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Ferencvárosban idén háromna-
pos programsorozattal tiszte-
legtek József Attila születésé-
nek 110. évfordulója előtt. 

Az ingatlanpiac megélénkülése 
kihatással van a kiadó lakások 
iránti kereslet növekedésére is.  

INTERJÚ

12

Oláh Olíviával, Ferencváros 
televíziójának főszerkesztő-
jével a 9.tv tartalmi, tecnikai 
megújulásáról beszélgettünk.

A ferencvárosi Föld Napja rendezvény programajánlatát keresse a 14. oldalon

köLTÉSZET NApJA

Idén is várnak a százéves házak 
A Budapest100 a centenáriumukat ünneplő budapesti épületek köszöntésére szerveződött civil program. 2015. április 
18–19-én több tucat százéves ingatlan (lakóházak, iskolák, templomok, közintézmények) tárja ki kapuit az érdeklő-
dők előtt. Ferencvárosban idén három helyszínen várják izgalmas programokkal a látogatókat.

A 2011-ben hagyományteremtő céllal élet-
re hívott programsorozat elsődleges célja, 
hogy felhívja a figyelmet épített környe-
zetünk értékeire, a közelünkben lévő épü-
letekre, valamint a bennük élők történe-
teire. A civil, városi ünnep közösségépítő 
szerepe is kiemelkedő, hiszen különböző 
társadalmi hátterű embereket és generáci-
ókon átívelő közösségeket hoz közelebb 
egymáshoz. Az idén ötödik születésnapját 
ünneplő Budapest100-on nemcsak a 2015-
ben százéves házak vehetnek részt, hanem 
azok is, amelyek 1911–1914 között épül-
tek. Az ingatlanok a rendezvény idején 
ingyenesen látogathatók, a részvételhez 
azonban előzetes regisztráció szükséges. 
Jelentkezni, illetve a részletes programot 
megtekinteni a www.bp100.hu honlapon 
lehet. A helyszíneken a pincétől a padlásig 
önkéntesek segítik a tájékozódást.

A mesteremberből lett karosszéria-
gyáros, Zupka Lajos megrendelésére 
Gerstenberger Emil által 1912-ben fel-
épített Bokréta utca 26–28. számú házban 
mindkét napon 10 és 14 órakor ismerhet-
jük meg az épületet, majd vezetett séta in-
dul innen a szomszédos Józsefvárosba.

A Mester utca 22.-ben április 18-án és 
19-én közösségi kötögetéssel és horgo-
lással várják mindazokat, akiket mindig 
is érdekelt, hogyan lehet megkötni egy 
sálat vagy horgolni egy sapkát. Az Adler 
Félix és Haas Zsigmond megbízásá-
ból a Liliom és Mester utca sarkán álló, 
1914–1915-ben épült, vöröstégla borítá-
sú, zárt udvarú, függőfolyosós bérházhoz 
emeletenként 4 lakás tartozott, 2-3 tágas 
szobával. Földszintjén bolthelyiségek 
kaptak helyet, ezek egyikében rendezte 
be Günsberger Rezső cukorkaműhelyét 

1936-ban. Szintén itt működött a jó hírű 
hentes, Maschek Ferenc és Társa húsfüs-
tölője és hentesboltja 1934-től.

A legtöbb programot az 1911-ben épült, 
Ráday utca 14. szám alatti, úgynevezett 
Mellinger-ház kínálja. 18-án, szombaton 
elleshetjük egy profi zsonglőr trükkjeit, 
tanulhatunk kreatívírást, 15 órától pedig 
skandináv, török és magyar dallamokat 
hallgathatunk hegedűn Faruk Gürbüz 
előadásában. Kóstolhatunk török cseme-
géket és teát, gyönyörködhetünk Ast Haj-
nalka hastánc előadásában. 19-én, vasár-
nap a Tinta és a Palackposta együttesek 
koncertjeit élvezhetjük, valamint csatla-
kozhatunk a Játszóház Projekthez, akik 
tagjai szerint a társasjáték a legújabb le-
gális tudatmódosító.

V. L.
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kamerarendszerre pályázhatnak a társasházak
A birtokvédelmi eljárás változásairól, a lépcsőházi kamerarendszer-pályázatról és gyakran előforduló büntetőjogi hely-
zetekről szerezhettek információkat a megjelentek a közös képviselők legutóbbi klubtalálkozóján.

Kállay Gáborné alpolgármester köszön-
tője után a rendezvény háziasszonya, 
Kulpinszky Eleonóra önkormányzati kép-
viselő tájékoztatta a közös képviselőket 
és a számvizsgáló bizottsági elnököket az 
önkormányzat által meghirdetett társashá-
zi kamerarendszer kiépítéséről szóló pá-
lyázatról. A képviselő kiemelte, a hivatal 
nemrég megduplázta a közterületi kame-
rák számát, a közeljövőben pedig újabb 29 
térfigyelő eszközt helyeznek ki a kerület 
különböző pontjain. 
Rimovszki Tamás, a Ferencvárosi Köz-
terület-felügyelet igazgatója (képünkön) 
arról számolt be, hogy a lakóközösségek 
a társasház bejáratát, illetve a lépcsőház 
közös helyiségeit megfigyelő, zárt rend-
szerű kamerahálózatot építtethetnek ki. 
Hozzátette, a rendszert az önkormányzat ingyen biztosítja, a pá-
lyázat útján kiválasztott telepítést végző cég pedig évi 80 ezer 
forintért karbantartja azt, illetve ha szükséges, eljuttatja a felvé-
teleket a hatóságokhoz.

Kasza Mónika, a Hatósági Iroda vezetője a birtokvédelmi sza-
bályok változásairól tartott előadást. Külön kitért a jegyző jog-
körének módosulására az eljárások során, valamint a benyújtott 
kérelmek megszigorított formai és tartalmi követelményeire.

Vágó Attila, a Magyar Közös Képviselők Egyesületének jogi 
szakértője a közös képviselők büntetőjogi felelősségéről infor-
málta a megjelenteket. Szerinte gyakran előfordul, hogy a társas-
házak megbízottjai – akár jóhiszeműen is – megsértik a törvényi 
előírásokat. Hozzátette, legtöbbször a számviteli rendet nem tart-
ják be, ez azonban egy kis odafigyeléssel elkerülhető. A tanácsadó 
arról is beszélt, mi a teendő, ha valaki jogsértést tapasztal, illetve 
miként kell együttműködni a hatóságokkal.                T. D.

Változóban a civil szféra
A társadalmi szervezeteket érintő leg-
fontosabb kérdések kerültek terítékre 
a ferencvárosi civilek szakmai napján. 
Az önkormányzat múlt évben indított 
rendezvényén a jogi és pénzügyi elő-
adások mellett a kerületben elérhető 
pályázatokról is tájékoztatták a civil 
érintetteket.

Ferencváros Önkormányzata tavaly azzal a 
céllal indította el a civilek szakmai napját, 
hogy tájékoztassa a szféra szereplőit az őket 
érintő változásokról, összefogja és segítse 

működésüket. A találkozót megnyitó Kál-
lay Gáborné alpolgármester elmondta, az 
önkormányzat a legkülönbözőbb módo-
kon támogatja a kerületben működő civil 
szervezeteket, például kedvezményesen 
biztosítja helyiségeit a közérdekű tevé-
kenységet folytató társaságok számára. 
Pályázati lehetőségeket nyújt, az együtt-

működési megállapodásokon 
keresztül pedig számos egye-
sület, alapítvány kapcsolód-
hat be a kerület életébe.

Az alpolgármester az önkor-
mányzat fontos partnerének 
nevezte a civil szervezeteket, 
amelyek közvetlen kapcsola-
tot tartanak fenn a lakosság-
gal, így hatékonyan képesek 
kezelni problémáikat. Kije-
lentette: a 2015-ös pályázatok 
kiírásánál lényeges szempont 
volt, hogy a civilek hozzájus-
sanak a biztonságos működés-

hez szükséges forrásokhoz. A támogatandó 
területek közül idén az idősügyre, a sportra, 
az egészségügyre és a hagyományőrzésre 
szegeződik a figyelem. Kállay Gáborné ki-
emelt feladatként beszélt Ferencváros ifjú-

sági-kulturális központtá alakításáról, mely-
nek alapvető eleme a József Attila-kultusz 
építése. A fiatalokat megszólító kulturális 
tevékenységek ezért szintén nagy hangsúlyt 
kapnak az ez évi pályázati kínálatban.
Az eseményen a NAV és a Humánszolgál-
tatási Iroda szakemberei mellett a Budapes-
ti Civil Információs Centrum munkatársai 
tartottak előadásokat. Benkő Ingrid jogi ta-
nácsadó arra hívta fel a figyelmet, hogy a ci-
vil társulásoknak 2016. március 15-éig újra 
kell írniuk alapító okiratukat. A tájékoztató-
ból az is kiderült, az új Ptk. módosította az 
egyesület és az alapítvány fogalmát. Ennek 
egyik sarkalatos pontja, hogy az érintett tár-
saságok ezentúl csak olyan gazdasági tevé-
kenységet folytathatnak, amelyek közvetle-
nül összefüggnek az alapcéllal.
– Az szja 1 százalékáért a május 20-i adó-
bevallási határidőig kampányolhatnak a 
civil szervezetek – jelentette ki Orosz Ág-
nes, a Civil Információs Centrum pénzügyi 
tanácsadója, aki arról is informált, hogy 
idén csak azok jogosultak a gyűjtésre, akik 
tavaly regisztrálták magukat a NAV hon-
lapján. Az adóhatóság ezzel szűri ki azokat, 
akik valós tevékenység nélkül szednék be a 
felajánlásokat.       T. D.
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Nemzetközi roma napot 
tartottak a Bakáts téren
A cigány művészet kiválóságai mu-
tatkoztak be a Nemzetközi Roma 
Világnap alkalmából a Bakáts téri 
templom előtt rendezett ünnepségen. 
A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat – szakítva a hagyomá-
nyokkal – ezúttal elsősorban a nem 
roma társadalom számára szervezte 
a rendezvényt, hogy megismertessék 
kultúrájukat, ezzel pedig javítsanak a 
cigányság megítélésén.

