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Mesterségesintelligencia-központ
létesül Ferencvárosban

Száz mérnököt foglalkoztató új szoftverfejlesztő központot hoz létre a német Continental autóipari vállalat
a IX. kerületben. Az 5,5 milliárd forintos beruházáshoz 1,37 milliárdos támogatást biztosít a magyar kormány
– jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter január 30-án.
Szijjártó Péter hangsúlyozta: az új központban (amely Belső-Ferencvárosban, egy
Köztelek utcai irodaházban kezdi meg működését májusban – a szerk.) a legmagasabb
technológiai színvonalon folyik majd a fejlesztő tevékenység, és kifejezetten magas
képzettséget igénylő munkahelyek jönnek
létre. Kiemelte, a világban már nemcsak
a beruházásokért folyik a verseny, hanem

a munkaerőért is, a nagy fejlesztések pedig növelik az ország munkaerő-megtartó
képességét.
– Fiatal magyar szakemberek (big data
mérnökök, hardver- és szoftvertervezők,
beágyazott rendszer- és alkalmazás mérnökök, akár frissdiplomások is – a szerk.)
vonzó lehetőséget kapnak, hogy Magyarországon kamatoztathassák tudásukat – fogal-

mazott a miniszter, majd kifejtette, komoly
technológiai forradalom zajlik a világgazdaságban, és kérdés, hogy melyik ország
tud megfelelő feltételeket biztosítani az új
ipari-technológiai korszak beruházásaihoz.
– Magyarország akkor lehet sikeres, ha továbbra is bíznak benne az új technológiai
korszak vezető vállalatai.

Folytatás a 2. oldalon

Vállalkozásbarát programot indított a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület a kerületben. 4. oldal

ELISMERÉS

ÉJSZAKA A KULTÚRHÁZBAN

PREMIER

Kiemelkedően teljesítő ferencvárosi
rendőröket jutalmaztak
január 30-án a Haller utcai
kapitányságon.

Kiállítással, koncertekkel és
téglafestéssel csatlakozott az
FMK a Kultúrházak Éjjel-Nappal
programhoz

Hamvai Kornél: Márton partjelző
fázik című darabját mutatják be
márciusban a Pinceszínházban.
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Folytatás a címlapról

Önvezető autó

Hazánk versenyképességének fontos visszaigazolása, hogy a világ
egyik legnagyobb autóipari vállalata Budapesten hozza létre új
mesterségesintelligencia-központját – hangsúlyozta Szijjártó Péter,
aki azt is elmondta, a Continental Automotive Hungary Kft. jelenleg
nyolcezer dolgozót foglalkoztat Magyarországon. A külgazdasági
és külügyminiszter úgy véli, a technológiai átalakulást az autóipar
vezeti, ha pedig hazánk továbbra is sikeres ebben a szegmensben,
akkor a magyar gazdaság a digitális átállás győztese lehet.

– Uram, én akkor is nyugodtabb lennék, ha belefújna
a szondába a robotsofőr.
Karl Haupt, a Continental AG fejlett vezető-támogató rendszerek
üzletágának vezetője elmondta: az autóiparban az egyik legfontosabb trend az önvezető gépjárművek fejlesztése, az iparágon belül
ez az egyik leggyorsabban növekvő terület. A Continental pedig
teljes rendszereket fejleszt önvezető autókhoz.
Thomas Brohm, a Continental AG fejlett vezető-támogató rendszerek üzletágának fejlesztési vezetője egyebek mellett közölte: ezen
a területen a budapesti csapat vezeti majd az innovációt a cégen
belül, a magyar műszaki hagyományok és a gazdasági környezet
ugyanis jól támogatják a vállalat elképzeléseit.
Bácskai János Ferencváros ipari, illetve autógyártáshoz kapcsolódó hagyományait idézte fel. Elmondta: Szám Géza éppen

Renault Budapest Budakalász
2011 Budakalász,
József Attila utca 77.
Tel.: +36 (1) 465-0000

a Köztelek utca szomszédságában lévő műhelyében készített önmozgó járműveket, és 1901-ben ő állította ki az első magyar gyártású
autót Budapesten. A polgármester Zupka Lajosról is megemlékezett,
aki a Mercedes gyárnak tervezett karosszériákat a Tűzoltó utcában.
Habsburg József főherceg is egy általa konstruált járművet használt.
A városvezető megemlítette, hogy polgármesterségét megelőzően
ő maga is egy autólámpa-izzókat gyártó, külföldi tulajdonú nagyvállalatnál dolgozott fejlesztőmérnökként. Végezetül kijelentette,
Ferencváros számára is kiemelten fontos, hogy az új kutatásfejlesztési központ ide települ. 			
(forrás: MTI)

Renault Budapest Dél-Pest
1097 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 5.
Tel.: +36 (1) 476-3100

Renault Budapest Kelet-Pest
1173 Budapest,
Pesti út 16.
Tel.: +36 (1) 254-0404
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Újabb lendületet vehet a tömbrehabilitáció
Megtartotta idei első ülését a képviselő-testület január 25-én, amelyen több, a városrehabiltáció élénkítését szorgalmazó
döntés is született.
A Fővárosi Önkormányzat támogatási
rendszerének átalakítása, az európai uniós
pályázatok hiánya, illetve a kerület saját
forrásainak korlátozottságára való tekintettel
a városmegújítás nélkülözhetetlen eleme
a magánbefektetők bevonása a jelenleg
még lakott, azonban rehabilitálandó házak
értékesítése útján, természetesen a lakóépületek építési/felújítási kötelezettsége mellett. Ezzel a konstrukcióval csökken ugyan
az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások száma, viszont elérhető a rehabilitáció
egyik legfőbb célja: a lakókörnyezet élhetőbbé tétele, a városkép javulása.
Az elmúlt időszakban számos befektető érdeklődött az önkormányzatnál konkrét lakóépületek megvásárlásával kapcsolatban. Ezt
a pozitív tendenciát kihasználva, célszerű
a tömbrehabilitációt ilyen irányban is folytatni. Ezért a képviselő-testület úgy döntött,
hogy a Viola u. 37/A és 37/B, a Balázs Béla
u. 27/B, a Thaly K. u. 11. (Gát u. 1.), a Gát
u. 8–10., a Lenhossék u. 10. (Gát u. 13.),
a Lenhossék u. 5. (Gát u. 15.), a Lenhossék
u. 12. (Gát u. 16.), a Gát u. 22., a Gát u. 23.,
a Gát u. 24–26., a Márton u. 8/A (Gát u. 28.),
a Márton u. 8/B, a Tűzoltó u. 33/C, valamint

a Haller u. 4. számú házak értékesítésére
nyilvános, egyfordulós pályázatot ír ki.
A helyhatóság az ingatlanokat felépítmén�nyel együtt, kiürítésig tulajdonjog-fenntartással (kivéve a korábban már kiürített Viola
u. 37/A és 37/B szám alatti épületeket) és
az ingatlanok fejlesztési kötelezettségével
értékesíti. A bérlők és a velük együtt lakók
elhelyezéséről – eredményes pályázat esetén
– az önkormányzat gondoskodik.
Az önkormányzati tulajdonú, rehabilitálandó épületek bérlőinek kihelyezését segítheti
elő az a rendeletmódosítás is, amely szerint,
ha a bérlő cserelakásra nem tart igényt, úgy
az eddigi 270 ezer helyett mostantól 300
ezer Ft/nm összegű pénzbeli térítés fizethető
részére. Ugyanezen napirendi pontban született határozat arról is, hogy 2018. december
31-éig meghosszabbítják a szociális alapon
bérbe adott félkomfortos, komfort nélküli és
szükséglakások bérlői részére 2014. március 1-jétől nyújtott 20 százalékos bérletidíjkedvezményt.
Megvitatta és kifüggesztésre alkalmasnak találta a képviselő-testület a kerület
2018. évi költségvetését. Ferencvárosban
hagyományosan két fordulóban tárgyalják

a büdzsét, melynek végleges megszavazása
a februári ülésen várható.
Tudomásul vette a grémium a Fővárosi
Önkormányzatot és a kerületeket osztottan
megillető bevételek idei alakulásáról szóló
rendelettervezetet is. A főváros az iparűzési
adóbevétel vonatkozásában az előző évhez
képest emeléssel számol, ez Ferencvárosra vetítve 313 millió Ft bevételnövekedést
jelent.
A Megyei Jogú Városok Szövetsége január
12-én konferenciát szervezett Budapesten
annak érdekében, hogy a települések vezetőivel közösen lépjen fel a hazánkat veszélyeztető felső korlát nélküli betelepítési kvóta és
a Soros-szervezetek ellen. A konferencián
egy felhívást is elfogadtak, melyhez most
Ferencváros Önkormányzata is csatlakozott. A kétpontos határozati javaslat szerint a képviselő-testület elutasítja a Sorostervet, és azt, hogy a IX. kerület területén
bevándorlásszervező irodát működtessenek.
Továbbá felkérték Magyarország kormányát,
hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel
a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.
V. L.
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Vállalkozók Ferencvárosért

A Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület (VÁFE) egy 2012-ben létrejött nonprofit szervezet, melynek elsődleges célja a IX. kerületi vállalkozások támogatása. Az egyesület működése 2016 végén új
lendületet kapott, amikor vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó, tapasztalt fiatalok vették át az irányítást
azzal a céllal, hogy vállalkozásbaráttá tegyék Ferencvárost. Jelenleg 12 magánszemély a VÁFE tagja.
Az egyesület a képzett inaktívak (pl. fiatalok, idősek, kismamák) önfoglalkoztatásának elősegítését,
az induló vállalkozások, startupok kezdeti lépéseinek szakmai támogatását, a már létező helyi vállalkozások hatékonyságának növelését, illetve a máshol működő vállalkozások Ferencvárosba csábítását
szeretné megvalósítani.

