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Folytatás a 2. oldalon

Átadták a felújított lakóházat
Ünnepélyes eseményen adta át Bácskai János polgármester, Hollik István országgyűlési képviselő és Zombory Miklós 
alpolgármester a komplex renováláson átesett Tűzoltó utca 33/A számú épületet március 21-én. A felújítás egymilliár-
dos költségét teljes egészében Ferencváros Önkormányzata biztosította.

Ferencváros polgármestere beszédében 
kiemelte, a hat házból álló, úgynevezett 
Temesvári-tömb központi épületének fel-
újításakor nem csupán a lakások szépültek 
meg és váltak összkomfortossá, hanem egy 
jelentős méretű, igényesen kialakított pihe-
nőkerttel is bővült az ingatlan. Elmondta, 
a középső-ferencvárosi rehabilitációs te-
rületen immár 37 százalékos zöld felületi 

mutatóval rendelkezünk, mellyel kerüle-
tünk csúcstartó a fővárosban. Bácskai János 
hagsúlyozta, ez az első olyan lakóház-re-
konstrukció, melyet az önkormányzat száz 
százalékban saját forrásból finanszírozott. 
Hozzátette: a helyhatóság – önként vállalt 
feladatként – továbbra is évi egymilliárd fo-
rintot kíván a városrehabilitációra fordítani, 
hiszen a IX. kerületben további 20 épület 

vár bontásra, 35 pedig renoválásra. Mivel 
ebből az összegből évente egy épület teljes 
felújítása oldható meg, továbbra is várják a 
piaci szereplők jelentkezését. – Nem tud-
juk elégszer elmondani, hogy a világhíres 
ferencvárosi tömbrehabilitációhoz, a város-
rész komfortosításához a magántőke eddig 
kétharmad részben járult hozzá 

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
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– zárta gondolatait a polgármester, aki vége-
zetül megköszönte valamennyi, a megvaló-
sításban közreműködő munkáját.

Az átadóünnepségen Hollik István par-
lamenti képviselő ígéretet tett arra, hogy 
amennyiben a választópolgárok április 8-án 
neki szavaznak bizalmat, akkor – Bácskai 
Jánossal szövetségben – azért fog dolgozni, 
hogy a nemzetközileg is elismert, rendkívül 
sikeres, példamutató városrehabilitációt ál-
lami szerepvállalással fel tudják gyorsítani. 

A Tűzoltó és Viola utca sarkán elhe-
lyezkedő, 3420 nm beépített szintterületű 
épületben a felújítás előtt 46, zömében 
egyszoba-konyhás lakás volt található. Az 
otthonokat három lépcsőházon keresztül le-
hetett megközelíteni, a függőfolyosók végén 
szintenként egy közös WC lett kialakítva. 
A helyi védett, díszes utcai homlokzat az 
1800-as évek végére jellemző eklektikus 
stílusban épült. 

A renovációval nem csupán a mai igé-
nyeknek való megfelelés volt a cél, hanem 
egy új lakókörnyezet kialakítása is. Az épü-
let középső szárnyának lebontásával egy 
kellemes, nagy légterű, igényes belső kert 
jött létre. A rekonstrukció során – szintrá-
építéssel és tetőtér-beépítéssel együtt – 40, 
többségében egy- és kétszobás lakást ala-

kítottak ki. Az épület valamennyi gépészeti 
és elektromos vezetéke új, az ingatlanok 
fűtését és melegvíz-ellátását központi kazán 
biztosítja, a konyhákat új elektromos tűzhe-
lyekkel látták el. Valamennyi padlóburkolat 
új: a lakásokban ragasztott tölgyfa parkettát, 
a konyhákban és a vizes helyiségekben lap-
burkolatot raktak le. A 
falakon a teljes vako-
latcsere után festés, a 
vizes helyiségekben 
csempeburkolat ké-
szült. Az ablakokat, 
ajtókat elbontották, 
és eredeti stílusú, új, 
hőszigetelő, faszer-
kezetű nyílászárókat 
építettek be.

A tönkrement, aládú-
colt függőfolyósokat 
újraépítették, kiszéle-
sítették. A kovácsolt-
vas függőfolyosó-
korlát hű másolata az 
eredetinek. Az elbon-
tott fő- és melléklép-
csőházak helyén új, 
vasbeton szerkezetű 
lépcsőkarok készültek. 
Az épület emeleteire 
a kényelmes feljutást 

nyolcszemélyes lift biztosítja. A közös te-
rületeket stílusban illeszkedő lámpatestek 
világítják meg. A munkálatok során arra is 
törekedtek, hogy az épület külső megjele-
nésében megőrizze eredeti jellegét.

V. L.

Javuló közbiztonság Ferencvárosban
A képviselő-testület tagjai a márciusi ülésen megtárgyalták és elfo-
gadták a IX. kerületi rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót. A dokumentumból kiderült: tavaly továbbjavult 
a közbiztonság Ferencvárosban.  

A kiemelten kezelt, közterületen elkövetett bűncselekmények 
aránya 35 százalékkal mérséklődött egy esztendő alatt: közel 12 
százalékkal csökkent a súlyos testi sértések, 52,5 százalékkal a 
gépkocsifeltörések, 25,7 százalékkal a lakásbetörések száma, lopás, 
betöréses lopás 63-mal volt kevesebb az előző évhez képest, és 
drasztikusan: 49-ről 12-re esett vissza a rablások száma. Ugyanakkor 
a nyomozások eredményességi mutatója markánsan emelkedett. A 
beszámoló tárgyalásakor Ámán András, a IX. kerület rendőrkapitá-
nya közölte: Ferencvárosban az elmúlt 7 esztendőben nem történt 
olyan kevés bűncselekmény, mint 2017-ben. A testületi ülésre 
ellátogatott Meichl Géza r. dandártábornok, Budapest rendőrfőka-
pitányának gazdasági helyettese is, aki elmondta, a BRFK vezetője 
is kivételesen jónak értékelte a ferencvárosi kapitányság munkáját. 

Döntés született arról is, hogy a képviselő-testület eredményesnek 
nyilvánítja a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak el-
látására kiírt pályázatot, és a munkakör betöltésére Soós Péterrel, a 
teátrum eddigi vezetőjével létesít újabb öt évre szóló munkaviszonyt. 

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány ismét pályázatot hirdetett 

„Nemzeti Ovi-Sport Program” címen. A kiírás célja az óvodás 
korosztály mindennapi sportolásához szükséges optimális feltételek 
megteremtése egy mini (6x12 m) multifunkcionális pálya és UV-
szűrésre alkalmas álcaháló együttes kiépítésével, sporteszközök 
beszerzésével és a kapcsolódó képzések, programok szervezésével. 
A testület úgy határozott, hogy az Ifjúmunkás utcai Méhecske Óvoda 
révén kíván részt venni a pályázaton, és saját költségvetéséből bizto-
sítja a kivitelezéshez szükséges maximum 4,5 millió forint önrészt. 
Ferencváros Önkormányzata 2016-ban már sikeresen pályázott a 
programban történő részvételre. A megvalósítás helyszíne akkor 
az Epres Óvoda udvara volt. A kiépült pálya nagyon közkedvelt a 
mindennapi sportfoglalkozások, szabadidős tevékenységek hely-
színeként, ennél fogva nagy kihasználtságnak örvend.   

A Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás bizto-
sítására Ferencvárosban című előterjesztés elfogadásával az ön-
kormányzat – önként vállalt feladatként – újabb egy esztendeig 
biztosítja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szoci-
ális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő 
használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve 
pszichiátriai betegek részére a felmerülő krízishelyzetek elhárítása 
céljából nyújtott ellátást. 

V. L.

Ferencváros, 2018. március 26., XXVIII. évfolyam, 6. szám, ingyenes kétheti lap. ISSN 1789-7572. Megjelenik 40 ezer példányban. 
▪ Felelős kiadó: Ferencváros Önkormányzata ▪ Főszerkesztő: Veres László ▪ Fotó: Tuba Zoltán ▪ Tördelés: Földházi Árpád ▪ Terjeszti: 

POKÉZ Kft. ▪ A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@ferencvaros.hu ▪ Levélcím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. ▪  
Hirdetésfelvétel: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

IMPRESSZUM

Hollik István és Bácskai János



FERENCVÁROS 3MEGEMLÉKEZÉS

„Üdvöz légy születésed napján,  
magyar szabadság!” 
Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján Ferencváros Önkormányzata a hagyományokhoz hí-
ven a Ráday–Köztelek utca sarkán lévő Kossuth-domborműnél tartotta meg koszorúzással egybekötött ünnepi megem-
lékezését.

Az eseményt Lázár Balázs színművész, a Pinceszínház irodalmi 
referense nyitotta meg, majd köszöntötte a megjelenteket, köztük 
Bácskai János polgármestert, Kállay Gáborné és Zombory Miklós 
alpolgármestert, Hollik Istvánt, a Fidesz–KDNP országgyűlési 
képviselőjét, Kocsis Mátét, a Fidesz budapesti elnökét, valamint 
Dúró Dórát, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési 
képviselőjét. A Himnuszt a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola 
kórusával közösen énekelték el a megemlékezők.

Hollik István Petőfi Sándor 1848-as naplójából vett részlettel 
kezdte beszédét, majd így folytatta: „Március 15-e a mai modern, 
parlamentáris Magyarország megszületésének napja, a függetlenség 
és az alkotmányos berendezkedés kivívásáért folytatott forradalom 
és szabadságharc kezdete. Tisztelet és köszönet a bátraknak, akik 
nélkül Magyarország ma nem lehetne demokratikus, független, 
szabad ország. Ferencváros az események kezdetétől meghatározó 
szereppel bírt a forradalom időszakában. Polgárai tanúbizonyságot 
tettek a nemzet iránti elkötelezettségről, szabadságvágyukról”.

A parlamenti képviselő elmondta, március 15. emléke példa, 
hogy komoly erővel csak egy egységes nemzet léphet fel, melynek 
gyökere a haza szeretete. Szerencsések vagyunk, hogy ilyen hősök 
állítanak nekünk példát bátorságból, önfeladásból és hazaszeretet-
ből. Tetteik erőt adhatnak a ma és a jövő harcainak megvívásához, 
hisz az összefogásra éppúgy szükség van most is, mint a Márciusi 
Ifjak idején. A magyar nép nem szereti és hosszú távon nem tűri, 
ha uralkodnak rajta. Nekünk mindig is volt elképzelésünk a saját 
jövőnket illetően, és ezért készek vagyunk napról napra keményen 
megdolgozni.

