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Folytatás a 2. oldalon

Idén is felvettük a kesztyűt
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció hazánk legnagyobb környezetvédelmi mozgalma, amelyhez 
Ferencváros Önkormányzata 2012 óta minden esztendőben csatlakozik. Ezúttal sem volt másként: a Kiserdőt mintegy 
hetven önkéntes – köztük a polgármester és több önkormányzati képviselő – tisztította meg az eldobált hulladékoktól 
március 23-án.

Az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um által meghirdetett országos projekt célja 
ismét a szűkebb és tágabb környezetünk 
megtisztítása volt. Ferencvárosban a Fenn-
tarthatósági Témahéten, a TeSzedd! akció 
során hét helyszínen zajlott szemétszedés. 
Az önkormányzat szombat délelőttre szer-
vezte meg a József Attila-lakótelepet övező 
Kiserdő kitakarítását, az eseményen az 5 
esztendőstől a 88 évesig minden korosztály 
képviseltette magát. 

A takarítás munka- és balesetvédelmi 
tájékoztatással kezdődött, amelyen arra 

is felhívták a résztvevők figyelmét, hogy 
abban az esetben, ha elszórt fecskendőt 
találnának, ne nyúljanak hozzá, mert azt 
majd a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
munkatársa szakszerűen összeszedi. 

Ezt követően az önkéntesek magukhoz 
vették a szervezők által biztosított kesztyű-
ket és szemeteszsákokat, majd a Ferencvá-
rosi Polgárőrség irányításával megkezdték 
a munkát.

Bácskai János polgármester, aki maga is 
szorgalmasan szedte a szemetet, elmond-
ta: hasonló akciókkal kell helyes maga-

tartásra nevelni a társadalmat. Hozzátette, 
az erdő belsejében, ahol már nem járnak 
emberek, nincs szemét, tehát egyértelmű, 
hogy mi magunk szennyezzük a saját kör-
nyezetünket. – Azok, akik elszórták ezt a 
sok hulladékot, most nincsenek itt, tehát  
az önkéntesek dolgoznak helyettük – közölte  
a városvezető, aki megköszönte a megjelen-
tek hasznos részvételét. – Ők mind annak 
bizonyítékai, hogy egyre többen vannak 
olyanok, akik környezetük megóvásáért, 
megszépítéséért szabadidejükből is szívesen 
áldoznak – jelentette ki. 
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A jó hangulatú, közösségépítő akcióban IX. kerületben élő magán-
személyek, a ferencvárosi székhelyű Loacker Hulladékhasznosító 
Kft. ügyvezetője és munkatársai, valamint itt tanuló középiskolások 
is részt vettek. A diákok számára ez a tevékenység az érettségi fel-
tételéül előírt közösségi szolgálatba is beszámít. A polgármesteren 
kívül Mezey István, Pál Tibor és Hidasi Gyula önkormányzati 
képviselő, valamint Zólyomi Mátyás, a FESZOFE Kft. felügyelő-bi-
zottságának elnöke is aktívan részt vett a terület megtisztításában.

A Kiserdőben összegyűlt szeméttel teli zsákokat egy helyi lakos 
platós furgonjával – több fordulóban – kifuvarozta az úttest mellé, 
megkönnyítve ezzel az FKF Zrt. számára a későbbi elszállítást.

(forrás: ferencvaros.hu)

KÖRNYEZETVÉDELEM

Folytatás az 1. oldalról Aki keres, az talál!
– A TeSzedd! akció önkénteseivel március 23-án, szombaton én is 
szemetet szedni indultam a József Attila-lakótelepi Kiserdőbe, és a 
viseletes bakancs, a kopott gumiabroncs, a kibelezett tévékészülék, 
valamint sok más eldobált hulladék mellett kincsre is bukkantam.  
Az aljnövényzetben bújt meg ez az iPhone 7-es mobiltelefon, 
amelyről kollégáim megállapították, hogy működőképes, és való-
színűleg tavaly december 28-án használták utoljára. A készülék a 
Polgármesteri Hivatalban várja gazdáját, aki ha tudja a PIN-kódot, 
elviheti – tájékoztatta lapunkat Bácskai János polgármester.