Vállalkozásbarát Ferencváros Program

A projekt stratégiai célja Ferencváros vállalkozásbarát imázsának kialakítása egy komplex kerületi vállalkozásfejlesztési ösztönzőprogram
elindítása révén. A koordinálást az egyesület elnöke, dr. Balla Gergely
vállalkozó, címzetes egyetemi docens látja el, akinek több mint
tízéves tapasztalata van a vállalkozásfejlesztés területén, és számos
országos gazdasági szövetség aktív tagja. A Vállalkozásbarát Ferencváros Program beindítására Ferencváros Önkormányzata 12 millió
forint támogatást biztosított a 2017. évi költségvetésben. A program
általános célcsoportja a kerületben székhellyel és/vagy telephellyel
rendelkező kis- és középvállalkozások, illetve a kerületben élő vállalkozó vagy vállalkozás indításán gondolkodó magánszemélyek,
elsősorban képzett inaktívak (fiatalok, nyugdíjasok, kismamák,
háztartásbeli nők).
A projekt részeként az alábbi tevékenységeket tervezik megvalósítani:
• Online vállalkozásfejlesztési információs rendszer kialakítása
• E-learning képzés elindítása vállalkozói alapismeretek tematikában
• Kerületi vállalkozásfejlesztési rendezvények megtartása
• Nyomtatott kerületi vállalkozói kisokos készítése
A Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület tevékenységéről, illetve
a Vállalkozásbarát Ferencváros Program aktuális eseményeiről
lapunk a továbbiakban rendszeresen beszámol.

Használható művészet diákoktól
Az ifjúsági kiállító- és közösségi térré változott Mesterpalánta, korábbi nevén
Pincegaléria ezúttal a Kozma Lajos Faipari és Művészeti Szakgimnáziumnak
ad lehetőséget a bemutatkozásra. A március 3-áig megtekinthető tárlat a művészeti tagozatos tanulók mestermunkáit állítja ki, melyek között szabadkezes
rajzokkal, grafikákkal és lakberendezői makettekkel is találkozhat a közönség.
A február 7-i megnyitón Kovács Szabolcs
Gergő iparművész tanár arról tájékoztatott,
az újpesti intézményben folyó, 9–12. évfolyamig tartó alapozó képzés művészeti
érettségivel és részszakképesítéssel zárul, de
aki vállal még egy év tanulást, megkapja a
dekoratőr-kirakatrendező OKJ-s szakképesítést is. A felnőttképzést is folytató iskolában
a diákok egyebek mellett lakberendezés,
tipográfia, grafika, számítógépes tervező
grafika és szabadkézi rajz stúdiumokat
végeznek. A kiállításon az ő alkotásaikat:
elektrografikákat, rajztanulmányokat, valamint belsőépítészeti munkák méretarányos
makettjeit csodálhatják meg az érdeklődők.
A szakgimnázium büszke elért eredményeire, az alkalmazott művészeteket oktató
intézmény végzősei rendre felvételt nyernek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre,

a Soproni Faipari Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetébe vagy a BME építészmérnöki karára. A Kozma főigazgatója, Valló
Péter elmondta, a több iskolát összefogó
centrum megalakulásakor nem gondolta
volna, hogy a művészeti képzés – amely
mellékszálon indult – vetekedni fog a főcsapást képviselő faipari képzéssel, és hogy egy
belvárosi galériában mutatkozhatnak majd
be. Úgy véli, ez is bizonyíték arra, hogy egy
iskolának fontos több lábon állnia, de azt is
példázza, hogy egy országnak nemcsak jól
képzett szakemberekre, hanem „művészetet
művelőkre” is szüksége van. Az igazgató
és Vincze Angéla, a Mesterpalánta vezetője végül bejelentette, a Kozma hamarosan
foglalkozásokat indít érdeklődő fiataloknak
a Mester utcai galériában.
T. D.
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Bővül az együttműködők köre
a kábítószer-ellenes harcban

A Drogprevenciós Alapítvány és az általa működtetett Drogoplex Ambulancia mutatkozott be a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) legutóbbi találkozóján, ahol bejelentették, februárban Pesterzsébettel is kooperációs megállapodást
ír alá a ferencvárosi szervezet.
Az ülést ezúttal Kőbányán, a Zágrábi utcai Tisztás Közösségi Hely
központjában tartották. A Ráday utcai Adna Cafét is üzemeltető
Tisztás a Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Központ tagintézményeként elterelő szándékkal szervez szabadidős programokat fiataloknak és tart prevenciós előadásokat pedagógusoknak. A találkozón
Rapi István titkár tartott beszámolót a ferencvárosi KEF elmúlt
évi munkájáról, de megvitatták az idei pályázattal kapcsolatos
tennivalókat is.
A Drogprevenciós Alapítvány (DPA) munkájáról Geist Gábor
szakmai vezető beszélt a közönségnek. A szervezet két helyszínen
működik: a drogfogyasztóknak járóbeteg-ellátást nyújtó XV. kerületi
Drogoplex Ambulancián és a XIII. kerületben, ahol az alacsonyküszöbű, aktív kábítószer-használók vehetnek részt a Civil Ártalomcsökkentő Szociális Kontaktprogram (C.A.T.) projektben. Az Arany
János utcai Drogoplex Ambulanciára betérő drogfogyasztó vagy

annak rokona tanácsokat kaphat, családi konzultáción, önsegítő és
hozzátartozói csoportfoglalkozáson vehet részt, pszichoterápiában,
illetve gyógyszeres kezelésben részesülhet. Az ambulancia elterelést
is végez, mely során a résztvevőket útmutatásokkal látják el az
egészségmegőrzés, az emberi kapcsolatok terén, illetve segítséget
kapnak a tanuláshoz, munkavégzéshez is.
A C.A.T. projekt a kábítószer-használatból fakadó egyéni és társadalmi károk mérséklésére, valamint az egészségtudatosság növelésére irányul. Geist Gábor szerint a szolgáltatás rendkívül fontos
küldetést végez, hiszen abban segíti a szenvedélybeteget, hogy biztonságos közegben érezze magát, és bekerüljön az ellátórendszerbe,
ami elengedhetetlen a leszokáshoz. A munkatársak folyamatosan
figyelik az érintettek élethelyzetét, és ha szükséges, beavatkoznak,
ezzel is biztosítva, hogy mindig a legjobb ellátást kapják.
T. D.

Támadnak a vírusok!
Mind az influenzát, mind az egyszerű náthát
vírusok okozzák, ám előbbire jellemző, hogy
a betegség hirtelen kezdődik, magas láz,
hidegrázás, rendkívül rossz közérzet, végtagfájdalom és fejfájás kíséri, a felsőlégúti
megbetegedésekre jellemző orrfolyás, tüs�szögés pedig csak később jelentkezik. Az
egyszerű megfázásra sokkal inkább a fokozatosan romló közérzet, a torokkaparás
vagy -fájdalom, és az ezt kísérő orrfolyás, hőemelkedés
jellemző. Mindkét megbetegedés elsősorban cseppfertőzéssel terjed, leggyakrabban
kezünkkel adjuk át a kórt.
Kezelésükkor az antibiotikumok teljesen hatástalanok,
mivel ezek a gyógyszerek a
bakteriális betegségekre hatnak. Influenza, nátha esetén
szedésük teljesen felesleges,
sőt, kifejezetten káros lehet.
A legfontosabb a megelőzés:
az időben beadott védőoltás
közel 80 százalékos védettséget eredményez a betegséggel szemben. Influenza
szempontjából a legveszélyeztetettebbek a 60 év felettiek és a krónikus megbetegségedésben szenvedők (pl.
diabétesz, immunhiányos állapotok, tüdő,
szív- és érrendszeri betegségek). A védőoltás
ezekben az esetekben, illetve várandós nők,
egészségügyi dolgozók és már a pedagógusok számára is ingyenes, ám a teljes véde-

