emlegeti, hogy 

Ferencváros azon ritka kivételnek 
számító kerületek közé tartozik, ahol 
folyamatosan növekszik a zöld felületek 
aránya. Konkrét számokkal is alá tudja 
támasztani ezt a kijelentést?

Zöld területeink aránya összességében meg-
közelíti a 40 százalékot. 2014 októberétől 
Ferencvárosban több mint 16 ezer nm új 
zöld felület létesült, jelenleg további 11 ezer 
nm készül. Ez azt jelenti, hogy havonta kö-
zel 500 négyzetméterrel növekszik a zöld 
felületek aránya a kerületben, ami főként 
a városrehabilitáció során kialakuló belső-
kerteknek, az úgynevezett közös zöldeknek 
köszönhető. Lényeges szerepe van a zöl-
dülésben az intézményi zöldprogramnak, 
a társasházak számára meghirdetett Zöld 
Udvar pályázatnak, és a lakótelepieknek 
kiírt virágpalánta pályázatnak is. Továbbá 
nagy hangsúlyt fektetünk a közterületek 
zöldítésére is; 10–15 éve például a Tompa 
utca kvázi „kősivatag” volt, a múlt hónapban 
pedig Budapest legegészségesebb utcájaként 
definiálták. Az építkezések miatt azonban 

nagyon körültekintőnek kell lennünk, hogy 
megőrizhessük fáinkat. Nyomós ok nélkül 
egyetlen fa kivágását sem engedélyezzük, 
ahol viszont ez indokolt és elkerülhetetlen, 
ott kötelezzük a beruházót, hogy az épít-
kezés befejezését követően a kivágott fák 
többszörösét telepítse újra. Mindenki szá-
mára fontos és érzékeny kérdés közvetlen 
környzete, ezért a jövőben még nagyobb 
figyelmet fordítunk a párbeszédre a lakó-
közösségekkel. 
• Az előzővel szorosan összefüggő téma 

a köztisztaság. Hogy látja, kielégítő a 
helyzet ezen a fronton, vagy indokolt 
javítani, változtatni valamin?

Olyan sosem lesz, hogy azt mondjam, min-
den rendben a köztisztasággal, bár úgy vé-
lem, igazán nagy gond sincs e téren. Ez egy 
közel 60 ezres, központi városrész, termé-
szetes, hogy rengeteg szemét keletkezik, így 
kiemelten kell figyelni a rendben tartására. 

Azt tapasztalom, hogy az illegális hulladék-
lerakások száma például jelentősen mérsék-
lődött, amióta felszámoltuk a legproblémá-
sabb szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, 
illetve bekameráztuk a leginkább érintett 
területeket. A napi takarítással azonban nem 
vagyok maradéktalanul elégedett, aminek 
az a legfőbb oka, hogy a köztisztaságért 
felelős cégünk, a FESZOFE Kft. létszám-
hiánnyal küzd. 1–2 évvel ezelőtt még jóval 
több közmunkást tudtak hadrendbe állítani, 
ám amióta ezeket az embereket is felszívja 
az elsődleges munkerőpiac, egyre nehezebb 
munkáskezet találniuk. Ezért a közeljövőben 
külsős cégekkel is szerződni fogunk, ame-
lyek besegítenek a közterületek takarításá-
ba, illetve a kertészeti munkák elvégzésébe. 
Tervezzük továbbá 2–3 járda-takarítógép 
beszerzését is, amelyek várhatóan még a 
nyáron üzembe állnak.           

V. L.

Tisztelt Ferencvárosiak!
Amint azt előző lapszámunkban is jeleztük, 
idén a lomtalanítást Ferencvárosban május 
28.–június 2. között tartják.

A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) 
Zrt. minden évben biztosítja a háztartá-
sokban keletkező veszélyes hulladékok 
leadásának ingyenes lehetőségét is.

Tájékoztatásuk alapján az alábbi hely-
színeken és időpontban várják a veszélyes 
hulladékokat: 

• 1. körzet: május 29., szerda, Dési 
Huber u. 20. előtti közterületen

• 2. körzet: május 30., csütörtök, Vágó-
híd u.–Óbester u. sarokkal szemben 
lévő közterületen

• 3. körzet: május 31., péntek, Dandár 
u. 12–14. előtti közterületen

• 4. körzet: június 1., szombat, Bakáts 
utca 1–3. előtti közterületen

• 5. körzet: június 3., hétfő, Vágóhíd 
u.–Óbester u. sarokkal szemben lévő 
közterületen

Felhívjuk figyelmüket, hogy ez a lehetőség 
nem azonos a Ferencváros Önkormányza-
ta által biztosított évi öt veszélyeshulla-
dék-gyűjtéssel, ezért kérjük, figyelmesen 
olvassák majd el a lakóházaknál kihelyezett 
tájékoztatókat.

Egyúttal jelezzük, hogy az önkormányzat 
által biztosított veszélyeshulladék-gyűj-
tés következő időpontja 2019. július 6-án, 
szombaton 9.00–13.00 óra között lesz a 
szokásos három helyszínen.

FELHÍVÁS: LOMTALANÍTÁS ÉS VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTÉS
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60 perc alatt a Kálvin térről Újpestre
Az egyórás menetidő szerencsére nem a metrófelújítással függ össze. A lóvasútnak a 19. században legalább ennyi időre 
volt szüksége, hogy legyűrje a kilenc kilométeres távolságot. De csak szerencsés esetben, ha menet közben nem kellett 
lovat cserélni. A vonal ferencvárosi végállomásán május 10-én emléktáblát állítottak.

Az 1860-as években Újpest dinamikusan 
fejlődő, (majdani) főváros melletti tele-
pülésként egyre inkább megszenvedte az 
állandó összeköttetés hiányát. Az ott élők 
számottevő része nap mint nap belső-pes-
ti iskolákba, piacokra, üzemekbe járt, ez 
az igény hívta életre az újpesti indóház 
(ma: Újpest-Városkapu) és a Széna tér 
(ma: Kálvin tér) közötti lóvasutat. A ki-
lenc kilométeres pálya megépítéséhez 
alig több mint egy évre volt szükség, 
megállókat a Nemzeti Múzeumnál, az 
Astoriánál, a Deák Ferenc téren, a Szent 
István-bazilikánál, a Nyugati pályaud-
varnál és a Csanády utcánál (egykori Kis 
Sörcsarnoknál) alakítottak ki, innentől 
Újpestig a kocsikat bárhol meg lehetett 
állítani fel- és leszállás céljából. 

A közlekedési kapcsolat még vonzóbbá 
tette az olcsóbb lakásárakkal csábító Új-
pestet, így lakóinak száma ugrásszerűen 
megnövekedett, ebből adódóan pedig egyre 
zsúfoltabbak lettek a mind sűrűbben induló 
kocsik. A lóvasúti korszak a millenneumra 
ért véget, és bár eredetileg a gőzvasúttá fej-
lesztést szorgalmazták, a rossz tapasztalatok 
miatt az elöljáróság és az üzemeltető végül 
a villamosvasút mellett tette le voksát. Így 

1896. május 30-ától már villamossal lehetett 
utazni az időközben Rákospalotáig meghosz-
szabbított vonalon.  

A két városrészt összekötő lóvasút emlék-
tábláját a Közlekedési Kultúra Napjához 
kötődően leplezte le Bácskai János, a IX. 
és Wintermantel Zsolt, a IV. kerület polgár-

mestere, valamint Gyurákovics Andrea, 
a körzet önkormányzati képviselője. Az 
impozáns, fekete márványtáblát – amely 
egy korabeli metszetet idézve emlékez-
tet a hajdan volt járatra – az Üllői út 1. 
számú épület Kálvin téri homlokzatán 
helyezték el. 

Az ünnepségen Lázár Balázs színmű-
vész korabeli újságokból olvasott fel, 
Bácskai János pedig Juhász Gyula so-
raival: „Testvéreim, fogadjátok szómat, 
ne üljetek föl a lóvonatra” idézte meg a 
kortársak kétkedő hozzáállását. Emellett 
felhívta a figyelmet a város hihetetlen 
ütemű gyarapodására: a lóvasút indu-
lásakor Pesten 200 ezren éltek, három 
évtizeddel később viszont már félmillió 
volt a lakosságszám. Ehhez az olyan for-
radalmi újítások is hozzájárultak, mint az 
Európában elsők közt bevezetett lóvasút. 
Wintermantel Zsolt kijelentette, a lóvasút 

kialakítása máig pozitív példa a városfej-
lesztés és közlekedésszervezés területén. 
A polgármesterek végül leszögezték, a két 
kerület a mai napig szoros kapcsolatban 
áll, többek közt a sportrivalizálás révén is, 
amelyben békességet ismernek ugyan, ám 
megalkuvást nem.     M. K.

Kerületünkbe költözött a horvát médiaközpont
Nemzetiségi vezetők és államtitkárok avatták fel a budapesti Horvát Kulturális 
Központ Lónyay utcai új székhelyét május 8-án. A Nagymező utcából érkező, 
Ferencvárosban otthonra lelt intézmény a horvát nemzetiség médiaközpontja, 
amely mostantól azon dolgozik, hogy kulturális centrummá fejlődjön.

A központ tevékenysége a kiadói munkára 
épül: gondoznak szépirodalmi sorozatokat, 
gyűjteményeket, valamint a Croatica című 
hetilap szerkesztősége is a Lónyay utca 18/B 
alatt működik. Mostantól a szintén itt talál-
ható stúdióból sugározza műsorait a horvát 
nemzetiségi tévé és rádió is.

Gugán János, az Országos Horvát Önkor-
mányzat elnöke elmondta, a központ egy 
120 nm-es helyiségében hamarosan szín-
háztermet alakítanak ki, ahol konferenciákat, 
színházi előadásokat, kulturális programokat 
rendeznek majd, a népszerű horvát filmklub 
pedig továbbra is várja az érdeklődőket.