A romák napját 1971 óta világszerte 
április 8-án ünneplik. Ekkor rendezték 
meg Londonban a cigányok első világ-
kongresszusát, amelyen 23 ország kül-
dötte vett részt. A találkozón elfogad-
ták a nép zászlaját, himnuszát, és ekkor 
határoztak a hivatalos roma megneve-
zésről is. Több népcsoport (pl. a beás) 
azonban azóta sem tudott azonosulni az 
elnevezéssel. – A roma kultúra a nemzeti 
kultúrát gazdagítja, ezért fontos, hogy a 
magyarok megismerjék értékes oldalun-
kat – jelentette ki nyitóbeszédében Tar 
József. Az elnök arról is szólt, Ferencvá-
ros Önkormányzatának abszolút pozitív 
a hozzáállása a roma lakossághoz: min-
den törekvésüket támogatják anyagilag, 
eszközökkel vagy rendezvényekkel. Egy 
most futó, a helyhatóság által támogatott 
pályázat például 85 IX. kerületi gyer-

mek nyaralását teszi 
lehetővé.
A Ferencvárosi Roma 
Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke úgy 
véli, az együttélési 
problémák abból adód-
nak, hogy a két nép 
nem ismeri egymás 
életstílusát, szokásait, 
kultúráját. A sikeres in-
tegráció kulcsát abban 
látja, ha mindkét fél 
hajlandó változtatni. – 
A többségi társadalom-
nak nyitottabbnak kell 
lennie, illetve kerülnie 
kell az általánosítást, a romáknak pedig a 
tanulásra és a munkára kellene nagyobb 
figyelmet fordítaniuk – mondta Tar József.
– Nincs más út, csak a közös – hangsú-
lyozta Rostás Farkas György, József Atti-
la-díjas író, költő, műfordító, aki szerint a 
cigányság saját erejéből nem tud helyzetbe 
kerülni. – A magyar ember joggal büszke 
magyarságára. De amíg nekik Árpád vezér 
hazát talált, István király hont alapított, 
Kossuthtal és Széchenyivel kivívták a sza-
badságukat, Deák Ferenc tanította őket, ad-
dig a cigányságnak nem voltak papjai, ta-
nárai, nagy vezetői. Ám mégis itt vagyunk 

és összetartunk – mondta el a hazánkat a 
‘71-es kongresszuson képviselő művész. A 
költő hozzátette, a rendezvény kiváló lehe-
tőség arra, hogy az érdeklődő bepillantást 
nyerjen a cigányság ezeréves vándorlása 
során kialakult gazdag kultúrájába. A roma 
napon bemutatkozott a Karaván Színház 
ifjúsági tagozata, felléptek cigány tánco-
sok és énekesek, valamint a Snétberger 
Ferenc Zenei Központ tanítványai. A roma 
önkormányzat sátrában a közönség Domb-
rádi Géza festményeit tekinthette meg, de 
a látogatók lelki gondozási és képzési lehe-
tőségekről is tájékozódhattak.    T. D.

Ünnepelt a kosztolányi Dezső Általános Iskola
Egykori és jelenlegi diákjai, szülők és családtagok ünnepelték 50. születésnapja alkalmából a József Attila-lakótelepi 
Kosztolányi Dezső Általános Iskolát március 28-án, egy nappal a névadó születésének 130. évfordulója előtt. A rendez-
vényen Ferencváros Önkormányzatát Kállay Gáborné alpolgármester és Illyés Miklós képviselte.

Reggeltől gazdag programkínálat várta a több mint 200 regiszt-
rált vendéget az intézmény szabadtéri színpadánál, ahol a hűvös 
idő ellenére is teljesen megtelt a nézőtér. A megjelenteket Dicső 
István igazgató köszöntötte, majd büszkén jelentette be, hogy to-
vábbfolytatódik az iskolaudvar megújítása. A szabadtéri színpad 
bővítése után búcsút vesznek az udvar kavicsától, melynek he-

lyére fű kerül. Továbbá felavatják az új mászófalat is. Az igaz-
gató köszöntője után az iskola énekkara nyitotta meg a műsorfo-
lyamot, a Boldog születésnapot című dal eléneklésével. Ezután 
egymást követték a különböző produkciók a színpadon. A diákok 
programkavalkádja a születésnapi lufik felengedésével zárult.

Az ünnepnap az iskola sportudvarán és a játszótéren folytató-
dott: a focipályán hétméteres rúgásokkal tehették próbára ügyes-
ségüket a vállalkozó szelleműek, de az óriás sakktábla is „életre 
kelt”. A szabadtéri színpadon a TÉKA együttes közreműködésé-
vel vidám táncház alakult ki.

Az intézmény épületén belül is több programot szerveztek: a 
biológiateremben gazdasági vetélkedő várta az érdeklődőket, a 
fizika előadóban pedig Ivánka Mária nemzetközi sakknagymes-
ter, négyszeres olimpiai ezüstérmes, kilencszeres magyar bajnok 
adott szimultánt 16 táblán a nebulóknak. A régebbi diákok az is-
kolatörténeti kiállításon eleveníthették fel emlékeiket, és voltak, 
akik erre a napra időzítették osztálytalálkozójukat.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Tar József és Rostás Farkas György
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RENDŐRSÉGI HÍREK

UTÁNAJÁRTUNK
Rovatunkban olyan, hónapok, esetleg évek óta üresen álló telkek, félbehagyott építkezések nyomába eredünk, ame-
lyekről sokan szeretnék megtudni, van-e gazdájuk, és mi lesz a sorsuk. Amennyiben az Ön lakókörnyezetében is van 
elhagyott terület vagy építmény, kérjük, írja meg nekünk a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre, és mi utánajárunk.

Mostani lapszámunkban egy olyan olvasónk észrevételeit gyűjtöttük 
csokorba, aki alig néhány hónapja költözött a IX. kerületbe.

A Hungária körútról nézve, a Praktiker mögött, a Mester utcá-
ban, az új építésű tömb mellett van egy nagy, romos, betonosz-
lopos telek.

A telek a volt Marhavágóhíd területe, rajta a főváros által védett 
épületek (volt vágócsarnok, víztorony, irodaépületek, étterem) 
állnak. A terület egyik fele kiürítve, felosztva, egy részén új lakó-
épületek létesülnek. Az említett saroktelket szintén építés céljára 
adta el korábbi (magán)tulajdonosa, de a jelenlegi, külföldi tulaj-
donosok nem kívánnak élni a beépítési lehetőséggel. 

A Mester és a Vágóhíd utca sarkán áll egy használaton kívüli 
Nimbusz szerelvényáruház, amit én szívem szerint eldózerolnék. 

Az ingatlan korábban a mögötte lévő kis lakótelep élelmiszer-
boltjaként működött. Nemrég új tulajdonos vásárolta meg, aki 
még keresi, mire és hogyan hasznosíthatná. Korábbi funkciója 
kapcsán a legnagyobb gond a parkolással volt, ugyanis a szerel-
vényáruházhoz a beszállítók és a vevők egy része is teherautóval 
jött, elfoglalva a lakóházak körüli parkolóhelyeket.

A Berzenczey utca 28. szám alatti, beépítettlen telken egy sor 
konténer van, a területtel szemmel láthatóan régóta nem törté-
nik semmi.

Az egykor a telken álló épületet lebontották, amikor magántu-
lajdonba került. Tulajdonosa (Strabag) előbb parkolóként, majd 
felvonulási területként hasznosította. Sajnos azóta sem kíván élni 
a beépítési lehetőséggel, és eladni sem akarja. Kötelezni csak a 
telek rendben- és tisztántartásra lehet.

Egy parkoló működik a Liliom utcában, ami roppant lehan-
goló számomra. Jó helyen van, a környék is rehabilitált, de a 
környező házakat, mintha félbevágták volna. 

A Liliom utca 4. szám alatti telket a Vám- és Pénzügyőrség vet-
te meg, jelenleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tulajdona. Az ő 
autóik parkolnak rajta, a Mester utcai irodaházukhoz kapcsoló-
dóan. Eredetileg a hivatal bővítése céljából vásárolták, egyelőre 
azonban nem építkeznek. Amíg a telkek be nem épülnek, addig 
látszanak a Mester utca és a Ferenc körút házainak tűzfalai.

Elkapták a Nehru parti 
rablókat
A IX. kerületi rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya nyomozást folytatott csopor-
tosan, felfegyverkezve elkövetett rablás 
bűncselekmény elkövetése miatt, amelyet 
áprilisban az elkövetők felderítése és elfo-
gása mellett vádemelési javaslattal lezárt.

Két személy feljelentést tett ismeretlen 
tettesek ellen, akik 2014. augusztus 29-én 
este, a Nehru parton odaléptek hozzájuk, 
majd beszélgetni kezdtek velük. Ennek 
során az elkövetők cigarettát kértek egyi-
küktől, majd amikor a sértett a kérésnek 
eleget tett, megkérdezték, mit tudnak még 
számukra átadni. Nevezett közölte, hogy 
van nála 2000 forint, mire az egyik rabló 

elővett egy zsebkést, és felszólította a sér-
tetett, hogy adja oda a pénzt. Az összeg 
átadását követően a másik sértett karórá-
ját is elvették. Nevezetteket a rendőrség 
beazonosította és elfogta, majd kezde-
ményezte előzetes letartóztatásukat. Az 
eljárást soron kívül folytatták le ellenük, 
majd az ügyet a IX. kerületi ügyészség-
nek vádemelési javaslattal megküldték.

