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Idén is a Deák szikvízüzemben 
ünnepelte a kerület a Víz Világ-
napját. Napközben a gyerekeket, 
este inkább a felnőtteket várták.

CIVIL
Bemutatjuk a József Attila-lakó-
telepen működő Anyahajó Anya-
központot. Az önkéntes csoport a 
családok közösséggé kovácsolásán 
fáradozik.

Ferencváros Önkormányzata egész napos programsorozatot szervez a Költészet Napja tiszteletére. 13. oldal.

A Ferencvárosi Gyermek- és Ifjú-
sági Önkormányzat működésébe 
Rapi István és Urbán Szabó Sándor 
segítségével tekinthettünk be.
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INTERJÚ
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Megújul a Nehru part
A Petőfi híd és a Bálna épülete közti park felújításának tervismertetéssel egybekötött bejárására hívta Ferencváros 
Önkormányzata a helyi sajtó képviselőit március 16-án. A több mint 29 ezer négyzetméteren megvalósuló, őszre 
elkészülő rekonstrukció bruttó 460 millió forintos költségét a Fővárosi Önkormányzat Városrehabilitációs Keretéből 
biztosítják. A projekt célja – a jelenlegi zöldfelület-állományi érték megőrzése mellett – a minden generáció számára 
elérhető pihenési, rekreációs, illetve sportolási lehetőségek megteremtése, bővítése. 

Bácskai János polgármester kiemelte, a re-
konstrukció eredményeként a közel három-
hektáros területen megnövekszik a zöld 
felületek aránya, és meghosszabbodik az 
úgynevezett Bakáts tengely is. Ez azt jelen-
ti, hogy a Bakáts utca vonala – egy kettős 
sétány által – a park területén folytatódik.

– Biztos vagyok benne, hogy annak ide-
jén Ybl Miklós úgy álmodta meg a Bakáts 
téri templomot, hogy az összeköttetésben 
legyen a Dunával – mondta a városvezető, 
aki azt is elárulta, ígéret van arra, hogy még 

idén meglesz a pénz a templomrenoválásra, 
a következő években pedig megtörténhet a 
Bakáts tér és a Bakáts utca felújítása is.

Zombory Miklós alpolgármester, aki a 
körzet önkormányzati képviselőjeként 
vett részt a bejáráson elmondta, fontosnak 
tartja, hogy mindenki tisztában legyen a 
munkálatok céljával, hiszen fogadóóráin, 
illetve az utcán jártában-keltében rengete-
gen érdeklődnek tőle, mi épül itt, és hogy 
megmarad-e szeretett parkjuk. Hozzátette, 
ez Ferencváros legjobb levegőjű területe, 

ahová ő maga is gyakran hozza unokáját 
sétálni, játszani. Ezért a tervek ismeretében 
örömmel jelentheti ki, hogy a park sokkal 
szebb és jobb lesz a felújítást követően. 

Ferencváros Önkormányzata a Fő-
városi Önkormányzat TÉR_KÖZ 
városrehabilitációs pályázatán nyert támo-
gatást a Nehru-projekt I. ütemének megva-
lósítására. A parkrekonstrukció részleteibe 
Sándor Tamás okleveles tájépítészmérnök, 
a felújítás tervezője avatott be.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Folytatás a címlapról:

Játszótér
A munkálatok során a park középső részére 
helyezik át a játszóteret, amely jelentősen 
nagyobb lesz és jóval több szolgáltatást 
nyújt majd. A korábbi játszóeszközök egy 
részét átköltöztetik, és új, a különböző kor-
osztályú gyerekeket kiszolgáló játékokat 
is telepítenek. A játszóteret védő kerítés 
a tervezett terepjátékba integrálva, rejtve 
lesz kialakítva. 

Sportolási lehetőségek
A park valamennyi korosztálynak bizto-
sít majd sportolási lehetőségeket: a Petőfi 
híd alatti részen például egy többfunkciós 
extrémsportpályát alakítanak ki, amit gör-
deszkások, kerékpárosok vehetnek igény-
be. Szintén megújul a jelenlegi sportpálya, 
ami új aszfaltburkolatot, kézilabdakapukat, 
kosárlabdapalánkokat és korszerű labdafo-
gó kerítést kap. A sportpálya mellett kültéri 
fitneszeszközök elhelyezésével kiegészí-
tő sporttér alakul ki. A park déli területén 
5 darab sakkasztal telepítése tervezett. A 
közösségi játéktér dombok közé illesztett 
átmenő úttal lesz kiépítve, a környező, 
gyeppel fedett dombok a téli időszakban 
szánkódombként funkcionálhatnak. A 
parkhasználók biztonsága érdekében ke-
rékpárút nem lesz a területen, azt – a brin-
gás szervezetekkel egyeztetve – a Közrak-
tár utca felújításakor fogják kialakítani.

Zöld területek
Különösen nagy hangsúllyal szerepel a ter-
vekben a zöld felületek kialakítása, minősé-
gük javítása. A fákat szakszerűen gallyaz-
zák, a beteg, balesetveszélyes példányokat 
kivágják, ezzel párhuzamosan jelentős szá-

mú új, egészséges fát telepítenek. A parko-
sítás során 12 805 db új cserjét, félcserjét 
és 7444 db díszfüvet, hagymás növényt ül-
tetnek, illetve 11 és fél ezer négyzetméteren 
gyepesítenek. A Bálna közelében egy tágas 
zöld területet alakítanak ki, amely szabad-
téri rendezvények megtartására is alkalmas 
lesz. A Közraktár utca felöli árvízvédelmi 
fallal határolt területen egy biodiverz kertet 
hoznak létre, melyben honos és nemesített 
évelő, valamint egynyári növényekből álló 
magkeverékeket tesztelnek, különböző ülte-
tési technológiák alkalmazásával. 

A parkban a zöld felületek öntözését biz-
tosító automata öntözőrendszer létesül.

Utak, sétányok
A parkon belüli sétányok szilárd burkolatát 
elbontják, helyette stabilizált, vízáteresz-
tő burkolatot kapnak. A Duna-parti széles 
sétautat pedig a Bálna menti parti sétány 
folytatásaként térkőburkolattal építik ki. A 

terület közvilágítási rendszere is korszerű-
södik a szükséges kandeláberáthelyezések, 
valamint új lámpatestek telepítése által. A 
megújuló park területén összesen 126 padot 
és 66 hulladékgyűjőt helyeznek ki.

Új szolgáltatások
A Petőfi híd és a HÉV-megálló közé eső 
területen épül meg a főváros egyik legna-
gyobb, közel 1000 négyzetméter alapterüle-
tű, két részből álló (kis- és nagytestű kutyák 
szétválasztását szolgáló) kutyafuttatója.

A jelenlegi BKV-pavilon átépítésé-
vel büfét, valamint férfi, női, illetve 
pelenkázóasztallal felszerelt mozgássérült 
WC-t alakítanak ki.      V. L.

A Nehru part története
A Boráros tér északi részén a város egyik legnagyobb gabo-
naraktára, az Elevátor ház állt, melyet 1883-ban építettek. 
Mellette – egészen a mai Corvinus Egyetemig – közraktárak 
működtek. A II. világháborúban ezek közül több megsem-
misült, az Elevátor ház pedig súlyosan megrongálódott. A 
főváros vezetése az elbontása mellett döntött. 

1946 és 1964 között a Hídépítő Vállalat telephelye mű-
ködött itt, innen irányították a Petőfi híd újjáépítését, és az 
1964-ben átadott Erzsébet híd szerkezeti elemeit is itt állí-
tották össze. A Hídépítő Vállalat ezután levonult a területről, 
1966-ra elkészült az úgynevezett Boráros téri park Krizsán 
Zoltánné, Jancsó Vilmos és Mészáros Ferenc tervei alapján. 
Az átadóünnepséget 1966. május 27-én tartották.

A területet 1988-ban korszerűsítették, és az éppen Buda-
pestre látogató indiai miniszterelnök, Radzsiv Gandhi nagy-
apja, Dzsaváharlál Nehru (a független India első miniszter-
elnöke) tiszteletére Nehru partnak nevezték el. Itt állították 
fel 2006-ban a Roma Holokauszt Emlékművet (Szabó Ta-
más és Maurer Klimes Ákos munkája).

Dzsaváharlál Nehru 
(1889–1964)
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Kikötő kismamáknak
Anyává válni nem könnyű feladat. A folyamatot minden-
ki másképp éli meg, egy azonban biztos: szinte minden 
megváltozik az életükben azzal, hogy új jövevény érkezik 
a családba. A József Attila-lakótelepen működő Anyahajó 
Anyaközpont és Családi Kikötő civil, önkéntes csoportja a 
családok közösséggé kovácsolásán dolgozik, közös célokat 
valósít meg, valamint segíti a szülőket a babák fogadásá-
ban és nevelésében.

– Csapatunk lelkes önkéntesekből áll, akik kitartóan, időt és ener-
giát nem kímélve igyekeznek egymást segítő közösségé szervezni 
a lakókörnyezetükben élő családokat. Együtt találjuk ki a céljain-
kat, melyeket aztán együtt is valósítunk meg – mesél a vidám tár-
saságról Kustár Blanka, az ingyenes családi programokat szerve-

ző egyesület egyik alapítója. A 20–25 aktív tagot számláló csoport 
szándéka egy olyan támogató közösség megteremtése, amely a 
fogantatástól segíti az édesanyákat a mindennapi életvezetésben.