Hollik István szerint a magyarok ma egy békében élő, a maga 
útján járó, gyarapodó országot kívánnak, ahol senkinek sem kell 
félnie, mert rend és biztonság van. Ahol mi döntjük el, hogy kikkel 
szeretnénk együtt élni, és kikkel nem. Egy olyan országot, ahol jó 
élni, és ahová jó hazatérni. Ahol elmondhatjuk a véleményünket 
anélkül, hogy a politikai korrektség jegyében megpróbálnák azt 
elhallgattatni. – Petőfi, Jókai, Kossuth példáját követni hazafias 
kötelességünk, hogy áldozatuk ne legyen hiábavaló. Ha összefo-
gunk, méltóak lehetünk 1848–49 örökségére. Az emlékezésen túl 
pedig a legfontosabb, hogy a haza szeretetét továbbadjuk a fiatalabb 
generációknak – zárta szavait a képviselő.

A szintén a Bakáts téri iskola kórusával közösen elénekelt katona-
dalcsokor után Petőfi Sándor: Világosságot! című versét szavalta el 
Bakos-Kiss Gábor, a Nemzeti Színház színművésze. Az ünnepség 
végén a megjelentek elhelyezték az emlékezés koszorúit a dom-
borműnél.

Petőfi kabátja
A nemzeti ünnepen a Pinceszínházban ferencvárosi iskolások 
tekinthették meg a Petőfi Sándor naplójából készült Útirajzok – 
egy fiatalember visszaemlékezései című darabot Jánosi Ferenc 
és Szemerédi Bernadett előadásában. A színmű azokat a napokat 
eleveníti fel, amikor Petőfi elhatározza, hogy szavak helyett csele-
kedni akar, ám erőt adó kabátja nélkül ez lehetetlen. Ezért hazatér 
szülei egykori otthonába, Szalkszentmártonba, hogy ottfelejtett 
attiláját magára öltse, és úgy induljon a forradalomba. Zsebében 
azonban naplójára bukkan, amely elmeséli egykori utazásai 
élményeit. Jánosi Ferenc játéka könnyen elhitette a nézőkkel, 
hogy tényleg Petőfit látjuk anekdotázni, akivel kapcsolatban azt 
is megértjük, miért lett a forradalom egyik vezéralakja: bátor, de 
bohém, szenvedélyesen komoly, mégis humoros személyisége 
magával ragadó. 

Szabadság, szerelem
A Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület (LÉK) a 
Civil Szalon rendezvénysorozat részeként az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharcra emlékezett március 14-én. A József Atti-
la-lakótelepi Közösségi Házban megrendezett irodalmi emlékes-
ten – melynek meghívott vendége Pelsőczy László színművész, 
az Új Nemzeti Kamara Színház igazgatója volt – Bácskai János 
polgármester is részt vett. A színész Petőfi Sándor emlékezetét 
vitte el a rendezvényre, amelyen a közönség együtt szavalta el 
vele az ismert költeményeket, melyek a forradalmi hangulatot 
éppúgy felidézték, mint a költő haza- és szabadságszeretetét. 
Pelsőczy László, ahogy említette, a jövő reménységei közül 
hozott magával egy meglepetésvendéget: Dauda László Dávid, 
a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont tanulója Arany 
János: Él-e még az Isten? című versét szavalta el nagy sikerrel. 
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Tarlós István: Csak hazafiak  
védhetik meg Európát és benne  
Magyarországot
Mint embertársait tiszteli az ellenzéki miniszterelnök-jelölteket, de egyikről sem tételezi fel, hogy képes lenne egy  
országot vezetni – mondta el a Baranyai Gábornak adott interjúban Tarlós István. Budapest főpolgármestere  
szerint gyermekeink, unokáink jövője a tét az április 8-i választáson, az ellenzék politikája pedig ezt kockáztatja  
a jelenlegi európai politikai helyzetben. Tarlós István beszélt az Orbán-kormány és a főváros közötti nyolcéves együtt-
működés eredményeiről is.

•	Mit tapasztal, tényleg kor-
mányváltó hangulat van Bu-
dapesten, mint ahogy azt az 
ellenzék állítja?

Hogy kitapintható kormány-
váltó hangulat lenne, azt leg-
inkább az ellenzék öt vagy hat 
miniszterelnök- jelöltje „érzi”. 
Azt nem lehet mondani, hogy 
nem történt semmi Hódmező-
vásárhelyen. Valaki taktikai 
hibát vétett. Az ellenzéknek 
azonban tudomásul kellene 
vennie, hogy az időközi pol-
gármester-választáson nem ők 
nyertek, hanem egy keresztény, 
jobboldali beállítottságú ember. 
Felesleges volt őt annyit piszkál-
ni a kampány során, mert végül 
protestszavazás történt. Ebből 
országos mintát kiolvasni azon-
ban enyhén szólva képtelenség. 
Nagy ellenzéki összefogást 
amúgy nem lehet tapasztalni.
•	Pedig	folyamatosan	erről	be-
szélnek	a	balliberális	oldal	
prominensei.

Még követni se lehet az ezzel 
kapcsolatos ellenzéki nyilatko-
zatokat. Az MSZP–Párbeszéd 
lenullázta az „Együtt” szerve-
ződést. A Párbeszéd egyébként 
nem mérhető, gyakorlatilag az 
MSZP-nek kell hoznia a 10 szá-
zalékot. Karácsony Gergely an-
nak az MSZP-nek lett a jelöltje, 
amelyiket éveken át lesajnált, és 
amelyik az általa elfogadhatatlan 
Gyurcsány pártjával közösködik. 
Az MSZP ugyanis megállapo-
dott a DK-val. Az LMP tárgyal-
na az MSZP-vel, de hogyan kép-
zeli ezt, amikor a DK és az LMP 
hallani sem akar egymásról? 
A Jobbik pedig szóba se áll a 
DK-val és az MSZP-vel. Ez leg-
alább a DK részéről kölcsönös. 
Amikor a Jobbik ezt megerősíti, 

aznap megjelenik egy momentu-
mos fiatalember a képernyőn, és 
bejelenti, hogy ők majd „intéz-
kednek”, mert a Jobbik nélkül 
nincs „kormányváltás”. Tehát 
a Momentum győzködi majd a 
Jobbikot? És a Jobbik engedel-
meskedik – elveit feladva – a 
Momentumnak? Fenti pártok 
ideológiái amúgy – szerintük 
is – összeegyeztethetetlenek, 
mégis hajtogatják, hogy nem 
néznek szembe az arcvesztés 
veszélyével. Ott van még a visz-
szalépkedések miatt az állami 
támogatás esetleges elvesztésé-
nek, továbbá az elveszthető töre-
dékszavazatoknak a problémája. 
Közben pedig van egy fél tucat 

miniszterelnök-jelöltjük. Hogy 
akarnának kormányt alakítani, 
még inkább kormányozni? Ezt 
vegyék komolyan a választók?
•	Az ellenzéki pártok megegye-
zése	 hiányában	 lehetséges	
a	választók	részéről	taktikai	
szavazás?

A gyakorlatban nehéz elképzel-
ni. Sok a jelölt. A naponta ismé-
telt politikai szólam, hogy „a 
választók majd tudják, hogy ki 
a legesélyesebb ellenzéki jelölt”, 
a temetőben sötétben fütyörésző 
ember bátorságfejlesztő pótcse-
lekvésére emlékeztet. A külön-
böző pártok jelöltjei között egy 
csomó, a választók zöme számá-
ra ismeretlen név van. Honnan 

tudná a választó megállapítani, 
hogy ki a legesélyesebb ellen-
zéki jelölt? Pláne egységesen.
•	A	Jobbik	nyilatkozatai	szerint	
a	főváros	közpénzből	támogat-
ja a migránsok letelepítését. 
Igaz ez?

Ez tipikus kampánymese. Vagy 
félreértés. Voltak belügyminisz-
tériumi pályázatok, amelyeken 
a főváros szakirányú intézete, a 
BMSZKI is részt vett. Az intézet 
– teljesen nyíltan – két csoport-
nak biztosít évek óta lakhatási 
feltételeket: a hajléktalanok 
számára és a nemzetközi vé-
delemben részesülőknek. Nem 
hinném, hogy a főváros vagy az 
én bármely nyilatkozatomból az 
illegális bevándorlás támogatása 
lett volna vagy lenne kiolvas-
ható. Ennek következetesen az 
ellenkezője igaz, így kár kísér-
letezni vele.
•	A	 kampányban	a	migráció	
kérdése	a	legfontosabb?

Nézze, ismert nyugati közéleti 
személyiségek már sok évvel 
ezelőtt figyelmeztették Európát 
a bevándorlás veszélyeire. Ez a 
bevándorlás ma már illegális, és 
Európában megsokszorozódott. 
A magyar lakosság többsége is 
tisztában van ezzel, mégis, aki 
megszólal ellene, azt az ellenzék 
letromfolja, megbélyegzi. Gya-
korlatilag a demokrácia jegyé-
ben lehurrogja a többségi akara-
tot, és a szabadságra hivatkozva 
próbálja cenzúrázni az emberek 
érzéseit. Ez csúf felelőtlenség 
a minket követő generációkkal 
szemben.
•	Mi	 a	migráció	 legnagyobb	

veszélye?
Ezek az illegális bevándorlók 
nem tisztelik a törvényeinket, 

INTERJÚ
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a vallásunkat, a történelmün-
ket, a szokásainkat. A mai ma-
gyar ellenzék a jelek szerint a 
multikultúra, a fondorlatos „po-
litikai korrektség” szolgálatába 
szegődött. Ha Európa, benne 
Magyarország nem lesz képes 
megvédeni a keresztény értéke-
ken felépült saját kultúráját, úgy 
ez a kultúra néhány nemzedék-
nyi időn belül bizonyosan el fog 
tűnni. A védelem csakis erős eu-
rópai nemzetállamok segítségé-
vel – ezen belül erős nemzettu-
datokkal – képzelhető el. Ahogy 
legnagyobb költőink is tudták, 
mondták, írták: hazafiakkal. Az 
illegális bevándorló, aki tör-zúz, 
nem hazafi, nem is akar az lenni. 
A „politikai korrektséget” védel-
mező ellenzék ezt mintha nem 
értené vagy nem akarná érteni. 
Ha ők nyernek április 8-án, az 
kétségtelen kockázatot jelent a 
jövőre. Ez nagyon megfontolan-
dó április 8-án azok számára is, 
akiknek vannak fenntartásai a 
mostani kormánnyal szemben. 
Ha egyszer beindul az ember-
áradat, azt már többet nem lehet 
visszacsinálni.
•	A	balliberális	ellenzék	ezek	
szerint	hazafiatlan?