Akadálymentes a Budapest-portál
A főváros hivatalos honlapja, a www.budapest.hu folyamatos 
fejlesztése eredményeként az oldal szinte teljes mértékben aka-
dálymentessé vált. A portál tartalma széles körben elérhető vak, 
gyengénlátó, siket, nagyothalló és mozgássérült emberek számá-
ra. A most lezárult fejlesztési szakaszban kiemelt cél volt, hogy az 
internetes tartalmakhoz a fogyatékkal élők is hozzáférhessenek, 
de az akadálymentesített weboldal a mindennapi felhasználók 
számára is könnyebben használhatóvá vált.
Ismét üzemel a Déli pályaudvar
Újraindult a vonatközlekedés a Déli pályaudvaron, miután el-
készült az alagutat övező, megcsúszott támfal és a rézsű helyre-
állítása. Április 3-ától a vonatok ismét a lezárás előtt érvényes 

menetrend szerint közlekednek, Kelenföld helyett újra a Déli 
pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek a szerelvények, va-
lamint az ideiglenesen a Keleti pályaudvarra átterelt vonatok is 
visszatérnek a Délibe.

korszerűsítik a műjégpályát
Uniós támogatással valósul meg a Városligeti Műjégpálya fej-
lesztése. A most induló beruházás eredményeként a következő 
szezontól akár enyhébb téli időjárás esetén is kiváló minőségű, 
sportolásra alkalmas jégfelületet tudnak kialakítani. A korszerű-
sítés lehetővé teszi, hogy a következő szezonokban a műjégpálya 
folyamatosan, megszakítások nélkül működhessen – áll a Főpol-
gármesteri Hivatal közleményében. A fejlesztés miatt a városligeti 
Csónakázó-tavat a munkák befejezéséig nem töltik fel vízzel.

  FŐVÁROSI HÍREK

Mester utcai telek

Liliom utca 4.
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Szórakoztató közszolgálatiság
Óriási változásokon ment keresztül Ferencváros televíziója az elmúlt 
néhány év során. A ma már digitálisan és kiváló minőségben fogható 9.tv 
11 saját gyártású, összesen pedig 19 új műsorral jelentkezik hetente. Szinte 
csak külső helyszíneken forgatnak és élő adásban tudósítanak a legfonto-
sabb kerületi eseményekről. Oláh Olívia főszerkesztővel beszélgettünk.

• Mikor határozta el, hogy a média vilá-
gában kíván tevékenykedni?

Gyermekként oknyomozó riporter szeret-
tem volna lenni. Tízévesen egy diktafont 
kértem ajándékba karácsonyra, amellyel 
mindjárt munkához is láttam. Körbejártam 
a szomszédokat, rokonokat, akikkel interjú-
kat készítettem a régi idők ünnepi szokása-
iról, hagyományairól. Először az általános-
ban kezdtem iskolarádiózni, a gimnáziumi 
évek alatt pedig szülővárosomban már a 
„nagyok” között dolgoztam fizetésért. Négy 
éven át, heti 4x4 órában élő műsort vezet-
tem a Rádió Egerszegben. Ez egy embert 
próbáló időszak volt, de imádtam csinálni: 
iskola után hazamentem, pihentem egy fél 
órát, majd indultam dolgozni. 
• Hogy kötött ki végül a televíziózásnál?
Mindig is érdekelt, hogyan „működnék” 
egy televízióban, hogyan mutatok a képer-
nyőn, átjön-e a személyiségem. Tudatosan 
készültem tehát arra, hogy kipróbáljam 
magam a kamerák előtt is. Erre 2007-ben 
kaptam meg az esélyt, amikor az egyetem 
elvégzése után idekerültem gyakornoknak. 
Azóta is hálás vagyok az akkori főszer-
kesztőnek, Modroczky Krisztinának, amiért 
lehetőséget adott arra, hogy kitanuljam a té-
vés szakmát. Mindvégig támogatott, és sok 
mindenben szabad kezet kaptam, még kul-
turális antropológiai műsort is készíthettem.
• A legtöbb kerületi, városi tévécsator-

nán a stúdióban rögzített beszélgetős 
műsorokra építenek. A 9.tv-n alig látni 
ilyet. Tudatosan száműzték a kínála-
tukból ezeket?

Bár sokkal egyszerűbb és olcsóbb ilyen 
műsorokat gyártani, úgy gondolom, ezek 
felett már eljárt az idő. Mi a havonta jelent-
kező, Kérdezze Polgármesterét! című élő, 
betelefonálós adást leszámítva, elhagytuk 
a stúdióbeszélgetéseket, az összes műso-
runkat külső helyszíneken forgatjuk.
• Aki figyelemmel kíséri Ferencváros te-

levíziójának adásait, észrevehette, hogy 
az elmúlt években nemcsak a műsorok, 
de a díszlet és a technika is megújult. 
Kit illet ezért dicséret?

A tévé modernizálását elődöm, Mánfai 
Tamás kezdte el. Az ő idejében újult meg 
a stúdiótér, és ő kezdte el átalakítani a ko-
rábbi műsorstruktúrát is. 2013 márciusától 

vezetem én a 9.tv-t, első lépésben – 
csapatépítés gyanánt – kifestettük az 
összes helyiséget. A színek kiválasz-
tása egy kicsit szimbolikus is, kifejezi 
azt a fajta fiatalosságot és moderni-
tást, amit mind a technikában, mind 
a képi világban, mind a tartalomban 
meg kívántam teremteni. A legfon-
tosabb a közszolgálatiság igényesen, 
érdekesen, fogyaszthatóan. A techni-
kai megújulás részeként – az önkor-
mányzat anyagi segítségével – lecse-
rélhettük régi, elavult kameráinkat 
és stúdiótechnikánkat is. A fejlesz-
tésekben nagyon nagy szerepe volt 
és van a tévé műszaki vezetőjének, 
Hagymási Zoltánnak. Az ő ötlete volt 
az is, hogy nyissunk az élő közvetíté-
sek irányába. Ennek premierje 2014. 
december 4-én volt, amikor a Kerület 
Napja gálaestjét közvetítettük egye-
nes adásban, most pedig az április 11-i Jó-
zsef Attila Emlékhely átadóünnepségének 
élő közvetítésére készülünk.
• Mit tartott legfőbb feladatának kineve-

zésekor?
A legfontosabb célom az volt, hogy digitáli-
san is fogható legyen a tévé, és hogy minél 
több nézőhöz tudjunk eljutni. Mára a UPC, 
a DIGI TV és az Aktív1 analóg és digitá-
lis kínálatában is szerepelünk, műsoraink 
nagyon jó hang- és képminőségben élvez-
hetők. Dolgozunk azon is, hogy a 9.tv a Te-
lekom hálózatában is elérhető legyen. Adá-
sunk élőben nézhető honlapunkon (www.
kilenc.tv), saját gyártású műsorainkat pe-
dig hetente frissítve feltöltjük YouTube-
csatornánkra és Facebook-oldalunkra. 
• Hány műsor szerepel az adó kínálatá-

ban, és hányan állítják elő ezeket?
Összesen 19, hetente frissülő műsorunk 
van, ebből 11 saját gyártású. Kiemelném a 
Kérdezze Polgármesterét! című műsorun-
kat, hiszen az sem jellemző más televíziók-
ra, hogy a városvezető minden hónapban, 
élőben válaszol a nézői kérdésekre. Heti 
hírek című műsorunkban a kerületi és ön-
kormányzati eseményekkel foglalkozunk 
és saját gyártású sportműsorral is jelent-
kezünk Zöld-fehér hírek címmel. Továbbá 
másodközlésben – a hétvégi meccset már 
hétfőtől – adjuk a Fradi bajnoki labdarúgó-
mérkőzéseit, és márciustól nálunk is látható 

Kovács „Kokó” István Fradi TV-je. Mind-
ezeken kívül van kultúrával, közbiztonság-
gal, civil szférával, helytörténettel, idősek-
kel és fiatalokkal foglalkozó műsorunk is. 
Új műsorunk a Napirend után, amelyben a 
Képviselő-testület két kormánypárti és két 
ellenzéki tagját kérdezzük az ülésen meg-
hozott döntésekről. Vannak ugyan bedolgo-
zóink, az alapstábunk azonban csak néhány 
fős, ezért gyakran erőltetett tempóban, sok-
szor éjszakába nyúlóan vagy hétvégén ké-
szülnek a műsorok, illetve az utómunkák.  
Mindez megvalósíthatatlan lenne kollégáim 
helytállása nélkül, amiért sok-sok köszönet-
tel tartozom nekik.

V. L. 

Oláh Olívia Zalaegerszegen született, 
felsőfokú tanulmányait a Károli Gás-
pár Református Egyetem bölcsészka-
rán, magyar szakon végezte. Rádiós-
nak készült, majd a Duna TV-n futó, 
külső gyártásban létrejött Kalandozó 
című utazási műsor műsorvezetőjeként 
dolgozott. 2007 óta tevékenykedik Fe-
rencváros televíziójánál, 2013 óta fő-
szerkesztője. 2014-ben Polgármesteri 
Elismerő Oklevéllel jutalmazták a 9.tv 
főszerkesztőjeként végzett kimagasló 
szakmai munkájáért, Ferencváros kö-
zösségi életében betöltött szerepéért.

NÉVJEGY
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koncert Beregszászért
Húsvétvasárnap az esti szentmise után 
jótékonysági hangversenyt tartottak az 
Üllői úti Szent Kereszt templomban. A 
Ferencváros testvérvárosa, Beregszász 
polgárainak megsegítésére összegyűlt 
adományokat az önkormányzat juttatja 
el Kárpátaljára.

– Mindnyájan tudjuk, hogy a jó szándékú, jó-
kedvű adakozót szereti és megáldja a Jóisten – 
mondta Tóth Betty, a Ferencvárosi Művelődé-
si Központ igazgatója üdvözlésképpen, majd 
megköszönte a „házigazdának”, Kerényi La-
jos atyának, hogy a templomban rendszeresen 
helyt ad kulturális rendezvényeknek.
Lajos atya köszöntője után Ferencváros polgár-
mestere mondott beszédet. Bácskai János ki-
emelte: kötelességünk szolidaritást vállalni az 
elszakított országrészekben élő testvéreinkkel, 
hiszen az Ukrajnában dúló háború miatt Kár-
pátalja nagyon nehéz helyzetben van. – A 950 
esztendős Beregszász 13 ezer lakójának több mint fele a mai napig 
magyarnak vallja magát, a Ferencvárosban eddig magyar állam-
polgársági esküt tett 1300 ember közül pedig mintegy 200 testvér-
városunkból érkezett – közölte a városvezető, aki egyúttal Babják 
Zoltán, Beregszász polgármesterének üdvözletét és köszönetét is 
átadta a közönségnek.
A nagy sikerű, telt házas koncerten a Savaria Barokk Zenekar Né-
meth Pál Liszt-díjas karmester vezényletével korhű hangszereken 

adta elő Händel Feltámadási oratóriumát. Szólistaként közremű-
ködött Kolonits Klára, Jónás Krisztina, Bakos Kornélia, Szigetvá-
ri Dávid és Tomás Selc.

