
 Gyermekrajzpályázatot hirdet az önkormányzat és a Három Királyfi Három Királylány Mozgalom. Részletek a 14. oldalon.
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Zenés-verses előadással, valamint 
ingyenes sporteseményekkel  
várják a ferencvárosi hölgyeket 
nőnap alkalmából.

TÖBB HELY, TÖBB PROGRAM    

Új foglalkoztatóhelyiséggel bővült  
az Új Nemzedék Díjjal elismert  
Haller utcai H52 Ifjúsági Iroda  
és Közösségi Tér. 5

Márciusban két új darabot tűz 
műsorára a Pinceszínház. Egy 
Balázs Ágnes- és egy Tom Ziegler-
színművel bővül a repertoár.

PREMIEREK 
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Folytatás a 2. oldalon

Ferencváros legjobb sportolóit díjazták
A kerület legeredményesebb sportolóit, utánpótlás-versenyzőit, testnevelőjét és edzőjét díjazta az önkormányzat  
az FMK-ban rendezett III. Ferencvárosi Sportgálán. Az év felnőtt sportolója Bácsi Péter birkózó és Kovacsics Anikó 
kézilabdázó lett. Az ünnepélyes esemény célja, hogy az élsporton kívüli sportélet is nagyobb figyelmet kapjon. 

A rendezvényen ezúttal is könnyű volt aktív 
olimpikonokba, világ- vagy Európa-bajno-
kokba és már visszavonult sportlegendákba 
botlani, akik fontos szerepet kaptak a ki-
tüntetések átadásában. A kategóriák közül 
a legnagyobb érdeklődés az év sportolója 
címet övezte. Idén a legjobb női sportoló 
Kovacsics Anikó válogatott kézilabdázó lett, 
az év férfi sportolója címet pedig Bácsi Pé-
ter világ- és Európa-bajnok birkózó vehette 
át. A legjobb edzőnek Varga Zsoltot, az FTC 
vízilabdatrénerét választották. 

Bácskai János köszöntőbeszédében úgy 
fogalmazott, 2019-ben Európa sportfőváro-
sa Budapest, amelynek pedig Ferencváros a 

sportfővárosa. Hozzátette, kerületünk büsz-
kélkedhet a legnagyobb szurkolótáborral 
rendelkező egyesülettel, a Fradival, amely 
idén 120 esztendős. – A futballisták a 30., a 
jégkorongozók a 25., a vízilabdázók pedig a 
29. bajnoki címükre készülnek – jelentette 
ki a polgármester, majd hozzátette, mégis 
az a legfontosabb, hogy a Fradi élsportolói 
követendő példát jelentenek a következő 
generációk számára. A jelen lévő ikonok 
nagy része valóban Ferencvárosból indult: 
Magyar Zoltán kétszeres olimpiai bajnok 
tornász például a Telepy utcai sportisko-
lába járt. 

A sportgálán elismerték az év speciális 
sportolóját (Székelyné Burja Ilonka, Trap-
pancs SE) és az év testnevelőjét is (Hor-
váthné Várady Zsuzsanna, Ferencvárosi 
Sportiskola), de az emlegetett új generáció 
legjobbjai sem maradtak elismerések nél-
kül. Az év U23-as férfi sportolója a junior 
Európa- és világbajnokságokon bronzokat 
szerző 19 éves Váncza István birkózó, a női 
kategória díjazottja pedig Fekete Dorina 
maratoni kajakozó lett, aki 18 esztendősen 
Európa-bajnokságot nyert, majd világbaj-
noki második helyet szerzett, ezzel pedig 
maga is bálvánnyá vált a legifjabb Fradi-nö-
vendékek szemében. 
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A 18 év alatti lányok mezőnyében Mátéfi Dalma, a Szent István 
SE kézilabdázója, válogatott strandkézilabda-kapus, a fiúknál pe-
dig Balázs Krisztián, az FTC ifjúsági olimpiai bronzérmes torná-
sza érdemelt díjat. Diáksport kategóriában Kollár Anna és Starck 
Ádám, a Körösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola, 
valamint Czink Szonja, a Leövey Klára Gimnázium és Bide Bence, 
a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium tanulója 
vehette át az emlékplakettet, valamint az önkormányzat ajándék-
csomagját. Szabadidősport kategóriában Fröchlich Henrik rádiós 
tájékozódási futót tartották kitüntetésre érdemesnek. Elismerő 
oklevélben az FTC női jégkorongcsapatának három tagja, valamint 
a IX. kerületben élő Acélvári Gyula szeniorfutó részesült.

Az átadási ceremóniát sportbemutatók színesítették: a fiatal te-
hetségek ez alkalommal a sport-, illetve a rúdtáncot, valamint a 
lábtoll-labdát, azaz a lábbal játszott tollaslabdát népszerűsítették. 
Az estét Janicsák Veca koncertje zárta.             T. D.

KÖZÖS

Folytatás az 1. oldalról

Több hely, több program a H52-ben
Új foglalkoztatóhelyiséggel bővült  
a Haller utcai H52 Ifjúsági Iroda.  
Az információs, tanácsadó- és prog-
ramközpontként működő közösségi tér 
mostantól egy időben több foglalko-
zást rendezhet, és nyújthat változatos 
szolgáltatásokat közönségének. 

Az Ecseri úti Alul-járó Információs Iroda 
2015-ben költözött át méltó helyére, a Haller 
utca 52. szám alá, ahová azóta is bármilyen 
problémával, kéréssel vagy kérdéssel betér-
hetnek a fiatalok, hogy segítséget, útmutatást 
kapjanak. – A mindennapi életük során felme-
rülő gondok megoldásában támogatjuk őket. 
Jönnek hozzánk fiatal anyák, életvezetési, 
tanulási vagy szociális problémával küzdő 
tinédzserek, de sokan olyanok is, akik csak jó 
társaságot, értelmes szórakozási lehetőséget 
keresnek – mondta el az átadóünnepségen 
Bázsa-Mosó László szakmai programfelelős, 
aki megköszönte a munkát annak az öt lelkes 
fiatal szervezőnek, aki minden héten élettel tölti meg az irodát. 
– A legnagyobb kihívás olyan programokat kitalálni, amelyekre  
a fiataloknak valóban szükségük van, és érdekli is őket – tette hozzá.

A H52 gazdag kínálatában baba-mama, csajos és barkácsklubot, 
zsonglőrködést tanító szociális cirkuszt, gitároktatást, rapzenélést, 

korrepetálást, pszichológiai és pályaválasztási tanácsadást is talá-
lunk, de bármikor be lehet jönni csocsózni, pingpongozni vagy 
csupán lazulni egy kicsit. A programok népszerűségét mutatja, hogy 
a fiatalok kinőtték a helyet, ezért az iroda melletti megüresedett 25 
nm-es üzlethelyiséget felhasználva mostantól egy külön szobával 
gyarapodott a közösségi tér. A plusz helyiség előnye, hogy lehető-
séget ad párhuzamos foglalkozások tartására is.

– A H52-ről messziről látszik, hogy nem hivatalosságok találták 
ki, hanem fiatalok csinálják fiataloknak – fejezte ki elismerését kö-
szöntőjében Bácskai János polgármester, aki szerint ettől tud vonzó 
és otthonos lenni a hely. Kállay Gáborné alpolgármester elmondta, 
a kerület hét ifjúsági közösségi tere jól kitalált, egyedi profiljaik 
szerint szolgálják a prevenciót, a művészeti nevelést, a tanulást és 
az informálódást. Hozzátette: a H52 tavaly közel 8000 megjelenést 
regisztrált, 160 csoportfoglalkozást tartott és 40 iskolában közel 800 
diák vett részt prevenciós és közösségi foglalkozásaikon. Eredmé-
nyei elismeréseként az iroda 2018 decemberében Új Nemzedék Díjat 
kapott. A kitüntetés elsősorban a Nyár 52 programsorozatnak szólt, 
amely tartalmas időtöltést kínált a tinédzsereknek a vakáció alatt.

T. D.
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Vadlesen Budapesten
Morcos emberek a reggeli buszon, sörhasú, aranyláncos vállalkozók a fürdőben és egy vidám hajnal a Király utcai buli-
negyedben. Marcus Goldson Budapest Safari című kiállításának darabjai valóban úgy hatnak, mint egy vadmegfigyelő 
túra pillanatképei, ám ezúttal a fővárosi rezervátumot ismerhetjük meg egy mindenre rácsodálkozó „látogató” szem-
üvegén keresztül. A kenyai születésű, évtizedek óta Ferencvárosban élő angol művész sok humorral, iróniával és nagy 
szeretettel tart elénk görbe tükröt.  