lem kialakulásához két hétre van szükség,
ezért még a járvány kitörése előtt érdemes
beadatni.
Mit tehetünk most, a kezdődő járvány
idején? Mindenekelőtt kerüljük a zsúfolt
helyeket. A tömegközlekedési eszközökön,
bevásárlóközpontokban, olyan zárt terekben,
ahol sok ember fordul meg, mindig jóval
nagyobb kockázatnak vagyunk kitéve. Ne

felejtsük el ilyenkor is betartani a legalapvetőbb higiénés szabályokat, külön kiemelve
a helyes zsebkendőhasználatot, valamint
a rendszeres, alapos szappanos kézmosást.
Ha észleljük magunkon a betegség tüneteit,
forduljunk orvoshoz, és lehetőleg maradjunk
otthon, hogy mi magunk ne fertőzzünk meg

másokat. A gyógyulás érdekében kiemelten
lényeges az ágynyugalom. Fogyasszunk sok
folyadékot, a magas lázat csillapítsuk, de
érdemes tudni, hogy immunrendszerünk
37–38 fok között működik leghatékonyabban, így pusztán a hőemelkedés még nem
ok a gyógyszeres lázcsillapításra. A vírusfertőzésekre jellemző, hogy megfelelő
ágynyugalom, folyadékbevitel és vitaminellátottság mellett „maguktól” meggyógyulnak, azaz
immunrendszerünk legyőzi
a kórokozókat. Az influenzának azonban súlyos, akár
életveszélyes szövődményei
is lehetnek. Ilyen például
a középfül-, tüdő-, homlokés melléküreg-gyulladás,
esetleg agyvelő- vagy szívizomgyulladás. Mindenképpen forduljunk orvoshoz, ha
olyan tüneteket észlelünk,
amelyeket aggasztónak találunk, és amelyek nem enyhülnek. Például ha a magas
láz 3–4 napnál is tovább tart,
ha folyamatos a hidegrázás,
ha a betegség kezdetétől
számított 5–10. napon tér vissza egy már
elcsitult láz, vagy ha ebben az időszakban
rosszabbodnak a tünetek. Keressük fel a háziorvosunkat, ha fejfájásunk több napig eltart, fülfájást, bőrkiütést, mellkasi fájdalmat,
szokatlan fáradtságot tapasztalunk, vagy ha
a magas lázat nem tudjuk csillapítani.
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Helytörténeti
kvíz
A mostani lapszámban Ferencváros történelmén tekintünk végig.
A helyes válaszokat
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu
címre elküldő megfejtőink
között Ferencváros-ajándékcsomagot sorsolunk ki.

HELYI ÉRTÉK

Megújul a magyarországi
bolgárság otthona
Sajtótájékoztatón mutatták be a Vágóhíd utcai, idén hatvan esztendős Bolgár
Művelődési Ház bővítésének terveit január 25-én. A magyar és bolgár kormányzati támogatással megvalósuló beruházás bejelentésén részt vett Valeri
Szimeonov, a Bolgár Köztársaság miniszterelnök-helyettese és Fülöp Attila,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) egyházi, nemzetiségi és
civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára is.

1. 2016-ban, egy kerületi építkezésen
bronzkori település maradványára
bukkantak. Hol?
A) Albert Flórián utca
B) Csarnok tér
C) Vaskapu utca
2. A legújabb kutatások szerint már az
1100-as években létezett Árpád-kori
település a kerület Duna menti területén. Mi volt a később vámszedőhellyé
fejlődő falu neve?
A) Ákosnyíre
B) Pazándok
C) Szenterzsébetfalva
3. 1792-ben önállósodott a település és
vette fel a trónra lépő II. Ferenc király
nevét. De kit követett ő a trónon?
A) II. József
B) II. Károly
C) II. Lipót
4. A kerület legrégebbi, máig meglévő
épülete 1812 óta áll a Kálvin téren. Mi
volt az ott működő fogadó neve?
A) Arany sündisznó
B) Fogadó a háromlábú nyúlhoz
C) Két oroszlán
5. A 20. században is komoly átalakuláson ment át a városrész, többek közt
felépült a József Attila-lakótelep. Mi
állt korábban a helyén?
A) Elevátorház
B) Mária Valéria-szükséglakótelep
C) Zita barakk-kórház
6. 2002. március 15-én nyitotta meg
kapuit az új Nemzeti Színház a millenniumi városrészben. Milyen előadással?
A) Az ember tragédiája
B) Bánk bán
C) Csongor és Tünde
Előző lapszámunk nyertese: Győrffy
Sándor. Gratulálunk! Jutalma átvételével kapcsolatban e-mailben értesítjük.
A helyes megfejtés: 1 – C, 2 – B, 3 – B,
4 – B, 5 – C, 6 – A.

Az esemény a csaknem 150 esztendőre vis�szatekintő bolgár emigráció történetének
bemutatásával kezdődött, melynek fontosabb évszámait Muszev Dancso, a Bolgár
Országos Önkormányzat elnöke ismertette.
A magyarországi bolgárság intézményes
működésének központja mindig is Ferencvárosban volt: 1914-ben itt kezdte meg működését a Magyarországi Bolgárok Egyesülete,
1916-ban pedig a Lónyay utcában alakult
meg a bolgár egyházközség. Szintén kerületünkben alapították meg az első bolgár
iskolát 1918-ban, valamint itt szentelték fel
az első ortodox kápolnát is. 1931-re épült
fel a Vágóhíd utcai bolgár ortodox templom,
majd nem messze tőle, 1957-ben nyitotta
meg kapuit a Bolgár Művelődési Ház.
– A hatvanéves épületet a mostani bővítéssel alkalmassá kívánjuk tenni arra, hogy
a digitális korszakban felnövő, legifjabb generációk is otthonuknak érezhessék – mondta el az elnök, aki kitért arra is, hogy a folyamat jelenleg az engedélyezési eljárásban
van, terveik szerint idén nyáron kezdődhet
meg a mintegy 300 millió forintos fejlesztés. Ennek során felújítják a homlokzatot és
a tetőszerkezetet, egy további emelet ráépítésével pedig 200 négyzetméteres többfunkciós teret, valamint egy bolgár gasztronómiai bemutatóhelyet is kialakítanak.
A színpad is megújul, illetve öltözőkkel,
kiszolgálóhelyiségekkel bővül.
– A magyar és a bolgár kormány között
kiváló a kapcsolat – jelentette ki beszédében Valeri Szimeonov. Ez köszönhető a két
ország hasonlóan hazafias szellemű vezeté-

sének, valamint a két nép közötti történelmi
köteléknek is. – A nemzeti értékeknek az
összeurópai érdekek felett kell állniuk, és
országainknak közös a megközelítése az
Európát fenyegető tömeges migrációval
szemben is – tette hozzá. A Bolgár Köztársaság miniszterelnök-helyettese végezetül
köszönetet mondott a magyar kormány és
nép támogatásáért, hangsúlyozva: a bolgár kormányzat a jelenlegi hozzájáruláson
túl is bármikor kész segítséget nyújtani a
magyarországi bolgár kulturális emlékek
megőrzéséhez.
Fülöp Attila elmondása szerint az EMMI
két ütemben több mint 200 millió forinttal,
míg a bolgár kormányzat mintegy 90 millió
forinttal járul hozzá a bővítéshez, ami azt
jelzi, hogy a bolgár közösség jól érzi magát hazánkban, ez pedig az egész nemzet
közös sikere. Mint a helyettes államtitkár
ismertette, a tizenhárom magyarországi
nemzetiség napjainkban példátlan mértékű
támogatásban részesül, az idei költségvetés
10,4 milliárd forintot bocsát rendelkezésükre. Hozzátette, a nemzetiségi oktatás is
virágzik: soha nem működött még ennyi
nemzetiségi önkormányzati fenntartású iskola hazánkban, mint napjainkban.
Varga Szimeon, a magyar Országgyűlés
bolgár nemzetiségi szószólója arra emlékeztetett, hogy 2014-től a magyarországi
nemzetiségek képviseltethetik magukat
a Parlamentben, amelynek eredményét mutatja a bolgár–magyar kapcsolatok fejlődése,
és a most induló beruházás is.
(forrás: ferencvaros.hu)
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Ferencvárosi rendőrök jutalmazása