Zdravka Bušić, a Horvát Köztársaság Kül-
ügyi és Európai Ügyek Minisztériumának 
államtitkára hangsúlyozta, a két nemzet 
kiváló gazdasági-kulturális kapcsolatokat 
ápol, és úgy látja, hazánk magas szintű ki-
sebbségi védelmet biztosít az itt élő horvátok 
számára. – Országaink kapcsolata kiváló 

példa a jószomszédi viszonyra – jelentette 
ki a politikus.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kap-
csolatokért felelős államtitkár is az együtt-
működés fontosságáról beszélt, majd arról 
tájékoztatott, a kormány 2010 óta növeli a 
nemzetiségek támogatását, a horvát kisebb-
ség 8 év alatt 1,8 milliárd forint dotációban 
részesült. – Közép-Európa attól csodálatos, 
hogy sok nemzet és kultúra él benne együtt, 
e sokszínűség megőrzése pedig alapvető 
feladatunk – zárta beszédét az államtitkár. 

Bácskai János, Ferencváros polgármes-
tere a nyaralástól a vitorlázáson át a fociig 
számos pozitív élményét megemlítette Hor-
vátországról, majd arra emlékeztetett, Trogir 
várának köszönhetjük, hogy a magyar király 
és a magyar korona megmenekült a tatárjá-
rás idején. Az ünnepségen a budapesti és a 
pécsi horvát gimnázium diákjai énekeltek 
és szavaltak, majd a szentpéterfai Koprive 

hagyományőrző zenekar előadását hallgatta 
meg a közönség. Az esemény végén megnyi-
tották a Croatica újság fotósainak kiállítását.

T. D.
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Szavakból lett színek
A Leövey Klára Gimnázium diákjainak változatos mun- 
káit tárja a közönség elé a Mester Galéria és Közösségi Tér.  
A festményeket és videomunkákat felvonultató tárlat  
különlegességéhez hozzájárult, hogy az egyik évfolyam  
Simon Márton: Polaroidok című verseskötetét használta 
ihletadó forrásként.

Akrilfestmények, vegyes technikák, akvarel-
lek és grafikák jelzik a Leövey sokféleséget 
szem előtt tartó művészeti képzésének ka-
rakterét. A Kacsák Tamás festőművész és Kis 
Iringó textilművész által felkészített 9–11. 
osztályos rajzosok munkáiból és a médiások 
1,5–2 perces kisfilmjeiből a legjobbakat vá-
logatták ki a kiállításra. A Természet utáni 
tanulmányok című projektmunka például 
az elvonatkoztatást szemlélteti. Azt mutatja 
be, hogyan lesz egy természetes formából: 
egy szép levélből, egy csigából ruhaminta, 
absztrakt motívum, logó. Kállay Gáborné 
alpolgármester köszöntőjében elmondta, 
mással nem is tudna őszintébben adózni a 
diákok tehetsége előtt, minthogy az általuk 
tervezett logót viseli ruháján. Hozzátette, a 
kerületi elismerések sorát gyarapítja, hogy a 
Hit és csoda címmel rendezett, nemrég lezá-

rult nemzetközi rajz-
pályázaton a Mester 
utcai József Attila 
Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékei 
vitték el a legjobbnak 
járó díjat, a harmadik 
helyezést és a külön-
díjat is.

A május 30-áig lá-
togatható összművé-
szeti tárlatot Simon Márton költő nyitotta 
meg, akinek Polaroidok című kötetéből 
Koncz Andrea színésznő olvasott fel rész-
leteket. A poéta meghívása nem véletlen, hi-
szen számos kiállított alkotáshoz az ő versei 
jelentettek gondolatébresztőt. – A költészet 
számomra azt jelenti, hogy miként tudom a 
képeket szavakra váltani – fogalmazott Si-

mon Márton, majd hozzátette, rendkívül bol-
doggá teszi, hogy ennek inverz műveletét, az 
ő verseinek képpé formálását ilyen kreatívan 
és hatásosan oldották meg a tanulók. Úgy 
érzi, a költészet, az irodalom szabadságát 
éppen az adja, ha az olvasók használják  
a szövegeket, ezáltal életben tartják azokat. 

T. D.

Madarat lehetett velük fogatni 
Ötödik esztendeje zajlik kerületünkben a „Madarak városa, Ferencváros” program, amely idén is madárismereti öt-
próbával zárult. Lapunk az óvodásoknak szóló eseményre látogatott ki, amit a Nyúldombon rendeztek meg május 8-án. 
A szervezők a kicsiket madárbemutatóval és fiókasimogatással is meglepték. 

– A környezettudatosságra nevelő projekt Bácskai János polgár-
mester kezdeményezésére 2015-ben indult. A november elejétől 
május közepéig tartó programban a kerület kilenc óvodája mellett 
öt általános iskola vesz részt aktívan – tájékoztatott Gerséné Var-
ga Ildikó, a projekt 
szakmai felelőse, 
aki tevékenységéért 
tavaly megkapta Fe-
rencváros környezet-
védelmi kitüntetését, 
a Schmidt Egon-díjat. 
A Leövey Klára Gim-
názium biológia-föld-
rajz tanára azt is el-
mondta, a gyerekek 
év közben saját in-
tézményük kertjében 
odúkat, madáretető-
ket szerelnek fel és 
tisztítanak, fészkeket 
figyelnek meg, illetve 
a Magyar Madártani 
Egyesület által tartott 
foglalkoztató előadásokon vesznek részt. Az eseménysorozat minden 
esztendőben egy játékos ötpróbával zárul, amelyen a lurkók számot 
adhatnak év közben megszerzett tudásukról. 

A tanárnő beszámolt róla, hogy az erre való felkészüléshez az ovi-
sokat idén a Fűvészkertbe vitték, az iskolásoknak pedig egy kétnapos 

kirándulást szerveztek az önkormányzat kincsesbányai táborába. 
Hozzátette, a vetélkedőt nem versenyjelleggel szervezik meg, a 
végén minden résztvevő kap ajándékot: az intézmények egy-egy 
madaras társasjátékot, a gyerekek pedig az év madarát (Gólyatöcs) 

ábrázoló könyvjelzőt 
vehettek át. 

Az igazi örömet 
azonban a végére 
tartogatott meglepe-
tés, a madárbemutató 
okozta. A Solymász 
Kft. munkatársai 
különböző bagoly-
féléket, solymokat, 
héjákat, sőt, egy sast 
és egy pulykakese-
lyűt is hoztak, ame-
lyeket az óvodások 
meg is simogathattak.  
Az állatok nagy ré-
szét nemcsak bemu-
tatták, hanem meg 
is röptették. Nagy 

derültséget keltett a kicsik körében, amikor az egyik madár nem 
a gazdája karjára szállt le, hanem gondolt egyet, és az egyik óvó-
nő fején lévő piros szalmakalapon landolt. A kedvencek viszont 
egyértelműen a bagolyfiókák voltak, melyeket a gyerekek meg is 
etethettek.                V. L.

Simon Márton
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A Kosztolányi nyerte az idei Ferencvárosi Sakk Kupát
Kerületünkben több éve hagyomány a Ferencvárosi Sakk Kupa. 
A gyerekek közötti csatározásokat még izgalmasabbá teszi, hogy 
a serleget az az iskola nyeri meg, amelynek tanulói összességében 
a legtöbb pontot érik el. Idén a versenyt – amelyre a pedagógusok 
hét iskolából harmincegy gyermeket neveztek – a Kosztolányi 
Dezső Általános Iskolában rendeztük meg. Minden korcsoportban 
körmérkőzések folytak, tehát kategórián belül mindenki játszott 
mindenkivel. Nagy volt a küzdelem minden egyes pontért, és a 
végén sehol sem alakult ki holtverseny. A legnagyobbaknál egyet-
len lányt neveztek, így (a nemzetközi szabályok értelmében) ő is 
indulhatott a fiúk között. Remekül megállta a helyét, nem vallott 

szégyent! A dobogósok érmeket nyertek, az induló tanulók és a 
pedagógusok kapták meg. 

Első helyezettek: 
I. korcsoport:

• Kisszékely Gyula (Ferencvárosi Sport Általános Iskola  
és Gimnázium)

• Mészáros Júlia (Kosztolányi Dezső Általános Iskola)
II. korcsoport:

• Lauf Tibor (Kosztolányi Dezső Általános Iskola)
• Molnár Ivett (Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium)

III. korcsoport:
• Lichtenstein Béla (József Attila Általános és Alapfokú  

Művészeti Iskola)
• Olgyay Szabó Katalin (Kosztolányi Dezső Általános Iskola)

IV. korcsoport:
• Oláh Richárd (Kosztolányi Dezső Általános Iskola)
• Stáhl Judit (József Attila Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskola)
Mint az eredményekből is látszik, az idei Ferencvárosi Sakk Kupát 
a Kosztolányi Dezső Általános Iskola tanulói nyerték. 

A rendezvényen megjelent minden felkészítő- és kísérőpedagó-
gusnak, valamint részt vevő diáknak nagyon szépen köszönöm, 
hogy megtisztelték a kerület második legnagyobb sakkversenyét. 
Szívből gratulálok a kosztolányisoknak a kupa elnyeréséhez és 
valamennyi gyereknek az elért eredményéhez!

Baumann Péter sakk-koordinátor

Folytatódik az Erasmus  
a Szent Istvánban
A Ferencváros újság idei első számában olvashattak arról, 
hogy iskolánk, a Szent István Közgazdasági Szakgimnázi-
um egy kétéves, angol munkanyelvű Erasmus+KA2 pályá-
zatban vesz részt. A modern Európa vállalkozókedvű fiatal 
polgárai című kiírás célja a diákok társadalmi vállalkozás-
ra buzdítása és az angol nyelv gyakorlása. 

A novemberi, horvátországi projekttalálkozó után (amelyről ko-
rábban beszámoltunk) az iskolában voltak tennivalóink. A tanulók 
„minivállalkozásokat” hoztak létre vakok és gyengénlátók, valamint 
Down-szindrómások segítéséért. (A Blind Date, illetve a Downstage 
minivállakozás megtalálható a Facebookon.)

Március elején intézményünk 200 diákja ismerkedett meg a vakok, 
siketek, mozgáskorlátozottak életével. Megtapasztalhatták, hogy 
fogyatékkal élni nehéz, de nem lehetetlen. A Down-szindróma 
világnapján a szünetekben a Downstage érzékenyítő kampányt ren-
dezett a résztvevőket. Nekik köszönhetően megtudtuk, hogy miért 
március 21-én van a világnap, és hogy mi jellemző a szindrómára.  