A kismamák egyebek mellett megtanulhatják, hogyan táplálkoz-
zanak, mozogjanak a terhesség alatt, de a babagondozásról is szám-

talan hasznos tippet kaphatnak, elsősorban egymástól. Az Anyahajó 
lényege ugyanis az önsegítés és a tapasztalatcsere. – Úgy gondol-
juk, mindenki ért valamihez, a saját tudását pedig bele tudja adni 
a közösbe – foglalta össze hitvallásukat Blanka. A találkozókon a 
résztvevők információkat cserélnek, feltöltődnek egymás társasá-
gában, megszűnik elszigeteltségérzésük, magabiztosabbak lesznek 
és újra társadalmilag aktívnak érezhetik magukat.

No, de milyen elveket vall a gyereknevelésről az Anyahajó csapa-
ta? Küldetésüknek tekintik a válaszkész gondoskodás, a személy-
központú kommunikáció, valamint a demokratikus nevelés-oktatás 
elveinek és módszereinek népszerűsítését. A családi programok 
mellett az egyesület Hordozókörrel, a nemzedékek találkozását 
elősegítő Tűre fel! horgoló- és kötőkörrel, tematikától mentes, laza 
együttlétet biztosító Szabad kikötővel, az újrahasznosítás jegyében 
megvalósuló Ökokreatív klubbal, valamint a szülők feltöltődését 
biztosító Gyerekmentes Övezettel várja az érdeklődőket. 

A csapatba tartozásból pedig kapcsolati és szellemi tőkét ková-
csolhatunk: az idejáró grafikus, építész, marketinges, informa-
tikus, jogász, tanár, lakberendező, könyvelő, szociális munkás, 
masszőr, túravezető vagy manikűrös mind megosztja tudását a kö-
zösséggel. A szervezet jelenleg azért küzd, hogy olyan anyaköz-
pontot hozhasson létre, amely mindennapos családi találkozóhely 
lehetne a tagok számára. Itt mód nyílna olyan új szolgáltatások 
indítására is, mint az anyák munkaerő-piaci reintegrációját segítő 
klub vagy a gasztro- és életmódklub – melyekre már többen je-
lezték igényüket. Az Anyahajó jó kapcsolatot ápol Ferencváros 
Önkormányzatával is, amely nemrég közérdekű szervezetté nyil-
vánította őket, valamint előkészítés alatt áll a felek közötti együtt-
működési megállapodás.
További részletek: www.anyahajokozpont.hu

T. D.

A felépüléshez az önismereten keresztül vezet az út
A droghasználat kiváltó okairól, következményeiről és a felépülés útjáról mesélt saját példáján keresztül Bajzáth 
Sándor addiktológiai konzultáns a ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) legutóbbi ülésén. A találkozón 
ismertették a következő hónapok szabadtéri rendezvényeit is.

A Mester utcai Fáy András Közlekedés-
gépészeti, Műszaki Szakközépiskolában 
tartott ülésen Rapi István KEF-titkár ar-
ról tájékoztatott, április 22-én tartják meg 
a KEF szakmai napját, amely tavaly Fe-
rencvárosi Café néven debütált. Az FMK 
kertjében megvalósuló eseményen a KEF 
három munkacsoportjának (prevenciós, 
kezelés-ellátási, bűnmegelőzési) szakmai 
elképzeléseit vitatják meg. Június második 
felében rendezik meg a már hagyományos 
FeriFeszt Drogprevenciós Napot, amely 
ezúttal a biztonságos szórakozás jegyében 
telik, és szabadidős foglalkozásokat, tájé-
koztató előadásokat kínál a fiataloknak.

A rendezvény fővendége ezúttal Baj-
záth Sándor (képünkön) addiktológiai 
konzultáns, felépülő drog- és gyógyszer-
függő volt. Az 50 éves férfi kendőzetlen 
őszinteséggel mesélt korábbi önpusztító 
életmódjáról, és arról, hogy a szeretet és 
biztonságérzet hiányából fakadó devian-

ciák miként tették tönkre életét. 
Sándor ötéves korában ismerte 
meg édesanyját, az eltelt idő alatt 
hiányzó meghittség, bizalom 
és elfogadás végül egész létét 
végigkísérte. A rengeteget dol-
gozó szülők a fiút anyagilag el-
kényeztették, kamaszként mégis 
képtelen volt önmagát elfogadni. 
Rossz társaságba került, mérték-
telenül ivott, majd a drogban ta-
lálta meg a boldogságot. 15 évig 
nem állt le, sokszor került bajba, 
felfüggesztett börtönt is kapott, 
de szülei – hol pénzzel, hol ügy-
véddel – mindig kimentették. Ti-
zenháromszor volt elvonón, mire sikerült 
végleg leszoknia. Szociális munkás lett, 6 
évig egy rehabilitációs intézetben, 12 évet 
pedig Csernus Imre alapítványánál dolgo-
zott. A szabadúszó konzultáns arra figyel-
meztetett, mivel a drogfüggőre nem hatnak 

a racionális érvek, fontos időben felfedez-
ni a problémát. Saját tapasztalata, hogy a 
szülőnek, bármennyire is sajnálja, nem 
szabad elnézni, támogatni vagy fenntarta-
ni gyermeke káros életmódját, mert annál 
nagyobb bajba kerülhet.     T. D.
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MEGHÍVÓ

Deákéknál a Víz 
Világnapján
1993 óta ünnepeljük március 22-én a Víz Vi-
lágnapját, melynek célkitűzései közt szerepel a 
tiszta ivóvíz fontosságának tudatosítása, az egyre 
csökkenő vízkészlet megóvása, figyelemfelhívás a 
vízpazarlásra, valamint az élő vizek szennyezésére.

E dátumon immár tizenegyedik éve nyílt napot tart Már-
ton utcai telephelyén Ferencváros patinás családi vál-
lalkozása, a Deák szikvízüzem. A rendezvényen Deák 
László az óvodásoktól a felnőttekig mindenkit szívesen 
invitált egy pohár igazi hungarikumnak számító szódá-
ra. A „Pro Urbe Ferencváros” díjjal kitüntetett vállalko-
zó családja több mint 90 éve, négy generáció óta foglal-
kozik szikvízgyártással a kerületben.

– Hála Istennek évről évre sikeresebb a nyílt napunk, nagyon 
sok iskolás, óvodás gyermek jön el, akikkel megismertethetjük 
a jó minőségű víz fogyasztásának fontosságát, valamint a szóda-
vízkészítés rejtelmeit, remélve, hogy ők is szódavízfogyasztókká 
válnak majd – mondta el a szikvízkészítő mester.

A gyerekek a modern szikvízkészítés megismerése, a szódaKVÍZ 
kitöltése és a rajzolás mellett lelkesen próbálgatták a muzeális ér-
tékű, százéves szódagép működtetését is a mester felügyelete mel-

lett. Jutalmuk a saját kezűleg készített szódavízen túl egy névre 
szóló szódásinas-oklevél lett.

A nap második felében felnőtt látogatókat, baráti társaságokat 
vártak beszélgetésre, és egy másik hungarikum, a fröccs kóstolá-
sára, melyet a jó magyar bor mellett valóságos szentségtörés más-
ból készíteni, mint kiváló minőségű szikvízből.

(forrás: ferencvaros.hu) 

Találkozás a közös kultúra és történelem jegyében
Első alkalommal rendezték meg március 16-án a Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Tavaszünnepét az 
FMK-ban. A rendezvénysorozat egy horvát származású magyar üvegművész, Szilágyi Csilla kiállításának megnyitójá-
val kezdődött a Ráday utcai Erlin Galériában.

– A IX. kerületben első ízben 2014-ben 
megalakult Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat a közösségépítést, a magyarság-
tudat mellett a horvát gyökerekhez való 
ragaszkodást és a kultúra ápolását, így a 
teljes asszimiláció elkerülését tekinti fő 
céljának, hiszen Szent István király sza-
vaival élve „az egynyelvű és egyszokású 
ország gyenge és esendő” – tudtuk meg 
Dobos Béla elnöktől.

A kiállítást, ezzel együtt a rendezvény-
sorozatot Kállay Gáborné nyitotta meg. 

Az alpolgármester 
egy Márai Sán-
dor-idézettel kezd-
te beszédét, majd 
örömét fejezte ki, 
amiért a mostani 
ciklusban felállt 
Horvát Nemzetisé-
gi Önkormányzat 
is csatlakozik kez-
deményezéseivel 
Ferencváros Ön-
kormányzatának 
most készülő Kul-
turális Koncepció-
jához. Ennek leg-
főbb jellemzője, 

hogy felkarolja a helyi, önszerveződésen 
alapuló kezdeményezéseket, a nemzeti-
ségek aktív bevonásával. 

A gyönyörű üvegmunkák megtekintése, 
valamint Kovács Marianna magyar és hor-
vát nyelven előadott meséje után a Ferenc-
városi Művelődési Központban folytatódtak 
a nap eseményei kézműves foglalkozással, 
tojásfestéssel – természetesen horvát motí-
vumokkal. A Tavaszünnepen a ferencváro-
si érdeklődőkön túl a határon túli Ligetvár 
(Draskovec), valamint a XIV. kerületi Hor-

vát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium (HOŠIG) diákjai, pedagógusai 
és az ott tanulók szülei is részt vettek. 

Mindkét iskola műsorral, előadással ké-
szült az eseményre: a HOŠIG például az 
Időutazás című színjátékban a két nép 
történelmének egyik közös pontjában, az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc-
ban szerepet játszó, horvát származású 
Mária főhadnagyot mutatta be.

(forrás: ferencvaros.hu)

Köszönjük, ha adója 
1%-val támogatja az

ERDÉLYI 
GYÜLEKEZETET
Örs vezér tere melletti központunkban
templom működik emlékkerttel, 
urnatemetővel, gazdag kopjafa- 

és viseletgyűjteménnyel.