A Haller utcai kapitányságon, január 30-án ünnepélyesen zajlott a kiemelkedően teljesítő ferencvárosi rendvédelmi
dolgozók elismerése. Az eseményen – amelyen részt vett Fenyő Iván színművész is – átadták az Év Rendőre díjakat is.
A jutalmazáshoz Ferencváros Önkormányzata hárommillió forinttal járult hozzá.
Az ünnepi hangulatú állománygyűlésen Ámán András alezredes
elmondta: az elmúlt húsz esztendő
legsikeresebbje volt a 2017-es, hiszen tavaly történt a legkevesebb
bűncselekmény, sőt, az előző évben
volt a legjobb a felderítési arány is
a kerületben. A rendőrkapitány megköszönte az önkormányzat anyagi
támogatását, a kollégáknak pedig kiemelkedő teljesítményükért mondott
köszönetet, továbbá hangsúlyozta,
a most díjazottak viselkedésükkel,
szakmai felkészültségükkel példaként állnak munkatársaik előtt.
Zombory Miklós felszólalásában kiemelte: húszéves önkormányzati képviselői munkája során mindig fontosnak tartotta az állampolgárok biztonságát, melynek alapvető eleme az állandó utcai
rendőri jelenlét, illetve a körzeti megbízottakkal kialakuló személyes kapcsolat. A rendőrség, a polgárőrség, a katasztrófavédelem,
a közterület-felügyelet és az önkormányzat összehangolt munkája
a biztosíték arra, hogy Ferencvárosban egyre nő a lakosság szubjektív biztonságérzete, melyhez hozzájárul a térfigyelő kamerák
üzemeltetése is. Az alpolgármester a rendőrség dolgozóinak hivatástudatát is dicsérte, melynek erősítéséhez – anyagi lehetőségeihez
mérten – az önkormányzat is segítséget nyújt. Teszi ezt szolgálati
lakások biztosításával, a körzeti megbízotti irodák felszerelésével,
valamint a rendőrök anyagi jutalmazásával.
Fenyő Iván színművész (felső képünkön), a rendőrkapitány régi
barátja elmondta, édesanyja a József Attila-lakótelepen él, és ő
maga is közel öt évig lakott Ferencvárosban. Hozzátette, örömmel
tapasztalja, hogy egyre jobb a kapcsolat a lakosság és a rendőrség
között. – A IX. kerületben ma már csak az fél, akinek félnivalója

van, az átlagember pedig bizalommal fordulhat a szolgálatát végző
járőrhöz, aki segíti, eligazítja, és akivel beszélgetni is lehet – mondta. A vezető szerepét hangsúlyozva úgy látja, rendkívül jó a viszony,
a hangulat Ámán András kapitányságvezető és a mellette dolgozó
kollégák között. A színművész végül elszavalta Wass Albert Üzenet
haza című versét.
Az állománygyűlés végén Ámán András, Zombory Miklós, valamint Markovics József, a Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány
elnöke átadta a jutalmakat és az Év Rendőre díjakat.
(forrás: ferencvaros.hu)

Ferencváros Év Rendőre parancsnoki munkája alapján:
•

Némethné Szaitz Johanna r. őrnagy

Ferencváros Év Rendőre bűnügyi munkája alapján:
•

Kiss Balázs r. főtörzsőrmester

Ferencváros Év Rendőre rendészeti munkája alapján:
•

Gilyén Antal Kristóf r. főtörzsőrmester

RENDŐRSÉGI HÍREK
Elfogták a lépcsőházi rablót
A IX. kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya eljárást folytat
rablás bűntett elkövetése miatt K. Roland és társa ellen, akik megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy egy ferencvárosi társasház
lépcsőházában bántalmaztak egy férfit, elvették a pénzét, majd
elmenekültek a helyszínről. A rendőrök a feltételezett elkövetőket beazonosították, és intézkedtek körözésük elrendeléséről. Az
elfogatóparancs alapján K. Roland elfogása és őrizetbe vétele
megtörtént, a rendőrség előterjesztést tett előzetes letartóztatása
elrendelésére.

Rendőrkézen a gépkocsifeltörő
A rendelkezésre álló adatok szerint egy ismeretlen elkövető a 2017.
december 31. 23 óra és a 2018. január 1. 10 óra közötti idősávban
feltört egy Márton utcai mélygarázsban parkoló autót, amelyből sportruházatot és egy GPS-készüléket lopott el. A rendőrök

a nyomozás során a feltételezett tettest, a 41 éves budapesti B.
Róbertet beazonosították, ellene elfogatóparancsot adtak ki, majd
február 1-jén elfogták. A férfit a IX. kerületi kapitányságra előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, és őrizetbe vétele mellett
előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására.
Ellene lopás vétség megalapozott gyanúja miatt folyik az eljárás.

Megrugdosták az egyetemet
A IX. kerületi rendőrkapitányság eljárást folytat rongálás és más
bűntett gyanúja miatt V. Rajmund és három társa ellen, akik megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy a Semmelweis Egyetem
Thaly Kálmán utcai elméleti tömbjének falait több alkalommal
vandál módon megrugdosták. Ez az állampolgárokban megbotránkoztatást és riadalmat keltett. A nyomozók személy- és helyismeretük alapján az elkövetőket beazonosították, elszámoltatásuk
megtörtént.
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Kiállítás a kezdetektől a profizmusig
A Fradi Múzeum Magyarország első és máig egyetlen
hivatalos múzeumi státuszt elnyert klubgyűjteménye –
immár három éve. Azóta az állandó kiállítás mellett öt
időszaki tárlatot rendezett az intézmény, február elején
pedig megnyílt a hatodik, amely a klubalapítástól a II.
világháború végéig foglalja össze az FTC labdarúgócsapatának történetét.
A kiállítást Nyíri Zoltán, a Ferencváros operatív igazgatója
nyitotta meg. Beszédében kiemelte, az új tárlat azt a korszakot
mutatja be, amely megalapozta a zöld-fehér egyesület dicsőségét.
A képeken és tárgyakon keresztül nyomon követhetjük, ahogy
az FTC Magyarország legnépszerűbb és legnagyobb klubja lett.
Nyíri Zoltán hangsúlyozta: ez a tárlat segít megérteni, hogy
a Ferencváros mitől Ferencváros.
A számos fotón megelevenednek a kor nagy mérkőzései, sikerei, a 16 bajnoki cím, a kilenc Magyar Kupa-győzelem és
a nemzetközi porondon elért diadalok, a két Közép-európai
Kupa-győzelem, amelyeknek akkoriban hatalmas jelentőségük
volt. Látható az 1907-es FTC-évkönyv, valamint az első FTCinduló szövege is.
Az első évtizedek eredményeit dokumentáló trófeák, érmek,
írásos emlékek mellett 17 eddig még soha nem kiállított különlegesség is megtekinthető. Utóbbiakat Tóth István, a legendás
futballista és edző, az első profi tréner, Tóth-Potya István unokája
biztosította a Fradi Múzeum számára. A sporttal kapcsolatos relikviákon kívül kuriózum az a kitömött majom, amit az 1929-es
dél-amerikai túráról hozott haza a mester. Szomorú aktualitás:
februárban volt 73 éve, hogy a sok politikai üldözöttnek segítő
Tóth-Potya Istvánt a nyilasok kivégezték.
Az amatőr kezdetektől a profizmusig című tárlat június végéig
látogatható.		
		
(MS)

Háfráé a legszebb gól
Az Európai Kézilabda Szövetség hivatalos YouTubecsatornájának szerkesztői minden Bajnokok Ligája-forduló után közzéteszik, szerintük melyek voltak az adott
kör legszebb góljai. Alkalmanként öt remekbe szabott
találat kerül a kiválasztottak közé.

Dávid nizzai ötöse
Az úszók számára jelentős év eleji verseny a Golden Tour,
amelynek a dél-franciországi Nizza ad otthont. Verrasztó
Dávid, a Ferencváros kiválósága öt érmet szerzett az idei
viadalon.
Hagyományosan a francia Riviérán rendezik meg február elején az
úszók Golden Tour-versenyét. A nizzai Jean Bouin uszodában két
ferencvárosi sportoló állt rajtkőre. Az első napon zajlott Verrasztó
Dávid legerősebb száma, a 400 méteres vegyes úszás, és az FTC
klasszisa nem okozott csalódást, 4:14,48-as idővel megnyerte
a viadalt. A 800 méteres gyorsúszásban is jól teljesített Verrasztó,
ebben a számban ezüstérmet szerzett.
Dávid a második napon újra bebizonyította, hogy remek formában
van. A rövidebbik vegyes távon, 200 méteren szintén a legjobbnak
bizonyult, míg 200 mellen a második helyen végzett, így ismét
egy-egy arany- és ezüstéremmel gyarapodott a gyűjteménye. Biczó
Bence is örülhetett jó teljesítményének, ő 200 pillangón lett második.
Verrasztó a zárónapon ugyancsak érdekelt volt az eredményhirdetésen. Ezúttal a 200 méteres hátúszásban ért el ezüstérmet jelentő időt.
Ezekben a napokban a Ferencváros tehetséges fiataljai szintén jól
szerepeltek aktuális versenyükön, Székesfehérvárott. A legeredményesebb fradista úszó Márton Levente volt, aki összesen három
arany- és egy ezüstérmet vihetett haza, míg Patlók Olivér két első
helyezést ért el. 		
M. S.