– Imádom Budapestet! Egy igazán színes és élhető város – lel-
kendezett a Helytörténeti Gyűjteményben tartott megnyitón a 
képzőművész, aki szerint Londonhoz képest a magyar főváros a 
nyugalom szigete. Az akvarelltechnikával készült, fényképszerűen 
részletgazdag alkotások városi életképek, melyeket mindennapi 
sétái, programjai közben figyelt meg. 

Komoly értéket ad zsánerképeinek, hogy külföldiként olyan fi-
nomságokat is meglát a magyarokról, amiket mi nem veszünk ész-
re. Ilyen a fejpántos, telt-
karcsú, nagy dekoltázsú 
büféslány, aki túlzott 
sminkben árulja a lán-
gost egy strandon, vagy 
a BKV-jegyellenőrnő a 
Délinél, akinek úgy len-
geti a haját a metróhuzat, 
mint a klippekben a szél-
gép. Sokakban ismerős 
érzést kelthet a találóan 
Farkasfalka címet viselő 
alkotás is, amely a met-
rón egymás mellett ülő 
kucsmás, szőrmebundás 
néniket ábrázol, amint 
leplezetlenül bámulnak 

meg minket, hol vesébe látóan gyanakvó, hol ítélkező pillantásokkal. 
A néző talán rácsodálkozik, olykor milyen egyszerűek, esendőek, 

vagy épp mogorvák vagyunk, mégis kedveli, amit lát. A művész 
nem kritizál, csupán tükröt tart elénk, ami pont annyira görbe, 
hogy jót tudjunk nevetni magunkon, de ne érezzünk szégyent.  
A humorfaktor jelentős részét a karikatúrába hajló figuraábrázolás 
adja, a fotografikusan elkapott pillanatképek pedig azt a hatást érik 
el, mintha mi is ott lennénk abban a belvárosi kocsmában, amelynek 

falán ott lóg az ismert 
Unicum-plakát. – Az 
itteni emberek külön-
legesek, de számomra 
normálisak. Gyakran 
kérdezik tőlem, pesz-
szimistáknak tartom-e 
a magyarokat, pedig 
nem komorabbak az 
angoloknál. Viszont 
sok humort látok a 
magyar néplélekben 
– tette hozzá Marcus. 
A tárlat április 6-áig 
tekinthető meg.             

T. D.

Koncertek és kiállítás  
a kultúrházi éjszakán
Február harmadik hétvégéjén a Kultúrházak Éjjel-Nappal 
programsorozatnak hála ismét a figyelem középpontjába 
kerülhettek a közösségi agórák. A 2019-es jelmondat – 
Mindennap értéket adunk – kifejezi, hogy a kultúrházak 
a hétköznapokban is értékeket közvetítenek, de a szlogen 
a mai világ felületessége ellen is felszólal. Ferencváros 
kiállítással, koncertekkel, borkóstolóval és újrahasznosító 
workshoppal készült az eseményre.

Országszerte több száz kulturális központban és művelődési házban 
ezernél is több programmal várták a látogatókat február 15–17-én. 
A Magyar Népművelők Egyesülete által tizenhárom évvel ezelőtt 
útjára indított rendezvénysorozat célja, hogy olyan érdeklődőket 
is bevonzzon a művelődési intézményekbe, akik egyébként nem 
rendszeres látogatói ezeknek. – A fennállásának 30. évfordulóját 
ünneplő Ferencvárosi Művelődési Központ tavaly csatlakozott a 
kezdeményezéshez, és a „Fess meg egy téglát!” programja rögtön 
be is került a 12 legsikeresebb rendezvény közé – emlékeztetett 
köszöntőjében Kállay Gáborné alpolgármester. 

Ferencváros Éberling Anikó: Halványuló emlékek című tárlatának 
megnyitójával indította szombat esti programsorát. A művésznő az 
újrahasznosítás jegyében vásznait régi ablak-, ajtó- és ágykeretekre 
feszítette ki, míg a Közvágóhídról készült képeit egy öreg ajtó 

deszkájára festette. Az idő rágta bútorelemeken a régmúlt Ferenc-
város emlékei elevenednek meg, de a március 6-áig megtekinthe-
tő kiállításon helyet kaptak hajléktalanokról készült alkotásai is.  
A rendezvényen Dúzsi Tamás borait kóstolhatták a vendégek, Ágos-
ton Béla „zeneközelítő” pedig egy szaxofon és egy különleges 
hangtál segítségével nyújtott nem mindennapi zenei élményt.

Az esemény a sakkteremben, az Elek István Quartet Jazz Mara-
tonjával folytatódott, és az este folyamán Gondold újra! címmel 
újrahasznosító workshopot is tartottak. A Csíki Család Kézműves 
Műhelye arra tanította meg a közönséget, hogyan lehet az FMK régi 
reklámanyagaiból, molinókból, programfüzetekből és plakátokból 
egyedi táskát, illetve más dizájntárgyakat készíteni.

T. D.
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Présgépkezelő munkatársnőt 
vagy munkatársat keres a Csepel 
Művek területén működő lézervá-
gással és komplex lemezmegmun-
kálással foglalkozó cég. Kezdés 
azonnal, fizetés megegyezés sze-
rint. Jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal az arvaie@intertechnika.
eu e-mail címen vagy a 06/1/425-
2673-as telefonszámon lehetséges.

Használt Zepter Bioptron lám-
pát, Színterápiát, Légterápiát és 
Ceragem ágyat vásárolok kész-
pénzért! Érdeklődni: 06/20/529-
9861.

Kéménybélelés, kondenzációs ka-
zánok bekötése, szerelt kémény 
építése, szakvélemény ügyintézé-
se. Tel.: 06/20/327-1888.

Kémények bélelése, átépítése, bel-
ső marása teljes körű ügyintézés-
sel. Szabó Balázs: 06/20/264-7752.

Megfelelő anyagi háttérrel ren-
delkező, kulturált, egyedülálló 
fiatalember életjáradékot kötne 
hosszú távú befektetés céljából, 
esetleg gondozását is vállalom. 
06/70/492-6678.

Szeretne anyagilag kiegyensúlyo-
zott, tervezhető nyugdíjas éveket? 
Az egyszeri, nagyobb összeg mel-
lett akár havi 150 ezer forintos 
életjáradék összeget is fizetek 
Önnek élete végéig úgy, hogy Ön 
jogilag garantáltan a lakás kizáró-
lagos haszonélvezője marad. Érd.: 
06/20/614-2808, dr. Balázsi Bence.

APRÓHIRDETÉS

Őrizzük meg együtt a fővárosi  
családok és egyesületek múltját!
Budapest Főváros Levéltára a nemrégiben 
indult CivilArchiv Projekt részeként bu-
dapesti magánszemélyek és családok írott 
emlékeit, irathagyatékait gyűjti azon cél-
ból, hogy a jövőben is megismerhető legyen  
a mindenkori fővárosi lakosok hétközna-
pi élete, társadalmi mobilitása, kapcsolat-
rendszere, gondolkodásmódja, érzésvilága, 
magatartása, valamint szokásai. Legyen szó 
magánlevelezésekről, naplókról, fényképek-
ről, okmányokról, iskolai, munkahelyi vagy 
háztartási iratokról, illetve egyéb szemé-
lyes és családi dokumentumokról, mindezek 
gyűjtésében a budapestiek együttműködésé-

re támaszkodunk. Irathagyatékok megtekin-
tése, felmérése és átvétele végett a levéltár 
következő munkatársaihoz lehet fordulni: 
dr. Nagy Ágnes (nagyagnes@bparchiv.hu; 
06/1/298-7642), illetve dr. Horváth J. And-
rás (horvatha@bparchiv.hu; 06/1/298-7547; 
06/30/313-5675).

Budapest Főváros Levéltára a megszűnt 
fővárosi egyesületek, alapítványok, tár-
sadalmi szervezetek iratainak gyűjtésével 
is foglalkozik, hiszen ezek segítségével 
feltárható a budapesti lakosok társadalmi 
szerepvállalásával, civil tevékenységével, 
illetve alulról szerveződő kisközösségeivel 

kapcsolatos élete. Egyaránt fontosak lehet-
nek a működéshez kötődő iratok, összefog-
laló jelentések, visszaemlékezések, levelek 
és fényképek, amelyek összegyűjtésében 
szintén a fővárosi lakosok segítségét kérjük. 
Ezt a feladatot Györgyi Csaba (gyorgyics@
bparchiv.hu; 06/1/298-7663) végzi.

Aki tehát ilyen jellegű iratok hollétéről tud, 
esetleg ilyeneket őriz, és szívesen átadná 
azokat egy megfelelő őrzési és feldolgozási 
körülményeket biztosító közgyűjteménynek, 
kérem, forduljon hozzánk bizalommal!

Györgyi Csaba főlevéltáros
Budapest Főváros Levéltára

Cseriti Adománybolt Ferencváros 
A könyvtől a csipketerítőn át a konyhai robotgépig,  
bármi megtalálható elérhető áron 
Két éve már Ferencvárosban is elérhető Magyarország legna-
gyobb adománybolt-hálózata, ahol az alacsony jövedelműek 
számára is megfizethető áron megtalálható minden, amire egy 
háztartásban szükség lehet. 

