
Folytatás a 2. oldalon

Színes programok várták  
az ünnepelteket gyereknapon
Rengeteg ferencvárosi család látogatott ki a Nyárváró Gyereknap helyszínére, a Ferenc térre május 25-én.  
A szép tavaszi időben megrendezett, pompás hangulatú, egész napos esemény Ferencváros Önkormányzata, helyi 
civilek és a Ferencvárosi Művelődési Központ közös szervezésében valósult meg. Ugyanezen a napon a IX. kerületi 
tűzoltóság is megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt, a Pinceszínház pedig ingyenes zenés meseelőadással  
kedveskedett a gyerekeknek.

A gyereknapi programok fő helyszínén, 
a Ferenc téren – idén első alkalommal – 
egy valódi nagyszínpadot is felállítottak 
a szervezők. Erre szükség is volt, hiszen 
az első produkció, a Hadart Színház Süsü, 
a sárkány előadása gyönyörű jelmezekbe 
öltöztetett szereplőkkel és sok díszlettel 
varázsolta el a kicsiket, és persze szüleiket 

is, akik csemetéikhez hasonlóan jól szóra-
koztak az egyfejű kalandjain. Különösen 
kedves gesztus volt, hogy a bő egyórás 
darabot jeltolmács segítségével akadály-
mentesítették, így azt a hallássérültek is 
élvezhették.

Ezt követően a két főszervező, Kulpinszky 
Eleonóra önkormányzati képviselő és Kis 

Bernadette, a VertikaLAND baba-mama 
klub vezetője a színpadra szólította Bácskai 
Jánost. A polgármester egy játékos kvíz-
re hívta a gyerekeket; a két feltett kérdés 
József Attilára, valamint a költő egykori, 
Ferenc téri lakhelyére vonatkozott. 
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A feladványok természetesen nem okoztak gondot a IX. kerületi 
gyerekeknek, a helyes megfejtőket a városvezető ajándékokkal 
jutalmazta. Ezután elmondta, a közösségi tervezéssel három esz-

tendeje átépült Ferenc térrel kapcsolatban továbbra is 
várják a környékbeliek ötleteit, javaslatait. Hozzátette, 
ezen együttgondolkodás eredményeként bővülhetett a 
játszótér is, amit a lakók igényeltek, az önkormányzat 
pedig megvalósított. Bácskai János végül – több ön-
ként jelentkező gyermek segítségével – szimbolikusan 
átadta a nemrég megépült minikalandpályát.  

Az egészen kora estig tartó rendezvényen látha-
tó volt még bábelőadás, zsonglőr-, néptánc- és ma-
minbaba-bemutató, valamint ovis balett is. Délután 
Gubás Gabi színésznő Bergengóciából jöttünk című 
gyermekkoncertje szórakoztatta a jelenlévőket, a na-
pot pedig az Elek István Quartet hangulatos dzsessz-
koncertje zárta. A színpadi programok mellett volt 
kézműves foglalkozás, állatsimogató, játékpark, ug-
rálóvár, népi körhinta, baba-mama börze, valamint 
gyerekbolhapiac is. 

Kitárult a tűzoltólaktanya kapuja
A IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság idén is csatlakozott 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság gyereknapi program-
jához. Május 25-én 10-től 16 óráig várták a kicsiket és szüleiket a 
Vágóhíd utcai tűzoltólaktanyába, ahol a lánglovagok bemutatták 

gépjárműveiket, készenléti szereiket, szakfelszereléseiket, sőt, 
több alkalommal próbariasztást is tartottak. A rendezvényre el-
látogatott Bácskai János polgármester is, aki megtekintette az itt 
berendezett Katasztrófavédelmi Múzeumot, majd elbeszélgetett a 
jelen lévő családokkal, valamint Karas János tűzoltóparancsnok-

kal. Természetesen szóba került az elmúlt időszak két 
legjelentősebb kerületi tűzesete, a Dandár utcai raktár-, 
illetve a Ráday utcai kollégiumtűz. Az alezredes arról is 
beszámolt, hogy a ferencvárosi középiskolások körében 
egyre népszerűbb a IX. kerületi tűzoltóságon is teljesít-
hető, 50 órás közösségi szolgálat, amely néhány éve az 
érettségi vizsga megszerzésének feltétele.

Gyereknapi előbemutató finomságokkal
Csukás István közkedvelt meséje, az Ágacska évad végi 
előbemutatóját tartották a Pinceszínházban május 26-
án. A belépés – gyereknap alkalmából – díjtalan volt, 
mi több, az előadás után kakaóval, csokis muffinnal és 
sajtos pogácsával látták vendégül a nap ünnepeltjeit: a 
gyerekeket, valamint családjukat. A zenés meseelőadás 
szereplői: Ágacska, a Festő, Pösze egér, Berci béka, va-
lamint Dani kacsa ősztől mindenkit szeretettel várnak 
a Török Pál utcában.

GYEREKNAP

Folytatás az 1. oldalról

 

– Lehetne, hogy akkor most a tűzoltóautóval átvisz  
minket a Ferenc téri gyereknapra?

Kellemeset a hasznossal
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Ferencvárosban avatták  
fel Budapest első 5G bázisállomását
A Vodafone Magyarország Zrt. május 
23-án prezentálta, hogy mire képes  
a főváros első 5G bázisállomása, ame-
lyet a cég Lechner Ödön fasori székhá-
zának tetejére telepítettek.  
Az eseményen – amelyen bemutatták 
az ország első élő, saját frekvencián 
létrejött 5G-s mobilkapcsolatát és egy 
5G-n távvezérelt autót is – jelen volt 
Kara Ákos, az ITM államtitkára,  
Szeneczey Balázs, Budapest főpolgár-
mester-helyettese, valamint Bácskai 
János, Ferencváros polgármestere is.

 – Az új generációs mobil- és vezetékes há-
lózatok olyan lehetőségek előtt nyitják meg 
a kapukat, amelyek forradalmasíthatják az 
egész gazdaság működését. Optimisták va-
gyunk a digitális társadalmat és innovációt 
előremozdító technológiákat illetően. Cé-
lunk, hogy az általuk nyújtott előnyökből 
az egész ország részesüljön, amihez ma egy 
jelentős lépést tettünk – mondta Amanda 
Nelson, a Vodafone Magyarország Zrt. el-
nök-vezérigazgatója.

– A magyar embereknek és a Magyaror-
szágon működő vállalkozásoknak stabil, jó 
minőségű, gyors és megfizethető 5G háló-
zatra van szüksége. Ezekben a napokban új 
infokommunikációs és digitális fejlesztési 
korszak kezdődik hazánkban, a kormány 
pedig készen áll az 5G bevezetéséhez szük-
séges hátteret biztosítani a piaci szereplők-
nek – ezt már Kara Ákos, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium (ITM) infokom-
munikációért és fogyasztóvédelemért felelős 
államtitkára közölte.

– Üdvözöljük a jövőt Budapesten! – kezdte 
beszédét Szeneczey Balázs városfejleszté-
sért felelős főpolgármester-helyettes, aki 
kijelentette, a fővárosban egyfajta fejlesz-
tési reneszánsz van, amelybe a Vodafone 
mostani innovációja tökéletesen beleillik. 
Hozzátette: az 5G technológia olyan digi-
tális távlatokat nyit meg, amelyek mentén 
Budapest versenyképessége a nyugat-euró-
pai nagyvárosokéval fog vetekedni, legfőbb 
hasznonélvezői pedig a budapesti lakosok 
lesznek. 

Bácskai János örömének adott hangott, 
amiért a Vodafone innen indítja útjára 5G 
hálózatát, amellyel a IX. kerület is be-
kapcsolódhat az okosvárosok projektbe. 
A városvezető kiemelte: Ferencváros rob-
banásszerű fejlődést él meg, jelenleg is 15 
toronydaru dolgozik területén. Elmondta 
azt is, hogy míg 120 esztendővel ezelőtt  
a városrész ipari központ volt, melynek fej-

lődését az idetelepülő vágóhidak és gőz-
malmok jelentették, ma a legjelentősebb 
szolgáltatócégek választják székhelyüknek 
Ferencvárost.

Aranyosné Börcs Janka, a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság (NMHH) főigazga-
tója bejelentette: még idén elkezdik azokat 
a frekvenciasávokat értékesíteni, amelyek 
révén az előfizetők és a gazdaság ágazatai 
– az ipartól az egészségügyig – élvezhetik 
majd az 5G technológia előnyeit. Hozzátette, 
a mobilágazat jövőjét érintő döntés a giga-
bit alapú társadalom első mérföldkövének 
is tekinthető. 

Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország 
vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazga-
tó-helyettese, az igazgatóság alelnöke beje-
lentette: a mobilszolgáltatók közül egyedül 
ők vásároltak az NMHH 2016-os aukcióján 
5G-s frekvenciát a 3,5GHz-es sávban, cél-
juk pedig, hogy vezető szerepet vállaljanak 
az 5G fejlesztések terén, és az egész társa-
dalom számára mielőbb elérhetővé tegyék  
a legújabb generációs technológiát. 

