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Bódi Margó énekesnő beszélt 
életéről, pályafutásáról, a kitörés 
lehetőségeiről a Női arcok című 
rendezvényen.

A LEGJOBB A MANÓLAK
„A mi bölcsődénk” országos 
pályázat fődíját nyerte meg 
a József Attila-lakótelepi bölcsőde.

Reggeltől estig tartó programsorozattal ünnepelték meg a Költészet Napját. 6. oldal.

Májustól a IX. kerületi 
rendőrkapitányságon is működik 
a lopott bicikli tulajdonosát 
beazonosító rendszer.
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Olimpikonokat, világbajnokokat 
látott vendégül Ferencváros 
A több IX. kerületi helyszínt is magába foglaló 2024-es olimpia és paralimpia esetleges megrendezésének hatásai, 
valamint a diáksport, a testnevelés és az esélyegyenlőség jelene és jövője voltak a témái annak a sportkonferenciának, 
amelyet április 18-án tartottak a Polgármesteri Hivatal üléstermében. Az előadók sportolók és sportszakemberek, a 
meghívottak pedig az önkormányzat képviselői, a kerületi köznevelési intézmények és sportegyesületek vezetői, test-
nevelői, edzői, valamint a hivatal munkatársai voltak. Az esemény végén átadták a „Ferencváros Sportjáért” díjat is, 
melyet idén Kű Lajos, az FTC egykori válogatott labdarúgója vehetett át. 

– Ferencváros 2014–2018-as sportkoncep-
ciójának egyik súlypontja a szabadidősport 
és az iskolai testnevelés, a másik pedig a 
létesítményi helyzet megoldása, amely 
szerencsésen egybeesik a 2024-es olimpia 
adta lehetőségekkel, hisz több tervezett 
helyszín Ferencváros területén található, 
illetve a kerülettel határos. Ehhez kapcso-

lódnak előadásaink sportolók, sportszak-
emberek közreműködésével – mondta el 
lapunknak Klenóczky Beáta, Ferencváros 
Önkormányzatának sportreferense, a kon-
ferencia főszervezője. 

A vendégeket Bácskai János polgármes-
ter köszöntötte, majd megnevezte a kerület 
három alappillérét: a városépítést, a kultú-

rát, valamint a Fradit, mely hazánk legis-
mertebb és legkedveltebb sportklubja. A 
„régi nagyok” elmondása szerint 117 éves 
történelme során az egyesület különböző 
szakosztályai sok hátrányos helyzetű gyer-
meknek adtak esélyt, reményt, elfoglaltsá-
got és életcélt – származástól függetlenül.

(Folytatás a 2–3. oldalon)
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Erre az integrációra, az esélyegyenlőség 
biztosítására törekszik a IX. kerület ma is, 
mind az oktatás, mind a testnevelés terén. 
Ahhoz, hogy Ferencvárosnak ne csak di-
cső múltja, de jövője is legyen, szükség 
van a sportra. A polgármester ezért remé-
nyét fejezte ki, hogy 2017. szeptemberben, 
Peruban „jól” döntenek majd a 2024-es 
olimpia rendezésének helyszínéről, támo-
gatva a kerületnek hatalmas fejlődést ígérő 
budapesti pályázatot.

Az előadások sorát Kovács „Kokó” Ist-
ván olimpiai bajnok ökölvívó nyitotta 
meg, aki egy reménybeli 2024-es magyar-
országi olimpia előnyeit mutatta be. Bár 
köztudott róla, hogy mind amatőr, mind 
profi szinten minden címet megnyert, 
mégis azt vallja: csak, aki belekóstol egy 
olimpia légkörébe, az tudja, mennyire 
más, mennyivel több ez, mint bármelyik 
más világesemény. Kokó elmesélte, hogy 
korábbi rendező országok polgárai azt 
mondták neki: számukra identitást, büsz-
keséget adott, hogy házigazdái lehettek az 
ötkarikás játékoknak. 

A Budapesti Corvinus Egyetem docense, 
a konferencia háziasszonya, András Krisz-
tina Az olimpia mint a társadalmi felzár-

kóztatás eszköze címmel tartott előadást. 
Szerinte egy magyarországi olimpia társa-
dalmi hatásai, bár pozitívak, számszerűen 
nehezen kifejezhetők, és a játékok lebo-
nyolítása után is hosszú ideig kihatnak. El-

mondta, láthatatlan társadalmi hatásoknak 
nevezhetők a nemzeti identitás és büszke-
ség erősödése, a hátrányos helyzetűekhez 
való közeledés, illetve a határokon innen 
és túl élő magyarság közös élménye. Ki-

jelentette, az „Agenda 2020”, azaz a 
gazdaságos olimpiák programja nem-
csak minden eddiginél nagyobb esélyt 
teremthet ahhoz, hogy Budapest si-
keresen kandidáljon a rendezésre, de 
a pályázók közül egyedül fővárosunk 
felel meg a kritériumoknak. Vetély-
társaink (Párizs, Róma, Los Angeles) 
ugyanis a klasszikus „megaolimpia” 
megtartásával neveztek.

Varga Tamás egykori kosárlabdázó, 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem docense „Ferencvá-
ros – a jövő kerülete, a kerület jövője” 
címmel ismertette a budapesti olimpia 
városrészünkre gyakorolt hatásait. Fe-
rencváros – mint az olimpia központ-
ja – számos sportlétesítménynek adna 
otthont, ami egyéb infrastrukturális 
fejlesztéseket is magával vonzana. 
Elmondta, mivel a tervek szerint az 
eseményeket a városon belül rendez-
nék meg, fontos, hogy környezetbarát, 

környezettudatos, gazdaságos és fenn-
tartható beruházásokat hozzanak létre. A 
Lakóépülettervezési Tanszék vezetője vé-
gül bemutatta a soroksári Duna-ág partjára 
tervezett olimpiai falu látványtervét, ame-

lyet diákjai alkottak meg. 
Szalma László Európa-baj-

nok távolugró, a Testneve-
lési Egyetem tanszékvezető 
docense is megerősítette, 
ha nem Budapest nyerne 
jövőre, akkor az „Agenda 
2020” épp azokat az elve-
ket hazudtolná meg, ami-
ért létrehozták. Mottója „A 
holnap népegészsége a mai 
testnevelőtanár-képzésen, a 
holnap élsportja a mai edző-
képzésen múlik”, melyre 
saját életútja a példa. Kivá-
ló pedagógusok és edzők 
segítségével jutott el három 
olimpiára, valamint a konti-
nensbajnoki címig. Szalma 
László rendkívül fontosnak 

nevezte a gyermekek atlétikai nevelését, 
amely minden sportnak az alapja, a min-
dennapi testnevelésórák bevezetését, va-
lamint a jó szemmel, céltudatosan végzett 
tehetségkiválasztást és -gondozást. 

A második blokkban előbb Boronyai 
Zoltán, a Magyar Diáksport Szövetség 
(MDSZ) szakértője tartott előadást az 
úgynevezett TESI Programról. A kormány 
2013-ban kérte fel az MDSZ-t, hogy te-
gyen javaslatot a mindennapos testnevelés-
sel összefüggő oktatási, képzési feladatok-
ra, valamint a szakmai és infrastrukturális 
fejlesztésekre. Boronyai Zoltán úgy véli, a 
program célja, hogy a köznevelési intéz-
ményrendszert elhagyó gyermek felelős-
ségteljes döntéseket hozzon a saját egész-
ségével kapcsolatban, és tegyen azért, hogy 
a későbbiekben is egészséges maradjon. 
Az előadó elmondta, az MDSZ feladata 
volt az is, hogy létrehozzon egy, a magyar 
iskolarendszerben egységesen működtet-
hető fittségmérési, -értékelési rendszert. Ez 
lett a NETFIT, amely 9 mérés segítségével 
jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, 
hajlékonyságát és testösszetételét. Szoft-
veres alkalmazása olyan személyre szabott 
értékelési lehetőséget kínál, amely vizuáli-

AKTuÁLIS

Folytatás a címlapról:

Motiváció

– Gyerekek, egyétek meg a spenótot! Ki tudja, 
lehet, hogy indulni fogtok a 2024-es 

budapesti olimpián!

Szekeres Pál az egyetlen sportoló, aki
olimpián és paralimpián is érmet szerzett.
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san is szemlélteti a fittségi állapotot, vala-
mint konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a 
fejlesztés érdekében. Az MDSZ minden is-
kola számára ingyenesen biztosította a mé-
résekhez szükséges eszközcsomagot, kézi-
könyvet és oktatófilmet, továbbá lehetővé 
tette mintegy 8000 pedagógus számára a 
rendszer elsajátításához szükséges 30 órás 
továbbképzés elvégzésének lehetőségét. 
A rendszert ma közel 3700 iskolában 800 
ezer tanuló és 13 000 pedagógus használja. 

A folytatásban Bognár József, a Testne-
velési Egyetem docense szólt a tehetség-
gondozás fontosságáról. A szakember kije-
lentette, manapság már nem is tehetségről, 
hanem beválásról beszélünk, hiszen min-
den gyermeknek van tálentuma valamihez. 
Hogy éppen a sporthoz, vagy esetleg vala-
mi egészen máshoz, annak feltérképezése 
a szülők, az edzők és az iskola dolga. Sze-
rinte a személyiség és a jellem a fő indiká-
tora annak, hogy kiből mi válik. 

A jelenlévők utolsóként Szekeres Pál 
előadását hallgathatták meg. A kerekes 
székes vívó az egyetlen ember a világon, 
aki olimpián és paralimpián is szerzett ér-
met. Szekeres legfontosabb céljának a fo-
gyatékkal élők társadalmi integrációjának 
elősegítését tartja. Örömtelinek nevezte, 
hogy a fogyatékosok foglalkoztatottsága 
mára elérte a 24,8 százalékot, ami azért 
nagy eredmény, mert 1991-es balesete 
idején ez az arány jóval 10 százalék alatt 
volt. Hozzátette, ez még mindig nem elég, 
szerinte Európa-szerte a legnagyobb rejtett 
munkaerő-tartalék a még nem foglalkoz-
tatott fogyatékosok táborában van. Véle-

ménye szerint egy 
olimpikon és egy 
paralimpikon kö-
zött az a legje-
lentősebb eltérés, 
hogy az olimpikon 
győzelemorientált, 
ezért csalódott, ha 
„csak” második 
lesz, ezzel szemben 
a fogyatékos spor-
toló célorientált, 
tehát ha a hatodik 
helyen végez, de 
ezt a teljesítményt 
egyéni csúccsal, 
élete addigi legjobb 
eredményével éri 
el, tökéletesen elé-
gedett lesz. Kiemel-
te, Magyarországon 
a legeredménye-
sebb parasportolók ugyanolyan anyagi 
megbecsülésben részesülnek, mint ép tár-
saik, hiszen az olimpiai járadék ugyanúgy 
jár nekik is, sőt, pénzjutalmak és ösztön-
díjak is rendelkezésükre állnak. Szintén 
pozitív fejleménynek tartja a hazai sportlé-
tesítmény-fejlesztéseket, hiszen ezek mind 
akadálymentesítettek, ezáltal jelentősen 
nőhet a sport területén aktív fogyatékos 
emberek száma.

Az esemény végén a „Ferencváros Sport-
jáért” díj átadására került sor, amit ez évben 
Kű Lajosnak, az FTC egykori labdarúgójá-
nak, az utolsó magyar Európa-bajnoki gól 
szerzőjének, az Aranycsapat Alapítvány 

elnökének, a Kárpát-medencei Összma-
gyar Nemzeti Diákbajnokság megalapító-
jának adott át Bácskai János polgármester. 
Az eseményen – melyen a kitüntetettet 
Takács Tibor, a Nagy Béla Hagyomány-
őrző Társaság elnöke méltatta – megjelent 
Wichmann Tamás sokszoros kenuvilágbaj-
nok és Fenyvesi Máté „Tüske”, az FTC 
egykori legendás balszélsője is.

Kű Lajos elmondta, megtisztelő számára, 
hogy átveheti a szívéhez legközelebb álló 
kerület kitüntetését, majd a tőle megszo-
kott, magával ragadó stílusban, rendkívül 
szórakoztató módon elevenítette fel életé-
nek, pályafutásának emlékeit.

(ferencvaros.hu–V. L.)

Együtt táncolt, sportolt a kerület összes ovisa
Az önkormányzat minden tavasszal összehívja a kerület kilenc óvodájába járó gyerekeket, hogy az egészséges életmód 
jegyében egy felhőtlen délutánt töltsenek el együtt. A Ferencvárosi Óvodás Sporttalálkozó és Táncház részeként a kicsik 
játékos vetélkedőkön, mozgásos játékokon és néptáncfoglalkozáson vehettek részt.

A Ferencvárosi Művelődési Központban április 19-én tartott ren-
dezvény megnyitóján Zombory Miklós köszöntötte az ovisokat. 
Az alpolgármester kijelentette, különösen fontosnak tartja a sport 
szerepét az oktató-nevelő munkában, hiszen 30 éves tanári pályája 
alatt 27 évig sportvezető is volt. Papp Jánosné, a Csicsergő Óvo-

da nevelője arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyerekeket a lehető  
leghamarabb el kell kezdeni egészséges életmódra nevelni, mert 
ilyenkor lehet őket a legjobban formálni. – Amit gyermekként 
megtanulnak és bensővé tesznek, azt egész életükben gyakorolni 
fogják – mondta el a pedagógus. 