2018 végén átalakították, megszépítették 
és még nagyobb választékkal nyitották 
újra a Cseriti ferencvárosi üzletét a Nagy-
várad térnél, a Haller u. 88. szám alatt. 
Hétköznapokon 10–19, szombaton 10–14 
óra között várják a vevőket és leadókat. 
– Sokan járnak hozzánk vásárolni, vagy akár 
kincsekre vadászni; aki egyszer bejött, ál-
talában rendszeres vendég lesz itt. Nálunk 
változatos a kínálat, itt tényleg előfordul 
minden – mondta el Burda Andrea, a Cseriti 
boltvezetője.

De mi az a Cseriti?
A rendszer működése egyszerű: az embe-
rek behozzák feleslegessé vált, ám mások 
számára még értéket képviselő személyes 
tárgyaikat. Ezeket a Cseriti begyűjti, tisztítja, 
kisebb javításokat végez rajtuk, majd olcsón 
értékesíti a nagyobb részt alacsony jövedel-
műekből, kisebb részt kincskeresőkből és 
tudatos vásárlókból álló célcsoportoknak.

Mit lehet kapni? 
A Cseritiben nagy válasz-
tékban találnak használt 
ruhákat és könyveket, 
háztartási és műszaki esz-
közöket, gyerekjátékokat, 
illetve lakberendezési, de-
korációs tárgyakat. 

Miért jó itt vásárolni? 
Mert szinte minden megtalálható, amire egy 
háztartásban szükség van. De legfőképpen 
azért, mert itt minden olcsón beszerezhető.  

– A Cseriti Magyarország legrégibb és leg-
nagyobb, 9 egységből álló adománybolt-há-
lózatát üzemelteti. Az elmúlt 8 esztendőben 
2000 tonna használati tárgyat juttattunk el 
több mint 100 ezer, alacsony jövedelmű em-
berhez, akik segítségünkkel mintegy 200 
millió forintot takarítottak meg – ezt már 
Sáhy Gábor ügyvezető fűzte hozzá. 

Mit tegyek, ha adományozni  
szeretnék? 
Keresse a Cseriti Pontokat Budapesten!  
A Cseriti az egyetlen begyűjtőszolgálat, 
amely saját gépjárműveivel nagyobb meny-
nyiségű felajánlott tárgyért a helyszínre is 
kiszáll!

Aki adományoz, az alacsony jövedelműek 
életminőségén javít, és a keletkező hulladék 
mennyiségét csökkenti.

„Akár adsz, akár veszel, mindenképpen 
jót teszel!”  www.cseriti.hu 
                      (x)
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Beszélgetés 2018 
önkéntesével
A Bakáts téri házasságkötő teremben február 19-én rendez-
te meg Ferencváros Önkormányzata a Roma, nem Roma 
Nők Akadémiája elnevezésű bészélgetéssorozat idei első 
programját, melynek vendége Losó Györgyné Melinda,  
az Év Önkéntese 2018. díjazottja volt.

Kállay Gáborné köszöntőjében elmondta, sok tekintetben közösséget 
érez Losó Györgyné Melinda személyiségével és munkásságával. 
Ugyanúgy hivatásának érzi, hogy minél több emberhez eljuttassa a 
kultúrát, illetve ő is hívő, aki hidakat épít ember és ember, roma és 
nem roma között. Az alpolgármester minden jelenlévőt arra kért, hogy 
nyitott szívvel és nagy szeretettel hallgassa Melinda tanúságtételét. 

A háziasszony-beszélgetőtárs, Oláh Anna, Ferencváros Önkor-
mányzatának esélyegyenlőségi referense elárulta: hosszú évek óta 
jó barátságot és szakmai kapcsolatot ápol Melindával, aki közösség-
teremtő, felzárkóztatást segítő tevékenysége elismeréseként tavaly 
elnyerte az Év Önkéntese díjat.

Losó Györgyné zenész cigány családban nőtt fel, majd fodrász lett, 
szakmáját a mai napig mesterfokon űzi. Munkája mellett a Romák 
Felzárkóztatásáért Egyesületben cigány-nem cigány vallási, nevelési 
és kulturális programokat szervez. A vendég mesélt életéről, gyer-
mekkoráról és családjáról, valamint tanulságos történeteket osztott 
meg a hallgatósággal arról, hogyan viszonyulnak munkája során 
származásához a nem roma emberek, és hogyan válnak semmivé 
az előítéletek lelkiismeretes, szeretettel és odaadással végzett tevé-
kenykedése hatására.

Az agapéval zárult esemény végén Oláh Anna elmondta: a leg-
közelebbi alkalommal egy pódiumbeszélgetésre hívják mindazon 
hölgyeket, akik a Roma, Nem Roma Nők Akadémiája 2012-es 
indulása óta a rendezvényen vendégeskedtek.

(forrás: ferencvaros.hu)

 

 

 

2019. MÁRCIUS 06-án, szerdán 17:00 órai kezdettel 
A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 

/Cím:1098 Budapest, Toronyház u.3/B/ 
 

    

Pelsőczy László színművész és Szabó Gyula Győző tenor 
Verses zenék, zenés versek magyar költők tollából, Nőnap 

alkalmából 
 

AZ ELŐADÁS INGYENES! 
 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 
SZERVEZŐK: 

 

Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület  

 

            Támogató:     

Március 8.: 
nemzetközi nőnap

Szeretettel köszöntjük 
kedves hölgy olvasóinkat!
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Egészséges kapcsolatokon  
keresztül vezet az út a gyógyulásig
A Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) legutóbbi ülésén Petke Zsolt, a Nyírő Gyula Országos Addik-
tológiai Intézet vezető főorvosa a közösségi szemléletű rehabilitációs módszert ismertetve rámutatott, a függők esetében 
– egyének helyett – az emberi kapcsolatokat kell gyógyítani. 

Az ifjúsági közösségi térként funkcionáló Mester Galériában tartott 
ülést Kállay Gáborné alpolgármester nyitotta meg, majd Nyerusay 
Viktória szakmai vezető ismertette az intézményben folyó közös-
ségépítő munkát. 

A vendégelőadó a különféle 
addikciók kezelése kapcsán 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a függő valódi betegsége a 
kapcsolatainak fejletlensége. 
– Az ilyen ember attól lesz job-
ban, ha működő kapcsolatokra 
tesz szert, ezeket ápolja, bővíti, 
ezzel pedig a magányból átlép 
a közösségi létezésbe. Az éle-
tében megjelenő új hobbik és 
a józan társaság megszünteti 
a betegséget – magyarázta a 
felépülésközpontú módszer 
lényegét Petke Zsolt.

A pszichiáter főorvos – aki 
egykor maga is függő volt – 
úgy véli, az addikció gyógyí-
tásának legnagyobb rákfenéje, hogy mindig valaki más szeretne 
segíteni a bajba jutott emberen. A tapasztalatok szerint a gyerek azért 
válik droghasználóvá, mert otthon nem működnek a személyes kap-
csolatok: nem mondhatja el az érzéseit, nincsenek közös programok, 
a családtagok nem kíváncsiak egymásra és nincsenek bizalommal 
egymás iránt. – Ha az addikciót ki akarjuk takarítani a családból, 

ne a másikat akarjuk megváltoztatni, hanem magunkon kezdjünk 
el dolgozni. Ennek hatására a többiek is ezt teszik majd – osztotta 
meg tanácsait a szakember, aki szerint senki sem véletlenül lesz 
függő, az elsődleges kiváltó okok között a családi minta, a genetika 

és a tágabb közösség szerepel. 
Ezek közül is kiemelkedik a 
család, melynek diszfunkciói 
egy életre megnyomoríthatják 
annak tagjait. Bár egy évtize-
dek óta szerfüggő problémá-
inak megoldásához hosszú 
idő kell, a pszichiáter szerint 
elfogadó légkörben mindig el-
érhető tartós eredmény. Arról is 
beszélt, hogy akkor sincs köny-
nyű dolguk, amikor egy függő 
eljut odáig, hogy változni akar, 
hiszen nem biztos, hogy élni 
tud a segítséggel. – Az Addik-
tológiai Intézet első 15 évében 
ugyanazok a kliensek váltották 
egymást. Három-négy hét alatt 

talpra állítottuk, majd elengedtük őket, egy hónap múlva pedig újra 
nálunk kötöttek ki. Ezen a tendencián rengeteget javított a felépülés-
központú közösségi szemlélet – tette hozzá az intézetvezető, aki ott-
hon is ezzel a módszerrel óvja gyermekeit a videojáték-függőségtől.   