Legalábbis nem érti, hogy ha 
valaki bevándorol Magyaror-
szágra, erőszakosan, beazono-
síthatatlanul, attól az még nem 
lesz ennek a népnek a fia, még 
akkor sem, ha a nyelvet esetleg 
megtanulja. Ahhoz, hogy haza-
fi legyen, ismernie kell, el kell 
fogadnia a magyar érzéseket. 
Arany, Radnóti szívesen elmesé-
li, mit jelent ez, csak olvasgatni 
kell őket.
•	Az	 ellenzék	 fő	 kampányté-

mája, az Elios-ügy kapcsán a 
tervezett	budapesti	világítás-
korszerűsítést	is	szóba	hozták.	
Van ennek alapja?

Nevetséges kitaláció. Az élet fog 
választ adni rá. Egyes zsurnaliszták, 
akik nem szimpatizálnak a jelenlegi 
kormánnyal és a fővárosi vezetés-
sel, kitalálnak történeteket, amikről 
úgy gondolják, hogy nagy zajt lehet 
velük csapni. Egyébként, ismerve 
az életet és az embereket, simán el 
tudom képzelni, hogy a miniszter-
elnök szinte semmit nem tudott a 
seregnyi vidéki világításfelújítás 
fejleményeiről, bármilyen furcsán 
hangzik ez egyeseknek.

•	Hónapokig a 3-as metró aka-
dálymentesítésének részleges 
elmaradásával vádolta az el-
lenzék	a	fővárost.	Hol	tart	a	
tervezés?

Ezeket a vádakat azoktól az 
emberektől kaptuk, akik nem-
rég ugyanilyen jogi környezet-
ben a 2-es metró felújításánál 
mindössze tíz százalékban aka-
dálymentesítettek. Megint az 
kiabált, akinek a háza ég. Ami 
a 3-as metrót illeti, most ott tar-
tunk, hogy már csak két-három 
olyan van a húsz állomásból, 
ahol még nem eldöntött az aka-
dálymentesítés mikéntje. A teljes 
akadálymentesítést az Európai 
Bizottság sem várja el. A vilá-
gon eddig csak Bécsben sikerült 
ezt százszázalékosan megolda-
ni. Megjegyzem, 2015-ben az 
Európai Bizottság különdíját 
kaptuk meg azokért az eredmé-
nyekért, amiket Budapesten az 
akadálymentesítés terén 2010 
után elértünk.
•	Horváth	Csaba	mégis	a	saját	

és pártja népszavazási kezde-
ményezése sikerének tartja 
ezt.

A szocialistáknak az akadály-
mentesítéssel kapcsolatos hi-
teltelen és suta aláírásgyűjtési 
kezdeményezése csúnyán elbu-
kott. Nem véletlen a nagy csend. 
Nagy reményeket fűztek ahhoz, 
hogy majd a képviselői ajánló-
szelvényekkel együtt sikerül alá-
íratni az íveket az emberekkel. 
Nem így történt. A mi informá-
cióink szerint mindössze 40 ezer 
jött össze nekik. Árulkodó volt 
az is, hogy amikor bejelentették 
a választási bizottságnál kezde-
ményezésük befejezését, akkor 
egyetlenegy ívet sem adtak le. 
Ügyetlen időpontot is válasz-
tottak az akció feladására, hisz 
megegyezés a mozgáskorláto-
zottakkal még ma sincs, ők így 
pont semmit nem értek el. Tipi-
kus  Horváth-művelet volt. Az 
ő „sikereit” ismeri már a város.
•	Hol tart a 3-as metró felújí-

tása?
A felújítás rendben folyik az 
északi szakaszon. Ami a jármű-
veket illeti, forgalomban már 
csak három régi szerelvény fut, a 
felújítottak esetében pedig meg-
szűntek a kezdeti problémák. 
A déli szakasz felújításának 

tenderére az ajánlatok beadása 
március 6-án zárult le. A közép-
ső szakasz esetében az eljárást 
meghosszabbították áprilisig, 
amit támogatok, ha másért nem, 
hát azért, mert még nem fejező-
dött be a már említett akadály-
mentesítésről az egyeztetés.
•	Az	ellenzék	részéről	az	a	vád	

is elhangzik, hogy a kormány 
kivérezteti	a	fővárost,	ön	pedig	
csak	Orbán	Viktor	bábja.

Régi és buta nóta. Tán még sze-
gény Demszky Gábor kezdte 
el. Aki kicsit is a főváros és a 
Fidesz közelében van, az ezen 
a kijelentésen csak mosolyog-
ni tud. Ha valaki a mi politikai 
közösségünkön belül keményeb-
ben fogalmaz, ha kell, vitába 
száll, az Kövér László házelnök 
úr és én. Ami a kérdés lényege-
sebb részét illeti, voltak vitáink 
Budapesttel kapcsolatban, de 
csak körbe kell nézni, és kiderül, 
hogy az elmúlt hét és fél évben 
több minden épült, készült el 
Budapesten a kormány és a fő-
város együttműködésében, mint 
az előtte lévő két évtizedben. 
Sem a város, sem a BKV 2010 
óta nem vett fel működési hitelt.
•	Mely	fővárosi	beruházások	a	
legfontosabbak?

A BKV-nál 2019-re a buszok, 
a trolik és a metrók esetében 
százszázalékos járműcsere va-
lósul meg, a régebbi villamo-
sok több mint egyharmadát is 
újak váltják fel. Elkészült a 
budai fonódó villamoshálózat, 
megcsináltuk a Széll Kálmán 
tér teljes rekonstrukcióját. Fo-
lyamatban van a Margitsziget-
projekt, a Fővárosi Állat- és 
Növénykert megújítása, bőví-
tése, a P+R parkolók építése. 
Jelentős eredményeket tudunk 
felmutatni a budapesti termál- és 
gyógyfürdők fejlesztése terén is. 
A csillaghegyi öblözet árvízvé-
delmi beruházásának négy ele-
me közül három a kiviteli tender 
állapotában van. Korábban erre 
egy fillért sem költöttek. Még 
ebben a ciklusban megkezdődik 
a Lánchíd, a 2-es villamos pesti 
hídfőalagútja és a Váralagút tel-
jes rekonstrukciója, környezetük 
rendezése, ezeket megelőzően 
a BAH-csomópont felújítása. 
Nem szabad elfelejteni, hogy 
négy év munkával fejeztük be 

a 4-es metrót is. A főváros visz-
szaszerezte külföldi tulajdonból 
a vízműveket és a csepeli köz-
ponti szennyvíztisztítót, kilenc-
venkilenc százalékban sikerült 
csatornázottá tenni Budapestet. 
Ez a felsorolás ráadásul nem is 
teljes. Ehhez képest a felében-
harmadában otthagyott 4-es 
metróépítkezésen és a Combino 
villamosokon kívül mit tudott 
felmutatni a szocialista-szabad 
demokrata városvezetés 1990 és 
2010 között?
•	Mennyire	nevezhető	stabilnak	
a	város	idei	költségvetése?

Az ellenzék legfajsúlyosabb 
képviselője, Tóth József XIII. 
kerületi szocia lista polgármes-
ter is támogatta. Tény, a főváros 
nincs kiemelkedően jó pénzügyi 
helyzetben, de 1990 óta soha 
sem volt abban. Demszkynek 
is minden kormánnyal komoly 
vitája volt a fővárosi költségve-
téssel és forrásbiztosítással kap-
csolatban. Mindezek mellett a 
most elfogadott költségvetés jó, 
végrehajtható, megalapozott. A 
büdzsé főösszege 376 milliárd 
forint, amiben csak fejleszté-
si hiány szerepel, a működési 
egyenleg pozitív, akár a várost, 
akár a BKV-t nézzük. A fejlesz-
tési  hiányból 75 milliárd forintot 
fejlesztési hitelből, a többit saját 
forrásból tudjuk biztosítani.
•	Egy hónap van vissza a vá-

lasztásig, részt fog venni a 
kampányban?

Budapesten igen, a korábban 
említett okokból támogatni 
fogom a miniszterelnököt és a 
kormánypártot. Különösen a 
vetélytársak politikájának isme-
retében. Karácsony Gergő ar-
cán mindig ott vibrál a megértő 
mosoly, de teljesítményei nem 
igazolják, hogy miniszterelnö-
ki szintű kvalitásai lennének. 
Felfogása még kevésbe. Ha az 
MSZP a Párbeszéddel közös 
lista miatt netán nem éri el a 
bejutáshoz szükséges tízszáza-
lékos küszöböt a választáson, 
a kudarcot Karácsony nyakába 
varrják. Mint embertársai mat 
tisztelem az ellenzéki minisz-
terelnök-jelölteket, de egyikről 
sem tételezem fel, hogy képes 
lenne egy országot vezetni.

(forrás: Magyar Idők, 
fotó: Kurucz Árpád)
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VÁLASZTÁS

Csárdi Antal
LMP

Losonczy Pál
JOBBIK

Fekete-Győr András
MOMENTUM

Juhász Péter
EGYÜTT

1. OEVK jelöltjei:

Hollik István
FIDESZ–KDNP

Váradiné Naszályi Márta 
MSZP–PÁRBESZÉD

Horváth András
MKKP

Tisztelt Választópolgárok!
Az országgyűlési képviselők 2018. április 8. napjára kitűzött 
választásával kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a 10., 15., 23. és 
40. számú szavazókörök szavazóhelyiségeinek címei az alábbiak 
szerint változtak: 

• 10. számú szavazókör szavazóhelyisége  
– Bakáts tér 3. (bejárat a Ráday utca felől)

• 15. számú szavazókör szavazóhelyisége  
– Tűzoltó 33/A (bejárat a Viola utca felől)

• 23. számú szavazókör szavazóhelyisége  
– H52 Ifjúsági Iroda, Haller utca 52.

• 40. számú szavazókör szavazóhelyisége  
– FESZOFE Kft., Gubacsi út 89.  
(bejárat az Illatos út felől)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Választási Iroda 
által korábban megküldött hivatalos értesítőben már a megvál-
tozott, helyes cím szerepel. 