A találkozón minden óvoda összeállított egy táncos és egy spor-
tos csoportot: a táncosokat a sakkteremben néptáncfoglalkozás 
várta, a sportosok pedig a tornateremben vehettek részt játékos 
vetélkedőkön és váltóversenyeken. A rendezvény elsődleges cél-
ja az egészséges életmódra nevelés volt, melyben a mozgás és a 
táplálkozás is hangsúlyt kapott. Minden részt vevő gyerek – a kö-
zelgő Föld Napjához is kapcsolódva – olyan ajándékokat kapott, 
melyek az egészséges életmódot támogatják: müzliszeleteket, 
gyümölcsleveket, labdákat osztottak ki számukra. Ferencváros 
minden óvodájában rendszeresen tartanak az egészséges életmód-
hoz kapcsolódó foglalkozásokat, hiszen mind pedagógiai prog-
ramjuk, mind az óvodai nevelés országos alapprogramjában sze-
repelnek képességfejlesztő, mozgásos és táncos tevékenységek.

 T. D.

Kű Lajos, a „Ferencváros Sportjáért” díj idei kitüntetettje.
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A Manólak Bölcsőde a legjobb
Fődíjat nyert a budapest.imami.hu családi információs 
portál és online magazin által meghirdetett „A mi böl-
csődénk” országos pályázaton a ferencvárosi Manólak 
Bölcsőde. A díj odaítélése az intézménybe járó gyermekek 
szüleinek véleménye alapján történt.

Az oklevelet, valamint a fődíjat, egy értékes bébihintát Vági-Tóth 
Lilla, Halász Kinga és Antal-Ferencz Ildikó szerkesztők adták át 
Hrisztov Marianna bölcsődevezetőnek.

„Saját konyhája van a bölcsinek, ahol finom és egészséges éte-
leket főznek. A gondozónők nagyon kedvesek és szeretik a gye-
rekeinket, emellett sok mindenre tanítják is őket. Boldog vagyok, 
hogy ide járhat a kislányom” – olvasható a rengeteg pozitív bejegy-
zés egyikében. Érkeztek még dicséretek a József Attila-lakótelepi 
bölcsőde tiszta és jól felszerelt épületére, kulturált környezetére, a 

felkészült és lelkiismeretes kollektívára, a foglalkozások színvona-
lára. A Manólak mindezeken túl a szerencsével sem áll hadilábon, 
mivel a fődíjra esélyes intézmények közül sorsolással választották 
ki a végső győztest.

– Az imami.hu honlap és országos hálózat célja, hogy praktikus 
információkat, hiteles tájékoztatást nyújtson a szülőknek – tudtuk 
meg Halász Kingától. A második alkalommal meghirdetett pályáza-
ton országszerte több ezer szülő osztotta meg véleményét gyermeke 
intézményéről, pedagógusairól. Ezek az értékelések óriási segítsé-
get jelentenek a bölcsőde-, óvoda- és iskolaválasztás előtt állóknak, 
de fontos visszajelzés az intézményekben dolgozóknak is. 

– Nagyon örülünk a díjnak, a kedves hozzászólásoknak, hiszen 
minden nap azért dolgozunk, hogy csak pozitív minősítést kapjon 
bölcsődénk – mondta el Hrisztov Marianna.

(forrás: ferencvaros.hu)

Kosársuli a Kőrösiben
Aktív sportélet zajlik a József Attila-lakótelepi Kőrösi Csoma 
Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolában, amelyben a kosárlabda 
is fontos szerepet játszik. A sportág oktatását segíti az a félmillió 
forint értékű sportszercsomag is, amelyet egy pályázaton nyert az 
intézmény.

– Régóta ismerem Katona Zoltánt, a Fe-
rencvárosi Kosárlabda Egyesület (FKE) 
vezetőjét, akitől többször kértem tanácsot 
a gyerekek fejlesztése érdekében – mondta 
Kácser László testnevelő tanár, aki nagy 
lelkesedéssel oktatja az iskolában a sport-
ágat. – Megbeszéltük, hogy mi leszünk a 
klub egyik bázisiskolája, az FKE pedig se-
gített megírni egy anyagot, amit a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetsége által 
meghirdetett pályázatra adtunk be – tájé-
koztatott az edző.

A ferencvárosiak sikerrel jártak, a Kőrö-
si lett a hét nyertes fővárosi iskola egyike. 
A pályázat célja, hogy segítse a kosárlab-

da oktatását az alsó tagozatos 
gyerekeknek. A Kosárpalánta 
Program részeként összeállított 
készségfejlesztő sportszercso-
magot a székesfehérvári Dávid 
Kornél Kosárlabda Akadémia 
próbálta ki. Mivel a projektben 
szerepelnek a dzsúdó bizonyos elemei is, 
egy 20 nm-es, több darabból összerakható 
tatami is található a csomagban.

– Mintegy 35 alsós fiú és lány vesz részt, 
két csoportban, a heti két-két foglalkozá-
son. A jelentkezés önkéntes, a csoportok 
nyitottak, bárkit szívesen látunk – mondta 
Kácser László.

Ottjártunkkor szemmel láthatóan jóked-
vűen végezték a gyakorlatokat a diákok. 
Néhányan kifejezetten ügyesen terelget-
ték a labdát és dolgoztak a tatamin, de a 
legfontosabb a rendszeres mozgás. Aki pe-
dig idővel kitűnik majd társai közül, az az 
FKE-nél folytathatja a kosarazást. 

M. S.

Magánkórház épül Ferencvárosban
2015 augusztusa óta folyik a betegellá-
tás a Duna Medical Centerben, a Lech-
ner Ödön sétány egyik irodaépületében 

kialakított részlegen. A világszínvonalú 
magán-egészségügyi szolgáltatás fekvő-
beteg-ellátást is biztosít, melynek bővíté-

sére most lehetőség nyílt: 
a kórházépítés második 
fázisába lépett.

A Soroksári út–Haller utca 
torkolatánál évek óta szer-
kezetkészen álló, eredeti-
leg oktatási intézménynek, 
majd irodaháznak tervezett 
épületet a funkcióváltás 
miatt szigorú szakmai elő-
írások szerint át kellett ter-
veztetni. A most kezdődő 
építési munkálatok újabb 
két emelet és egy három-
szintes mélygarázs kialakí-
tását is lehetővé teszik.

A munkaterület átadásán Igor Lankovskyi 
tulajdonos és Amir Nachumi kisebbségi 
tulajdonos-ügyvezető hangsúlyozta, a fel-
épülő komplex, nyugati színvonalú magán-
kórház az egész régióban kiemelkedőnek 
számít majd.

A beszédeket követően Bazsó Péter igaz-
gató, Bácskai János polgármester, valamint 
a tulajdonosok egy időkapszulába helyezték 
a kórház terveit, néhány aznapi újságot – ter-
mészetesen a Ferencváros újság legfrissebb 
számát is –, és egy maréknyi fémpénzzel 
együtt lezárták. Az időkapszulát egy daru 
segítségével az épület legmélyebb pontjára, 
a mínusz 3. szintre juttatták le, ahol végle-
ges helyére került. 

A magánkórház 2018 elejétől 130 be-
tegággyal és 7 műtővel várja a gyógyulni 
vágyókat.  .(forrás: ferencvaros.hu) 
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Megemlékeztek a holokauszt áldozatairól
Országszerte megemlékezéseket tartottak a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapján. A Páva utcai em-
lékközpontban Grósz Andor azt hangsúlyozta, az emléknapnak nem a bűntudatkeltés a célja, hanem a felelősségérzet 
megteremtése. Feladata, hogy a felnövekvő generációkban felépítse azt az erkölcsi tartást, amivel ellen tudnak állni a 
gonosznak. A rendezvényen Bácskai János polgármester is beszédet mondott. 

Az Országgyűlés 2000-ben határozott arról, hogy 
április 16. a Holokauszt Magyarországi Áldoza-
tainak Emléknapja legyen. 1944-ben a nácikkal 
együttműködő magyar közigazgatás és rendvé-
delem tagjai ezen dátumon kezdték meg az első 
gyűjtőtáborok, gettók felállítását hazánk kárpátaljai 
területein. Az eseményen – amelyen túlélők, az ál-
dozatok hozzátartozói, diplomáciai, civil és egyházi 
szervezetek vettek részt – elsőként Grósz Andor, a 
Holokauszt Közalapítvány kuratóriumának elnöke 
tartott beszédet. Felidézte, hogy más országok get-
tóival szemben a hazaiaknak egyetlen célja a zsidók 
deportálásának előkészítése volt. A deportálás pedig 
nem kitelepítést jelentett, hanem a többség azonnali 
legyilkolását és a munkaképesek halálra dolgoztatá-
sát. – Az emlékezés arra figyelmezteti a következő 
nemzedéket, hogy hasonló esemény soha többé ne 
fordulhasson elő – jelentette ki az elnök.

Ferencváros polgármestere az áldozatok mel-
lett azokról is megemlékezett, akik mentették az 
üldözötteket. Bácskai János a Szociális Testvérek Társasága 
nővérének, Salkaházi Sárának, több száz magyarországi zsidó 
megmentőjének mártíromságát elevenítette fel. Salkaházi Sára a 
Bokréta utca 3.-ban működtetett katolikus nővédő otthont, ahol 
a nővérek nemcsak bújtatták az üldözötteket, de papírokat is ha-
misítottak nekik. 1944. december 27-én nyilasok törtek rájuk, de 
csak négy embert találtak gyanúsnak, a többiek megmenekültek. 
Hat személyt, köztük Salkaházi Sárát elhurcoltak, majd a jeges 
Dunába lőtték őket. 

A polgármester arról is beszélt, mára Európa-szerte több 10 ezer 
járdába illesztett betonkocka, úgynevezett botlatókő hirdeti az 
áldozatok emlékét. Magyarországon az első ilyen macskakövet 
2007-ben Ferencvárosban, a Ráday utca 5. szám alatt helyezték el 
Rónai Béla emlékére. Felszólalása után a polgármester Nádor Éva 
Csillagos házak című könyvét osztotta ki a jelen lévő diákoknak. 
A kötet várhatóan minden ferencvárosi iskoláshoz eljut. 

Latorcai Csaba kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes ál-
lamtitkár arról szólt, hogy a holokauszt nemcsak a magyar zsidó-
ság, de egész Magyarország egyik legnagyobb tragédiája. – A kor-
mány eddigi intézkedéseivel olyan emlékezetkultúra kialakítását 

kívánta szolgálni, amely a mártírok és embermentők előtt egyaránt 
tiszteleg. Ezt szolgálta 2012-ben a Wallenberg-emlékév, 2014-ben 
a Holokauszt-emlékév, a zsinagógafelújítások és a zsidó kulturális 
programok – mondta el az államtitkár, aki szerint a kormány és a 
zsidó közösségek között jó az együttműködés és kölcsönös a bi-
zalom. Kijelentette, a 20. századi diktatúrák megmutatták, milyen 
rövid idő alatt képes az emberiség lerombolni mindazt, amit év-
századokon át felépített. – Pusztítani, bántani gyerekjáték, de csak 
az képes teremteni és gyógyítani, aki igazán hatalmas – idézte egy 
zsidó példabeszéd tanulságát Latorcai Csaba. 

Az emléknapra a Pinceszínház készült műsorral. Lázár Balázs 
rendezésében Pilinszky János KZ-oratóriumának színpadi változa-
tát adták elő. Közreműködtek: Igó Éva színművész, a Bakáts téri 
Ének-Zenei Általános Iskola diákjai, továbbá a Weöres Sándor Ál-
talános Iskola és Gimnázium képviseletében Vágó Zsófi, Bardócz 
László és Lehoczki Júlia. Az előadás részeként felolvasták a vész-
korszak 450 IX. kerületi áldozatának nevét is. Az esemény végén a 
résztvevők az Áldozatok Emlékfalánál gyújtottak mécsest. 

T. D.

 
Budaörsi székhelyű, szendvicskészítéssel foglalkozó élelmiszerüzemünkbe 
keresünk női és férfi kollégákat betanított munkára. 
Keresünk továbbá csomagológép kezelőt, valamint árufeltöltőt. 
Várjuk nyugdíjasok és diákok jelentkezését is. 
Nettó kezdő fizetés 125 000 Ft. A bejárási költségeket térítjük. 
Az alábbi elérhetőségeken várjuk a jelentkezéseket minden hétköznap 10-
14 óra között. 
 