 T. D.

Autókat rongált az idős nő
A ferencvárosi rendőrkapitányság nyolc rendbeli rongálás vétségé-
nek megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást M. Veronika 
72 éves budapesti lakos ellen. Nevezett 2017. október 11-én az 
éjjeli órákban a József Attila-lakótelepen, az Egyetértés utca 1–5. 
szám előtt nyolc ott parkoló jármű karosszéria-elemeit egy éles 
tárgyal megkarcolta. A keletkezett rongálási kár meghaladja az 
egymillió forintot. A IX. kerületi rendőrkapitányság a nyomozást 
– vádemelési javaslattal – befejezte.

Pénzkiadó automatát akart kifosztani
A IX. kerületi rendőrkapitányság lopás bűntett kísérletének meg-
alapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 28 éves budapesti férfi 
ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint V. Richárd február 6-án 
megpróbált felfeszíteni egy, az Angyal és a Tompa utca sarkán 
található ATM automatát, azonban a ferencvárosi zsaruk perceken 
belül lefülelték. A férfit elfogták, előállították, őrizetbe vették és 
előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

Falfirkáló lányokat értek tetten
A BRFK Bűnügyi Bevetési Osztályának munkatársai tetten értek 
egy 15 és egy 16 éves lányt, aki február 12-én délután Ferencváros-

ban, a Gubacsi út 93. szám alatt lévő Báró Hazai Samu honvédségi 
laktanya téglafalára kék színű festékszóró spray-vel egy 150x190 
cm nagyságú, angol nyelvű feliratot fújt fel. A fiatalkorúakat 
rongálás vétsége meglapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hall-
gatták ki, a tinédzserek a terhükre rótt bűncselekmény elkövetését 
beismerték. Az elkövetéshez használt festékszóró palackokat a 
rendőrség lefoglalta.

Ismét kábítószer-terjesztőt fogtak el 
A ferencvárosi rendőröknél információ merült fel arra vonatkozó-
an, hogy B. Béla 41 éves budapesti lakos a IX. kerületben drogot 
árul oly módon, hogy a vevőkkel történt előzetes egyeztetést kö-
vetően a megvásárolni kívánt kábítószert gépkocsival a részükre 
leszállítja. A nyomozás során megállapították, hogy nevezett 2018 
decemberétől 2019. február 8-áig rendszeresen értékesített külön-
böző személyek részére speed, illetve kristály fantázianevű drogot. 
A gyanúsítottnál – elfogását követően – végrehajtott házkutatás 
során a terjesztéshez szükséges eszközöket (örlő, digitális mérleg, 
simítózáras tasakok), továbbá kábítószergyanús anyagmaradvá-
nyokat is lefoglaltak. B. Béla kihallgatása megtörtént, a rendőrség 
kezdeményezte letartóztatását, melyet a Budai Központi Kerületi 
Bíróság február 11-én 30 napra elrendelt.

RENDŐRSÉGI HÍREK 
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Önvizsgálattal és évenkénti  
anyajegyszűréssel megelőzhető a melanoma
Tíz esztendő alatt legalább másfélszeresére emelkedett a melanomás esetek száma, évente átlagosan 2300 új érintettet 
regisztrálnak Magyarországon. A legagresszívebb bőrdaganattípus főként a világos bőrűeket, világos szeműeket, illetve 
azokat veszélyezteti, akiknek sok anyajegyük van vagy előfordult a családjukban ilyen betegség. Az alapos önvizsgálat 
és a teljes bőrfelszín évenkénti ellenőrzése elengedhetetlen része a megelőzésnek, amit nem érdemes halogatni. A kocká-
zatos anyajegyek eltávolítását pedig célszerű tavaszra időzíteni. 

– Jelentős növekedés mutatkozik a többi bőr-
rák (pl. basalioma, laphámrák) esetében is, 
melyek a melanománál lényegesen gyako-
ribbak, ám kevésbé veszélyesek. Ha ezeket 
idejében felismerik, nem járnak komoly kö-
vetkezményekkel, ha azonban későn megy 
orvoshoz a páciens, a laphámrák akár áttétet 
is képezhet – figyelmeztet Kuroli Enikő.  
A Bőr-, Nemikórtani és Bőr- 
onkológiai Klinika patológus 
és bőrgyógyász szakorvosa 
hozzátette, a drámai emelke-
dés az ózonréteg elvékonyo-
dása következtében megnöve-
kedett káros UV sugárzás és a 
szoláriumhasználat számlájára 
írható. Tíz perc szoláriumo-
zás UV dózisa megegyezik 
egy egész napi, fényvédelem 
nélküli nyári Balaton-parti na-
pozással. A fénycsövek által 
kibocsátott sugarak hatására 
genetikai módosulás történik 
a DNS-ben, így a melanint 
termelő sejtek kontrollálat-
lanul osztódni kezdenek. Kiemelte: ezen 
környezeti hatások az utóbbi években meg-
háromszorozták a melanoma előfordulását 
a 20–30 esztendős nők körében.

A rosszindulatú bőrdaganatok leginkább 
az atípusos (szabálytalan) anyajegyek minél 
korábbi kiszűrésével előzhetők meg, mely-
nek két pillére a rendszeres önellenőrzés 
és a teljes bőrfelszín évenkénti szakszerű 
átvizsgálása. Gyanús az az anyajegy, amely 
alakját tekintve aszimmetrikussá válik, kör-
vonala elmosódó, illetve a megváltozott szín 
és a megnövekedett méret is vészjósló. Tehát 
amennyiben új anyajegy jelenik meg a tes-
tünkön, vagy egy régebbinek megváltozik a 
mérete, színe, alakja, viszket, esetleg vérzik, 
mielőbb bőrgyógyászhoz kell fordulni.

Kuroli Enikő hangsúlyozta, az éves anya-
jegyszűrést időpontkérés után végzik el, me-
lanomagyanú esetén azonban soron kívül 
fogadják a pácienseket, és sürgősséggel, 1–2 
napon belül, pár perces sebészeti beavatko-

zással eltávolítják a problémás elváltozást. 
Basalioma vagy laphámrák esetében az 
anatómiai lokalizációtól függ a beavatko-
zás formája, de többnyire 1 hónapon belül 
ezeket a betegeket is ellátják. 

A szakember hozzátette, az irritációnak 
kitett (melltartóvonal, övvonal alatti) vagy 
szabálytalan alakú anyajegyeknél akkor is 

az eltávolítást javasolják, ha nincs rosszin-
dulatú daganat a háttérben. Ennek kapcsán 
felhívta a figyelmet, hogy az anyajegyeket 
célszerű a téli, kora tavaszi időszakban ellen- 
őriztetni, mert ha indokolt valamelyiknek az 
eltávolítása, akkor jobb ezen túl lenni a nyári 
meleg előtt. Műtét után kötést kell viselni, 
és az érintett területet a víztől is óvni kell, 
ez pedig sokkal kelle-
metlenebb hőségben, 
mint hűvösebb idő-
ben. A sebgyógyulás 
a beavatkozás után 
1–2 hétig tart, ám 
még a következő egy 
hónapban is nagyon 
kell óvni a bőrünket.

Mint elmondta, a 
bőrről eltávolított 
képletet minden eset-
ben szövettani vizs-
gálatnak vetik alá, 

melynek eredményétől függően történhetnek 
további beavatkozások. Melanoma esetén 
az érintet részletes kivizsgáláson vesz részt, 
mely során azt kutatják, hogy a daganat 
adott-e áttétet a szervezetben. Amennyiben 
áttét nem képződött, úgy sebészi beavatko-
zásra nincs szükség, de bizonyos esetekben 
kiveszik a tumorhoz legközelebb eső, úgy-

nevezett „őrszem” nyirokcsomót. 
Amennyiben találnak benne tu-
morsejtet, úgy az egész régióból 
eltávolítják a nyirokcsomókat. 
Bizonyos esetekben immunerő-
sítő terápiára van lehetőség, az 
áttétes melanomában szenvedők 
kezelésére pedig a legkorszerűbb 
gyógyszerek állnak rendelkezésre. 
A tumor eltávolítása után is elen-
gedhetetlen a páciensek utánköve-
tése, amely minimum 5 évig tart.

A szolárium káros hatása 
Minél fiatalabb életkorban kezd 
el valaki szoláriumba járni, annál 
nagyobb a bőrdaganatok kialaku-
lásának rizikója. Aki 35 esztendős 

kora előtt heti rendszerességgel jár barnul-
ni, a melanoma kockázatát 60 százalékkal, 
aki 25 éves kora előtt teszi ugyanezt, az a 
laphámrák rizikóját 102 százalékkal, a ba-
salioma kockázatát 40 százalékkal növeli.