Csend várja, hogy befelé és fölfelé 
tekintsen, értékek, hogy gazdagodjon,
lehetőség, hogy másokon segítsen.

Technikai szám: 0334
www.erdelyigyulekezet-budapest.hu
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Bejárás 
az Illatos úton
Ferencváros Önkormányzata korábban ígéretet tett 
arra, hogy folyamatosan tájékoztatja a kerületben 
élőket arról, aktuálisan mi történik a Budapesti 
Vegyiművek Illatos úti telephelyén. Ennek része-
ként szerveztek március 17-ére bejárást az egykori 
üzembe, amelyre a képviselő-testület tagjait, illetve 
az általuk meghívott személyeket várták.

A tízhektáros területen a 47 éve itt dolgozó Harkály József 
kalauzolta végig az érdeklődőket. A telepvezető elmondta: a 
140 évig üzemelő gyárban – amely 2007 óta áll felszámolás 
alatt – 2009 óta nem folyik termelés. Hangsúlyozta, a telephelyen 
korábban szabálytalanul tárolt veszélyes hulladékok és vegyi anya-
gok állami közreműködéssel történő elszállítása 2016 januárjában 
befejeződött. Erről a bejárás során a megjelentek, illetve a sajtó 
képviselői saját szemükkel is meggyőződhettek.

Következő lépésként a tényfeltárást kell elvégezni, amely után 
meg lehet majd határozni a további kármentesítési feladatokat. 
Ezek eredményeiről – a Pest Megyei Kormányhivataltól mint ille-
tékestől kapott információk alapján – Ferencváros Önkormányza-
ta a továbbiakban is tájékoztatni fogja a lakosságot.            V. L.

HÍRKÉP

Bartók Béla születésének 135. évfordulója alkalmából a Fe-
rencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola dísztermében hangversenyt 
adtak az intézmény azon egykori növendékei, akikből mára ne-
ves művészek, tanárok lettek.

Kifosztókat értek tetten
A IX. kerületi rendőrkapitányság eljárást folytat L. Atti-
la 52 éves és társa, B. Tamás 20 éves budapesti lakossal 
szemben, akik megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy 
március 19-én, a 6-os jelzésű villamoson, eltulajdonították 
egy alvó férfi bőröndjét. A sértett a cselekményből semmit 
sem észlelt, azonban a rendőrök az elkövetőket a Mester 
utcai villamosmegállóban tetten érték. A két férfit előállí-
tották a kerületi rendőrkapitányságra, ahol kihallgatásukat 
követően őrizetbe vették őket. A nyomozók megállapítot-
ták, hogy L. Attila és B. Tamás a közelmúltban további öt 
hasonló bűncselekményt követett el a fővárosban. Velük 
szemben a további eljárást a IX. kerületi rendőrkapitány-
ság folytatja le, egyúttal előterjesztést tettek előzetes letar-
tóztatásuk indítványozására.

RENDŐRSÉGI HÍREK

Hirdetési 
leHetőség
a Ferencváros 

újságban

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, 
hogy megnyílt a lakossági 

apróhirdetések, illetve a vállal-
kozói hirdetések megjelentetésének 

lehetősége lapunkban.

Amennyiben hirdetést adna fel, 
kérjük, igényét jelezze számunkra a 

szerkesztoseg@Ferencvaros.Hu 

e-mail címen.
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Hogyan működik az ifjúsági 
önkormányzat?
A Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat (FEGYIÖK) 2012-
ben azzal a céllal jött létre, hogy koor-
dinálja a kerületi fiatalok életét, prog-
ramokat szervezzen nekik, valamint 
demokráciára, önkormányzatiságra 
tanítsa őket. A szervezet működésébe 
Rapi István ifjúsági referens és Urbán 
Szabó Sándor ifipolgármester segítsé-
gével tekinthettünk be. 

� Mi a különbség a diákönkormányzat és 
az ifjúsági önkormányzat között?
Rapi István: A diákönkormányzat iskolai 
szervezet. Minden általános és középis-
kolában az osztályok képviselőket dele-
gálnak, akik vezetőt választanak maguk 
közül – ők alkotják a diákönkormányzatot. 
A FEGYIÖK ezzel szemben összkerületi 
szervezet, amelybe – akár a politikában a 
választókerületekből – az iskolákból ke-
rülhetnek be képviselők. Akik a legtöbb 
szavazatot kapják, tagjai lesznek az ifjú-
sági önkormányzat képviselő-testületének. 
A szervezet nagy előnye, hogy nemcsak az 
állami fenntartású iskolák, hanem minden 
(egyházi, alapítványi) intézmény képvisel-
teti magát. Választást kétévente tartanak. 
Az általános és középiskolás képviselők 
2014-ben választották meg Urbán Szabó 
Sándort, a Telepy Károly Tetnevelési Ál-
talános Iskola és Gimnázium akkor 10-es 
tanulóját és két alpolgármesterét.
� Hogyan lett belőled ifipolgármester?

Urbán Szabó Sándor: Épphogy diák-
önkormányzati képviselő lettem, amikor 
szóltak, hogy indulhatnék a FEGYIÖK 
választásán is. Megválasztottak, majd egy 
kétnapos tréningen csiszolódtunk össze a 
22 iskola 47 képviselőjével. Itt kiderült, ki-
nek mi az erőssége. Aztán jött a választás 
kampánybeszédekkel, választási progra-
mokkal, ahogy az lenni szokott. Mire fel-
eszméltem, már polgármester voltam.

� Milyen indíttatásból vágtál bele? 
U. Sz. S.: Közösségi embernek tartom ma-
gam, mindig örömmel tölt el, amikor látom 
a rendezvényeinken, hogy jól érzik magu-
kat a társaim. Az is vonzott, hogy beleszó-
lásom legyen a dolgokba, mert úgy gon-
doltam, ha bekerülök, megváltoztathatom 
azt, ami korábban nem tetszett.
� Mit csinál az ifjúsági önkormányzat a 
hétköznapokban?
R. I.: A valódi önkormányzatok mintájára 
működő testület éves munkaterv mentén 
dolgozik, hetente, kéthetente ülésezik a 
székhelyéül szolgáló H52 Ifjúsági Irodá-
ban, ahol megtárgyalják az iskolák felől 
érkező igényeket, megtervezik az általuk 
kitalált rendezvényeket, feladatokat osz-
tanak ki, költségvetést irányoznak elő. Az 
ifjúsági önkormányzat a Ferencvárosi If-
júsági Koncepció elvei mentén működik, 
amely azt a célt szolgálja, hogy a diákok 
maguk találják ki és szervezzék meg a 
számukra hasznos programokat. A tanulók 

kreativitásából született a szeptemberi If-
júsági Fesztivál, a Jam éjszakai sportnap, 
valamint az olyan jótékonysági akciók, 
mint a Mikulás-korcsolyázás vagy a hús-
véti vetélkedő. De a FEGYIÖK kerületi 
nagyrendezvényeken is megjelenik stand-
dal, és részt vesznek a KEF munkájában.
� Eközben képviselitek a választóitok 
igényeit is. Milyen ügyekben kérnek se-
gítséget?
U. Sz. S.: Mikor összeállt a testület, kap-
tunk furcsa megkereséseket. Az egyik is-
kolából például azt kérték a diákok, hogy 
legyenek rövidebbek a tanórák. De olyan 
felszólítást is érkezet, hogy mivel az igaz-
gatóhelyettes rosszul viselkedik, írjunk 
petíciót az eltávolítására. Természetesen 
ilyen ügyekben nincs hatáskörünk. Néha 
napi politikát is megpróbálnak behozni, 
amit viszont azonnal elutasítunk, mert egy 
apolitikus szervezetben ennek nincs helye. 

R. I.: Ha például egy tanuló úgy érzi, őt 
vagy diákjogait az iskolájában sérelem éri, 
fordulhat a diákképviselőkhöz, akik nem 
igazságot tesznek, hanem tanácsokkal se-
gítenek. Elmondják, hová fordulhat a prob-
lémával. Például a H52 szakembereivel 
(szociálpedagógus, pszichológus, mentál-
higiénikus) eredményesen megbeszélhet 
egy tanár-diák konfliktust. 
� Mennyire tudjátok érvényesíteni az ér-
dekeiteket kisönkormányzatként a nagy-
önkormányzat felé?
U. Sz. S.: Kiváló protekciónk van a hiva-
talban Kállay Gáborné ifjúságért felelős 
alpolgármester személyében, aki eddig 
bármit kértünk, segített megoldani. Szinte 
mindig dicséretet kapunk tőle a munkán-
kért. Rapi István pedig minden óhajunkat 
közvetíti a kerület vezetői felé.
� Két éve vagy polgármester. Miben gaz-
dagodtál ezalatt?
U. Sz. S.: Olyan emberekkel ismerked-
tem meg, akikre felnézek, lévén, én csak 
egy 19 éves fiú vagyok. Jó volt támogató 
szavakat kapni tapasztalt emberektől, akik 
biztattak a folytatásra. A rendezvényeink-
ből sokat tanultam és pozitív élményeket 
szereztem. A jótékonysági akciókon pedig 
átéltem, milyen remek dolog segíteni. 
� Mi leszel, ha nagy leszel? Politikus?
U. Sz. S.: Édesapám önkormányzati képvi-
selőként dolgozott, ezért a családban meg-
van a szellemiség, egyelőre azonban nem 

Urbán Szabó Sándor
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készülök politikai pályára. Kinéztem magamnak a gé-
pészmérnöki szakot, nyelvet tanulnék, de később szóba 
jöhet bármilyen közéleti munka.
� Mit ad a fiataloknak az ifjúsági képviselőség?
U. Sz. S.: A diákok fel sem fogják, milyen fegyvert 
kapnak ezzel a kezükbe: saját elképzeléseiket valósít-
hatják meg. A 9.TV-n például saját műsort készítünk. 
A FEGYIÖK Utódok című kétheti műsorát teljesen mi, 
diákok szerkesztjük és vágjuk.