A hangverseny után a hívek és zeneszerető érdeklődők adomá-
nyaiból befolyt, közel negyedmilliós támogatást Ferencváros Ön-
kormányzata juttatja el Beregszász polgárai számára.

V. L.

Lázár Ervin mese- és prózamondó verseny
„A mesemondás művészete éppoly fontos, mint maguk a mesék.” (Boldizsár Ildikó)
Május 5-én, az író születésnapján Lázár Ervin-mesenapot rendez a József Attila-lakótelepi gyerekeknek, fiataloknak a „MEDÁLIÁK” 
Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület, a Dési Huber Művelődési Ház és a Börzsöny utcai Szabó Ervin Könyvtár.

Ennek részeként mese- és prózamondó versenyt hirdetünk 6–18 éves diákoknak. A vetélkedőn Lázár Ervin valamely meséjének, tör-
ténetének részletével lehet indulni. A történet dramatizálva, csoportban is előadható. Jelentkezési lapok beszerezhetők az iskolákban, a 
Dési Huber Művelődési Házban és a könyvtárban. A jelentkezéseket ugyancsak a Désiben és a könyvtárban lehet leadni, vagy e-mail-
ben a medaliak@gmail.com címre elküldeni 2015. április 24-éig.

Z. Mezei Erzsébet 

Jótékonysági csokitojásszedés
Limonádéval, palacsintával, játékokkal és élő nyuszik-
kal várta közös időtöltésre a kerületi iskolák tanulóit a 
Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat az FMK 
parkjában április 8-án délután.

A résztvevők ajándékokkal – elsősorban mesekönyvekkel és társas-
játékokkal – érkeztek, amelyeket a Fehérholló utcai Gyermekek Át-
meneti Otthona és a Fehérholló utcai Bölcsőde számára gyűjtöttek.

Urbán Szabó Sándor, Ferencváros ifjúsági polgármestere el-
mondta, a decemberi jótékonysági Mikulás-korcsolyázás folyta-
tásaként szervezték a mostani alkalmat.

A szabadtéri rendezvényen a gyerekek többek közt pókháló-labi-
rintusban, célba dobásban, kanálon egyensúlyozásban, tojáskere-
sésben és kézműveskedésben tehették próbára ügyességüket. Aki 
kifáradt, palacsintaevéssel, nyuszisimogatással tölthette az időt a 
kellemes tavaszi napon.           (forrás: www.ferencvaros.hu)
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Növekvő kereslet az albérletek iránt
A gazdasági válságból való kilábalás egyik reménykeltő jele, hogy az ingatlanpiaci forgalom érezhető és intenzív növe-
kedést mutat. Ez nem csupán a gazdaság felpörgése, hanem a gazdaságpolitikai döntések és a banki környezetváltozás 
számlájára is írható. A folyamat hatására az albérletpiac is csúcsra jár. A fővárosi és a ferencvárosi bérleményhelyzetről 
az ország legnagyobb ingatlanközvetítő cégének munkatársai tájékoztatták lapunkat.

– Az „egészséges” ingatlanpiaci forgalom 
évente országosan 150–170 ezer adás-
vételt jelent, a válság utáni esztendőkben 
azonban ez a szám tartósan 90 ezer alatt 
maradt. Tavaly már 100 ezer fölötti ingat-
lan cserélt gazdát – szemléltette adatokkal 
a pozitív változást Rutai Gábor, a Duna 
House (DH) kommunikációs igazgatója, 
aki szerint idén további 40 ezerrel nőhet 
a tranzakciók száma. Elmondta, az ingat-
lanhelyzetet számos tényező befolyásolja, 
melyek közt szerepel az állami támoga-
tások kiterjesztése, a növekvő hitelezési 
kedv és az alacsony banki kamat. Ez utób-
binak tudható be, hogy az albérleti piac 
hasonlóan felélénkült, mint az eladási. A 2 
százalék alatt tartott betéti kamatok miatt 
ugyanis sokan befektetési céllal vásárol-
nak ingatlant, amelyet aztán bérbe adnak.

Rutai Gábor szerint a befektetési célú 
lakásvásárlók kompenzálhatnák az albér-
letek iránti túlkeresletet, de a számok nem 
ezt igazolják. Azok ugyanis, akik deviza-
alapú jelzáloghitelük rendezése érdekében 
eladják lakásukat, rendszerint az albérleti 
piac keresleti oldalán jelennek meg. A ke-
reslet-kínálat aránytalanságát fokozza az 
is, hogy a kisebb településekről a nagy-
városokba vándorlók többsége szintén al-
bérletbe költözik. Az ingatlanközvetítők 
úgy látják, a felsőoktatásban tanulók nem 
járulnak hozzá jelentős mértékben a ke-
resletnövekedéshez, hiszen olyan állandó 
számú, sztenderd bérlői kört jelentenek, 
amely minden nyáron jól kiszámítható 
forgalomnövekedést eredményez. Sok 
szülő a magas bérleti díjak miatt inkább 
egy garzont vagy egy többszobás lakást 
vásárol főiskolás, egyetemista gyermeké-
nek. Ez utóbbi esetben 1–2 szobát rend-
szerint kiadnak a diáktársaknak, így meg-
spórolják a rezsi árát.
– A IX. kerületben a téglaépítésű, 50–60 
nm közötti albérleteket keresik leginkább, 
ezek havi átlagos bérleti díja 95–100 ezer 
forint. Egyszobás lakásokhoz Ferenc-
városban legolcsóbban 60 ezer forintért 
lehet hozzájutni – informálta lapunkat 
Kalmár-Berki Éva, a DH Mester utcai iro-
dájának vezetője. Elmondta, a főként bel-
ső- és középső-ferencvárosi garzonokba 
leginkább egyetemisták és egyedülálló fi-
atalok költöznének. Nekik a legfontosabb 
szempont a jó közlekedés, ezért sokan a 
4-6-os villamosvonal körzetét választják. 

A családosok inkább a zöldebb lakóne-
gyedeket keresik, ezért örömmel költöz-
nek Középső-Ferencváros rehabilitációs 
területének belsőkertes, játszóteres tár-
sasházaiba. Ezek rendszerint igényes ki-
alakítású, újabb építésű ingatlanok, ame-
lyek 120–150 ezer forintért bérelhetők. A 
legzöldebbként, legvirágosabbként em-
legetett József Attila-lakótelep házainak 
nagy részében nincs lift, viszont kiváló 
a tömegközlekedése; parkok, játszóte-
rek, bölcsőde, óvodák, több általános és 
középiskola, tanuszoda, jégpálya, élel-
miszer-áruházak, művelődési központok 
talalhatók a közelben. Ezért ide szintén 
inkább a fiatalok és a friss házasok köl-
töznek szívesen. 

A magasabb komfortfokozatú és árka-
tegóriájú lakást keresők körében az új 
építésű, nagyteraszos lakások (Toscana, 
Nanette lakópark), vagy a hatalmas te-
rekkel csábító loftok a legnépszerűbbek, 
ilyeneket 150–170 ezer forintért lehet ki-
bérelni. A IX. kerületben luxusingatlanok-
ból sincs hiány, többségük a Duna-parton, 
a Millenniumi városközpontban találha-
tó, de a Mester utcában is adtak már ki 
nagypolgári lakást 1000 eurós havidíjért. 
Ezekben, gyakran belsőépítész által terve-
zett teljes körű felszereltség, bútorozott-
ság és dekoráció várja a bérlőket.

Rutai arra figyelmeztet, a megállapodást 
követően készüljön egy korrekt, részletes 
bérleti szerződés. Ezzel ugyanis a későb-

biekben mindkét fél sok kellemetlenség-
től kímélheti meg magát. Arra minden 
bérlőnek számítania kell, hogy a főbérlő 
– minimum egyéves – „hűségidőt” szab 
meg, a fizetési feltételeknél pedig ajánla-
tos rögzíteni, mikor és mennyivel emel-
kedhet a bérleti díj, mivel egy váratlan, 
nagymértékű áremelés ellehetetlenítheti 
a fizetést. Abban is meg kell állapodni, 
milyen körülmények között szűnhet meg 
a bérleti viszony: fontos a több hónapos 
kiköltözési idő garanciája. 

Lényeges továbbá, hogy a bérlő elkérje a 
tulajdonostól a szolgáltatók által kibocsá-
tott nullás igazolásokat, és megbizonyo-
sodjon arról, hogy nincsenek közüzemi 
tartozások. A szakértő azt tanácsolja: be-
költözéskor – a későbbi kárviták elkerü-
lése érdekében – érdemes fényképekkel 
is dokumentálni az ingatlanban található 
műszaki és vagyontárgyak állapotát.

Az ingatlanosok jogkövető magatartásra 
buzdítják a tulajdonosokat. Hiszen, ha a 
bérbeadásból származó jövedelmük után 
nem adóznak, azzal nemcsak a törvényt 
szegik meg, de kiszolgáltatottabbá is vál-
nak: a bérlő esetleges visszaélése esetén 
nehezebben érvényesíthetik jogaikat. 

T. D.

Következő lapszámunkban a lakáspiac 
változásairól számolunk be.
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Sok pénzt hozhat 
az Európa-liga
Ötvenhárom nemzeti szövetség 214 egyesületét tömöríti a 
European Club Association (ECA, Európai Klubok Szö-
vetsége) nevű szervezet. Az ECA tagjai között öt magyar 
klub van, köztük a Ferencváros is. A szövetség marketing- 
és kommunikációs bizottsága 2013 novemberében Bar-
celonában, a Nou Camp Stadionban tartotta soros ülését, 
amelyen az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatóját, Orosz 
Pált beválasztották egy húszfős munkacsoportba.