Az eseményen Ahmed Elsayed műszaki 
vezérigazgató-helyettese elmondta: a Voda-
fone budapesti és zalaegerszegi állandó 5G 
állomásai non-standalone szabvány szerint 
működnek, tehát a már meglévő 4G állo-
másaikra épülnek. A 3,5GHz-es frekvenciát 
használó 5G állomások letöltési sebessége 
meghaladhatja az 1 gigabit/szekundumot, 
a késleltetés pedig 10 milliszekundum alá 
csökkenhet.

Az ötödik generációs mobilhálózatok-
nak elsősorban olyan területeken lesz 
jelentősége, ahol kritikus fontosságú 
az azonnaliság. Ilyen például az önve-
zető autózás, melynek elterjedésében 
kulcsszerepe lesz az 5G-nek. A Voda-
fone ferencvárosi székházának udvarán 
be is mutatta az ehhez szükséges egyik 
legfontosabb állomást, a távvezérlésű 
gépjárműirányítást. Egy BMW i3 típusú 
elektromos autóban lévő kamera valós 
időben, HD-minőségben közvetítette a 
pályától távoli vezetőüléshez azt a ké-
pet, amely a járműből volt látható, ezzel 
párhuzamosan az autó irányításához kellő 
parancsokat (kormányzás, gyorsítás, fé-
kezés) is az 5G kapcsolat közvetítette.  
A tesztvezetést elsőként Talmácsi Gábor 
világbajnok gyorsaságimotor-versenyző, 
másoddikként pedig Bácskai János pró-
bálhatta ki.
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A rendőrség tanácsai gépkocsival útra kelőknek
V A K Á C I Ó! Ez a szó hamarosan minden iskolai osztály táblájára felkerül. Nyáron sok család tesz rövidebb autós 
kirándulásokat, ám a magyarok egyre jelentősebb számban veszik igénybe a gépkocsit külföldi utazásaik során is. 
Annak érdekében, hogy az együtt töltött szabadság mindenki számára pozitív élmény legyen, a Budapesti Rendőr-fő-
kapitányság az alábbiakra hívja fel az autóval útnak indulók figyelmét:  

A leggondosabban előkészített nyaralás is 
meghiúsulhat, ha a szükséges okmányok 
érvényessége nem megfelelő, ezért indu-
lás előtt fordítsunk kiemelt figyelmet mind 
saját, mind járművünk irataira. A schengeni 
övezeten kívülre utazók ellenőrizzék út-
leveleiket is.

Egy esetleges baleset érzékenyen érint-
heti a vakáció költségvetését. Utazás előtt 
javasolt a meglévő biztosítások érvényes-
ségének ellenőrzése, és egy kiegészítő bal-
esetbiztosítást megkötése.

Az assistance biztosítások főképp a kül-
földön bekövetkezett közlekedési balese-
tek vagy műszaki meghibásodások esetén 
hasznosak.

A közúti közlekedés szabályai országon-
ként kisebb-nagyobb mértékben eltérhetnek 
a magyarországi KRESZ-től, ezért érdemes 
tájékozódni a célországban érvényes sebes-
séghatárokról, parkolási korlátozásokról 
vagy behajtási övezetekről.

A poggyászokat a gépjármű csomagtartó-
jában szállítsuk, ha annak kapacitása nem 
elég, használjunk zárható tetőcsomagtartót. 
Az utastérben csak az utazáshoz szükséges 
tárgyakat helyezzük el, mert egy hirtelen 
fékezés vagy ütközés során súlyos sérülé-
seket okozhatnak.

A kirándulásokon a házikedvencek is a 
családdal tarthatnak, ezért róluk se feled-
kezzünk meg. A kisebb kutyákat az erre 

rendszeresített speciális ülésekben helyez-
hetjük el, míg a nagyobb testűeket „kutya 
biztonsági övvel” célszerű rögzíteni. 

Őrizetlen járműben se kisgyermeket, se 
állatokat ne hagyjunk, még rövid időre se.

A nyári hőség, a torlódásokban való 
veszteglés megviseli a szervezetet, ezért 
gondoskodjunk kellő mennyiségű hűtött, 
alkoholmentes, lehetőleg szénsav és cukor 
nélküli folyadékról, melyet az utastérben 
gondosan rögzítve, de könnyen hozzáfér-
hető módon helyezzünk el.

Ne feledjük: a balesetek leghatékonyabb 
megelőzési módja a körültekintés, a türe-
lem és a másokra való odafigyelés! 

(forrás: BRFK)

A polgármestert hívta vendégül Zombory Miklós
Az alpolgármester május 17-én tartotta hagyományos képviselői 
teadélutánját, melynek vendége ezúttal Bácskai János, Ferencváros 
polgármestere volt.

Zombory Miklós örömének adott hangot, 
hogy hamarosan befejeződik a Bakáts téri 
templom felújítása, amelyen a II. világhábo-
rú és az ’56-os események is nyomot hagy-
tak. Mint mondta, a Ráday utcai bölcsőde 
udvarának rendbetétele szintén szívének 
kedves projekt, hiszen egykori pedagógus-
ként tudja, hogy egy gyereknek a lehető leg-
több időt kell a jó levegőn töltenie.

A házigazda tájékoztatott a jelentősebb 
kerületi ingatlanberuházásokról is, köztük 
a tervezett Dél-pesti Centrumkórházról, va-
lamint a Schöpf-Merei Kórházról, melyet  
a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészkara 
vesz majd birtokba.

A társasházak részére kiírt Zöld Udvar, 
illetve lakóház-felújítási pályázattal kap-
csolatban arra buzdította a jelenlévőket, 
hogy minél többen vegyenek részt rajtuk, 
szépítsék környezetüket, továbbá éljenek 

a lépcsőházi kamerarendszer 
önkormányzat által támogatott 
kiépítésének lehetőségével is.

A teadélután vendége, Bácskai 
János polgármester Zombory 
Miklós érdemeit méltatta, aki 
immár ötödik képviselői ciklu-
sát tölti a ferencvárosiak szolgá-
latában. A városvezető szót ej-
tett a Bakáts tér fontosabb épületeiről, majd 
kitekintett Középső-Ferencvárosra is, ahol 
a legfontosabb feladat a lakások komforto-
sítása. Emellett kiemelte az óvodák, orvosi 
rendelők, közterületek teljes kerületben zajló 
felújítását, valamint a készülő járdatakarítási 
mozgalmat. – Ferencváros zöld-fehér; a zöld 
az egyre emelkedő zöld felületek arányát, a 
fehér pedig a köztisztaságot, közbiztonságot 
jelenti – mondta a polgármester, aki utóbbi 
állítását a helyi rendőrkapitányság felderítési 

statisztikájával támasztotta alá, amely a 23 
fővárosi kerület közül a harmadik helyen 
szerepel. – Ebben a szép eredményben ben-
ne van a közterületi és a lépcsőházi kamera-
rendszer megelőző, felderítő ereje is – zárta 
beszédét Bácskai János. 

A teadélutánon a Kicsi Bocs Óvoda nö-
vendékei, valamint Kecskeméti Róbert és 
Ruzicska László színészek szórakoztatták a 
megjelenteket, a rendezvény tombolával és 
vendéglátással zárult.   (forrás: ferencvaros.hu)

Tájékoztatás: Öntözőhálózat-csere
Tisztelt József Attila-lakótelepi Polgárok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy elkezdtük a József Attila-lakó-
telep Nagyjátszóterén lévő 50 esztendős csőhálózat kiváltását.  
A régi eternit és vascső öntözőhálózat mára teljesen tönkrement, 
ezért cseréje indokolt új KPE (műanyag) csövekre.

A korábbi években többször is csőtörések voltak ezen a szaka-
szon, amelyek komoly vízveszteséggel jártak. Az új csőszakaszok 
kiépítése folyamatban van, a munkálatok várható befejezési ideje 
(időjárástól függően) június 15.

Megértésüket, türelmüket köszönjük!
FESZOFE Kft.

APRÓHIRDETÉS
Belső-Ferencvárosban lakó idős 
hölgy keres szintén belső-ferenc-
városi, leinformálható alkalmi 
segítőnőt szükség esetére. Elérhe-
tőség esténként: 06/30/511-8871.

Eltartási vagy életjáradéki 
szerződést kötnék! Megbízható, 
leinformálható háttérrel. Jogtisz-
tán és hivatalosan. Telefonszám: 
06/70/622-3060.

Ingatlanirodánk eladó budapes-
ti lakásokat/házakat keres ügy-
feleinek. Gyorsan vevőt hozunk, 
jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. Is-
merősének lakása eladó? Hívjon, 
ajánlási jutalékot kap! Laurus In-
gatlan. Tel.: 06/20/9600-600.