R. I.: Kapnak egy jó közösséget, ahol kipróbálhatják 
magukat képességeik szerint. Leginkább a csapatmun-
kában lesznek erősek, és megtanulnak alkalmazkodni 
olyan szabályokhoz, melyek a munkahelyen várnak 
majd rájuk. Mivel az iskolákban kevés idő jut az élet-
re nevelésre, ezeken a feladatokon keresztül a tanulók 
megismerik önmagukat, megtanulnak szerepelni és kép-
viselni érdekeiket, de belekóstolhatnak az ügyintézés, a 
pályázatírás, a beszédírás és a motiválás fortélyaiba is. 
Megtanulják megnyerni a közönséget vagy a döntésho-
zót egy jó ügyért. Nem utolsósorban pedig nagy barátsá-
gok és szerelmek születnek a testületben.                     T. D.

Nyuszis programokkal segítették a gyermekotthont
Másodszor hívta meg a kerületi kisiskolásokat húsvéti rendezvényére a Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormány-
zat (FEGYIÖK). A diákpolitikusok ezúttal nyuszisimogatással és tojásfestéssel okoztak örömöt választóiknak, akik 
rászoruló gyerekeknek szánt ajándék fejében léphettek az FMK kertjébe.

A program a Mikulás-korcsolyázás tovább-
gondolásából született. Decemberben a di-
ákképviselők a Lobogó Jégcsarnokba hív-
ták vendégül a ferencvárosi tanulókat, akik 
a programért cserébe ajándékokat hoztak a 
FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthona 
és a Fehér Holló utcai Bölcsőde hátrányos 
helyzetű lakói számára. – Felvetődött, más 
ünnepek alkalmával is lehetőséget kellene 
biztosítani az adakozókedvűeknek, hogy 
kifejezhessék segítő szándékukat – mesélt 
az ötlet megszületéséről Urbán Szabó Sán-
dor ifjúsági polgármester. A H52 Ifjúsági 
Iroda és a FEGYIÖK közös, önkormány-
zat által támogatott húsvéti rendezvényét 
az FMK nemcsak a helyszín biztosításá-

val, de eszközökkel 
is segítette. A prog-
ramra érkező ta-
nulók belépésének 
feltétele ezúttal is 
használt, de jó álla-
potú játékok, társas-
játékok, könyvek 
leadása volt, melyek 
a rendezvény után a 
gyermekotthon és 
bölcsőde lakóihoz 
kerütek.

A verőfényes már-
ciusi napon több 
mint 200 fiatal láto-

gatta meg 
a húsvéti 
programot. 
A résztve-
vők 9 ál-
lomáson keresztül oldottak meg 
játékos feladatokat. Egy állomás 
teljesítéséért aláírás járt, melyekből 
ha mind a 9 összegyűlt, a csapatok 
jutalmul málnaszörpöt, friss goffrit 
és palacsintát kaptak az ifjúsági ön-
kormányzat tagjaitól.

Az ügyességi versenyen akadá-
lyokkal tarkított labirintuspályán 
kellett bekötött szemmel végigha-
ladni egy csapattárs navigálásával, 
de a próbák sorában a kvízjáték, 
az arcfestés és a hungarocelltojás-
festés is népszerűnek bizonyult. 

Egy másik feladatban bokorra kötött vers-
idézeteket, locsolóvers-részleteket kellett 
folytatni a nyúljelmezes képviselő előtt. A 
program fő attrakciója a nyuszisimogató 
volt, amelyen egy állatmenhelyről érkezett, 
öthetes nyuszikkal lehetett ismerkedni. A 
kertben felállított óriás gipszkarton tojáson 
végül minden résztvevő otthagyta ecsetje 
vagy filctolla nyomát. A H52 Ifjúsági Iroda 
hiphoptanfolyamáról érkezett oktató pedig 
rögtönzött táncóra keretében rövid koreo-
gráfiát tanított be a jelen lévő fiataloknak.

T. D.

Rapi István
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Tovább a megkezdett úton
Népes közönség előtt tartott szurkolói ankétot az Üllői úti stadionban a Ferencváros. 
A drukkereket Thomas Doll, a labdarúgócsapat edzője és Kubatov Gábor klubelnök 
tájékoztatta az aktualitásokról, valamint válaszoltak a fradisták kérdéseire.

Jó estét kívánok! Hajrá, Fradi! – köszöntötte a lelátón helyet fog-
lalókat Thomas Doll. A szakember beszélt a 2014 decembere óta 
megtett útról. Elmondta, amikor átvette a csapatot, nem volt sta-
bil, így először ezt a problémát kellett megoldani, és sikerült is 
elérni a dobogó harmadik fokát. A folytatásban is teljes bizalmat 
kapott a klubtól, amiért hálás. Doll és a gárda tovább járta a maga 
útját, amelyet – miközben igyekeztek megerősíteni az együttest 
– bajnoki ezüstérem, Magyar Kupa- és Ligakupa-győzelem sze-
gélyezett. Ma már hat válogatott játékosa van az NB I-et torony-
magasan vezető FTC-nek, és számos futballistára figyeltek fel 
külföldön is. Ám a sikeres BL-szereplés érdekében újabb minősé-
gi labdarúgókra van szükség.

A tréner válaszolt az egyes játékosokra vonatkozó kérdésekre 
éppúgy, mint a taktikai jellegűekre. Arról is beszélt, hogy a kül-
földi piacon behatároltak a Ferencváros lehetőségei, ezért mindig 
olyan futballistákat igazol, akiknek vagy lejárt a szerződésük elő-
ző egyesületüknél, vagy valamiért keveset játszanak ott. S hogy 
mennyi időre tervez a Fradinál? Még nem fejezte be munkáját, és 
ugyanúgy lobog benne a tűz, mint az elején.

Kubatov Gábor klubelnök megmutatta azt a 15 oldalas lis-
tát, amelyen az FTC által hosszabb ideje figyelt játékosok neve 
szerepel, posztonkénti bontásban. A klub szeretne felállítani egy 
olyan játékosmegfigyelői rendszert, amely egyedülálló lesz az or-

szágban. Ebben visszavonu-
lása után helyet kap Vladan 
Csukics is, aki a volt Jugo-
szlávia területén keresi majd 
a tehetségeket.

Nem maradhatott el a szur-
kolók és a vezetés közötti 
vitára vonatkozó kérdés sem. 
Kubatov Gábor elmondta, 
most sokkal nagyobb a meg-
egyezés esélye, mint eddig 
bármikor. Egyúttal bejelen-
tette, hogy a klub úgy dön-
tött: a 29. bajnoki cím közös 
megünneplése érdekében a 
stadionból történt összes kizárást azonnali hatállyal felfüggeszti, 
így a korábban kitiltott drukkerek is bejöhetnek az arénába.

Érkezett néhány kérdés más sportágakkal kapcsolatban is: 
az elnök beszámolt róla, hogy a Népligetben, a volt Építők-pá-
lyán tervezett ingatlanfejlesztés részeként felépül egy hoki- és 
curlingcsarnok, egy BL-meccsekre alkalmas kézilabdacsarnok és 
egy nagy uszoda is.

M. S.

A harmadik legjobb csapat
Ahogy arról már beszámoltunk, a 
nyolc éve zajló szisztematikus munka 
eredményeként a Ferencváros U14-es 
jégkorongcsapata bejutott a bajnoki 
rájátszásba. Szabó „Coca” István 
együttesével ennél is tovább szeretett 
volna lépni, a fiúk célja a fináléba 
kerülés volt.

Ebben a szakaszban a zöld-fehérek a 
Csíkszeredát egyszer legyőzték, egyszer 
pedig vereséget szenvedtek az erdélyi 
gárdától. A mezőnyből kiemelkedő MAC 
Budapesttel és a középszakaszban egy 
alkalommal már két vállra fektetett ifj. 
Ocskay Gábor Jégkorong Akadémiával 
azonban nem bírt a Fradi, így a negyedik 
helyen fejezte be a rájátszást.

Ezzel azonban még nem ért véget a 
bajnokság a srácok számára, a Csíksze-
redával ismét megmérkőztek a harmadik 
helyért. Nagy küzdelemben mindkétszer 
a székelyföldiek nyertek, így az FTC ne-
gyedik lett, a magyarországi csapatok kö-
zül pedig a harmadik.

– Az egész idényt nézve a legnépesebb 
korosztályban jól szerepelt csapatunk, bár 
nem sikerült bejutnunk a döntőbe – mond-
ta Szabó „Coca” István. – A rájátszásban 
voltak olyan meccsek, amelyeken nem 

tudták kihozni magukból a maximumot. 
Az elmúlt egy évben sokat fejlődtek tudás-
ban, de az akceleráltabb játékosokat beve-
tő riválisokkal nem bírtak. Ebben az élet-
korban rengeteget számítanak a testalkati, 
súlybeli eltérések, és ezek most nem a mi 
javunkra szóltak. A következő két évben 
fokozatosan eltűnnek ezek a különbségek. 
Van néhány olyan gyerekünk, aki idővel 
erőssége lehet a felnőttcsapatnak is.