Április 8. és 13. között a lengyelországi Częstochowa-ban szer-
veztek projekttalálkozót, ahová tíz diáknak volt lehetősége elutazni. 
Újra találkoztunk horvát, spanyol és lengyel barátainkkal. Témánk 
a helyi társadalmi vállalkozók voltak: ellátogattunk egy alapít-
ványhoz, ahol Down-szindrómásokat foglalkoztatnak és fejleszte-
nek; találkoztunk olasz fiatalokkal, akik hajléktalanokat segítenek; 
dolgoztunk helyi hátrányos helyzetű gyerekekkel, akiknek angol 
szavakat tanítottunk, és együtt táncoltunk velük. E mellett a vállal-

kozási készségeket is fejlesztettük, és bekapcsolódtunk egy lengyel 
dekorációs minivállalkozás húsvéti ajándékgyártásába. 

Természetesen városnézésre is maradt idő: Częstochowa leginkább 
a Jasna Góra-kolostorról és a benne található Fekete Madonnáról 
híres. Egy napra Krakkóba is eljutottunk, ahol megtekintettük a szé-
kesegyházat, hazafelé pedig megálltunk az Auschwitz-Birkenau kon-
centrációs tábornál, ami megrendítő élmény volt mindnyájunknak.

Régi és új barátainkat október 14-én fogadjuk majd Budapesten; 
témánk a vakok és gyengénlátók életének megismerése lesz. 

Hevesi Katalin, Assmann Erika

OKTATÁS 
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Nyári élménytenger Ferencvárosban
A jógától a fotózáson át a barkácsolásig talán nincs is olyan igény, amit ne fedne le a két agyféltekés tanulási módszert 
alkalmazó Mozaik Tanulásfejlesztő Központ nyári táborkínálata. A Ferencvárosi Művelődési Központban (FMK) 
június 17-étől hat héten át futó turnusok különlegessége, hogy – szakképzett pedagógusok közreműködésével – tanulási 
nehézségekkel küzdő és a szociálisan rászoruló gyerekeket is fogadnak.

– A tanulási és magatartási zavarok hátterében 75–80 százalékban  
a két agyfélteke összehangolatlansága áll, az erre kifejlesztett komp-
lex módszerünkkel azonban a problémák részben vagy egészben 
kiküszöbölhetők – magyarázta munkájuk lényegét Németh Ildikó, 
a Mozaik Központ tanára és táborszervezője. Hozzátette: nyári 
táboraikba – ahol szintén előkerülnek majd az efajta fejlesztő játé-
kok – az óvodásoktól az általános iskolásokig minden korosztályt 
várnak, köztük diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás és egyéb ta-
nulási zavaros fiatalokat is.

A tematikus táborok – az FMK-val közös szervezésben – június 
közepétől július végéig, hat héten keresztül párhuzamosan futnak.  
A heti turnusokban hétfőtől péntekig 8–17 óráig délelőtti és délutáni 
foglalkozással, illetve háromszori étkezéssel várják a gyerekeket. 
Mindezt – Ferencváros Önkormányzata támogatásnak köszönhetően 
– nagyon kedvező áron, 25 ezer forintért kínálják.

Ildikó szerint a táborok tematikájában a mozgás és a kreativitás az 
elsődleges szempont, ám ennél is fontosabb, hogy a gyerek szeresse, 
amit csinál. A szülők ennek szellemében válogathatnak fotós, tánc, 
kézműves, barkács és jóga alapú táborok közül. Különlegesség  
a Barangoló tábor, amely budapesti városi túrák során fedezteti 
fel a gyerekekkel a régi épületek titkait, a köztéri művészeti al-
kotások és a parkok szépségét. A Luminárium táborban a Mai 
Manó Ház fotográfusa tanít alaptrükköket a résztvevőknek, akik 

utána az össze-vissza kat-
tintgatás helyett értékelhető 
fényképeket is tudnak majd 
készíteni telefonjaikkal. Az 
érdeklődés nagy, hiszen ki 
ne szeretne egy igazán szép 
portrét készíteni a barátjáról, 
barátnőjéről, vagy megmu-
tatni az Instán, milyen klassz 
helyen járt.

A sporttáborokban kül- és beltéri közösségi játékokat lehet játszani: 
a gyerekek sorversenyeken, ügyességi és tréfás kihívásokon vehet-
nek részt. A fejlesztőközpont azonban különleges lehetőségeket is 
kínál. – A speciális sporttábor vezetésére koordinációs trénereket 
kértünk fel, akik mozgáskoordinációt, mozgásdinamikát fejlesztő 
gyakorlatokat tanítanak. A Dobrotka Béla-féle Esések Iskolája is 
ellátogat az FMK-ba, amely a dzsudoalapokból kiindulva oktatja 
a sérülésmentes esések technikáját, ami nemcsak a sportban, de a 
hétköznapokban is elengedhetetlen – tájékoztatott Németh Ildikó, 
hozzátéve: a szociálisan rászoruló gyerekek számára ingyenesen 
biztosítják a táborozást, akik a helyi segítő szervezetek javaslatára 
kerülhetnek fel a listára. 

T. D.

CSALÁDI
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Erősítés a jégen és a padon
A Ferencváros jégkorongszakosztályánál néhány éve jelentős változások történtek. Az akkor megkezdett munka első 
gyümölcse a 22 esztendő után idén megszerzett bajnoki cím. A zöld-fehérek vezetői továbbra is szisztematikusan dol-
goznak a korábban felvázolt tervek megvalósításáért.

Hudák Gábor, a Fradi szakmai igazgatója 
már nem sokkal a várva várt diadal után 
egyértelműen fogalmazott: jövőre a cím-
védés a cél. Ennek megfelelően szeretnék 
megtartani a bajnok és Erste-liga-győztes 
együttes nagy részét. Jó néhány játékossal 
kétéves szerződést kötöttek tavaly, a töb-
biekkel pedig folyamatosan tárgyalnak, és 
sorra születnek az újabb kontraktusok.

Természetesen a keret további erő-
sítése sem maradhat el. Lapzártánkig 
három kiváló hokist igazolt az FTC. 
Elsőként a Dunaújvárosi Acélbikák 
21 esztendős védője, Tóth Gergely 
írt alá kétéves megállapodást, aki 
éveket töltött a MAC-ban, és tagja 
volt az Erste-liga tavalyi bajnokcsa-
patának is. A gólerős bekket Hajós 
Roland, egy remek támadó követte.  
A rutinos, többszörös válogatott csatár 
háromszor nyert bajnoki címet a Vo-
lánnal, játszott az osztrák EBEL-ben, 

majd Miskolcon három Erste-liga-elsőség 
mellett két Magyar Kupa-győzelemnek is 
aktív részese volt. A legutóbbi szezonban 41 
mérkőzést játszott a szlovák Tipsport-ligá-
ban a DVTK Jegesmedvék színeiben. Egy 
esztendő szünet után ismét Fradi-mezben 
hokizik a 16-szoros válogatott, korábban a 
fehérváriakkal magyar bajnok, az EBEL-
ben négy szezont lehúzó, az elmúlt idény-

ben Debrecenben szereplő támadó, Németh  
Attila is.

A szakosztályvezetés a fiatalok nevelését is 
nagyon fontosnak tartja. A Kercsó Árpádot 
az utánpótlás szakmai igazgatói poszton 
váltó Don MacAdam az egyetemi ligák 
után a Detroit Red Wings másodedzőjeként 
dolgozott az NHL-ben, majd az Edmonton 
Oiliers farmcsapatának volt a vezetőedző-

je. Az 1990-ben Stanley-kupa-győztes 
gárda szakmai stábjának tagjaként ő 
is megkapta a bajnoki aranygyűrűt, 
az utóbbi években pedig az EBEL 
szaktanácsadójaként tevékenykedett.  
A Ferencvárosban az edzők felügyelete 
mellett ő a felelős az edzéstervekért, 
az ifjú játékosok szakmai fejlődéséért.  
Az edzői csapat részben kicserélődött, 
az egyik új tréner az 1997-es bajnok-
csapat 139-szeres válogatott hátvédje, 
Ancsin László lett.

(ms)

Történelmi kupagyőzelem
Gólzáporos mérkőzésen győzte le  
a Ferencváros csapata a Diósgyőrt  
a női labdarúgó Magyar Kupa dön-
tőjében. A zöld-fehérek a meccs nagy 
részében fölényben játszottak,  
és sorozatban ötödször hódították  
el a serleget.

A Diósgyőr még soha nem nyert az FTC 
ellen, tavaly a kupadöntőben is alulmaradt. 
A két szurkolótábor hangpárbaja közepette 
a Fradi azonnal magához ragadta a kez-
deményezést, és a 11. percben Csiki Anna 
szépségdíjas távoli lövésével megszerezte  
a vezetést. Több helyzete volt a Ferencvá-
rosnak, a hat légióssal felálló DVTK a fele-
zővonalat is alig lépte át. A 34. minutumban 
Poljak remekül ugratta ki Csikit, aki mesterien emelt a kapus felett  
a hálóba. A Diósgyőr váratlanul szépített, majd a félidő utolsó pillana-
taiban egyenlített – mindkét gólhoz kellettek a zöld-fehérek hibái is.

A szünet után is nagy volt az FTC labdabirtoklási fölénye, ám 
helyzetig nem jutottak a lányok. A 70. percben végre megtört a jég, 
Fenyvesi tért ölelő indításával Szabó Viktória lépett ki, és a jobb sa-
rokba lőtt. Két perccel később Csiki ívelt a kirobbanó Allegra Poljak 
elé, aki a jobb kapufa segítségével gurított a hálóba. A hajrában ismét 
a semmiből szerzett találatot a DVTK, de több gól már nem esett.

A Ferencváros az első női csapat, amely zsinórban ötödször nyerte 
meg a Magyar Kupát, ezzel utolérte a szintén ötszörös győztes László 
Kórház együttesét.