(forrás: Semmelweis Egyetem)
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39 990 Ft

Akár 4 havi részletre
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Egyéniben és csapatban  
is szereztek aranyat atlétáink
A BOK Csarnokban rendezték meg a 2019-es fedett pályás atlétikai magyar 
bajnokságot, amelyen részt vettek a Ferencváros sportolói is. Kiemelkedően 
szerepelt Szabó László (képünkön), aki két számban is aranyérmes lett.

A bajnokság első versenynapján kiváló tel-
jesítményt nyújtott a gyalogló Tokodi Dávid. 
A hosszabb távokon egyéniben és csapatban 

is többszörös magyar bajnok sportember 
ezúttal 5000 méteren bizonyította, hogy 
változatlanul a szám hazai legjobbjai közé 
tartozik. Végig jó tempóban gyalogolt, és a 
második helyen ért célba. Hármasugrásban 
Prekli Zoltán, a 400 m-s síkfutásban pedig 
Pozsgai Dániel kevéssel, de lemaradt a do-
bogóról, mindketten negyedikek lettek.

Másnap Szabó László remeklése okozott 
nagy örömöt a Fradi vezetőinek. Az 1991-es 
születésű atléta – egyéni legjobbját megja-
vítva – 761 cm-t ért el távolugrásban, és 
öt év után ismét fedett pályás bajnok lett. 
Alig egy órával később megszerezte a 
második aranyat is a 4x400-as váltó tagja-
ként, amelyben Fekete Gábor, Kazi Tamás 
és Varga Dániel volt a társa. Kazi szintén 
két éremmel térhetett haza: a rutinos kö-
zéptávfutó 800 méteren a második legjobb 
időt érte el, ezzel teljesítette a fedett pályás 
Európa-bajnokságon való részvételt jelentő 
szintet, így március első hétvégéjén ott lesz 
a glasgow-i versenyen.

(ms) 

Fradisták a legjobbak között
A Nemzeti Színházban február 14-én rendezték meg az M4 Sport – Az Év Sportolója 2018 Gálát. Azoknak a sporto-
lóknak és edzőknek adtak át díjakat, akik a sportújságírók szavazatai alapján az elmúlt esztendő legjobbjai voltak. 

Az Év Férfi Sportolója voksoláson egy új 
fradista előzte meg a kisgyermekkora óta 
a klubhoz tartozó „öreg” fradistát: a téli 
olimpiai bajnok, nemrég az FTC-be igazolt 
rövid pályás gyorskorcsolyázó, Liu Shao-
lin Sándor lett első a vi-
lágbajnok birkózó, Bácsi 
Péter előtt. A hölgyeknél 
két ferencvárosi kézilab-
dázó is befért a legjobb 
tíz közé, Háfra Noémi a 
6., Kovacsics Anikó a 8. 
helyen végzett.

A hagyományos csapat-
sportokban a Győri ETO 
légiósokkal teletűzdelt 
női kézilabda-együttese 
nyert, a junior női kézi-
labda-válogatott lett a második (Háfrával, 
Faluvégi Dorottyával és Márton Grétával a 
soraiban), a Ferencváros magyar bajnok és 
Euro-kupa-győztes vízilabdacsapata pedig 
a harmadik. Az Év Edzője kategóriában 

Sike András, a kötöttfogású birkózóvá-
logatott szövetségi kapitánya a harmadik 
helyen végzett. Az egyéni sportágak gárdái 
közül az olimpiai aranyérmes rövid pályás 
gyorskorcsolyaváltó – Liu Shaolin Sándor-

ral és Liu Shaoanggal – óriási fölénnyel 
győzött.

Labdarúgásban az Év Gólja szavazáson 
a győztes találat, Sigér Dávid MTK elleni 
bombája a szurkolói voksok 40 százalé-

kát kapta meg, Az Év Férfi Labdarúgója 
„versenyben” Davide Lanzafame épphogy 
lecsúszott a dobogóról, negyedik lett,  
a nőknél szintén a negyedik hely jutott  
Fenyvesi Evelinnek.

A fogyatékkal élő sportolók 
között a hölgyeknél Gyurkó 
Alexandra úszó végzett az 
első helyen, aki 2018-ban a 
Szervátültetettek és Művese-
kezeltek Európa-bajnokságán 
két arany- és három ezüstérmet 
szerzett az egyéni számokban, 
valamint két bronzot váltóban. 
Edzője, Pécsi Annamária a 
második lett a szakemberek 
rangsorában.

Aznap egy különleges elis-
merést is kiosztottak. Az MLSZ Életműdí-
ját a 80 esztendős Rákosi Gyula, a Ferenc-
város VVK-győztes, 41-szeres válogatott 
játékosa vehette át. 

M. S. 

Tengerparti érmek
Az úszók Golden Tour versenyso-
rozatának legutóbbi állomásán,  
a franciaországi Nizzában nagy-
szerűen szerepeltek a Ferencváros 
sportolói. A zöld-fehérek három 
arany- és két ezüstérmet hoztak 
haza a Côte d’Azurról.

A hölgyek közül Szilágyi Liliána meg-
nyerte a 200 méteres pillangóúszást, majd 
másnap 100 méteren a második helyen 
végzett. Verrasztó Evelyn 200 vegyesen 
épphogy lecsúszott a dobogóról, negye-
dik lett.

A férfiaknál 200 pillangón Biczó Bence 
győzött, ebben a számban Verrasztó Dá-
vid másodikként csapott a célba. Dávid 
a 400 vegyesen ismét megmutatta, hogy 
a világ egyik legjobbja, magabiztosan 
nyerte meg a viadalt.

Itthon a fiatalabbak vitézkedtek: a száz-
halombattai Szalai János-emlékversenyen 
tíz érmet szereztek, köztük hat aranyat. 
Szokol Szonja 50 és 100 pillangón, vala-
mint 100 vegyesen az első, 50 mellen a 
második, 50 gyorson a harmadik helyen 
végzett. Hímer Krisztofer 50 mellen, 
100 gyorson és 100 vegyesen győzött, 
50 háton és 200 vegyesen pedig ezüst- 
érmes lett.

Sigér DávidRákosi GyulaGyurkó Alexandra
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Gólcsúcsjavítás
A Ferencváros férfi utánpótlás-kézilabdacsa-
pata az NB II Északi csoportjában az első 
helyről kezdte a tavaszi szezont. A zöld-fe-
hérek eddig kétszer dobtak negyvennél több 
gólt, és néhányszor nagyon közel álltak  
a másfél perces gólátlaghoz. A csúcs a Bp. 
Honvédnak lőtt 45 találat volt, ez október 
31-én született.

Az idei első fordulóban aztán megdön-
tötte saját rekordját Kiss György együttese.  
A zömmel 2001-es és 2002-es születésű 
játékosokból álló Fradi a MAFC vendé-
geként 50 találatot szerzett a Sport11-ben.  
A csoportban az FTC lőtte a legtöbb és kapta 
a legkevesebb gólt.

Parádés  
szezonkezdés
A 2019-es szinkronúszó idényben először a MOM uszo-
dában megrendezett Synus-kupán mutatták be gyakor-
lataikat a Ferencváros fiataljai. Nagyon jól sikerült  
az évkezdet a zöld-fehéreknek: tizenkét dobogós  
helyezést értek el.

A Delfin kategóriában két aranyérmet is nyertek a Fradi szinkro-
núszói Danóczy Kinga és Enyedi Zselyke révén, Szénási Viktória 
pedig egy ezüstöt vihetett haza. Az U12-esek mezőnyében a köte-
lező gyakorlatokban Danóczy Réka harmadik lett, az U15-ösöknél 
ugyanebben a számban Kovács Klaudia és Csanád Zita ezüst-, 
Tóth Anna pedig bronzérmet szerzett. A junioroknál a technikai 
kötelezőben Mellik Adél végzett a második helyen, az előírt 
egyéni számban Reizer Amina a dobogó legfelső, Enyedi Réka, 
Dér Szófia és Góz Petra a második fokára állhatott fel.

Szülinapi első hely
Két fordulóval a középszakasz vége előtt már biztossá vált, 
hogy a Ferencváros jégkorongcsapata megnyerte ezt a já-
tékrészt (is), és az első helyről várhatja a rájátszást. Ennek 
több szempontból is komoly jelentősége van.

A nagy rivális Csíkszereda február eleji legyőzése után mindenki 
biztosra vette az alapszakaszgyőztes Fradi elsőségét a középsza-
kaszban. Aztán a 62 lövésből 60-at hárító Hetényi Zoltánnak és jó 
helyzetkihasználásának köszönhetően a DEAC váratlanul megverte 
a zöld-fehéreket, miközben a lendületbe jött Újpest hat ponttal zárta 
erdélyi kirándulását. Így egy újabb ferencvárosi vereséggel ismét 
nyílt lehetett volna a harc az első helyért.