A szakember arról is beszélt, reméli, hogy 
a társaság zöme együtt marad. Persze, bi-
zonyára lesznek távozók, és olyanok is, 
akik a jövőben inkább a tanulást részesítik 
előnyben. Ugyanakkor néhányan már je-
lezték, szívesen folytatnák pályafutásukat 
a Ferencvárosban. Ami pedig a többi után-
pótlásgárdát illeti, valamennyi teljesítette 
a kitűzött célt, azaz elégedett lehetnek a 
szakvezetők.

(ms)
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Közel az olimpiai szint
A Ferencváros atlétája, a sprinter Pásztor Gábor idén is megfutotta a július-
ban Amszterdamban sorra kerülő Európa-bajnokság indulási szintjét. A két 
éve az Egyesült Államokban élő és edző futó 200 méteren ért el 20,60 mp-es 
eredményt, ezzel közel került az olimpiai szintidőhöz is.

Az FTC rutinos, 1982-es születésű atlétája 
már tavaly júniusban is teljesítette az Eb-
szintet. Pásztor Gábor a bulgáriai Sztara 
Zagorában, a csapat Európa-bajnokság 
keretében érte el a remek eredményt.

Az Amerikában élő, de a versenyeken a 
Fradi színeiben rajthoz álló sportember 
legutóbb a floridai Miamiban öregbítette 
saját és klubja hírnevét. Ez évben először 
indult versenyen, és azonnal letette a 
névjegyét: 20,60 másodperccel elsőként 
ért célba, ami 34 (!) századdal jobb, mint 
eddigi legjobb ideje. Új egyéni csúcsával 
Gábor jelenleg nyolcadik a 2016-os vi-
lágranglistán. Ha ilyen ütemben javulnak 
az eredményei, akár az olimpiai szintet is 
megfuthatja, amitől már csak egy tizedre 
van (20,50). Igaz, ehhez minden körül-
ménynek – időjárás, szél, napi forma stb. 
– tökéletesnek kell lennie.

Magyar vágtázó ennél jobb időt leg-
utóbb tizenhét évvel ezelőtt ért el. Akkor 
Németh Roland 20,49-et futott, azóta vi-
szont senki sem tudta megközelíteni ezt 
az eredményt.

Pásztor Gábor májusban csatlakozik 
ismét a Ferencváros atlétáihoz, majd 
részt vesz a nagyobb magyarországi vi-
adalokon. Júliusban pedig következik az 
amszterdami Olimpiai Stadionban meg-
rendezendő Európa-bajnokság.

M. S. 

Taroltak a tekézők
A Ferencváros népligeti tekepályáján 
rendezték meg a budapesti területi egyé-
ni bajnokságot. Mindkét nemnél hazai 
győzelem született, sőt, a hat érmes hely 
közül ötöt a fradisták szereztek meg.

A női mezőnyben szó szerint zöldbe borult a 
dobogó. A bajnoki címet Szabó Mónika nyerte 
el, aki elsősorban remek tarolásainak köszön-
heti elsőségét. Egyedül ért el kétszáz fa feletti 
teljesítményt, a teli dobásban pedig a harma-
dik legjobb eredmény volt az övé, így össze-
tettben 591 fa került a neve mellé.

Bordács Dorottya 579-cel a második helyen 
végzett; ő volt a mezőnyben az egyetlen, aki-
nek nem volt üres dobása, azaz minden alka-
lommal sikeres volt a gurítása. A bronzérmet 
Majzik Andrea vehette át, aki 559 fát ért el.

Rajtuk kívül még hat ferencvárosi hölgy 
indult a sportrendezvényen. Közülük Pe-
téné Bruszt Krisztina szerepelt a legsike-
resebben, 537 fás eredménnyel a hatodik 
helyen zárta a viadalt.

A férfiaknál Botházy Péter mindkét soro-
zatban a legjobbnak bizonyult, ráadásul nem 
volt üres dobása, így 648 fával megnyerte 
a versenyt. Klubtársai közül Farkas Sándor 
611 fás teljesítménnyel a harmadik, Aranyosi 
László 598 fával a negyedik helyen végzett. 
A hetvenöt tekést felvonultató területi baj-
nokságon további tizenhárom fradista spor-
toló állt rajthoz, közülük Mátraházi István 
569 fával a 14. helyen fejezte be a viadalt.

Ez az esemény kvalifikált a májusban sorra 
kerülő kelet-magyarországi területi döntőkre. 
Az eredmények alapján a nőknél nyolc, a fér-
fiaknál öt ferencvárosi tekés harcolta ki a rész-
vétel jogát. Ezeken a versenyeken dől el, hogy 
kik indulhatnak az országos bajnokságokon.

(m)

Élen a Fradi tornászai
A budapesti Tornacsarnokban rendezték meg a 2016-os férfi felnőtt csapat-
bajnokság első fordulóját. A Ferencváros nagy lépést tett a címvédés felé.

A férfitornászok csapatbajnokságát 1975-ben nyerte meg először a Ferencvárosi TC. 
A zöld-fehérek a következő két évtizedben még kétszer lettek aranyérmesek, majd 
1999-ben megkezdődött a Fradi sikerszériája, amely kisebb megszakításokkal máig 
tart. Az azóta eltelt időben csak öt olyan esztendő volt, amikor nem a ferencvárosiak 
szerezték meg az első helyet. Különösen 2006 és 2012 között remekeltek a fradisták, 
amikor zsinórban hétszer lettek bajnokok. Két év szünet után tavaly ismét az FTC 
örülhetett az aranyéremnek, a Népligetben pedig abban bíznak, hogy ez egy újabb 
nagyszerű sorozat kezdete.

A 2016-os csapatbajnokság márciusi, első fordulójában remekül teljesítettek a zöld-
fehérek. Ezen a versenyen csapatonként öt tornász mutathatja be gyakorlatát, de csak 
a három legjobb eredmény számít. A hat szer közül négyben (talaj, gyűrű, ugrás, kor-
lát) a ferencvárosiak kapták a legtöbb pontot, nyújtón holtversenyben végeztek a Bp. 
Honvéddal, és csupán lólengésben szorultak két tizeddel a Győri AC mögé. Összesí-
tésben a Babos Ádám, Vágner Levente, Dudás Norbert, Schweigert Dávid és Boncsér 
Krisztián alkotta együttes (edzők: Janik Pál, Kerekes Zsombor, Deák Zoltán) 252,300 
pontot gyűjtött, ezzel több mint hét pontot vert a második helyezett győriekre. A csb-n 
részt vett a fiatalokból álló, háromtagú második csapatunk is, Fehér Márk, Bilics Ben-
ce és Selmeczi Bánk a negyedik helyen zárta az első fordulót.

A bajnoki címről döntő második forduló november végén, Győrött lesz. A Ferenc-
város felnőtt tornászai legközelebb április elején mutatják be tudásukat a május végi 
berni Európa-bajnokság első válogató versenyén.   

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

1. Ki volt Mihálkovics Géza, a 
Mihálkovics utca névadója?
A) 18. századi postamester
B) 19. századi orvos, anatómus
C) 1956-os hős, a Tűzoltó utcaiak tagja

2. Mi volt az eredeti funkciója az 
1963-ban átadott FMK épületének?
A) Rendelőintézet
B) Kultúrház
C) Úttörőház

3. Ferencváros lakossága a 2011-es 
népszámlálás óta folyamatosan nö-
vekszik. Hányan laktak 2015. január 
1-jén a kerületben?
A) 47 415 fő
B) 59 121 fő
C) 78 013 fő

4. Hol található Ferencvárosban uni-
tárius templom?
A) Hőgyes Endre utca
B) Ráday utca
C) Üllői út

5. Mi nem igaz a kerületünket is érintő 
47B villamosra?
A) Vonalán kizárólag az új, CAF-
szerelvények járnak
B) Csak hétköznaponként reggel köz-
lekedik 
C) Kamaraerdő és a Deák Ferenc 
tér között közlekedik, kizárólag egy 
irányban

6. Melyik állítás nem igaz a Dandár 
utcai Zwack Múzeumra?
A) Itt található Közép-Európa legna-
gyobb, több mint 17 ezer darabból álló 
minipalack-gyűjteménye
B) Pincelabirintusában 500 tölgyfa 
hordóban érlelődik az Unicum
C) A múzeum galériáján megtekinthető 
a több mint 220 éves gyógynövénylikőr 
receptje

IDŐSÜGY

Előző lapszámunk nyertese: 
Atanasziadu Alexandra. Gratulá-
lunk! Jutalma átvételével kap-
csolatban e-mailben értesítjük. A 
helyes megfejtés: 1 – A, 2 – B, 3 – 
A, 4 – C, 5 – C, 6 – B. 

Felköszöntötték 
Elizabet nénit
A Napfény utcai Idősek 
Otthonában köszöntötte 
Bácskai János a 90 esz-
tendős Samec Vladimirnét, 
akit az intézmény lakói 
dalokkal, versekkel ünne-
peltek, majd egy táncelő-
adás következett, melyen 
Elizabet néni keresztlá-
nyának unokája is fellé-
pett. A polgármester sze-
rint szemmel látható, hogy 
jó közösség alakult ki az 
idősotthonban, egyúttal re-
ményét fejezte ki, hogy lakói jól érzik ma-
gukat Ferencvárosban, és szeretnek a kerü-
letben élni. A városvezető az ünnepségen 
sok ismerős arcot látott, akikkel szomba-
tonként a közeli termelői piacon rendsze-
resen találkozik, beszélget. 