Az ECA idei, éves közgyűlését Svédor-
szágban tartották a közelmúltban. Orosz 
Pál a Stockholmban elhangzottakról tájé-
koztatva elmondta, a jövőben jelentősen 
növekszik az az összeg, amelyet a Bajno-
kok Ligájában és az Európa-ligában már a 
selejtezőkörökben kapnak a csapatok. Így, 
ha a Ferencváros ezúttal túljut az Európa-li-
ga előcsatározásain, a költségvetéséhez ké-

pest nagyon jelentős összeget „kereshet”. 
Éppen ezért a Fradi reális célja, hogy be-
kerüljön a csoportkörbe. Ehhez Orosz Pál 
szerint – a szakmai stábbal történt egyez-
tetés alapján – maximum egy-két poszton 
kellene megerősíteni a jelenlegi keretet. Az 
Európa-ligában való induláshoz a bajnok-
ságban dobogón kell végeznie a Ferencvá-
rosnak, vagy meg kell nyernie a Magyar 

Kupát. Utóbbi sorozatban 
döntős a zöld-fehér együttes, 
míg az NB I-ben jó eséllyel 
pályázik a 2–3. helyre, így ter-
vét akár kétszeresen is megva-
lósíthatja az FTC.

A stockholmi ECA-köz-
gyűlésen bemutattak egy 
kézikönyvet a klubmenedzs-
mentről. Ennek megírásában 
Orosz Pál is közreműködött. 
A marketinggel foglalkozó 
részt a Fradi vezérigazgatója 
írta, aki nagy megtisztelte-
tésnek tartja a magyar lab-
darúgás, az FTC és önmaga 

számára is, hogy részt vehetett a kiadvány 
megalkotásában. Szintén az FTC Labda-
rúgó Zrt. vezérigazgatójához kapcsolódó 
hír, hogy „hazai pályán” is elismerték a 
klubvezető munkásságát. A Magyar Lab-
darúgó-szövetség NB I-es bizottságának 
vezetője, a Honvéd elnöke, George F. 
Hemingway a továbbiakban nem kívánja 
betölteni ezt a tisztséget, helyére a testület 
Orosz Pált választotta meg.

Megújult a Zöld Sas
Az FTC kabalaállata, a Zöld Sas a ‘90-es évek elején jelent meg a Fradi Üllői 
úti stadionjában. A szurkolók hamar megszerették a figurát, amelynek jel-
mezébe többen is belebújtak az elmúlt két évtizedben. A drukkerek önerőből 
„működtették” a régi sast, amelyet a klub nemrégiben újra cserélt. A változta-
tás erősen megosztotta a Ferencváros híveit.

Az egyesület vezetése márciusban kérdezte meg a szurkolói kártyával rendelkező fra-
distákat, mi a véleményük egy új jelmez elkészítéséről. A klub hivatalos oldalán meg-
jelentek szerint a válaszadók 63 százaléka ezt jó ötletnek tartotta. Sőt, 90 százalékuk 
támogatta, hogy az új sas egy mozgékonyabb kabalaállat legyen, illetve hogy ne csak a 
futballmeccseken jelenjen meg, hanem más Fradi-eseményeken is.

A több mint hét éve Zöld Sasként „szolgáló” drukker és sokan mások azonban úgy 
vélik, erre nem lett volna szükség. Az egyik szurkolói oldalon tartott szavazáson elsöprő 
többséggel utasították el a ferencvárosi hívek az új kabalát. Az egyéni ízlés kérdése, ki-
nek melyik tetszik jobban, az viszont tény, hogy a nagy európai kluboknál rendszeresen 
megújulnak a kabalafigurák.

Ami biztos: az új Zöld Sas a lapzártánk után lejátszott Újpest elleni derbin debütált az 
Üllői úti Groupama Arénában. Régi vagy új sas, a lényeg az, hogy minél több győztes 
meccsen buzdítsa a Ferencvárost!
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Együttműködés a jövő futballjáért
A közelmúltig az azonos klubszínek és az egykori Albert Flórián Stadionból a 
helyi pályára átkerült székek jelezték, hogy a Pilisi Labdarúgó Klub (PLK) és a 
Ferencváros közel áll egymáshoz. A két egyesület együttműködési megállapodása 
azonban új megvilágításba helyezte a PLK és az FTC kapcsolatát.

A Pest megyei, 12 ezres város sportegye-
sülete, a Pilisi Labdarúgó Klub 1917-ben 
alakult. Számos kiváló futballista kezdte 

pályafutását a zöld-fehéreknél, jelenleg kö-
zel kétszáz igazolt játékosa van. A 2014-
es esztendő több nagy sikert hozott a PLK 
számára. Ötven év után ismét bejutott az 
Amatőr Kupa döntőjébe, ahol győzött a 
felnőttcsapat, amely megnyerte a megyei 

II. osztályú bajnokságot is. A most zajló I. 
osztályú küzdelemsorozatban a pilisiek a 
középmezőnybe tartoznak.

Ezzel a lelkes embereket tömörítő egyesü-
lettel kötött együttműködési megállapodást 
a Ferencváros. Ennek értelmében az FTC 
szakmai segítséget nyújt a PLK-nak, a kor-
osztályos csapatok pedig edzőmérkőzése-
ket játszanak egymással a Fradi és a Pilis 
sporttelepén. A szatellitklub vezetőit, szak-
embereit meghívják a Ferencváros szakmai 
napjára, és meglátogathatják a fővárosi 
zöld-fehérek edzéseit is.

A kooperáció mindkét klub számára hasz-
nos. A pilisiek legtehetségesebb fiatal futbal-
listái a népligeti edzőközpontban nyugat-eu-
rópai körülmények között tréningezhetnek, 
míg a Fradi utánpótlásának vezetői közelről 
figyelhetik a PLK ifjú labdarúgóit, és az arra 
érdemeseket az FTC-hez irányíthatják.

Megmozgatták a családot
Családi sportnapot szervezett Ferencváros Önkormányzata a kerületben élők ré-
szére a Vendel utcai tornacsarnokban március 28-án, szombaton. Az érdeklődők 
többféle hagyományos és kevésbé ismert sportágat is kipróbálhattak az ingyenes 
rendezvényen.

A délelőtt 9 órakor kezdődő 
bemelegítő foglalkozások 
után játékos versenyekkel – 
kötélhúzás, birkózás – foly-
tatódott a program. A bemu-
tatók során kevésbé ismert 
sportágakat is népszerűsí-
tettek az érdeklődők számá-
ra, hogy azok, akik kedvet 
éreznek hozzá, eljuthassa-
nak az egyesületekhez. 

A savate (francia boksz), 
illetve a canne de combat 
(botvívás) bemutató után családi és egyéni 
akadályversenyeken tehették próbára ma-
gukat a sportszerető ferencvárosiak. Az ese-
mény további változatos sportolási lehető-

ségeket is kínált: volt foci, kosárlabda, jóga, 
stretching, petanque, asztalitenisz, ultimate 
frisbee és crocinole táblajáték. A sportnapot 
közös levezetés, majd díjátadás zárta.

RÖVIDEN
két fradista az Eb-n
Az idei egyéni tornász-Európa-
bajnokságot április 13–19. között a fran-
ciaországi Montpellier-ben rendezik meg. 
A kontinensviadalon két ferencvárosi 
sportoló is a szerekhez lép. A Fradi fér-
fitorna-szakosztályának két kitűnősége, 
Vágner Levente és az elsőéves felnőttként 

induló Dudás Norbert is helyet kapott Ko-
vács István szövetségi kapitány négyfős 
csapatában.

Fekete gyémántok
A dorogi sportcsarnokban rendezték meg 
a birkózó Fekete Gyémánt-kupát, ame-
lyen 9 ország 90 juniorkorú sportolója 

lépett szőnyegre. A cseh, lengyel, litván, 
norvég, olasz, svéd, szlovák és ukrán ve-
télytársakkal megküzdő magyar fiatalok 
között több ferencvárosi is rajthoz állt. Két 
fradista nem talált legyőzőre: a 96 kg-osok 
között versenyző Török Zsolt, a 66 kg-os 
súlycsoportban pedig Jamamoto Arszen 
állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.
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Félreértések vígjátéka az FMK-ban
Margit egy tengerparti nyaralás során rájön, hogy a férfiak inkább a férjes asszonyokra buknak. Ebből az alaphelyzet-
ből indul ki Nóti Károly Maga lesz a férjem című fergeteges komédiája, amelyet a Turay Ida Színház társulata mutatott 
be az FMK-ban. Az önkormányzat jóvoltából a ferencvárosi nyugdíjasok ingyen élvezhették az előadást.

A bohózatból a ‘30-as években romanti-
kus filmvígjáték készült Jávor Pál és Ka-
bos Gyula főszereplésével. A szövegkönyv 
átdolgozásával és sok-sok zene hozzáadá-
sával a színtársulat élvezhető és kacagtató 
előadást faragott a kissé poros komédiából. 
Ehhez persze jó alapot adott a szerző, aki 

mesterien, játszi könnyedséggel szövi a 
vígjátéki cselekményt, miközben egy pil-
lanatra sem hagyja a nézőt poénok nélkül. 
A darab főbb szerepeiben az idén Kossuth-
díjjal kitüntetett Hűvösvölgyi Ildikót, Mikó 
Istvánt, Rárósi Anitát, Sövegjártó Áront és 
Szacsvay Lászlót láthatta a közönség. 