Eladó a II. kerületben, a Margit 
körút közelében egy kis erkélyes 
lakás. Érdeklődni: 06/30/195-
2325.
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FIDESZ-KDNP

Momentum

DK

MSZP-P

MKKP

LMP

Jobbik

Mi Hazánk

Munkáspárt

Chart Title

A 2019-es EP-választás eredményei
Rekordrészvétellel zajlott hazánkban a 
2019-es Európai Parlamenti választás: or-
szágosan a voksolásra jogosultak 43,37 
százaláka adta le szavazatát május 26-án. 
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) tájékoz-
tatása szerint a választást – a voksok 52,33 
százalékát megszerezve – a Fidesz–KDNP 
pártszövetség nyerte, amely az eddigi 12 
helyett 13 képviselőt küldhet Brüsszelbe. 
Másodikként a Demokratikus Koalíció vég-
zett 16,19 százalékkal, amely 4 mandátumot 

jelent, a harmadik helyet – a szavazatok 9,89 
százalékával – a Momentum szerezte meg, 
ami 2 mandátumot ér. 1-1 képviselőt küldhet 
az Európai Parlamentbe a negyedik helyezett 
MSZP–Párbeszéd-pártszövetség (6,66%) és 
az ötödik Jobbik (6,41%). A többi induló 
párt nem érte el a bejutáshoz szükséges 5 
százalékos küszöböt.

Az előzetes adatokat az NVI a szavazatok 
99,9 százalékának összeszámlálása után tette 
közzé, a hivatalos végeredményt a külkép-

viseleteken leadott voksok, valamint a levél-
szavazatok összeszámlálása után állapítják 
meg, legkésőbb június 14-én.

Átlag feletti volt a részvétel kerületünk-
ben is: 21 476 ferencvárosi választópolgár 
(50,14%) járult az urnák elé. A választást a 
szavazatok 38,3 százalékával itt is a Fidesz–
KDNP nyerte meg, második a Momentum 
(22,8%), harmadik a DK (17,1%), negyedik 
az MSZP–Párbeszéd (7,7%), ötödik pedig 
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt lett (4,7%).

Újabb fejlesztések  
finanszírozásáról született döntés 
Milliárdos nagyságrendű fejlesztési csomagot fogadott el a képviselő-testület a májusi ülésen, melynek az önkormányzat 
jelentős megtakarítása biztosítja a fedezetét.  

Megvitatta a képviselő-testület a kerület tavalyi gazdálkodásáról 
szóló előterjesztést, majd megalkotta a 2018. évi zárszámadásról 
szóló rendeletét. Az önkormányzat bevételi főösszege 24,4, kiadási 
főösszege pedig 16,9 milliárd forintban teljesült. A 7,5 milliárdos 
maradványösszegből közel 2,8 milliárd forint szabadon felhasz-
nálható.

A grémium döntött az önkormányzat idei költségvetésének módo-
sításáról is. Az előző esztendők felelős gazdálkodása eredményeként 
jelentkező rekord pénzmaradvány lehetővé teszi, hogy Ferencváros 
jelentősebb összegeket fordítson régebb óta tervezett, vagy most 
szükséges fejlesztésekre. A képviselők – a teljesség igénye nélkül 
– a következő célok többletfinanszírozásáról határoztak: járdák és 
utak rekonstrukciója a kerület teljes területén; további játszóterek, 
sportpályák, fitneszeszközök modernizálása; közterületek, zöld fe-
lületek karbantartása; orvosi rendelők és a Mester utcai Szakrendelő 
belső tereinek felújítása, valamint gép- és eszközbeszerzéseinek 
támogatása; digitális tantermek kialakítása három ferencvárosi 
iskolában; a térfigyelőkamera-rendszer továbbfejlesztése; 11 fő 
új parkőr alkalmazása; a társasház-felújítási, illetve a „Végre Ön-
nek is van esélye felújítani otthonát” pályázat keretösszegének 
jelentős emelése; a teljes közvilágítás kiépítése az Aszódi telepen;  
az idén 120 éves FTC utánpótlás-nevelési munkájának támogatása. 
Mindemellett jut pénz sószoba kialakítására a Csicsergő Óvodában;  

a Méhecske Óvoda játszóudvarának műfüvesítésére; óvodai étel-
liftek létesítésére; javítási, karbantartási munkálatok elvégzésére  
a Gyermekek Átmeneti Otthonában; a felnőtt háziorvosi szolgálat 
többlettámogatására; az FMK, a József Attila Emlékhely, a Dési 
Művelődési Ház, a Mester Galéria és Közösségi Tér, valamint  
a Pinceszínház szakmai tevékenységének megemelt összegű do-
tálására is.  

A végszavazás során az ellenzéki képviselők sem a tavalyi zár-
számadást, sem az idei költségvetés-módosítást nem támogatták.

Egy másik előterjesztésben a polgármester a FESZOFE Kft. 
közszolgáltatási szerződésének módosítására tett javaslatot, amit  
a többség megszavazott. Eszerint a cég plusz 21 millió forintot kap 
kaszálási (fűnyírási) feladatok elvégzésére, plusz 37,4 milliót pedig 
illegálishulladék-elszállításra. 

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 
rendelet módosítása értelmében ez év őszétől az iskolakezdési tá-
mogatást már nemcsak a három-, hanem a kétgyermekes családok 
is igénybe vehetik.

A testületi ülésen két pályázaton való indulásról is határoztak.  
Az egyik a Ráday utcai Aprók Háza Bölcsőde konyhájának felújítá-
sára vonatkozik, a másik pedig a Lónyay utcai házi gyermekorvosi 
rendelő renoválására és eszközbeszerzésére nyújt lehetőséget.

V. L.

ORSZÁGOS ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY SZAVAZATOK BUDAPEST IX. KERÜLETÉBEN

FIDESZ–KDNP 52,33 %

DK 16,19 %

MOMENTUM 9,89 %

MSZP–P 6,66 %

JOBBIK 6,41 %

MI HAZÁNK 3,31 %

MKKP 2,62 %

LMP 2,18 %

MUNKÁSPÁRT 0,42 %

FIDESZ–KDNP

MOMENTUM

DK 

MSZP–P

MKKP

JOBBIK 

MI HAZÁNK

LMP

MUNKÁSPÁRT

8192 szavazat 38,3 %

4883 szavazat 22,83 %

3663 szavazat 17,13 %

                   1644 szavazat 7,69 %

            1001 szavazat 4,68 %

        748 szavazat 3,5 %

        698 szavazat 3,26 %

     485 szavazat 2,27 %

73 szavazat 0,34 %
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Mit tegyünk, ha kár  
keletkezett ingatlanunkban?
Megtartotta 25. ülését a Közös Képviselők Klubja (KKK), melyen Deutsch László, a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egye-
sület (FLE) elnöke a szomszédos építkezések miatt bekövetkezett épületkárok ellentételezésének lehetőségeiről, Szűcs 
György pszichológus pedig az emberi kapcsolatok lélektanáról tartott előadást.

A fórum résztvevőit Kulpinszky 
Eleonóra önkormányzati képvi-
selő, a KKK háziasszonya, vala-
mint Bácskai János polgármester 
köszöntötte, majd Deutsch László 
(képünk jobb oldalán) kapta meg 
a szót. A IX. kerületi civil szer-
vezet vezetője elmondta, fő tevé-
kenységük az épületkárok kom-
penzálásának levezénylése, amit 
Ferencváros Önkormányzatának 
támogatásával végeznek. A hely-
hatóság ugyanis átvállalja a la-
kóktól az igazságügyi kárszakértő 
díjának megfizetését, amely akár 
százezer forintot is jelenthet lakásonként. A kártérítés érvényesíté-
sével összefüggő egyéb feladatokat pedig az FLE ingyenesen végzi

Az előadó szerint, ha a házunkkal szomszédos telken megvalósuló 
építmény horgonyzással készül, máris lehetőségünk van alkut kötni a 
beruházóval, hiszen a mi területünket veszi igénybe engedély nélkül. 
Beszélt továbbá az építkezés miatt bekövetkező esztétikai és szerke-
zeti károk közti különbségről, illetve a besötétedési és a fényvissza-
verődési károk mibenlétéről is. A szakember azt javasolta a közös 

képviselőknek, hogy amint meg-
kapták a szomszédos telekre vo-
natkozó építési engedélyről szó-
ló értesítést, azonnal hívják össze  
a társasházi közgyűlést, és fordul-
janak az FLE-hez. Ők mindenben 
segítenek, és elmondják, mit kell 
tennie a lakóközösségnek (kap-
csolatfelvétel: 06/30/445-6648, 
www.fle.hu). Végül közölte, ed-
dig 19 kártérítési ügyben jártak el, 
amelyből 18 esetben peren kívüli 
megegyezés született, és csupán 
egy beruházóval szemben kellett 
bírósághoz fordulniuk. 