A női BL-ben február első hétvégéjén is pályára léptek a csapatok,
köztük a Ferencváros. A zöld-fehérek 27-25-ös vereséget szenvedtek
Franciaországban a Metz gárdájától, amelyben több világbajnok
játékos is szerepelt. A forduló legszebb gólja azonban egy ferencvárosi kézilabdázó nevéhez fűződik.
Amikor az első félidő 13. percében Háfra Noémi felugrásból
hatalmas gólt ragasztott a Metz kapujának jobb felső sarkába,
a meccset közvetítő riporter megjegyezte, könnyen lehet, ez lesz
a forduló legszebb találata. Nos, Méhes Gábor kitűnő jósnak bizonyult, a szerkesztők a fiatal zöld-fehér sportoló lövésére voksoltak.
Ezzel 4-2-re vezetett az FTC, és ekkor még mindenki bízott a végső
sikerben.
A második helyre éppen a metziek egyik találata került, ezt a hazaiak német válogatott légiósa, Xenia Smits lőtte egy kínai figurából
az utolsó percben, és ezzel alakította 27-25-re a végeredményt.
A játéknap „bronzérmese” szintén egy Fradi-gól lett, ezt Kovacsics
Anikó szerezte az 51. percben, így alakult 23-20-ra az állás. Apró
szépséghiba, hogy „Misikének” ez volt az első és egyetlen találata
a mérkőzésen.					
(ms)
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Négy bronz a páston
A közelmúltban két fordulót is rendeztek a vívók Fülöp Mihály Magyar Kupa
versenysorozatában. Az ifjú ferencvárosi pengeforgatók mindkét viadalról kétkét éremmel és több döntős helyezéssel tértek haza.

A dobogóig
ugrottak
Javában zajlik az atlétikai fedett pályás versenyidény, hétről hétre rangos
viadalokon állnak rajthoz a Ferencváros atlétái is. A korosztályos bajnokságokon a zöld-fehérek négy arany- és
három bronzérmet szereztek.
A közelmúltban a két legjelentősebb
esemény az újonc és a serdülő magyar
bajnokság volt, mindkettőt a budapesti BOK-csarnokban rendezték meg. Az
újonckorosztályban kiemelkedően szerepelt Vrabecz Anna. A Ferencváros ifjú tehetsége 485 cm-es eredménnyel nyerte meg
a huszonnyolc versenyzőt felvonultató távolugrást. Legfőbb riválisa ugyanennyit ért el,
ám a zöld-fehér atléta második legnagyobb
ugrása jobb volt, ezzel győzött. Anna a magasugrásban is bizonyított, 147 cm-es egyéni rekorddal bronzérmes lett. Ugyanebben
a számban a fiúknál ferencvárosi bajnokot
avattak, Karkiss Máté szintén egyéni csúcsot
ért el, 151 cm-rel végzett az élen.
A serdülőbajnokságon is az ugrószámokban remekeltek a zöld-fehérek. A fiúk között
a távolugrás 37 tagú mezőnyében Hellenpárt
Gábor 602 cm-es egyéni rekorddal szerzett
aranyérmet, Bánóczi Kristóf négy cm-rel
rövidebb ugrással, ugyancsak eddigi legjobbját túlszárnyalva bronzot vehetett át
a díjkiosztón. Hellenpárt magasugrásban is
megjavította korábbi egyéni csúcsát, 175
cm-rel a harmadik helyen zárt. A lányoknál
Karkiss Léna az ötösugrásban lett bajnok,
16,15 méteres új egyéni rekorddal.
M. S.

A Törekvés SE kőbányai, Bihari úti sportcsarnokában lebonyolított versenyen az
újonckorosztályban léptek pástra a zöldfehérek tőrözői. A fiúk között két fiatal ferencvárosi is egészen az elődöntőig menetelt. Ott Skorka Csongor és Tóth Zsombor
egyaránt kikapott, így mindketten a dobogó
harmadik fokára állhattak fel, bronzérmesek
lettek. A lányok mezőnyében Kovács Réka
jutott el a nyolcas döntőig, végül az ötödik
helyen végzett.
Esztergomban a Pézsa Tibor Sportcsarnok
adott otthont a nemzetközi Balassi-kupának, amely egyúttal a Magyar Kupa újabb
fordulója is volt. Az első napi csatározások
során a gyermekeknél mindkét nemben volt
döntőse a Fradinak. A fiúknál Tóth Barnabás
a legjobb négyig jutott, és bronzérmet szerzett, a lányoknál Müller Hanna a nyolcadik
helyen végzett.
Másnap a serdülők mérték össze tudásukat.
Ebben a korosztályban a lányok vitézkedtek
sikeresebben, ketten is beverekedték magukat a nyolcas döntőbe. Zsoldosi Emília
dobogós lett, harmadik helyen zárta a via-

dalt, míg Kovács Réka hetedikként. A fiúknál
Skorka Csongor jutott be a legjobb nyolc
közé, végül ő is a hetedik helyet szerezte
meg.
A fiatalokat mindkét versenyre Salamon
Beatrix, Budavári Bettina, Jeszenszky Szilvia, Müller Dorina, Kun Csaba, valamint
a tőr szakág nagymestere, Solti Antal készítette fel.				
(ms)

Újra az Atlanti-óceánnál
Nem sok időt töltött itthon a Ferencváros labdarúgócsapata, miután hazajött
a portugáliai edzőtáborból. A zöld-fehérek ismét az Ibériai-félszigetre utaztak,
ezúttal a dél-spanyolországi Cádizba, ahol a tréningek mellett két felkészülési
mérkőzést is játszottak.
Az egyhetes edzőtábor annak jegyében telt, hogy rövidesen folytatódik a küzdelem a magyar élvonalban. Ebben az időszakban már fontos a frissítés, a taktikai elemek gyakorlása,
a szakmai stáb számára pedig ezen felül a fő feladat a várható kezdőcsapat kialakítása.
Az andalúziai Cádiz a Gibraltári-szoroson túl, az Atlanti-óceán partján fekszik. A Fradi jó
minőségű füves pályán gyakorolhatott, a hazainál sokkal kedvezőbb időjárási körülmények
között. Már teljes értékű edzést végzett a december elején combközelítőizom-műtéten
átesett Bőle Lukács. Természetesen a gárdával tartott a Legia Warszawától kölcsönbe
visszatért Nagy Dominik, valamint a szerb élvonalban a 6. helyen álló FK Vozdovactól
érkezett Dejan Georgijevics. A 24 esztendős támadó kifejezetten jó teljesítményt nyújtott
a belgrádi együttesben, az ősszel tizenhat mérkőzésen kilenc gólt szerzett.
A zöld-fehérek első felkészülési meccsükön
a Cádiz CF negyedosztályú B csapata ellen
léptek pályára. Veszélyesen kezdtek a spanyolok, majd átvette az irányítást a Fradi, de
az első gólra a félidő hajrájáig kellett várni.
Ekkor Varga Roland szabadrúgásból szerzett
vezetést, majd egy kapusról kipattanó labdát
vágott a hálóba. A második játékrészre Thomas Doll új tizenegyet küldött ki, és a félidő
közepén Nagy D. passzából Georgijevics
belőtte első ferencvárosi gólját. A mérkőzés
vége felé ismét ő volt eredményes, így 4-0ra győzött az FTC. Lapzárta után az orosz
bajnokságot fölényesen vezető Lokomotív
Moszkvával csaptak össze Bödéék.
(ms)
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Farsangi bulit rendeztek időseknek

Álarcosbál kortalanul címmel idén is megszervezték Ferencváros hagyományos, nyugdíjasoknak szóló farsangi ünnepségét. A mulatság középpontjában a jelmezverseny állt, de a résztvevők retródiszkóra is rophatták a táncot, Mikó
István pedig énekelt és vidám történeteket mesélt.
Ferencvárosban számtalan kulturális és szabadidős program közül válogathatnak a szépkorúak,
melyek között a farsang az egyik kedvenc. Idén
is közel százan regisztráltak a maszkabálon való
részvételre, így a Ferencvárosi Művelődési Központ sakkterme csaknem megtelt mulatozókkal.
A kerület számos pontjáról érkeztek vendégek,
de a nyugdíjasklubok és idősotthonok tagjai is
képviseltették magukat. A rendezvény ideje alatt
az örökifjú Tarnai Ágnes bizonyult a parti lelkének: énekes-szintetizátoros produkciójára még
a legidősebbek is táncra perdültek.
A jelmezversenyre jelentkezők mindegyike
sorszámot kapott, majd kezdetét vette a felvonu-

lás az FMK munkatársaiból álló zsűri asztala előtt.
A nevezők között láthattunk hastáncost, macskanőt, Svejket és spanyol táncosokat, de maga Miss
Röfi is beugrott a nyugdíjas partira. A zsűri hos�szas tanakodás után kiválasztotta a legötletesebb
jelmezeket, kiosztotta az első három helyezést és
a különdíjat. Arapovicsné Kiss Ágnes, az FMK
munkatársa elárulta, idén a jelmezverseny és a
buli mellett meglepetéssel is készültek. Míg az elmúlt években retrósztárokat hívtak meg – Gergely
Róbert, Soltész Rezső és Aradszky László dalolt –,
ezúttal a Jászai Mari-díjas Mikó István színművész
és színésztársa szórakoztatta bohózatokkal és régi
slágerekkel a nagyérdeműt. 		
T. D.