M.S.
fotók: MTI/Kovács Tamás

Németh Attila és Hudák Gábor
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Zöld-fehér hírturmix
A FINA Marathon Swim World 
Series 2019 nyílt vízi úszó Vi-
lágkupa második versenyét a 
Seychelle-szigeteken bonyo-
lították le. A 10 km-es távon 
42-en álltak rajthoz, köztük 
a ferencvárosi Székelyi Dáni-
el és Gálicz Péter. Székelyi a 
14. helyen ért célba, és mivel  
a magyarok közül csak a két-
szeres Európa-bajnok, Ra-
sovszky Kristóf előzte meg, 

kvalifikálta magát a júliusi, 
Dél-Koreában megrendezendő 
világbajnokságra. Gálicz a 27. 
helyen végzett.

Idén is bejutott az atlétikai 
csapatbajnokság döntőjébe a 
Ferencváros. A győri Olimpiai 
Sportparkban rendezték meg  
a Nyugati csoport viadalait, az 
összesített pontszámok alap-
ján az FTC az 5. helyen vég-

zett. A Fradi sportolói közül 
Szabó László 200 méteren és 
távolugrásban, Huszák János 
diszkoszvetésben, Abdul Kevin 
Kristóf pedig magasugrásban 
győzött. Ezen felül öt második 
és három harmadik helyezést 
értek el a zöld-fehérek. A finá-
lét szeptember 7–8-án rendezik 
meg Székesfehérváron.

A curlingesek egyéni bajnok-
ságán 21 ügyességi feladatot 
kellett megoldaniuk a verseny-
zőknek. A 2019-es ob-n részt 
vett a Ferencvárost képviselő 
Fóti Balázs is, méghozzá ered-
ményesen. Bejutott a négyes 
döntőbe, ahol holtversenyben 
végzett a második helyen, így 
szétdobásra volt szükség. Eb-
ben az FTC sportolója volt a 
jobb, így ő lett az ezüstérmes.

Háfra a legjobb fiatal
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) a szurkolók szavazatai alapján minden 
évad végén kihirdeti a Bajnokok Ligája álomcsapatát és egyéni díjazottjait. 
A legjobb fiatal játékosnak a Ferencváros válogatott átlövőjét, Háfra Noémit 
választották.

A sportág kedvelői azokra a játékosokra és tréne-
rekre voksolhattak, akiket a jelölésre felkért szak-
emberek és szervezetek arra érdemesnek tartottak. 
Ennek alapján hat Fradi-kézilabdázóra, (Bíró Blan-
ka, Schatzl Nadine, Nerea Pena, Lukács Viktória, 
Klujber Katrin, Háfra Noémi) és mesterükre, Elek 
Gáborra szavazhattak a drukkerek.

Az All-Star csapat hét kézilabdázója közül hárman 
a Győri ETO-t képviselték, a legjobb védő és a 
Final4 MVP-je is onnan került ki, de egyikük sem 
magyar. A legjobb fiatal játékosok „versenyében” 
viszont Háfra Noémi, a Ferencváros 20 esztendős 
átlövője végzett az első helyen. A kiemelkedő te-
hetségű Noni egyúttal a 2018/19-es BL-sorozat 
második legeredményesebb góllövője is volt 80 
találattal.        (ms)

Bajnoki érmek,  
Európa-kvóta
A Központi Tornacsarnokban ren-
dezték meg a fiatal tornászok Buda-
pest–Vidék-bajnokságát. A Ferencvá-
ros tehetségei több korosztályban is 
nagyszerű eredményeket értek el. Jó 
hír, hogy Babos Ádám kvótát szerzett 
a júniusi, Minszkben megrendezendő 
Európa Játékokra.

A fiú ifjúsági és kadettornászok az egyéni 
összetett versenyben küzdöttek meg egy-
mással. A ferencvárosiak közül az ifik-
nél Vízlendvai Máté bronz-, a kadeteknél 
Kiss Márton Benedek ezüstérmet szerzett.  
Az ifjúsági világbajnokságra készülő Balázs 
Krisztián bokasérülése után ugrásban és ta-
lajon nem állt rajthoz, a másik négy szeren 
viszont a legjobb gyakorlatot mutatta be.

A serdülő kezdő, illetve haladó tornászok 
csapat és egyéni versenyében is jól szerepel-
tek a zöld-fehérek. A kezdőknél teljes Fra-
di-siker született: a Németh Benedek Áron, 
Dócs Balázs, Girus Kornél Botond, Buzási 
Bertalan, Szabó Bátor Tamás, Ruck-Makay 
Bence összetételű csapat és az egyéni ösz-
szetettben Buzási Bertalan is aranyérmes 
lett. A haladóknál a Varga Botond, Nagy 
Márk Dávid, Ujvári Benedek, Zámbori Zala 
Samu alkotta együttes szintén nyert, egyút-
tal a CSB 2. fordulójában is a legjobb volt.  
Az egyéni összetettben a fradisták közül 
Ujvári Benedek a negyedik helyen végzett.

A lányok a Zsebibaba CSB-n vettek részt, 
amely Budapest–Vidék-bajnokságnak is 
számított. A ferencvárosiak mindhárom, 
sok gárdát felvonultató korcsoportban  
(6 év alattiak, 7–8 és 9–10 esztendősek) 
megnyerték a versenyt, ezzel vezetik az 
országos csapatbajnokságot.

A tornaszövetség közleménye szerint a 
különböző szakágak képviselői összesen 
hét kvótát szereztek a 15 sportágat felvo-
nultató Európa Játékokra, az FTC tornásza, 
Babos Ádám pedig névre szóló kvótát kapott 
a minszki versenyre.      M. S.

Úton a címvédés felé
A Ferencváros vízilabdacsapata megnyerte a magyar bajnoki döntő első mér-
kőzését az OSC ellen, majd néhány nappal később győzelemmel zárt a Bajno-
kok Ligája főtábláján. A zöld-fehérek lapzártánk után folytatták a menetelést 
a címvédés felé, és készülnek a június elején megrendezendő BL Final8-re.

A Fradi pólósai itthon csupán egyetlen egy-
szer nem nyerték meg aktuális meccsüket 
a 2018/19-es évadban – az OSC az OB I 
középszakaszának első körében legyőzte 
Varga Zsolt együttesét. A záró fordulóban  
az FTC visszavágott, és az első 
helyen kezdhette a rájátszást, 
majd a fináléban újra összeta-
lálkozott az OSC gárdájával.

Az első viadalt a Komjádi uszo-
dában rendezték. A találkozó ele-
jén az újbudaiak szerezték meg 
a vezetést, ám hamar fordított az 
eltiltott Varga Dénes nélkül vízbe 
szálló Ferencváros, amely végül 
8-6-ra megnyerte a mérkőzést.

Három nappal a második üt-
közet előtt – amit a Nyéki Imre 

Uszodában rendeztek meg – Moszkvába 
látogatott a Fradi. Az orosz fővárosban  
a Bajnokok Ligája utolsó csoportmeccsén  
a Dinamo Moszkvával csapott össze. Gyors 
Fradi-gólt követően 3-1-re elhúzott a hazai 

együttes, majd egyenlített 
az FTC, és 5-5 után egy 
4-0-ás rohammal eldön-
tötte a meccset. A vége 
13-11 lett, később pedig 
kiderült, hogy a másik 
csoportban sem borult 
a papírforma, így a han-
noveri nyolcas döntőben 
a 2016-os győztessel, a 
horvát Jug Dubrovnikkal 
játszik a Ferencváros a 
négy közé jutásért.   (MS)
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65 év története  
Eperjes Károllyal
Matematika-, rajz- és szavalóversenyek, színész- és katonatörténetek, családi 
visszaemlékezések, Fradi, 1956, Csernobil és Európa jövője. Mindez szóba ke-
rült A sport, ami teljessé tesz – Így lettem én című beszélgetéssorozat legutóbbi 
rendezvényén, ahol Eperjes Károly színművész volt Kopeczky Lajos vendége.

Kopeczky Lajos, az egykori tévériporter és vérbeli FTC-szurkoló minden hónapban ven-
dégül lát egy Ferencvároshoz valamilyen módon kötődő személyiséget. A sorozat egyik 
nem titkolt célja – ahogy azt Ladányi Erika idősügyi referens is elismerte –, hogy jobban 
bevonják, nagyobb arányú részvételre buzdítsák „A teljesség felé” idősügyi programba  
a kerületben élő korosabb férfiakat is. Ennek ellenére a május 13-i délutánon szokatlanul 
magas volt a hölgyek aránya, ami nem csoda, hiszen a vendég székében Eperjes Károly 
Kossuth-díjas színművész ült.  

Szamóca, ahogy barátai nevezik, epizódonként mesélte el életét édesapja 1956-os hegy-
kői szerepvállalásától (a forradalmi bizottmány elnökeként nem engedte lelőni az ÁVH-s 
katonákat, mondván: „az életet nem lehet visszaadni”) saját gyermek- és ifjúkorán át egé-
szen a jelenig. Mint mondta, a pályaválasztás komoly dilemma volt számára, ugyanis szép 
versenyeredményeket ért el matematikából, kedvelte a földrajzot, rajzkészségét grafikai 
biennálén díjazták, emellett a papi hivatáson is gondolkodott. Dolgozott műszerészként  
a Videotonnál, másfél évig futballozott is a vállalat csapatában, ám végül a színészetnél 
kötött ki. Ehhez egy sportsérülés segítette hozzá, amely miatt nem edzhetett, ezért beiratko-
zott egy amatőr színjátszókörbe, ahol Montágh Imre ajánlotta figyelmébe a Színművészeti 
Főiskolát. Később Hofi Géza volt az, aki nem engedte tovább egy parodistaverseny országos 
döntőjébe, amiért azóta is hálás, hiszen így a közönség nem skatulyázta be mint humoristát.   

Eperjes Károly büszke jogászdoktor gyermekeire, és elárulta, egy fiúgyermeket még 
magzati korban a csernobili atomrobbanás miatt veszítettek el. Arról is beszélt, hogy ag-
gódik Európa jövője miatt, és kíváncsian várja, milyen eredmény születik május 26-án. 
Egyúttal mindenkit arra buzdított, hogy vegyen részt az Európi Parlamenti választáson.

A legendás színész életében mindig fontos szerepet töltött be a Ferencváros labdarúgócsa-
pata – még a Vidinél töltött esztendőkben is. A beszélgetés során is gyakran emlegetett 
sporteredményeket, vagy szőtte a történetbe a magyar válogatott és az FTC meccseinek 
végeredményeit, gólszerzőit. Kopeczky Lajossal pedig természetesen Fradi-kézfogással 
búcsúztak egymástól.

