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Folytatás a 2. oldalon

A gyermekvállaláshoz erős  
közösség is kell
Önkormányzatok bevonásával indít közösségfejlesztő programot a kívánt gyermekek megszületéséért küzdő Három 
Királyfi, Három Királylány Mozgalom. A Ferencvárosból startoló projekt gyerekeknek szóló rajzpályázatokra épül, 
hosszú távon pedig – klubfoglalkozásokkal, előadásokkal, beszélgetésekkel – összetartó közösséget kovácsolna a kerü-
leti családokból.

– Erős helyi közösségek is kellenek ahhoz, 
hogy megszülessenek a kívánt gyermekek 
– hangsúlyozta a Ferencvárosi Művelődési 
Központban március 13-án tartott sajtótá-
jékoztatón Skrabski Fruzsina. A civil szer-
vezet elnöke – felméréseikre hivatkozva 
– arra hívta fel a figyelmet: egy nőnek a má-
sodik, harmadik gyermek vállalásához so-
kat számít az úgynevezett társas támogatás, 
azaz ha a családtagokon túl a tágabb kör-
nyezetétől is kaphat segítséget, például egy 

szomszédtól, aki olykor szívesen vigyáz a 
kicsi(k)re. Fruzsina szerint az a baj, hogy 
manapság híján vagyunk a közösségeknek. 
Úgy véli, korunk népbetegsége a magány, 
amely nem csupán az időseket vagy az el-
váltakat érinti, de jelen van az egyetemisták 
és a kismamák körében is. Az alapítvány 
ezért vallás- és politikamentes helyi kiskö-
zösségeket hozna létre, ahol gyermekesek 
és leendő szülők találkozhatnak. – A család 
mindannyiunk közös értéke. Ezt támasztja 

alá legutóbbi kutatásunk is, amely szerint 
a felsőoktatásban tanulók 90 százaléka há-
zasságban szeretne élni, és átlagosan két 
gyereket vállalna – tette hozzá a szervezet 
vezetője, aki lapunknak azt is elárulta: a 
rajzpályázat pusztán egy „ürügy”, ami azt 
a hosszú távú célt szolgálja, hogy az ennek 
kapcsán egymással megismerkedő szülők 
„házon kívül” is találkozzanak, végül pedig 
erős közösséggé formálódjanak. 
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Minden, amit az óvodákról tudni kell
Ferencváros Önkormányzata harmadik éve tart a kerületi szülők számára többállomásos fórumsorozatot az óvodai 
beiratkozást megelőző hetekben. Az OVI INFÓ idei első összejövetelét Középső-Ferencvárosban, a Varázskert Bölcsőde 
zsibongójában rendezték meg március 8-án délután.

Az első Ovi Infót 2017 áprilisában szülői kezdeményezésre 
szervezte meg Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselő.  
– A beiratkozás előtt temérdek kérdés fogalmazódik meg a szülők-
ben, hiszen gyermekeiknek a legjobb közösséget, a legjobb nevelést 
szeretnék biztosítani. Ezért fordult hozzám egy édesanya, és kért 
tájékoztatást a kerületben működő óvodákról. Az akkor felmerült 
szülői igényt most értettem meg igazán, hiszen abban az áldásban 
van részem, hogy azóta én is édesanya lettem, így tudom, meny-
nyire fontos minden információ, ami a gyermekünkkel kapcsola-
tos – mondta a rendezvénysorozat megnyitóján a képviselő, majd 
bemutatta a „Tájékoztató bölcsődékről és óvodákról” című füzetet, 
melyet bárki ingyenesen átvehet az önkormányzati ügyfélszolgá-
latokon. A kiadvány a Hatósági Iroda szakmai közreműködésével 
jelent meg, és tartalmazza például az óvodai körzethatárokat, a nyílt 
napok időpontjait, valamint az intézmények nevelési programjait is.

Zombory Miklós óvodai nevelésért is felelős alpolgármester be-
számolt a belső- és középső-ferencvárosi intézményekben történt 
felújításokról, fejlesztésekről, amelyekre az elmúlt négy eszten-
dőben mintegy 350 millió forintot fordított az önkormányzat. Így 
kapott például KRESZ-pályát a Kicsi Bocs és a Csicsergő Óvoda. 
A politikus elmondta, a IX. kerületben közel 1300 gyermek jár 
óvodába, ám ennél jelentősen több, csaknem 1500 férőhely áll 
rendelkezésre. – Bizonyossággal állíthatjuk, hogy minden kicsi 
számára, aki óvodaköteles korba lép, van férőhely Ferencvárosban 
– zárta beszédét az alpolgármester.

Az Ovi Infón Bácskai János polgármester is üdvözölte a szülőket, 
majd nyomatékosan cáfolta a Dél-pesti Centrumkórház építése miatt 
a Kerekerdő Óvoda bezárásáról vagy elköltöztetéséről szárnyra 
kapott álhíreket. 

Az eseményen megjelent középső-ferencvárosi óvodák vezetői: 
Vajasné Kabarecz Ágnes (Csicsergő), Surmanné Keztyűs Tünde 

(Csudafa), Magyarné Willinger Andrea (Kerekerdő), valamint 
Zsellérné Mikóczi Eszter (Liliom) részletesen is bemutatták intéz-
ményük profilját, befogadóképességét, szellemiségét, szervezeti 
felépítését, illetve pedagógiai programját.

A fórum második részében a nagy számban megjelent szülők 
tehették fel kérdéseiket az intézményvezetőknek, valamint a Hu-
mánszolgáltatási Iroda munkatársainak. 

(forrás: ferencvaros.hu)

CSALÁD

Az eseményen Bácskai János polgármester 
örömét fejezte ki, hogy a Három Királyfi, 
Három Királylány Mozgalom Ferencváros-
ban indítja el a helyi közösségépítést szol-
gáló modellprogramot, hiszen egy másik 
kezdeményezésük, a gyermek születését 
jelző babazászló is nagy sikernek örvend 
a kerületi szülők körében. A Mama címmel 
meghirdetett gyermekrajz-pályázattal kap-
csolatban a városvezető megemlékezett Jó-
zsef Attila és édesanyja kapcsolatáról, majd 
arra is felhívta a figyelmet, hogy Ferencvá-
rosnak – a Fradin kívül – már hét ifjúsági 
közösségi tere van.

A gyermekrajz-pályázatra készített mű-
veket március 31-éig lehet leadni az FMK-
ban, ahol az április 8-i eredményhirdetés 
után változatos közösségépítő programokat 
szerveznek a családok számára. A látoga-
tók meghallgathatják egy pszichológus elő- 
adását, akivel interaktív eszmecserét foly-
tathatnak, majd egy héten át minden nap 

rajzos-beszélgetős együttléteket tartanak.  
A gyerekek részvételére is számító klub 
olyan családon belül előforduló élethely-
zeteket dolgoz majd fel, mint a veszeke-

dés-békülés vagy a betegség-gyógyulás.  
A rajzpályázatot pedig – más-más téma-
körben – 3–4 havonta megismétlik, hogy 
mindig legyen miért visszatérni.      T. D.

Folytatás az 1. oldalról

A rendezvényen Skrabski Fruzsina „Családbarát hely” elismerést adott át a Ferencvárosi Művelődési  
Központnak, amit Hantos-Jarábik Klára, az FMK igazgatója vett át Bácskai János jelenlétében.

 

– Az Ovi Infó keretében érdeklődnék, ugye ma is  
tejbegríz lesz az ebéd, konyhás nénik?

Felkészült óvodás
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A forradalom hősei előtt tisztelegtek 
Ferencváros március 14-én a József 
Attila-lakótelepi Közösségi Házban,  
a Kossuth-domborműnél, valamint  
a Pinceszínházban emlékezett meg  
az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc 171. évfordulójáról. 

A nemzeti ünnep első rendezvényén az ön-
kormányzat vezetői és képviselői kerületi 
diákokkal közösen tekintették meg a Bartók 
Táncegyüttes és a Kőrösi Csoma Sándor 
Kéttannyelvű Általános Iskola műsorát.  
A József Attila-lakótelepi Közösségi Házba 
érkező vendégeket verbunkos fogadózene 
várta, Vincze Angéla, a József Attila Álta-
lános Iskola művésztanára pedig egy meg-
lepetéssel készült: művészeti osztályával 
óriáskokárdát készített az ünnepségre. 

A műsor első részében a Bartók Táncegyüt-
tes tagjai mutattak be korabeli verbunkoso-
kat és csárdásokat 1848-as dalok kíséreté-
ben. A közönség a bejáratnál dalszövegeket 
kapott, hogy a táncosok intésére a megfelelő 
résznél bekapcsolódhassanak. A zenés elő- 
adást a Kőrösi iskola 3/b osztályának rend-
hagyó irodalomórája zárta, amely a forra-
dalom értékeit és eseményeit idézte meg. 

Délben a Ráday utca–Köztelek utca sar-
kán lévő Kossuth-domborműnél folytató-
dott a megemlékezés, amelyen megjelent 
Kocsis Máté és Csárdi Antal országgyűlési 
képviselő is. Az esemény a Himnusz közös 
eléneklésével kezdődött, majd Csörsz-Ru-
men István régizenész adott elő forradalmi 
dalokat, Korponay Zsófia, a József Attila 

Színház művésze pedig verseket szavalt, 
illetve népdalokat énekelt Peltzer Géza tan-
góharmonika-kíséretével. 