Örömtánc szenioroknak az FMK-ban
Magyarországon néhány éve van jelen a szenior örömtánc, melynek célja, hogy az idősebb korosztály számára is elérhetővé tegye a mozgást, miközben élményt is okoz.
A módszer lényege, hogy a hagyományos táncelemeket egyszerűsítve, kombinálva használja fel és építi be a koreográfiákba. Fontos,
hogy nem társas-, hanem közösségi táncról van szó – a klasszikus
páros mellett egyéni, kör- és ülőtánc is helyet kap a repertoárban.
A szeniortánc kíméletesen mozgatja meg az izmokat, ízületeket,
harmonizálja a fizikai és agyi tevékenységet, javítja a memóriát,
növeli az önbizalmat, továbbá közösségi élményt nyújt.
– A könnyen megjegyezhető koreográfiák ugyan a klasszikus
elemekből merítenek, ám a lépések alkalmazkodnak az idősek
testi adottságaihoz, így nélkülözik a nehezebb, akrobatikus mozdulatokat, mint az ugrás, a forgás vagy a toppantás – mondta el
kérdésünkre Szegedi Judit táncoktató. Hozzátette, az órák célja
nem csupán a fizikai, hanem a szellemi edzettség megőrzése is.
Kutatások bizonyítják, hogy az időskori demencia, illetve az Alzheimer-kór késleltetésében kiemelt szerepe van a táncnak, hiszen

a mozgáskoordináció és a ritmus nagy agyi koncentrációt igényel.
Ennek jegyében minden foglalkozáson új mozdulatsor kerül terítékre, valamint az előzőek ismétlése is.
A zenék és táncok széles skálán mozognak: a keringő, csacsacsa,
szamba, rumba és rock and roll elemei is előkerülnek, ám a szeniortánchoz sem táncpartner, sem előzetes tánctudás nem szükséges,
és folyamatosan, bármikor lehet csatlakozni.
Az örömtánc, amit az oktató 50-től 100 éves korig ajánl, minden
csütörtökön 13.30-tól másfél óráig tart, csoportos, 10–20 fős foglalkozáson, és a Ferencvárosi Művelődési Központban próbálható
ki. Fontos megjegyezni, hogy a foglalkozások nem „A teljesség
felé” idősügyi program részét képezik, így a részvétel térítésköteles
(600 Ft/alkalom).
Bővebb információ: Szegedi Judit, 06/20/222-2326; szjudi57@
gmail.com

APRÓHIRDETÉS
Készpénzért veszek festményeket, bútorokat, porcelánokat,
ezüst- és bronztárgyakat, pénzeket, képeslapokat, kitüntetéseket,
borostyán ékszereket, órákat, teljes hagyatékot. IX. ker., Vámház
krt. 7. Nyitva: H–P: 10–17 óráig.
Tel.: 06/70/620-3636.
Agilis kolléganőket (akár nyugdíjast is) felveszünk telefonos
irodai munkára, jó
kommunikációs készséggel,
100 000 Ft + jutalék bérezéssel. Érd.: 06/30/529-6446-os
számon.
Szabó Balázs vállalja kémények
belső marását, bélelését teljes
körű ügyintézéssel.
06/20/264-7752.

19–20. századi magyar és
külföldi művészek festményeit
keressük megvételre készpénzért
gyűjtők, befektetők részére. Nemes Galéria, 1024 Bp., Szilágyi
Erzsébet fasor 3.
Tel.: 06/1/302-8696, mobil:
06/30/949-2900, e-mail: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu
PARKFENNTARTÓ-GONDNOK. IX. kerületi telephelyünk
kertészeti, kisebb karbantartási
munkáinak elvégzésére keressük
új munkatársunkat részmunkaidőben. Idősebb, nyugdíjas
pályázók jelentkezését is várjuk.
Érdeklődni: 06/70/943-9578;
hr@biederbau.hu

Keresek használt Zepter
Bioptron lámpát, Színterápiát,
Légterápiát és Ceragem ágyat,
készpénzért! Érdeklődni:
06/20/529-9861.

Egyetemista lányomnak eladó,
felújítandó, emeleti öröklakást
keresek készpénzfizetéssel.
Magánszemély. Tel.: 06/20/3522204.

Kert, telek és épületek felújítása! Metszés, permetezés,
bozótirtás, favágás, gyepesítés,
térkövezés, kerítésépítés. Teljes
körű építési, felújítási, szigetelési
munkák reális áron, rövid határidővel. www.telekrendezes.hu;
06/20/259-6319; 06/1/781-4021.

Kéménybélelés, szerelt kémény
építése, kondenzációs kazánok
bekötése, szakvélemény ügyintézése. Tel.: 06/30/680-6814.

Etyeki házamat középső-ferencvárosi, új építésű, 2 szobás
lakásra cserélném. További
infó: ingatlan.com/24746638.
Érdeklődni a 06/30/251-8625-ös
telefonszámon lehet.

Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat/házakat keres
ügyfeleinek. Gyorsan vevőt
hozunk, jutalék 3%, ügyvéd
ingyenes. Ismerősének lakása
eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus Ingatlan. Tel.:
06/20/9600-600.
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Idősügyi programajánló
Szó és ember
Vendég: Kurkó József Kristóf
színművész
Február 13. (kedd) 14.00 óra
FSZEK Boráros téri Könyvtár
(Boráros tér 2.)

Macska- és állatbarátok klubja
Február 14. (szerda) 17.00 óra
FMK (Haller utca 27.)

Természetjárás
Séta a Pál utcai fiúk nyomán
Február 15. (csütörtök) 10.00 óra
Találkozó: Kálvin téri templom előtt
További információ: Kiss Ádám:
06/70/212-1288

Tvrtko – Túl minden határon
Február 15. (csütörtök) 15.00 óra
Egy lebilincselően izgalmas délután
a Föld körül Vujity Tvrtkoval. Az év
motivációs előadása rengeteg nevetéssel, még több kalanddal és a legyőzhetetlen erővel.
Az esemény után dedikálással egybekötött közönségtalálkozó az előadóval.
FMK (Haller utca 27.)

Filmklub
Cinema, Mon Amour román
dokumentumfilm (2015, 70’)
Február 15. (csütörtök) 15.00 óra
DocuArt (Ráday utca 18., bejárat
az Erkel utca felől)

Parádés főzés Bartal Sándor séffel
Február 19. (hétfő) 10.00 óra
Leves, valamint dijoni sertésszűz
elkészítése
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház
(Toronyház utca 3/B)

Mindentudás Akadémiája
• Az angol királyi szeretők és
I. Erzsébet magánélete
Február 22. (csütörtök) 15.30 óra
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)
• Ferencváros építészeti öröksége II.
Szecessziós épületek és tervezőik
Február 27. (kedd) 14.00 óra

Helytörténeti Gyűjtemény (Ráday utca
18., bejárat az Erkel utca felől)

Mesélj nekem, Nagyi!

Gyógytorna

A furfangos székely menyecske
Február 25. (vasárnap) 16.00 óra
A mesét felolvassa: Boronyák Gergely
színész, majd közösen elkészítjük
a FERENCVÁROSI MESÉK
KÖNYVÉT.
Megbeszéljük a tanulságokat, de még
az is előfordulhat, hogy újraírjuk
a mesét!
Moderátor: Ferencz Gabriella
A rendezvényre farsangi fánkkal, teával,
kakaóval és gitárszóval várjuk a nagyszülőket és unokáikat.
Jelentkezési feltételek:
• ferencvárosi lakcímmel rendelkező
nagyszülő(k)
• egy vagy több kiskorú unoka
Az előzetes regisztráció során kérjük,
adja meg a nagyszülő(k) nevét, valamint
az unoka/unokák nevét és életkorát
a következő elérhetőségek egyikén:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 215-1077/392-es mellék
Jelentkezési határidő:
2018. február 22. (csütörtök)
Claro Bisztró (Ráday utca 35.)

Február 14. és 21. (szerda) 11.00 óra
FMK (Haller utca 27.)
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház utca 17/B)

Demencia Kávézó

Regisztrációhoz nem kötött,
nyitott programok,
klubfoglalkozások:

Február 26. (hétfő) 16.00 óra
A hozzátartozói csoportok kialakításának fontosságáról Pék Győző egyetemi docens, klinikai szakpszichológus
beszél.
A Debreceni Alzheimer Café sikereiről
Kmetty Béláné, Debrecen város szociális szolgálatának intézményvezetője
számol be.
A rendezvény regisztrációhoz kötött,
melyet az alábbi elérhetőségek egyik
tehet meg:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 215-1077/392-es mellék
Balázs Café & Bistro (Ráday utca 11.)