Budapest Főváros IX. Kerület, Helyi Választási Iroda

Április 8.: Országgyűlési választás 2018

Budapest Főváros IX. kerületének választási térképe
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MOZAIKVÁLASZTÁS

Április 8.: Országgyűlési választás 2018

Konczos László József 
MUNKÁSPÁRT

Baranyi Krisztina 
EGYÜTT

Kocsis Máté 
FIDESZ–KDNP

Jakabfy Tamás 
LMP

Ara-Kovács Attila
DK

Dúró Dóra 
JOBBIK

Dr. Cseh Katalin 
MOMENTUM

Mischinger Péterné 
KÖZÖS NEVEZŐ

Racskó Gábor
MKKP

6. OEVK jelöltjei:
A szavazás április 8-án reg-
gel 6.00 órától este 19.00 
óráig fog tartani. A vok-
solás során mindenki két 
szavazólapot kap, melyek 
közül az egyiken az egyéni 
jelöltekre, a másikon pedig 
pártlistákra, vagy amennyi-
ben a nemzetiségi választó-
polgárok névjegyzékében 
szerepel, nemzetiségi listák-
ra szavazhat. A választáshoz 
mindenki vigye magával 
lakcímkártyáját és  érvényes 
fényképes személyazono-
sító okmányát (személyi 
igazolvány, útlevél, kártyás 
vezetői engedély)!

Dr. Suda Dezső
IRÁNYTŰ

Jakab Tamás
MIÉP

Schauber Krisztina
KÖSSZ
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Középpontban a mozgásfejlesztés
Innovációs lehetőségek az óvodások mozgásfejlesztésében 
címmel tartottak szakmai napot az Ugrifüles és a Kereker-
dő Óvodában március 9-én. 

– Az óvodai testnevelés feladata, hogy megszerettesse a gyerme-
kekkel a sportot, a mozgást – emelte ki beszédében az eseményt 
megnyitó Zombory Miklós. Hozzátette, a szakmai napok célja 
idén az, hogy felhívja az óvodapedagógusok figyelmét a mozgás-
fejlesztés fontosságára, a különféle jó gyakorlatok elsajátításának 
lehetőségére. Az alpolgármester hangsúlyozta, a mozgásfejlesztés 
az egészségtudatosság, az egészséges felnőttkor megalapozása 
szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír, ezért mindenkinek 
azt kívánta, úgy térjen haza a szakmai napról, hogy valami olyan 
újdonságot kapott, amit munkája során fel tud majd használni.

A József Attila-lakótelepi Ugrifüles Óvoda az óvodai testneve-
lésben bekövetkezett szemléletváltást kívánta bemutatni, melynek 
jegyében a gyerekek fejlődés- és élményközpontú, teljesítménykény-
szer és versengés nélküli játékos foglalkozásokon vehetnek részt. 
Ezek révén megtapasztalhatják a mozgás örömét, mindeközben 
fejlődnek az érzékszerveik, a koordinációs és finommotorikus 
készségeik, de jó hatással van a szocializációs, sőt, az értelmi ké-
pességeikre is. A szakmai bemutató után a résztvevők kiértékelték, 
elemezték a látottakat, majd előadást hallgathattak meg a szemlé-
letváltás hátteréről.

A Vágóhíd utcai Kerekerdő Óvodában egy újfajta egyensúlyfej-
lesztő tornaeszköz kiterjedt felhasználási lehetőségeit mutatták be. 

A padlóra helyezett, félgömb alakú bosulabda az egyensúlyszervek 
ingerlése révén fejleszti az idegrendszert, hozzájárul a helyes testtar-
táshoz és a testtudat kialakításához. Az egyensúlyérzék kifejlődése 
óvodáskorban a legintenzívebb, és nem csupán a gyerekek moz-
gáskoordinációjára, hanem az agyuk más területeinek fejlődésére 
is hatással van. Az eszközöket a pedagógusok szakmai oldalról is 
megismerhették, sőt, saját élményes tapasztalatokban is volt részük, 
hiszen ki is próbálhatták azokat.

M. K.

Jó buli a röplabda
A sport és az esti mulatság nem zárja ki egymást. Ezt bizonyította be idén is  
a Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK), amely min-
den tavasszal és ősszel Dzsembulit rendez. A szórakozással összekötött sport-
eseményt a Közgazdasági Politechnikum tornatermében tartották meg, ahol 
ezúttal röplabdában mérhették össze erejüket a kerületi iskolák csapatai.

A tornacsarnokba érkező fia-
talok 5+1 fős teameket alkot-
va körmérkőzéseken vívtak 
meg egymással a röplabda-
pályán. Közben a földszin-
ten csábító illatok fogadták 
a „röpibuliban” megéhezett 
vendégeket: az ifjúsági képvi-
selők a maguk szervezte bü-
fében kínáltak szendvicseket, 
street foodot, süteményeket és 
frissítőket.

Az eseményen – amely a 
péntek esti bulizás hasznos 
alternatívájaként hirdeti ma-
gát – Bregyán Sára ifjúsági 
polgármester elmondta: a 
rendezvény fontos célja, hogy 
szórakoztató legyen, és egyben 
értelmes programokat kínáljon 
a fiataloknak a számítógépezés 
vagy a diszkózás helyett. Nagy 
Anna ifjúsági alpolgármester 
pedig azt hangsúlyozta, jót tesz 
a diáktársaknak, hogy egy ek-

kora rendezvényt sokan, közös 
erővel szervezhetnek meg. A 
bevásárlástól az eszközök biz-
tosításáig itt valóban minden 
a tanulók feladata volt, még a 
bemelegítést és a meccseket is 
a tinik vezették le, a verseny-
bírói feladatot a Politechnikum 
diákjai vállalták magukra. 

Az esemény ideje alatt asz-
taliteniszezni is lehetetett, 
valamint különleges sportesz-
közöket is ki lehetett próbálni. 
A röplabdaversenyen végül a 
Teleki Blanka Közgazdasági 
Szakgimnázium csapata bizo-
nyult a legjobbnak, a második 
helyen a Kosztolányi Dezső 
Általános Iskola futott be, a 
bronzérmet pedig a H52 If-
júsági Iroda csapata kapta. A 
remek hangulatú sportos buli 
egészen 23 óráig tartott.

T. D.
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Beindul a klubélet a Mester Galériában
Mert kell egy jó hely a fiataloknak – Szabó-Gyenes Szilvia szerint ezért jött létre a Megköt közösségi tér. A Mester utcai 
kiállítóhely, megtartva galéria funkcióját is, ifjúsági centrummá alakult: a drámajátékoktól a filmklubon át az ismeret-
terjesztő vagy szakmákat bemutató előadásokig minden program azt szolgálja, hogy a fiatalok értékekhez jussanak és 
otthon érezzék magukat. 

Egy esztendeje már, hogy a Mester utca 5. 
szám alatti Pincegaléria a fiataloké lett: a ki-
állítóhely azóta iskolások alkotásait mutatja 
be. Az igazi változások azonban csak most 
kezdődnek, hiszen a hely teljes arculatvál-
táson megy keresztül. A kerületi diákok új 
logót is készítettek a klubnak, a neve pedig 
Mester Galéria és Közösségi Térre módo-
sult. – Ez viszont nem elég trendi a srácok-
nak, ezért kitaláltuk a rövidebb Megköt ne-
vet – mesélte Szabó-Gyenes Szilvia szakmai 
vezető, hozzátéve: az elnevezés egy hosszú 
távú folyamat kezdetét jelöli, mint amikor 
barátságot vagy házasságot kötünk. – Csa-
patunk szövetséget szeretne kötni az ifjúság-
gal: mi lehetőséget és irányokat adunk, ők 
pedig hosszú távon a saját képükre formálják 
a programokat. Például filmklub indítását 
tervezzük, de a tanulóktól várjuk, hogy meg-
mondják, milyen filmeket nézzünk – magya-
rázta a vezető. A hetet tematikusan felosztó, 
ingyenes foglalkozásokon – az óvodástól  
a 23 évesig – mindenki megtalálja majd  
a saját kedvenc elfoglaltságát. 

A közösségi tér egyik alappillére lesz  
a Kreatívan Együtt című kézműves fog-
lalkozás, amely minden kedden és csütör-
tökön várja majd a gyerekeket. A Vincze 
Angéla művészeti vezető szárnyai alatt 
zajló programokon az ékszerkészítéstől a 
lakásdekoráción át a mázas kerámiákig, a 
profi festéstől a fotómontázsig és mandala-
készítésig a legszebb és legizgalmasabb ipari 
és képzőművészeti technikákkal ismerked-
hetnek meg az alkotásra éhes érdeklődők. 
A művésztanár szerint égető szükség van 
erre, és nem csupán azért, mert a művészet 

a legjobb személyiségfejlesztő módszer. – A 
technikák gyakorlása közben észrevétlenül 
tanítjuk meg őket érzelmeik kezelésére, kife-
jezésére, amit sem otthon, sem az iskolában 
nem tanulnak meg igazán. A sikerélmény 
nálunk garantált, hiszen mindig megtaláljuk 
azt a műfajt, amelyben tehetséges a gyerek 
– állította magabiztosan Angéla, aki szerint 
bármely szakmáról legyen szó, csak krea-
tív emberből válhat jó szakember. A diákok 
maguk is megtarthatják majd az adott fog-
lalkozást, ezzel pedig az 50 órás közösségi 
szolgálatukat is teljesíthetik.

Izgalmas újítás lesz a rögtönTér improvi-
zációs műhely szombatonként, ahol a rög-
tönzéses színházi technikákat ismerhetik 
meg a fiatalok. A gátlásoldásra és pozitív 
élmények nyújtására hivatott tréninget egy 

színész vezeti majd. Szerdánként jelent-
kezik a Játéktér társasjátékklub, melynek 
vezetője Győri Zoltán társasjátékblogger 
lesz. Kísérleti jelleggel startolt el nemrég 
az önismereti, osztályközösség-építő tréning 
is egy fiatal drámapedagógus vezetésével. A 
Galaxis őrzői foglalkozáson egy-egy osztály 
ötalkalmas tréningen vehet részt. Ahogy a 
címadó filmben, itt is ellentétes karakterek 
lesznek képesek megmenteni a világot. A 
hétfő lesz a tudományos, ismeretterjesztő 
előadások napja, ilyenkor az Y generáció 
nagy kérdéseit, vagy akár az agykutatás 
irányait vitathatja meg az ifjúság, de a 
szervezők a pályaválasztást segítő szakmai 
bemutatókra is készülnek. 

A Megköt szombatonként szülinapi zsúrok 
szervezését is vállalja, melynek ugyanúgy 
része a kézműveskedés, mint a koccintás, a 
torta és a zene. A programokra Facebookos 
eseményeken keresztül kell majd regiszt-
rálni, a klub befogadóképessége ugyanis 
véges.         T. D.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébet-
város Önkormányzat Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Központ 
álláshelyeket hirdet meg az alábbi 
munkakörökbe: szociális gondozó-ápo-
ló, takarító. Önéletrajzokat az allas@
bjhuman.hu e-mail címre várjuk. 
Érdeklődni a 06/1/413-3651-es telefon-
számon lehet.

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 ügyinté-
zéssel.  
06/20/264-7752.

Kert, telek és épületek felújítása! Met-
szés, 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.