Bácskai János ünnepi beszédét a forra-
dalom kitörésekor mindössze 22 esztendős 
Gyulai Pál Hazám című költeményének so-
raival kezdte, majd elmondta: „Egy nemzet-
nek küzdenie kell, a legfontosabb küzdelem 
pedig a szabadság kivívása. Forradalmi elő-
deink véres csatákban harcoltak szeretett ha-
zánk és a magyar emberek függetlenségéért. 
Bár harcuk elbukott, küzdelmükkel mégis a 

teljes magyarságnak adtak örök tartást, kö-
vetendő példát. Az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc kivételességével, európai 
jelentőségével már a kortársak is tisztában 
voltak. Mérceként szolgál a magyar törté-
nelemben; nehéz teher, nagy kihívás, igazi 
próbatétel, mely nélkül nem lesz magyar a 
magyar. 1848 emlékét ápolni minden időben 
becsületbeli kötelezettségünk”.

A városvezető ezt követően Széchenyi 
István, Kölcsey Ferenc, Kossuth Lajos, Pe-
tőfi Sándor, valamint Wesselényi Miklós 
gondolataiból idézett, majd kiemelte: nagy 
örömére szolgál, hogy ezen a napon Ferenc-
városban üdvözölhetjük trianoni határon túli 
testvérvárosunk, Magyarkanizsa fiataljait, 
és együtt mondhatjuk el: összetartozunk.

Az ünnepség végén Ferencváros parla-
menti képviselői, polgármestere és alpol-
gármesterei, valamint a kerület politikai és 
civil szervezeteinek képviselői helyezték el 
a megemlékezés koszorúit a Kossuth-dom-
borműnél.

Az ünnepi rendezvénysorozat zárásaként 
délután a Pinceszínházban „Feleségek fele-
sége” címmel rendeztek emlékműsort Petőfi 
Sándor hitveséről, Szendrey Júliáról Talli-
án Mariann és Lázár Balázs színművész, 
valamint Csörsz-Rumen István közremű-
ködésével.

(Ferencváros)Az ünnepség a Himnusz közös eléneklésével kezdődött.
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„Amit építettem,  
azt most romba döntöm”
Az Egyházi Kerekasztal március 20-án megrendezett ülésének kiemelt témája a januárban legégett Ráday Kollégium 
helyzete volt. Emellett terítékre kerültek egyéb olyan aktuális ügyek is, mint a Református Zenei Fesztivál vagy  
az önkormányzat pályázati kiírásai.

– Ferencváros Önkormány-
zata komolyan veszi, hogy 
segítse a kerületben műkö-
dő egyházak munkáját, a 
helyhatóság ugyanis a fele-
kezetekkel együttműködve, 
azokat támogatva sokkal több 
feladatot tud ellátni, mintha 
csak a saját eszközeire tá-
maszkodhatna – kezdte kö-
szöntőjét Bácskai János. A 
polgármester külön megkö-
szönte az egyházak szociális 
és kulturális területen végzett 
szolgálatát, majd elmondta: 
példátlan összefogást tapasz-
talt a leégett kollégium ügyében, hiszen hitbéli meggyőződéstől 
függetlenül nyújtottak segítséget a környéken lakók, a kerületi 
intézmények és az országos szervezetek egyaránt.

A tűzeset körülményeiről, következményeiről és a további tervek-
ről Zsengellér József, a Károli Gáspár Református Egyetem rek-
torhelyettese adott tájékoztatást. Elöljáróban megjegyezte, a január 
23-ára, a tűzeset dátumára szóló napi ige Jeremiás könyvének 45. 
fejezetéből való volt, és így hangzott: „Nézd csak, amit építettem, 
azt most romba döntöm, és amit ültettem, most kigyomlálom”.  

A rektorhelyettes is kiemelte a segítségnyújtásban tapasztalt pozitív 
élményeket: a diákok ruhákat, élelmet kaptak, több felsőoktatási in-
tézmény is felajánlott kollégiumi helyeket, a Fővárosi Levéltár pedig 
vállalta az egyetem iratállományának elhelyezését. Sokan adakoztak  
a tűzben elhunyt négygyermekes férfi családjának megsegítésére; 

a kollégium újjáépítésére, 
a hallgatók kártalanításá-
ra és egyéb költségekre 
pedig már több mint 100 
millió forint adomány 
érkezett. Hozzátette: Or-
bán Viktor miniszterelnök 
személyesen is felkereste 
a kollégiumot, és biztosí-
totta az egyetemet a kor-
mány támogatásáról. 

– Szükség is van minden 
segítségre, mivel szándé-
kos gyújtogatás történt, 
erre pedig nem fizet a biz-
tosító – közölte Zsengellér 

József, aki arról is informált, hogy az épületet le kell bontani, és 
egy új szárnyat kell a helyére építeni. Szerencse a szerencsétlen-
ségben, hogy amúgy is átalakítást terveztek, ezért folyamatosan 
konzultálnak egy tervezőirodával, így viszonylag gyorsan tudnak 
reagálni a kialakult helyzetre.

A számlaszám, amelyre továbbra is várják a támogatáso-
kat: Károli Gáspár Református Egyetem 11705008-20492223.  
A közleménybe kérik, hogy írják be: „tűzeset”.

A fórum további részében Böszörményi Gergely fesztiváligazgató 
számolt be a május 24–26. között megrendezendő Református 
Zenei Fesztiválról, Kelemen Miklós, az önkormányzat egyházügyi 
referense pedig az idei egyházi pályázatokat ismertette. Végül a 
házigazda, Zima István lelkész mutatta be a kerekasztalnak otthont 
adó Nagyvárad téri református egyházközséget.           M. K.

Kórusművek estje
Egyházi és világi kórusok éneke zengte be a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont dísztermét a II. Ferencvárosi 
Szakrális Kórustalálkozón március 12-én. 

Nyolc kórus előadását hallgathatta meg a közönség a Knézich utcai iskola-
központban: a találkozón a baptista, evangélikus, unitárius, református és 
katolikus énekkarok mellett világi együttesek is képviseltették magukat. 
A főszervező, Böszörményi Gergely – akit a Református Zenei Fesztivál 
alapítójaként ismerhet a közönség – nyitóbeszédében elmondta: az ese-
mény nem csupán a lélekemelő muzsika miatt fontos, hanem azért is, mert 
a kórusok évközben nemigen találkoznak egymással. Hozzátette, ezért a 
rendezvényt minden esztendőben szeretnék megtartani.

„Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak…” 
– idézte Kodály Zoltán szavait Bácskai János polgármester. A program 
fővédnöke üdvözölte, hogy immár hagyománnyá vált a rendezvény, amely 
bemutatkozási lehetőséget biztosít tehetséges fiatalok számára. Az est 
műsora főleg hangszeres kíséret nélküli, egy- vagy többszólamú szakrális 
művekből állt, némelyikben klasszikus hangszerek: zongora, vonósok, 
fafúvósok és ütősök is megszólaltak. 

A kórusok fellépése után Agapét, azaz szeretetvendégséget tartottak, 
ahol az énekesek finom falatok mellett beszélgethettek egymással.    T. D.



FERENCVÁROS 5INTERJÚ 

Aki nem viccel,  
ha a közösségről van szó
A magyar stand-up comedy egyik megteremtője és sikeres előadója semmi 
pénzért nem költözne el Ferencvárosból. Litkai Gergellyel – javaslatára – egy 
trendi, Tűzoltó utcai hamburgerétteremben találkoztunk, ahol oldott hangulat-
ban, sokat nevetve, mégis komoly témákról beszélgettünk. A humorista foci-
meccsre jár hithű fradista lánygyermekével, és imádja a Ferenc tér hangulatát, 
ám a lokálpatriotizmus számára ennél jóval többet jelent. 

• Miért éppen itt, a Pesti Burger és Bár-
ban kerítünk sort a találkozóra? 

Egy kicsit ez is olyan lokálpatrióta dolog. 
Gyakran jártam hozzájuk enni, amíg a 
Tompa utcában működött a hely. Nagyon 
jó kapcsolat alakult ki köztünk, és amikor ott 
megszűnt a bérleti szerződésük, segítettem, 
hogy itt alakíthassák ki az új éttermet. Az 
üzlethelyiséget ugyanis feleségemmel közös 
cégünk vásárolta meg, most pedig tőlünk 
bérli a hamburgerező.
• Többször nyilatkoztál arról, hogy csa-

ládoddal Ferencvárosban élsz, amit 
még a Wikipédia rólad szóló szócikke 
is megemlít. Mióta laktok itt, és mit 
kedvelsz ennyire a városrészben?

2002 óta lakunk Ferencvárosban, ez hozta 
magával, hogy itt lett a Dumaszínház szék-
helye is, ahol a mai napig óriási röhögések 
közepette megy az ötletelés, kreatívkodás. 
Az elmúlt 17 esztendőben annyira megsze-
rettük a IX. kerületet, hogy nem is akaró-
zik elköltözni innen. A lányom ide, a Thaly 
Kálmán utcába járt óvodába, most pedig a 
közeli Fazekas Mihály Gyakorló Általános 
Iskola tanulója. Szabadidejében a Ludovika 
újonnan létesített lovardájába jár lovagolni, 
ami mind a sulijától, mind a lakásunktól 
nyolc percre van rollerrel. A Ferenc tér kör-
nyéken pedig remek pékségek, zöldségesek, 
kávézók, éttermek, sörözők vannak, és már 
szinte mindenkit ismerek a boltosoktól a 
gyermek és felnőtt háziorvoson át az egykori 
ovis társak szüleiig. Úgy gondolom, tök jó 
fej emberek laknak itt. 
• Az interjú apropóját az adta, hogy 

megtudtuk, évek óta önzetlenül segí-
titek néhány IX. kerületi alapítvány 
működését. Mi alapján választjátok ki 
a támogatandó szervezeteket?