 06-20-510-7686  
 info@khellfood.hu  

ÁLLÁSHIRDETÉS 
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Egy nap, amikor minden
a versről szólt
– Szokásunkhoz és kötelességünkhöz híven sok-sok 
rendezvénnyel készülünk, hisz József Attila, az öcsö-
di éveket nem számítva, életének első 14 esztendejét 
Ferencvárosban töltötte – mondta az M1 beharangozó 
műsorában Bácskai János polgármester. Ennek meg-
felelően Ferencváros Önkormányzata április 11-én, a 
Magyar Költészet Napján reggeltől késő estig tartó, 
páratlanul színes programsorozattal emlékezett meg a 
kerület leghíresebb szülöttéről. 

A rendezvénysorozat a tavaly felújított Gát 
utca 3. szám alatti József Attila Emlékhe-
lyen kezdődött 10 órakor. Ferencvárosi 
általános és középiskolás diákok készítet-
tek versillusztrációkkal díszített zászlókat, 
majd 60 méteres gátfutó versenyen mérték 
össze gyorsaságukat. 12 órakor, az ünne-
pélyes megnyitó előtt Lázár Balázs szín-
művész, költő vezetésével a nagy számban 
jelen lévő iskolások és felnőttek közösen 
elszavalták a Kertész leszek című verset. 

Ezután Oláh János József Attila-díjas költő 
mondta el gondolatait, mely szerint a „nem-
zet árvája” költészetét sok politikai rendszer 
próbálta meg kisajátítani, de az sokrétűsé-
gével mindig is ezen kísérletek felett állt.

Kállay Gáborné alpolgármester, a prog-
ramsorozat főszervezője köszöntője után 
egy stratégiai együttműködés aláírására 
került sor. Az önkormányzat célja a köl-
tészet, különösképpen József Attila költé-
szetének megszerettetése, népszerűsítése, 
illetve a magyar klasszikus és kortárs iro-
dalom megismertetése. Ebben a missziójá-
ban a ferencvárosi helyhatóság partnerekre 
lelt, mely kapcsolat megerősítése érdeké-
ben írták alá a szerződést. A dokumentu-
mot Bácskai János polgármester; Fodor 
Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
főigazgatója; Veres András, a József Attila 
Társaság társelnöke; Oláh János, a Magyar 
Napló főszerkesztője; Fenyő D. György, a 
Magyartanárok Egyesületének alelnöke; 

Monostori Lász-
ló, az MTA-
SZTAKI igazga-
tója; valamint E. 
Csorba Csilla, a 
Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója látta 
el kézjegyével.

Ezt követően Dóra Gábor – József Atti-
la nővére, Etelka unokája – beszélt arról, 
hogy a költő rokonának lenni egyfajta zsi-
nórmértéket jelent, amit a „Mindenséggel 

mérd magad” verssor is 
megfogalmaz. 

Az ünnepség végén a 
megjelentek elhelyez-
ték koszorúikat a József 
Attila Emlékhely emlék-
táblájánál.

A Kálvin téri alul-
járóban a „Költészet 
vására” fogadta a járó-
kelőket. Ferencváros 
Önkormányzata itt csat-
lakozott a Magyar Rádió 
Márványtermében egész 

nap zajló Versmaratonhoz; az ott már sze-
repelt költők közül sokan itt folytatták a 
szavalást, a dedikálást. Eközben a színpa-

don a Hanghordozó projekt, a József At-
tila Vers-Dal Fesztivál, valamint a József 
Attila Versfesztivál díjazottjai szerepeltek 
verses-zenés produkciókkal.

A Kálvin téri aluljáró koncertjeinek vé-
geztével a versmegzenésítők a Ráday utca 
éttermeit, kávézóit járták végig, hogy ott 
folytassák a zenélést a vendégek örömére. 
Nagy sikere volt a külön e napra „kibocsá-
tott” Költőpénznek, mely beváltásával, 11 
százalék kedvezménnyel lehetett ételt-italt 
fogyasztani az előadásokat befogadó ven-
déglátóhelyeken.  

A József Attila-lakótelepen élőkhöz dél-
után látogatott el Bácskai János, hogy a 
Valéria téri József Attila-emlékműnél kö-
szöntse őket. A polgármester a költő ön-
életrajzából idézett, melyből kiderül, a 
világháború alatt Attila gyakran este 9-től 
reggel fél 8-ig állt sorban, ám mire oda-
került, általában elfogyott a zsír. A család 
egyik kritikus életszakaszában Attila leci-
pelte egyetlen játékát, a hintalovát a pincé-

Megemlékezés a József Attila-lakótelepen.
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Hogyan halt meg József Attila?
Öngyilkosságot követett el vagy baleset áldozata lett? A kérdés máig az irodalomkutatók egyik legnagyobb talánya. A 
Költészet Napja rendezvénysorozat részeként a Pinceszínház Garamvölgyi László kriminológus, Németh Attila pszichi-
áter és Tarján Tamás irodalomtörténész közreműködésével egy izgalmas pódiumbeszélgetésen próbált meg pontot tenni 
a rejtélyes ügy végére. 

Az ORFK egykori kommunikációs igazgatója szerint megdőlt 
az a teória, hogy a költő öngyilkos lett, hiszen bizonyítékok sora 
igazolja, hogy baleset következtében halt meg 1937-ben. Garam-
völgyi hamar összetűzésbe került Tarján Tamással, mikor azt ál-
lította, az irodalomtörténészeket nem érdekelik a tények és nem 
figyelnek a logikai ellentmondásokra. A parázs vita végigkísérte 
a beszélgetést, és bár a felek nem jutottak közös nevezőre, mégis 
fontos részleteket osztottak meg a költő életéről és haláláról.

A volt nyomozó percről percre mesélte el József Attila utolsó 
óráinak történetét. December 2-án a Szép Szó folyóirat vezérkar 
tagjai társaságában töltötte napját, akik jó hírekkel szolgáltak: 
januártól lektori állást szereztek neki a Pantheonnál, felmerült, 
hogy újra beáll a Szép Szó szerkesztői sorába, kilátásban volt egy 
új kötet megjelenése, illetve várományosa volt a komoly pénz-

díjjal járó Baumgarten-díjnak is. A költő az esküvőjét tervezgette 
Kozmutza Flórával, jó étvággyal evett, sőt, még azt is megfogad-
ta, hogy erősíteni fogja izmait. Egy órával halála előtt jókedvűen 
indult el sétálni. A kriminológus a hangulati állapotra és az ön-
gyilkosság kritériumainak hiányára alapozza az önkezűség kizá-
rását. Garamvölgyi azzal érvelt, hogy a költő nem írt búcsúleve-
let, amelyben utoljára nyílt volna lehetősége üzenni szeretteinek. 
Közölte: a MÁV-jelentés, a csendőri jegyzőkönyv és a holttestet 
vizsgáló orvosszakértő véleménye is egyértelműen arra utal, hogy 
baleset történt. Attila a tragikus nap estéjén, a balatonszárszói vas-
útállomáson megpróbált átbújni egy tehervonat kocsijai között. A 
szerelvény eközben elindult, egy összekötő csavarkapocs pedig 
bezúzta a koponyáját.

(Folytatás a következő oldalon.)

be, és feldarabolta aprófának, hogy annak 
tüzénél főzhessék meg a paprikás krumplit.

A megemlékezésen a Kőrösi Csoma Sán-
dor Kéttannyelvű Általános Iskola diákjai 
és tanárai a barátság fonalára fűzték fel 
műsorukat, melyben felidézték Petőfi és 
Arany levelezését, majd versmegzenésí-
téseket adtak elő. Az esemény végén az 
önkormányzat és a megjelent kulturális 
szervezetek képviselői megkoszorúzták az 
emlékművet.

15 órakor a már hagyományos kiállítás-
megnyitó várta az érdeklődőket a Ferenc-
városi Helytörténeti Gyűjteményben, az év 
elején iskolásoknak kiírt versillusztrációs 
pályázat legjobb alkotásaiból. Az alkalom 
egyben a pályázat nyerteseinek díjátadója 
is volt, melyet az Ádám Jenő Zeneiskola 
növendékeinek műsora nyitott meg. Bács-
kai János itt is versolvasásra buzdította a 
fiatalokat, illetve örömének adott hangot, 
hogy a pályázatra beérkezett rajzok száma 
és színvonala évről évre nő, amiért köszö-
netet mondott a felkészítő pedagógusoknak 
is. Sipos Endre művészetpedagógus, fes-

tőművész, a zsűri 
elnöke ismertette a 
pontozás kritériu-
mait, majd Lukács 
Emília, a Ferencvá-
rosi Helytörténeti 
Egyesület elnöke 
adta át a díjakat.

A Pinceszínház 
sem maradhatott ki 
a Költészet Nap-
ja programjaiból. 
A zsúfolásig telt 
Gershwin teremben 
izgalmas pódium-
beszélgetés zajlott 
József Attila halálá-
nak körülményeiről. 

Este 7 órakor a 
Patrona Hungariae 
Katolikus Iskola-
központ dísztermében gálaműsorral zárult 
a minden eddiginél nagyobb szabású prog-
ramsorozat. Az ünnepségen Bácskai János 
Kassák Lajos szavait idézte, melyek az első 

ízben megtartott Magyar 
Költészet Napján, 1964. áp-
rilis 11-én, az aznap átadott 
József Attila Emlékkiállítás 
megnyitóján hangzottak el. 
Kassák akkor József Attila 
életének megpróbáltatásait 
helyezte szembe az utókor 
elismerésével. A polgár-
mester beszédében szót 
ejtett József Attila hazasze-
retetéről és istenhitéről is, 
melyekről több tucat ver-
se tanúskodik. – A tavaly 
megújult Gát utcai József 

Attila Emlékhely, a „magyar költészet bet-
lehemi jászola”, ahol mindenki megtalál-
hatja a maga József Attiláját – hangsúlyozta 
a polgármester. 

A gálaműsor kiemelt eseménye volt „Fe-
rencváros József Attila díjának” átadása, 
melyet az önkormányzat évente egy, a 
kultúra terén kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó személy részére adományoz. A ki-
tüntetést idén Vincze Angéla festőművész, 
a József Attila Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény mű-
vésztanára kapta 27 éve Ferencvárosban 
kifejtett tevékenységéért.

Az ünnepség a Misztrál együttes koncert-
jével zárult, majd a résztvevők a Bakáts 
térre vonultak, ahol gyertyákkal a kézben 
közösen elszavalták A Dunánál című vers 
egy részletét – így zárva le az egész napos 
megemlékezést és programsorozatot.

„Költészet Vására” a Kálvin téren.

Díjátadás a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben.
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Tarjáni Tamás szerint az, hogy valaki nem ír búcsúlevelet, nem je-
lenti, hogy nem lehet öngyilkos. Érdekes momentumként említet-
te, hogy 1934 júliusában a költő 600 pengő (bő háromhavi fizetés) 
előleget vett fel, hogy Flórához utazzon, megkérni a kezét. A pénz 
azonban – amit valószínűleg eljátszott kártyán – rejtélyes módon 
eltűnt, a művész idegösszeomlást kapott, és a pszichiátriára került. 

Németh Attila, a Nyírő Gyula Kórház főorvosa is folytatott kutatá-
sokat József Attila pszichiátriai betegségeiről. Ő úgy véli, téves az 
a diagnózis, hogy a költő skizofrén volt. Azóta az orvostudomány 
egyértelműen megállapította, hogy súlyos depresszióban szenve-
dett, amit rendkívül nehéz élete és érzékeny idegrendszere váltott 
ki. Ez öngyilkos hajlammal, illetve hangulatváltozásokkal és lelki 
instabilitással járó borderline személyiségzavarral párosult. 

A pszichiáter is Garamvölgyi ellen érvelt, szerinte ugyanis egy 
mélyen depressziós embert semmilyen jó hírrel nem lehet felvidíta-
ni. Jókedve pedig azzal magyarázható, hogy öngyilkossága napján 
az áldozat mindig nyugodtan viselkedik, hiszen már döntött. Ezt 
a logikát erősíti, hogy másnap volt édesanyja születésnapja, ami 
a hozzávaló megtérésre sarkallhatta. Németh Attila úgy gondolja, 
József Attila konstatálta, hogy gyógyíthatatlan, és nem akarta hát-
ralevő életét elmegyógyintézetben tölteni. Utolsó kezelőorvosának 
ezt írta halála előtt: „Doktor úr, hiába kísérelte meg a lehetetlent”.  

T. D.

Kitüntették Vincze Angélát
A Költészet napi gálaműsor részeként adták át „Ferencváros 
József Attila díját”. A 2012-ben alapított elismerést, amely 
évente egy, Ferencváros kultúrájának terén kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó személy részére adományozható, idén 
Vincze Angéla festőművész, a József Attila Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művésztanára vehette 
át a IX. kerületben 27 éve kifejtett tevékenységéért.

Vincze Angéla nevéhez fűződik sok, a gyermekek vizuális ne-
velésének eredményeként létrejött kiállítás itthon és külföldön 
egyaránt. Az általa szervezett kulturális programok nagy siker-
rel zajlanak évről évre, tavaly az ő tanítványainak munkájával 
illusztrálták a József Attila születésének 110. évfordulójára kor-
társ költők által írt szonettkoszorú díszkiadását is. 