Egyetemista lányomnak eladó, felújí-
tandó, emeleti öröklakást keresek 

készpénzfizetéssel. Magánszemély.  
Tel.: 06/20/352-2204.

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

Ingatlanirodánk eladó budapesti 
lakásokat/házakat keres ügyfeleinek. 
Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügy-
véd ingyenes. Ismerősének lakása eladó? 
Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus 
Ingatlan.  
Tel.: 06/20/9600-600.

APRÓHIRDETÉS

Vincze Angéla

Szabó-Gyenes Szilvia
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Megdobbant a Fradi-szív
Annak nincs különösebb hírértéke, hogy a Ferencvá-
ros labdarúgócsapata majd’ egy félidőt tíz emberrel 
játszva, hátrányból fordítva győzte le a Puskás Akadé-
mia együttesét, ám az már igenis említésre méltó, hogy 
miként született meg a várva várt újabb siker.

Aki rendszeresen nézi – akár a helyszínen, akár a televízióban – a 
Ferencváros mérkőzéseit, olykor kénytelen megállapítani, hogy 
kedvencei ismét gyenge futballal szerezték meg a győzelmet, 
és bizony néha a három pont begyűjtése sem sikerül – joggal 
dühös ilyenkor Thomas Doll. Pedig a keret alapján többre lenne 
hivatott a gárda, és az „itthon ennyi is elég” játék rendre visszaüt 
a nemzetközi porondon. A magyar bajnoki és kupameccseken 
zömmel győztesen jön le a pályáról az FTC, mégis sokan érzik 
úgy: legtöbbször hiányzik valami.

Ez a valami: a Fradi-szív a felcsútiak ellen viszont ott volt a 
havas gyepen. Kezdettől nagy elánnal támadtak a zöld-fehérek, 
és bár egy helyezkedési hiba után vezetést szereztek a vendégek, 
mindenki biztos volt abban, hogy meglesz a három pont. Aztán 
jött egy jogos kiállítás – az előzményeket most ne firtassuk –, 
de az emberhátrány nem látszott meg a Ferencváros játékán. 
Egyenlített a csapat, és a második félidőben úgy futballozott, 
ahogy azt ebben a mezben kell. Óriási akarással, minden erőt 
bevetve küzdöttek Bödéék, és a nehéz időjárási körülmények 
között be-becsúszó hibák sem szegték a szurkolók kedvét, akik 
örültek, hogy aznap egy olyan Fradit látnak, amelyet minden 
héten szeretnének.

A nagy igyekezet végül eredményre vezetett: győzött a Ferenc-
város, a közönség pedig úgy ünnepelt, mintha a gárda megnyerte 
volna a bajnokságot. Ha ezt a játékot sikerül a még hátralévő 
tíz összecsapáson átmenteni, nem csupán meglesz a hőn áhított 
30. aranyérem, de az együttes méltó lesz a nagy elődökhöz is.

M. S.

Bajnoki cím  
tizennégy év után
A Ferencváros tekézői régeb-
ben gyakran végeztek  
az élen a legmagasabb osztá-
lyú csapatbajnokságokban. 
A már jó ideje Szuperliga 
elnevezésű sorozatban 2004 
óta most először nyertek újra 
aranyérmet a zöld-fehérek,  
a női ifjúsági együttes lett 
magyar bajnok.

A hazai tekesportban a ’60-as évek 
közepe óta az egyik meghatározó 
klub a Ferencváros. A férfiak tizen-
ötször (legutóbb 1999-ben), a nők 
húsz alkalommal (utoljára 2004-
ben) szereztek felnőtt csapatbajnoki 
címet. Tizennégy esztendeje a fiata-
labb korosztályokban sem nyertek 
aranyérmet a zöld-fehérek, 2018 márciusában azonban megtört a jég.

A női ifjúsági Szuperligában nagyon erős gárdával vágott neki az 
évadnak a Fradi. Az őszi szezonban aztán a lányok meglepetésre ki-
kaptak Szentesen, ám a nagy rivális BKV Előrét megverték a Népli-
getben. Februárban, a 14. fordulóban újabb váratlan vereséget kellett 
elkönyvelniük a ferencvárosiaknak, ezúttal Siófokon maradtak alul 
a Balatoni Vasassal szemben. Az utolsó előtti játéknapon, az egész 
sorozat legizgalmasabb és legfontosabb mérkőzésén viszont ismét 
legyőzte az FTC a BKV-t, így biztossá vált, ha a zárófordulóban 
nyer Tatabányán, aranyérmes lesz.

Mint később kiderült, akkor is bajnokok lettek volna a lányok, ha 
veszítenek, ugyanis a közlekedésiek kikaptak Győrött. A mieink 
azonban nem bíztak semmit a véletlenre, magabiztos győzelmet 
arattak a TSC vendégeként. A Barkóczi Klára, Hári Boglárka, 
Hegedűs Tímea alkotta Ferencváros így az utóbbi két év ezüstérme 
után 2018-ban bajnoki címet ünnepelhetett.              (ms)

Hokiosztály indul a Telepyben
A Telepy utcai sportiskola számos fiatal ferencvárosi  
sportolónak biztosítja, hogy az első osztálytól az érettségi-
ig egységben legyen számukra a tanulás és az edzés.  
Az FTC-vel régóta együttműködő intézményben ősztől  
a jégkorongozást választó gyerekek is tanulhatnak,  
elindul ugyanis az első Fradi-hokiosztály.

Amikor bő egy éve kinevezték utánpótlás szakmai igazgatónak 
Kercsó Árpádot, biztosra vehettük, hogy hamarosan megpezsdül az 
élet az egykor sok kiváló hokist kinevelő szakosztályban. A sportág 
élő legendája nem is tétlenkedett: vezetésével a Fradi a sok apró 
lépés után most egy nagyot is tesz a régi sikereket felidéző jövő felé.

Akit felvesznek a szeptembertől induló hokiosztályba, az meg-
ismerkedhet a játék alapjaival, és folyamatos képzésben lesz ré-
sze – természetesen a normál tanulással párhuzamosan. Az iskola 
segít többek között az utaztatásban, és napi kapcsolatban áll majd 
a szülőkkel. A tornateremben nemrég rendhagyó testnevelésórát 
tartottak, amelyen számos kérdésre választ kaphattak az érdeklődők.

S hogy milyen lesz egy „igazi” hokis edzés? A Könyves Kálmán 
körút 28. szám alatti utánpótlás-jégcsarnokban minden nap délután 
fél 4-től meg lehet nézni azt a szupermini csapatot, amelybe beke-
rülnek a hokiosztály diákjai is. További részletekről a 06/30/827-
3497-es telefonszámon, valamint az ftcicehockeyup@gmail.com 
e-mail címen lehet érdeklődni.

(m)
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Dávid ötöse
A Párizs északi peremén fekvő Sarcelles-
ben rendezték meg a Camille Muffat-
emlékversenyt, amelyen két ferencvárosi 
úszó is rajthoz állt. A három esztendeje 
helikopter-balesetben elhunyt olimpiai 
bajnok emlékére szervezett viadalon – 
amely egyúttal a Golden Tour második 
állomása is volt – jól kezdett Verrasztó Dá-
vid: győzött 400 vegyesen és 800 gyorson, 
1500 gyorson pedig másodikként ért célba.

Másnap, a 200 vegyesen is ő volt a leg-
jobb, míg 200 pillangón bronzérmet szer-
zett, utóbbi számban Biczó Bence egyet-
len századdal előzte meg klubtársát, így 
a második helyen végzett. A zárónapon 
Dávid a 200 hát fináléjában nagy hajrával 
ezüstérmes lett.

Anna a legjobb
Egy héttel a malajziai középtávú Ázsia-
bajnokságon aratott diadala után újabb je-
lentős duatlonversenyt nyert meg Halász-
Eberhardt Anna, a Ferencváros sportolója. 
Ezúttal a szingapúri Formula–1-es pályán 
állt rajthoz a MetaSprint Series egyik ál-
lomásának számító viadalon, és abszolút 
győztesként a teljes női mezőny legjobb-
jának bizonyult.

A Fradi triatlonistája már az első 3 km-es 
futás után vezetett, előnyét továbbnövelte 
a 18 km-es kerékpározás során, és az újabb 
3 km-es futást követően óriási fölénnyel 
ért célba. Anna közel két és fél perccel 
előzte meg a másodikként végzett szin-
gapúri versenyzőt.

Bronzérem Leirából
Nagyszerűen kezdte a 2018-as évet 
Huszák János, a Ferencváros 26 
esztendős diszkoszvetője. A zöld-fe-
hér atléta bronzérmes lett a dobó-
Európa-kupán, és megelőzte többek 
között a riói olimpiai bajnok Cristoph 
Hartingot is.

Február utolsó hétvégéjén, a Szombathelyen 
megrendezett magyar téli dobóbajnokságon 
Huszák János már jelezte, hogy jól sikerült 
a felkészülése, és magabiztosan végzett az 
első helyen diszkoszvetésben. Két héttel 
később a portugáliai Leirában kellett helyt-
állnia, ahol a dobó-Európa-kupán küzdöttek 
meg egymással a nehéz atléták.

Pontosabban nemcsak egymással, hanem 
az időjárással is. Többször kiadós eső za-
varta meg a résztvevőket, Huszák első két 
kísérleténél szintén zuhogott. Emiatt a Fra-
di atlétája egy alig több mint ötvenméteres 
dobással kezdett, a következő próbálkozása 
pedig érvénytelen lett. Harmadszorra már 
jobb körülmények között dobhatott, és 63,45 
méteren ért földet a szer. Ezzel feljött a har-
madik helyre, és mivel ezt az eredményt a 
további három sorozatban egyetlen vetély-
társa sem tudta túlszárnyalni, felállhatott a 

dobogó harmadik fokára. A viadal győztese 
a tavalyi világranglista élén végző svéd Stahl 
lett, az olimpiai bajnok Harting több mint fél 
méterrel elmaradva Huszáktól negyedikként 
zárt.         (m)

Gogetinho a vb-re készül
Triatlon, mountain bike, snowboard 
– néhány évtizeddel ezelőtt még nem 
léteztek ezek a sportágak, egy ideje 
azonban már az olimpiai műsorban 
is szerepelnek. Az elektronikus sport 
(e-sport) a videojátékokból nőtt ki  
a ’90-es években Dél-Koreában, onnan 
terjedt el. Mára sok millióan űzik 
világszerte, és 2017-ben a NOB is elis-
merte sportágként.