Néhány éve, „jó ferencvárosiként” kigon-
doltuk a nejemmel, hogy megpróbálunk 
segíteni helyi civil szervezeteknek, alapít-
ványoknak. Elvünk, hogy csak olyan kez-
deményezéseket támogatunk, amelyeknek 
ismerjük a tevékenységét, amelyek működé-
se átlátható és kézzelfogható eredményeket 
produkálnak. És persze az is fontos, hogy 
kerületiek legyenek.
• Melyik volt az első alapítvány, amit 

anyagilag is támogattatok?

Első pártfogoltunk a Démétér Ház volt, 
amely a kórházból már kikerült, csontve-
lő-transzplantáción átesett gyerekek lába-
dozásának idejére biztosít szüleikkel közös 
szálláslehetőséget a Szent László Kórház 
területén. Ez amúgy egy véletlennek köszön-
hetően indult, ugyanis Trencsényi Zoltán, 
a Démétér Alapítvány sajtósa volt anno a 
Dumaszínház névadója, Sedlák Gabriella 
programkoordinátort, „a szervezet lelkét” 
pedig onnan ismerjük, hogy hozzá jártunk 
az úgynevezett Léghajó Programra, ami egy 

újszülött életmentő tanfolyam. Ő volt az 
is, akit felhívtunk, amikor először kellett 
bepelenkázni a gyereket, hogy „Úristen, 
most mit csináljunk?”. Ebből az együttál-
lásból alakult ki, hogy három éve minden 
esztendőben szervezünk egy stand up elő-
adást, amelynek teljes bevételét felajánljuk 
az alapítvány részére. Ez az összeg évről 
évre nagyobb, idén februárban már megha-
ladta a kétmillió forintot. A pénzt szabadon 
felhasználhatják, mi semmiféle megkötést 
nem alkalmazunk. Ugyancsak a támogatás 
része, hogy karácsonykor a cég partnerei 
nem ajándékot kaptak tőlünk, hanem vá-
laszthattak, hogy kit támogatnának szíve-
sen. A kiválasztott szervezetnek pedig mi 
átutaltuk az ajándék értékét. Szerintem ez 
sokkal hasznosabb, mintha az ember kapna 
egy kerámiaköcsögöt, egy üveg bort vagy 
egy sokadik bögrét. A módszert egyébként 

jó szívvel ajánlom valamennyi ferencvárosi 
vállalkozás figyelmébe.  
• A Démétér mellett melyik civil szer-

vezetet tartottátok még támogatásra 
érdemesnek?

A legújabb projekt a Ferencvárosi Tanoda, 
amely kiscsoportos szakköri foglalkozáso-
kat, tantárgyi korrepetációkat tart főként 
hátrányos helyzetű, 10–18 esztendős diá-
koknak, és nemrég anyagi forrást, valamint 

egy helyiséget is kapott az önkormányzattól 
az újrainduláshoz az Üllői út–Thaly Kálmán 
utca sarkánál. Tavaly nyáron szembe jött 
velem egy hirdetményük, hogy önkénteseket 
keresnek. Mivel anyukám pedagógus, aki 
sok nehéz sorsú gyerekkel foglalkozott, apu-
kám pedig évekig fogyatékkal élő fiatalokat 
segített az érettségi megszerzésében, úgy 
gondoltam, jó lenne ezt a családi hagyo-
mányt továbbvinni. Nagyon hiszek abban, 
hogy az oktatás segít leginkább a hátrányos 
helyzetű ifjúság társadalmi integrációjában, 
ezért megkerestem őket. A Tanoda újraindu-
lását a Démétér Házéhoz hasonló nagyság-
rendű pénzadománnyal dotáltuk, édesanyám 
szakmai tanácsokkal látta el őket, én pedig 
– ha lesz rá igény – a marketingtevékeny-
ségüket igyekszem megtámogatni, valamint 
próbálok számukra további szponzorokat 
hozni.                 V. L.

Névjegy:
Litkai Gergely Karinthy-gyűrűs humo-
rista, író, forgatókönyvíró, producer Bu-
dapesten született 1976-ban. Az ELTE 
jogi karán szerzett diplomát, dolgozott 
ügyvédként is. 2003-ban megalapítot-
ta a Dumaszínházat, melynek azóta 
vezetője. 2008-tól 2012-ig a Comedy 
Central televíziócsatorna főszerkesztő-
je, projektmenedzsere volt. Feleségével 
és most 12 esztendős leányával 2002 
óta laknak Középső-Ferencvárosban. 



FERENCVÁROS6 KÖZÖS 

Merre tovább lakótelep?
A több mint 50 esztendős József Attila-lakótelep jövőjét firtató lakossági fórumra hívta meg az önkormányzat  
a helyben élőket március 20-án. A közösségi házban megrendezett projektindító beszélgetés arra fókuszált,  
épüljön-e főtér a területen, ám a megjelentek a lakónegyed egyéb problémáira is felhívták a figyelmet. 

A fórumon Bácskai János polgármester elmondta, az eredetileg 
50 évre tervezett panelházak túlteljesítették az elvárásokat, így 
30–50 esztendeig még biztosan üzemelhetnek, ha figyelmet for-
dítunk az állagmegóvásra. Em-
lékeztetett: az önkormányzat 
2017-ben azért indított tervpá-
lyázatot, hogy a legkreatívabb 
megoldások közül választva 
újíthassák meg Budapest leg-
zöldebb lakótelepét. A város-
vezető közölte, Ferencváros 
150 millió forintot nyert el a 
főváros TÉR_KÖZ pályáza-
tán a főtér kialakítására, amit 
érdemes lenne felhasználni, 
különben elvész a támogatás. 
Ugyanakkor hozzátette, a lakók először azt döntsék el, szeret-
nének-e egyáltalán főteret a Dési Huber és a Pöttyös utca ke-
reszteződésében. 

Szűcs Balázs főépítész négy lehetséges opciót vázolt fel a Ti-
nódi pékség környékének megújítására, amely a jelenlegi állapot 
fenntartásától egészen az autó- és buszforgalom eltereléséig tar-

talmazott ötleteket. A jelen lévő lakók inkább egy kisebb mértékű 
átalakítás mellett foglaltak állást, felszólalásaikban pedig más 
tennivalókra is felhívták a figyelmet. Így egyebek mellett az 

Ecseri úti és Pöttyös utcai met-
rómegállók környékének rend-
betételét, a parkolóhelygondok 
kezelését, az átmenő forgalom 
csökkentését, valamint a zöld 
felületek megőrzését, revitali-
zálását szorgalmazták. Deák 
Gábor, az önkormányzat sajtó-
főnöke a felvetésekre válaszul 
jelezte, www.fragora.hu címen 
weboldalt indítanak a József 
Attila-lakótelepen élők szá-
mára, ahol nemcsak szavazni 

lehet minden vitás kérdésról, de a honlap a témával kapcsolatos 
hírportálként is üzemel majd. Bácskai János hozzátette, a koráb-
ban a Ferenc tér megújításánál már alkalmazott közösségi tervezés 
lényege, hogy semmi nem valósul meg a lakók megkérdezése, 
támogatása nélkül, ezért a jövőben további tematikus fórumokat 
fognak tartani, például a parkolás ügyében.          T. D.

Akit nyolc év alatt senki sem győzött le
Felsorolhatatlanul sok díj, egy mára kötelezővé vált lólengéselem, sőt, egy filmcím is őrzi Kopeczky Lajos márciusi 
beszélgetőtársának nevét. A sport, ami teljessé tesz – Így lettem én… című programsorozat legutóbbi vendége Magyar 
Zoltán olimpiai bajnok tornász volt.

A Prima díjas sportriporter és építész, Kopeczky Lajos havi rend-
szerességű, az idősügyi program részeként szervezett találkozóinak 
alanyai az FTC korábbi bajnokai, hírességei. 

A baráti hangulatú délutánokon a meghívott kiválóságok testkö-
zelből ismerhetők meg, az oldott légkörben máshol nem hallott 
történeteket, háttérinformációkat, emlékeket, kulisszatitkokat is 
megosztanak. A közel fél évszázadot képernyőn töltő Kopecz-
ky saját anekdotái révén nem csupán a riportalanyról, hanem az 
adott korszakról is széles körű ismereteket kaphat a hallgatóság.  

A vendéglátó tősgyökeres ferencvárosi: 28 esztendeig lakott a 
Mester utcában, édesapja, Kopeczky Alajos karnagy, orgonaművész 
évtizedeken át szolgálta a Mindenhatót a Haller téri Páli Szent 
Vince-plébániatemplomban. 

Magyar Zoltán születésétől 1976-ig élt a kerületben, a Nagyvárad 
tér környékén. Először, mint szinte minden fiúnak, neki is a foci 
tetszett meg. A Telepy utcai iskola testnevelő tanára ajánlotta neki 
a tornaszakosztályt, ahova felvették – ahogy a labdarúgók közé 
is, ám végül a torna mellett döntött. Trénerével, Vígh Lászlóval – 
akiről elismeréssel és tisztelettel beszélt, ugyanakkor nem titkolta 
el, milyen sok és intenzív edzést rótt rá – számos technikai újítást 
vezettek be, és több, korábban ismeretlen eszközt alkalmaztak az 
edzésfolyamatban. Ennek eredményeképpen az 1973-as Európa-baj-
nokságtól az 1980-as moszkvai olimpiáig csak aranyérmeket nyert 
lólengésben: 1974 (vb), 1975 (Eb), 1976 (olimpia), 1977 (Eb), 1978 
és 1979 (vb), tehát nyolc esztendőn át, visszavonulásáig nem talált 
legyőzőre. Ő mutatta be először az azóta kötelező elemmé vált 
Magyar-vándort – amelyre egy nagy sikerű, 2004-es filmvígjáték 
címe is utal.