A számos hazai és nemzetközi kitüntetéssel elismert művész, 
pedagógus saját mottójával mondott köszönetet, mely szerint 
„Nincs elrontott munka, csak befejezetlen”. Büszkeséggel szá-
molt be tanítványainak többek közt Passauba, Párizsba, Izrael-
be és Japánba is eljutott alkotásairól. Elmondása szerint élete 
során a Szentháromság mellett még két fontos hármas egység 
vezérelte. Ezek a gondolat–szó–cselekedet, azaz azt mondjuk 
ki, amit gondolunk és a szerint is cselekedjünk, illetve a munka–
felemelkedés–siker folyamata a művészeti nevelésben.

(forrás: ferencvaros.hu)

Vincze Angéla festőművész, földrajz, vizuális- és környezetkul-
túra szakos művésztanár, művészeti munkaközösség-vezető és 
szaktanácsadó. A rajz-földrajz szakos tanári diploma megszerzése 
(1984) után a Magyar Iparművészeti Egyetem vizuális környezet-
kultúra szakán végzett textil szakirányon. 1986 óta tanít, 1989 óta 
a József Attila Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában.

Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, 
a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének, a Művész-
tanár Társaságnak, a Honvéd Kulturális Egyesületnek. 2002 
óta szervezője és kurátora a Magyar Festészet Napjának. 
Rendszeresen tart bemutatóórákat külföldi kollégáknak, idén a 
köztelevízió „Iskolapad” című pedagógusműsorban is szerepelt. 
2006–2012-ig a művészeti iskolák szakértőjeként minősítette a 

hazai alapfokú művészetoktatási intézményeket, folyamatosan 
dolgozik iskolai tantárgyfejlesztési programokon. Mentorált 
főiskolásokat és egyetemistákat, akik nála teljesítették tanítási 
gyakorlatukat és a zárótanítást. Tanítványai számtalan nemzet-
közi versenyt nyertek, saját képeivel ő maga is rendszeresen sze-
repel tárlatokon.

2000-ben tanítványaival ő képviselte Magyarországot a párizsi 
Világkiállításon, 2015-ben festőosztályos diákjainak Németor-
szágban volt tárlata. Szaktanácsadóként versenyeket, kiállításokat 
szervez, egyik legkiemelkedőbb rendezvénye a ferencvárosi isko-
lások alkotásaiból válogatott, a Művészetek Palotájában évenként 
megrendezett Téli tárlat.
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A fogágygyulladás növelheti a koraszülés kockázatát
Gera István szerint a fogágy gyulladása növelheti a koraszülés kockázatát, valamint hatással lehet az újszülött súlyára, 
éppen úgy, mint az alkoholfogyasztás vagy a dohányzás. A Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikájának egyetemi 
tanára úgy véli, tévhit, hogy a magzat csontszerkezete kialakításához az anya fogaitól vonja el a kalciumot és a foszfátot.

– Gyakori probléma, hogy a fog és az íny 
között baktériumokkal teli ínytasak alakul 
ki, amely látens gyulladást okoz a szerve-
zetben. A baktériumok folyamatosan ürül-
nek a vérbe, ami miatt a vártnál előbb in-
dulhat meg a szülés, illetve kisebb súllyal 
jöhet világra a baba – hívta fel a figyelmet 
Gera István. Hozzátette: az, hogy egy kis-
mamának krónikus fogínygyulladása van, 
nem jelenti azt, hogy biztosan előbb szül, 
ám ez is rizikótényezőnek számít.

Sok nő az ínyvérzés miatt kímélni kezdi 
a gyulladt fogínyt, fogmosáskor elkerüli a 
fájó részeket. Ezzel azonban csak tetézi a 
bajt, ugyanis a lepedék további gyulladás-
hoz vezethet, illetve a szájban lévő szén-
hidrát bontásakor sav termelődik, ami fog-
szuvasodást okozhat. A fogorvos szerint 
érdemes olyan fogkrémet választani, ami 
összehúzza a gyulladt szöveteket.

– Semmilyen kutatás nem támasztja alá 
azt a közvélekedést, hogy a magzat a fej-
lődéséhez az anya fogazatától vonja el a 
kalciumot és a foszfátot – mondta az egye-
temi tanár. A megváltozott táplálkozási 

szokások, a gyakoribb és szénhidrátdúsabb 
étkezés, valamint a várandósság első har-
madában előforduló rosszullétekkel járó 
hányás ugyanakkor vezethet fogromlás-
hoz. – Nemcsak a terhesség idején, hanem 
általánosságban is fontos, hogy étkezés 
vagy hányás után ne azonnal mossunk fo-
gat, várjunk legalább fél órát – javasolja a 
szakember. A keletkező savak ugyanis ki-
oldják a kalciumsókat, amelyek krétaszerű 
állapotban jelennek meg a fogak felszínén. 
Ezeket a fogkefe lesöpri, így nem tudnak 
újra beépülni. 

– A várandós nők immunrendszere gyen-
gébb, ezért könnyebben kapnak el külön-
féle betegségeket, fogaik is gyorsabban 
romlanak – hangsúlyozta Gera István, aki 
szerint érdemes még a fogantatás előtt 
rendbe tetetni a fogakat, hiszen vannak 
olyan gyógyszerek és vizsgálati eljárások 
– például a panorámaröntgen –, amelyeket 
később már nem alkalmazhatnak a magzat 
védelme miatt.

(forrás: Semmelweis Egyetem)

Amikor a lélek fáj, 
a test is szenved
Betegségeink lelki hátteréről tartott előadást Molnár 
György belgyógyász orvos, az Új Germán Medicina gyógy-
mód hazai képviselője a Vöröskereszt Mester utcai köz-
pontjában. Az akadémikus orvoslással szakító nézet szerint 
minden betegség lelki okokra vezethető vissza, amit nem a 
gyógyszerek, hanem mi magunk tudunk meggyógyítani. 

A Törődjön többet egészségével! idősügyi program részeként 
előadást tartó egykori katonaorvos 30 évig dolgozott a Honvéd 
Kórházban, majd látva a hagyományos orvoslás kudarcait, elsa-
játította az Új Germán Medicina módszertanát, azóta egy magán 
egészségügyi centrumban gyógyít. 

Ryke Geerd Hammer német rákkutató orvos 1981-ben publikál-
ta felfedezését, a daganatos betegségek öngyógyító technikáját. 
A germán medicina azt hirdeti, a betegségek oka minden esetben 
egy sokkoló konfliktus (stressz, megrázkódtatás), a kórokozók-
nak, genetikai okoknak pedig nincs valódi szerepe a betegségek 
kialakulásában. Az elmélet szerint a lelki konfliktusok félelmet 
generálnak a szervezetben, ami végső soron minden betegség 
mozgatója. Ezért mindig az érintettek félelmét kell feloldani. 

A belgyógyász elmondta, mivel a módszerrel bárki meg tudja 
gyógyítani magát, az orvostársadalom és a gyógyszeripar ellen-
ségként tekint rájuk. – Hogy az akadémikus orvostudományban 
mennyire eltávolodtunk a valóságtól, mi sem tükrözi jobban, 
mint az, hogy külön szakember foglalkozik a szervekkel és a 
lélekkel, a legtöbbször pedig nem vizsgálják a kettő közötti ösz-
szefüggéseket – jelentette ki Molnár György, aki arra is felhívta 

a figyelmet, hogy hazánkban a rák vezető halálok, évente több 
ezer új beteget diagnosztizálnak.

A hagyományos daganatos terápiákkal (kemo, sugár) viszont az 
a gond, hogy alkalmazásuk során a páciensek erős félelemben él-
nek. A félelem pedig ödémákat, gyulladásokat okoz a szervekben, 
és valósággal lebénítja azokat. Az öngyógyító módszer azt vallja, 
betegség hagyományos értelemben nem létezik, ezek csak bio-
lógiai jelzőprogramok: értesítenek minket, hogy valami rosszul 
működik az életünkben. 

A sokak által vitatott módszer képviselője radikális kijelenté-
sekkel is meglepte közönségét: a szklerózisos páciens, ha képes 
megnyugodni, elfogadni helyzetét, feláll és jár, a bőrrákot okozó 
melanomának pedig semmi köze nincs a napsütéshez. Végül azt 
tanácsolta a jelenlévőknek, próbálják meg felfejteni lelki problé-
máikat, szabaduljanak meg felesleges félelmeiktől, ezzel ugyanis 
sokat javíthatnak életminőségükön. 

 T. D.
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Aranyérem 50 méteren
Az idei úszó országos bajnokságot Győrött rendezték. A viadalon rajthoz 
álltak a Ferencváros sportolói is.

Az ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérmes Joó Sára a tavalyi ob-n megnyerte a 100 méte-
res hátúszást, ezzel hat év után ismét lett magyar bajnoka a Ferencvárosnak. Tagja volt 
a 4x100-as váltónak is, amely révén húsz év elteltével végzett újra dobogón az FTC 
valamely felnőtt csapata.

A 21. születésnapját májusban ünneplő ifjú hölgy 2016-ban is szerzett aranyérmet 
az országos bajnokságon. Ezen a sprintszámban, az 50 m-es hátúszásban bizonyult a 
legjobbnak, 29,39 mp-cel ért elsőként a célba. Száz méteren olyan időt ért el, amellyel 
a múlt évben győzött, most ez a negyedik helyhez volt elég. Sára az idén is úszott a 
4x100-as váltóban, amely túlszárnyalta tavalyi eredményét, és ezüstérmes lett. A Fe-
rencváros csapatát rajta kívül Fodor Helga, Kis Dóra és Kis Petra alkotta.   (m)

Közel 
az olimpia
Teljesítette az Európa-bajnoki szintet a 
Ferencváros 24 éves diszkoszvetője, Hu-
szák János. A Fradi atlétája eddigi egyéni 
legjobbját messze túlszárnyalva 64,89 mé-
terre repítette a diszkoszt a Szentes-kupa 
elnevezésű dobóversenyen, így ott lehet 
a július 6. és 10. között az amszterdami 
Olimpiai Stadionban sorra kerülő 23. kon-
tinensbajnokságon.

A pályafutását súlylökőként kezdő Hu-
szák János ezzel az eredményével közel 
került ahhoz, hogy részt vehessen a riói 
nyári olimpián is. Az ötkarikás induláshoz 
65 métert kell dobniuk a diszkoszvetők-
nek, tehát a ferencvárosi sportoló csupán 
tizenegy centivel maradt el az olimpiai 
szinttől. Ha továbbra is olyan kitartóan 
készül, mint eddig, sikerülhet túldobnia a 
szert a bűvös határon.              (ms)

Fradi–Újpest döntő 83 év után
Több mint nyolc évtized után ismét találkozik egymással 
a labdarúgó Magyar Kupa fináléjában a Ferencváros és 
az Újpest. A mérkőzést május 7-én, szombaton 20.30-kor 
az Üllői úton rendezik meg, ám a versenykiírás értelmé-
ben a lila-fehér együttes a pályaválasztó.

A Fradi szurkolói bizonyára most is kiegyeznének a legutóbbi 
Ferencváros–Újpest MK-döntő eredményével. Nyolcvanhárom 
esztendeje, 1933. május 25-én a friss bajnok lilákat kegyetle-
nül elpáholta a Háda – Korányi, Papp – Lyka II, Turay, Lázár – 
Táncos, Takács II, Sárosi, Toldi, Kohut összeállítású zöld-fehér 
együttes. A Hungária körúti MTK-stadionban Takács II négy, 
Sárosi három gólt szerzett, és a Fradi 6:0-ás első félidő után 
11:1-re kiütötte az Újpestet.

Azóta csupán egyszer, 1977-ben mérkőzött meg a két együttes 
a kupa hajrájában. Akkor egy négyes torna keretében dőlt el a 
serleg sorsa, és bár az FTC 3-2-re győzött az Újpest ellen, a ku-
pát végül a vele azonos pontszámot elérő, jobb gólkülönbséggel 
rendelkező Diósgyőr nyerte meg.

A mostani döntőben, a Groupama Arénában hivatalosan a lilák a 
pályaválasztók. Az ok az MK versenykiírásában rejlik, amely ki-
mondja, hogy a fináléban „pályaválasztó az elődöntő mérkőzések 
sorsolásánál elsőnek kihúzott mérkőzés továbbjutója”. Márpedig 
először az Újpest–Békéscsaba meccset húzta ki Nyilasi Tibor a 
negyeddöntő után megtartott sorsoláson.

Mindkét részről 8600 szurkoló lehet jelen az évad negyedik 
derbijén.

Az ősszel, a Megyeri úton, a Fradi győzött, decemberben, az Ül-
lői úton, az Újpest, és lapzártánk után rendezték meg az újabb 
IX. kerületi összecsapást. A kupafináléra a szokásos, szkenneres 
beléptetéssel juthatnak be a ferencvárosi drukkerek. Az öltőző-
ben viszont otthon lesz az FTC, ugyanis a lilák csapatkapitánya, 
Balajcza Szabolcs sportszerűen a vendégöltözőt választotta.

A 220. Ferencváros–Újpest tétmérkőzést óriási érdeklődés övez-
te már hetekkel korábban. Tavaly tizenegy év után hódította el 
ismét a Magyar Kupát a Fradi, amely az idén szeretné 22. alka-
lommal is megnyerni a serleget.