M. K.

Bezerics Dániel, az étterem tulajdonosa felajánlásának köszönhe-
tően kvízünk nyertese – a szokásos Ferencváros-ajándékcsomag 
mellett – ez alkalommal egy 10 000 forint értékű, két fő részére 
szóló vacsorameghívást is nyer a Tompa utcai Paletta Bisztróba, 
amely a Balaton gasztronómiáját varászolja a fővárosba.

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkeszto-
seg@ferencvaros.hu címre elküldő 
megfejtőink között Ferencvá-
ros-ajándékcsomagot és egy,  
a Paletta Budapestbe szóló 10 ezer 
forint értékű vacsorameghívást 
sorsolunk ki.

1. A Kálvin téren fél évszázadig ék-
telenkedett egy foghíjtelek, amelynek 
helyén a II. világháborúban megsérült 
Első Pesti Hazai Takarékpénztár 
impozáns és grandiózus székháza állt. 
Tervezője egy saroklakást bérelt benne. 
Ki volt ő?

A) Hild József 
B) Steindl Imre 
C) Ybl Miklós

2. A Corvinus Egyetem E épületének 
déli bejáratánál, a Sóház utcában áll 
a Félbevágott ló című szobor, amely 
Andrej Grabrovec (Gaberi) alkotása. 
Milyen nemzetiségű a művész?

A) Litván 
B) Szlovén 
C) Cseh

3. Százhúsz év gólkirályairól nyílt 
kiállítás május 3-án a Fradi Múzeum-
ban. A klubrekordot Deák „Bamba” 
Ferenc tartja. Hány találattal lett 
gólkirály az 1948/49-es szezonban? 

A) 59 
B) 47 
C) 36

4. Hány esztendőn át működött  
a Bakáts téren a Schöpf-Merei Kórház, 
amelyben hamarosan a Semmelweis 
Egyetem létesít Nemzetközi Gyógyszer-
kutatási Centrumot?

A) 66 
B) 108 
C) 125

5. Melyik esztergomi érseket szentelték 
pappá a Bakáts téri templomban?

A) Erdő Péter 
B) Lékai László 
C) Mindszenty József

6. Melyik legendás színésznőről van 
utca elnevezve Ferencvárosban?

A) Blaha Lujza 
B) Gobbi Hilda 
C) Jászai Mari

Előző lapszámunk nyertese: Kovács 
Máté. Gratulálunk! Jutalma átvételével 

kapcsolatban e-mailben értesítjük.  
A helyes megfejtés:  

1 – B, 2 – B, 3 – C, 4 – A, 5 – B, 6 – C.

KÖZÖS
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APRÓHIRDETÉS

Szenior Rapid Sakkbajnokság – Versenyfelhívás
Ferencváros Önkormányzata idősügyi programsorozatának része-
ként kerületünk immár 6. alkalommal indul az Országos Szenior 
Rapid Sakkbajnokságon. 

A IX. kerületi elődöntőt június 11-én, kedden 10.00 órától 
rendezzük meg a Ferencvárosi Művelődési Központban (Haller 
utca 27.), amelyre szeretettel várjuk a sakkozni kedvelő 60 év 
feletti helyi lakosokat. 

A selejtezőben 20-20 perces játékidőben, lépésenként 3 másodperc 
bónuszidővel folynak majd a küzdelmek a FIDE-rapidszabályok 
szerint, a résztvevők számától függően körmérkőzésekkel vagy 5–7 
fordulós svájci rendszerrel.  

A női és férfiversenyzők közös kategóriában mérik össze tudásu-
kat, hogy az őszi döntőn a legjobb három sakkozó képviselhesse 
kerületünket. 

Az elődöntőn való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. 
Jelentkezési szándékukat az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen 
vagy a 06/1/200-2284-es telefonszámon várjuk legkésőbb június 
4-éig. 

Az országos döntőt Nagykanizsán rendezik szeptember 19-én és 
20-án, melynek részvételi költségeit Ferencváros Önkormányzata 
biztosítja.

Ladányi Erika idősügyi koordinátor

Idősügyi programajánló
Gyógytorna

Május 29., június 5., 12. 
(szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub
Én táncolnék veled… 
Május 29., június 5., 12. 
(szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
Május 29., június 5., 12. 
(szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti  
és kínai energiajóga

Május 23., 30., június 6., 13. 
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Vízitorna
Május 24., 31., június 7. 
(péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda 
(Lobogó u. 1.) 

Molnár Ferenc iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

Cukorbeteg-klub
Május 28. (kedd) 14.30 óra
Dandár u. 28.

Mindentudás  
Akadémiája 

• A világtörténelem leghí-
resebb kastélyai és titkai: 
Téli Palota, Szentpétervár

Május 30. (csütörtök) 
15.30 óra
Házasságkötő terem 
(Bakáts tér 1.)
• Ókori szeminárium: 

Egyiptom felfedezése II. 
Abu Szimbel, a homok 
temploma

Június 4. (kedd) 14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

Filmklub
Menaságra repülj… című 
dokumentumfilm bemutatója
A film vetítését megelőzően 
a rendező, Faragó Annamária 
tart előadást
Május 31. (péntek) 17.30 óra

A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: +36/1/200-2284
Pinceszínház (Török Pál u. 3.)

Európa 2014  
„Egészséges Élmény”  
természetjáró gyalogló 
program

Kirándulás a Normafa-kilátóra. 
Igény szerint Erzsébet-kilátó 
látogatása 
Június 1. (szombat) 10.00 óra
Találkozó: Széll Kálmán tér, 
21-es busz
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu 
Telefon: +36/1/200-2284

Belső  
értékeink nyomában

Június 5. (szerda) 14.00 óra
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Macska- és  
állatbarátok klubja 

Június 12. (szerda) 17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Orvosi előadás
Édes élet – a cukorbetegek 
diétája
Előadó: Lőrinczné Táborfi 
Julianna dietetikus, 
egészségügyi menedzser
Június 13. (csütörtök) 
14.30 óra
Parajdi Sópince 
(Vámház körút 11.)

Parádés Főzés  
Bartal Sándor séffel

Június 17. (hétfő) 10.00 óra
Olasz menü: aszalt paradicso-
mos sajtkrém pirítóssal és sertés 
„saltimbocca” (zsályával, 
sonkával sült sertésszűz). 
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Helytörténeti séta 
a József Attila- 
lakótelepen

Június 19. (szerda) 10.00 óra
Találkozó: Szent Kereszt temp-
lom bejárata előtt (Üllői út 145.)

Elérhetőségeink: Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
1092 Budapest, Bakáts utca 8. I/8., idosugy@ferencvaros.hu

Ladányi Erika: 06/1/200-1223, ladanyi.erika@gmail.com
Gallusz Bea: 06/1/200-2284, bea.gallusz@ferencvaros.hu

Mennyit ér az otthona? Díjmentes 
ármeghatározás, telefonos egyez-
tetés után. Tel.: 06/30/330-6757.

Házhoz megyek! Fogsor készí-
tését, javítását vállalom. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06/20/980-3957.

Gyógypedikűrös házhoz megy! 
Vállalom benőtt köröm, megvasta-
godott sarokbőr, tyúkszem szaksze-
rű ellátását kedvező áron. Hívjon 
bizalommal: 06/20/410-1012. 

Kémények bélelése, átépítése, bel-
ső marása teljes körű ügyintézéssel. 
Szabó Balázs: 06/20/264-7752.

IX. kerületi 3***-os szállodánkba 
keresünk felszolgáló és szakács 
kisegítő kollégát! Rugalmas be-
osztás, akár heti 1-2 alkalomra 
is. Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk. 
Érdeklődni a 06/30/825-6945-ös 
számon, illetve a sales@canada-ho-
tel.hu e-mail címen lehet.

IX. kerületi 3***-os szállodánkba 
keresünk éjszakás recepcióst tel-
jes állásra. Angol nyelvtudás köve-
telmény, hostware ismerete előny. 
Érdeklődni a 06/30/419-3104-es 
telefonszámon, illetve a sales@
canada-hotel.hu e-mail címen lehet. 

Takarító kollégát keresünk! 
Munkaidő: 7.00–11.00 vagy 
6.00–10.00. Munkabér: 80 000 + 
5000 Ft. Érd.: 06/70/601-0715, 
06/30/596-0365, 06/30/543-5469.

Belső-Ferencvárosban lakó idős 
hölgy keres szintén belső-ferencvá-
rosi, leinformálható alkalmi segí-
tőnőt szükség esetére. Elérhetőség 
esténként: 06/30/511-8871.

Ingatlanirodánk eladó budapesti 
lakásokat/házakat keres ügyfelei-
nek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 
3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének 
lakása eladó? Hívjon, ajánlási ju-
talékot kap! Laurus Ingatlan. Tel.: 
06/20/9600-600.
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Gépesített világ fényképeken
Hogy mi a közös egy rézcsöves pálinkafőzőben, egy Boeing-hajtóműben, egy vízszivattyúban és egy laptopban? Mind 
gépek, amelyek alapjaiban változtatták meg életünket. Az FMK Folyosó Galériájának Gépkép című tárlata a Szenior 
Fotográfusok Klubja kameráin keresztül vezeti végig a nézőt az emberi civilizáció mérföldköveinek számító konstruk- 
cióktól a legegyszerűbb irodai iratmegsemmisítőig.

A Ferencvárosi Művelődési Központ 
(FMK) évek óta biztosít lehetőséget 
amatőr és profi művészek bemutat-
kozásának, így a Szenior Fotográfu-
sok Klubja is rendszeresen meglepi 
közönségét egy újabb fotósorozattal. 
Korábban állatok, geometria, fény-ár-
nyék és felhők témában rendezett ki-
állítást a klub, amely ezúttal azt kérte 
tagjaitól, hogy a gépek világát jele-
nítsék meg saját látásmódjuk szerint.