Az este második előadója Szűcs György (képünk bal oldalán) volt, aki 
végtelenül szórakoztató stílusban adott át hasznos ismereteket a külön-
böző személyiségtípusú lakókkal való kommunikációról, valamint az 
egyes lelki állapotok (pl. rejtett vagy nyílt agresszió) felismeréséről.  
A pszichológia tudományának doktora kivetítéssel egybekötött, 
élő példákkal alátámasztott prezentációjába folyamatosan bevonta  
a társasházi képviselőkből álló közönséget is.               

V. L.
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Mesevilágba csöppentek az ovisok
Minden a mesékről szólt a Budapest legnagyobb óvodájaként számon tartott Vágóhíd utcai intézmény családi napján.  
A Kerekerdő Vigasságon a számukra legkedvesebb programokkal várták a gyerekeket: népmeseállomásokon teljesítet-
tek játékos feladatokat, mesét olvastak nekik és válaszolhattak a bölcs király furfangos kérdéseire. 

A kicsik zenés-táncos műsorával indult a 
Kerekerdő Óvoda mesés családi délutánja, 
ami gyorsan ráhangolt a felhőtlen játékra.  
A rendezvényt megnyitó Bácskai János örö-
mét fejezte ki, hogy Ferencvárosban mű-
ködik a legnagyobb fővárosi óvoda, ahol 
a legmagasabb a naponta elmondott mesék 
aránya is. Magyarné Willinger Andrea óvo-
davezető csak megerősíteni tudta a polgár-
mester szavait, hiszen a mesék nem csupán 
hasznos tanulságokkal gazdagítják a gye-
rekeket, de fejlesztik szókincsüket, nyelvi 
kifejezőkészségüket, sőt, tágítják képzelőe-
rejüket is. – Azért választottuk a népmesét  
a mostani vigasság témájául, mert a mai 
gyerekek egyre kevesebbszer hallanak ott-
hon élő szavas mesét. Pedig a mesehallgatás 
fejleszti a személyiséget, erősíti a kapcsola-
tot a mesélővel és olvasóvá nevel – sorolta 
az előnyöket a vezető, utalva arra is, miért 
helyez különös hangsúlyt az intézmény pe-
dagógiai programja a népi hagyományok, 
népmesék megismertetésére.

Az idei találkozón a kreatív óvó nénik kü-
lönböző népmeseállomásokat állítottak fel, 
ahol a történet megismerése után a kicsik-
nek és szüleiknek kézműves és mozgásos 
feladatokat kellett teljesíteniük. Persze 
a legkedveltebb program sem maradt el:  
az óvónők és a szülők egész délután felvált-

va meséltek a köréjük gyűlt apróságoknak.  
Az aranyszőrű bárány című interaktív, játé-
kos meseelőadásban szintén részt vállalhat-
tak az anyukák és apukák. A mesedélután 
végén az Összerázó Banda vezetésével hét 
országra szóló táncmulatság vette kezdetét.     

 T. D.

Milyen az élet látás nélkül?
A térbeli tájékozódás nullára csökkenése, bizonytalanság, szorongás, szédülés, egyensúlyvesztés: akkor érezzük  
ezeket, amikor bekötik a szemünket. A Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete a Kicsi 
Bocs Óvoda pedagógusainak tartott érzékenyítő foglalkozást, akik a látást kizáró játékos szituációkban szereztek  
tapasztalatokat.

Az Erkel utcai ovisok már túl vannak az érzékenyítésen, most az óvó 
néniken volt a sor. A megilletődött pedagógusok egymás vállára téve 
a kezüket, szemtakaróban és libasorban vonultak egyik szobából a 
másikba, majd vakon kellett elkészíteniük a vajas kenyeret és tölte-
niük a vizes kancsóból. „Nagyon hiányzott a segítség, amikor hir-
telen elengedték a kezem. Össze-
zavarodtam, szédültem, ideges 
lettem.” Ilyen tapasztalatokról 
számoltak be az óvónők, miután 
levehették a szemkötőt. – Sokan 
egész életükben nem kerülnek 
kapcsolatba vak személlyel, ezért 
nehéz számukra elképzelni, mi-
lyen kihívásokkal szembesülnek 
nap mint nap, vagy hogy milyen 
módon segíthetnének nekik szük-
ség esetén – magyarázta a foglal-
kozás célját Lenkainé Vajda Vik-
tória, az egyesület ferencvárosi 
közösségi szervezője.  

A látássérült szakember szerint 
az elmúlt évek integrációs törek-
véseinek hála sokkal nyitottabbak és segítőkészebbek az emberek, 
mint korábban, ám még mindig sok a tennivaló. Az egyesület Fe-
rencváros Önkormányzatának támogatásával nemrég az óvodákban 
is elkezdte a szociális érzékenységre, empátiára irányuló szemlélet-

formálást. – A tréning abban is iránymutatást ad, hogyan támogassák 
a beilleszkedést, ha látássérült gyerek kerül a közösségbe, vagy ha 
a pedagógus maga veszíti el szeme világát – tette hozzá Viktória.

Nagyné Dobó Erika óvodavezető elmondta, segítőkész, befogadó 
gyermekeket akarnak nevelni, ehhez azonban nekik is jó példát 

kell mutatniuk. Ezért – bár az 
intézmény nem integrál gyen-
génlátót – a kicsikkel történő 
beszélgetések, játékok során 
érintik a témát. 

Az eseményt megnyitó Zom-
bory Miklós alpolgármester 
közölte: szeretné, ha a jövőben 
minden kerületi óvodába el-
jutna az egyesület érzékenyítő 
programja. Véleménye szerint 
a gyerekek ugyan nagyon be-
fogadók, azonban a felnőttek 
szemléletformálására is szükség 
van, hiszen a kicsik tőlük veszik 
át a mintákat. A rendezvényen a 
látássérültek mindennapi prob-

lémáikról és vakvezető kutyájukkal való szoros kapcsolatukról is 
meséltek a jelenlévőknek. A foglalkozások szeptemberben a Ké-
zenfogva Alapítvánnyal karöltve folytatódnak. 

T. D.
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Pólós címvédés söpréssel
A Ferencváros vízilabdacsapata nagyszerű játékkal védte 
meg bajnoki címét: a zöld-fehérek a három győzelemig 
tartó döntőben háromszor verték meg az OSC-Újbuda 
gárdáját.

Tavaly tizennyolc esztendő után nyert ismét magyar bajnokságot 
az FTC, ami a 22. pólós elsősége volt a IX. kerületi klubnak. Akkor 
azt írtuk: reméljük, a 23. aranyéremre csak egy évet kell várni.

Az alapszakaszban rendületlenül haladt előre Varga Zsolt együt-
tese, majd 17 győzelem után, a középszakasz 4. fordulójában az 
OSC a Komjádi uszodában megfosztotta veretlenségétől a Fradit. 
Így az utolsó mérkőzésen idegenben kellett legalább három góllal 
nyernie a FTC-nek, hogy pályaválasztóként kezdhesse a finálét 
az újbudaiak ellen. Vámos Mártonék öt góllal verték legnagyobb 
riválisukat, így az Eger búcsúztatása után a „Komiban” indult  
a döntő. Ezen a meccsen nem szerepelhetett az eltiltott Varga 
Dénes, de nélküle is nyert a Ferencváros (8-6). A második, Nyéki 
Imre Uszodában lejátszott összecsapás 15-10-es siker azt jelen-
tette, hogy a következő mérkőzésen aranyérmes lehet az FTC.

Telt ház fogadta a feleket a Komjádiban, ahol először az OSC 
vette be a kaput, és egy-két góllal rendre a vendégek vezettek. 
A harmadik negyed elején, 4-6-nál sokakban felsejlett a tavalyi 
finálé 3. meccse, amikor ferencvárosi ünneplés helyett szolnoki 
győzelem lett a vége, és csupán az ötödik viadalon diadalmasko-
dott a Fradi. Varga Dénes és Vámos Márton vezérletével azonban 
egyenlített, majd fordított az FTC, az OSC azonban állta a sarat, 
és 8-8-as döntetlennel zárult a csata.

Következtek az ötméteresek. A zöldek közül Varga, Vámos és 
Younger is belőtte a magáét, a vendégek kísérletei közül viszont 
egy a kapufán csattant, egyet pedig Vogel Soma hárított. Kállay 
Márk biztos kézzel bombázott a hálóba, ezzel a Fradi nyerte meg 
a meccset, és így – hokis nyelven szólva – söpréssel védte meg 
bajnoki címét. Erre legutóbb 1963-ban volt példa, akkor a Gyar-
mati, Kárpáti, Ambrus, Felkai fémjelezte FTC ismételt.