Margit, a fiatal pesti lány azzal indítja el 
a bonyodalmakat, hogy a mihamarab-
bi férjszerzés érdekében feleségnek adja 
ki magát. A trükk bejön, hiszen talál egy 
vőlegényt egy gazdag amerikai farmer 
személyében, aki felkeresi menyasszonya 
állítólagos férjét, hogy rábírja őt a szakítás-
ra. A fortély azonban visszafelé sül el: a fi-
atal ügyvéd és „újdonsült neje” hamarosan 
egymásba habarodnak. Kész a káosz, pláne 
hogy a többi szereplőnek – ahogy az lenni 
szokott egy paródiában – még kevesebb in-
formáció jut, mint a közönségnek. Persze 
nem aggódik senki, mert amilyen könnyen 
összekuszálódott a lépten-nyomon dalok-
ban kinyíló történet, olyan egyszerűen ki 
is bogozódik, és az sem meglepő, hogy 
happy enddel zárul a móka.

Az 1937-es magyar filmben Csortos Gyu-
la játssza Szilvesztert, az ügyvéd kotnye-
les inasát, akit ezúttal Mikó István alakít. 
Muzikalitása, humora, kimunkált arc- és 
testbeszéde nemcsak felidézi elődjét, de 
felejthetetlen pillanatokat is okoz a nézők-
nek. A Turay Ida Színház a napokban arról 
tájékoztatott, a Szellem a spájzban című da-
rabját áprilisban láthatja utoljára a közönség 
Pásztor Erzsi főszereplésével.             T.  D.

A modern nő sorskérdései a Trafóban
Harmincas nők, kapunyitási pánik, gyerekvállalás: Kárpáti Péter új rendezése egy fiatal testvérpár sorsán keresztül 
mutatja be a „gyengébbik nem” jelenkori társadalmi státuszát, meghatározó döntéshelyzeteit. A Titkos Társulat frissen 
bemutatott Két nő című előadása estéről estére más arcát mutatja, hiszen a színészek kötött szöveg nélkül, improvizál-
va, sok humorral adják vissza a mai magyar valóságot. 

Az előadás kiindulópontja Zsigó Anna szociológiai munkáján 
alapszik. Ebből kiderül, hogy a hagyományos család eltűnőben 
van, a mai 30-as nőknek pedig olyan problémákkal kell megküz-
deniük, amelyek egy-két évtizeddel ezelőtt ismeretlenek voltak. 
– Harminc esztendeje a többség a 20-as évei elején alapított csa-
ládot, a mai 30 évesek osztálytalálkozóján viszont kirívó, ha vala-
kinek már van gyereke – magyarázza a rendező, Kárpáti Péter. A 
fiatalok sokáig laknak a szülőknél, ritka az állandó párkapcsolat, 
alacsony a gyermekvállalási hajlandóság, a külföldre költözés pe-
dig szinte természetesnek számít. Ebben a társadalmi közegben 
próbálnak boldogulni a történet főszereplői.

A darab két testvérről, Roziról és Barbiról szól. Utóbbi Norvé-
giában él magyar párjával. Életvidám, de kissé esendő karakter, 
aki nehezen viseli az általa választott hideg világot. Másikuk egy 
zárkózott ösztönlény, aki Ferencvárosban él férjével és gyerme-
kével. A külföldön lakó nővér hazajön húgához, ám egyáltalán 
nem biztos, hogy az itthon jól elboldoguló Rozinak van szüksége 
segítségre. A rendező szerint az előadás csupán kérdéseket tesz 
fel és gondolkodtatásra késztet. Azt keresi, hogyan csúszik el az 
emberek közötti kommunikáció, ki, kit, hogyan nem ért meg, mi-
ként vezethet az emancipáció kiszolgáltatottsághoz, illetve mi-

lyen küzdelmeket kell megvívniuk a nőknek a mindennapokban. 
– Még sosem voltam ilyen izgalmas munkában – állítja Kárpáti 
Péter, ami annak is köszönhető, hogy csak a történet és a helyze-
tek rögzítettek, a szöveg nem. Ezáltal a darab a dokumentarista 
játékfilmekre hasonlít, melynek varázsát az életszerű szöveg hite-
lessége és természetessége adja. 

T. D.
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket vagy 
javaslataikat a programjainkkal kapcsolatosan a következő e-mail címen: idosugy@ferencvaros.hu vagy 
a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

Idősügyi programajánló
Angolnyelv-tanfolyam

Április 13., 20., 27. (hétfő) 14.00 óráig; 
április 16., 23. (csütörtök) 14.00 óráig
Borostyán Idősek Klubja (Knézich utca 17.)
Április 16., 23. (csütörtök) 11.00 órakor
Helyszín: Platán Idősek Klubja (Toronyház 
utca 11.)

Német társalgási klub
Április 13., 20., 27. (hétfő) 10.00 órakor
FMK (Haller utca 27.)

Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás 

Ingyenes internetezési lehetőség, tanács-
adás diákok közreműködésével
Április 13., 20., 27. (hétfő) 14.00–16.00 
óráig; április 16., 23. (csütörtök) 14.00–
16.00 óráig
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)
Április 16., 23.. (csütörtök) 15.30–17.00 
óráig
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimná-
zium (Toronyház u. 21.)

Számítógép-kezelői tanfolyam
Április 15., 22., 29. (szerda) 15.00–16.00 
óráig
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)
Április 15., 22., 29. (szerda) 15.30-16.30 
óráig
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimná-
zium (Toronyház u. 21.)

Gyógytorna
Április 15. (szerda) 11.00 órakor
Dési MH (Toronyház u. 17/b.)
Április 22. (szerda) 11.00 órakor

Dési MH (Toronyház u. 17/b.) és FMK 
(Haller utca 27.)

Vízitorna
Április 17., 24. (péntek) 16.00 órakor
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája, 
(Mester u. 19.) és Weöres Sándor Iskola 
uszodája (Lobogó u. 1.)

Természetjárás
Séta a vácrátóti arborétumban
Április 16. (csütörtök) 9.30 órakor
Találkozó a 3-as metró Városkapu megál-
lójánál lévő Volán-pénztárnál

Nordic walking kezdőknek
Április 14., 21. (kedd) 10.00 órakor
Nyúldomb, József Attila-lakótelep

Szenior Akadémia
Időskori fogyókúra: mire ügyeljünk?
Április 13. (hétfő) 17.00 órakor
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

Szenior Akadémia
Esések-veszélyek időskorban
Április 27. (hétfő) 17.00 órakor
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

„Szó és ember”
Urbán Péter Paradicsommadár  
c. novelláskötetének bemutatása
Április 14. (kedd) 14.00 órakor
FSZEK Börzsöny utcai könyvtára  
(Börzsöny utca 13.)

Komolyzenei koncert
Tavaszi pillanatok a Magyar Rádió  
vonósnégyesével
Április 15. (szerda) 17.00 órakor
FMK (Haller utca 27.)

„Nem csak a húszéveseké a világ!”
Táncdal-délután Endrődi Évával és 
Tibitonnal
Április 21. (kedd) 17.00 órakor
József Attila-lakótelep Közösségi Ház  
(Toronyház utca 3/b.)

Irodalomtörténeti séta
Ismerkedés Belső- és Középső-Ferencváros 
irodalomtörténeti emlékeivel
Április 29. (szerda) 10.00–12.00 óráig
Találkozó a Kálvin tér és Ráday utca sarkán

Festőklub
Április 28. (kedd) 13.00–16.00 óráig
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss utca 5.)

Macska- és állatbarátok klubja
Április 14. (kedd) 17.00 órakor
FMK (Haller utca 27.)

Egészség- és közbiztonságnap
Ingyenes orvosi előadások, konzultációk, 
szűrések, közbiztonsági előadás, kézműves 
foglalkozás, banki és mobiltelefon-tanácsadás
Április 14. (kedd) 9.00–13.00 óráig
József Attila-lakótelep Közösségi Ház  
(Toronyház utca 3/b.)

Orvosi előadás a cukorbetegségről
Április 28. (kedd) 14.30 órakor
FMK (Haller utca 27.)

Nárciszfutás
Április 17. (péntek) 10.00 órakor
Nyúldomb, József Attila-lakótelep

Kiemelt rendezvények
Egészség- és közbiztonságnap

Április 14-én 9.00–13.00 óra között kerül megrendezésre a Jó-
zsef Attila-lakótelepi Közösségi Házban (Toronyház utca 3/b.) az 
immár hagyománynak számító Egészség- és közbiztonságnap. Az 
érdeklődő időskorúak orvosi előadásokat hallgathatnak meg, in-
gyenes szűréseken vehetnek részt, illetve konzultációs lehetőséget 
kapnak a lakótelepi körzeti megbízottakkal.

Komolyzenei koncert

Szeretettel várjuk a komolyzenét kedvelő időskorúakat április 
15-én, szerdán 17.00 órakor az FMK-ba, ahol a Magyar Rádió 

vonósnégyesének tavaszköszöntő műsorát hallgathatják meg. Az 
előadáson felcsendülnek Vivaldi, Haydn és Borodin művei.

„Nem csak a húszéveseké a világ!”

A könnyebb műfaj kedvelőinek ajánljuk az április 21-én 17.00 
órakor kezdődő „Nem csak a húszéveseké a világ!” című táncdal-
délután programunkat, melynek a József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház utca 3/b.) ad otthont. Endrődi Éva és Tibiton 
előadásában kelnek életre a ‘60-as, ‘70-es évek jól ismert slágerei, 
melyekkel a táncdalfesztiválok hangulatát idézzük meg. Szóljon 
hangosan az ének…!
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Versszínházzal indult  
a programsorozat

Turek Miklós színművész Nappal hold kél 
bennem című versszínházi előadása nyitot-
ta meg április 9-én a Költészet napi prog-
ramsorozatot. A monodráma a költő utolsó, 
elképzelt éjszakájának története, melyből 
– versein keresztül – kirajzolódik a tragikus 
sorsú művész élete és személyisége.

– A versszínház műfaja az irodalom, a színház, 
a zene és a képzőművészet különleges ötvözete. 
Igazi összművészet, mely arra törekszik, hogy mi-
nél átélhetőbbé tegye a költeményeket – mondta 
el Turek Miklós, a műfaj „feltalálója”. Az előadás 
formája leginkább a monodrámára emlékeztet, a 
versszínházban azonban a történetet a költők éle-
te, a szöveget pedig kizárólag verseik szolgáltat-
ják. A József Attila-est egy soha meg nem íródott 
búcsúlevélként értelmezhető, melyben a művész 
versein keresztül vall magáról, a világról, a nők-
ről és a Mamáról. 