Samec Vladimirné Kispesten született, 
az általános iskola elvégzése után kitanul-
ta a könyvkötő szakmát, 1966-ig a Szikra 
Nyomdában dolgozott. 1952-ben ment 
férjhez, ám tíz év után elvált. Csehszlovák 
állampolgárságú második férjét 1965-ben, 

egy társasutazáson ismerte meg. Egy év-
vel később összeházasodtak, és kiköltö-
zött Csehszlovákiába, ahol 1976-ig egy 
ruhagyárban dolgozott. Férje 2004-ben 
elhunyt, ekkor hazajött Magyarországra, 
egy évvel később beköltözött a Napfény 
utcai otthonba. Gyermeke nem született, 
de keresztlánya családjával tartja a kapcso-
latot. A rendkívül jó fizikai, szellemi kon-
dícióban lévő Elizabet néni jól érzi magát 
az otthonban, kötöget, mos, főz, takarít, 
bevásárol.

Vissza a forráshoz
A Mindentudás Akadémiája egyháztörténeti szemináriumán ezúttal Zila Péter, 
a Nagyvárad téri Református Egyházközség lelkésze tartott előadást a házas-
ságkötő teremben.

A lelkipásztor Albertirsáról származik, 
szülei mélyen élték meg vallásosságukat, 
ő 16 éves kora óta tartja magát gyakorló 
kereszténynek. Kelmefestő és vegytisz-
tító, valamint kádár szakképzettséggel 
dolgozott 23 éves koráig, ekkor kezdte 
meg tanulmányait a református teológi-
án. 1988-ban megnősült, feleségével és 
három gyermekével 2009 óta él Ferenc-
városban. Előadásában bemutatta a refor-
mációt, a református 
egyház életét, a magyar-
országi mindennapokat. 
A lelkész beszélt a luthe-
ri és a kálvini irányról, 
az előreformátorokról, 
a reformáció főbb taní-
tásairól.

– A reformáció a „visz-
sza a forráshoz” gondo-
lat mentén indult, hiszen 
a szó jelentése is vissza-
alakítás. Nincs más út, 
nincs más szabadulási 

lehetőség, mint Jézus Krisztus személye. 
Egyedül a Szentírásból ismerhetem fel Is-
ten útját, amelyet elkészített számomra – 
jelentette ki az előadó.

Zila Péter beszélt a Nagyvárad téri gyü-
lekezetről is, ahol a vasárnapi istentisztele-
tek alatt három csoportban foglalkoznak a 
gyerekekkel, de szerveznek találkozót idő-
seknek, valamint generációs táborokat is.

(forrás: ferencvaros.hu)
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Idősügyi programajánló 

IDŐSÜGY

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

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

A kezdő és haladó angolnyelv-tanfo-
lyam, a német társalgási klub, a kezdő és 
haladó számítógép-kezelői tanfolyamok a 
regisztrált résztvevők számára a szokásos 
időpontokban és helyszíneken kerülnek 
megtartásra.

Kiemelt rendezvények
Színes kulturális programokkal várjuk a 
kerületi időseket és a tavaszt április ele-
jén: 7-én tavaszköszöntő táncdaldélutánra 
invitáljuk Önöket, ahol együtt énekelhetik 
a jól ismert, örökzöld dallamokat Endrődi 
Évával, Berentei Péterrel, Tóth Évával és 
Leblanc Győzővel. A „komolyabb” műfajt 
kedvelőket április 16-án a Dési Művelődé-
si Házba várjuk, ahol az Endrődy Kamara-
zenekar ad koncertet. Szó és ember irodal-
mi beszélgetésünk vendége április 12-én 
Détár Enikő színésznő lesz, aki munkájá-

ról, emlékeiről és a Dolly és az ikrek című 
darabról mesél majd.

Folytatódik a Mindentudás Akadémiája 
előadássorozat, április 11-én a preparátori 
munka fortélyaiba avatja be az érdeklődő-
ket a Természettudományi Múzeum mun-
katársa.
Április 5-én új, személyiségfejlesztő fog-
lalkozás indul belső értékeink nyomában 
elnevezéssel. Az összejövetelek célja, 
hogy a bennünk lévő belső értékeinket új-

ból „élővé” tegyük, és így egy olyan em-
beri értékrend kialakításának legyünk a 
részesei, amire régóta vágyunk. Szeretettel 
várjuk a fejlődni vágyókat a Dési Művelő-
dési Házban.

Mitől betegszünk meg? Igaz, hogy fizikai 
tüneteink mögött lelki okok állhatnak? Ha 
igen, mit tegyünk, hogy újra egészségesek 
legyünk? Ezekre a kérdésekre is keressük 
a választ az április 14-i Törődjön többet 
egészségével! című előadásunkon.

Tavaszköszöntő 
Április 7. (csütörtök) 15.00
Táncdaldélután Endrődi Évával, Berentei Pé-
terrel, Tóth Évával és Leblanc Győzővel
FMK (Haller utca 27.)

Mindentudás Akadémiája
Április 11. (hétfő) 16.00
A preparátori munka – hóbort vagy tudomány? 
György Zoltán preparátor előadása
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

Szó és ember 
Április 12. (kedd) 14.00
„Dolly és az ikrek” – beszélgetés Détár Enikő 
színésznővel
FSZEK Boráros téri Könyvár (Boráros tér 2.)

Helytörténeti séta 
Április 13. (szerda) 10.00
Látogatás József Attila gyermekkorának  
emlékhelyein
Találkozó a Ferenc téren

Koncert
Április 16. (szombat) 16.00 
Az Erdődy Kamarazenekar tavaszköszöntő 
hangversenye
Dési Művelődési Ház (Toronyház utca 17/B)

Belső értékeink nyomában 
Április 5. (kedd) 14.00
Önismeret, személyiségfejlesztés
Dési Művelődési Ház (Toronyház utca 17/B)

Törődjön többet egészségével! 
Április 14. (csütörtök) 13.00
Orvosi előadás az Új Medicináról:  
betegségeink lelki háttere
Vöröskereszt (Mester utca 38.)

Elsősegélyklub  
Tanfolyamot végzettek részére
Április 11. (hétfő) 13.00 
Vöröskereszt (Mester utca 38.)

Macska- és állatbarátok klubja 
Április 13. (szerda) 17.00
FMK (Haller utca 27.)

Népdalkör 
Április 6.  (szerda) 13.00
Platán Idősek Klubja (Toronyház utca 11.)

Festőklub 
Április 5., 12. (kedd) 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss utca 5.)

Gyógytorna 
Április 6., 13. (szerda) 11.00 
Dési MH (Toronyház utca 17/B)
FMK (Haller utca 27.)

Vízitorna 
Április 1., 8., 15. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester utca 19.)
Weöres Sándor Iskola uszodája (Lobogó utca 1.)

3-1-2 meridiántorna 
Április 6., 13. (szerda) 15.00
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga  
időseknek 

Március 31., április 7. (csütörtök) 10.00
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház  
(Toronyház utca 3/B)
Az április 14-i foglalkozás technikai okok 
miatt elmarad!

Nordic walking 
Kezdő csoport
Április 13. (szerda) 10.00, Margitszigeti séta
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. épület 
földszintjén 
Haladó csoport
Április 14. (csütörtök) 10.00, Séta a Budai-
hegységben
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. épület 
földszintjén  A helyszínre való utazás tömeg-
közlekedéssel történik, a program az időjárás 

függvényében változhat.

Tánctanfolyam 
Én táncolnék veled… 
Március 30. (szerda) 14.00: Salsa, bachata
Április 6. (szerda) 14.00: A tanfolyamon 
tanultak átismétlése
Április 13. (szerda) 14.00: Tanfolyamzáró 
foglalkozás 
FMK (Haller utca 27.)

Természetjárás 
Április 2. (szombat) 10.00 
Tavasznyitó túra és játékos verseny a Budai-
hegységben. Találkozó a Margit híd budai 
hídfőjénél a HÉV-pénztárnál
A helyszínre való utazás tömegközlekedéssel 
történik.

Sakk-klub
Április 5., 12. (kedd) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Számítógép- és mobiltelefon- 
használati tanácsadás

Ingyenes internetezési lehetőség, tanácsadás 
diákok közreműködésével
Április 4., 11. (hétfő) 14.30–15.30
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és  
Gimnázium (Lónyay utca 4/C–8.)
Április 5., 12. (kedd) 15.00–16.00
Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium 
(Telepy utca 17.)
Március 31., április 7., 14. (csütörtök) 
15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
(Toronyház utca 21.)
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Történelmi akciósorozat 
Pannoniából
Mészáros Mihály Michael Mansfield néven vált ismert sci-fi és misztikus thriller szerzővé, majd rájött, hogy a római 
kornak szenteli írói munkásságát. Így lett Mansfieldből Marcellus Mihály, aki Pannonia hiteles történetét meséli el 
fiktív elemekkel tűzdelt történelmi regényeiben. A József Attila Irodalmi Szalon „Regényes történelem” sorozatának 
vendége katonai kísérettel érkezett az FMK-ba.

Az író két, talpig felfegyverzett római lé-
gionáriussal az oldalán lépett az előadóte-
rembe; Marcellus ugyanis az általa alapított 
Adiutrix Legio hagyományőrző csoport 
közreműködésével eredeti római vértek-
ben és fegyverek 
felhasználásával 
tart foglalkozáso-
kat, bemutatókat 
az ország számos 
rendezvényén.

Az eseményen 
arról beszélt, ke-
resztény nevelte-
tése határozta meg 
é lményvi lágát : 
édesanyja Hó-
fehérke helyett 
Dávidról, Ábra-
hámról, Mózesről 
és a többi bibliai 
hősről mesélt neki 
esténként. Mivel 
Jézus is a római 
korban élt, felnőttként egyre jobban érde-
kelte, ki volt Pilátus, Heródes és milyen 
korban éltek. 