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

 

– Ez nem igazság, tanító néni! A polgármester bácsi  
az előbb egy telefonra lelt, én viszont csak ezeket  

az üres palackokat találom…

Kincskereső
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Mikrohitel Programwww.mva.hu www.mikro-hitel.hu

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány | Telefon: +36 30/376-9384
E-mail: mikrohitel@bvk.hu

Hitelcél: beruházás- és/vagy forgóeszköz-fi nanszírozás

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM
Fix ügyleti 

kamat:

3,9
százalék

max.
Futamidő: 

10
év

max.
Hitelösszeg:

2x10
millió Forint

Hogyan válhatunk  
sikeres vállalkozóvá?
A vállalkozások viszik előre a világot, ehhez pedig fiatalok kellenek – véli a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület, 
amely az önkormányzattal közös programot indítva Vállalkozásbarát Konferenciát rendezett a Corvinus Egyetemen. 
A szakmai találkozón megtudhattuk, hogyan érdemes elkezdeni saját ötletünk megvalósítását, ehhez milyen segítséget 
kaphatunk, és mely csapdákba sétálhatunk bele, ha nem vigyázunk.

A konferenciát megnyitó Bácskai János polgármester arról beszélt, 
a vállalkozások fontos szerepet töltenek be a kerület életében, 
hiszen Ferencváros a Széchenyi grófhoz hasonló, nagyot álmodó, 
kreatív vállalkozóknak köszönhetően vált meghatározó városrésszé.  
A helyhatóság pedig ehhez hűen segíti a már itt működő cégeket, 
és a fiatalok vállalkozóvá válását. Az önkormányzat pénzügyi tá-

mogatását élvező Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület ez utóbbi 
téren kíván hathatós segítséget nyújtani. A tavaly indult Vállalko-
zásbarát Ferencváros Program részeként megvalósuló konferencia 
elsősorban a fiatalokat és a kismamákat célozta meg. 

Balla Gergely egyesületi elnök szerint a 21. században felnövő 
fiatalok egyre kevésbé szeretnének alkalmazottként dolgozni, a szü-
lés után munkába visszavágyó édesanyák pedig az önfoglalkoztatás 
lehetőségét látják benne. Hozzátette, az egyetemeknek hála egyre 
több fiatal él Ferencvárosban, akik közül sokan vágnak saját üzlet 

felépítésébe, de Európában még mindig jóval kisebb a vállalkozói 
kedv, mint Amerikában vagy Ázsiában. 

Nagyot dobhat a statisztikán a nemrég indult Országos Vállal-
kozói Mentorprogram, melynek égisze alatt tapasztalt, önkéntes 
cégvezetőket vonnak be az induló kisvállalkozások fejlesztésébe. 
A főszervező azonban arra is figyelmeztetett, aki vállalkozásban 

gondolkodik, jó ha felméri – akár 
tesztek segítségével –, hogy sze-
mélyisége alkalmas-e a vállalko-
zói létre, hiszen az kockázatválla-
lással és olykor lemondásokkal, 
bizonytalansággal jár. Ezután jö-
het a célcsoport és a konkurencia 
feltérképezése, majd azt is meg 
kell határoznunk, tudunk-e job-
bat kínálni a riválisoknál, és hogy 
milyen bevételekkel kalkulálunk. 
– Ha ezeket lezongoráztuk, bát-
ran induljunk el – biztatott Balla 
Gergely, aki hozzátette: azért ne 
várjuk, hogy rögtön az első vál-
lalkozásunk sikeres lesz. 

– Fiatalként, kismamaként akár 
otthonról is fel lehet építeni egy 
sikeres vállalkozást – ezt már Bo-
zsoki Dániel, az Infotárs Egyesü-
let elnöke közölte, aki úgy véli, 
napjainkban nemcsak szervezetek 

tudnak ehhez tanácsot adni, de rengeteg interneten fellelhető, in-
gyenes oktatóanyagból is válogathatunk.