– Hátborzongató érzés, mi-
lyen nagyszerű lett volna 
találkozni vele, ami nem is 
lett volna lehetetlen: Faludy 
György mindössze öt évvel 
volt fiatalabb József Attilá-
nál, akit volt szerencsénk 
hosszú évekig személyesen 
is ismerni – mondta el a szí-
nész. A monodráma helyszí-
ne egy hűvös pince, melynek 
magányában, a kisablakból 
beszűrődő fény mellett dol-
gozott a költő. A fiatal po-
éta kezdeti élethelyzetét a 
Reménytelenül, a Mama és 
az Altató mutatja be, majd 
egyetemi éveit és szerel-

meit ismerhetjük meg, végül pedig a csalódott, 
lelkibeteg versfaragó képe dereng fel a néző előtt.

Turek Miklós versszínháza a 11. évadát kezdte 
meg az idén, a Faludy-, József Attila-, Petőfi- és 
Radnóti-estek mellett a színész Pilinszkyt, Adyt 
és kortárs költőket is tervez bemutatni. Turek 
Miklós rendhagyó irodalomórákat is tart kö-
zépiskolákban, sőt, egyetemeken is. – A diákok 
gyakran bejegyzik a vendégkönyvbe, hogy most 
jöttek rá, miről szólnak a versek, hiszen hús-vér 
emberré válik számukra az a költő, akit addig 
csak fekete-fehér nyomtatványként ismertek az 
iskolából – mondta el a színész. Szerinte a ver-
sek iránti érdeklődés a közhiedelemmel ellentét-
ben nő, a költészet pedig reneszánszát éli, igaz, 
nem csak a klasszikus értelemben. Ezt mutatja a 
költészetet divattá tevő slam poetry elterjedése 
és viharos sikere, de az igényes pop-rock dalok 
és rapszámok szövegei is költőiségükkel fogják 
meg a fiatalokat.                                           T. D.

A mellőzött poéta

– Nem kell megijedni, csak felolvasnám néhány versemet!

József Attila-
kvíz
A kerület leghíresebb szülöt-
te 110 évvel ezelőtt látta meg 
a napvilágot. Ennek alkal-
mából egy József Attilához 
kapcsolódó kérdéssort talál-
nak a megszokott helytör-
téneti kvíz helyett. A helyes 
válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre 
elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsoma-
got sorsolunk ki.

1. Melyik házban született a 
költő? Segítségül annyit eláru-
lunk, hogy megújult emlékhely 
működik az épületben. 
A) Gát utca 3. B) Telepy utca 5. 
C) Viola utca 7.
2. József Attila gyermekkorá-
ban gyakran kényszerült köl-
tözködni családjával. Hány 
különböző helyen laktak Fe-
rencvároson belül 1919-ig?
A) 7 B) 9 C) 19
3. Mi volt a költő édesanyjának 
foglalkozása, amelyre versei-
ben gyakran utalt is?
A) Mosónő
B) Szappanfőzőnő
C) Tanítónő
4. Ki volt a szegedi egyetem 
„fura ura”, aki eltanácsolta 
Tiszta szívvel című verse miatt?
A) Horger Antal B) Juhász 
Gyula C) Négyesy László
5. Ki az a magyar író, aki szin-
tén e dátumon, ám öt évvel 
korábban született, és jócskán 
túlélte József Attilát: 89 éves 
korában, önkezével vetett véget 
életének?
A) Márai Sándor B) Szerb An-
tal C) Tamási Áron
6. József Attilát egy tehervonat 
gázolta halálra Balatonszár-
szón. Melyik legendás magyar 
színművész, József Attila ver-
seinek ihletett előadója halt 
meg hasonlóképpen?
A) Básti Lajos B) Latinovits 
Zoltán C) Páger Antal

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

Ferencvárosban idén is méltóképpen tisztelegtek a Költészet Napja 
előtt. A háromnapos programsorozat kiemelt eseménye a 110 évvel 
ezelőtt született József Attila megújult emlékhelyének átadása volt. 
Erről és a többi Költészet napi programról következő lapszámunk-
ban olvashat részletesen.
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KuLTúrA

FMK gyermekszínház 
Mosolygó alma bérlet
Április 14-én, kedden 10 órától
Csodakaloda 
Zenés meseszínház, a Nevesincs Színház 
előadása
Belépő: 800 Ft
Csengő barack bérlet
Április 15-én, szerdán 10 órától
Az igazmondó juhászlegény
Zenés mesejáték, a Tihanyi Vándorszín-
pad előadása
Belépő: 800 Ft
Szóló szőlő bérlet
Április 21-én, kedden 10 órától
Hófehérke meg a törpék
Meseoperett, a Fogi Színház előadása
Belépő: 800 Ft

Kiállítás
„Mester és Tanítványa” 
Április 15-én, szerdán 17 órától 
Gránicz Tamás festőművész és Szalai 

Klára grafikusművész kiállításának meg-
nyitója
A tárlat megtekinthető május 6-áig 
A belépés díjtalan!

Színház
Szögény Dankó Pista – nótaszínház, 
nótashow
Április 16-án, csütörtökön 17 órától
Dankó Pista élete muzsikával elmesélve
Prímás: Suki Pista
Közreműködik:
Kalmár Magda Kossuth-díjas operaénekes 
Teremi Trixi Bársony Rózsi-emlékgyűrűs 
szubrett
Virág József színművész, énekes
Bozsó József színművész
Dankó Cigányzenekar
Belépő: 1500 Ft, nyugdíjas- és diákjegy: 
1000 Ft
Jegyinformáció: 06/1/216-1300-ás tele-
fonszámon, az info@fmkportal.hu e-mail 
címen, illetve személyesen az FMK-ban

Baba-mama Börze
Április 18-án, szombaton 9–12 óráig
A belépés díjtalan!

Strófa Trió vers-zene klub
Április 18-án, szombaton 18.30 órától
Belépő: 600 Ft

Tavaszünnep a Haller parkban
Április 25-én, szombaton 10.15 órától
A részletes programról a www.fmkportal.
hu weboldalon, a 1/216-1300-ás telefon-
számon vagy személyesen a Ferencvárosi 
Művelődési Központban tájékozódhatnak. 
Helyszín: Haller park (Haller utca és Mes-
ter utca kereszteződése)
A belépés díjtalan!

Ásványbörze
Április 26-án, vasárnap 9–16 óráig
Ásványok adásvétele, különleges ásvá-
nyok kiállítása, ásványból készült éksze-
rek, dísztárgyak vására 
Belépő: 400 Ft

Húsvétvárók népesítették be  
a művelődési központot
Húsvét a feltámadás ünnepe, az ünnepkör legelterjedtebb hagyománya a tojásfestés. Bár egy tojás a tenyerünkben is 
elfér, mégis a világot jelképezi. Húsvétra várva az emberek színekkel, formákkal díszítik a kifakadás előtt álló élet szim-
bólumát, ezzel is újjászületésre biztatva a hosszú télbe szenderedett természetet.

A Ferencvárosi Művelődési Központban (FMK) április 2-án hús-
véti készülődésre gyűltek össze a családok, amelyek vidám, szor-
gos csoportokban ajándékokat, díszeket készítettek. Kedvüket 
nem szegte a zord idő, a szél zúgása sem. A tenyérben megbú-
jók mellett egy hatalmas tojás díszítéséhez is hozzáláttak aprók 
és nagyok. Közös, elmélyült, egy-
mást inspiráló munkálkodás volt 
ez, melynek végeredményeként 
egy óriási, színpompás húsvéti to-
jást csodálhattunk meg. Láthattunk 
rajta ragyogó napot, tiszta égbol-
tot, zöldbe borult fát, tarka virágot, 
mókás emberalakot, még betűt és 
számot is, vagyis az egész színes, 
kerek világot. 

Az alkotómunka közben nyulak-
kal és egyéb kisállatokkal barát-
kozhattak vagy játékos feladvá-
nyok megoldásában vetélkedhettek 
egymással a gyerekek. Az esemény 
táncházzal zárult, a kicsik locsoló-
verseket, dalokat, táncokat tanul-
tak, amelyhez a talpalávalót Olasz 
György és bandája szolgáltatta, 
mint minden csütörtök délután a 
Höcögő táncházban. 

A Ferencvárosi Művelődési Központ szeretettel várja az érdek-
lődőket áprilisi programjaira, amelyekről részletesen tájékozód-
hatnak az FMK műsorfüzetéből, a www.fmkportal.hu weboldalon 
vagy személyesen a helyszínen. 

B. D. Á.



Ferencváros14 ÉLETMÓD

IMPRESSZUM
Ferencváros, 2015. április 13., XXV. évfolyam, 7. szám, ingyenes kétheti lap. ISSN 1789-7572. Megjelenik 40 ezer példányban. ▪ Felelős 
kiadó: Ferencváros Önkormányzata ▪ Főszerkesztő: Veres László ▪ Fotó: Ancsin Gábor ▪ Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László ▪ 
Nyomdai előkészítő: Heroes Group Kft. ▪ Terjeszti a Magyar Posta ▪ A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@ferencvaros.hu ▪ Levélcím: 
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

BOLhAPIAC
A Napfény utcai áruházak előtti területen
2015. április 25., szombat 9–13 óráig

Várjuk mindazokat, akik megunt régi háztartási eszközeiket, 
könyveiket, ruháikat, játékaikat vagy bármely használati 
tárgyukat szeretnék ily módon értékesíteni vagy elcserélni.

Jelentkezés a 217-1725-ös telefonszámon vagy a 
kornyezetvedelem@ferencvaros.hu e-mail címen április 22., 
szerda 12 óráig.

Az asztalok korlátozott mennyisége miatt az első 20 jelent-
kezőnek tudjuk biztosítani a helyeket, érkezési sorrendben, 
kizárólag előzetes regisztráció alapján.