Nem sokat ünnepelhettek a zöld-fehérek, ugyanis június 6-án 
a Bajnokok Ligája nyolcas döntőjében a Jug Dubrovnik ellen 
szállnak vízbe Hannoverben.                            

 M. S.

Fradi Fiesztát tartottak a Budapest Parkban 
Minden előzetes elvárást felülmúló, csodálatos estet tölthetett együtt a Fradi család május 19-én. Az előrejelzések alap-
ján félő volt, hogy az időjárás nem segíti az ünneplést, ám délután verőfényes napsütés fogadta a zöld-fehér drukkere-
ket, akik a 16 órás kapunyitáskor már hosszú sorokban várakoztak a bejárat előtt.

A közönség 17 órától együtt nézte meg a csapat szezonbeli utolsó 
bajnokiját a Puskás Akadémia ellen, ám előtte Kovács „Kokó” 
István, a Fradi Fieszta házigazdája a színpadra szólította Albert 
Flóriánt, Lisztes Krisztiánt és Telek Andrást, akit hatalmas szere-
tettel fogadott a Fradi család.

A második félidőre aztán megérkezett az eső, ám az FTC táborát 
keményebb fából faragták annál, hogy ez eltántorítsa őket attól, 
hogy megvárják a kedvenceket, így teli torokból zúgott tovább  
a Hajrá, Fradi!

Amikor Felcsúton véget ért 
a találkozó, szakértőváltás 
történt a színpadon. Az Al-
bert–Lisztes–Telek hármast 
Bánki József és Szőke István, 
valamint Balázs Fecó váltot-
ta. A népszerű énekes együtt 
nosztalgiázott a szurkolókkal 
és a szakértőtársakkal. 

Amíg a gárda Budapest-
re sietett, DJ Dominique 
varázsolt fergeteges bulit  
a Parkba. A csúcspont a Nél-
küled közös eléneklése volt, 
szívbemarkoló volt több ezer 
torokból hallani, hogy „Egy 
vérből valók vagyunk!”. Ez-

után Hamberger Ádám, a B-közép vezetője ment fel a színpad-
ra, és úgy felpörgette a társakat, hogy megint egyértelművé vált:  
a Fradinak van a legjobb szurkolótábora a világon!

A hangulat természetesen akkor hágott a tetőfokára, amikor  
a 30. bajnoki címet megszerző játékosok és a szakmai stáb tagjai 
megérkeztek. Dibusz Dénestől Böde Dánielig valamennyien óriási 
tapsot, üdvrivalgást, de leginkább szeretetet kaptak a tábortól, majd 
Rebrov mester a magasba emelte a bajnoki serleget, megindítva  
a további közös ünneplést, pezsgőzést, valamint a hajnalig tartó 

bulit, amiért Náksi Attila 
és Lotfi Begi volt a felelős.

– Hogy mit jelent Ferenc-
városnak a három csillag? 
Mindent! – válaszolta a 
helyszínen a fradi.hu kér-
désére Bácskai János. – 
120 esztendő alatt 30-szor 
lettünk bajnokok, ennél 
több elsőséget senki nem 
tudott összegyűjteni. Ez a 
közös ünneplés is megmu-
tatta, milyen összetartó a 
Fradi család, amely ma is 
együtt volt, és együtt lesz 
ezután is – közölte Ferenc-
város polgármestere.
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fotók: MTI/Kovács Tamás

Duplán aranyos kézis lányok
A Ferencváros női kézilabda-szakosztályában kiváló utánpótlás-nevelő munka folyik. Ennek újabb bizonyítéka,  
hogy az ifjúsági csapat megnyerte az NB II Északi csoportját, majd a korosztályos bajnokság fináléjában is  
diadalmaskodott.

Ahogy arról már beszámol-
tunk, a Simics Judit vezette 
együttes idegenben is meg-
verte a nagy rivális Dunake-
szit. Ezután három könnyű 
győzelem következett, így a 
Fradi ifjúsági gárdája aranyér-
mes lett a felnőtt NB II Északi 
csoportjában, és feljutott az 
NB I/B-be. 

Az I. osztályú ifjúsági baj-
nokság Keleti csoportjában 
csupán egyetlen apró botlásuk 
volt a lányoknak, a Debrecen 
elleni hazai döntetlen mellett 
25 győzelmet arattak. Nyuga-
ton a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) I csapata végzett 
az élen, így a Rácalmáson rendezett négyes döntő első napján  
a balatonbogláriak mögött zárt Győri ETO várt az FTC-re. A fő-
városi zöld-fehérek az első félidőben hétgólos előnyt szereztek, 
amit megtartottak a mérkőzés végéig.

A fináléban a DVSC-t egy góllal legyőző NEKA ellen léptek 
pályára Győrfi Dóráék. Az első félidőben volt, hogy hárommal 

is vezettek a bogláriak, a szü-
netre mégis egygólos ferenc-
városi előnnyel vonultak a 
csapatok. A második játék-
részben a sok hibával játszó 
FTC nagy hátrányba került,  
a 49. percben hat góllal állt 
több a NEKA neve mellett. 
Ekkor azonban megdobbant 
a Fradi-szív: Hadfi Gréta 
szenzációsan védett, elöl pe-
dig sorra lőtték a gólokat, és 
egy 7-0-s sorozattal átvették a 
vezetést a népligetiek. A bog-
láriak ugyan egyenlítettek, ám 
az utolsó támadásban Zsiborás 

Lucát csak szabálytalanul tudták szerelni, az időntúli hétméterest 
pedig Tóth Nikolett belőtte, ezzel bajnok lett a Ferencváros!

A Fiedler Erika edzette serdülők szintén megnyerték a Keleti 
csoportot, majd az elődöntőben kiütötték a Nyugaton második 
Szombathelyt. Másnap is jól kezdett a Fradi a NEKA I ellen, de 
a boglári együttes fordított, így a zöld-fehérek végül ezüstérmet 
vehettek át a díjkiosztón.             M. S.

Gróf a kapuban
Ahogy az ilyenkor lenni szokott, naponta röppennek fel nevek, hogy ki távozik a Ferencváros labdarúgócsapatától és ki 
érkezik. Néhányukkal kapcsolatban már-már biztosnak tűnik az információ, ám addig semmi sem tekinthető végleges-
nek, amíg a klub hivatalosan nem közli az átigazolást.

Lapzártánkkor csak az volt tény, hogy az ukrán 
kölcsönjátékos, Ivan Petrjak távozott, Gróf Dávid 
viszont aláírta szerződését az Üllői úton. A válo-
gatott keretbe többször is meghívott 30 esztendős 
kapus tizennégy évesen már védett a Fradiban, 
majd a Vasashoz került, 2006-ban pedig a skót 
Hibernian csapatához igazolt. 

Később megfordult több alacsonyabb osztályú 
angol és német együttesben, 2015-ben hazatért, és 

az NB II-es Csákvár alapembere lett. Jó teljesít-
ményének köszönhetően 2016-ban a Bp. Honvéd 
szerződtette, nagy része volt abban, hogy a kis-
pestiek huszonnégy esztendő után ismét bajnoki 
címet nyertek.

A 191 cm magas kapus magabiztos a kifutások-
nál, és jó érzékkel mozdul a tizenegyesekre: az 
elmúlt szezonban négyet is hárított.

(m)

Három fradistát díjaztak
Nyolcadik alkalommal rendezte meg a Magyar Labdarúgó-szövetség a Rangadó  
Díjátadó Gálát, amelyen a női és a férfi bajnokság legkiemelkedőbb teljesítményeit 
jutalmazták. Az idei eseményen három ferencvárosi játékos kapott elismerést.

A férfiaknál Davide Lanzafame a Fradi színeiben is gólkirály lett. Tavaly, még a Bp. Honvéd fut-
ballistájaként 32 mérkőzésen 18 találatot jegyzett, ebben az évadban 28 találkozón 16-szor vette be 
az ellenfelek kapuját. Az FTC 10-esét az év három legjobb játékosa közé is beválasztották; Szerhij 
Rebrov az edzők között, Lovrencsics Gergő pedig az év legszebb gólja versenyben került be a leg-
jobb három közé.

A hölgyeknél Fenyvesi Evelin sorozatban harmadszor lett az év legjobb labdarúgója. A válogatott 
középpályás nyolc esztendeje a Ferencváros játékosa, így az NB II-ben, majd az NB I-ben is baj-
noki címet nyert a zöld-fehérekkel.

A női élvonal felfedezettje szintén a Fradit erősíti. Pusztai Sára novemberben lesz 18 éves, ám 
máris a zöld-fehérek meghatározó játékosává vált. A szakemberek egybehangzó véleménye szerint 
szép jövő áll a fiatal támadó előtt.               (ms) Fenyvesi Evelin és Pusztai Sára
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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.