Az író szerint a hitelesség elengedhetet-
len ebben a műfajban, ezért több időt tölt 
könyvtárakban kortörténeti, régészeti iro-
dalmat böngészve, mint a klaviatúra mö-
gött, amikor a már pontosan megtervezett 

regényt írja. Azt is bevallotta, bár sokan 
bírálják a hollywoodi történelmi filmeket, 
rá nagy hatást gyakorolt a Ben Hur és a 
Gladiátor, annak ellenére, hogy fikciós 
történeteket mesélnek el. Az irodalomban 

hiánypótló regényei zöme Pannóniában, a 
mai Dunántúlon játszódik, és mindig való-
ságos eseményeket dolgoz fel. Pannonia 
Romanum című regénysorozatának két 
darabja, A veterán és az Aquincum farkasa 
ma ajánlott olvasmány a nyolc évfolyamos 
gimnáziumokban. 2013-ban írta meg az 
Északi vihar című trilógiát, amely Marcus 

Aurelius Pannonia földjén folytatott há-
borúiról szól. A történetben olyan kitalált 
karakterek színesítik a cselekményt, mint 
a pannon származású szuperhős hadvezér, 
aki szenátorrá avanzsál. Marcus Aurelius 

közel 8 évet töltött 
pannóniai hadi-
táborokban, hogy 
védje határait a 
Dunán északról 
betörő germánok 
és a velük szövet-
séges, Alföldről 
támadó szarmaták 
ellen. Járt Szent-
endrén, de Bécs te-
rületén is gyakran 
megfordult. 

Marcellus végül 
a római császárok 
intő példájára hívta 
fel a figyelmet: „A 
történelem bebizo-
nyította, hogy min-

dig azok a császárok voltak jó uralkodók, 
akiket alkalmasságuk szerint választottak 
meg, és azokból lett zsarnok, akik örököl-
ték a címet. Marcus Aurelius nagy vétke, 
hogy fiát, Comodust tette meg császárnak, 
akiből elnyomó diktátor vált”.

T. D.

„Egy rózsaszál szebben beszél”
Ki ne ismerné, és ki ne tudná folytatni azonnal az „Én vagyok a bojtárgye-
rek…”, „A fuszulyka szára…” és az „Egy rózsaszál szebben beszél…” kezdetű 
csodálatos dalokat. Március 12-én, a Pinceszínházban mutatták be a János vi-
tézből készült daljáték születésének történetét feldolgozó darabot.   

Bakonyi Károly 1904-ben, a Király Színházban állította színpadra a Petőfi 
Sándor elbeszélő költeményéből készült daljátékot Fedák Sárival (!) a címsze-
repben. A darab zenéjét Heltai Jenő verseire Kacsóh Pongrácz szerezte.

Az „Egy rózsaszál szebben beszél’’ című zenés színházi est a daljáték szüle-
tésének viharos és drámai fordulatokban bővelkedő történetét idézi fel korabeli 
dokumentumok, levelek, visszaemlékezések, újságcikkek, kritikák, önéletraj-
zok, titkos naplók és a máig élő színházi pletykák, legendák, szóbeszédek alap-
ján.

Az előadás – amelyben természetesen elhangzanak a csodálatos dalok is – a 
zene, a szöveg, a színészi játék és a humor erejével repíti a nézőt a századelő 
nyüzsgő, forrongó Budapestjébe.

A darabot játsszák: Almási Sándor, Molnár Gyöngyi, Széll Attila. Zongorán 
közreműködik: Nyitrai László. Rendező: Vörös Róbert.
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A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAjÁNLójA

Költészet Napja Ferencvárosban
2016. április 11. 10.00–21.00

JÓZSEF ATTILA EMLÉKHELY
(Gát u. 3.)
10.00 GÁT-FUTÁS ferencvárosi iskolák 
Költészet napi gátfutással egybekötött 
irodalmi vetélkedője a Gát utcában
12.00 KÖZÖS SZAVALÁS ÉS KOSZO-
RÚZÁS a ferencvárosi iskolák közremű-
ködésével
14.00 és 16.00 órakor ingyenes tárlat-
vezetés a kiállítás készítőjével, H. Bagó 
Ilonával
Az emlékhely egész nap INGYENESEN 
látogatható!

KÖLTÉSZET VÁSÁRA VERSKON-
CERTEKKEL (Kálvin téri aluljáró) 
11.00–18.00 folyamatosan 
Megzenésített versek a színpadon 
Költészet Vására – könyvkiadók bemutat-
kozása, találkozás kortárs költőkkel

KOSZORÚZÁS A JÓZSEF ATTILA-
LAKÓTELEPEN (Valéria tér) 
14.00 koszorúzás a József Attila-szobor-
nál

FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY (Ráday u. 18.)
15.00 A Költészet napi versillusztrációs 
pályázat kiállítás-megnyitója és ered-
ményhirdetése

VERSKONCERTEK A RÁDAY UTCAI 
SZÓRAKOZÓHELYEKEN 
17.00–20.30 Költészet napi ajánlat  
a Ráday utca éttermeiben, kávézóiban –  
Az ajánlat 11%-os kedvezményéhez 
keresse a „költőpénzt”! 

PINCESZÍNHÁZ (Török Pál u. 3.)
16.00 Pódiumbeszélgetés József Attila 
halálának körülményeiről 
Meghívott vendégek: dr. Garamvölgyi 
László kriminálpszichológus, dr. Tarján 
Tamás irodalomtörténész és dr. Németh 
Attila pszichiáter 

KÖLTÉSZET NAPI GÁLAMŰSOR
Patrona Hungariae Iskola (Knezich u. 
3–13.)
19.00 Gálaműsor a Misztrál együttessel
Közreműködnek: a József Attila Vers-
Dal Fesztivál, a Ferencvárosi József 

Attila Versfesztivál és a HangHordozók-
Énekmondók verseny legjobb fellépői 
A gálaműsor ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött, kérjük, részvételi szándékát 
a 216-1300-ás telefonszámon jelezni 
szíveskedjen!

21.00 SZAVALJ VELÜNK A BAKÁTS 
TÉREN! 

József Attila Vers-Dal Fesztivál
Április 2. és 3. 9.00–21.00
Költők, versmegzenésítők és dalosok 
találkozója
Mindkét nap zenei produkciók, költői 
találkozók várják az érdeklődőket. 
Vendégünk lesz többek között Kukorelly 
Endre József Attila-díjas író, költő.
Szombaton gálaesttel, vasárnap díjkiosz-
tóval zárul a program.
Helyszín: Dési Huber István Művelődési 
Ház (Toronyház utca 17/B)
A belépés ingyenes!
Bővebb információ: www.versdalfeszt.hu

József Attila Irodalmi Szalon
Április 7. 18.00
Tavaszi forrás
Beszélgetés a József Attila Kör alkotóival
Bemutatkozik az Apokrif irodalmi folyóirat
A belépés díjtalan!

Roma táncház
Április 8. 18.00
Tánctanár: Farkas Zsolt, a Khamoro Bu-
dapest Band vezetője
A belépés díjtalan! 

Költészet Napi Ferencvárosi Cimborák
Április 9. 10.00–13.00
Háziasszony: Érdi Szabó Márta
10.00–13.00 Cimbora játszóház állatos 
versekkel 
Macskafelező, pillangókereső, csigame-
mória, kacsapárosító, sünhalászat, állatos 
dominó, varjúdobáló
11.00 Cimboránk a költészet! 
Interaktív verskoncert a Cimbora Duóval, 
játék József Attila-verseivel kicsiknek
A belépés díjtalan!
A rendezvény fővédnöke: Bácskai János 
polgármester

Höcögő táncház
Csütörtök 17.00
Magyar táncház gyerekeknek és családok-
nak kézműves foglalkozással, kéthetente 
élőzenével
Belépő: 300 Ft

LEGO-kiállítás és -börze
Április 15–17. 
Nyitva tartás: péntek, szombat 9.00–
18.00, vasárnap 9.00–17.00
A LEGO az a játék, amit nem lehet meg-
unni, mindig újat és újat lehet építeni be-
lőle, csak a képzeletünk szabhat határokat. 
A kiállítás mellett lesz játszóház, kreatív-
sarok és -börze, ahol kedvező áron lehet 
vásárolni készleteket, figurákat, kiegészí-
tőket és LEGO-elemeket.
Diákjegy: 300 Ft
Felnőttjegy: 500 Ft
Csoportoknak: 300 Ft/ fő (minimum 10 
fő)

További részletek: www.ferencvaros.hu
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Történetek egy süllyedő országról
Tudta, hogy a holland királyt hedonista életmódja miatt „Sör Hercegnek” becézik? Hallott arról, hogy míg a holland 
királyi korona a világ legpuritánabb fejdísze, addig a királyné tiarája a Föld legszebb és talán legdrágább darabja? A 
világjáró Horváth Edit a holland királyság mindennapjairól árult el kulisszatitkokat a Mindentudás Egyeteme szemi-
náriumán.

A több mint 1000 éves történelemmel 
büszkélkedő ország sokáig nem volt önál-
ló: évszázadokig a Németalföld része volt, 
amely kezdetben a Habsburgok, majd a 
spanyol királyság fennhatósága alá tarto-
zott 1815-ig. 

Hollandia területének több mint harma-
da (37 százaléka) tengerszint alatt fekszik, 
ezért élete a vízzel való küzdelemről szól. 
Az ország egyik szimbóluma, a szélmalom 
is ehhez a sajátossághoz kötődik: egykor 
ezekkel szivattyúzták ki a belvizet a föl-
dekről. 1953-ban óriási özönvíz pusztította 
el a déli területeket, ennek hatására épült 
meg a 65 betonzsilippel felosztott 3,5 km 
hosszú gátrendszer. Hollandia állandó ké-
szültségben van: ha drámaian megemelke-
dik a tengerszint, akár órák alatt 10–15 mé-
ter magas betonfallal képesek megtoldani 
a gátakat.