Sportpályafutása után elvégezte az Állatorvostudományi Egyete-
met, praktizált is állatkórházban. Később megszerezte a Testnevelési 
Egyetem szakedzői képesítését, és visszatért a sport világába: volt 
a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, jelenleg a Magyar Torna 
Szövetség elnöke. Magyar Zoltán az FTC örökös bajnoka, Ferenc-
város díszpolgára, elnyerte a Magyar Örökség díjat, Prima és Prima 
Primissima díjas, 2015 óta a Nemzet Sportolója.    

 M. K.Kopeczky Lajos és Magyar Zoltán
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Kertépítés-telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, gye-
pesítés, térkövezés, kerítésépítés, tereprendezés, egyéb kertészeti 
és kőművesmunkák reális áron. www.telekrendezes.hu; telefon: 
06/20/259-6319; 06/1/781-4021.

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyinté-
zéssel. Szabó Balázs: 06/20/264-7752.

MINŐSÉGI KÖZÖS KÉPVISELET. Elégedetlenek a jelenlegi 
kezeléssel? Szeretnének váltani 45 nap alatt? Díjmentes tanácsadás 
és ajánlat Szabó Máriától: 06/30/359-3976, tarsashazkezeles80@
gmail.com

Szakszerű kivitelezéssel vállaljuk lakása teljes körű felújítását 
A–Z-ig! Kérem, keressen bizalommal a 06/20/627-8214-es mo-
bilszámon, akár hétvégén is!

Agilis kolléganőket (akár nyugdíjast is) felveszünk telefonos 
irodai munkára, jó kommunikációs készséggel 100 000 Ft+jutalék 
bérezéssel. Érd.: 06/30/529-6446-os számon.

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

APRÓHIRDETÉS

Hirdetésfelvétel: 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu

Sokszínű tudomány
A Lónyay utcai Református Gimnáziumban már hagyo-
mány, hogy márciusban természettudományos napok vár-
ják a diákokat. Az idei rendezvényen többek közt törpe-
sünök, minilovak és óriástyúkok népesítették be az iskolát, 
de ez alkalommal egyéb tudományágak is képviseltették 
magukat.

A Magyar Örökség Díjjal kitüntetett gimnázium kiemelt célja, hogy 
bemutassa és közelebb hozza tanulóihoz a természettudományo-
kat, megismertesse velük azok szépségét, vívmányait. A mostani, 
háromnapos esemény során az egész intézmény megtelt állatokkal 
és növényekkel: az udvaron, az aulában, egyes tantermekben, de 
még a lépcsőfordulókban is felbukkanhattak agámák, galambok, 
papagájok, vagy éppen madárpókok. A kisállatok gondozói pedig 

interaktív, általában állatsimogatással egybekötött rögtönzött be-
mutatókat tartottak. A tanulók egyik legnépszerűbb fotótémájának 
a nyakba vehető 190 centis boa bizonyult, de a nyulak, sünök 
simogatását is kevesen hagyták ki. 

Az udvaron állították fel a Rákosmenti Kisállattenyésztő Egye-
sület szárnyasketreceit, ahol tíznél többféle tyúk- és húsznál több 
galambfajt lehetett megtekinteni. Az egyesület elnöke, Szász Ferenc 
elmondta, a bemutatott példányok hobbiállatok, amelyeket szép-
ségük, megjelenésük miatt tenyésztenek, nem húsukért, tojásukért 
tartott haszonállatok. Az elhozott postagalambokat meg is röptették 
az iskola körül.

Tóth Csaba Csongor, a gimnázium igazgatója kiemelte, immár 
nem csupán a teremtett világ, hanem az emberi tudás, a mérnöki 
teljesítmény ünnepe is a programsorozat, amelyen különféle jár-
művek, a hadtudományok, a kémia és a csillagászat is képviselteti 
magát – utóbbi az utazó planetárium előadásai révén.           M. K.

Április 12. 18.30 Kovács Beáta, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus
  A gyermekfejlődés legfőbb szakasza és az eltérő  
  fejlődésmenet felismerése

Május 23. 18.30 Dr. Kádár Annamária, pszichológus
  Az érzelmi intelligencia gyermekkori sajátosságairól

Június 14. 18.30 Bedő Imre, Férfiak klubja alapítója
  Párkapcsolati Szövetség
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Láthatóvá tették a dohányzás ártalmait
A kerület legújabb – hetedik – ifjúsági közösségi terében, a Ráday utca 18. szám alatt januárban megnyílt Itt és Most-
ban tartotta soron következő ülését a Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A március 12-i összejövetelen 
bemutatkozott a Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány, valamint a „Ciki a cigi” elnevezésű óvodai és iskolai dohányzás-
megelőző program.

A tanácskozás elején Rapi István, az ön-
kormányzat ifjúsági és drogprevenciós 
referense köszöntötte a megjelenteket, 
majd a házigazda, Borbás Gergő ismer-
tette az Itt és Most Közösségi Tér szakmai 
munkáját, jövőbeli terveit. 

Az első előadó Gondi János volt, aki a 
Zuglóban működő Tiszta Jövőért Köz-
hasznú Alapítvány tevékenységébe en-
gedett bepillantást, amely hamarosan a 
főváros első gyermek- és ifjúsági drog- 
ambulanciája lehet. A 20 esztendővel ez-
előtt alapított szervezet szakmai vezetője 
elmondta, bár központjuk a XIV. kerü-
letben működik, egész Budapestről, így 
Ferencvárosból is várnak olyan fiatalokat, 
akik különböző függőségekkel küzdenek. Céljuk a szenvedélybe-
tegek és közvetlen környezetük minél szélesebb körű ellátása, a 
szerhasználat ártalmainak csökkentése, életvitelbeli változás ösz-
tönzése, rehabilitáció szervezése, utógondozás biztosítása, valamint 
a visszaesés megelőzése. 

Szopkóné Fekete Gabriella egészségnevelő, a Fővárosi Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársa előbb 
az óvodák által megigényelhető Ciki a cigi című dohányzásmeg-

előzési projektet ismertette, majd 
fellebbentette a fátylat arról a terem 
közepére fektetett, letakart báburól, 
melynek kiléte mindvégig izgalomban 
tartotta a jelenlévőket. Kiderült, hogy 
a felső tagozatos, illetve középisko-
lás korosztály számára készült élethű 
szemléltetőeszközön kicserélhetők a 
különböző testrészek és belső szervek, 
amivel a cigarettázás által okozott kó-
ros elváltozásokat lehet érzékeltetni. 
A bábun többek közt bemutatható a 
hajhullás folyamata, a szürkehályog 
megjelenése, a fogak elvesztése, a bőr 
ráncosodása, de láthatóvá tehetők a 
különböző, dohányzás miatt gyakran 

kialakuló daganatos megbetegedések 
(gége-, tüdő-, emlőrák), a végtagok ér-
szűkülete, valamint az impotencia is. 
A szakember elmondta, a 45 perc időtartamú interaktív előadások 
nagy népszerűségnek örvendenek a diákok körében, és reményét 
fejezte ki, hogy elérik a céljukat is, miszerint egyre kevesebb fiatal 
nyúl majd cigarettához.           

    V. L. 
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Szűréssel és időben megkezdett  
kezeléssel megelőzhető a kancsalság
Zavart szenvedhet a térlátás, és tompalátóvá válhat a gyengébb szem a kezeletlen kancsalság következtében, amely  
a gyerekek 5–6 százalékát érinti. A probléma nem kinőhető, a megelőzés pedig óvodáskor előtt a leghatékonyabb.  
A korai szűrés azért is fontos, mert a kancsalság akár súlyos szembetegségre is utalhat. 

– Kancsalságról akkor beszélhetünk, ha a 
két szem éleslátáshelye nem ugyanarra a 
pontra irányul, ezért zavart szenved a két-
szemes látás. Az elváltozás általában lát-
ványos, időnként azonban alig érzékelhető 
– hívta fel a figyelmet Knézy Krisztina, a 
Semmelweis Egyetem Szemészeti Klini-
kájának szakorvosa. Leggyakoribb típusát 
fénytörési hiba okozza, ám ritka esetben 
súlyosabb megbetegedés – fertőzés okozta 
ér- és látóhártya-gyulladás, üvegtesti vérzés 
vagy gyulladás, esetleg veleszületett szür-
kehályog, illetve daganat – miatt alakul ki.

A szemész hangsúlyozta, el kell oszlatni 
a téveszmét, miszerint a kancsalság idővel 
kinőhető. A gyermek látórendszere 0–3 éves 
kor között fejlődik a legnagyobb ütemben, 
épp ezért még óvodáskor előtt meg kell 
kezdeni a probléma feltárását és kezelését. 
Magyarországon a védőnők és a házi gyer-
mekorvosok is szűrik a kancsalságot, 
de a vizsgálatokat – a kicsik korából 
és a kooperáció hiányából adódóan 
– nem mindig sikerül tökéletesen 
elvégezni. Knézy Krisztina szerint 
időről időre érdemes játékosan is 
megfigyelni, hogy a gyermek lát-e 
mindkét szemére. „Kukucsjáték-
ban” takarjuk el az egyik szemét, 
és ellenőrizzük, hogy mennyit lát. 
Ha nem jól felel vagy nagyon elkezd 
tiltakozni, elképzelhető, hogy nem lát 
jól a másik szemével, ezért kel-
lemetlen számára a jó szem 
eltakarása.  