M. S.

SPORT
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Volt egyszer egy krónikás
A közelmúltban volt tíz éve, hogy eltávozott közülünk 
Nagy Béla, az FTC történetírója, aki nélkül sokkal keve-
sebbet tudnánk Magyarország legnépszerűbb klubjáról. 
Ő tette le a Fradi Múzeum alapjait, és számtalan újság-
cikk mellett 106 könyv is fűződik a nevéhez.

Nagy Béla, aki eredetileg pincérnek tanult, és többek között a Má-
tyás Pincében is dolgozott, már gyerekkora óta gyűjtött régi fotó-
kat és egyéb tárgyakat kedvenc egyesületéről, az FTC-ről. A klub 
alapításának 70. 
évfordulójára 
kiállítást rende-
zett, ezután lett 
a Ferencváros 
propagandistá-
ja. Nem sokkal 
később elin-
dította a Fradi 
Újságot, amely-
nek több mint 
három évtizedig 
volt a szerkesz-
tője. Igyekezett 
minél több, a 
f e r e n c v á r o s i 
l abdarúgás ra 
vonatkozó erek-
lyét megsze-
rezni, majd a szakosztály megalapításának 85. évfordulóján, 1985 
decemberében létrehozta a Fradi Futballmúzeumot, amelyet halála 
után róla neveztek el.

Kutatómunkájának köszönhetően ismerhettük meg a Ferenc-
városi Torna Club történelmét a kezdetektől, és arra is nagy fi-
gyelmet fordított, hogy folyamatosan megörökítse az aktuális 
időszakot. E sorok írójának megadatott, hogy hosszú éveken át 
dolgozhatott vele – Nagy Bélának szinte mindenről eszébe jutott 
valami a klub múltjából. Ahogy akkoriban mondtuk: amiről ő nem 
tud, az nem is történt meg. 

Élete végén, betegen is egy új könyvön dolgozott. Nem sokkal 
62. születésnapja előtt hunyt el, hatalmas űrt hagyva maga után. 
Eszmeisége azonban tovább él, hiszen a mai Fradi Múzeum mun-
katársai abban a szellemben foglalkoznak a Ferencváros történe-
tével és jelenével, amelyet ő képviselt.

M.S.

Bronz a Vivicittán
A kiváló triatlon- és duatlonversenyző, Csomor Erika tavaly óta 
sportol és edzősködik a Ferencvárosban. A zöld-fehérek három-
szoros duatlon-világbajnoka gyakran áll rajthoz futóversenye-
ken, így elindult a Telekom Vivicittá 10 km-es versenyszámában 
is. Csomor 37:36-os idővel a harmadik helyen végzett.

Erősítés a kapuban
A Ferencváros jégkorongcsapata szerződtette Sevela Petert, a 
kiváló, szlovák származású kapust. A 32 éves hálóőr 2009-től 
hat szezonban védett a Dunaújvárosban, ahol mindig 91 szá-
zalék feletti hatékonysággal hárította a lövéseket. A 2014 óta 
magyar állampolgár Sevela az előző idényt a szlovák Skalica 
együttesében töltötte.Menjünk együtt Európába!

Egy hónappal az első után ismét szurkolói ankétra várta a 
Ferencváros vezetése a fradistákat. Ezúttal csak a kérdé-
seké volt a terep – a stadionba kilátogatók nem is kímélték 
Kubatov Gábor klubelnököt és Thomas Doll vezetőedzőt.

Eleinte Kubatov Gábor egyedül állta a sarat. Bajnoki cím ide 
vagy oda, a szurkolók hangot adtak a csapat tavaszi játékával 
és különösen néhány futballista teljesítményével kapcsolatos 
elégedettlenségüknek. Több kritikát kapott a télen szerződtetett 
Florian Trinks, aki eddig nagy csalódást okozott a drukkereknek. 
A klubelnök elmondta, a jó képességű német középpályás sok ki-
hagyás után játszik ismét, és idő kell ahhoz, hogy utolérje önma-
gát. Egy másik kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy folynak a 
tárgyalások Roland Lamah szerződéshosszabbításáról, egyúttal 
a magyar válogatott játékos, Lovrencsics Gergő leigazolásáról is. 
Szóba került a beléptetéskor történő testi motozás, amit sokan sé-
relmeznek. Kubatov Gábor úgy vélte, manapság nagy szükség van 
a biztonságra Európában, és tapasztalatai szerint külföldön is ez a 
gyakorlat. Közben szó szerint befutott Thomas Doll, akit nagy ová-
cióval fogadtak a széksorokban ülők. Doll mester hasonlóképpen 
reagált a labdarúgóit ért bírálatokra, mint az elnök, és ő is türelmet 
kért a szurkolókról. Szólt a várható erősítésekről is, és arról, hogy 
ezen a téren nincs könnyű helyzetben az FTC. Példaként említette 
a Bundesligát, ahonnan nem szerződnek a futballisták a számukra 
ismeretlen magyar bajnokságba.

Ennek kapcsán Kubatov Gábor kitért az anyagi lehetőségekre. A 
Fradi költségvetése 11 millió euro, ezzel szemben a legutóbb a BL-
csoportkörbe jutott csapatok közül a legkisebb büdzsével működő 
svéd Malmö 16 millióból gazdálkodik. Személy szerint biztos ab-
ban, hogy a Ferencváros bejut a BL- vagy az Europa-liga főtáblájá-
ra, de ehhez türelmesnek kell lennünk.

Most sem maradhatott el a távolmaradó szurkolók ügye. A tábor 
az elnöknek is hiányzik, de csak akkor, ha tagjai tudnak viselked-
ni. Bevallotta, hogy egykor a 2-es szektor tagjaként ő sem mindig 
tudott, és akkoriban nem volt olyan klubvezető, aki helyre tette vol-
na a társaságot. Kijelentette, a Fradi Európába tart, ő pedig nem 
szeretne a renitens drukkerek miatt újabb kínos perceket átélni az 
UEFA-nál. Ráadásul a szponzori szerződésekben is benne van: a 
támogatók nem akarnak balhét. Az elnök hangsúlyozta: amennyi-
ben az ultrák újra bejönnének a stadionba, jelentős kedvezményeket 
kapnának az egyesülettől, még akkor is, ha ez igazságtalan lenne 
azokkal szemben, akik kifizették a belépők teljes árát.

Júliusban lesz egy éve, hogy hatályba lépett az FTC Szurkolói Kó-
dexe, benne a stadion Pályarendszabálya. A drukkerekkel való tár-
gyalásokon Kubatov Gábor felajánlotta, hogy a klub összefésüli a 
kódexet a szurkolók javaslataival, és ezt megerősítette az ankéton is.

RÖVIDEN
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Bor és gasztronómia
A ferencvárosi Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegen-
forgalmi Szakképző Iskolában rendezték meg a 36. Nem-
zetközi Gasztronómiai Ifjúsági Versenyt, amelyen cukrász, 
szakács és pincér tanulók mérettettek meg. 

A versenyre tizenkét csapat – hat magyar és hat külföldi – nevezett: 
az észt, a francia, az olasz, a német és a lengyel fiatalok mellett 
érkezett egy felvidéki magyar csapat is Szlovákiából. A hazai ver-
senyzők Budapesten kívül Kecskemétről és Veszprémből jöttek. 

Kóbor Zoltán, az iskola igazgatója elmondta, idén a bor és a 
gasztronómia kapcsolatát helyezték a középpontba. A résztvevők-
nek egy szabadon választott pincészet termékeihez illő menüsort 
kellett kreálniuk, illetve a borászatra jellemző díszasztalt megterí-

teniük. A verseny helyszíne az iskola tornaterme volt, ez lényegült 
át tizenkét fine dining, azaz magas színvonalú konyhaművészettel 
és kiszolgálással rendelkező „étteremmé”. A terem szélén a csapa-
tok asztalai álltak, középen pedig a „display-asztalokat” helyezték 
el, amelyeken a diákok ízlésesen, ötletesen mutathatták be menü-
sorukat, illetve a hozzájuk ajánlott borokat, pezsgőket. 

Természetesen a tálalás is fontos részét képezte az értékelés-
nek, amelyet a mai csúcsgasztronómia legjelesebb hazai kép-
viselőiből álló zsűri végzett. A menükben többek közt Szent 
Jakab-kagylót, glasszírozott céklát, szarvasgerincet, malacfület 
és kamillát is felhasználtak, de hétköznapibb alapanyagok, mint 
a medvehagyma, a ravioli, a burgonyafánk, az erőleves vagy a 
szilvás rétes is helyt kaptak.

A megmérettetés összetett kategóriájának győztese – aki a ván-
dorserleget is hazavihette – a német csapat lett, a legjobb sza-
kácsnak egy francia, a legjobb pincérnek és a legjobb cukrász-
nak (Gundel) pedig egy-egy magyar versenyzőt választottak. A 
gundeles diákok ezen kívül több különdíjban is részesültek.

A versenyzőket a helyszínen meglátogatta Eric Fournier, Fran-
ciaország budapesti nagykövete is.

M. K.

Aktív részvétel  
a katasztrófavédelmi 
versenyen
Kőbányán, a MERKAPT Maraton Sportközpontban 
rendezték meg a 24. Közép-pesti Katasztrófavédelmi Ver-
senyt, amelyen öt ferencvárosi iskola csapata vett részt. A 
rendezvény jelmondata idén is a következő volt: „A tudás 
életet menthet”.

A diákokat Géczi Béla tűzoltó ezredes, a Közép-pesti Katasztró-
favédelmi Kirendeltség parancsnoka üdvözölte, és kifejezte re-
ményét, hogy a most jelenlévők közül később többekkel az állo-
mányban is találkozhat majd. 

A sportpályán felállított hat kötelező állomás a katasztrófavé-
delem sokrétű feladatait mutatta be, a nyolc szabadidős állomás 
pedig a kapcsolódó, rokonszakmákról nyújtott képet. Csupán egy 
helyen volt tesztlapos ismeretfelmérő, a többi állomáson gyakor-
latban kellett teljesíteni: többek közt tömlőkihúzás, elsősegély-
nyújtás, nyúlgátépítés, vegyvédelmi ruha felvétele, mocsárjáró 
használata volt a diákok feladata.

A szabadidős állomások között volt lövészet, kötélpálya, 
tűzoltás, de kézbe lehetett venni akár egy gránátvetőt is. A jól 
szervezett, remek hangulatú esemény végén minden résztvevő 
ajándékkal térhetett haza, a kerületek első helyezett csapatai 
pedig továbbjutottak a budapesti fordulóra, amelynek győztese 
részt vehet az országos döntőn. A fővárosi megmérettetésen Fe-
rencvárost – elért eredménye alapján – a Kőrösi Csoma Sándor 
Kéttannyelvű Általános Iskola, illetve a Leövey Klára Gimnázi-
um csapata képviselheti.              M. K.

Korzó: Kultúrtörténeti séták híres emberekkel
Architéka: Építészkritika a főváros épületeiről
Polc: Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról
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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 angol-
nyelv-tanfolyam, a német 
társalgási klub, a kezdő és 
haladó számítógép-kezelői 
tanfolyamok és a haladó inter-
netoktatás az Ericssonnal a 
regisztrált résztvevők számára 
a szokásos időpontokban és 
helyszíneken kerülnek meg-
tartásra.

 „A teljesség felé" kvíz
Játékra invitáljuk a kedves olvasókat! 

Fejtsék meg az alábbi idősügyi progra-
mokkal kapcsolatos kvízt, a válaszokat pe-
dig e-mailben az idosugy@ferencvaros.hu 
címre vagy postai úton Szűcs Ágnes idős-
ügyi referens nevére címezve a Ferencvá-
ros Önkormányzata, 1096 Budapest, Len-
hossék utca 24–28. címre küldjék el május 
5-éig. (A megoldáshoz keressék a wwww.
ferencvaros.hu honlapon megtalálható 
idősügyi koncepciót.) A helyes megfejtést 
beküldők között a József Attila Színházba 
szóló színházjegyeket sorsolunk ki.
1. Mi a neve Ferencváros idősügyi kon-
cepciójának?
A) A teljesség felé
B) Út a teljességhez

C) A teljesség ígérete
2. Melyik magyar költő juthat eszünkbe a 
koncepció nevéről?
A) Petőfi Sándor
B) Weöres Sándor
C) József Attila
3. Valójában kitől kölcsönöztük a megne-
vezést?
A) Erik H. Erikson fejlődéspszichológus, 
pszichoanalitikus
B) Carl Gustav Jung pszichiáter, analiti-
kus
C) Friedrich Nietzsche filozófus
4. Mikor indultak Ferencvárosban „A 
teljesség felé” idősügyi programok?