KULTÚRA

Budapest-kvíz I.
A nyár az utazások, a kikapcsolódás 
évszaka, ezért a helytörténeti kvíz 
is „kirándul”. No, nem messze, csak 
a főváros határain belül. A helyes 
válaszokat a szerkesztoseg@ferenc-
varos.hu címre elküldő megfejtőink 
között Ferencváros-ajándékcso-
magot és egy, a Paletta Budapestbe 
szóló 10 ezer forint értékű vacsora-
meghívást sorsolunk ki.

1. Hol található Árpád-házi királyunk, 
III. Béla és felesége, Châtillon Anna 
nyughelye? 

A) Gellért-hegyi sziklatemplom 
B) Mátyás-templom 
C) Szent István-bazilika

2. Hazánk leghosszabb barlangja a II. 
kerület alatt fut. Mi a neve? 

A) Ferenc-hegyi-barlang 
B) Pál-völgyi-barlang 
C) Szemlő-hegyi-barlang

3. Hűvösvölgyben, a Heinrich István 
utcában áll egy 1940 és 1949 között 
épült, ám el sosem készült, részben  
Bauhaus, részben bizánci mór stílusú 
ferences templom. Miről nevezték el?

A) Szentföld 
B) Szent Sír 
C) Szeplőtelen Szűz

4. Óbudán található Magyarország 
legtöbb lakásos épülete, a „Faluház”. 
Hány otthont foglal magába a 315  
méter hosszú tömb?

A) 315 
B) 598 
C) 886

5. Hazánk legnagyobb régészeti vál-
lalkozása Aquincum feltárása volt, 
területén több mint 700 ásatást végez-
tek. Mi volt az első maradvány, ami 
1778-ban napvilágra került?

A) Aquaductus (vízvezeték) 
B) Kocsiút 
C) Padlófűtés

6. Magyarország első ferdekábeles hídja, 
a Megyeri híd, melynek internetes sza-
vazáson kerestek nevet. Melyik elnevezés 
nyert? (A szavazás eredményét végül 
nem vették figyelembe a névadáskor.)

A) Stephen Colbert 
B) Chuck Norris 
C) Pató Pál

Feledhetetlen élményeket kínált  
a Református Zenei Fesztivál
Tizenhatodik alkalommal rendezték meg a hazai nép- és egyházzenei élet se-
regszemléjeként számon tartott Református Zenei Fesztivált Ferencvárosban, 
amelyet ez alkalommal is Bácskai János polgármester nyitott meg. A hazai, 
illetve határon túli református együttesek és iskolák részvételével zajló három-
napos rendezvény azt hirdeti, hogy a hitet ki kell vinni a templomokból, és meg 
kell ismertetni a világgal.

A fesztivál központi helyszínéül a Bakáts téren felállított színpad és a Bakáts utcai kéz-
műves vásár szolgált, de a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai dísztermében, a 
Kálvin téri templomban, valamint a kerületi református iskolákban is zajlottak események. 
Az idei rendezvény mintegy 800 közreműködővel büszkélkedhetett: több száz énekes, 
kórustag, számtalan zenekar, professzorok és püspökök biztosították a színvonalas, lélek-
emelő, egyben szórakoztató zenei-kulturális eseményt. A fesztivál a korábbiaknál is több 
helyszínen zajlott: a Református Egyetemen zenei programok, kerekasztal-beszélgetések, 
borkóstoló és a Magyar Örökség Díjas közönségtalálkozó várta az érdeklődőket. A Kálvin 
téri református templom orgonahangversenyekkel, kórusénekkel, barokk muzsikával és 
késő esti zenés áhítattal hívogatott, sőt, a templom ritkán látogatható, 19. századi kriptájába 
is be lehetett kukkantani. Sokan csatlakoztak a rendezvény emblematikus programjához, a 
Ráday utcai fáklyásmenethez is. A Kálvin Kamara Kert dzsessz- és népzenei koncerteknek 
adott otthont, az 500 fős Fesztiválkórus Nemzeti Múzeum lépcsőjén adott előadására pedig 
úgy emlékeznek majd a látogatók, mint a rendezvény legkülönlegesebb zenei élményére.

A református lelkész családból származó főszervező, Böszörményi Gergely elmondta, 
a fesztivál ötlete 2000-ben, a Fradi-pályán rendezett Református Világtalálkozón fogant 
meg benne. Úgy véli, az azóta hagyománnyá vált esemény a szabadságról, a hitről és a 
Kárpát-medencei magyarok összetartozásáról egyaránt szól. Ennek szellemében a feszti-
vál jótékonysági szerepet is betölt, az elmúlt négy esztendő felajánlásaiból, bevételeiből 
14 millió forint gyűlt össze a nehéz sorsú kárpátaljai magyarok számára. 

A nagyszabású rendezvényen olyan elismert folklórcsapatok léptek színpadra, mint a Mu-
zsikás, a Vujicsics, a Makám, a Kaláka, a Misztrál, a Sebő Együttes, Szalonna és bandája, 
Szokolay Dongó Balázs, a Szent Efrém Férfikar, valamint a Fölszállott a páva tehetségkutató 
ifjú táncosai, de egyházi zenei együttesek, kórusok, iskolai zenekarok is bemutatkoztak. 
Az eseményt a népszerű pszichológus, Bagdy Emőke kerekasztal-beszélgetése zárta.

T. D.

Előző lapszámunk nyertese:  
Juhászné Bakos Ildikó. Gratulálunk! 

Jutalma átvételével kapcsolatban  
e-mailben értesítjük. A helyes megfejtés:  
1 – C, 2 – B, 3 – A, 4 – C, 5 – A, 6 – C.
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Idősügyi programajánló
Nordic Walking

Félévzáró séta haladóknak
Június 4. (kedd) 9.00 óra
Lenhossék u. 24–28.

Mindentudás  
Akadémiája 

Ókori szeminárium: Egyiptom 
felfedezése II. Abu Szimbel, 
a homok temploma
Június 4. (kedd) 14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

Gyógytorna
Június 5., 12., 19. (szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)
ÉRTESÍTÉS: június 12-én az 
FMK-ban a foglalkozás elmarad, a 
Dési M. Házban viszont megtartjuk! 

Belső  
értékeink nyomában

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

Táncklub
Én táncolnék veled… 
Június 5., 12., 19. (szerda) 14.00 óra

FMK (Haller u. 27.)
ÉRTESÍTÉS: június 5-én, 
a zárórendezvényen verseny-
táncosok tartanak latin-amerikai 
táncokból bemutatót.

3-1-2 meridiántorna
Június 5., 12., 19. (szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti  
és kínai energiajóga

Június 6., 13., 20. (csütörtök) 
10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Vízitorna
Június 7. (péntek) 
16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda 
(Lobogó u. 1.) 
Molnár Ferenc iskola uszoda 
(Mester u. 19.)
ÉRTESÍTÉS: a június 14-i 
és 21-i vízitorna-foglalkozások 
elmaradnak!

Macska- és 
állatbarátok klubja

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

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

Parádés Főzés  
Bartal Sándor séffel

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

Board Game Café 
– Szenior társasjáték-
klub

Június 18. (kedd) 15.00 óra
Ferenc krt. 17. alagsor, 
lejárat az üzlethelyiségből

Helytörténeti séta 
a József Attila-lakótelepen

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

Filmklub
Június 20. (csütörtök) 15.00 óra
Fantomas a Scotland Yard ellen 

(1967) francia–olasz akció-
vígjáték. (Louis de Funes 
és Jean Marais)
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

Előzetes regisztrációhoz 
kötött képzések,  
tanfolyamok

Középhaladó németnyelv-tanfo-
lyam (FMK): keddenként 8.30 óra 
Kreatív Műhely kézműves  
foglalkozás (Dési MH)
Június 11. (kedd) 
1. csoport: 9.30-tól 11.00-ig: fal-
védő készítése kézi csomózással
2. csoport 11.00-tól 12.30-ig: 
kagylódísz-készítés fonalból

Regisztrációhoz  
nem kötött  
klubfoglalkozások

Festőklub (Szerető Kezek 
Idősek Klubja):  
keddenként 14.00 óra 
Sakk-klub (FMK):  
keddenként 10.00 óra 
Német társalgási klub (FMK): 
keddenként 10.00 óra 
Chikung
(Lenhossék u. 24–28.):
keddenként 11.00 óra
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Tánccal, zenével,  
festészettel ünnepeltek a romák
Különleges zenei élménnyel lepték meg a ferencvárosiakat a Romák Világnapjához kapcsolódó, FMK-ban megrende-
zett Aranyarcú Nap fesztiválon. A vendégművészekkel és -táncosokkal kiegészült Khamoro Budapest Band összművé-
szeti műsorában az autentikus cigány zenét ötvözték a manapság hódító modern stílusokkal. A saját kultúrájának,  
népi hagyományának megőrzésére törekvő roma közösség vallási kerekasztal-beszélgetéssel, kiállítással és Kökény  
Attila-koncerttel ünnepelt.