A rendezvény első előadása a vállalkozások digitális átállását 
sürgette, hiszen ma, amikor a vásárlási, hirdetési csatornák az online 
térbe tolódtak, elengedhetetlen, hogy egy cég a digitális világban is 
jelen legyen. Később tájékoztató hangzott el a fiatal vállalkozókat 
segítő pályázatokról, az online brandépítésről, az időmenedzsment-
ről, a networking előnyeiről, valamint a személyes mentorálás és a 
vállalkozásfinanszírozás lehetőségeiről.               T. D.

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.

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

Orvos házaspár kisgyermeke részére idős hölgytől, úrtól lakást venne 
holtig tartó haszonélvezet megtartása mellett. Tel.: 06/20/326-1345.

APRÓHIRDETÉS
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Újabb amerikai cégek választották 
központjuknak Ferencvárost
Flowserve Hungary Services Kft.
A világszerte 18 ezer főt foglalkoztató, te-
xasi központú multicég ipari berendezések 
tervezésével és előállításával foglalkozik, 
továbbá menedzsmentszolgáltatásokat nyújt, 
elsősorban az olaj-, a gáz- és a feldolgozó-
ipar számára. A nagyvállalat a Külső Mester 
utca–Gubacsi út közti, egykori Sertésvágó-

híd telkén épült Office Campus irodaházban 
bérelt ki egy 845 nm-es helyiséget budapesti 
mérnöki központjának.

A március 26-i irodaavató ünnepségen a 
külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, 
a korábban egyszerű termelési, kereskedel-
mi tevékenységgel jelen lévő cégek egyre 
inkább Magyarországra hozzák a magas 
hozzáadott értéket képviselő, kutatás-fej-
lesztéshez kapcsolódó munkahelyeket is. 
Hozzátette, a Debrecenben és Veszprém-
ben is működő lévő Flowserve ferencvárosi 
beruházásának értéke 3,26 milliárd forint, 
amelyhez a magyar kormány 620 millió fo-
rint vissza nem térítendő támogatást biztosít, 
tekintettel a magas kutatás-fejlesztési tartal-
mat jelentő, közel 80 mérnöki munkahelyre.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a 
Flowserve beruházása újabb előrelépést 
jelent a magyar–amerikai gazdasági együtt-
működésben. Mint mondta, a németek után 
az Egyesült Államokból érkező beruházók 
alkotják a második legnagyobb befektetői 
közösséget, a hazánkban tevékenykedő 1700 
amerikai vállalat pedig 105 ezer munkavál-
lalót foglalkoztat. 

Bácskai János, Ferencváros polgármestere 
a Pesti Napló 1902. május 2-i számában 
megjelent, a Sertésvágóhíd megnyitásáról 

szóló cikk felolvasásával kezdte beszédét, 
majd elmondta, korábban ő is egy olyan 
amerikai cégnél dolgozott mérnökként, 
amely elsők közt hozta hazánkba kuta-
tás-fejlesztési tevékenységét. Megjegyez-
te, a IX. kerület folyamatosan változik és 
fejlődik, példaként említve, hogy az egykori 
Fővámpalota ma a Corvinus Egyetem ott-

hona, a hajdani Sóház-
ban az intézmény in-
formatikai központja, 
a közraktárak helyén 
pedig a főváros egy új 
szimbóluma, a Buda-
pest Bálna működik. 
A polgármester végül 
köszönetet mondott a 
Flowserve-nek, amiért 
minket választott, és 
közölte: Ferencváros 
továbbra is örömmel 
fogadja azokat a válla-
latokat, amelyek értéke-

ket és munkahelyeket teremtenek, valamint 
iparűzési adójukkal hozzájárulnak a város-
rész gyarapodásához, megújulásához.  