Mivel az ország régen óriási gyarmatbi-
rodalommal bírt, társadalma multikulturá-
lis: egyes negyedeiben 92 náció él együtt. 
Horvát Edit szerint a tenger elleni küzdelem 
tette őket toleránssá és együttműködővé. 

Az előadáson az is kiderült, New Yorkot is 
holland telepesek alapították Új-Amszter-
dam néven, majd mivel nem tetszett nekik 
a klíma, eladták az angoloknak, akik az 
angliai York hercege után nevezték el New 
Yorknak.

Hollandiában nincs koronázás, csak be-
iktatás. A trón lemondás vagy halál esetén 
örökölhető. Érdekesség, hogy az ország 
koronája szinte értéktelen: az aranyozott 
fejdíszt festett üveggyöngyök és színes 
fóliával bevont halpikkelyek díszítik, a 
korona ugyanis szerintük csupán szimbo-
likus tárgy. Más a helyzet a tiarával, amit 
III. Vilmos király készíttetett feleségének: 
iránta érzett csodálatát 555 db gyémánttal 
és 32 db kék zafírral fejezte ki. 

Beatrix holland királynő 33 évnyi ural-
kodás után 2013-ban mondott le a trónról, 
így 123 év után újra férfiuralkodót, és vele 
néhány botrányt is kapott az ország. Vilmos 
Sándort „Prins Pils”, azaz Sör Herceg né-
ven is emlegetik a sajtóban, a király ugyan-
is uralkodása elején imádott bulizni és inni, 
szinte minden fotón söröskorsó volt a ke-

zében. Nemcsak a sörivás nem illet királyi 
méltóságához: egyszer egy vásári vécécsé-
sze-eldobó versenyen is részt vett.

Feleségébe, az argentin származású Ma-
ximába egy vacsorán szeretett bele. A ki-
rályné akkor 28 éves volt, és a diktatúrát 
támogató bankvezér apjának köszönhetően 
fiatal kora dacára a bankalelnökeként dol-
gozott. A holland kormány ezért kijelen-
tette, Maxima apja nem vehet részt lánya 
királyi esküvőjén. A királyné éppúgy di-
vatikon, mint az angol Katalin hercegnő: 
kizárólag egyedi készítésű, 5–40 ezer dol-
lár értékű ruhákban mutatkozik a nyilvá-
nosság előtt, kalapgyűjteménye 500 dara-
bot számlál, amit külön stáb gondoz.  T. D.

Gyógyszer helyett tánc
Izgatottság, mosolygós arcok és készülődés a megújult Ferencvárosi Művelődési Központban – mind azt jelzi, hogy 
hamarosan kezdődik a hét egyik legjobban várt programja, az időskorúak táncórája.

Inotai Csaba hatszoros magyar bajnok versenytáncos oktatót kér-
deztük a kurzus hátteréről. Elmondása szerint a tanfolyam célja 
nemcsak a tánclépések elsajátítása, vagy alkalom teremtése a 
rendszeres testmozgásra, hanem a társas kapcsolatok kialakítása, 
a kapcsolatteremtés, a csoportszellem erősítése. 

Az itt kialakuló közösség a remények szerint segít az egyedül 
maradókon is, célt ad, lehetőséget kínál fel számukra. Az órákon 
nem csupán tánclépésekről, moz-
gáskultúráról esik szó, pozitív 
gondolkodás, életvezetési taná-
csok, táplálkozási tippek is helyt 
kapnak a foglalkozásokon. A tánc 
során fontos a test, a lélek és a 
szellem egyensúlya, harmóniája – 
Inotai Csaba erre is törekszik. 

Forgács Rózsa és Kardos Mi-
hály együtt érkezett, és ahogy 
mondják, ők nem az orvoshoz 
járnak, hanem táncolni. Ez tartja 

őket karban, emellett lelki feltöltődést is jelentenek számukra az 
órák.  

– A február 10-én indult tánctanfolyam ötletét az egyik részt-
vevő vetette fel korábban, miszerint: „nagyon jó lenne egy olyan 
foglalkozás, ahol megtanulhatnák a társastáncok alapjait, közben 
jó társaságban, vidáman tölthetnék az időt, és még a testüket is 
megmozgatnák”. Ők kérték, az önkormányzat pedig partner volt 

és megszervezte – mondta el la-
punknak Szűcs Ágnes, Ferencvá-
ros idősügyi referense. 

Hozzátette, a tanfolyam során 
népszerű klasszikus és modern 
táncokkal ismerkedhetnek az 
szépkorúak, a keringőtől a rumbán 
át a salsáig, tangóig, rockyig. A 
tízalkalmas sorozat végén bemu-
tatóra készülnek a résztvevők, és 
ha az érdeklődés megmarad, ősz-
től folytatódhatnak az órák.   M. K.
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Dr. Bácskai János polgármester

Baranyi Krisztina  (Együtt)

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

Fröhlich Péter (Fidesz–KDNP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)

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

Intzoglu István, 11. evk. (Független)

Jancsó Andrea Katalin (LMP)

Kállay Gáborné, alpolgármester

Pál Tibor (MSZP)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)

Szilágyi Zsolt (Jobbik)

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

    KÉPVISELŐI FOGADóóRÁK

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

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

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

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

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

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

Minden hónap első hétfőjén 
16–18 óráig. 
Helye: Fidesz-iroda, Lónyay u. 48.  
(Bakáts utca sarok)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő 

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)

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

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

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

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)

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

Zombory Miklós, alpolgármester 

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

óra, helye: Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér 14., 
II. emelet 38. Bejelentkezés az ügyfélszolgálati 
irodákon (IX., Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 
3/B) személyesen a hónap minden munkanapján, 
ügyfélfogadási időben.

GONDOSKODó 
FERENCVÁROS

Pályázati 
felhívások
Ferencváros Önkormányzata 
idén is pályázatot hirdet civil 
szervezetek, sportszerveze-
tek, kulturális tevékenységek, 
egyházi jogi személyek és 
egyházi szervezetek, nemzeti-
ségi önkormányzatok támoga-
tása témakörben. A pályázati 
felhívások megtekinthetők, 
a formanyomtatványok, ki-
töltendő nyilatkozatok letölt-
hetők a www.ferencvaros.hu 
honlapról.

A tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében 
Magyarországon minden gyermek köteles az 
intézményes nevelés-oktatásban részt venni, 
tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti 
– de legkésőbb az azt követő évben – tankö-
telessé válik. Az a gyermek, akinek esetében 
azt a szakértői bizottság javasolja, további egy 
nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, 
és ezt követően válik tankötelessé.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyer-
meket a szülő köteles beíratni a lakóhelye 
szerint illetékes vagy a választott iskola első 
évfolyamára.

A beiratkozás időpontja: 
• 2016. április 14. (csütörtök) 8–19 óra között
• 2016. április 15. (péntek) 8–18 óra között
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 
személyazonosítására alkalmas, a gyermek ne-
vére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt, továbbá az isko-
lába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanú-
sító igazolás eredeti példányát.
A gyermek felvételéről az iskolaigazgató dönt.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott 
döntés ellen – annak közlésétől számított ti-
zenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az 
igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntar-
tó jár el, és hoz másodfokú döntést.
Bővebben: www.ferencvaros.hu
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Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Volford Hanna
(2016. január 14.)

Kovács Bendegúz
(2015. decemeber 20.)

A Pinceszínház áprilisi műsora
3., vasárnap 10.00 Hanghordozók – Megzenésített  
   versek versenyének döntője
6., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary
   – Dixiland-klub
8., péntek 19.00 Hamlet
   – NYILVÁNOS FŐPRÓBA
9., szombat 19.00 Hamlet
   – BEMUTATÓ ELŐADÁS 
   a Budapesti Tavaszi Fesztivál  
   keretében
10., vasárnap 19.00 Tasnádi István: Finito
11., hétfő 16.00 Költészet napi kerekasztal- 
   beszélgetés József Attila haláláról
  19.00 „Egy rózsaszál szebben beszél” 
12., kedd 19.00 Nils Peter Juel Larsen: Blixen  
   bárónő szerelmei
13., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary 
   – Dixieland-klub
16., szombat 14.30 Két egyfelvonásos előadás ugyan 
   arról a témáról, szünettel:
   Vajda István: Pedig én jó anya  
   voltam
   Nagy Klára Katalin: 

   Süket halál, avagy matt
   az életnek
17., vasárnap 19.00 Herczeg Ferenc: Kék róka
18., hétfő 19.00 Molière: Tartuffe
20., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary
   – Dixieland-klub
21., csütörtök 19.00 Hamlet
22., péntek 19.00 Székely Csaba: Bányavirág
23., szombat 20.00 Molière: Tartuffe
24., vasárnap 19.00 Herczeg Ferenc: Kék róka
25., hétfő 19.00 Hamlet
27., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary
   – Dixieland-klub
30., szombat 11.00 Lázár Ervin: A Négyszögletű  
   Kerek Erdő
  19.00 Kelecsényi László: Négy király  
   meg egy bubi felolvasószínház  
   Tolnay Kláriról 

Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával 20 száza-
lékos kedvezményt kapnak a jegyek árából, a 60 év felettiek 
pedig további 10 százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá a 
belépőkhöz.

– Nem kirándulhatnánk inkább a Corvin moziba, 
Feri bácsi kérem?!

Itt a tavasz!