Európában jelenleg több mint 10 millió cigány ember él. A romák 
1971-ben, Londonban rendezték meg első világkongresszusukat, 
amelyen a húsz országból érkezett küldöttek elfogadták a nép szim-
bólumát, zászlaját, mottóját, himnuszát, és április 8-át nyilvánították 
a Romák Világnapjává. Azóta mintegy 40 országban emlékeznek 
meg arról, hogy a cigányok ezer évvel ezelőtt indultak útnak In-
diából máig tartó vándorútjukra. Ezen a kongresszuson született 
meg az egyezményes, politikailag korrekt roma elnevezés is, amely 
a „rom”, azaz ember szóból ered. Ennek ellenére Magyarországon  
a romák nagy része továbbra is cigánynak nevezi magát.

– Magunkénak érezzük a magyar kultúrát, ám vannak saját ha-
gyományaink, öltözködésünk, tánc- és zenekultúránk is. Ezt sze-
retnénk megerősíteni az itt élő romákban, és bemutatni a többségi 

társadalomnak – beszélt a rendezvény szerepéről Kalányos Richárd, 
a fesztivált szervező Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület 
egyik vezetője.

Az ünnepség Kunhegyesi Ferenc festőművész, Szolnoki Csanya 
Zsolt költő, festőművész és Péntek Orsolya író, képzőművész kö-
zös kiállításmegnyitójával indult. Kállay Gáborné alpolgármester 
örömtelinek nevezte, hogy a roma képzőművészet és a muzsika 
ilyen gazdagon nyilvánulhat meg e jeles napon, majd hozzátette, 
jó látni, hogy az egymás mellett élő kultúrák képesek gazdagítani 
egymást. A nemrég Roma Nemzetiségi Díjjal jutalmazott Kunhe-
gyesi Ferenc – aki eddig nem ismert rajzait, grafikáit mutatta be a 
közönségnek – arról beszélt, rengeteg káros hatás éri ma a romákat 
és az egész társadalmat. Úgy véli, a művészek fontos feladata, hogy 
a kultúra követei legyenek, és jó példát mutassanak az embereknek. 

Délután Dúl Géza lelkész vezetésével Romák, hagyomány, hitélet 
címmel tartottak kerekasztal-beszélgetést a roma kultúra és a vallás 
kapcsolatáról. A zenei estet pedig Kökény Attila koncertje indította, 
akit az Anirosz együttes követett. A hagyományőrző esemény egy 
különleges zenei csemegével folytatódott. A World of Colours: 
Roma zenés-táncos show-ban a közönség a Khamoro Budapest 
Band, illetve vendégművészek közreműködésével cigány, indiai 
és spanyol táncokat láthatott élő, autentikus zenei kísérettel. – Ré-
gen a romáknak nem kellett hangszer ahhoz, hogy muzsikáljanak. 
Hangszert varázsoltak bármiből, amit a környezetükben találtak. 
Így vált hagyománnyá a kanna, a szájbőgő, a kanál és a pergető 
használata. Valódi hangszerként pedig a gitár a zenénk alapeszköze 
– mesélt a gyökerekről a Khamoro menedzseri feladatait is ellátó 
Kalányos Richárd.

T. D.
Kunhegyesi Ferenc

Sztárfellépő adott koncertet az időseknek
Sasvári Sándor Jászai Mari-díjas színművész-énekes és lánya, Sasvári Léna duett-
koncertjét élvezhette a közönség a Ferencvárosi Művelődési Központ színháztermé-
ben május 23-án. A művész páros világhírű musical- és rockoperarészletekkel, nép-
szerű slágerekkel és saját dalokkal örvendeztette meg a zenerajongó nyugdíjasokat. 
Az önkormányzat jóvoltából szervezett ingyenes koncerten Bácskai János 
polgármester konferálta fel az Emerton-díjas énekest, ám előbb megköszönte  
a szervezőknek, hogy „A teljesség felé” idősügyi koncepció részeként mára több 
mint ezer programot kínálnak évente a korosabb ferencvárosiaknak. A viharos 
taps kíséretében színpadra lépő Sasvári elmesélte, annyira IX. kerületi, hogy már 
akkor a Mester utcában lakott, amikor még lovaskocsik közlekedtek a házuk 
előtt. A 20 esztendős Léna, aki ezúttal is gyönyörűen dalolt, turizmust tanul az 
egyetemen, imádja a színpadot, a zenét, és örömmel lép fel édesapjával. Koráb-
ban azt nyilatkozta, tanulmányai befejezése után is folytatni fogja az éneklést.
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AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA

FERENCVÁROSI  
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

VII. FERI FESZT

Június 5., szerda 9.00–14.00
Kábítószer-ellenes Világnapi 
rendezvény és Diákmunka Börze 
ferencvárosi iskolásoknak

STRÓFA TRIÓ VERS-ZENE KLUB 

Június 15., szombat 18.00
A Strófa Trió programjában 
a klasszikus és a kortárs irodalom
versei egyaránt megtalálhatók.
Belépő: 800 Ft.

OKTOGON TÁNCCENTRUM
ÉVZÁRÓ TÁNCGÁLA 

Június 15., szombat 19.00
További információ: www.tanciskola.hu

A BARTÓK TÁNCEGYÜTTES
ÉVADZÁRÓ MŰSORA 

Június 15., szombat 19.00
Fellép a táncegyüttes összes csoportja:
a Dési Művelődési Ház óvodás
csoportja, a Bem6 Művelődési Ház 
gyermekcsoportja, 
valamint az FMK ifjúsági és felnőtt 
együttese.
Vendég: NKE Ludovika Tánccsoport
Zenei kíséret: Horváth Balázs és zenekara
Belépő: 1200 Ft

DUMA DEL 

Június 16., vasárnap 18.00
Fiatal roma tehetségek bemutatkozása
Helyszín: Kálvin-udvar (Ráday u. 1–3.)
Programok:
18.00 Rigó László – dob
18.20 Balogh Attila és bandája
18.30 Zsámo
19.00 Common Vibe és 
a Várkonyi Csibészek
A belépés díjtalan!
A program az NKA támogatásával 
valósul meg!

TANFOLYAMAJAJÁNLÓ

CSILLAGMAZSOLA
Kreatív műhely 5–8 éveseknek
Péntekenként 16.00–17.30
Részvételi díj: 2500 Ft

BACHATATANFOLYAM (ÚJ)
Keddenként 18.00-tól 21.00-ig
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

TÁBORAJÁNLÓ

MOZAIK ÉLMÉNYTÁBOROK
Június 17–21., június 24–28., július 1–5.
Július 8–12., július 15–19., július 22–26.
Infó: Facebook/Mozaik 
Tanulásfejlesztő Központ
Jelentkezés:
Nagy Ildikó: +36/70/908-2285
Német Ildikó: +36/30/919-7207
E-mail: mozaiktfk@gmail.com
A táborok ára: 25 000 Ft/hét 
(napi 3 étkezéssel)
A táborokat Ferencváros Önkormányzata 
támogatja
NYÁRI TÁNC- ÉS KÉZMŰVES TÁBOR
Június 24–28. 
(iskolások részére 7 éves kortól)
Július 8–12. (4–10 éves korig)
A foglalkozásokat tartják:
Garbaisz Gyöngyi táncpedagógus
Macskin Zita táncpedagógus
Dobó Erika óvónő – 
kézműves foglalkozások
További információ: www.balettora.hu
Jelentkezés:
Garbaisz Gyöngyi: +36/70/554-4170, 
garbaisz.gy@freemail.hu

FMK-KIÁLLÍTÁSOK

GÉPKÉP 
A Szenior Fotográfusok Klubjának tárlata
Megtekinthető: június 28-áig
AZ ÉN VÁROSOM
Miklós Árpád festőművész kiállítása
Megtekinthető: június 6-áig

DÉSI HUBER ISTVÁN 
MŰVELŐDÉSI HÁZ 

GÖRÖG TÁNCHÁZ A MYDROS 
EGYÜTTESSEL

Június 8., szombat 18.00
Belépő: 1000 Ft

KIÁLLÍTÁS

SZÍNNEL, LÉLEKKEL
Bakos Veronika tárlata
Megtekinthető: június végéig nyitvatartási 
időben

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

A MÁRIA VALÉRIÁTÓL
AZ ÜLLŐI ÚTI ÚJ LAKÓTELEPIG

Június 19., szerda 10.00
Séta a József Attila-lakótelepen
Találkozó a Szent Kereszt templom 
főbejárata előtt
(Üllői út 145.)