Scott Rowe, a Flowserve cégcsoport el-
nöke hangsúlyozta, a beruházással erősítik 
magyarországi elkötelezettségüket, dönté-
sükhöz hozzájárult a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés lehetősége és a Budapesti Műsza-
ki Egyetemmel meglévő jó kapcsolatukból 
adódó minőségi munkaerő megléte. 

International  
Flavours & Fragrances
Budapestre telepíti 
globális pénzügyi 
szolgáltató központ-
ját az International 
Flavours & Frag-
rances (IFF) – kö-
zölte április 2-án 
az amerikai vállalat 
beruházását beje-
lentő sajtótájékozta-
tón a külgazdasági 
és külügyminiszter.  
A multinacionális 
cég a Soroksári úti 
Mill Parkban bérel 

irodát száz magyarországi alkalmazottjának. 
Szijjártó Péter közölte: az íz- és illatanyagok 
gyártásában piacvezető IFF személyenként 
négyezer eurós (nagyjából 1,3 millió forint) 
képzési támogatást kaphat fejlesztéséhez.  
A külügyminiszter a folyamatos gazdasági 
növekedésnek és a jelentős adócsökkenté-
seknek tulajdonítja, hogy hazánk világszin-
ten is a legvonzóbb befektetési lehetőségek 
egyike, Budapest pedig a nemzetközi szol-
gáltató központok népszerű célpontja.

Bácskai János polgármester kijelentette, a 
nemzetközi cégek beruházásai által a kerület 
ipari központból szolgáltatói központtá ala-
kult az elmúlt években. Elmondta, az olyan 
vállalatok, mint a Telekom, a Vodafone vagy 
a nagy bankok Ferencvárosba költözésével 
15 ezer új munkahely létesült a kerületben. 
Hozzátette: reméli, hogy a jövőben ezek a 
multicégek kutatás-fejlesztési tevékenysé-
güket is ide telepítik majd.

Rich O’Leary, az IFF pénzügyi vezér-
igazgató-helyettese közölte, a világszerte 
37 országban jelen lévő vállalat hosszú távra 
tervez Magyarországon, hiszen Budapesten 
költséghatékony és üzletbarát környezetet 
találtak. A befektetés során figyelembe vet-
ték a fejlett infrastruktúrát és a jól képzett 
munkaerőt is. A New York-i székhelyű cég 
teljes pénzügyi koordinációját ellátó ferenc-
városi központ jelenleg 50 fővel működik, 
de az év végére 100 munkavállaló foglal-
koztatása a cél, amelyhez már megkezdték 
a jelentkezők toborzását.

(MTI–Ferencváros) 
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www.toppanto.hu
06 30 246 6580

https://facebook.com/toppanto/

2019. április 23. 17:30 
Tetőtől Talpig Fejlesztő Alapítvány 

Budapest 1094 Liliom u 8.
CSALÁDI
FOGLALKOZÁS
INGYENES
de regisztrációhoz kötött!

Bemutatkoztak a lakótelepi óvodák
Belső- és Középső-Ferencváros után a József Attila-lakótelepre is megérkezett az Ovi Infó. A harmadik éve futó tájékoz-
tatósorozat idei utolsó rendezvényén az intézményválasztás előtt álló szülők mindent megtudhattak az óvodák szolgál-
tatásairól, a beiratkozás és a beszoktatás menetéről, valamint a nyílt napokról.

A Dési Huber Művelődési Házban tartott fórumon a József Atti-
la-lakótelepen működő Ugrifüles, Méhecske, Napfény és Epres 
Óvoda, valamint a Vágóhíd utcai Kerekerdő ovi vezetői mutatták 
be intézményüket. A hasonló profilú, mégis különböző lehetősé-
geket nyújtó óvodák figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra,  
a képességfejlesztésre, a mozgásra, a környezeti nevelésre, a hang-
szeres zeneismeretre, a magyarságtudat ápolására és a művészeti 
nevelésre. Több intézményben integrált nevelés folyik, ahol a sa-

játos nevelési igényű gyerekekről is – pszichológus, logopédus és 
gyógypedagógus közreműködésével – szakszerűen gondoskodnak. 
Az Ovi Infón jelen lévő szülőket Zombory Miklós alpolgármester 
megnyugtatta: minden ferencvárosi gyermeknek jut hely a kerületi 
intézményekben. – Ebben nagy segítséget nyújt Budapest legna-
gyobb befogadóképességű intézménye, a Kerekerdő Óvoda – tette 
hozzá. 