A) 2012
B) 2013
C) 2014
5. Hány 60 év feletti lakos él a IX. kerü-
letben?
A) 5812 fő
B) 8995 fő
C) több mint 13 000 fő
6. Milyen program nem található még 
meg az idősügyi rendezvények között?
A) orvosi előadások,  
elsősegély-tanfolyam
B) filmklub, színházi előadások,  
koncertek 
C) kerámiatanfolyam

Mindentudás Akadémiája 
Szeminárium az európai  
királyságokról: Spanyolország
Április 28. (csütörtök) 16.00 
FMK (Haller utca 27.)
Portisch Lajos, a Nemzet Sporto-
lója mesél életéről, a szellemi  
és testi frissesség megőrzéséről
Május 2. (hétfő) 16.00 
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek 
utca 8.)

Belső értékeink nyomában
Önismeret, személyiségfejlesztés
Május 3. (kedd) 14.00
Dési MH (Toronyház utca 17/B)

Szulák Andrea tavaszi 
koncertje

Május 4. (szerda) 15.00 
FMK (Haller utca 27.)

Törődjön többet  
egészségével! 

Orvosi előadás az időskori 
demenciáról és annak 
megelőzéséről
Május 5. (csütörtök) 14.30
Vöröskereszt (Mester utca 38.)

Koncert
Portisch Lajos (basszbariton) 
francia operaáriákat énekel
Május 9. (hétfő) 15.00 
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek 
utca 8.)

Szó és ember
Mezey Katalin beszélget Baán 
Tibor költővel Az Én hatványai 
című kötetéről
Május 10. (kedd) 14.00 

FSZEK Boráros téri Könyvtára 
(Boráros tér 2.)

Tárlatvezetés a Tárt Kapu 
Galériában

Május 11. (szerda) 10.00
Hőgyes Endre utca 2.

Színházi előadás 
Cigányprímás – a Turay Ida 
Színház előadása
Május 12. (csütörtök) 15.00
FMK (Haller utca 27.)
A részvétel előzetes regisztráció-
hoz kötött, amit az FMK portáján 
vagy 216-1300-ás telefonszámon 
tudnak megtenni. 

Elsősegély-tanfolyam
Május 2. és 6. 13.00 
Vöröskereszt (Mester utca 38.)
A tanfolyamon való részvétel 
előzetes regisztrációhoz kötött!
Elsősegély-klub a tanfolyamot 
végzettek számára
Május 9. (hétfő) 13.00
Vöröskereszt (Mester utca 38.)

Macska- és állatbarátok 
klubja

Május 11. (szerda) 17.00
FMK (Haller utca 27.)

Festőklub
Május 3., 10. (kedd) 13.00 
Szerető Kezek Idősek Klubja 
(Friss utca 5.)

Gyógytorna  
Április 27., május 4., 11. 
(szerda) 11.00 
Dési MH (Toronyház utca 17/B)
FMK (Haller utca 27.)

Vízitorna
Április 29., május 6., 13.  
(péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Isko-
la uszodája (Mester utca 19.)
Weöres Sándor Iskola uszodája 
(Lobogó utca 1.)

3-1-2 meridiántorna 
Április 27., május 4., 11. 
(szerda) 15.00 
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga 
időseknek

Április 28., május 5., 12. 
(csütörtök) 10.00 
József Attila-lakótelepi Közösségi 
Ház (Toronyház utca 3/B)

Nordic walking
Kezdő csoport
Tanfolyamzáró tatai kirándulás
Május 11. (szerda) 9.00
A részvétel előzetes regiszt-
rációhoz kötött. Találkozó a 
Lenhossék utca 24–28. épület 
földszintjén. A helyszínre való 
utazás különbusszal történik, a 
program az időjárás függvényében 
változhat.

Táncklub
Én táncolnék veled… 
Folytatódnak a közkedvelt 
táncfoglalkozások
Április 27., május 4., 11. 
(szerda) 14.00
FMK (Haller utca 27.)

Természetjárás
A Solymári vár és a Rózsika-forrás

Május 7. (szombat) 10.00
Találkozó a 6-os villamos Móricz 
Zsigmond körtéri végállomásánál
A helyszínre való utazás tömeg-
közlekedéssel történik.

Sakk-klub
Május 3., 10. (kedd) 10.00 
FMK (Haller utca 27.)

Számítógép- és mobiltele-
fon-használati tanácsadás

Ingyenes internetezési lehetőség, 
tanácsadás diákok közreműködé-
sével
Május 2., 9. (hétfő) 14.30–15.30
Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola és Gimnázium (Lónyay 
utca 4/C–8.)
Május 3., 10. (kedd) 15.00–16.00
Telepy Károly Általános Iskola és 
Gimnázium (Telepy utca 17.)
Április 28., május 5., 12. 
(csütörtök) 15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium (Toronyház utca 21.)
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Előző lapszámunk nyertese: 
Szűcs Tamás Gábor. Gratulálunk! 
Jutalma átvételével kapcsolatban 
e-mailben értesítjük. A helyes meg-
fejtés: 1 – A, 2 – C, 3 – A, 4 – B, 5 
– C, 6 – B.

géza szerint a világ
A Mester utcai Pincegaléria Nagy Géza festőművész képeit tárja a közönség 
elé. Az eddig a szabadban festő, a táj impressziójából táplálkozó művész most 
festészeti szempontból abszurd alkotói teret választott: egy régi, elhagyatott 
gyárcsarnokban festette meg képeit. A rideg környezetben melegséget sugárzó 
alkotások születtek.

Az ipari hatás csend-
je, az elhagyott ter-
mek kongó, mégis 
színes üressége mu-
tatkozik meg Nagy 
Géza fakó, összha-
tásában mégis élénk 
színű képein. – Az 
elhagyatottság öl-
tözik színekbe a 
képeken, melyeket 
látva el kell döntenünk, vajon képesek vagyunk-e megélni magányunkat – fogalmazott 
a kiállítást megnyitó Mohácsi András szobrászművész. A MOME adjunktusa a jobb és 
bal agyfélteke munkamegosztásáról is szólt. – Míg a bal agyfélteke felelős a racionális, 
logikus gondolkodásért, problémamegoldásért és beszédért, addig a jobb a kreativitás, a 
fantázia világa, ahol a muzikalitás, a térlátás, a humorérzék és az érzelmek laknak. Géza 
egyértelműen a jobbal dolgozik – jelentette ki.

A tájban festés helyett az elhagyott, épített környezetre váltó művész abszurd helyzetet 
teremtett magának, amivel eleinte nehezen birkózott meg. Fél évig küzdött, és kezdte 
újra meg újra festményeit, mire kihozta magából a legjobbat. Nagy Géza hűvös, tömött 
atmoszférájú művein krétaszerűvé válik a festék, mégis melegséget árasztanak. Az alkotó 
a legolcsóbb vászonnal és a legtakarékosabb festékhasználattal dolgozik, színei fakósá-
gát a lakkbenzin adja. Mohácsi András szerint a kísérletnek hála érzelmileg gazdagodott 
Géza festészete, melyben érzékletesen jelenik meg a nyomasztó magányon túli derű. 

A kiállítás május 21-éig látogatható. 
T. D.

Babavilág a Ráday utcában
Egy különleges csodavilágot ismerhettek meg azok, akik ellátogattak a Doll 
House Babaház tárlatvezetésére április 20-án. Megtudhatták, hogyan készül-
nek a porcelán- és textilbabák, mi a titkuk a bozontos maciknak, de ötleteket 
gyűjthettek az otthoni ajándékkészítéshez is.

A Ráday utcai apró, békebeli hangulatot árasztó boltban Kovács Ilona, az üzlet tulaj-
donosa részletes aprólékossággal mesélt az általa készített babákról a porcelánfejűtől a 
textilbabáig, az öltöztethetőtől a dísztárgyként funkcionálóig. 

„A teljesség felé” idősügyi program részeként megszervezett tárlatvezetés jó ötletnek 
bizonyult. A zsúfolásig megtelt helyiségben csak úgy záporoztak a kérdések Kovács 

Ilonának. Kiderült, hogy 
szinte mindenkinek akad 
otthon egy féltve őrzött ba-
bája, mely kisebb-nagyobb 
javításra, felújításra szorul. 
Az üzlet vezetője rengeteg 
hasznos információval látta 
el a jelenlévőket, akik gya-
níthatóan hamarosan visz-
szatérnek további szakta-
nácsadásra, hogy ők maguk 
vagy lányaik, unokáik újra 
eredeti pompájukban gyö-
nyörködhessenek a kedves 
játékszerekben.

(forrás: ferencvaros.hu)

Nagykörút- 
kvíz
A helyes válaszokat a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.

1. Melyik – áprilisban lezajlott – 
programsorozatnak volt témája 
a Nagykörút?
A) Budapest100 
B) Budapesti Tavaszi Fesztivál 
C) Kulturális Örökség Napok

2. Melyik a Nagykörút legalacso-
nyabb, egyetlen kétemeletes lakóháza?
A) Ferenc körút 7. 
B) Erzsébet körút 24. 
C) Szent István körút 45.

3. Hány éves idén a Nagykörút?
A) 100 
B) 120 
C) 150

4. Mi volt Reitter Ferenc terve a 
Nagykörút kiépítésére?
A) Alagútban haladó járművek, felül 
parkkal 
B) Az ország egyik legnagyobb 
forgalmú főútjává fejlesztette volna 
függővasúttal 
C) Duna-csatorna, hajóforgalommal

5. Mi nem igaz a nagykörúti villamo-
sokra?
A) Az első budapesti villamosvonal a 
körúton haladt 
B) A jelenleg leghosszabb szerelvé-
nyek járnak rajta 
C) Korábban trolibusz közlekedett itt, 
csak később építették ki a villamost

6. A Boráros tér 2. építőjéről Ferenc-
városban közterület van elnevezve. 
Ki ő?
A) Berzenczey Kázmér 
B) Gudbrand Gregersen 
C) Lechner Ödön
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AZ FMk PROGRAMAjánlójA

Retró táncdélután
Május 2., 23. 14.00
Zenél: Putyera Róbert
Belépő: 700 Ft

Gyermekszínház
MOSOLYGÓ ALMA BÉRLET
Május 3., kedd 10.00 
Erdők könyve – zenés bábjáték
Az Aranyszamár Bábszínház 
előadása
CSENGŐ BARACK BÉRLET
Május 4., szerda 10.00 
Bőrönd mese – mesemusical,
A Gergely Theáter előadása
SZÓLÓ SZŐLŐ BÉRLET
Május 10., kedd 10.00 
A rút kiskacsa – zenés bábjá-
ték
Az Ametist Bábszínház elő-
adása
A jegy ára: 800 Ft
Az előadások helyszíne: FMK 
színházterme (Haller utca 27.)
Jegyigényüket Arapovicsné 
Kiss Ágnesnél jelezhetik
a 476-3423-as vagy 
a 06/20/498-0046-os 
telefonszámon.

József Attila Irodalmi 
Szalon

Anyák napja
Beszélgetés Molnár Krisztina 
Rita költőnővel
Május 5. 18.00
A belépés díjtalan!

FERENCVÁROSI  
CSALÁDI EGÉSZSÉG- 
ÉS SPORTNAP

2016. május 7., szombat 
9.00–14.00
FMK (Haller utca 27.)
Programok: 
9.00–13.00 Ingyenes lakossági 
szűrővizsgálatok, tanácsadások
9.45 „A mozgás maga az élet” 
gyermekrajzpályázat kiállítás-
megnyitója és díjátadója
10.00 Muzsikás együttes
11.00 Garabonciás együttes
11.20 Erica C. Dance School 
11.35 Zen Bu Kan Kempo 
karatebemutató
11.50 Ritmikus sportgimnasztika
12.10 Akrobatikus rock’n roll 
bemutató

12.20 Réti fashion  
divatbemutató
12.45 Magic of dance
13.00 A Szivárvány  
Színiiskola növendékinek 
musical-összeállítása
13.15 Erin – ír steptánc  
bemutató
13.30 Janicsák Veca koncertje
Egész nap sporttal, egészséges 
táplálkozással kapcsolatos 
kísérőprogramok.  
Mindenki számára nyitott 
edzések:
9.00–10.00 Kaya Kalp jóga
10.00 és 14.00 nordic walking
10.00–11.00 hiphop 
11.00-12.00 zumba 
12.00–13.00 Zen Bu Kan 
Kempo
Az edzésekre jelentkezni 
lehet a nyerusay.viktoria@
fmkportal.hu e-mail címen 
vagy a 06/30/686-4649-es 
telefonszámon. 
Sportos öltözet ajánlott!
Minden program ingyenes.