Cukorbetegklub
Február 27. (kedd) 14.00 óra
FESZ Oktatóterem (Dandár utca 28.)

Táncklub
Én táncolnék veled…
Február 14. és 21. (szerda) 14.00 óra
FMK (Haller utca 27.)

3-1-2 meridiántorna
Február 14. és 21. (szerda) 15.30 óra
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga
Február 15. és 22. (csütörtök)
10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház
(Toronyház utca 3/B)

Vízitorna
Február 16. és 23. (péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda
(Lobogó utca 1.)
Molnár Ferenc Általános Iskola uszoda
(Mester utca 19.)

•
•
•
•

Festőklub (Szerető Kezek Idősek
Klubja): keddenként 14.00 óra
Sakk-klub (FMK): keddenként
10.00 óra
Német társalgási klub (FMK):
keddenként 10.30 óra
Számítógép- és mobiltelefontanácsadás (Weöres Sándor iskola,
Toronyház utca 2.):
csütörtökönként 16.00 óra
FIGYELEM, IDŐPONTVÁLTOZÁS!
Középhaladó németnyelv-tanfolyam
(FMK): keddenként 11.30 óra.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket
vagy javaslataikat programjainkkal kapcsolatosan az idosugy@ferencvaros e-mail címen vagy
a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.
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Koncertek és kiállítás a kultúrházak
éjszakáján
A Kultúrházak Éjjel-Nappal programsorozatnak hála
február első hétvégéjén ismét a figyelem középpontjába
kerülhettek a kultúra újkori agórái. A 2018-as tematika:
Helyben van a sokszínűség – a művelődési házak összetett
szerepét és sokoldalúságát állította fókuszba. Új csatlakozóként az FMK – melynek megújult auláját is ezen
az eseményen adták át hivatalosan – kiállítással, koncertekkel és téglafestéssel mutatkozott be február 3-án.
A Kultúrházak Éjjel-Nappal országos rendezvénysorozat célja, hogy olyan helyi vagy
környékbeli érdeklődőket is bevonzzon az
intézményekbe, akik egyébként nem rendszeres látogatói a művelődési házaknak.
A Ferencvárosi Művelődési Központban
(FMK) – amely első alkalommal csatlakozott az eseményhez – farsangi Cimbora Játszóházzal és gyermekek számára szervezett
bolhapiaccal kezdődött a nap, de hivatalosan
az aulaavató nyitotta meg a programsort.
Hantos-Jarábik Klára, az FMK igazgatója
elmondta, a megújult előcsarnokban kialakított mutatós Aula Galériát mindenképpen
Ferencvároshoz kötődő művészek közös
kiállításával szerették volna felavatni, így
mások mellett Laluk György, Éberling Ani-

„Téglafestők" munkában

kó, Fekete Balázs, Olajos György, Szabadi
Zoltán és Vincze Angéla munkái kaptak helyet a falakon.
Kállay Gáborné beszédében az FMK 25
esztendős kultúraközvetítő tevékenységét
méltatta, mely során a központ évente 1550
közösségi, civil és művészeti rendezvényt
szervez, illetve fogad be. Örömét fejezte ki,
hogy a megszépült aula része lett a galéria,
így a színházi előadásra érkező közönség
kortárs művészettel is találkozhat, ami segíthet eloszlatni az előítéleteket is. – A modern
művészet befogadása ugyanis nyitottságot
feltételez, ami a ma embere számára létfontosságú – tette hozzá az alpolgármester,
aki külön köszönetet mondott a Tárt Kapu
Galéria, a KISKÉPZŐ és a József Attila Ál-

talános Iskola művésztanára, Vincze Angéla
részvételéért, akikkel régóta jó kapcsolatot
ápol az önkormányzat.
A megnyitó után a „Fess meg egy téglát” elnevezésű programmal folytatódott
az események sora. A résztvevők egyéni
ízlés szerint festhettek ki egy-egy téglát, az
elkészült darabokból pedig – közös műalkotásként – fal készült. Nem sokkal később
indult a Gyárfás István Trio dzsesszkoncertje
Pocsai Kriszta közreműködésével, melyen
a kellemes zene mellett Dúzsi Tamás borait
kóstolhatta a közönség. Az este a Custom
Blues Band Mick Nóra-emlékestjével zárult
a színházteremben.
			

T. D.

Szakrális kórustalálkozót tartottak Ferencvárosban
Első ízben rendezték meg február 7-én a IX. kerületi kórusok hangversenyét a Ráday utcai Dunamelléki Református
Egyházkerület Székházának dísztermében.
Böszörményi Gergely köszöntőjében elmondta: jó néhány éve jár
a fejében a gondolat, hogy egy olyan ferencvárosi kórusfesztivált
kellene szervezni, ahol az énekek Istent dicsőítik. A II. kerületben
már régóta van hasonló találkozó, most pedig Ferencváros Önkormányzatának támogatásával sikerült itt is megrendezni az eseményt,
amelyen hat énekkar mutatkozott be.
A rendezvény Magyar Örökség díjjal és Ferencváros József Attila
díjával kitüntetett szervezője reményét fejezte ki, hogy az általa
15 esztendeje létrehozott Református Zenei Fesztiválon is részt
vesznek majd a kórusok.

Kállay Gáborné alpolgármester, a kórustalálkozó fővédnöke örömének adott hangot, hogy megvalósult az esemény, majd hozzátette:
szomorú, amiért a Haller téri Szent Vince-templomban – ahol maga
is közel 30 évig énekelt – Kopeczky Alajos orgonaművész, karnagy
2001-es halála óta nincs énekkar.
A megjelenteket ez est háziasszonya, Hantos-Jarábik Klára is üdvözölte. A Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatója kiemelte: a
találkozó célja, hogy az énekkarok megismerjék egymást a felemelő
közösségi élmény során, melyből remélhetőleg hagyomány születik.
A kórusokat és az általuk előadott műveket Kerék Benjámin műsorvezető mutatta be. A záró számot a fellépőkből álló egyesített
kórus adta elő. A Légy te igaz álmom című dal alapja egy ősi ír
költemény, mely az 5. században élt Szent Patrik személyéhez
köthető, ma ismert formája pedig a 20. század elején Angliában
született. A kuriózumnak számító mű eléneklésébe a hallgatóságot
is bevonták, így igazi közösségi élménnyé vált a telt házas esemény.
Az I. Ferencvárosi Szakrális Kórustalálkozó fellépői voltak:
• Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Leánykara
• Károli Gáspár Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának Nőikara
• Kálvin Kórus
• Nagyvárad téri Református Egyházközség Kórusa
• Szent Kereszt Plébánia Énekkara
• Központi Református Kórus
• Egyesített Kórus
(forrás: ferencvaros.hu)
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A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAJÁNLÓJA
BARTÓK TÁNCHÁZ
Február 15., csütörtök 19.00
Magyar táncház a Bartók Táncegyüttes
szervezésében
Élő zene, tánctanítás, büfé
Belépő: 700 Ft (FMK)
FARSANGI BÁL
Február 16., péntek 15.00
A Ferencvárosi Művészetkedvelők
Társaságának báli rendezvénye
Zene, tánc, tombola
Fellép: Szalontai Bori, Vass Varga László,
Petik Erzsike, Varga Gábor Vilmos
Zenél: Tarnai Ágnes
Belépő: 700 Ft (FMK)
A KÖZÉP-EURÓPAI ÍR
TÁNC AKADÉMIA TÁNCOSAINAK
FÉLÉVZÁRÓ GÁLAMŰSORA
Február 18., vasárnap 18.00
Belépő: 1000 Ft (FMK)
FMK
ÉLETMINŐSÉG SZALON
Február 22., csütörtök 17.00
EGÉSZségesnek maradni transzcendentális meditációval
Lammel Miklós előadása –