T. D.

Oviskorban is fontos  
az egészségtudatosság 
Ferencváros Önkormányzata április 4-én immár 
nyolcadik alkalommal rendezte meg az Óvodás 
Sporttalálkozó és Táncház programot, melynek idén 
is az FMK adott otthont. A rendezvényen – melynek 
célja ezúttal is az egészséges életmód, valamint  
a mozgás örömének hangsúlyozása volt – az önkor-
mányzat által fenntartott 9 óvoda 18 csoportjából 
több mint 200 gyermek vett részt. 

Az eseményt megnyitó Zombory Miklós örömének adott 
hangot, hogy ismét sok gyermek jött el a programra. Ferenc-
város óvodai nevelésért felelős alpolgármestere elmondta: 
a rendszeres testmozgást, az egészségtudatos életmódot és 
a helyes táplálkozást minél fiatalabb korban el kell kezdeni. 
A köszöntő után a kicsik két csoportra osztva kezdték meg 
a vidám, játékos délutánt. A tornateremben a gyerkőcök 
sportgyakorlatokon és sorversenyeken vettek részt a Napfény 
Óvoda pedagógusai: Tóth Franciska és Károlyi Irén irányítá-
sával. A sakkteremben pedig az Összerázó Banda biztosította 
a talpalávalót, a néptáncfoglalkozást Bán Richárd tartotta.

A jó hangulatú rendezvény végén az ovisok ajándékokat 
kaptak, melyek kiválasztásánál a szervezők szem előtt tar-
tották a program fő üzenetét: az egészséges táplálkozásra és 
mozgásra nevelést. 

(forrás: ferencvaros.hu)
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Játszótér-felújítási munkák kezdődtek két helyszínen
A Városüzemeltetési és Felújítási Iroda tájékoztatása szerint március végén megkezdődött a Tinódi játszótér, valamint 
a Mihálkovics utca 12–14. számmal szemben lévő parkban található játszótér felújítása. A munkálatok idején ezek nem 
látogathatók.

A Tinódi játszótéren – lakossági kérésre – elbontják 
a műkő folyókát és ivókutat, a medencerészben új 
homokozó létesül. A színes öntöttgumi játszófelületre 
új eszközöket: többek között fészeküléses hintát és 
trambulint helyeznek ki, a meglévő hintaállványokra 
baba-mama és bébiülőkét szerelnek. A beruházás részét 
képezi a burkolat javítása és új padok telepítése is.  
A munkálatok befejezésének határideje: 2019. május 31.

A Mihálkovics utcai játszótéren egy új, háromüléses 
hintát és egy trambulint helyeznek ki, a betonfelület 
öntöttgumi burkolatot kap. A meglévő játszóvár egyes 
elemei, valamint a csúszda megújul, a homokozó be-
tonszegélyére szintén gumiborítás kerül. A felújítás 
várhatóan 2019. május 15-éig tart.

Behajtási dilemmák a társasházakban
Hogyan vegyük rá a lakókat, hogy kifizessék közösköltség-tartozásukat? Erre a sokakat érintő kérdésre is kaphattak 
ötleteket a Közös Képviselők Klubja (KKK) legutóbbi ülésén a résztvevők, akiket a Zöld Udvar és a Társasház-felújítá-
si pályázatról is tájékoztattak. 

A Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartott találkozón Bácskai 
János polgármester, majd a klub háziasszonya, Kulpinszky Eleo-
nóra köszöntötte a megjelenteket. Az önkormányzati képviselő 
elmondta, Ferencváros fegyelmezett gazdálkodásának köszönhetően 
a Társasház-felújítási pályázat kezdeti, 150 milliós keretösszege – 
az évről évre történő emelések 
eredményeként – mostanra eléri 
a 300 millió forintot. Teszár Hed-
vig környezetvédelmi munkatárs 
a Zöld Udvar pályázat idei lehe-
tőségeit ismertette, amely a tár-
sasházak belső udvarainak zöldí-
tésére biztosít anyagi támogatást. 
A találkozó főelőadója, Weisz 
Gábor Miklós a közös költség 
behajtásának módjairól osztott 
meg műhelytitkokat. A Magyar 
Közös Képviselők Egyesületének szakmai igazgatója szerint a 
lakók ezt a költségtípust – komoly szankciók híján – hajlamosak 
könnyelműen kezelni, pedig egy szűkebb büdzsével működő tár-
sasház fenntartását már néhány havi tartozás is megnehezítheti. 

Magyarországon a lakástulajdonosok 30–40 százaléka bír közös-
költség-tartozással, a lakók mintegy 10 százalékának 5–7 hónapot 
meghaladó elmaradása van. A jelentősebb eladósodottság különösen 
az olyan házakra jellemző, ahol sok a bérbe adott lakás, és a bérlő 

– a megállapodás ellenére – nem fizeti a közös költséget. Fontos 
tudni, hogy a fizetési kötelezettség ilyenkor is a tulajdonost terheli!

A szakember szerint a felhalmozódó tartozások egyik oka, hogy  
a közös képviselők nem szeretnek bajlódni a behajtással. – Pedig az 
egyetlen jó megoldás a megelőzés – állítja Weisz Gábor, hiszen 1–5 

hónapnyi tartozás még könnyen 
menedzselhető, ám a nagyobb 
összegekre behajtást kell kérni, 
amit hosszadalmas jogi proce-
dúra követhet. Ezért arra kérte 
a közös képviselőket, hogy 2–3 
havonta szólítsák fel az adóso-
kat, a tartozásokat pedig ponto-
san tartsák nyilván a közgyűlési 
jegyzőkönyvben, hiszen ha abban 
nem szerepel összeg, perben sem 
érvényesíthető a követelés. 

– A lakók rendszabályozásának eszköze lehet az SZMSZ-ben meg-
határozott kamat vagy a jelzálogbejegyzés elrettentő ereje, de az 
esetleges ügyvédi felszólítás és fizetési meghagyás borsos díjának 
ismertetése is tettekre sarkallhat. Kiváltképp hatásos, ha a végre-
hajtótól kérjük a tulajdonos autójának lefoglalását, illetve értéke-
sítését. Ilyenkor valahogy azonnal előkerül a pénz – szemezgetett 
trükkjeiből az előadó.

T. D.

Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdál-
kodási és Környezetvédelmi Bizottsága Zöld Udvar 2019 címmel 
pályázatot hirdet a IX. kerület területén lévő társasházak részére.

A kiírás célja: a társasházak belső udvarán közös zöld terü-
letek létrehozása, valamint a meglévő kertek zöld felületeinek 
növelése, fejlesztése.

A pályázat keretösszege: 7 millió Ft. A támogatás utófinanszíro-
zású, vissza nem térítendő, intenzitása 50 százalékos.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. június 14., péntek 12 óra

További információ: www.ferencvaros.hu

FELHÍVÁS: ZÖLD UDVAR PÁLYÁZAT
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A fogágybetegség növeli más  
megbetegedések kialakulásának 
kockázatát is 
A magyar felnőttek legalább 50 százaléka érintett valamilyen súlyosságú fogágybetegségben, amely során nem csupán  
a fogat rögzítő szövetek károsodnak, de a véráramba jutó baktériumok a test más, szájüregtől távoli részeiben  
is okozhatnak elváltozásokat. 