Fotóbörze
Fotótechnikai eszközök  
adás-vétele
Asztalfoglalás a +36/1/216-
1300-ás telefonszámon, vagy 
a kerek.andras@fmkportal.hu 
e-mail címen
Május 8. 9.00
Belépő: 400 Ft

„Gyöngyszemek”
A Magyar Gyöngy Egyesület 
kiállítása
Megnyitó: május 12. 18.00
Közreműködik: az Újbudai 
Babszem Táncegyüttes, 
Cobblah Ilona divattervező 
és a Bel Canto Kamarakórus
Megtekinthető: május 29-éig

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

A Pinceszínház 
májusi műsora
2., hétfő  19.00 Molière: Tartuffe
3., kedd  19.00 Székely Csaba: Bányavirág
4., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary  
   – Dixieland-klub
11.. szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary 
12., csütörtök 19.00 George Simenon – Vörös Róbert:  
   Fej nélküli holttest –  
   Maigret különös esete  
   NYILVÁNOS FŐPRÓBA
13., péntek 19.00 George Simenon – Vörös Róbert:   
   Fej nélküli holttest  
   BEMUTATÓ ELŐADÁS
17., kedd 19.00 Hamlet
18., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary 
19., csütörtök 19.00 Kaláka együttes – Ünnepi szonett- 
   koszorú József  Attila tiszteletére
20., péntek 18.00 Lázár Balázs: Maszkaland c. köny 
   vének bemutatója
22., vasárnap 19.00 Hamlet
23., hétfő 19.00 Tasnádi István: Finito
24., kedd 19.00 Herczeg Ferenc: Kék róka
25., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary 
29., vasárnap 11.00 Lázár Ervin:  
   A Négyszögletű Kerek Erdő
30., hétfő 19.00 George Simenon  
   – Vörös Róbert: Fej nélküli holttest 
31., kedd 19.00 „Egy rózsaszál szebben beszél”
Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával 20 szá-
zalékos kedvezményt kapnak a jegyek árából, a 60 év feletti 
kerületiek pedig további 10 százalékkal olcsóbban juthatnak 
hozzá a belépőkhöz.
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Női arcok, női élethelyzetek
Bódi Margó volt a vendége a Női arcok címmel meghirdetett eseménynek, amely Ferencváros Önkormányzata és a Bu-
dapesti Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház szervezésében valósult meg. A Fekete Szemek együttes énekesnőjének 
– akit férje, Bódi Guszti is elkísért a rendezvényre – Szirmai Norbert, a 9.tv esélyegyenlőségi magazinjának szerkesztő-
műsorvezetője volt a beszélgetőtársa.

Kállay Gáborné Madách 
Imre akadémiai székfoglaló-
jából vett idézettel kezdte kö-
szöntőjét: „A nő korán fejlő-
dik, de teljes férfiúi érettségre 
sohasem jut; könnyebben 
felfog és tanul, de teremtő 
géniusz híjával az emberi-
ség irányadó szellemei közé 
nem emelkedik (…) A nő 
alárendelt testi és lelki ereje 
védelmet, ápolást keres, s az 
erősebb férfiú lelkében épp-
olyan érzéseket költ, mint az 
elhagyott gyermek, a herva-
dó virág, megdermedt madár”. Az alpol-
gármester rámutatott: szerencsére mára 
megváltozott a világ. 

Bódi Margó Nagyecseden, egy romatele-
pen nőtt fel, hatan voltak testvérek, édes-
anyját 9 évesen veszítette el. Édesapja Bu-
dapestre járt dolgozni, nagyon szorgalmas 
ember volt, aki arra nevelte gyermekeit, 
hogy tanulni kell és becsületesen dolgozni.

Az énekesnő elmesélte, 15 évesen ho-
gyan szeretett bele későbbi férjébe, aki 
megszöktette őt, mielőtt a neki kiszemelt 

fiúhoz hozzáadták volna – ahogy az abban 
az időben és közegben természetes volt. 
Kezdetben Guszti édesanyjánál laktak, aki 
nyolc gyermeket nevelt, közben eljárt há-
zakhoz dolgozni: ha kellett tapasztott, mo-
sott, súrolt vagy kapált. Az apró, energikus 
asszony lett Margó példaképe, aki a korán 
elvesztett édesanyja helyett a női mintát 
megmutatta neki. 

A beszélgetés során – melybe Bódi 
Guszti is bekapcsolódott – feltárult egy 
hagyományos cigány család élete min-

dennapjaikkal, szokásaikkal, 
hétköznapi küzdelmeikkel, 
sikereikkel együtt. A művész-
nő elárulta, arra a legbüsz-
kébb, hogy eljutott ide, ahol 
most van, miközben becsü-
lettel felnevelték két fiukat, 
akik iskolázottak, sikeresek, 
és szép családi életet élnek, 
megtartva a tradíciókat is. 
Megemlítette, hogy férjével 
51 roma fiatalt fedeztek fel, 
akiknek szintén megmutat-
ták, hogy tehetséggel, szor-
galommal, tanulással igenis 

ki lehet törni a nyomorból.
A Ferencvárosi Roma Koncepció ré-

szeként megtartott beszélgetésen csupán 
néhány cigány származású ember volt 
a közönség soraiban, amit Bódi Margó 
örömmel nyugtázott. Ugyanis ez a rendez-
vény is éppen azzal a céllal jött létre, hogy 
a roma és nem roma társadalom megismer-
hesse egymás életét, mindennapjait, ezáltal 
elfogadóbbá, toleránsabbá váljon.

(forrás: ferencváros.hu)

Az odaadó színésznő
Kalandos gyermekkoráról, a színésznők sorsáról és a Turay Ida Színház-beli szerepeiről mesélt közönségének Détár 
Enikő a Szó és ember irodalmi beszélgetéssorozat legutóbbi találkozóján. 

– Mikor Enikő három éve vendégelőadóként megérkezett a 
Turay Ida Színházba, hatalmas kíváncsiság övezte. Meglepett 
minket, hogy mekkora szakmai alázattal dolgozik, és hogy a 
portástól az igazgatóig mindenkivel kedves. Ő az a színész, aki 
odaadja mindenét mindenkinek – így mutatta be művésztársát 
Topolcsányi Laura, az est moderátora, aki szerint az azóta ál-
landó tagként játszó Détár Enikő nagyban hozzájárult a teátrum 
hírnevének öregbítéséhez. 

A színésznő arról mesélt, a tizenhármas szám misztikus ereje 
meghatározta életét. 2013-ban például 6 hónapos terhesen utazott 
Nyíregyházára, mikor a tizenhármas kilométerkőnél felborult az 
autójával. A művésznő gyerekkoráról szólva elmondta, állandóan 
valami csínytevésen törte a fejét, például amikor otthon hagyták 
3 éves kistestvérével, kimászott vele az ablakon, és nekiindultak 
a világnak. Enikő a legtöbb jót édesanyjától tanulta, aki tanító-
nőként magas erkölcsi mércét állított elé: igazságos, emberséges 
maradt minden helyzetben, és egyformán kedves volt szegény-
hez, gazdaghoz. Tőle örökölte túlélési képességét és nyitottságát 
is. Édesanyja 11 évet élt Miamiban, 65 évesen férjhez ment, végül 
Amerikában érte a halál, ami nagyon megviselte Enikőt. 

Őszintén beszélt arról is, hogy bár 1999 óta tagja a Madách 
Színháznak, ahol jelentős szerepeket játszhatott, ma már keve-
set foglalkoztatják, mert kezd kiöregedni a zenés darabokból. A 
Turayban viszont újra kitárult számára a világ, és remek dara-
bokban (Segítség, én vagyok a feleségem, Charley nénje, Hello 
Dolly, Ikrek előnyben, a Kaktusz virága, Makrancos Kata) válto-
zatos szerepekbe bújhat. Hozzátette, mindegyik szerep akkor ta-
lálta meg, amikor éppen az élete is a darabéhoz hasonlóan alakult. 
Détár Enikő szerint a színházcsinálás csapatjáték, ezért nem fáj, 
ha kisebb szerepet kap, mindig annak a feladatnak örül, amit ép-
pen rá osztanak.                 T. D.
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Művészettel a közösségért
Egy baráti társaság hölgytagjai alapították, összetartó közösséget építettek ki, rendezvényeiken pedig egymást váltják a 
művészeti élet kiválóságai. A Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete (FERUPE) a kerület megkerülhetetlen rendez-
vény- és közösségszervezőjeként minden korosztály számára színvonalas kulturális programokat kínál.

A FERUPE-t 2011-ben tizennégy IX. ke-
rületben élő vagy dolgozó hölgy alapítot-
ta: egy közös vacsorán arra jutottak, hogy 
olyan egyesületet szeretnének létre hozni, 
amely kulturális missziót folytatva ková-
csolja össze a helyi közösségeket. – Fon-
tos volt számunkra, hogy hölgyek dolgoz-
zanak a szervezetben, akik jól működnek 
együtt, és képesek egymás erősségeit tá-
mogatva csapatban tevékenykedni – mond-
ta Gyurákovics Andrea leköszönő elnök, 
majd hozzátette, bár férjeiket tiszteletbeli 
úrhölgyekké nevezték ki rendszeres segít-
ségükért, mégis fontos számukra, hogy női 
energiákból szülessenek a programok. 

Az egyesület – bekapcsolódva Ferenc-
város vérkeringésébe – szabadidős, kul-
turális és közösségi programokat szervez, 
melyeknek mára széles és folyamatosan 
bővülő vendégköre alakult ki. A rendez-
vénytematika egyik meghatározó eleme a 
zene. Az érdeklődők reneszánsz, barokk, 

vagy épp népi muzsikát hallgathatnak a 
koncerteken, de olyan színművészekkel, 
énekesekkel is találkozhatnak élőben, 
akiket addig csak a tévében láttak. Sokan 
csupán általuk jutnak el koncertekre, mert 
rendezvényeik az önkormányzat támoga-
tásának köszönhetően ingyenesek. A civil 
szervezet rendszeresen tart saját meg-
emlékezést vallási, kulturális és nemzeti 
ünnepeken is. – Ezzel az a célunk, hogy 
személyes élményt nyújtva mindenki ma-
gáénak érezze az ünnepet – tette hozzá 
Gyurákovics Andrea.

A ferencvárosi úrhölgyek gyűjtöttek 
már könyveket határon túli gyerekeknek, 
de szerveztek lelki felkészülést is az ad-
venti estéken. Programjaikon a fiataloktól 
kezdve a felnőtteken át az idősekig min-
den korosztály képviselteti magát, mert 
olyan személyiségeket hívnak meg, akik 
mindenki számára értékes élményt képe-
sek nyújtani. Járt már náluk többek közt 

Sebestyén Márta népdalénekes, Andrejszki 
Judit barokk szopránénekes, Vigh Andrea 
hárfaművész, Berecz András mesemondó, 
Császár Angela és Györgyi Anna színmű-
vész, a Musica Profana régizene együttes, 
a Trio Antiqua amerikai zenei formáció, az 
Excanto reneszánsz együttes, a Tercina, a 
Sebő és a Kaláka együttes. 

A FERUPE-estek a ferencvárosiak ked-
velt programjai. Az adventi rendezvénye-
ken például vendéghármas szórakoztatja 
a közönséget: egy ismert zenész képviseli 
a kultúrát, az egyházi személy a lelki, a 
borász pedig a testi feltöltődést, akik az 
est folyamán egymással is megtalálják a 
közös kapcsolódási pontokat. – Azt sze-
retnénk, hogy a szórakozás mellett termé-
szetes szükségletünket, a valahová tarto-
zás érzését is biztosítsuk az embereknek. 
Talán ezért is érzik jól magukat nálunk a 
vendégek – fűzte hozzá az egyesület lekö-
szönő elnöke.      T. D.

Budapest100 + 20
A hagyománytól eltérően, 2016-ban a pesti Nagykörút volt a Budapest100 témája. A 120 éves, több városrészen áthala-
dó útvonal mentén számos kulturális, építészeti és várostörténeti emlék található.

Az eredetileg a százéves fővárosi épületek köszöntésére önkén-
tesek, lokálpatrióták és a házukat szerető lakók összefogásával 
szerveződő programhoz idén Ferencvárosból hét ház (Boráros tér 
3., 5., Ferenc körút 3., 5., 28., 32., 39.) csatlakozott.

Április 16-án és 17-én több tucat nagykörúti épület tárta ki ka-
puit a látogatók előtt: a sétákon egykori lakók élete, a házakhoz 
fűződő legendák, valamint az építés története elevenedett meg. A 
IX. kerületi helyszíneken kiállításokkal, filmvetítéssel, gyerek-
programokkal és háztörténeti sétákkal vár-
ták az érdeklődőket.

Mészáros László önkormányzati képvise-
lő három házba: a Boráros tér 3.-ba, illetve 
a körzetéhez tartozó Ferenc körút 3.-ba és 
5.-be látogatott el. – Képviselőként gyakran 
járok ezekben az épületekben, de olyankor 
kevés időm van gyönyörködni bennük. Pe-
dig ezek a 100–120 éves lakóházak építé-
szetileg rendkívüliek, ráadásul mindegyik-
nek történelme van. A programon – ami 
remek alkalom arra is, hogy összehozza a 
társasházak lakóit – olyan helyekre is beju-
tottunk, mint a Ferenc körút 5. légópincéje, 
de olyan különlegességeket is bemutattak, 
mint a Ferenc körút 3. lépcsőházában talál-
ható eredeti Zsolnay-csempe, vagy a Gre-
sham-palota stíluselemeit magán hordozó 
Boráros tér 3. üvegablakai. A Ferenc körút 
5.-ben az egyik lakó, Simon Péter történész 

tartott háztörténeti sétát, amely során nemcsak az épület, de a ke-
rület és a főváros történetéről is sokat megtudhattunk. Már a szülei 
is itt laktak, ő itt töltötte gyermekkorát, és itt élte át az 1956-os 
eseményeket is. A tanár úr azt is elmondta, hogyan kapott találatot 
a ház, valamint mesélt a környéken zajló harcokról. Megtudhattuk 
azt is, hogy itt lakott Kalmár Pál énekes, akinek előadásában vált 
híressé a Szomorú vasárnap című dal – számolt be élményeiről 
Mészáros László.               V. L.