– A kancsalság leggyakrabban 2,5–5 éves 
kor között, a gyermek átlagosnál kisebb 
szemgolyójában keletkező fénytörési hiba 
következtében alakul ki – emelte ki a szak-
orvos, majd hozzátette, számolni kell a csa-
ládi halmozódással is. A kancsalság másik, 
veleszületett formája 0–6 hónapos kor kö-
zött jelentkezik, és elsősorban a szemizmok 
fejlődési eltérése áll a háttérben. 

Bár a kancsalság, a gyerekek kiváló alkal-
mazkodóképességének hála, meglehetősen 
tünetszegény – a szem és az agy korrek-
ciójának köszönhetően nem érzékelik a 
látásgondot – a következmények súlyo-
sak lehetnek. Kétszemes látás hiányában 
zavart szenvedhet a térlátás, ám ami ennél 
is rosszabb, hogy a kancsalító szemet az 
agy tartósan kikapcsolhatja, így 
erre a szemére tompalátó ma-

rad. Ez pedig a későbbiekben bizonyos 
munkakörök elvégzésében, mi több, akár a 
jogosítvány megszerzésében is akadályoz-
hatja az érintettet.

A doktornő elmondta, a vizsgálatok so-
rán első lépésként a mélyben meghúzódó 
szembetegségek meglétét ellenőrzik, majd 
– ha ilyet nem találnak – a fénytörési hiba 
mértékét mérik fel, és szemüveget írnak fel. 
Végül, ha fennáll a tompalátóság kockázata, 
a gyermek jó szemét meghatározott ideig 
letapaszolják, hogy a rosszabb szemet látás-
ra kényszerítsék. Amennyiben a fénytörési 
hiba korrigálásával a kancsalság nem javul, 
műtétet kell elvégezni.  

Habár a tompalátás 6–8 éves kor felett csak 
minimálisan javítható, a klinika szakrende-

lésén gyakran megfordulnak felnőttek is, 
hiszen a kancsalságnak pszichés 

vetülete is van, amit szintén 
szükséges kezelni. – Sokan 

tapasztalják, hogy panaszuk 
akadályozza őket a párke-
resésben, munkavállalás-
ban, ezért a felnőttkorban 
végzett esztétikai jellegű 
korrekciós műtét legalább 
annyira fontos beavatko-
zás, mint a gyermekkorban 

előirányzott látáshelyre-
állító operáció – emelte 

ki a orvos.

(forrás: Semmel-
weis Egyetem) 

Sportfoglalkozások nőnapon
Ferencváros Önkormányzata immár negyedik alkalommal invitálta 
a kerületi hölgyeket a Nőnapi Sportvarázs elnevezésű ingyenes 
rendezvényre a Vendel Sportcsarnokba. 

A zenés bemelegítés előtt Klenóczky Beáta sportreferens köszön-
tötte a megjelenteket, és elmondta: az esemény célja ismét az, hogy 
a ferencvárosi hölgyek megtapasztalják a sport, a testedzés örömét. 

A földszinti tornateremben a dinamikus mozgás kapott fősze-
repet: jóga, hastánc és zumba várta a szép számú érdeklődőt. Az 
emeleti kisteremben a mozgásszervi panaszok enyhítése volt a cél; 
azok a nők, akik a kevésbé lendületes edzésformákat részesítik 
előnyben a gerinctorna, a stretching, valamint a funkcionális tré-
ning alapjait ismerhették meg. A sportnapon részt vevő hölgyeket 
a program végén nőnapi virággal is meglepték a szervezők. 

(forrás: ferencvaros.hu) 
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Dávid az ISL-ben
Idén először rendezik meg az International Swimming League (ISL) elnevezésű pénzdíjas úszóverseny-sorozatot. Az új ligát egy 
ukrán üzletember hozta létre, amelyben egyelőre négy amerikai és négy európai klub versenyez majd. Az alapító öt kiváló úszót 
választott ki – köztük Hosszú Katinkát –, nagykövetként ők propagálják az ISL-t világszerte.

A sorozat egyik gárdája a háromszoros olimpiai bajnoknő klubja, amelybe Hosszú meghívta Verrasztó Dávidot, a Ferencváros három-
szoros Európa-bajnokát is. A Fradi úszójának többek között olyan csapattársai lesznek, mint Ranomi Kromowidjojo és Alia Atkinson.

Bajnoki döntő tizenkilenc év után
Akárcsak a bajnoki negyeddöntőben, az elődöntőben is ellenállhatatlanul játszott a Ferencváros jégkorongcsapata: 
ezúttal is söpréssel lépett át ellenfelén. A zöld-fehérek hat nap alatt négyszer győzték le magabiztosan a Debreceni EAC 
gárdáját, és bekerültek az Erste Liga fináléjába.

Amióta bevezették a mostani bajnoki sziszté-
mát (2008), először harcolta ki a négy közé ju-
tást a Ferencváros. Fodor Szabolcs együttesére 
a Gyergyót kiverő DEAC várt az elődöntőben.

Az első pesterzsébeti meccsen Tóth Adrián 
szép góljával már az 52. másodpercben előny-
be került az FTC, a vendégek csak 4-0 után, a 
48. percben tudtak szépíteni. A végén csupán 
a különbség volt kérdéses: 51 kapura lövés, 
7-2-es fölényes siker.

Másnap a 12. percig kellett várni az első 
ferencvárosi találatra, a harmad végén pedig 
1-1-et mutatott az eredményjelző. A folytatás-
ban hamar vezetést szerzett a Fradi, és csak a 
43. percben akadt egy kis izgulnivaló, amikor 

egy gólra feljöttek a hajdúságiak. Aztán Nagy 
Gergőék 38 másodperc alatt kétszer is bevették 
az újfent 51 lövéssel veszélyeztetett debreceni 
kaput, a második összecsapás vége 5-2 lett.

Két nap pihenő után Debrecenben feszültek 
egymásnak a felek. Egy bajnoki elődöntőben 
minden országban ritkaságszámba megy, ha 
a győztes kapott gól nélkül hoz le egy mérkő-
zést – a Ferencvárosnak sikerült. Közel fél óra 
elteltével Nagy Gergő törte meg a gólcsendet, 
és hiába próbálkoztak a hazaiak, nem tudtak 
egyenlíteni. A záró harmadban két újabb Fra-
di-találat született, így az 56 lövésből 3-0-s 
győzelem kerekedett. 

A DEAC igyekezett megragadni az utol-
só szalmaszálat, de negyedszerre sem bírt 
a remekül játszó FTC-vel. Bár a második 
harmad elején egy gyors gólváltás révén 
még döntetlenre állt a mérkőzés, ezután már 
csupán három vendégtalálatot láthatott a 
közönség. Pavukék 75 alkalommal lőttek 
kapura.

Ezzel a Ferencváros – 19 év után – a baj-
noki aranyért játszhat. Lapzártánkkor még 
nem dőlt el, hogy az örök rivális Újpest vagy 
a Csíkszereda lesz-e az ellenfél. A lényeget 
Nagy Gergő fogalmazta meg: „Éhesek ma-
radtunk!”     

 M. S.

Orosz túra előtt kupaezüst
Borult a papírforma a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének utolsó fordulójában, így francia ellenfél 
helyett orosz vár a Ferencvárosra a legjobb nyolc között. Itthon, a Magyar Kupa-döntőben kilencgólos hátrányt 
dolgozott le Elek Gábor csapata a Győr ellen, de fordítani már nem tudott.

Legutóbb azt írtuk, hogy a papírforma alapján a 
középdöntő zárásakor nem léphet előbbre a Fradi 
csoportja negyedik helyéről, így a másik hatos 
győztese, a Metz lesz a zöld-fehérek ellenfele  
a Final Fourba jutásért. Az utolsó körben aztán  
az addigi öt meccsén meglepetésre csak négy pon-
tot szerző CSM Bucuresti otthon döntetlent játszott 
a középdöntőben még pontnélküli Thüringer HC-
vel. Ez azt jelentette, hogy ha a később pályára lépő 
Ferencváros megveri Érden a Ljubljanát, harmadik 
lesz, és Franciaország helyett Oroszországba utaz-
hat a folytatásban.

A lányok nem számolgattak, hanem végig vezetve 
31-27-re nyertek. A négy közé jutásért így az orosz 
Rosztov-Don gárdájával csapnak össze, az első 
mérkőzés április 7-én, vasárnap 14.30-kor lesz  
az Érd Arénában.

A Magyar Kupa debreceni elődöntőjében elkerülte egymást a két 
nagy rivális, az FTC és az ETO, így mindkettő gond nélkül került 
a fináléba. Két éve a kupát hétméteresekkel a Ferencváros nyerte 
meg, tavaly pedig ugyanígy kapott ki az elődöntőben a győriektől.

Most rémálomszerűen kezdődött a találkozó, az első Fradi-gólra 
a 7. percig kellett várni, bő negyedórával később már 15-6-ra 
vezetett a tartósan csupán egyetlen magyar játékost szerepeltető 
Győr. A második félidőt hétgólos hátránnyal kezdte az FTC, 

ám a 44. percben, 22-22-nél utolérte ellenfelét a Ferencváros. 
Innentől azonban újra az ETO irányította a meccset, és végül 
32-29-re győzött.