A tárlatot megnyitó Müller Ferenc 
fotóművész elmondta, közel áll hozzá 
a sorozat témája, hiszen 1956-ban 
gépészmérnökként végzett a Műsza-

ki Egyetemen. A fotográfus a képek 
egyedi hangulatát méltatta, melyek 
hitelesen és érzékletesen ábrázolják 
a gépek szépségét, valamint azok ter-
mészettel való viszonyát. Az idén 10 
esztendős Szenior Fotográfusok Klub-
jának elnöke, Eisenmann József rá-
mutatott, a modern embert egyre több 
gép veszi körül, melyek teljesen meg-
változtatták a földi életet. Az esemé-
nyen Varga Balázs Erdős Virág ver-
sének megzenésítését adta elő gitáron.  
A kiállítás június 28-áig tekinthető 
meg.

T. D.

Rangos fesztiválokon  
a Pinceszínház előadásai
Az ország legjobb színdarab-
jait felvonultató, június elején 
megrendezendő Pécsi Országos 
Színházi Találkozó (POSZT) ver-
senyprogramjába kapott meghí-
vást A tribádok éjszakája című 
előadás. Per Olov Enqusit szín-
műve a nőgyűlölettel vádolt Au-
gust Strindberg válását mutatja 
be, és egy színházi próbafolyamat 
révén nyerhetünk betekintést a 
nemek egyenjogúsági kérdései-
nek vitájába a száz évvel ezelőtti 
Skandináviában. A POSZT idei, 
14 előadást felvonultató verseny-
programját Zalán Tibor író, költő és Gulyás Gábor esztéta, filozófus 
válogatta össze.

Augusztus végén a Pinceszínház egy másik színműve, a Parava-
rieté – ugyancsak a versenyprogramban – az ország legvidámabb 

előadásainak seregszemléjén, 
a VIDOR Fesztiválon szerepel 
majd Nyíregyházán. A mindenna-
pi élet történéseit cirkuszi attrak-
ciók formájában ábrázoló darabot 
Tasnádi István írta. A kacagtató 
művet a szerző testvére, Tasná-
di Csaba rendezésében játssza a 
Pinceszínház. 

Külön érdekesség, hogy Kaszás 
Gergő minkét darabban fellép, 
egymástól igen eltérő szerepeket 
megformálva. Előbbiben a heves 
indulatokkal fűtött August Strind-
benget, utóbbiban pedig a lassú 

beszédű Buflakár Bélát, a középszerűség virtuózát kelti életre. 
A tribádok éjszakájában Györgyi Anna, Juhász Réka és Gömöri 
András Máté, a Paravarietében Némedi Árpád, Kovács Vanda és 
Blahó Gergely a partnerei. 

Szakmai elismerések az FMK munkatársainak
A legjobb munkák közé kerültek a Ferencvárosi Művelődési Központ (FMK) munkatársai által készített alkotások  
a Kultúrházak éjjel-nappal 2019-es fotó- és plakátpályázatán.

Csatlakozva a Magyar Népművelők Egye-
sülete által tizenharmadik éve elindított 
országos projekthez, az FMK február-
ban második alkalommal szervezte meg 
a Kultúrházak éjjel-nappal programot. 
Az idei rendezvény jelmondata a „MIN-
DENNAP ÉRTÉKET ADUNK”, azt hang-
súlyozta, hogy a közművelődés a hétköz-
napokban is értéket teremt és közvetít. 
Ezt a gondolatot továbbszőve a szervezők  

az „ÉRTÉK(ÉLD) ÚJRA!” szlogennel a 
környezettudatosságra is felhívták a fi-
gyelmet. Így vált az egyik fő programmá 
a kreatív workshop, amelyen régi plakátok, 
programfüzetek és molinók újrahasznosítá-
sával táskákat, ékszereket és egyéb tárgya-
kat készíthettek az érdeklődők.

2018-ban az ország 12 legjobb prog-
ramja közé bekerült „Téglafestés” sikere 
után idén a már szinte hagyománnyá váló 

fotó- és plakátpályázaton Mészáros Gábor,  
az FMK fotós, valamint Bertalan László, 
az FMK vizuális kommunikáció és marke-
ting munkatársa alkotásai 279 fotó és 112 
plakát közül bekerültek a legjobb 20 közé.  
A kiválasztott művekből május 15-én, 
Zalaegerszegen, a Magyar Népművelők 
Egyesülete XXXVI. Országos Vándorgyű-
lésének alkalmából nyílt kiállítás.

KULTÚRA

Györgyi Anna és Kaszás Gergő
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SERVET (csángó), Muzsikás, Vujicsics, 
Sebő, Makám, Pál István Szalonna, 

FÁKLYÁS MENET, Csángó TÁNCHÁZ, 
Tekerős Barátok, BorzsaVári, CREDO, 

BlackBirds (Beatles), Szent Efrém Férfikar, 
Fassang-Szokolay Duó, Misztrál, Szélkiáltó, 

Központi Református Kórus, Kaláka, 
Tabulatúra, 500 fős Fesztiválkórus, 

Dinyés Soma Barokk Estje, 
 a Fölszállott a páva ifjú művészei, 
Kátai Zoltán, Egressy Jazz Combo,

Invocatio Musicalis, Excanto együttes,
 Bágyi Balázs New Quartet, 
Big Mouflon, Tímár Sára, 

Vedres Csaba, MH Légierő Zenekar, 
Cantores Ecclesiae, 

Egressy Rézfúvós Zenekar, 
KÓRUSTALÁLKOZÓ

MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
KEREKASZTAL: Bogár László, Bagdy Emó́ke,

Szigethy Gábor - Márai Szalon

Védnökök: Szabó István, Fekete Károly
és Steinbach József református püspökök
és Bácskai János polgármester 

XVI. Református
Zenei Fesztivál

2019. május 24-26.
Bakáts tér – Ráday u.

RZFhirdetes189x130_StereoPeriferic.indd   1 2019. 05. 07.   16:12

FERENCVÁROSI  
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

ÉletMiNŐség SZALON 
Május 30., csütörtök 17.00
A természetesség vagy a tisz-
taság, hogyan befolyásolják az 
élelmiszerek, étrendkiegészítők 
választását? Előadást tart: dr. 
Gothárd Csaba orvos és Dudes-
cu Krisztina SISEL tanácsadó, 
okleveles stíluskommunikátor
A belépés díjtalan!

„SZERETNÉK MÁJUS 
ÉJSZAKÁKON...”

Május 31., péntek 15.00
A Ferencvárosi Művészetked-
velők Társaságának báli ren-
dezvénye. Zene, tánc, tombola, 
meglepetésvendégek

STRÓFA TRIÓ  
VERS-ZENE KLUB 

Június 15., szombat 18.00
Belépő: 800 Ft

TÁNCGÁLA
Oktogon Tánc Centrum – 
Évzáró 
Június 15., szombat 19.00

További információ: 
www.tanciskola.hu
Belépő: 1700 Ft 
(aznap a helyszínen kapható)

TANFOLYAMAJAJÁNLÓ
CSILLAGMAZSOLA
Kreatív műhely 5–8 éveseknek
Péntekenként 16.00–17.30
Részvételi díj: 2500 Ft
BACHATATANFOLYAM (ÚJ)
Keddenként 18.00–21.00
Oktató: Baráth Károly
További információ: 
www.fmkportal.hu
HÖCÖGŐ TÁNCHÁZ 
Magyar táncház gyerekeknek 
csütörtökönként
Olasz György és Barátai húzzák 
a talpalávalót
17.00 kézműves foglalkozás 
szakképzett animátorral
17.30 tánc, játék, énektanítás
Részvételi díj: 300 Ft 

MESTER GALÉRIA  
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

MESTER FILMKLUB
FRANCES HA
Május 30., csütörtök 
16.00–18.00 

(amerikai vígjáték, 86 perc, 
2012.) Írta: Greta Gerwig és 
Noah Baumbach
Főszereplő: Greta Gerwig
Rendezte: Noah Baumbach
VAN VALAMI FURCSA ÉS 
MEGMAGYARÁZHATATLAN
Június 13., csütörtök 16.00–
18.00
Magyar játékfilm (2014.)
Rendező, író, operatőr: 
Reisz Gábor

ÖSSZMŰVÉSZET III
Június 3., hétfő 13.00
A József Attila Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
festészet és kézműves szakos 
tanulóinak kiállítása
Megtekinthető: június 17-éig

KREATÍVAN EGYÜTT
Június 17., 24. hétfő 14.00–
18.00
Papírképkészítés indiai nyomó-
dúcokkal

CSALÁDI NAP A JÓZSEF 
ATTILA-LAKÓTELEPEN

Június 15., szombat 
10.00–16.00
Helyszín: József Attila-lakóte-

lep, Nagyjátszótér (Csengettyű 
utca–Napfény utca sarka)
Esőhelyszín: 
József Attila-lakótelepi 
Közösségi Ház
10.00–10.45 Bartha Tóni báb-
színháza: Paprika Jancsi vásári 
bábjáték 
11.00–11.05 Köszöntőt mond: 
Bácskai János polgármester
11.05–11.50 Aranyszamár Szín-
ház: Farkasbarkas és rókakoma 
12.15–13.00 Bartók Táncegyüt-
tes: bemutató és családi táncház
13.30–14.15 Magyar Népmese 
Színház: Mátyás király születése 
napja
15.00–16.00 Eszter-lánc mese-
zenekar: családi koncert
Kísérő programok:
Paprika Jancsi csúzlizdája, 
LEGO-játszóház, népi játszó-
ház és körhinta, ugrálóvár, 
kézműves foglalkozás, lufihaj-
togatás, arcfestés, csillámtet-
kó, pónilovaglás, eurobungee, 
kisállat-simogató, rendőrségi 
és katasztrófavédelmi vonulás, 
civil szervezetek és intézmények 
programjai 
Minden program ingyenesen 

látogatható!

AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
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Anya csak egy van
Az ember, akiből születünk, akitől megtanulunk szeretni, és aki egész életünket, személyiségünket meghatározza.  
Az Anyák az irodalomban című beszélgetésen Császár Angela Jászai Mari-díjas Érdemes művész, Gózon Ákos irodalmi 
főszerkesztő, valamint Kovács Éva Rebeka színművész a magyar költészet legszebb alkotásain keresztül azt kutatta, 
milyenek az édesanyák, mit jelentenek számunkra, és mit adnak át a következő generációnak.