A napi stressz oldása hatékonyan
A belépés díjtalan! (FMK)
SPARKING-KLUB
Február 22., csütörtök 20.00
A SPARKING együttes zenei gyökerei
a dzsesszhez, a ’20-as évek chicagói stílusához és a ’30-as évek swing zenéjéhez
nyúlnak vissza.
A tavaszi szezonnyitó klub alkalmával
a zenekar sztárvendégei Pintér Péter
„Oszi” (zongoraművész) és a Hylarion
Énekegyüttes.
Belépő: 700 Ft (FMK)
II. FERENCVÁROSI SPORTGÁLA
Február 23., péntek 18.00
A kerület sportolóinak kitüntetése (FMK)
PINCENAPLÓ
Február 23., péntek 17.00
Filmvetítéssel egybekötött beszélgetéssel
idézzük fel a világháborús ostrom alatt
álló Ferencváros mindennapjait.
Meghívott vendégünk: Barsy Laura, aki
dédanyjának, Barsy Irmának az 1944–45ös bombázások idején írott naplóját
publikáltatta.
A „Pincenapló” segítségével betekintést
nyerhetünk Ferencváros hétköznapjaiba,

a Gabona, Mester, Tinódi, Viola utca
házaiba, és egy írónő életébe, aki bátorsággal és tartással küzd a fizikai és lelki
rombolás ellen.
A rendezvény ingyenes, azonban előzetes
bejelentkezés szükséges
a ferencvarosigyujtemeny@gmail.com
e-mail címen, vagy a 218-7420-as
telefonszámon!
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény,
Ráday utca 18.
(bejárat az Erkel u. 15. felől)
RENDSZERES PROGRAMJAINK
Mozdulatcsiszoló Táncműhely
Balett óvodásoknak, kisiskolásoknak
Beiratkozás folyamatosan,
várunk szeretettel!
További információ: www.balettora.hu
Szenior Örömtánc-Ház
Csütörtökönként 13.30–15.00 óráig
Egy újfajta mozgásformával várjuk kedves látogatóinkat. A szeniortánc kíméletesen mozgatja át az izmokat, ízületeket és
kiválóan hat a memóriára. Nem kell hozzá
táncpartner, sem előzetes tánctudás.
A szeniortánc nem más, mint öröm,
mozgás és agytorna.
Információ: Szegedi Judit
(+36/20/222-2326, szjudi57@gmail.com)
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Bemutató a Török Pál utcában

Hamvai Kornél: Márton partjelző fázik
– kocsmaemlékezés egy részben
Márton (Tóth Zoltán) és Miholka (Kaszás Gergő), két hetvenes
figura a régi világból, évtizedek óta – kisfröccsök kíséretében –
a kocsmapultot támasztja, és beszélget. Szó esik nőkről, lepkékről,
focimeccsekről, temetésről és Montreálról, de legfőképp Denise-ről
(Juhász Réka), aki „kegyetlen egy asszony volt”. Kettejük mulatságos, szeretetteljes civódása egymás szembesítése saját életük
valóságával, a világgal. Márton „itt van a vállamon az egész 20.
század” életérzéssel gondol vissza hosszú életére, hogy „vajon hol
rontotta el”, hiszen ő mindent jól csinál! Ugratják egymást nap mint
nap, míg egy különösen induló reggelen feltűnik az ivóban Márton régi osztálytársa, a gazdag amerikás zsidó, Gejzlinger (Kocsó
Gábor), egyeseknek Gerendás. És kiderül, hogy…, na de ezt majd
az előadás meséli el.
• Nyilvános főpróba: március 1., csütörtök 19.00
• Bemutató: március 2., péntek 19.00

A Pinceszínház márciusi műsora
1., csütörtök
19.00 Hamvai Kornél: Márton partjelző
			
fázik – nyilvános főpróba
2., péntek
19.00 Hamvai Kornél: Márton partjelző
			
fázik – BEMUTATÓ
4., vasárnap
15.00 Michael Ende:
			
A pokoli puncs-pancs
5., hétfő		
19.00 Spiró György: Prah
7., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary
			
– Dixieland-klub
9., péntek
19.00 Hamvai Kornél:
			
Márton partjelző fázik
10., szombat
19.00 Jaroslav Hašek:
			
Svejk! Vacsorázunk!
			
– Vendéglőjáték a Monarchia
			
dalaival
13., kedd
19.00 Márai Sándor: Varázs
14., szerda
14.00 Petőfi Sándor: Útirajzok
			
– Egy fiatalember
			visszaemlékezései
		
18.30 Dixie Kings of Hungary
			
– Dixieland-klub
16., péntek
19.00 Tasnádi István: Paravarieté
17., szombat
15.00 Háy János: A Gézagyerek
19., hétfő
19.00 Moliére: Tartuffe
21., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary
			
– Dixieland-klub
22., csütörtök
19.00 Tasnádi István: Paravarieté
23., péntek
19.00 Hamvai Kornél:
			
Márton partjelző fázik
25., vasárnap
19.00 Tasnádi István: Finito
26., hétfő
19.00 Márai Sándor: Varázs
27., kedd
19.00 Székely Csaba: Bányavirág
28., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary
			
– Dixieland-klub
31., szombat
19.00 Háy János: A Gézagyerek
Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával
20 százalékos kedvezményt kapnak a jegyek árából, a 60 év
feletti kerületiek pedig további 10 százalékkal
olcsóbban juthatnak hozzá a belépőkhöz.
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Tisztelt Ferencvárosi Gépjármű-üzembentartók/Tulajdonosok!
A 2017. évi lakossági várakozási hozzájárulások érvényessége hamarosan lejár! A 2018. esztendőre érvényes
hozzájárulásokat – folyamatos fejlesztéseinknek köszönhetően – gyorsan, egyszerűen és ügyfélszolgálati irodánk
személyes felkeresése nélkül, a nap 24 órájában elektronikus úton igényelhetik honlapunkon keresztül a Ferencváros várakozási övezetében állandó lakóhellyel rendelkező gépjármű-üzembentartók, illetve -tulajdonosok.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy várakozási hozzájárulás kizárólag abban az esetben adható ki, ha a vonatkozó
jogszabályokban előírt feltételek maradéktalanul teljesülnek! A feltételekről részletesen tájékozódhatnak honlapunkon, a www.ferencvarosiparkolas.hu címen.
Elektronikus igénylés
Weblapunkon, a http://ugyfelablak.
ferencvarosiparkolas.hu linken, a Várakozási hozzájárulás igénylése menüpontban – rövid regisztrációt követően – a nap
24 órájában elektronikusan igényelhetők
a 2018. évre érvényes lakossági várakozási hozzájárulások. A szükséges adatok
megadását követően nincs szükség dokumentumok feltöltésére, az igénylés során
minden lényeges információról, illetve a
költségtérítés megfizetésének módjáról
az ön által megadott e-mail címen tájékoztatjuk, továbbá – elfogadott kérelem
esetén – várakozási hozzájárulását szintén
elektronikus úton juttatjuk el önnek.
Ügyfélszolgálati
irodánkban történő kérelem
A várakozási hozzájárulások – teljes körűen kitöltött kérelemnyomtatvánnyal és
a szükséges dokumentumok bemutatása,
valamint a költségtérítés pénztárunkban

bankkártyával, illetve készpénzben történő megfizetése mellett – nyitva tartási
időben, ügyfélszolgálati irodánkban is igényelhetők. A nyomtatványok letölthetők
honlapunkról (www.ferencvarosiparkolas.
hu) a Várakozási engedélyek menüpont
alatt, vagy beszerezhetők ügyfélszolgálati
irodánkban.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
lakásonkénti második gépjárműre vonatkozó várakozási hozzájárulás kizárólag
személyesen igényelhető!
A megnövekedő ügyfélforgalom miatt
ügyfélszolgálati irodánkban hosszú várakozási idő alakulhat ki, melynek elkerülése
érdekében kérjük, foglaljanak időpontot,
amit honlapunkon tudnak kérvényezni a
http://ugyfelablak.ferencvarosiparkolas.hu
címen a Várakozási engedély igényléséhez
időpontfoglalás ügyfélszolgálati irodába
menüpontban, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkkal tudnak időpontot egyeztetni

A nyílt hét alatt minden új autó vásárlónknak egy 50.000,- Ft értékű

a 06/1/6777-295-ös telefonszámon, ahol
munkatársaink hétköznapokon 8–20 óra
között készséggel állnak rendelkezésre.
Az időpontról – az ügyintézéshez szükséges tudnivalókkal együtt – a megadott
e-mail címre visszaigazolást küldünk. A
kiválasztott időpontban ügyfélszolgálati
munkatársunk soron kívül fogadja önöket,
a regisztrációkor megadott név és rendszám alapján.
Ha további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06/1/6777-295-ös telefonszámon, ahol munkatársaink hétköznapokon
8–20 óráig készséggel állnak rendelkezésére!

vásárlási utalványt adunk ajándékba.

ÉrtékŐr ajánlatunk 2018. február 1-től visszavonásig megkötött vevőszerződésekre érvényes az alábbi Toyota modellekre: Aygo, Yaris, Auris, Corolla, Verso, Avensis, C-HR, Rav4, Prius, Proace Verso. Az ajánlat a Toyota
Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó kamatozású, maradványértékes zártvégű pénzügyi lízing ajánlata, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. A feltüntetett 0%
THM 1 500 000 forint finanszírozott összeg, és 24 hónap futamidő figyelembevételével került megállapításra, ettől eltérő finanszírozott összeg és/vagy futamidő esetén a THM értéke változik. A THM meghatározása az
aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A casco biztosítás díja előre
nem ismert, így azt a THM nem tartalmazza. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, annak célja a figyelemfelkeltés, a Toyota Pénzügyi Zrt. a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Az ajánlat más központi
kedvezménnyel nem összevonható. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését vagy a toyotahitel.hu oldalt.
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Papp Sebestyén és Papp Nimród (2017. december 14.)

Schein Ármin
(2017. november 26.)

Varga Olivér
(2017. szeptember 24.)

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

REJTVÉNY