Még egy rossz hír a végére: hét esztendő után távozik a Nép-
ligetből a spanyol Nerea Pena, aki a kevés légióst foglalkozta-
tó Fradi egyik kulcsembere. A magyarul jól beszélő átlövő azt 
mondta, addig is szeretne a BL-ben Final Fourt játszani, és újra 
bajnokságot nyerni a Ferencvárossal.         (MS)
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A továbbjutás kapujában
Fontos mérkőzést nyert meg a Ferencváros a vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. A nemzeti ünnepnapon 
idegenben győzték le az Eger csapatát, ezzel nagy lépést tettek a legjobb nyolc közé jutás felé. A magyar bajnokságban 
azonban elvesztették veretlenségüket.

A BL A-csoportjában kiemelkedik a mezőnyből a Pro Recco, az 
olasz együttes eddigi tíz mérkőzését mind megnyerte. Mögötte 
viszont nagy a tülekedés a helyezésekért, így minden meccsnek 
jelentősége van.

A legutóbbi fordulóban magyar rangadót rendeztek: az Eger a Fe-
rencvárost fogadta. A találkozó esélyese a Fradi volt, a zöld-fehérek 
ebben a szezonban két bajnoki és egy BL-mérkőzésen is legyőzték 
a hevesieket. Varga Zsolt gárdája gyorsan kétgólos előnyt szerzett, 
amit a második negyed végéig meg is tartott. A harmadik játékrészt 
4-1-re hozta az FTC, így 11-6-tal kezdődött az utolsó nyolc perc, 
amelyben az egriek kicsit kozmetikáztak az eredményen: 12-9-cel 
zárult a viadal.

Mivel a Barceloneta kikapott Reccóban, a Brescia pedig meglepe-
tésre a Dinamótól Moszkvában, a Fradi egy pontra megközelítette 
az olasz és jobb gólkülönbségével megelőzte a spanyol együttest. 
Előnye – négy körrel a vége előtt – hét pont az Egerrel és a Dina-
móval szemben, és szinte biztosra vehető a továbbjutása a nyolcas 
döntőbe, amit június 6–8. között Hannoverben rendeznek.

A magyar bajnokságban a két százszázalékos csapat, a Ferencváros 
és az OSC a Komjádi uszodában csapott össze. Kétgólos Fradi-előny 
után fordítottak a vendégek, ám a félidőben 5-3-ra Varga Dénesék 

vezettek. A harmadik negyedben semmi sem sikerült, így a záró 
játékrész kezdetén az OSC állt jobban. Az FTC 5-7 után, tizenkét 
és fél perc gólcsendet követően talált a kapuba ismét, de egyenlíteni 
nem tudott, 7-9-es vereség lett a vége.

ms

Vízi ütközet a fináléért
Idén is bejutott a női vízilabda-bajnokság legjobb négy 
csapata közé a Ferencváros. Az élet ismétli önmagát:  
a zöld-fehérek ezúttal is az Eger felülmúlásával harcolták 
ki az elődöntőt, ahol újfent az ÚVSE lesz az ellenfelük.

Az első évad alapszakaszát 2018-ban a negyedik helyen zárták a 
ferencvárosi lányok, majd az Egerrel csaptak össze a négy közé 
kerülésért. A párharc az egyik fél hetedik pontjáig tart, és mivel 
az alapszakaszban mindkétszer fölényesen nyert a Fradi, az újabb 
sima győzelemmel továbbjutott.

Most ismét negyedik lett az FTC, de csak azért szorult az azonos 
pontszámú BVSC mögé, mert egy-egy döntetlen és vereség volt a 
mérlege a zuglóiakkal szemben. A folytatásban újra az Eger várt Buj-

ka Barbaráékra, a vi-
adal ezúttal is ujjgya-
korlatnak bizonyult, 
könnyedén nyertek a 
zöld-fehérek.

Következhet megint 
az ÚVSE. Béres Ger-
gely és együttese 
nagy feladat előtt áll, 
ugyanis az újpestiek 
eddig valamennyi 
mérkőzésüket meg-

nyerték. Mi több: bajnoki mérkőzésen legutóbb 2016 novemberében 
kaptak ki, akkor a Dunaújváros verte meg őket.

A ferencvárosi szurkolók reménykednek, hogy talán éppen az 
elődöntőben jön el az a bizonyos nagy pillanat – április 6-án vagy 
10-én.

(ms)

Életműdíj Babi néninek
Az Albert Flórián-életműdíjat 2013-tól minden évben 
olyan személyt kapja, aki régóta szolgálja az FTC-t,  
és munkájával jelentősen hozzájárult a klub örökségéhez. 
Az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás- és Sportalapít-
vány kitüntetését idén a mindenki által csak Babi néni-
ként ismert Vágóné Solti Mária, az atlétikai szakosztály 
vezetője kapta.

A fradizmust már kicsi korában magába szívta, hiszen édesanyja, 
Solti Lajosné, azaz Csöpi néni az egyesület törzsszurkolója volt. 
Babi néni asztaliteniszezőként kezdte a Fradiban, aztán atletizált, 
később kézilabdázott, egyetemistaként pedig atlétaedzőként tevé-
kenykedett a klubban. Évtizedeken át tanárként dolgozott, 2007-

ben pedig visszatért 
az FTC-hez, ahol ele-
inte edzőként gyere-
kekkel foglalkozott, 
majd megválasztot-
ták az atlétikai szak-
osztály vezetőjének. 
Azóta nagy fejlődé-
sen ment keresztül a 
ferencvárosi atlétika.

Babi néni az Üllői 
úti stadionban, a Ha-
ladás elleni bajnoki 
mérkőzés előtt vette 
át az életműdíjat Al-
bert Flóriántól.

MS
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Gasztrokvíz II.
Előző kvízünkben a kerület gasztronómiai múltjáról érdeklődtünk, a mostani lapszámban pedig otthonunk vendég- 
látásának jelenéről teszünk fel kérdéseket. A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre elküldő meg-
fejtőink között Ferencváros-ajándékcsomagot sorsolunk ki.

1. Magyarország első Miche-
lin-csillagos étterme, a Costes 
a Ráday utcában található. 
Melyik esztendőben kapta 
meg az elismerést, amely  
a tökéletességet szimbolizálja 
 a szakácsművészet területén?

A) 2010
B) 2011
C) 2013

2. Mely tájegységünk gasz-
tronómiáját varázsolja  
a fővárosba a 2017 ősze óta 
a Tompa utcában található 
Paletta Budapest?

A) Villányi borvidék
B) Dél-Alföld
C) Balaton 

3. A Ferenc téren működik 
a Michelin Bib Gourmand 

minősítésű (mérsékelt árak, 
kiváló minőségű konyha) 
Petrus Restaurant, melynek 
tulajdonosa hazánk egyik 
kedvenc séfje. Kiről van szó? 

A) Palágyi Eszter
B) Feke Zoltán
C) Bíró Lajos

4. Mi a különlegessége  
a külföldi turisták által is 
kedvelt, Kinizsi utcában lévő 
Kaltenberg étteremnek? 

A) Ételkínálatukat az úgyneve-
zett fine dining vonal jellemzi 
B) Saját márkás pálinkáik már 
az élelmiszerüzletekben is el-
érhetők
C) Helyben készült kézműves 
sörök is megtalálhatók kíná-
latukban

5. Az önkormányzat idősügyi 
programjának részeként,  
havi rendszerességgel szer- 
vezik meg a Parádés Főzés 
Bartal Sándor séffel című 
programot. A mesterszakács 
hazánk legjelentősebb 
főzőiskolája, a Chefparade 
konyhafőnöke. Hol található 
a cég ferencvárosi központ-
ja?

A) Páva utca
B) Márton utca
C) Napfény utca

6. Hangulatos teraszaival, 
csodálatos pamorámájával  
a főváros egyik legnépsze-
rűbb találkozópontjává vált a 
Duna-parti Bálna Budapest. 
Melyik vendéglátóhely nem 
ott található?

A) Élesztőház
B) Jónás Kézműves Sörház
C) Esetleg Bistro 

Előző lapszámunk 
nyertese: Szabados 
Ildikó. Gratulálunk! 
Jutalma átvételével 
kapcsolatban e-mail-

ben értesítjük. 

A helyes megfejtés: 
1 – C, 2 – B, 3 – A,
 4 – B, 5 – C, 6 – A.

Fotónosztalgia a Ráday utcában
„Egy fénykép néha többet ér minden 
szónál” – állítja a Ferencvárosi  
Helytörténeti Gyűjtemény, amely  
a IX. kerületi időseket megcélozva 
múltidéző programot indított útjára.  
A kiállítótér a közönség segítéségét 
kéri, hogy az otthoni fotóalbum legér-
dekesebb darabjait megosztva együtt 
elevenítsék fel generációjuk fontosabb 
eseményeit. Az első nosztalgiaklubon 
Gagarin látogatását, valamint a 3-as 
metró átadását idézték fel.

„A teljesség felé” idősügyi program új eleme, 
a Múltidéző 60+ a Helytörténeti Gyűjtemény 
fényképtárából válogatott fotográfiák segít-
ségével eleveníti fel a 30, 40, 50 esztendő-
vel ezelőtti ferencvárosi mindennapokat, a 
gyermek- és felnőttkori emlékeket. – A kö-
zös nosztalgiabeszélgetéseken az ismert he-
lyekről és személyiségekről sokaknak eszébe 
juthat egy-egy személyes élmény, amit jól ki lehet beszélni – ezt 
reméli a klub és a gyűjtemény vezetője, Gönczi Ambrus, aki a meg-
nyitón arra kérte a megjelenteket, ha vannak olyan régi fotográfiáik, 
amelyek számukra egy érdekes pillanatot vagy eseményt mutatnak 
be, hozzák el, hogy közösen diskurálhassanak róla. 