A Ferenc körút 5. szám alatt Simon Péter mesélt szülőháza történetéről
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virtualitás és valóság
Hogyan viszonyuljon a jövő lelkipásztora a virtuális világhoz? Mi az, ami kézzel foghatóan megmarad, és mi az, ami 
átcsúszik egy megfoghatatlan dimenzióba? Miként fog működni a jövőben a lelkészi szolgálat? Ezekre a kérdésekre 
keresték a választ április 8. és 10. között a Kárpát-medencei Protestáns Teológus Találkozó résztvevői. 

A Dunamelléki Református Egyházkerü-
let Ráday utcai székháza és a Baár-Madas 
Református Gimnázium adott otthont a 
háromnapos együttgondolkodásnak, mely 
a mai modern, virtuális világ kihívásainak 
témáját járta körül.

A péntek délelőtti istentiszteletet követő-
en Bácskai János polgármester bemutat-
ta a teológus hallgatóknak Ferencvárost, 
melyben a reformátusoknak mindig he-
lyük és komoly szerepük volt. A Kálvin 
téri templom, a Lónyay utcai Református 
Gimnázium és Kollégium, a Károli Gás-
pár Református Egyetem Hittudományi 
Kara mind a IX. kerületben található. 
A városvezető kiemelte a nagy múltú tan-
intézmények alapítóit, vezetőit, akikre 
méltán lehet büszke az egyház, és akiknek 
nevét Ferencvárosban több utca is viseli. 
Szeretettel hívta a jelen lévő anyaországi 
és határon túli teológusjelölteket az idén 

13. alkalommal megrendezendő Reformá-
tus Zenei Fesztiválra is, melynek szintén a 
kerület ad otthont.

A több évtizedes múlttal rendelkező talál-
kozó témáját idén a Hallgatói Önkormány-

zat javasolta. Az evangélikus, unitárius 
és református felekezeteketű jelenlévők a 
virtualitás kérdéskörét járták körül. A lel-
készi szolgálat hétköznapjait is segíthetik 
a modern kor vívmányai, hiszen a hívők 
életében is mindennapos gyakorlat a digi-
tális eszközök használata, legyen az akár 
okostelefon, akár internet. A Skype-on ke-
resztül történő lelkigondozás, a honlapok 
fejlesztése, a közösségek, gyülekezetek 
facebookos megjelenése a fiatalok meg-
szólítását is megkönnyíti, ugyanakkor a 
veszélyeiről (mint például a visszaélések, 
a kiszolgáltatottság) is beszélni kell.

A programot városnézés, sportfoglalko-
zások és kulturális rendezvények is színe-
sítették, melyek jó alkalmat biztosítottak a 
résztvevők számára, hogy megosszák gon-
dolataikat, tapasztalataikat egymással. 

(forrás: ferencvaros.hu)

Történetek 
az unitáriusokról
Tudta, hogy Bartók Béla unitárius volt? Hitte volna, hogy a 
vallásnak létezik ateista irányzata? Léta Sándor, a Bartók 
Béla Unitárius Egyházközség lelkésze a protestáns irányzat 
érdekességeiről mesélt közönségének a Mindentudás Egye-
teme egyháztörténeti szemináriumán.

A latin „unus” (jelentése: egy) szóból származó unitárius név az 
Isten egységét valló közösségre utal. A történelem során szenthá-
romság tagadással, antiklerikális nézetekkel vádolták őket, pedig 
csak szabadabban gondolkodnak és saját látásmódjuk szerint ér-
telmezik a Bibliát. Az irányzat számos téren hasonlít a protestáns 
tanokhoz, részben abból nőtte ki magát. Az unitarizmus magyar 
vonala 1568-ban, Erdélyben alakult meg, és ma is Kolozsvár a 
központja. Az erdélyi teológusok nehéz helyzetben kezdték el 
terjeszteni vallásukat, az erős református közösség ugyanis rossz 
szemmel nézte ténykedésüket. Akik megpróbáltak unitárius elve-
ket tanítani, azt börtönbe zárták. A változás 1848-ban következett 
be, amikor a forradalom kivívta a vallásszabadságot. 

Az unitáriusok Jézus tanításait, üzeneteit helyezik vallásuk kö-
zéppontjába, azonban a megváltót és a szentlelket nem isteni sze-
mélynek gondolják, illetve nem fogadják el a szentháromság tanát 
sem. – Ezen elvek miatt támadtak minket, pedig nem a tagadás a 
lényegünk, csupán másképp gondolkodunk – mondta el a közön-
ségnek Léta Sándor. – Egyetlen dogmánk, hogy nincs dogmánk! 
Mi nem mondjuk meg, mit gondoljanak a hívek Istenről. Csupán 
útmutatásaink vannak, szerintünk ugyanis mindenkinek szabadon 
kell megtalálnia a saját hitét. Isten országához nagyon sokféle út 
vezet – avatott be az unitárius gondolkodásmódba a lelkész. 

Az unitárius irányzat az USA-ban igencsak elterjedt, sőt, Japán-
ban és Indiában is jelen van. Fontos különbség viszont, hogy a 
tengerentúlon annyira szabadon értelmezik a vallást, hogy bár-
mely eszmét belevesznek, ami megtetszik nekik. Így jöttek létre 
unitárius–ateista vagy unitárius–buddhista irányzatok is.

Az angol és amerikai testvérkapcsolatnak köszönhetően épült 
fel 1923-ban a budapesti missziósház, majd a templom, amely a 
Hőgyes Endre utca 3. szám alatt található. Kevesen tudják, hogy 
Bartók Béla is unitárius volt, akinek fia, Ifj. Bartók Béla főgond-
nokként képviselte az egyházat. Róla nevezték el az egyházközsé-
get, amelynek központja a belső-ferencvárosi missziósház, mely 
az idők során lelkészszállóként, idős- és diákotthonként is műkö-
dött. Az egyházközség a főváros és a IX. kerület kulturális életébe 
is aktívan bekapcsolódik: részt vesz például az Ars Sacra Feszti-
vál programjaiban és a Bakáts téri rendezvényeken.               T. D.

hiTéLeT
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Buda-
pest Főváros Kormányhivatala IX. 
Kerületi Hivatala Hatósági Osz-
tály 1. ügyfélfogadás rendje 2016. 
május 1-jétől az alábbiak szerint 
változik:
• Hétfő: 13.00–18.00 óra

• Szerda: 08.00–16.00 óra
• Péntek: 08.00–12.00 óra
Az ügyfélfogadás helyszíne válto-
zatlan: 1096 Budapest, Lenhossék 
utca 24–28. földszint.
Megértésüket köszönjük!

Dr. Ördögh Brigitta hivatalvezető

Ingatlanirodánk eladó lakásokat/házakat keres ügyfeleinek. Gyorsan vevőt ho-
zunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének lakása eladó? Hívjon, ajánlási 
jutalékot kap! Laurus.ingatlan.com, 06/20/9600-600

Eladó/kiadó kereskedelmi és lakóingatlanok RE/MAX Central. 1061 Budapest, 
Andrássy út 4.
+36/1/654-3000, +36/1/654-3107 www.remax.hu

Kerékpár-regisztrációs rendszer 
a iX. kerületben
A rendőrség igyekszik mindent megtenni 
a kerékpárlopások számának csökkenté-
séért, valamint azért, hogy a tulajdono-
sok ellopott biciklijüket visszakaphassák. 
Mivel számos megtalált kerékpár esetén 
a sértettről nem rendelkeznek informá-
cióval, mérséklődik annak esélye, hogy 
a bicikli visszakerülhessen jogos tulaj-
donosához. Az önkormányzat anyagi 
támogatásának, valamint egy technikai 
fejlesztésnek köszönhetően, immár a IX. 
kerületi rendőrkapitányságon is működik 
az úgynevezett kerékpár-regisztrációs 
rendszer. Ennek lényege, hogy a körzeti 
megbízottak matricával, gravírozással 
és szabad szemmel láthatatlan tintájú 
UV-tollal megjelölik a tulajdonos által 
hozzájuk bevitt kerékpárt, fényképfelvé-
teleket készítenek róla, majd az adatokat 
rögzítik. A bringa eltulajdonítása esetén 
ezek a jelölések elősegítik a tulajdonos 
beazonosítását. A regisztráció által csök-
kenthető a bűncselekmények száma, 
eredményesebbé válhat a biciklilopásra 
szakosodott hálózatok felderítése és nö-
velhető a vagyonmegtérülés.

A kerékpár-tulajdonosok 2016 májusától 
az alábbi helyeken és időpontokban él-
hetnek a lehetőséggel: 

• Minden hónap 1. csütörtökén 17–19 
óra: Gát utca 15., KMB iroda 

• Minden hónap 2. csütörtökén 17–19 
óra: Aszódi utca 18., KMB iroda

• Minden hónap 3. csütörtökén 17–19 
óra: Pöttyös utca 6., KMB iroda

A rendőrség kéri, hogy a regisztrá-
cióhoz – amely ferencvárosi lakosok 
számára ingyenes – lakcímkártyájukat 
és személyi igazolványukat hozzák ma-
gukkal. A művelet körülbelül 20 percet 
vesz igénybe.

sorozatbetörőt fogtak
A BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya eljárást folytat T. Raj-
mund 27 éves budapesti lakos ellen, aki 
megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 
április 2-án, egy Kén utcai lakás bejárati 
ajtajának ablaküvegét betörve bejutott az 
ingatlanba, ahonnan két mobiltelefont, 
egy MP3-lejátszót, egy beltéri egységet 
annak távirányítójával, egy CD-lejátszót, 
illetve készpénzt tulajdonított el. A nyo-
mozók a férfit további két, április 8-án és 
április 10-én elkövetett betörés elköveté-

sével kapcsolatban beazonosították, majd 
elfogták és előállították a kerületi rendőr-
kapitányságra.

A ferencvárosi rendőrkapitányság 
bűnmegelőzési felhívása
Szeretnénk felhívni a Ferencvárosban 
lakó, itt tartózkodó, illetve a kerületen 
áthaladó állampolgárok figyelmét arra, 
hogy a tavaszi-nyári időszakban a la-
zább, kivágott ruházat viselése miatt 
megszaporodhat a nyaklánckitépéses lo-
pások száma. Ezért arra kérünk minden-
kit: amennyiben ékszereit jól látható he-
lyen hordja, legyen körültekintő. Kerülje 
a sötét útszakaszokat és mellékutakat, a 
közlekedési eszközökön pedig – lehe-
tőség szerint – ne álljon közvetlenül az 
ajtó mellé. Amennyiben táskáját vállán, 
féloldalt hordja, úgy utazáskor fordítson 
külön figyelmet arra, hogy azt egyik ke-
zével szorosan fogja. Amennyiben gép-
járművel közlekedik, az ajtókat belülről 
mindig zárja be, értéktárgyait pedig ne 
hagyja őrizetlenül az autóban. Amennyi-
ben bármilyen bűncselekmény sértettjé-
vé válnának, hívják a rendőrség 107-es 
vagy 112-es központi segélyhívószámát.

REnDŐRSÉGI híREk

tájÉkOZtAtó

APRóhIRDEtÉS

A ferencvárosi „deák” 
Közalapítvány pályázatai
A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályáza-
tokat hirdet a IX. kerületben élő tehetséges, de 
anyagi okok miatt hátrányos helyzetben lévő 
fiatalok részére az alábbi kategóriákban:

• tanulmányi ösztöndíj 16–25 éves fiatalok 
számára

• idegennyelv-tanulás, valamint a már meg-
szerzett középfokú nyelvvizsga utólagos támo-
gatására

• egyéni és csapatsportágban versenyszerűen 
sportoló egészséges vagy fogyatékkal élő 10–
19 éves fiatalok számára

• zenei tanulmányokat folytató 10–21 éves fi-
atalok számára

A részletes pályázati anyagok megtekinthe-
tők a www.ferencvaros.hu oldalon, további 
információkat Fischer Ágnestől kaphatnak a 
06/70/333-1737-es telefonszámon. E-mail: 
deak.kozalapitvany09@gmail.com

GOnDOSkODó  
FEREnCVáROS

Felhívom sorstársaim figyelmét, hogy az FMK-ban (Haller u. 27.) moz-
gássérültek klubja működik. Találkozzunk minden hónap utolsó keddjén, 
13–15 óra között.
Mindenkit szeretettel várunk!

Angyalosi Gyuláné klubvezető

FElhíVáS

KözhAszNú



Ferencváros20 Közösség

REjtVÉnYFEREnCVáROSI GólYAhíR

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

Mezei Márton  
(2015. november 9.)

Tar Norina  
(2016. január 15.)

Koloszár Bálint  
(2016. március 2.)

Nguyen Duc Nam  
 (2015. szeptember 26.)