KIÁLLÍTÁSOK

FERENCVÁROS, 
AZ IRODALMÁROK LAKÓHELYE
helytörténeti tárlat

FERENCVÁROS ÉVSZÁZADAI
állandó kiállítás

MESTER GALÉRIA  
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

PAPÍRKÉPKÉSZÍTÉS INDIAI 
NYOMÓDÚCOKKAL

Június 17., 24., hétfő 14.00–18.00
Gyere el hozzánk, és kipróbálhatod az ősi 
indiai technikát: kézzel faragott nyomódú-
cokkal készíthettek különböző képeket, 
és textilt is. Készíts velünk papírképeket, 
kereteket, csomagolópapírt. 
A foglalkozást vezeti: Krizbai Judit 
iparművész
A program előzetes regisztrációhoz kötött
a mestergaleria@fmkportal.hu e-mail 
címen!
Iskolai csoportok jelentkezését is várjuk

FILMKLUB

Június 13., csütörtök 16.00–18.00
Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan
magyar játékfilm, 2014
Rendező, író, operatőr: Reisz Gábor
A vetítés után rövid beszélgetést vezet 
Coates Ádám ifjúsági programfelelős 
és Kallós Viola színész-drámatanár.
A program ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött a mestergaleria@gmail.com e-mail 
címen!

KIÁLLÍTÁS

ÖSSZMŰVÉSZET III.
A kiválóra minősített József Attila Általános 
Iskola és AMI diákjainak tárlata
Megtekinthető: június 17-éig
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Ferencvárosban forgatták:

A legjobb dolgokon bőgni kell
Kerültünkben nem csupán nemzetközi filmesek forgatnak, magyar produkciók is előszeretettel választják Ferencvárost 
helyszínnek. Májusban ért véget Grosan Cristina első mozifilmjének felvétele, melynek egyes jeleneteit a Tinódi utcá-
ban forgatták. Új rovatunk harmadik részében ezzel a mozival foglalkozunk. 

A film Grosan Cristina (rendező) és Rainer-Micsinyei Nóra (fősze-
replő) közös forgatókönyve alapján, a Filmalap Inkubátor Program-
jában készült. A történet olyan harmincasokról mesél, akik egyszerre 
próbálnak megfelelni saját maguknak és környezetüknek, miközben 
életük alapvető döntéseit sem képesek meghozni. Az alkotás nem 
generációs kérdéseket feszeget, hanem hitelesen, őszintén és nagy 
adag öniróniával szeretné bemutatni a mai fiatalok kicsit vicces, 
kicsit nyomasztó útkeresését. 

Maja (Rainer-Micsinyei Nóra) élete kezd összeállni, barátjával 
(Bányai Kelemen Barna) végre kiköltöznek az egyetem óta má-
sokkal közösen bérelt lakásból. Az egyik este azonban nem várt 
fordulatot vesz: kiderül, hogy a rég nem látott távoli rokon (Lőrinc 
Katalin) nem az igazak álmát alussza a konyhaasztalra bicsaklott 
fejjel, hanem meghalt. Maja kénytelen ott maradni a holttesttel, 
mert a családból senki sem ér rá segíteni, még az anyja (Hernádi 
Judit) is lerázza. A halottszállítókra várva megérkezik gyerekkori 
barátnője, Sára (Huzella Júlia), akivel jó pár éve megszakadt a 
kapcsolata. Telnek az órák, és az egyszerű eljárás egy végelátha-
tatlan, bürokratikus folyamatba torkollik, abszurd szituációkkal 
megspékelve. Az éjszaka folyamán Maja kezd szembesülni mélyen 

eltemetett problémáival, és hiába csordogál biztonságosan az élete, 
boldogsága érdekében muszáj kockáztatnia. Még akkor is, ha fejest 
kell ugrania az ismeretlenbe.

A legjobb dolgokon bőgni kell című produkció vágása május vé-
gén kezdődik Budapesten és Angliában, bemutatója leghamarabb 
2020 tavaszán várható a magyar mozikban.

Nívós építészeti díjat kapott a kollégium 
Újabb ingatlanszakmai elismerésben részesült hazánk első privát diákszállása, a tavaly átadott MILESTONE Buda-
pest. Korábban az épületet „Az év Ingatlanfejlesztése 2018” különdíjban részesítették, és beválogatták „Az Év Közössé-
gi Tere 2018” döntősei közé is, most pedig a fenntartható építészet arany minősítését, az ÖGNI Gold címet érdemelte ki. 

A magyar piacon eddig egyedülálló, prémiumkategóriás magán-
kollégium a Tűzoltó utcában, a Semmelweis Egyetem épületének 
szomszédságában kínálja magas színvonalú hosszú és rövidtá-
vú szálláshely-szolgáltatásait a Budapesten tanuló hallgatóknak. 
A diákhotelben egy-
ágyas, saját konyhá-
val és fürdővel, illetve 
modern dizájnbúto-
rokkal felszerelt szo-
bákat alakítottak ki, a 
szolgáltatások körét 
közösségi terek, tanu-
lószoba, edzőterem, 
tévészobák, tetőterasz, 
valamint kávézók és 
éttermek színesítik, 
belső udvarán a kö-
zösségnek megnyitott, 
kellemes zöld parkot 
létesítettek.

Az ÖGNI minősítési 
rendszer az épületek 
teljes életciklusát vizs-
gálva értékeli a fenn-
tarthatóságot, a bíráló bizottság környezeti, gazdasági, kulturális, 
funkcionális, műszaki, üzemeltetési és lokációs szempontok alapján 
pontozza a létesítményeket. Az épület károsanyag-kibocsátásának 
csökkentésén kívül például a kivitelezési hulladékok kezelését és 

a levegő optimális keringését elősegítő bútorozást is figyelembe 
veszik. 

A minősítés elnyeréséhez a MILESTONE számos fenntartható-
sági előírást érvényesített: az esetleges későbbi kipárolgás miatt 

tiltólistán szerepelnek 
a károsanyagok az 
anyaghasználatban és 
a gépészeti elemekben, 
de szabályozva van az 
optimális víznyomás 
mértéke is. A kivitele-
zéskor igazolni kellett 
a beépített anyagok 
származását, például 
valamennyi faanyag-
nak rendelkeznie kell 
FSC bizonyítvánnyal, 
előírás vonatkozik a 
friss levegő minősé-
gére, továbbá gondos-
kodni kellett a kiváló 
hangszigetelésről, de 
odafigyeléssel kellett 
válogatni a burkola-

tokat is. Ennek megfelelően a MILESTONE diákszállása nem a 
megszokott linóleumos, kopott folyosós kollégium, ugyanakkor 
nem is megfizethetetlen, hasonló költségekkel jár, mint egy saját 
albérlet fenntartása.          (forrás: Forestay Group)
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József Attila Emlékhely Budapest, IX. ker., Gát u. 3.   
www.jaemlekhely.hu

17.30 JÓZSEF ATTILA FERENCVÁROSBAN 
 Helytörténeti séta Gönczi Ambrussal, a Ferencvárosi 

Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjével. Indulás a 
Ferenc térről. 
Regisztráció: ferencvarosiseta@gmail.com).

17.00 RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉS
 H. Bagó Ilona főmuzeológussal, a kiállítás  

kurátorával. 
Regisztráció: losonczy.attila@fmkportal.hu

17.00 GYEREKSAROK 
 Régi idők játékai: vesszőparipa, üveggolyó, diabolo, 

papírmasé öltöztethető baba készítése

17.30 KATÁNG EGYÜTTES GYERMEKKONCERTJE 
 Aludj el szépen, kis Balázs

20.00 HOBO – „TUDOD, HOGY NINCS BOCSÁNAT”
 József Attila verseit előadja Földes László

22.00 VUJICSICS EGYÜTTES – KONCERT ÉS TÁNCHÁZ

A kellemes hangulatról látványos fényjáték, „Kávéházi szeg-
let” és Kaczander Nórának, a HangHordozók énekmondó 
verseny 2019-es győztesének gitárjátéka gondoskodik.

A helyszínen karszalagot vásárlók között óránként 
verses esernyőt sorsolunk ki!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Múzeumok Éjszakája a József Attila Emlékhelyen
AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2015 – ESZMÉLET
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FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR REJTVÉNY

KÖZÖSSÉG

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

Borbély Szabolcs  
(2019. május 2.)

Papp Koppány Zoltán  
(2018. november 9.)

Tisztelt Kerületi Lakosok!
Értesítjük Önöket, hogy megnyílt a Csarnok tér 2. szám alatti 
mélygarázs, ahol 4 szinten több mint 120 gépjármű parkolására 
van lehetőség. Külön mozgássérült, motorkerékpár és elektromos 
gépjárművek töltésére alkalmas parkolók is rendelkezésre állnak. 
A szintek között lift biztosítja a közlekedést. Az üzemeltető IX. 
kerületi lakosoknak kedvezményes éjszakai, hétvégi parko-
lást biztosít 22 000 Ft/hó + áfa áron, de lehetőség van 24 órás 
bérletet is vásárolni 50 000 Ft/hó + áfáért.

Üzemeltető telefonszáma: 06/20/468-4581
Személyes ügyintézés: 1024 Budapest, Lövőház u.7–9.