A nosztalgiaklub első találkozóján a Helytörténeti Gyűjtemény 
választott témát, illetve korszakot. Az 1960-as és ’70-es évekből 
vetített filmhíradók, illetve fotó-összeállítások elsőbb Jurij Gagarin 
budapesti látogatását elevenítették fel. A világűrt elsőként felfedező 
űrhajós 1961. augusztus 19-én szállt le Ferihegyen, majd a belvá-
rost bejárva egy nyitott tetejű Csajkából integetett az őt ünneplő 

tömegeknek. Népszerűsége az égboltot verdeste, arcképe akkoriban 
minden gyerekjátékról visszaköszönt. A sztár asztronauta élete 
azonban röviddel űrutazása után megbicsaklott: bár szerette volna 
folytatni űrhajós karrierjét, soha többet nem léphette át a sztra-
toszféra határát. A vadászpilótaként szolgálatot teljesítő Gagarin 
1968-ban egy gyakorlat során történt balesetben hunyt el. Halálát 
azóta is összeesküvés-elméletek övezik. A második filmhíradó a 
3-as metró Nagyvárad tér–Kálvin tér közötti szakaszának átadási 
ceremóniáját mutatta be 1976. december 31-én. A közönség végül 
az egykori Mihálkovics utcai lakótelep 1977-es bontását kísérhette 
figyelemmel a gyűjtemény fényképsorozatából.              T. D.
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Gyógytorna
Március 27., április 3., 10. 
(szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub
Én táncolnék veled… 
Március 27., április 3., 10. 
(szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
Március 27., április 3., 10. 
(szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti  
és kínai energiajóga

Március 28., április 4., 11. 
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Mindentudás  
Akadémiája 

• A világtörténelem leghí-
resebb kastélyai és titkai: 

A versailles-i kastély
Március 28. (csütörtök) 
15.30 óra
Házasságkötő terem 
(Bakáts tér 1.)
• Ókori szeminárium: 
II. Ramszesz, 2. rész
Április 2. (kedd) 9.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

Vízitorna
Március 29., április 5., 12. 
(péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda 
(Lobogó u. 1.) 
Molnár Ferenc iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

A Mindent (is) Tudó(k) 
Akadémiája részeként: 
Semmittudás Egyeteme

Április 1. (hétfő) 16.00 óra
Előadó: Sándor György Kos-
suth- és Jászai Mari-díjas író, 
előadóművész, „humoralista”
Házasságkötő terem 
(Bakáts tér 1.)

Belső értékeink  
nyomában

Április 3. (szerda) 14.00 óra
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Európa 2014  
„Egészséges Élmény”  
természetjáró gyalogló 
program

Április 6. (szombat) 9.30 óra
Látogatás a veresegyházi 
Medveotthonba
Találkozó: Nyugati pályaudvar, 
jegypénztár előtti aula
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail: 
idosugy@ferencvaros.hu 
Telefon: +36/1/210-0824/2-es 
mellék

A sport, ami teljessé 
tesz – Így lettem én…

Kopeczky Lajos vendége: 
dr. Juhász István, az FTC 
egykori jobbfedezete
Április 8. (hétfő) 16.00 óra
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail: 
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 
+36/1/210-0824/2-es mellék
Claro Bisztro (Ráday u. 35.)

Macska- és 
állatbarátok klubja

Április 10. (szerda) 17.00 óra
FMK (Haller u. 27)

Orvosi előadás
A gondolat teremtő ereje
Dr. Darnói Tibor holisztikus 
orvos előadása
Április 11. (csütörtök) 
14.30 óra
Parajdi Sópince 
(Vámház krt. 11.)

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
Kreatív Műhely kézműves 
foglalkozás (Dési MH): 
április 2. (kedd)
1. csoport 9.30–11.00-ig: falvé-
dőkészítés kézi csomózással
2. csoport 11.00–12.30-ig: ka-
vics-festés, kavicsmandala-ké-
szítés és/vagy tavaszi ablakde-
koráció 3D-s papírvirág díszek 
készítése

Számítógépes  
tanfolyamok

Szent-Györgyi Albert Általá-
nos Iskola és Gimnázium 
(Lónyay u. 4/C–8.)
Általános számítógép-kezelői 
és laptoptanfolyam  
csütörtökönként 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

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 06/1/210-0824/2-es mellékű telefonszámon várjuk.

Értesítjük Önöket, hogy idősügyi munkatársaink elérhetőségei az alábbiakra változtak:
Ladányi Erika 
idősügyi koordinátor:
Tel.: 06/1/210-0824/1-es mellék
E-mail: ladanyi.erika@ferencvaros.hu, 
idosugy@ferencvaros.hu

Gallusz Bea 
idősügyi munkatárs:
Tel.: 06/1/210-0824/2-es mellék
E-mail: bea.gallusz@ferencvaros.hu, 
idosugy@ferencvaros.hu

Cím: 1092 Budapest, Bakáts utca 8. I/8. 
(15-ös kapucsengő) 
Munkaidő: hétfő: 8.00–18.00
kedd, szerda, csütörtök: 8.00–16.30
péntek: 8.00–12.30



FERENCVÁROS14 KULTÚRA

�F�o�o�l�-�M�o�o�n�_�A�6�_�u�j�s�a�g

�2�0�1�9�.� �m� � �r�c�i�u�s� �2�0�.� �1�3�:�1�5�:�0�8

A Pinceszínház  
áprilisi műsora
1., hétfő  19.00 Balázs Ágnes: Meghallgatás
3., szerda  18.30 Dixie Kings of Hungary 
   – Dixieland-klub
4., csütörtök  19.00 Tom Ziegler: Grace és Gloria
5., péntek 18.00 József Attila szerelmei  
   Pódiumbeszélgetés
8., hétfő  19.00 Tasnádi István: Paravarieté
9., kedd  19.00 Háy János: A Herner Ferike faterja
10., szerda  18.30 Dixie Kings of Hungary 
   – Dixieland-klub
11., csütörtök  19.00 Per Olov Enquist: 
   A tribádok éjszakája
12., péntek 19.00 Ismerjetek meg a szavaimról
   Irodalmi összeállítás a Magyar 
   Költészet Napja alkalmából a 
   felvilágosodástól a rendszerváltásig.
14., vasárnap 19.00 Székely Csaba: Bányavirág
15., hétfő 19.00 Balázs Ágnes: Meghallgatás
16., kedd 19.00 Tom Ziegler: Grace és Gloria
17., szerda  18.30 Dixie Kings of Hungary 
   – Dixieland-klub
18., csütörtök 19.00 Háy János: A Gézagyerek
20., szombat 11.00 Michael Ende: 
   A pokoli puncs-pancs
23., kedd 19.00 Háy János: A Herner Ferike faterja
24., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary 
   – Dixieland-klub
25., csütörtök 19.00 Stand up comedy Humortársulat: 
   Szakítópróba Orosz György 
   önálló estje Vendégek: Redenczki 
   Marcsi és Horváth Gábor
26., péntek 19.00 Per Olov Enquist: 
   A tribádok éjszakája
28., vasárnap 19.00 Háy János: A Gézagyerek

Életről, álmokról – költészettel és zenével
Zenevarázslat címmel nagy sikerű estet adott március 20-án Várnagy Andrea Ferencvárosban élő zongoraművész a Ba-
káts téri házasságkötő teremben. Vendége Rudolf Péter színművész volt, akivel filmről, színházról, családról, tervekről 
beszélgettek. 

A színész-rendező-producer megkapó őszinteséggel, ugyanakkor 
magánéletét féltő szemérmességgel tárulkozott ki a hallgatóság előtt. 
Előbb gyermekkoráról mesélt, majd családja került szóba. Elmondta: 
noha általában nehezen hoz meg döntéseket, Nagy-Kálózy Eszter 
kezét két hét ismeretség után kérte meg. Színésznő feleségével 
mindketten megszállottjai a szakmának, szeretnek együtt dolgoz-
ni. Hitvesétől rengeteg alázatot tanul, szakmailag és emberileg is 
felnéznek egymásra. Mindhárom gyermekük a művészvilágban 
találta meg a helyét, az őket összekötő erő, a mag mégis az, hogy 
a család az első. 

Rudolf Péter hangsúlyozta: a színháznak az a dolga, hogy szóra-
koztasson vagy felkavarjon, de bármilyen sötét, fájdalmas is egy 
történet, a végén úgy kell felállnunk, hogy akarjunk élni. – A szín-
ház csodája a jelenidő csodája, ott mindig nulláról indul az ember, 
mindig ugyanolyan intenzitással kell helytállnia – mondta a vendég, 
aki úgy véli, a film teljesen más műfaj. Rudolf Péter terveiről is 
szót ejtett: több hazai színházi rendezése lesz, felkérték egy külföldi 
rendezésre, valamint Ízig-vérig címmel indul egy tévésorozat is, 
amelyben forgatókönyvíróként vesz részt.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Kiváló Művész az est során sze-
rényen, őszintén, a humort és öniróniát sem mellőzve osztotta meg 
gondolatait a jelenlévőkkel. Egy olyan nagyszerű embert ismerhet-
tünk meg személyében, akit nem vakított el az évtizedek óta tartó 
siker, aki sztárallűröket mellőzve tett tanúbizonyságot az alapvető 
és legfontosabb emberi értékek, a család és a szeretet erejéről.