Az utóbbi időben Magyarországon is egyre 
többen vannak a gamerek, akik naponta akár 
8–10 órát is edzenek, készülnek a különböző 
viadalokra. A népszerű FIFA sportszimulációs 
játékot sokan kedvelik, a hazai e-sportolók 15 százaléka ezt űzi. Márciusban a Ferencváros 
is csatlakozott azon egyesületekhez, amelyek befogadják az e-sportot: szerződtette Novák 
Dánielt, a sportág egyik kiváló versenyzőjét.

A megállapodás aláírása után Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója azt 
hangsúlyozta, az idők szavát követve az elektronikus játékok iránt érdeklődő fiatalok 
figyelmét ezzel szeretnék a futball felé fordítani. A nagy európai klubok közül többek 
közt a Paris Saint-Germain, az Ajax és a Manchester City is foglalkozik az e-sporttal. A 
Fradi ezzel a lépéssel ugyanazt szeretné, mint minden egyéb új sportág vagy szakosztály 
esetében: a legjobbak közé kerülni.

A 25 esztendős, szoftverfejlesztőnek tanuló Novák Dániel több mint egy évtizede űzi a 
FIFA-játékot, csak ebben vesz részt versenyeken, méghozzá kitűnő eredményekkel. Az 
e-sportban mindenkinek van egy versenyzői neve, ő egy japán rajzfilmsorozat, a Dragon 
Ball alapján választotta – némi brazilos módosítással – a Gogetinho nevet. A Ferencváros 
e-sportolójaként lapzártánk után a V4 Future Sport fesztiválon indult először. Jövőre pedig 
szeretne ott lenni a FIFA e-világbajnokságán.

(ms)

RÖVIDEN
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Húsvéti-kvíz
Mostani lapszámunkban  
a nagyhét és a húsvét jegyében 
teszünk fel kérdéseket. A helyes 
válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő 
megfejtőink között Ferencvá-
ros-ajándékcsomagot sorsolunk 
ki. 

1.	A	húsvét	ünnepét	megelőző	hét	
a	böjt	utolsó	időszaka,	a	nagyhét.	
Melyik nap tartozik ide?

A) Hamvazószerda
B) Torkos csütörtök
C) Virágvasárnap

2. A húsvét mozgóünnep, minden 
évben	máskor	van.	Mitől	függ	a	
dátum?

A) Karácsonytól számított 3. hold-
tölte utáni vasárnap
B) Tavaszi napforduló utáni hold-
töltét követő vasárnap
C) A Vatikán határozza meg, 30 
esztendőre előre

3.	A	húsvéthétfői	locsolkodáshoz	és	
a jutalmul kapott hímes tojásokhoz 
kapcsolódik az egyik népi játék. Me-
lyik?

A) Címerezés
B) Görcölés
C) Kókányolás

4.	A	húsvéthétfői	feltámadás	után	
hány nappal ünnepeljük a Szentlé-
lek	kiáradását,	Pünkösd	ünnepét?

A) 30
B) 40
C) 50

5. Mióta munkaszüneti nap a nagy-
péntek Magyarországon?

A) 2001
B) 2013
C) 2017

6.	Melyik	városrészben	van	Buda-
pesten a Nyuszi sétány?

A) Csepel
B) Mátyásföld
C) Rákosszentimre

Előző lapszámunk nyertese: Berkes 
Zoltán. Gratulálunk! Jutalma átvételé-
vel kapcsolatban e-mailben értesítjük. 
A helyes megfejtés: 1 – C, 2 – A, 3 – C, 
4 – A, 5 – B, 6 – B.

Inszomnia –  
a leggyakoribb alvászavar
Hazánkban az emberek mintegy kilenc százaléka szenved krónikus 
inszomniában, ami azt jelenti, hogy az érintettek legalább három hónapon  
keresztül többször alszanak rosszul, mint jól. Emellett nappali tünetek –  
például koncentrációzavar vagy hangulatingadozás – is jelentkeznek.

– Inszomniáról akkor beszélünk, ha akkor 
sem tudunk aludni, amikor egyébként lenne 
erre lehetőségünk. Van, hogy az elalvás sem 
megy, ám az is előfordul, hogy éjjel vagy 
kora reggel felébredünk, és képtelenek va-
gyunk visszaaludni. Jellemző, hogy szubjek-
tíve nem érezzük kielégítőnek az alvásunkat, 
emellett olyan nappali szimptómák is jelent-
keznek, mint a kialvatlanság, a nyűgösség 
vagy a koncentráció zavara. Utóbbi ráadásul 
megnöveli a hibák és balesetek előfordulásá-
nak kockázatát is – mondta Purebl György, a 
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi 
Intézetének igazgatóhelyettese, aki azt java-
solja, ha legalább egy hónapja fennállnak a 
tünetek, forduljunk háziorvoshoz.

Az inszomnia társbetegségként is jelent-
kezhet például magas vérnyomással, el-
hízással vagy pszichiátriai problémákkal, 
miközben krónikussá válva maga is sokféle 
testi és pszichés elváltozást idézhet elő. – Az 
inszomnia tehát ok és következmény egy-
aránt lehet, így érdemes mielőbb tisztázni, 
mi áll a hátterében – emelte ki az egyetemi 
docens. Hozzátette, a különböző házi prakti-
kák inkább ártanak, mint használnak, több-
nyire ugyanis összezavarják a bioritmust, 
és elősegítik az alvászavar tartóssá válását. 

Bár évszázadok óta alkalmaznak bizonyos 
gyógynövényeket (pl. macskagyökér, kom-
lótoboz) az alvás elősegítésére, mind az eu-
rópai, mind az amerikai alvástársaság irány-
elve kifejezetten ezek mellőzését javasolja. 
Úgy vélik ugyanis, hogy az 
alvászavar nem tehető rend-
be egy pótszerrel, a gond 
gyökerét kell megszüntetni, 
ami az életünk rendezésével, 
illetve – társbetegségek ese-
tén – a többi kórkép kezelé-
sével valósítható meg. 

– Férfiak esetében gyakori, 
hogy alkoholt fogyasztanak 
a jobb alvás reményében, 
ami valóban elaltat ugyan, a 
bomlástermékeknek azonban 
ébresztő hatásuk van – hang-
súlyozta Purebl György, aki 
szerint egyre többen ismerik 
fel annak jelentőségét, hogy 
tiszteletben kell tartaniuk bi-
zonyos határokat, különben 
betegek lesznek. Ezek a ha-

tárok a természetes életmódunkban gyöke-
reznek, alapjuk pedig a rendszeres mozgás 
és az egészséges táplálkozás, amely elősegíti 
a jobb minőségű alvást, ezáltal a testi-lelki 
egészséget is.

A terápiát attól függően határozzák meg, 
mi áll az inszomnia hátterében. Amennyiben 
van valamilyen társbetegség, azt kezdik el 
kezelni. Emellett alváshigiénés tanácsadás-
ban is részesülhet a páciens, ahol segítséget 
kap, hogyan tudná alvásbarátabbá tenni éle-
tét. Már az is sokat számít, ha mindig ugyan-
abban az időpontban étkezünk. A krónikus 
alvászavar kezelésére a kognitív viselkedés-
terápia a legalkalmasabb módszer, amely 
segít abban, hogy megbirkózzunk azokkal 
a gondolatokkal, amelyek fenntartják az 
alvászavart. A szakember hangsúlyozta, az 
altatók arra valók, hogy átsegítsenek egy 
nehéz időszakon, négy hétnél tovább azon-
ban nem szabad szedni őket. 

Az életkor előrehaladtával nő az inszomnia 
előfordulási gyakorisága. Az alvás azonban 
nem az öregedés miatt, hanem a helytelen 
életmód következtében romlik el. Mivel idő-
sebb korban már jelentősen gyakoribb a társ-
betegségek előfordulása, nagyobb eséllyel 
jelenik meg alvászavar is. Emellett ilyenkor 
jellemzően már az alkalmazkodási képesség 
is beszűkül, amely a napi bioritmus, azaz a 
cirkadián ritmus zavarát is magában foglalja.

(forrás: Semmelweis Egyetem)

– Ferencvárosba futball-labda mintás  
tojásokat viszek!

Figyelmes nyuszi
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Mindentudás Akadémiája 
•	 Helytörténeti	szeminárium
Virtuális séta a Haller és  
a Vágóhíd utca mentén 
Március 27. (kedd) 14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény  
(Ráday u. 18., bejárat az Erkel utca felől)
•	 Keresztmetszet 
Április 9. (hétfő) 16.00 óra
Közös kirándulás a színház történetében. 
Idegenvezető: Mikó István és Szabó 
Anikó színművész.
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)

Cukorbetegklub
Március 27. (kedd) 14.00 óra
FESZ Oktatóterem (Dandár u. 28.)

Kézműves foglalkozás
Húsvéti dekorációk készítése Borbényi 
Éva és Kovács Ilona kézművesek  
közreműködésével
Március 28. (szerda) 10.00 óra
Lenhossék u. 24–28.

Gyógytorna 
Március 28., április 4. (szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház  
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub  
Én táncolnék veled…
Március 28., április 4. (szerda)  
14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Belső értékeink nyomában
Április 4. (szerda) 14.00 óra
Dési Huber Művelődési Ház  
(Toronyház u. 17/B)

3-1-2 meridiántorna
Március 28., április 4. (szerda)  
15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga 
Március 29., április 5. (csütörtök)  
10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B)

Vízitorna 
Április 6. (péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda  
(Lobogó u. 1.) 
Molnár Ferenc Általános Iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

Természetjárás
József Attila-túra a város peremén

Április 7. (szombat) 10.00 óra
Találkozó: a villamosok hűvösvölgyi 
végállomásánál
További információ: Kiss Ádám,  
tel.: 06/70/212-1288

Nordic walking haladó csoport
Séta a vízparton
Április 10. (kedd) 9.00 óra
Jelentkezési határidő április 5. 10.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24–28.

Szó és ember 
Filip Tamás: Tejút című kötetének  
bemutatása
Április 10. (kedd) 14.00 óra
A szerzővel Zsille Gábor költő,  
szerkesztő, a Magyar Napló versrovatá-
nak vezetője beszélget.
FSZEK Boráros téri Könyvtár  
(Boráros tér 2.)

Regisztrációhoz nem kötött  
klubfoglalkozások:
Festőklub (Szerető Kezek Idősek  
Klubja): keddenként 14.00 óra
Sakk-klub (FMK): keddenként 10.00 óra
Német társalgási klub (FMK): kedden-
ként 10.00 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.

Idősügyi programajánló

EGÉSZSÉG

AIDS és drog kéz a kézben
A HIV és a hepatitiszvírus veszélyeire és a droghasználókat érintő rizikófaktorokra hívta fel a figyelmet Ujhelyi Eszter 
biológus, immunológus a Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) legutóbbi ülésén. Az Adna Caféban 
tartott eseményen a kerületi drogellenes munka idei feladatairól is tájékoztatták a jelenlévőket.