Csak IX. kerületi lakosok vehetik igénybe, lakcímkártya 
bemutatásával.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Ferencváros Önkormányzata

FELhÍVÁS

Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodá-
si és Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes
VESzélyESHullADéK-GyűJTéSI AKCIóT HIrDET
2015. április 25-én, szombaton  
9.00–13.00 óra között
Helyszínek:
•  Napfény utca (Lidl áruház előtt)
•  Bakáts tér (Polgármesteri Hivatal épülete előtt)

•  Kerekerdő park (a park Márton utcai oldalán)
Környezetünk védelme érdekében kérjük, akciónkat minél na-
gyobb számban szíveskedjenek igénybe venni. 
Az akció kizárólag ferencvárosi lakosok számára, háztartási 
mennyiség átvételére vonatkozik! 
A következő veszélyeshulladék-gyűjtés időpontja: 
2015. július 4., szombat 

FÖLD NAPjA PROGRAMOK

Föld Napja a József Attila-lakótelepen
2015. április 25-én, szombaton 9–13 óráig a Napfény utca a gya-
logosoké!
• Bolhapiac
• Herbie és az ECDS tánciskola bemutatója 
• Ingyenes kerékpár-diagnosztika
• Karatebemutató
• Óriásfog
• Öko-kézműveskedés
• Ugrálóvár
• Veszélyeshulladék-gyűjtés
• Zenés kutyashow
• ZumParadise
• Sztárfellépő: Kökény Attila
…és még sok minden más…
Eső esetén a színpadi programok a Közösségi Házban (Toronyház 
u. 3/b.) kerülnek megrendezésre!
Részletek hamarosan a www.ferencvaros.hu-n és a plakátokon. 
A rendezvényen a részvétel ingyenes!

Ha szmogos az idő, inkább hajnalban fussunk!
Tavasszal sokan kezdenek sportolni a szabadban, azonban a nagyvárosokban a légszennyezettség sokszor olyan mérté-
kű, hogy a futás, biciklizés káros lehet a tüdőre. A Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának igazgatóhelyette-
se, Müller Veronika adott tanácsot arról, mire érdemes figyelni testedzéskor. 

– Sportolás közben nagyobb tüdőtartalékot 
kell mozgósítani, mélyebben lélegzünk, 
gyakrabban kell levegőt venni. Emiatt a 
szennyezőanyagok jobban lejutnak a tü-
dőbe, így nagyobb károsodást okozhatnak, 
mint ha valaki csak sétálgat – mondja a 
pulmonológus. A füstköd erős légszennye-
zettség esetén alakul ki. Két típusa létezik: 
a londoni vagy téli szmog és a Los Ange-
les-i, amit nyári szmogként is emlegetnek. 
Abban hasonlítanak, hogy mindkettő sok 
káros anyagot tartalmaz. A legártalmasab-
bak a nitrogén-dioxid, az ózon, a króm és 
a szállópor. Ezek belélegezve kapcsolatba 
lépnek a tüdő sejtjeivel, és különféle káros 
hatásokat, főleg gyulladást válthatnak ki, a 

nyálkahártya duzzadtabb lesz, szűkülnek 
a hörgők, több lesz a váladék, sőt, az arra 
fogékony egyénekben még tüdőgyulladás 
is kialakulhat. A 10 mikron átmérőjű ré-
szecskék nagy része nem jut le a tüdőbe, 
ha a sportoló orron keresztül lélegzik, ezért 
futás közben fontos így venni a levegőt.  

A szakember azt javasolja, ha szmogos az 
idő – évszaktól függetlenül – válasszuk a 
beltéri sportolást. Ha valaki mindenképpen 
a szabadban akar mozogni, érdemes kerül-
nie azokat az időszakokat, amikor a csúcs-
forgalom miatt megnövekedhet a levegő 
szennyezőanyag-tartalma. Kocogáshoz a 
hajnali órákat és a kisebb mellékutakat, 
parkokat javasolja. Ha valaki biciklivel 

jár dolgozni, tanácsa szerint próbáljon 
meg nem a főutakon, hanem a csendesebb 
mellékutcákon közlekedni. A védőmaszk 
segíthet, bár az igazán jók viselése – ame-
lyek kiszűrik a 2,5 mikron alatti részecské-
ket is – méretük miatt kényelmetlenséget 
okozhatnak.

– A testmozgás az egész szervezetre jóté-
kony hatással van. A tiszta levegőn végzett 
edzés lenne az ideális, de magának a spor-
tolásnak olyan sok pozitív élettani hatása 
van, hogy ha választani kell, még mindig 
jobban megéri közepes minőségű levegőn 
tenni, mint egyáltalán nem mozogni – zárta 
szavait Müller professzor asszony.

(forrás: Semmelweis Egyetem)
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Ferencváros Önkormányzata  
és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 

által közösen üzemeltetett, egyszerűsített 
panaszbejelentés és lakossági 

kapcsolattartás céljából létrehozott,  
0–24 óráig  ingyenesen hívható zöldszám:

 06/80/399-999www.válasz.hu

89x55.5_pest-budai.indd   1 2015.03.25.   16:44

hIRDETMÉNY
Tisztelt Szülők!
A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a gyermeknek ab-
ban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik élet-
évét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2015. szeptember 1.) 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. 

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. 
szeptember 1. előtt születtek és még nem járnak óvodába.

Az óvodai beíratás időpontja ez évben: április 20–24.
A hirdetmény teljes szövege, a felvétel iránti kérelem forma-

nyomtatványa, valamint az óvodai körzetek listája megtalálható a 
www.ferencvaros.hu honlapon.

KÖZLEMÉNY
Április 1-jétől a kormányhivatalban intézhetők  
a családtámogatási ügyek
A Magyar Államkincstár fővárosi és pest megyei igazgatóságától 
a Fővárosi Kormányhivatal hatáskörébe kerültek április 1-jével a 
családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő 
feladatok. Ilyenek például az anyasági támogatás, a családi pót-
lék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a 
nagycsaládosok gázárkedvezménye és a fogyatékossági támoga-
tás. 

A fővárosi állampolgárok számára is kedvező változás, hogy ez-
után jóval több ügyfélszolgálaton indíthatják el a családtámoga-
tási ellátásokkal összefüggő ügyintézést, a kérelmeket ugyanis a 
kormányhivataloknál, a járási és fővárosi kerületi hivataloknál és 
a kormányablakoknál egyaránt be lehet nyújtani.

A juttatások a jövőben is határidőben és változatlan összeggel 
érkeznek. 

Budapest Főváros Kormányhivatala

GONDOSKODó FERENCVÁROS

Tisztelt Kerületi Lakosok!
Ferencváros Önkormányzata elkötelezett az otthoni ügyintézés ál-
landó és biztonságos megvalósításában. Az „ügyek házhoz vitele 
szolgáltatás” az idős, beteg, mozgáskorlátozott, ügyeik intézésé-
ben egyéb ok folytán akadályozott emberek részére kíván segít-
séget nyújtani. A szolgáltatás az ügyfelek számára azonban csak 
korlátozottan vehető igénybe, alkalmazása a személyes ügyinté-
zést nélkülözhetetlen ügytípusok esetében nem lehetséges.

A telefonon történő igénybejelentést követően minden ügy egye-
di elbírálás alá esik a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáján. 

Otthoni ügyintézésre irányuló igényüket a 06/80/399-399-es 
zöldszámon kezdeményezhetik.

Ferencváros Önkormányzata

MEGhÍVó

Karateverseny a Vendel utcai Sportcsarnokban
A Tomoni Harcművészeti Sportegyesület április 25-én, szomba-
ton Bácskai János polgármester fővédnökségével utánpótlás-ka-
rateversenyt rendez. Délelőtt a legkisebbek kezdő versenyszámai 
lesznek, délben páros gyakorlatok és bemutatók következnek, 
délután pedig a középhaladók formagyakorlatai és küzdelmei ke-
rülnek sorra.

Helyszín: Vendel utcai Sportcsarnok, Vendel u. 10.
Időpont: 2015. április 25., szombat 10 órától kb. 18 óráig
A rendezvény ferencvárosi lakosok részére ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tomoni Harcművészeti Sportegyesület

PÁLYÁZATI FELhÍVÁS
Biztonságban szeretné tudni lépcsőházát, udvarát?
Kezdeményezze közös képviselőjénél!
Ferencváros Önkormányzata „Elektronikus megfigyelő rendszer 
2015.” címmel pályázatot hirdet a Középső-Ferencváros, a József 
Attila-lakótelep, valamint a MÁV-Aszódi lakótelep területén lévő 
társasházak és lakásszövetkezetek többlakásos lakóépületei részére 
elektronikus belső megfigyelő rendszer kiépítésére.

A pályázat leadási határideje: 2015. június 12., hétfő 12.00 óra
A pályázat benyújtásának helye: Ferencvárosi Közterület-felügyelet 

(1092 Budapest, Ferenc krt. 8.). Érdeklődni a 217-7107-es telefonszá-
mon, illetve a kozter@ferencvaros.hu e-mail címen lehet.

A pályázattal kapcsolatos további részleteket, illetve a pályázat 
benyújtásának feltételeit a www.ferencvaros.hu és a www.fvkf.hu 
honlapon találja.

FELhÍVÁS

A Máltai Szeretetszolgálat Albert Flórián úti Fürdő és Fertőtlení-
tő Állomása köszönettel fogad ruhaadományokat. A fürdő igény-
bevétele után tiszta ruhát kap minden rászoruló, ezért elsősorban 
férfiruhára, alsóneműre és cipőre van szükség. 

Cím: Fertőtlenítő Fürdő Állomás, IX. ker., Albert Flórián út 5–7. 
Telefonszám: 06/1/210-03-03. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
8.00–20.00.



Ferencváros16 KÖZÖSSÉG

REjTVÉNYFERENCVÁROSI GóLYAhÍR

Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Nyitrai Mór 
(2015. január 27.)

Selmeci zsófia 
(2015. február 3.)

Bozóki Buda 
(2015. február 5.)

Erdélyi Csenge Viola 
(2014. június 20.)

Simon Nikoletta 
(2014. december 30.)

Végh Viola 
(2014. december 23.)

József Attila 
(1905. április 11.)
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