A rendezvény második részében koncertet adott Várnagy Andrea 
és lánya, Farkas Lili zongorán, valamint Kállay Ágnes gordonkán. 

(forrás: ferencvaros.hu)

Várnagy Andrea és Rudolf Péter
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AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA

FERENCVÁROSI  
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

ÉletMiNŐség Szalon
Március 28., csütörtök 17.00
Mit(e)vők legyünk?
Az endometriózis étrendi kezelése
Előadást tart: Lőrinczné Táborfi Julianna 
dietetikus, egészségügyi menedzser
Tükör – Az emberi kapcsolat
Előadást tart: Gyurkó István okl. orvosi-fi-
zikus, okl.gyógyszervegyész-mérnök

„HIMNUSZ A SZERELEMHEZ”
Március 29., péntek 15.00
A Ferencvárosi Művészetkedvelők 
Társaságának báli rendezvénye
Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek
Zenél: Tarnai Ágnes. Belépő: 700 Ft

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY: 
A KIS HERCEG 

Március 30., szombat 11.00
Zenés mesejáték (1 óra, szünet nélkül)
Jegyek az FMK jegypénztárában, valamint 
a jegy.hu országos hálózatán vásárolhatók.

ÁSVÁNYBÖRZE
Március 31., vasárnap 9.00
Kiállítás, vásár, bemutató. Belépő: 400 Ft

TURAY IDA SZÍNHÁZ   
ELŐADÁSA AZ FMK-BAN

Győri Péter: Mátyás madara
vidám zenés mese fiúknak és lányoknak
Béka király-bérlet
Április 2., kedd 10.00  
Mátyás király-bérlet
Április 2., kedd 14.00
Csizmás kandúr-bérlet
Április 3., szerda 10.00  

AULA GALÉRIA 
HANDMADE
Gábor Béla képzőművész-fotográfus 
kiállítása 
Megtekinthető: április 11-éig

TANFOLYAMAJÁNLÓ
GERINCJÓGA
Kezdés: április 4., csütörtök 18.45–20.15
Részvételi díj: 1800 Ft/alkalom, 4 alkalmas 
bérlet 6600 Ft, 8 alkalmas bérlet 12 600 Ft

DÉSI HUBER ISTVÁN  
MŰVELŐDÉSI HÁZ 

BÁBSZÍNHÁZ
Március 31., vasárnap 10.00
Pihipuhi – Az Aranyszamár Bábszínház 
előadása. A korlátozott férőhely miatt 

előzetes regisztráció szükséges  
a desimuvhaz@desi.hu címen. 
Belépő: 1200 Ft/fő, a babák a vendégeink! 

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

CSALÁDI KONCERT
Április 6., szombat 10.00
Katáng Zenekar: Adorján tortája 
– magyar költők megzenésített verseivel
A koncert regisztrációs jegy igénylésével 
ingyenesen látogatható, belépők átvehetők 
a Dési Művelődési Házban, nyitvatartási 
időben.

MESTER GALÉRIA  
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

SZERVEZZ VELÜNK!
Közösségi szolgálat középiskolásoknak
Minden kedden 15.30–17.30

KREATÍVAN EGYÜTT
Afrikai gyöngybatikolás workshop
Április 1., 8., 15., 29. 14.00–18.00
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Tetten érték az autótolvajt
Bejelentés érkezett a BRFK ügyeletére március 8-án reggel, hogy 
a Gubacsi úton feltörtek egy gépjárművet. A járőrök egy percen 
belül kiértek a helyszínre, ahol egy betört ablakú Volkswagen 
vezetőülésében egy férfira bukkantak, aki a gépkocsi gyújtáskap-
csolójának kábeleit kitépte, majd azokat átkötözve éppen megpró-
bálta beindítani és ellopni a járművet. A rendőrök a közelben lévő 
Hentes utcában további három feltört autót is találtak, amelyet  
a tolvaj ugyanilyen módszerrel igyekezett elvinni. A nyomozók a 
20 éves N. Róbertet elfogták, előállítását követően lopás bűntett 
kísérlete miatt gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vétele 
mellett előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

Térfigyelő kamera buktatta le
A Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2019. január 7-én feljelentést 
tett a IX. kerületi rendőrkapitányságon, mivel a kamerafelvéte-
lek visszanézésekor észrevették, hogy egy parkolásgátló oszlop 
két férfi konfliktusa miatt dőlt ki. A térfigyelő kamera felvételei 
szerint 2018. december 17-én éjjel, az Üllői út és az Ernő utca 
kereszteződésében a 31 éves M. József autójával megállt egy 
ismerőse mellett, akit többször megütött és megrúgott, aztán 
visszaült a kocsijába, és felhajtott a járdára. A sértett elugrott a 
gépjármű elől, a férfi ekkor döntötte ki a parkolásgátló oszlopot. 
A rendőrök azonosították M. Józsefet, majd 2019. március 5-én 

IX. kerületi lakcímén elfogták és előállították a kapitányságra, 
ahol súlyos testi sértés kísérlete és közúti veszélyeztetés bűntett 
miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók a férfi autójá-
ban egy engedély nélkül tartott gázriasztó fegyvert találtak, és 
lefoglalták az elkövetéskor viselt ruháit is. Az eljárás során azt is 
megállapították, hogy M. József nem rendelkezik érvényes vezetői 
engedéllyel, így vele szemben szabálysértési feljelentést is tettek. 

Iskolatársainak árulta a drogot
A IX. kerületi rendőrkapitányság munkatársai február 20-án egy 
ferencvárosi középiskolában intézkedés alá vontak egy fiatalkorú 
kínai állampolgárt, akinél – a táskája átvizsgálásakor – kábítószer-
gyanús növényi anyagmaradványt találtak. Ezt követően – a nála 
tartott házkutatáskor – droggal szennyezett őrlőket, simítózáras 
nylontasakokat és digitális mérleget foglaltak le. A büntetőeljárás 
során megállapították, hogy a fiú 2018 novembere óta rendszere-
sen, heti több alkalommal kínált marihuánás cigarettát fiatalkorú 
évfolyamtársának, melyet az iskola épülete mögött közösen szívtak 
el. Kiderült az is, hogy 2019 februárjában a tinédzser további két 
tanulónak adott el füves cigarettát, melyet szintén a tanintézmény 
mögött fogyasztottak el. A ferencvárosi rendőrök az elkövetőt 
kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt 
gyanúsítottként hallgatták ki.

RENDŐRSÉGI HÍREK 

Ferencváros Önkormányzata és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet által közösen üzemeltetett,  
egyszerűsített panaszbejelentés és lakossági kapcsolattartás céljából létrehozott,  0–24 óráig ingyenesen hívható zöldszám: 

06/80/399-999
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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: 06/70/503-5920 
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

M3 metró déli vonalszakasz-rekonstrukció  
– hamarosan indul a pótlás!
Elkezdődött a buszsávok kijelölése az Üllői út Nagyvárad tértől 
Határ útig tartó szakaszán. Az új forgalmi rendet jelző táblákat – 
letakarva, vagyis érvénytelenítve – már kihelyezték, a forgalmi 
sávok hosszanti, sárga jeleit felragasztották. A „BUSZ” feliratok a 
kivitelezés utolsó ütemében kerülnek ki. Amíg nincs kint minden 
szükséges jelzés (záróvonalak, feliratok, besorolás rendjét jelző 
táblák), addig az Üllői úton az eredeti forgalmi rend lesz érvény-
ben, tehát a közlekedők minden forgalmi sávot használhatnak.  
A buszsávok tényleges érvénybe lépéséről később külön tájékoztat-
ják a közlekedőket. A Nagyvárad téren a pótlóbuszok visszafordu-
lását elősegítő jelzőlámpás csomópontok átépítése is megkezdődött, 
a munkálatok várhatóan március végére elkészülnek.

A BKK várhatóan március 31-én átadja az elkészült északi sza-
kaszt, ez után egy héttel tervezik leállítani a Nagyvárad tértől délre 
futó vonalszakasz forgalmát. A felújítás idején a metró munkana-

pokon Újpest-központ és a Nagyvárad tér között jár. A Nagyvárad 
tér és Kőbánya-Kispest megállók között korszerű, alacsonypadlós, 
légkondicionált metrópótló buszok közlekednek majd, amelyeket a 
lehető legsűrűbb, folyamatos követéssel, csúcsidőben 45 másodper-
cenként indítanak. Hétvégén az M3-as metró csak Újpest-központ 
és a Lehel tér között jár, a Lehel tér és Kőbánya-Kispest között 
metrópótló busz viszi az utasokat. A rekonstrukció alatt számos 
tömegközlekedési változás lép életbe, a kényelmetlenségek mini-
malizálása érdekében több járatot sűrítenek, meghosszabbítanak, 
vagy indítanak be ideiglenes jelleggel. A felújítás elsősorban a 
József Attila-lakótelepen élőket érinti, számukra a BKK az M3 
metrópótlót, illetve a reggeli csúcsidőben, a Népliget kihagyásával 
a felüljárón át közlekedő M3E járatokat ajánlja. 

További, naprakész információk: www.bkk.hu. 
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Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi babák fotóit  
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Egri Franciska  
(2019. január 1.)

Csontos Noel Csaba  
(2018. október 16.)

Leotard Adéle Klára 
(2018. szeptember 24.)

Balog Letícia Néva  
(2018. augusztus 23.)