A Szó és ember irodalmi szalon éveken át nyújtott igényes szórako-
zást a kultúrakedvelő ferencvárosiaknak. Az előadásokon színészek, 
zenészek, irodalmárok és a művészeti élet egyéb jeles képviselői 
engedtek betekintést szakmai és magánéletükbe. A nemrég lezárult 
programot mostantól a Könyvtári találkozások című, szintén irodal-
mi sorozat váltja fel. „A teljesség felé” idősügyi koncepció legújabb 
elemének középpontjában egy mű, egy író vagy egy irodalmi téma 
áll, amelyhez a meghívott kritikusok, színészek és irodalmárok 
„csak” asszisztálnak, azaz rövid előadásokkal, elemzésekkel kala-
uzolják végig a hallgatóságot a beszélgetésen. 

A legelső, Anyák az irodalomban téma a két színésznő szavalatával 
és Gózon Ákos elemzéseivel vált izgalmas lírikus kalandozássá. Az 
Élet és Tudomány főszerkesztője az anya szó etimológiájába vezette 
be közönségét, kezdve az anyacsavar jelentésétől az anyag szóig, 
amely minden földi elem alkotójaként, az élet eredőjeként szintén 
az anya szóból ered. Császár Angela számára az anyaság elsősorban 
az átörökítést jelenti. – Remélem, hogy mindazt a szeretetet, érték-
rendet és mindenkin segíteni akarást, amit én kaptam édesanyámtól, 
tovább tudtam adni a gyerekeimnek – mondta a művésznő. 

„Édesanyánk köténye hatalmas: mindent eltakar és minden be-
lefér.” Az idézettel Kovács Éva Rebeka arra utalt, hogy az anyák 
nyújtotta biztonságra és szeretetre ma egyre nagyobb szükség mu-
tatkozik. Sinka István Anyám balladát táncol című verse kapcsán 
Gózon Ákos arról beszélt, az édesanyáknak – a gyerekeiknek elő- 
adott énekek és versek által – évszázadokon át óriási szerepük volt 
az irodalmi tudás, a népművészet fenntartásában és továbbadásában. 

A szerkesztő végül azzal összegezte a számos előadott vers tanul-
ságát, hogy az édesanyák egyszerre nagyon erősek és törékenyek, 
sok öröm és fájdalom az osztályrészük. Ezért is olyan különlegesek.

T. D.

A tehetség betegen is utat tör
A Pszichoszociális fogyatékkal élők 9. országos tehetségkutatóján pszichiátriai betegséggel élő előadók léptek színpad-
ra, akik nemcsak a lámpalázzal, de az őket érő súlyos társadalmi kirekesztéssel is küzdenek. A közönség az Egerben, 
Mohácson, Sopronban és Budapesten lezajlott elődöntők után az FMK-ban rendezett döntőn ismerhette meg a 47 nem 
hétköznapi tehetséget. A „Ki Mit Tud?” résztvevői ének, zene, vizuális művészet, versmondás, paródia, tánc és kézmű-
vesség kategóriákban nevezhettek. 

– Az indulók szívvel-lélekkel készültek a nagy eseményre, sőt, a 
kiegészítőket, díszleteket, jelmezeket is ők készítették – közölte 
Benedek István Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgató-
ság vezetője. A megnyitón 
Csányi Endre Péter, az 
EMMI helyettes államtit-
kára és Kállay Gáborné 
is köszöntötte a verseny-
zőket. Az  alpolgármester 
arról beszélt, a művészet 
óriási örömforrás, amely 
gyógyító erővel bír. A va-
lóban igényes produkció-
kat olyan neves zsűritagok 
értékelték, mint Müller Pé-
ter Sziámi, vagy Fabényi 
Júlia, a Ludwig Múzeum 
igazgatója. 

– Ezek az emberek ren-
geteget szenvedtek, de 
nem adták fel, és azon 

dolgoznak, hogy visszakapaszkodjanak a munka és a családi élet 
világába – avatott be Simon Lajos egyetemi docens. A szervező 
Moravcsik Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a vetélkedő óri-

ási lépést jelent a résztve-
vők számára önbizalmuk, 
önértékelésük újraépíté-
sében, ami hozzásegíti 
őket, hogy betegségükön 
túllépve, vagy azzal együtt 
élve új életet kezdjenek. 
A szakember szerint az 
épek társadalma tele van 
előítéletekkel és diszkrimi-
nációval, mert a médiából 
is inkább a negatív hírek, a 
pszichés betegekről szóló 
bűncselekmények jutnak 
el hozzájuk. – Pedig több-
ségük értékteremtő ember 
– jelentette ki a pszichiáter. 

T. D.
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Pályázati felhívás
Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport 
Bizottsága „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát!” cím-
mel nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában 
lévő bérlakásokban életvitelszerűen tartózkodó magánszemé-
lyek részére lakásfelújítás céljából. Pályázni a keretösszeg (8 
millió Ft) kimerüléséig, de legkésőbb 2019. december 31-éig 
folyamatosan lehet.

A részletes pályázati felhívás elérhető a www.ferencvaros.hu 
honlapon.

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT

INGYENES PRÓBAHORDÁS

Az akció 2019. 06. 14-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Akciós hal lókészülék vásárlása kizárólag

tel jeskörű audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a hal láscsökkenés megfelelően el látható a

készülékkel . A vizsgálat és i l lesztés a szakmai irányelvek maximál is betartásával történik.

Cím: Budapest, Dandár u. 25.

Nyitva: H-Cs: 8.00-16.30

Telefon: 06 (1) 770 05 26,

06 (70) 324 80 05

Email: ferencvaroshal las@levelcenter.hu

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ

Widex D30 hal lókészülék

Teljes ár:

39 990 Ft

Akár 4 havi részletre

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

Tisztelt Ferencvárosi Választópolgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Budapest Fő-
város IX. Kerület Helyi Választási Iroda 
vezetőjének 2/2019.  (II.12.) számú hatá-
rozata alapján: 

A Ráday utca 5. szám alatti ház (Török 
Pál utca 3.) a 002. számú szavazókör te-
rületéből az 001. számú szavazókör terü-
letéhez lett csatolva, melynek értelmében 
az érintett választópolgárok a Lónyay utca 
4–8. szám alatti 002. sz. szavazókör he-
lyett a Csarnok tér 3–4. szám alatti 001. 
sz. szavazókörben tudnak szavazni 2019. 
május 26-án, az Európai Parlament tagja-
inak választásán. 

A Ráday utca 32. szám alatti ház (Kinizsi 
utca 20.) a 004. számú szavazókör területé-
ből az 005. számú szavazókör területéhez 
lett csatolva, melynek értelmében az érin-
tett választópolgárok a Ráday utca 26. szám 
alatti 004. sz. szavazókör helyett a Lónyay 
utca 4–8. szám alatti 005. sz. szavazókör-
ben tudnak szavazni 2019. május 26-án,  

az Európai Parlament tagjainak választásán.
A Lónyay utca 34. (Kinizsi utca 9.) és a 

Lónyay 36. szám alatti házak a 006. számú 
szavazókör területéből a 007. számú sza-
vazókör területéhez lettek csatolva, mely-
nek értelmében az érintett választópolgárok  
a Bakáts tér 12. szám helyett a Bakáts tér 1. 
szám alatti 007. sz. szavazókörben tudnak 
szavazni 2019. május 26-án, az Európai 
Parlament tagjainak választásán.

A Bokréta utca 17., a Bokréta utca 19. 
és a Bokréta utca 21. szám alatti házak  
a 015. számú szavazókör területéből a 
016. számú szavazókör területéhez lettek 
csatolva, melynek értelmében az érintett 
választópolgárok a Tűzoltó 33/A szám he-
lyett a Thaly Kálmán utca 38. szám alatti 
016. sz. szavazókörben tudnak szavazni 
2019. május 26-án, az Európai Parlament 
tagjainak választásán.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket az 
alábbi szavazóköri címváltozásokra:

• 006. számú szavazókör szavazóhe-
lyiségének új címe: Bakáts tér 1. 
(Házasságkötő terem)

• 007. számú szavazókör szavazóhe-
lyiségének új címe: Bakáts tér 1. 
(Házasságkötő terem)

• 015. számú szavazókör szavazó-
helyiségének új címe: Üllői út 87.  
(Ferencvárosi Tanoda)

• 038. számú szavazókör szavazóhelyi-
ségének új címe: Gyáli út 22. (Puskás 
Technikum)

• 039. számú szavazókör szavazóhelyi-
ségének új címe: Gyáli út 22. (Puskás 
Technikum)

Hangsúlyozzuk, hogy a Nemzeti Választási 
Iroda által megküldött hivatalos értesítő-
ben a fentiekben rögzített változások már 
szerepelnek. 

Budapest Főváros IX. Kerület
Helyi Választási Iroda

Ingyenes jogi tanácsadás
Ferencváros Önkormányzata a IX. kerületi lakóhellyel rendelkező polgárok részére keddi napokon 12.00 és 16.00 óra között  

– előzetes időpont-egyeztetés alapján – ingyenes jogi tanácsadási szolgáltatást nyújt: polgári, büntető, családi, gazdasági,
társasházi és szabálysértési jogi, valamint banki hitelezéssel kapcsolatos és egyéb jogi jellegű ügyekben.

A személyes tanácsadás helyszíne: Ferencváros Polgármesteri Hivata, Lenhossék utca 24–28. III. emelet 329. sz. iroda.

Időpontkérés: 215-1077/242 mellék



FERENCVÁROS18 

TájékozTaTás szervezeTT 
paTkányirTásról

Budapesten a Fôvárosi Önkormányzat megbízásából az rnBH konzorcium végzi a patkányok irtását. 
a patkánymentesítési feladat ellátása körében 2019 májusától  

egy intenzív többletirtási program veszi kezdetét. 

Együttmûködését köszönjük!

Fôvárosi Önkormányzat  Nemzeti Népegészségügyi Központ

        RNBH Konzorcium

Miért szükséges szervezetten védekezni a 
patkányok ellen?

A patkányok ellen közegészségügyi-járványügyi jelen- 
tôségük, valamint gazdasági károkozásuk miatt szük- 
séges védekezni. A Budapesthez hasonló nagyváro-
sokban a patkányok elôfordulása jórészt a csatorna-
hálózathoz (nem ritkán lakó- és más épületek pince-
rendszeréhez) kötôdik.

Hol és mikor találkozhat a lakosság az irtást 
végzô szakemberekkel?