Sokáig úgy tűnt, izzasztó túra vár a Fradira Erdélyben, mert a deb-
receniek az első harmadot kétgólos előnnyel zárták. A folytatásban 
Pavuk Attila szépített, de az egyenlítés csak nem akart sikerülni, még 
kettős emberelőnyökből sem. Ám az FTC ezúttal is megmutatta, 
hogy nagyon tud küzdeni. A hajrában Pavuk és Switzer is betalált, 
a zöld-fehérek ezzel a sikerrel köszöntötték a 40. születésnapját az 
előző napon ünneplő edzőjüket, Fodor Szabolcsot.

Így eldőlt, hogy a Fradi végez az élen, otthon kezd, és választhat, 
melyik együttessel akar játszani a négy közé jutásért. Ezt köve-

tően a fináléért is azzal a gárdával csaphat össze a Ferencváros, 
amelyikkel szeretne. Ha sikerrel veszi az akadályokat, a döntőben 
is a zöld-fehérek kezdhetik hazai csarnokban a négy győzelemig 
tartó párharcot.

Hogy kit választ elsőre az FTC? Ezt lapunk megjelenésének napján 
jelentik be a szövetség sajtótájékoztatóján.

M. S.

Újabb szupercsata várható
A magyar női kézilabdázás régóta a Ferencváros és a Győri ETO pár-
harcáról szól. Többnyire a sokkal jobb anyagi lehetőségekkel rendelkező 
Rába-partiak sikereit hozzák a különböző összecsapások, ám a Fradi időről 
időre megfricskázza a győrieket. Erre készülnek a Magyar Kupa Final 
Fourban is. 

Az idei Final Fourt Debrecenben rendezik meg március 16–17-én. Az elmúlt tizenkét 
esztendőben hatszor találkozott a fináléban a két nagy rivális. Ezekből az ütközetekből 
egy kivétellel az ETO jött ki jobban: 2017-ben, Kecskeméten a rendes játékidőben 
döntetlenül végeztek a felek, és hétméteresekkel az FTC győzött, megszakítva ezzel a 
győriek tizenkét éve tartó diadalmenetét.

Most ismét itt a lehetőség Elek Gábor együttese előtt. A Bajnokok Ligájában pályavá-
lasztóként elért 32-32 után – és a március 2-i győri visszavágót követően – újra egymásnak 
feszülhet a két gárda a Magyar Kupában. Ehhez a március 16-án, szombaton 13 órakor 
kezdődő elődöntőben a Fradinak le kell győznie a Dunaújvárost, a másik ágon az ETO az 
Érddel mérkőzik. Ha a papírforma nem borul, másnap jöhet a várva várt álomdöntő. (ms)
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Időutazás  
az FTC múltjába
Springer Ferenc, Dalnoki Jenő, Karába János, ÉDOSZ – ha ismerősen csen-
genek ezek a nevek, akkor azért, ha nem, akkor pedig azért volt érdemes 
meghallgatni Kopeczky Lajos beszélgetését Havasi Mihállyal, az FTC korábbi 
„mindenesével”. 

Az egykori televíziós 
sportriporter és építész-
mérnök, Kopeczky Lajos 
„A teljesség felé” idősügyi 
program részeként indítot-
ta el A sport, ami teljessé 
tesz című beszélgetéssoro-
zatát, amelyen az FTC-hez 
kapcsolódó személyeket 
lát vendégül a Ráday utcai 
Claro Bisztróban. A ren-
dezvény védnöke Kállay 
Gáborné alpolgármester. 
A Ferencvárosban szü-
letett és évtizedekig itt 
élt Kopeczky Lajos gyermekkora óta Fra-
di-szurkoló, noha ezt a sportközvetítések 
során – a kiegyensúlyozottság kedvéért – 
muszáj volt levetkőznie. 

A február 11-i esemény vendége, Hava-
si Mihály hosszú időn át számos funkciót 
látott el az FTC-nél: az egyik legnehezebb 
időszakban volt a klub munkatársa, vezetője, 
titkára. A Bakáts utcában élt, kézilabdázó-
ként kezdte – 1959-ben igazolta le a Fradi 
–, majd áttért a labdarúgó-szakosztály körüli 
teendők ellátására. – A fradizmus hitvallás 
– jelentette ki Havasi a találkozó elején, utal-
va arra, hogy az FTC mindig a kisemberek 
csapata volt, amelyhez egyfajta ellenzékiség 
is kapcsolódott. Ennek megfelelően az ’50-
es években az állami vezetők rendszeresen 
megnehezítették a klub sorsát, ám végül 
mindig sikerült túlélnie.  

A színes múltidézésen 
elhangzott: az első Fra-
di-pálya 1911-ig a So-
roksári úton működött, 
helyét emlékmű jelöli, 
amely mögött ma is – 
akárcsak 120 esztendeje 
mindig – gyerekek fociz-
nak. Springer Ferenc 
ügyvéd, aki sokszor a 
szegények ügyét ingyen 
is elvállalta, 1899-ben 
alapította meg a klubot, 
unokája, Springer Miklós 
jelenleg is a Ferencváro-
si Torna Club elnökségi 
tagja. Havasi Mihály azt 
is elmesélte, a klub színe 
eredetileg zöld-lila volt, 

mivel a megalakuláskor ilyen anyagokat 
ajánlottak fel nagy mennyiségben a textilke-
reskedők, ám a lila gyorsan kifakult, így lett 
a ma is használt zöld-fehér a csapatszín. Az 
egyesületet többször megérintette a politika 
szele: az 1944-es nyilas érában egyedül az 
FTC állt ki az MTK megszüntetése ellen, 
1951-ben pedig a hatalom ÉDOSZ-ra (Élel-
mezésipari Dolgozók Szakszervezete), majd 
Kinizsire változtatta a csapat nevét, a színét 
pedig piros-fehérre. A klub 1956. november 
1-jén kapta vissza eredeti elnevezését és szí-
neit. Havasi szerint az ’56-os forradalom és 
szabadságharc október 20-án, a sok év után 
újra felhangzó „Hajrá, Fradi!” rigmusokkal 
kezdődött az Üllői úton. 

M. K.

Fradi 120 kvíz
A Ferencvárosi Torna Club idén 
ünnepli alapításának 120. évfor-
dulóját. Ennek tiszteletére hazánk 
legnépszerűbb sportegyesüle-
tének történetéből teszünk fel 
kérdéseket. A helyes válaszokat 
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.

1. Mi volt az FTC alapítója, első 
elnöke, Springer Ferenc foglalkozása? 

A) Belgyógyász 
B) Lapkiadó 
C) Ügyvéd

2. A Fradi-címer többek között 
a csíkok számával (9) is utal 
kerületünkre. De mit szimbolizál  
a három E betű?

A) Egységben, Erősen,  
     Eltántoríthatatlanul 
B) Elszántság, Ellenállás, Emberség 
C) Erkölcs, Erő, Egyetértés

3. Ki lőtte a FTC és magyar lab-
darúgó-válogatott első hivatalos 
gólját 1900-ban és 1903-ban?

A) Borbás Gáspár 
B) Hajós Alfréd 
C) Schlosser Imre

4. 1906-ban született meg  
a Ferencváros első egyéni bajnoki 
címe, amelyet az egyébként lab-
darúgóként is jeleskedő Manglitz  
Ferenc szerzett meg. Milyen  
sportágban?

A) 30 kilométeres gyaloglás 
B) Agyaggalamb-lövészet 
C) Oldalkocsis motorkerékpár

5. Ki volt a Fradi első férfi olimpiai 
bajnoka?

A) Berti László, vívás (1912) 
B) Kocsis Antal, ökölvívás (1928) 
C) Molnár István, vízilabda (1936)

6. Ki volt az FTC első női olimpiai 
bajnoka?

A) Csák Ibolya, atlétika (1936) 
B) Keleti Ágnes, torna (1952) 
C) Novák Éva, úszás (1952) 

Előző lapszámunk nyertese: Fe-
hér-Erdélyi Dorina. Gratulálunk! Ju-
talma átvételével kapcsolatban e-ma-
ilben értesítjük. A helyes megfejtés: 
1 – A, 2 – A, 3 – A, 4 – B, 5 – B, 6 – C. 

 

– A torta oroszlánrészét én eszem meg,  
nem akarok senkinél súlyfelesleget!

Lelkiismeretes sportvezető

Havasi Mihály és Kopeczky Lajos
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Idősügyi programajánló

IDŐSÜGY

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra!
Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javaslataikat programjainkkal kapcsolatban az idosugy@ferencvaros e-mail címen  

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

Gyógytorna
Február 27., március 6., 13. 
(szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub
Én táncolnék veled… 
Február 27., március 6., 13. 
(szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
Február 27., március 6., 13. 
(szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti  
és kínai energiajóga

Február 28., március 7. 
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Mindentudás  
Akadémiája 

• Híres svéd királyi  
ékszerek

Február 28. (csütörtök) 
15.30 óra
Házasságkötő terem 
(Bakáts tér 1.)
• Légy viharálló! Hogyan 

keljünk fel újra, ha  
padlóra küldött az élet?