Elsőként Dunai Marcell, a Török Pál utcai 
Adna Café munkatársa mutatta be a 2015-
ben alapított kávézót, amely a vendéglá-
tás mellett a kallódó fiatalságot megmen-
tő missziót is folytat. Rapi István ifjúsági 
referens arra kérte a megjelent tanárokat, 
hogy minden iskola fogalmazzon meg egy 
saját drogellenes programot, majd elmondta: 
idén több pénz jut pedagógus-továbbképzé-
sekre, amely az oktató-nevelő munkát vég-
zőknek segít kezelni a dorgproblémákat. 
Az ülésen tervbe vették azt is, hogy idén 
a fiatalok körében népszerű youtubereket 
hívnak meg előadást tartani az iskolákba. 
Tavasszal a Balázs Béla utca 32/B-ben nyílik 
meg a Köztes átmenetek című interaktív 
prevenciós kiállítás és közösségi tér, amely 
a drogellenes munka fővárosi bázisa lesz. 
Újranyitják továbbá a Ferencvárosi Tano-
dát, és a tervek között szerepel, hogy a Jó-

zsef Attila-lakótelepen is létesítsenek egy, 
a H52-höz és a Mester Galériához hasonló 
ifjúsági teret.

Ujhelyi Eszter, a józsefvárosi KEF társ-
elnöke előadásában egy rejtett problémára 
világított rá: mivel a hepatitiszvírussal fer-
tőzött egészségügyi dolgozóknak törvényi 
kötelessége elhagyni a pályát, számos vírus-
hordozó eltitkolja betegségét, hogy tovább 
tevékenykedhessen. Jó hír, hogy idén tavasz-
szal szűrőprogram indul számukra; ha va-
lakiről kiderül, hogy pozitív, egy ingyenes, 
3 hónapos kezeléssel megszabadulhat a ví-
rustól. A doktornő szerint szerencsésebbnek 
mondható, aki Hepatitis C-vel fertőződik, 
mert ez a kórokozó nem épül be a szerve-
zet genetikai állományába, tehát kiűzhető 
onnan. Veszélyesebb társa, a Hepatitis B 
DNS-be épülő vírus, így bár a legtöbb eset-
ben a beteg meggyógyítható, egész életében 

fennáll az újralobbanás veszélye. A HIV 
szintén genetikába épülő vírus, áldozatai-
nak egy életen át gyógyszert kell szedniük, 
különben AIDS-betegséggé alakul. A szak-
ember arról is beszámolt, a világban 40 mil-
lió HIV-fertőzött él, a betegek száma pedig 
növekszik. A szexuális úton és intravénás 
kábítószer-fogyasztással terjedő kór első 
fázisa egy tízéves látens periódus, mely alatt 
az érintett gyakran nem is tudja, hogy fertő-
zött, így számos alkalommal továbbadhatja 
a vírust. Az adatok szerint a tengeren innen 
a legtöbb HIV-fertőzött Oroszországban és 
Ukrajnában él, őket követi Románia és Por-
tugália. Magyarországon 3500 regisztrált 
HIV-fertőzöttet tartanak számon. Ujhelyi 
Eszter szerint mindkét betegség esetében 
nagyon fontos hangsúlyozni a védőoltások 
és a szűrések jelentőségét.

T. D.
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Minden helyzetből van kiút
„Ha az élet citromot kínál, abból is tudsz limonádét csinálni” – vallja Baranyi Mária, aki egy nógrádi romacsa-
lád reménytelenségéből vált elismert rádiós-műsorvezetővé. A Roma, nem Roma Nők Akadémiáján díjnyertes 
szocioriportjairól, motivációiról és a nők esélyeiről mesélt március 13-án.

Oláh Anna, Ferencváros Önkormányzatának 
esélyegyenlőségi referense karrierjéről és 
felemelkedéséről kérdezte Baranyi Mária 
újságírót, a Kossuth Rádió és az M1 köz-
szolgálati csatorna egykori munkatársát, aki 
„Pogácsás Juli” című dokumentumfilmjének 
levetítésével vezette be a közönséget munká-
ja lényegébe. A 2009-ben az M1 roma maga-
zinjába készített riport egy háromgyerekes, 
feltörekvő cigány asszony életét mutatja 
be, aki munkanélküliből Újpest legismer-
tebb bódécukrásza és első 
számú közösségépítője lett. 

Baranyi Mária a Julihoz 
hasonló sikertörténetek 
bemutatásával a „segélyért 
kuncsorgó roma” imázson 
szeretne változtatni. – Ha 
mi, nők úgy érezzük, sem-
mi sincs a konyhánkban, 
nézzünk kicsit jobban 
körül. Rá fogunk jönni, 
hogy abból a kevésből is 
lehet főzni, ami van. Ezt 
tanultam meg Julcsitól is, 
aki csodálatos életet főzött 
magának – magyarázta az 
újságíró. Riportalanyainak 
élettörténetei arra is rámu-
tatnak, hogy a férjek nem 
mindig tudnak együtt örülni feleségük sike-
rének: a roma nők felemelkedése legtöbb-
ször válással végződik. Meglátása szerint 
ebben a hagyományoknak is szerepe van.

Mária egy Nógrád megyei romungro ze-
nész családból származik, amelyben már 
8 évesen megtanulta a két legfontosabb 
dolgot: vasalni és nokedlit szaggatni. Kis-

lánykora óta ugyanis arra nevelték, hogy 
egyszer egy jóravaló cigány zenész min-
den igényt kielégítő „asszisztense”, azaz 
neje lesz. Oviba szeretett járni, mert otthon 
sem mesekönyv, sem játék baba nem volt. 
Az iskolában azonban hamar megérezte a 
társadalmi különbségeket: uzsonnaidőben 
nagyokat nézett, mikor a többiek elővet-
ték a banánt, a Túró Rudit vagy a vaníliás 
krémtúrót, miközben az ő táskája üres volt. 
De ez sem szegte kedvét: három fiútestvére 

barátainak fejenként 20 forintért írta meg a 
leckét, így neki is lett pénze finomságokra.

Sokat segített neki a közösségi programo-
kat szervező laza, ám szeretetteljes helyi 
kispap, aki elhitette vele, hogy Isten előtt 
mindannyian egyformák vagyunk. – Neki 
köszönhetem azt az önbizalmat, amelynek 
hála cigány létemre sem érzem magam 

kevesebbnek másoknál – mesélte Baranyi 
Mária, aki először édesanyja álmát követ-
ve egészségügyi szakközépiskolába ment, 
és nővér lett, de volt szociális munkás, és 
dolgozott a gyermekvédelemben is. Szavai 
szerint van egy képessége, amellyel bármi-
lyen helyzetben meglátja a jót, és kihozza 
belőle a maximumot. Mottója is így szól: 
„Mindig ott vagyok Isten tenyerén”. Jelenleg 
beás, romungro, oláh és más roma kultúrák-
ból válogatva készít riportsorozatot pozitív, 

példaértékű női életutakról. 
Készített már filmet roma 
bokszolónőről, edzőről és 
javítóintézetből jött szoci-
ális munkásról is. A filmek 
a Tom Lantos Intézet hon-
lapján láthatók.

Két nagy álma az volt, 
hogy a gyermekkorában 
legtöbbet hallgatott Kos-
suth Rádióban és a legtöb-
bet olvasott Nők Lapjában 
dolgozhasson. Egy roma 
gyakornoki programon 
keresztül sikerült is be-
jutnia a Magyar Rádióba, 
ahol hat évig tevékenyke-
dett száguldó riporterként 
a reggeli hírműsorban. A 

180 percben a hajléktalanok karácsonyá-
ról, a „Csoki és Vanília” páros történetéről 
készített riportjával egy nemzetközi ver-
seny ezüstérmét érdemelte ki. Egy újságíró- 
iskola és mediátorképzés után másik álma 
is teljesülőben: Pogácsás Juliról szóló cikke 
alapján felvették külsős újságírónak a Nők 
Lapjához.      T. D.

FUTÁR-távirányítók adományozása
A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) felhívást tesz közzé úgynevezett 
FUTÁR-távirányítók adományozása céljából.

A IX. kerületben élő látássérültek Ferenc-
város Önkormányzatának támogatásával té-
rítésmentesen juthatnak hozzá egy FUTÁR-
távirányító néven ismertté vált készülékhez, 
amely az önálló közlekedésben nyújt érté-
kes segítséget. A készülék alkalmas a meg-
felelően felszerelt gyalogosátkelőhelyeknél 
lévő lámpák hangosítására, amennyiben a 
lámpát képessé tették erre. Továbbá egyet-
len gombnyomással felolvassa a hangszó-
róval ellátott FUTÁR-kijelzőkön lévő 

feliratokat, valamint az M4-es metrónál 
hangjelzéssel segít megtalálni az éppen 
üzemelő mozgólépcsőt.

A kiosztható készülékek száma 20 da-
rab. A felhívásra jelentkezhetnek: IX. 
kerületben állandó lakcímmel vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező látássérül-
tek (vakok, aliglátók, gyengénlátók), va-
lamint a VGYKE vagy a Magyar Vakok 
és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
(MVGYOSZ) tagsággal rendelkező sze-

mélyek, akik még nem rendelkeznek táv-
irányítóval.

Érdeklődni, illetve jelentkezni a 
lampas.ferencvaros@gmail.com e-mail 
címen vagy munkaidőben a 06/30/186-
6321-es telefonszámon lehet Lenkainé 
Vajda Viktóriánál, a VGYKE közösségi 
mentoránál.

Várjuk tehát a Ferencvárosban élő látás-
sérültek jelentkezését a fenti elérhetőségek 
valamelyikén!

FELHÍVÁS

Oláh Anna és Baranyi Mária
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Három nap, három célcsoport,  
három rendezvény
Az önkormányzat támogatásával márciusban indult el a Vállalkozásbarát Ferencváros Program. A szervező Vállalko-
zók Ferencvárosért Egyesület célja a IX. kerületi vállalkozások támogatása, valamint segítségnyújtás a vállalkozóvá  
válásban. A projekt részeként kialakítottak egy online vállalkozásfejlesztési és információs rendszert, hamarosan elin-
dul az e-learning képzés, és lezajlott az első három: kerületi időseknek, fiataloknak és kismamáknak szóló vállalkozás-
fejlesztési rendezvény. 