A szervezett irtási program megvalósítása a fôváros 
területén ütemezetten, szektoronként, a forgalom 
kisebb korlátozása érdekében akár hétvégén, illetve 
az éjszakai órákban is történik. Arról, hogy mikor és 
hol történik beavatkozás, a www.budapest.hu 
weboldalon található bôvebb tájékoztatás.

Hogyan történik a patkányirtás?

A kezelés elvégzésével megbízott vál-
lalkozó szakemberei több fázisban, a 
teljes csatornahálózatban fognak kihe-
lyezni rágcsálóirtószert. Minden pontot 
kétszer visszaellenôriznek, és ameny-
nyiben még a második ellenôrzéskor is 
patkány elôfordulást állapítanak meg, a 
kezelést a felszínre is kiterjesztik.

A kezeléseket engedélyezett, véralvadásgátló 
hatóanyagú rágcsálóirtószerrel végzik. Annak ér-
dekében, hogy az irtószerhez illetéktelen személyek 
és háziállatok ne férjenek hozzá, a patkányirtást vég-
zô szakemberek az irtószert felirattal ellátott, lezárt 
mûanyag etetôládákban helyezik ki. Amennyiben az 
irtószer mégis ember vagy háziállat szervezetébe ke-
rülne, a ládán található információk (irtószer ható-
anyaga, ellenanyag megnevezése) birtokában házior-
voshoz vagy állatorvoshoz kell fordulni.

Hol zajlik és meddig tart az intenzív irtási 
program?

Az intenzív irtási program elsôként azokat a terüle-
teket érinti, ahonnan az elmúlt hónapokban több la-
kossági patkányészlelésrôl szóló bejelentés érkezett. 
Így most az I., V., VI., VII., VIII., IX., XIII., XIV., XIX. és 
XX. kerületekben kerül sor beavatkozásra. A felsorolt 
kerületekben, a leírt, egységes módszertan szerint 8 
hónap alatt kerül végrehajtásra az intenzív program. 
Ezen felül azonban az RNBH Konzorcium a város teljes 
területén továbbra is végez irtási tevékenységet lakos-
sági bejelentések és saját felderítése alapján is.

Hogyan segítheti a lakosság az intenzív 
irtási program sikerét?

A lakossági együttmûködés nagy mértékben segítheti 
a program sikerességét!

1.   jelentse, ha élô patkányt vagy  
      patkánytetemet észlel!

Lehetôség szerint e-mail-ben tegye meg bejelen-
tését a patkanyirtasbudapest@gmail.com címen. A 
bejelentésben meg kell adni az észlelés pontos helyét 
(irányítószám, utca, házszám), rövid leírást a látottakról 
(pl. élô patkány/patkánytetem a pincében), valamint 
egy telefonos elérhetôséget.

Amennyiben nincs módja e-mail-t küldeni, a szolgál- 
tatást végzô RNBH Konzorcium a +36 70 364 6531 

telefonszámon is fogadja a bejelentéseket, 
hétfôtôl péntekig 8:00 órától 16:00 óráig.

A vállalkozó a kezelést a bejelentésben 
jelzett helyen legkésôbb a bejelentést 
követô 48 órán belül megkezdi. Az 
elhullott állat minden esetben veszélyes 
hulladék.

2.   ne szemeteljünk, tartsuk  
       rendben környezetünket!

Az utcai szemetelés elôsegíti a patkányár-
talom kialakulását, illetve hozzájárul a pat-

kánypopuláció fennmaradásához.

A szemetet mindig a hulladéktárolóba dobjuk! A ház-
tartási hulladékot tároljuk elzárva!

3.    ne akadályozzuk a szakemberek munkáját!

Fontos tudnivaló, hogy a szakemberek a lakásokba 
munka közben nem mennek be. A lakóépületek egyes 
részeit (pl. belsô udvar, pince) azonban szükség ese-
tén kezelniük kell. Az azonosíthatóság érdekében a 
szakemberek minden esetben egységes, a konzorcium 
logójával ellátott munkaruhában végzik az irtási tevé-
kenységet.

Kérjük, hogy mûködjön együtt az RNBH Konzorcium 
munkatársaival, és biztosítsa bejutásukat a kezelendô 
területre! Kérjük, hogy nem megalapozott riasztással 
a munka hatékonyságát senki ne mérsékelje!

4.    ne nyúljunk a kihelyezett  
       rágcsálóirtószerhez!

A rágcsálóirtószer kihelyezése csak úgy lehet eredmé-
nyes, ha illetéktelenek nem nyúlnak sem az irtószer-
hez, sem a patkányetetô ládához. Az irtószer etetôlá-
dából történô kiszórása, és a láda áthelyezése tilos!

KÖZÉRDEKŰ



FERENCVÁROS 19KÖZÉRDEKŰ

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

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

Baranyi Krisztina  (Független)

Dr. Bácskai János polgármester
Minden hónap utolsó 
csütörtökén 12–16 óráig  
a Polgármesteri Hivatalban 
(I. em. 24.). Minden hónap 
második csütörtökén 
17–18 óráig a József Atti-
la-lakótelepen (Toronyház 

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

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP) 
Előzetes egyeztetés alapján. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B) 
Telefon: 06/1/280-7195

Fröhlich Péter (Fidesz–KDNP)
Fogadóóra egyeztetés alapján. 
Tel.: 06/20/942-5266

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)
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

Intzoglu István, 11. evk. (Független)
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig, illetve 
előzetes bejelentkezés alapján. Helye: József 
Attila Városrészi Önkormányzat (RÖNK) iroda 
(Toronyház u. 3/B). 06/70/332-5932

Jancsó Andrea Katalin (Független)
Minden hónap második keddjén. 
Bejelentkezés: 06/20/526-4808, 
jancso.andrea@ferencvaros.hu.

Kállay Gáborné alpolgármester
Minden hónap második 
hétfőjén 16.30–18.30 
óráig. Helye: Polgármes-
teri 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.

Pál Tibor (MSZP)
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

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes bejelentkezés alapján: 
06/20/975-8262
Helyszín: FMK vagy az Ecseri út 19. szám 
alatti Ügyfélszolgálati Iroda.

Szilágyi Zsolt (Jobbik)
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján. 
Elérhetőség: 06/70/707-9105

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

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 17–19 óráig. 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől) 
06/20/807-4734, illyesmikl@gmail.com

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes egyeztetés alapján. 
Bejelentkezés: 06/70/503-5920 
Helye: Köztelek u. 2.

Zombory Miklós alpolgármester 
Alpolgármesteri és képviselői 
fogadóóra időpontja: minden 
hónap második csütörtökén 
16.00–18.00 óráig. Foga-
dóóra helye: Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14.  
II. em. 38.

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

Dr. Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (Fidesz–KDNP)Gyurákovics Andrea, 1. evk. (Fidesz–KDNP)
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

Csalók rendőrkézen
A ferencvárosi rendőrök elfogták Sz. Zol-
tánt és társát, aki több mint 11 millió forin-
tot csalt ki magánszemélyektől közterületi 
engedélyek, valamint önkormányzati laká-
sok bérleti és tulajdonjogának megszerzése 
címén. Sz. Zoltán 2018 tavaszán kétmillió 
forintot vett át egy sértettől, mondván az 
ismerőse elintézi egy pavilon közterületi 
engedélyét a Fővárosi Önkormányzatnál.  
Az engedélyből persze semmi nem lett, a 
férfi többé nem jelentkezett, és az átvett 
pénzt sem adta vissza. A nyomozás során 
kiderült, hogy Sz. Zoltán és társa 2017-ben 
és 2018-ban – hasonló módszerrel – további 
nyolc sértettől csalt ki nagyobb összeget, 
több mint 11 millió forint értékben. A nyo-
mozók az elkövetőket elfogták, majd elő-
állították a IX. kerületi rendőrkapitányság-
ra, ahol nagyobb értékre elkövetett csalás 
bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki 
őket. Sz. Zoltán őrizetbe vétele után előter-

jesztést tettek letartóztatásának indítványo-
zására, amit az illetékes bíróság elrendelt.

Visszatértek betörésük helyszínére
Lopás bűntett miatt folytat eljárást a IX. 
kerületi rendőrkapitányság a 23 éves R. 
Róbert és társa, a 28 esztendős B. Éva el-
len, mert a páros május 13-án éjjel, a falat 
megbontva tört be egy Üllői úti presszóba, 
és ellopták a kasszában lévő több mint 70 
ezer forintot. A betörést nyitáskor vette 
észre az üzlet alkalmazottja, majd értesí-
tette a kerületi rendőröket, akiknek átadta  
az üzlet biztonsági kamerája által rögzített 
képeket az elkövetőkről, akik még a hely-
színelés ideje alatt visszatértek a tetthelyre. 
A helyszínelők rögtön felismerték a párost, 
és elfogták őket. A nyomozók az elköve-
tőket gyanúsítottként kihallgatták, majd R. 
Róbertet őrizetbe vették, és előterjesztést 
tettek letartóztatásának indítványozására. 
Társa ellen a kerületi rendőrkapitányság 

szabadlábon hagyása mellett folytatja az 
eljárást.

Drog, lopás és rablás van a számláján
Egy ismeretlen férfi 2018. december 19-
én ellopta egy IX. kerületi gimnázium 
egyik dolgozójának mobiltelefonját. A fe-
rencvárosi nyomozók beazonosították G. 
Pétert, akiről kiderült, hogy 2019. április 
2-án egy XX. kerületi piacon kitépett egy 
nyakláncot, valamint hogy a Pesti Köz-
ponti Kerületi Bíróság elfogatóparancsot 
adott ki ellene drogkereskedelem bűntett 
gyanúja miatt. A rendőrök a férfit elfogták, 
és ruhájában kábítószergyanús zöld növé-
nyi származékot találtak. A nyomozók az 
elkövetőt előállították a IX. kerületi rendőr-
kapitányságra, ahol lopás és rablás bűntett, 
valamint kábítószer-birtoklás vétség miatt 
gyanúsítottként hallgatták ki, majd – őri-
zetbe vétele mellett – előterjesztést tettek 
letartoztatásának indítványozására.

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

Somogyi Ádám  
(2019. január 25.)

Miskolczi Mór  
(2018. november 5.)

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