Március 4. (hétfő) 16.00 óra 
Előadó: dr. Magyar Lóránt  
orvos-mentálhigiénés szakem-
ber, NLP-tréner
Házasságkötő terem 
(Bakáts tér 1.) 
• Ókori szeminárium:  

II. Ramszesz élete
Március 5. (kedd) 14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény  
(Ráday u. 18.)

Vízitorna
Március 1., 8. (péntek)
16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda 
(Lobogó u. 1.) 
Molnár Ferenc iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

Európa 2014  
„Egészséges Élmény”  
természetjáró gyalogló 
program

Március 2. (szombat) 
10.00 óra
Budakeszi vadaspark látogatása
Találkozó: Széll Kálmán tér, 
22-es busz állomása
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail: 
idosugy@ferencvaros.hu

Nordic walking  
egészségügyi séta  
haladóknak

Március 5. (kedd) 10.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24–28.

Belső értékeink  
nyomában

Március 6. (szerda) 14.00 óra
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

A sport, ami teljessé 
tesz – Így lettem én…

Március 11. (hétfő) 16.00 óra
Kopeczky Lajos vendége Ma-
gyar Zoltán, a Nemzet Sporto-
lója, kétszeres olimpiai bajnok 
tornász, sportvezető, állatorvos
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail: 
idosugy@ferencvaros.hu
Claro Bisztró (Ráday u. 35.)

MÚLTIDÉZŐ 60+
Március 12. (kedd) 14.00 óra
Ismert személyiségek, helyek 

felidézése egykori fotók segít-
ségével
Új programunkkal közös nosz-
talgiázásra, emlékezésre hívjuk 
az érdeklődőket. A Helytörténeti 
Gyűjtemény fényképtárából vá-
logatott fotográfiák segítségé-
vel szeretnénk feleleveníteni a 
30, 40, 50 esztendővel ezelőtti 
ferencvárosi mindennapokat, 
a gyermekkori, iskolai és fel-
nőttkori emlékeket. Első al-
kalommal az 1960-as évekből 
származó fényképeket hívjuk 
segítségül. 
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

Macska- és 
állatbarátok klubja

Március 13. (szerda) 17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Előzetes regisztrációhoz 
kötött képzések,  
tanfolyamok

Kezdő angolnyelv-tanfolyam 
(Dési Művelődési Ház):  
hétfőnként 11.00 óra 

Haladó angolnyelv-tanfolyam 
(Dési Művelődési Ház):  
csütörtökönként 11.00 óra 

Kezdő angolnyelv-tanfolyam 
(Borostyán Idősek Klubja): 
hétfőnként 14.00 óra 

Középhaladó angolnyelv- 
tanfolyam (Borostyán Idősek 
Klubja): hétfőnként 15.00 óra 

Haladó angolnyelv-tanfolyam 
(FMK): csütörtökönként 
14.00 óra

Középhaladó németnyelv- 
tanfolyam (FMK):  
keddenként 8.30 óra

Számítógépes  
tanfolyamok

Szent-Györgyi Albert Általá-
nos Iskola és Gimnázium 
(Lónyay u. 4/C–8.)
Általános számítógép-kezelői 
és laptoptanfolyam csütörtö-
könként 12.30 órától.
Mobileszköz-használati kurzus 
csütörtökönként  
13.30 órától.
Ericsson haladó  
számítógép-kezelői képzés 
péntekenként 15.00 órától 
Ferencvárosi Sport Iskola  
(Telepy u. 17., bejárat  
a Tűzoltó utca felől) 
Kezdő számítógép-kezelői 
tanfolyam hétfőnként 
 8.30 órától
Haladó számítógép-kezelői 
tanfolyam hétfőnként  
10.00 órától
Weöres Sándor Általános  
Iskola és Gimnázium  
(Toronyház u. 21.)
Általános számítógép-kezelői 
képzés keddenként 16.30-tól
Mobileszköz-használati tanfo-
lyam keddenként 17.30-tól

Regisztrációhoz  
nem kötött  
klubfoglalkozások

Festőklub (Szerető Kezek 
Idősek Klubja):  
keddenként 14.00 óra 
Sakk-klub (FMK):  
keddenként 10.00 óra 
Német társalgási klub (FMK): 
keddenként 10.00 óra 
Chikung
(Lenhossék u. 24–28.):
keddenként 11.00 óra
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Márciusi bemutatók a Török Pál utcában          
Balázs Ágnes: MEGHALLGATÁS  
(szerelmi pszichokrimi)
A Meghallgatás története 
Bogár Elláról (Murányi Tün-
de), az ünnepelt színésznőről 
és Láng Leonárdról (Kálid 
Artúr), a tehetséges, ám si-
kertelen színművészről szól. 
Együtt kezdték a pályát, 
huszonöt esztendeig voltak 
házasok, a szakmai válság-
gal küzdő férfi egy kezdő 
színésznő miatt azonban 
elköltözött otthonról, ma-
gára hagyva az ötvenéves 
asszonyt. Egy esztendővel 
ezután egy szereplőválogatá-
son találkoznak újra, és amíg 
várakoznak, felszínre kerül 
negyedszázadnyi sérelem 
és öröm. Gyilkos indulatok 
csapnak össze.

A párkapcsolati drámának 
induló színdarab fokoza-
tosan alakul pszichokrimivé, a nézők együtt nyomoznak Láng 
Leonárddal, és vele együtt rakják össze a szürreális valóságot. Az 
előadás végén mindenki felteheti a kérdést: ki felel mindazért, ami 
velünk történik az életünkben, milyen döntések vezethetnek az 
emberi kapcsolatok válságba jutásáért, és vajon mennyire vagyunk 
felelősek mi magunk a döntéseinkért? A humort sem nélkülöző 
darab őszinte szembenézésre késztet önmagunkkal. 

• Rendező: Gáspár András
• Nyilvános főpróba: március 7., csütörtök 19.00 (félárú jegyek)
• Bemutató: március 8., péntek 19.00

Tom Ziegler: GRACE ÉS GLORIA
Két nő találkozik az élet legnehezebb pillanatában: az idős, be-
teg Grace (Kútvölgyi Erzsébet) élete vége felé közeledik. Gloria 
(Juhász Réka) önkéntes, aki haldoklóknak segít eltávozni. Gloria 
kéretlen megjelenése és kényszeredett segíteni akarása mindkette-
jükben feszültséget kelt. Ám ahogy jobban megismerik egymást, 
felfedezik, mi mindent lehet a másiktól kapni és tanulni. Gloria az 
élet elengedésére akarja okítani Grace-t, végül Grace tanítja meg 
őt arra, hogyan kellene élni. A küzdelemben mindketten nyernek.

• Rendező: Méhes László
• Nyilvános főpróba: március 14., csütörtök 10.30 (félárú jegyek)
• Bemutató: március 15., péntek 19.00

Jegyek válthatók: 
 www.pinceszinhaz.hu

A Pinceszínház márciusi műsora   
3., vasárnap  15.00 Háy János: A Gézagyerek
6., szerda  18.30 Dixie Kings of Hungary 
   – Dixieland-klub
7., csütörtök 19.00 Balázs Ágnes: Meghallgatás
   nyilvános főpróba (félárú jegyek)
8., péntek 19.00 Balázs Ágnes: Meghallgatás 
   – BEMUTATÓ
11., hétfő 19.00 Stand up comedy Humortársulat: 
   No problemo 
   Orosz György önálló estje 
   Vendégek: Redenczki Marcsi 
   és Magyed
12., kedd 19.00 Székely Csaba: Bányavirág
13., szerda  18.30 Dixie Kings of Hungary 
   – Dixieland-klub
14., csütörtök 10.30 Tom Ziegler: Grace és Gloria
   nyilvános főpróba (félárú jegyek)
  15.00 „Feleségek felesége” 
   Emlékműsor Szendrey Júliáról a 
   március 15-i nemzeti ünnep alkalmából

  19.00 Háy János: A Herner Ferike 
   faterja 
15., péntek 19.00 Tom Ziegler: Grace és Gloria 
   – BEMUTATÓ
17., vasárnap 19.00 Tom Ziegler: Grace és Gloria
19., kedd 19.00  Per Olov Enquist: A tribádok éjszakája
20., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary 
   – Dixieland-klub
22., péntek  19.00 Háy János: A Herner Ferike faterja
25., hétfő          19.00 Háy János: A Gézagyerek
26., kedd 19.00 Balázs Ágnes: Meghallgatás
27., szerda  18.30 Dixie Kings of Hungary 
   – Dixieland-klub
28., csütörtök 19.00  Tom Ziegler: Grace és Gloria
30., szombat 15.00  Michael Ende: A pokoli puncs-pancs