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 lendü-
letet kapott, amikor vállalkozásfejlesztéssel 
foglalkozó, tapasztalt fiatalok vették át az 
irányítást azzal a céllal, hogy vállalkozásba-
ráttá tegyék Ferencvárost. Jelenleg 12 ma-
gánszemély a VÁFE tagja. Az egyesület a 
képzett inaktívak önfoglalkoztatásának elő-
segítését, az induló vállalkozások, startupok 
kezdeti lépéseinek szakmai támogatását, a 
már létező helyi vállalkozások hatékonysá-
gának növelését, illetve a máshol működő 
vállalkozások Ferencvárosba csábítását sze-
retné megvalósítani.

A projekt stratégiai célja Ferencváros 
vállalkozásbarát imázsának kialakítása 
egy komplex kerületi vállalkozásfejlesz-
tési ösztönzőprogram elindítása révén. A 
koordinálást a Miskolci Egyetem címzetes 
egyetemi docense, Balla Gergely elnök lát-
ja el, akinek több mint tízéves tapasztalata 
van a vállalkozásfejlesztés területén, és több 
országos gazdasági szövetség aktív tagja. 
A Vállalkozásbarát Ferencváros Program 
beindítására Ferencváros Önkormányza-
ta 12 millió forint támogatást biztosított 
költségvetésében. A projekt célcsoportjai a 
kerületben székhellyel és/vagy telephellyel 
rendelkező kis- és középvállalkozások, il-
letve a Ferencvárosban élő vállalkozó vagy 
vállalkozás indításán gondolkodó magán-
személyek, elsősorban képzett inaktívak 
(fiatalok, nyugdíjasok, kismamák).

A program részét képezi egy online vál-
lalkozásfejlesztési információs rendszer ki-

alakítása, az e-learning képzés elindítása, 
egy nyomtatott kerületi vállalkozói kisokos 
kiadása, valamint a három célcsoport szá-
mára vállalkozásfejlesztési rendezvények 
megtartása. Utóbbiak közül március 20–22. 
között három meg is valósult. A három nap 
alatt, három helyszínen, három célcsoport 
számára megtartott rendezvények során fó-
rumot, kerekasztal-beszélgetést, szekcióülést 
és konferenciát is szerveztek. A találkozó-
kat az önkormányzat képviseletében Kállay 
Gáborné alpolgármester nyitotta meg, majd 
Balla Gergely, a VÁFE elnöke ismertette a 
program céljait a jelenlévőkkel. 

Az összejövetelek fókuszában a vállal-
kozásindítás és a vállalkozásfejlesztés állt. 
Erre való tekintettel a szervezők fontosnak 
tartották, hogy az eseményre olyan – le-
hetőleg IX. kerületben élő vagy dolgozó 
– előadókat invitáljanak meg, akik szakmai 

tudásukkal, tapasztalatukkal segíteni tudják 
az érdeklődőket. Az ingyenes jogi, adózási, 
könyvelési, illetve marketing-tanácsadás 
mellett a fiataloknak szóló konferencián az 
InfoTárs Egyesület is bemutatkozott, amely 
az IT ágazat jelentőségére hívta fel a diákok 
figyelmét. A programsorozatban egy-egy 
kerületi sikersztorit is ismertettek, hogy a 
vállalkozásfejlesztés ez által még közelebb 
kerüljön a résztvevőkhöz. A háztartásbeli 
hölgyeknek, valamint kismamáknak szerve-
zett fórum ideje alatt pedig szakszerű óvónői 
felügyelet biztosítottak a gyerekeknek. To-
vábbi információ: www.ferencvarosert.hu 

Ferencváros ideális opciókat biztosít 
vállalkozások alapítására és működteté-
sére. A kerület gazdasági lehetőségeinek 
bemutatására csak pár adat: itt található 
a budapesti, legalább 500 főt foglalkoz-
tató nagyvállalatok csaknem 15 száza-
léka, míg a cégek összesített jegyzett 
tőkéjét tekintve Ferencváros a negyedik 
a fővárosi kerületek közti ragsorban. 
A városrész központi elhelyezkedése, 
számos ipari területe és irodaépülete, az 
egyetemek – és így a képzett munkaerő 
– közvetlen közelsége ideális vállalkozói 
környezetet biztosítanak. Fontos, hogy e 
potenciált kerületünk polgárai is minél 
teljesebb mértékben ki tudják használni. 
Ehhez azonban szükséges mind a vállal-
kozói tudás, mind a vállalkozói szemlélet 
elsajátítására.
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JOGA VAN TUDNI!

RENDŐRSÉGI HÍREK
Sértettek jelentkezését várják 
A IX. kerületi rendőrkapitányság rablás bűntett gyanúja miatt 
indított eljárást egy 17 éves budapesti fiatal ellen. A nyomozás 
adatai szerint a fiú március 19-én 10.00–15.30 óra között, a 
Határ úti metróaluljáróban több emberhez odalépett, és pénzt 
kért tőlük. Akik nem adtak neki, azokat megfenyegette, és ha-
ladásukban megpróbálta akadályozni őket. A rendőrök az elkö-
vetőt a térfigyelő kamerák felvételei alapján elfogták. Az eljárás 
során szükségessé vált további sértettek felkutatása, akiktől az 
elfogott fiatalember fenyegetéssel próbált meg pénzt szerezni. A 
ferencvárosi rendőrkapitányság kéri, akinek a sérelmére a fenti 
időpontban és helyszínen ilyen jellegű bűncselekményt követtek 
el, az tegyen bejelentést az ingyenesen hívható „Telefontanú” 
zöldszámon (06/80/555-111), vagy a 107-es, 112-es központi 
segélyhívó számok valamelyikén. 

A rendőrség a lakosság segítségét kéri!
A Budapesti Rendőr-fő-
kapitányság közlekedés 
biztonsága elleni bűncse-
lekmény gyanúja miatt 
folytat nyomozást, mely-
lyel összefüggésben keresi 
a 35 éves Takács Viktort, 
aki ellen elfogatóparancsot 
adtak ki. A rendelkezésre 
álló adatok szerint a férfi 
társaival március 13-án 20 
óra 45 perc körül, a Pöttyös 
utcai metrómegállóban álló 
szerelvényt megrongálta és 
festékszóróval összefújta.  
A rendőrség kéri, aki a fény-
képen látható Takács Viktort felismeri, tartózkodási helyével 
vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendel-
kezik, névtelensége megőrzése mellett tárcsázza az ingyenesen 
hívható „Telefontanú” zöldszámát (06/80/555-111), vagy a 
107-es, 112-es központi segélyhívó számok valamelyikét. 
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A zászlók használatáról
Hazánkban 2000. augusztus 20-ától rendelték el a középületek 
fellobogózását. A közterületeket a nemzeti ünnepeken (március 15., 
augusztus 20., október 23.) önkormányzati rendeletben meghatáro-
zott módon fel kell lobogózni. Zászlót nem középületre is ki lehet 
tűzni nemzeti ünnepeinken. Amennyiben a tulajdonosok szeretnék, 
akkor a társasház közgyűlésén lehet határozatot hozni a nemzeti 
lobogó kihelyezésének idejéről és rendjéről, vagy a szervezeti és 
működési szabályzatban lehet szabályozni a kihelyezés részleteit. 
Ezzel megelőzhető, hogy a lakók között vita alakuljon ki e körben 
(kitegyék-e a zászlót vagy ne, kinek a kötelezettsége stb.). Hasonló 
a helyzet a gyászlobogóval is, ha a lakók meg kívánnak emlékezni 
egy elhunyt lakótársukról.

Középületeken, illetve azok előtt a 132/2000. (VII. 14.) Korm. 
rendelet alapján meghatározott módon és formában zászlót kell 
kitűzni, illetve felvonni. E célra olyan lobogók használhatók, ame-
lyekre az MSZ 1361-1988 szabvány szerinti követelményeknek 
megfelelnek. A nemzetiszínű zászlók minősége és paraméterei az 

egységes megjelenés érdekében fontosak. Ennek ellenére gyakran 
előfordul, hogy a színek nem megfelelően egységesek, vagy a 
zászló viseltes. Az Alaptörvény szerint Magyarország hivatalos 
zászlaja címer nélküli, három egyenlő szélességű piros, fehér és 
zöld színű, vízszintes sávból áll. A zászlót tekintélyének megőrzése 
érdekében rendszeresen tisztítani, szükség esetén cserélni kell. A 
zászló kitűzésére, felvonására irányadó jogszabályi rendelkezések 
betartásának ellenőrzéséről a közterület-felügyelet gondoskodik. 

Dr. Niklai Zoltán ügyvéd, 1098 Budapest, Lobogó u. 5.
06/70/770-0510

Tájékoztató a Ferencvárosi  
Élelmiszer-támogatásról
Az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat 2018-ban is 
élelmiszer-támogatást nyújt a IX. kerületben lakóhellyel ren-
delkező és életvitelszerűen itt tartózkodó, a tárgyévben a 70. 
életévét betöltött személynek, valamint a négy- vagy annál több 
gyermekes családok részére. 

A kérelmek benyújtásának határideje: 2018. március 31.
A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve 
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy életvitelszerűen a IX. 
kerületben lakik, valamint – a gyermekek számára tekintettel 
történő igénylés esetén – arról, hogy gyermekeit a saját háztar-
tásában neveli.

A támogatás összege személyenként, illetve gyermekenként 
egységesen 5000 forint, ami igény szerint folyószámlára történő 
utalással vagy postai úton kerül kifizetésre.

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról az alábbi 
útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/
Humánszolgáltatási Iroda/Eseti támogatási csoport. 

A kérelem benyújtható postai úton, valamint személyesen a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 14., Len-
hossék u. 24–28., Toronyház u. 3/B, Ecseri út 19. 

További információ kérhető:
Személyesen: a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 24–28. 
Ügyfélfogadás: hétfő: 8–18, kedd, szerda, csütörtök: 8–16, péntek 
8–12 óra), 06/1/215-1077/459-es telefonszámon, humanszolg@
ferencvaros.hu email-címen
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Gálos Balázs László  
(2017. június 28.)

Kenyeres Szilárd  
(2017. december 6.)

KÖZÖSSÉG

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

Kulcsár Lea  
(2017. november 28.)

Marosy Izabella  
(2017. szeptember 20.)

Megnyitó:
ÁPRILIS 6. PÉNTEK 18.00

című fotókiállítására
PORTRÉK
Zala Péter

A kiállítást megnyitja:
Laki Zoltán fotóművész
A megnyitón közreműködik:
Mádi Kálmán

A megnyitót követően egy kis borkóstolásra 
invitáljuk vendégeinket.
A kiállítás május 3-ig tekinthető meg.

AULA GALÉRIA
Ferencvárosi Művelődési Központ
1096 Budapest, Haller u. 27.

MEGHÍVÓ