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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AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
FERENCVÁROSI  
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

ÉletMiNŐség Szalon
Február 28., csütörtök 17.00
Személyre szabott életmód-terápia
Előadást tart: Makranczy Zsófia háziorvos
Gondolat és képzelet – Az elme gyógyító 
ereje. Előadást tart: Gyurkó István okl. 
orvosi-fizikus, gyógyszervegyész-mérnök

HÁTRÁNYOS HELYZET  
ÉS KIREKESZTETTSÉG

Március 1., péntek 9.30
Filmvetítés és beszélgetés a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara és a Buda-
pesti Gazdasági Szakképzési Centrum 
szervezésében. A rendezvényt megnyitja: 
Kállay Gáborné alpolgármester

JAZZ TAVASZ
Március 8., péntek 19.30
Double Weisz Quartet

HANDMADE
Március 8., péntek 18.00
Gábor Béla képzőművész-fotográfus 
kiállítása
Közreműködik: Grencsó István  
dzsessz-zenész. A megnyitót követően 
borkóstolásra invitáljuk vendégeinket.
Megtekinthető: április 11-éig

FOTÓBÖRZE
Március 10., vasárnap 9.00
Fotótechnikai kirakodóvásár a kezdetektől 
napjainkig
Asztalok jegyzése, további információ: 
Varga Balázs +36/30/831-9769 vagy  
varga.balazs@fmkportal.hu. Belépő: 400 Ft

DÉSI HUBER ISTVÁN  
MŰVELŐDÉSI HÁZ

CSALÁDI TÁNCHÁZ

Március 10., vasárnap
Magyar táncház kicsiknek és nagyoknak
a Bartók Táncegyüttessel
Belépő: 500 Ft/fő (2 éves kortól)

A NŐ EZER ARCA

Burka Nikoletta tárlata
Megnyitó: március 9., szombat 13.00
A megnyitó után kagylós kézműves  
foglalkozás nem csak gyerekeknek!

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
MÁRIA VALÉRIA TELEP
Február 28., csütörtök 17.00
Vetítéssel egybekötött beszélgetés  
az 1957-ben
felszámolt szükséglakótelepről
Egykor ott élő ferencvárosiak  
emlékeznek

MESTER GALÉRIA  
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

FILMVETÍTÉS
Február 28., csütörtök 16.00–18.00
ULTRA c. film (2017) vetítése, 16+
Rendező: Simonyi Balázs
Ingyenes program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
József Attila mindenkiNET 2019. 
Ferencváros Önkormányzatának videopá-
lyázata. Olvasd József Attila verseit, ké-
szíts kisfilmet, és nyerj!Feltöltési határidő: 
2019 március 1.–március 28.
A pályázat kiírása: www.jozsefattilamin-
denkinet.hu
JÓZSEF ATTILA VERS-DAL FESZTIVÁL  
Április 5–6–7. 
A versmegzenésítések, dalok beküldési 
határideje: 2019. március 10. 
Részletek a fesztivál honlapján:  
www.versdalfeszt.hu
„REJTELMEK, HA ZENGENEK...” 
VII. Ferencvárosi József Attila 
Versfesztivál 
Jelentkezési határidő: 2019. március 15. 
A jelentkezési lap letölthető a www.fmk-
portal.hu és www.jaemlekhely.hu oldalak-
ról.További információ: Losonczy Attila: 
+36/1/216-6127 
E-mail: losonczy.attila@fmkportal.hu 
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1044 Bp., Váci út 66-72.
T: 06 1 452 9710

autoszalon.vaci@autofort.hu

1097 Bp., Könyves K. krt. 3.
T: 06 1 452 97 20

autoszalon.konyves@autofort.hu

1215 Bp., Védgát u.45.
T: 06 1 277 37 55

autoszalon.csepel@autofort.hu

Ford Kuga 
5 999 000 Ft-tól
Business 1,5l EcoBoost motorral

Ford Credit finanszírozással*

A hirdetés 
felmutatójának 

új jármű rendelése 
esetén egyedi 
kedvezményt 

adunk!

*Az ajánlat a Márkakereskedések készlete erejéig megkötött vevőszerződésekre, Ford Credit finanszírozás igénybe vétele esetén érvényes.  
Az ajánlat és az akciós finanszírozás részleteiről az Auto-Fort Ford márkakereskedések adnak további felvilágosítást! A képen látható autó  
illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül 
ajánlattételnek. Környezetvédelmi információk: CO2-kibocsátás 137-209 g/km. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 5,2-9,1 l/100 km.
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Tájékoztató a Ferencvárosi élelmiszer-támogatásról
A képviselő-testület 2019. januári ülésén 
döntött arról, hogy a nagycsaládosok 
tekintetében kibővíti a Ferencvárosi élel-
miszer-támogatásra jogosultak körét.
Ferencváros Önkormányzata kérelemre 
élelmiszer-támogatást nyújt a IX. kerület-
ben lakóhellyel rendelkező és életvitelsze-
rűen itt tartózkodó, a tárgyévben hetven- 
éves vagy annál idősebb személyeknek, 
valamint a három- vagy többgyermekes 
családok részére gyermekenként.

A kérelmek benyújtásának határideje 
2019. március 31.

A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya 
másolatát, illetve a kérelmező nyilatkozatát 

arról, hogy életvitelszerűen a IX. kerület-
ben lakik, valamint – a gyermekek számára 
tekintettel történő igénylés esetén – arról, 
hogy gyermekeit saját háztartásában neveli.

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

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálatain vehető át, vagy a 
www.ferencvaros.hu honlapról az alábbi 
útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölt-
hető nyomtatványok/Humánszolgáltatási 
Iroda/Eseti támogatási csoport. 

A kérelem benyújtható postai úton, vala-
mint 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. Ügyfél-
fogadás: hétfő: 8–17.30, kedd, szer-
da, csütörtök: 8–16, péntek 8–13 óra)

• 06/1/215-1077/459-es és 465-ös  
telefonszámon

• humanszolg@ferencvaros.hu e-mail 
címen

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

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

Baranyi Krisztina  (Független)

Dr. Bácskai János polgármester
Minden hónap utolsó 
csütörtökén 12–16 óráig  
a Polgármesteri Hivatalban 
(I. em. 24.). Minden hónap 
második csütörtökén 
17–18 óráig a József Atti-
la-lakótelepen (Toronyház 

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

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP) 
Előzetes egyeztetés alapján. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B) 
Telefon: 06/1/280-7195

Fröhlich Péter (Fidesz–KDNP)
Fogadóóra egyeztetés alapján. 
Tel.: 06/20/942-5266

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

Intzoglu István, 11. evk. (Független)
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig, illetve 
előzetes bejelentkezés alapján. Helye: József 
Attila Városrészi Önkormányzat (RÖNK) iroda 
(Toronyház u. 3/B). 06/70/332-5932

Jancsó Andrea Katalin (Független)
Minden hónap második keddjén. 
Bejelentkezés: 06/20/526-4808, 
jancso.andrea@ferencvaros.hu.

Kállay Gáborné alpolgármester
Minden hónap második 
hétfőjén 16.30–18.30 
óráig. Helye: Polgármes-
teri Hivatal, Bakáts tér 
14. II. emelet 38. 
Bejelentkezés az 
Ügyfélszolgálati Irodákon 

(IX., Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 3/B) 
személyesen a hónap minden munkanapján, 
ügyfélfogadási időben.

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

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes bejelentkezés alapján: 
06/20/975-8262
Helyszín: FMK vagy az Ecseri út 19. szám 
alatti Ügyfélszolgálati Iroda.

Szilágyi Zsolt (Jobbik)
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján. 
Elérhetőség: 06/70/707-9105

Mészáros László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 16–17.30 óráig. 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől) 06/20/355-9819, 
meszaros.laszlo@ferencvaros.hu

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 17–19 óráig. 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől) 
06/20/807-4734, illyesmikl@gmail.com

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes egyeztetés alapján. 
Bejelentkezés: 06/20/969-8849 
Helye: Köztelek u. 2.

Zombory Miklós alpolgármester 
Alpolgármesteri és képviselői 
fogadóóra időpontja: minden 
hónap második csütörtökén 
16.00–18.00 óráig. Foga-
dóóra helye: Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14.  
II. em. 38.

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

Dr. Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (Fidesz–KDNP)Gyurákovics Andrea, 1. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig. 
Helye: Fidesz-iroda, Lónyay u. 48.  
(Bakáts utca sarok). Elérhetőség:  
gyurakovics.andrea@gmail.com, 
06/70/408-2430
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FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR REJTVÉNY

KÖZÖSSÉG

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

Jónás Bella Noélia  
(2019. január 26.)

Angyal Liza  
(2018. szeptember 20.)

Kovács András Csongor 
(2019. január 4.)

Németh Emma Márta  
(2018. május 28.)