– A nem megfelelő szájhigiéné 
következtében a felnőtt magyar 
lakosság fele érintett valamilyen 
súlyosságú fogágybetegségben. 
Előrehaladottabb stádiumban ez 
kétszeresére növeli a szívinfar-
ktus és az agyvérzés kockázatát, 
valamint kétszer nagyobb esély-
lyel alakulhat ki Alzheimer-kór, 
illetve a cukorbetegek állapotát 
is kedvezőtlenül befolyásol-
ja – mondta Bartha Károly, a 
Konzerváló Fogászati Klinika 
igazgatóhelyettese. Hozzátette: 
terhesség idején csekély meny-
nyiségű lepedék mellett is ínygyulladás 
alakulhat ki, ami a második és harmadik 
trimeszter között a legsúlyosabb. A vá-
randós anya fogágybetegsége mintegy 
nyolcszorosára növeli a koraszülés, vagy  
a kis születési súly esélyét. 

A szakember arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a nem megfelelő fogmosás miatt 
bármely egészséges embernél kialakulhat 
ínygyulladás, ami a fogágybetegség előfu-
tára. A fogszuvasodás megjelenését pedig  
a nassolás vagy a cukros italok fogyasz-
tása is elősegíti. Ennek hatására ugyanis a 
szájban tartósan olyan savas közeg alakul 
ki, ami károsítja a fogfelszínt, vagyis kiol-

dódnak az ásványok, a zománc regeneráló-
dására pedig lényegesen kevesebb idő áll 
rendelkezésre. 

A fogszuvasodás és fogínygyulladás Ma-
gyarországon népbetegségnek számít, pedig 
mindkettő megelőzhető, illetve visszafordít-
ható lenne helyes fogmosási technikával és 
legalább félévenkénti kontrollal. A klini-
ka igazgatóhelyettese ezért azt tanácsolja, 
hogy rendszeresen keressék fel a fogászati 
rendelést, és ne várják meg, míg fájdalom 
jelentkezik. Hangsúlyozta: a szűrővizsgálat 
nemcsak a szájüregi elváltozások időben 
történő felismerése végett fontos, hanem 
általános megbetegedésekre, mint például 

a cukorbetegségre vagy a vérsze-
génységre utaló jelek is észlelhe-
tők lehetnek.

A szakértő közölte, nagyon fon-
tos a helyes fogmosási technika, 
amit otthon mi magunk is elle-
nőrizhetünk úgynevezett plakk- 
festő tablettákkal. Az ezekben ta-
lálható ártalmatlan festékanyag 
megszínezi a fogak felszínén ma-
radt lepedéket, megmutatva azo-
kat a területeket, ahol a fogmosás 
nem volt eléggé hatékony. – A 
fogkefe vízszintes húzogatása – 
főleg ha közben erősen nyomjuk 

is – a fognyak kopását okozhatja. Kis fejű és 
puha fogkefe használata javasolt, amit há-
romhavonta ajánlott cserélni – hansúlyozta 
a fogorvos, aki arról is beszélt, hogy zárt 
fogsorban a fogközök területe fogkefével 
nem érhető el, az ott lévő lepedék csak 
fogselyemmel, illetve fogköztisztítóval tá-
volítható el. Kijelentette: a szájvíz haszná-
lata nem helyettesít a fogmosást, mivel a 
lepedék csak mechanikusan, dörzsöléssel 
távolítható el. Fontos, hogy étkezés után 
leghamarabb fél óra elteltével tanácsos fogat 
mosni, időt kell hagyni ugyanis arra, hogy a 
fogzománcba visszaépüljenek a kioldódott 
ásványi anyagok.  (forrás: Semmelweis Egyetem) 
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Dupla zöld-fehér hokiarany
Huszonkét év után ismét bajnok lett a Ferencváros jégkorongcsapata – méghozzá duplán. Mivel az Erste Liga döntő-
jébe a Fradi mellett a Csíkszereda jutott be, az FTC már 26-szoros magyar bajnokként léphetett jégre a fináléban.  
És ha már ott volt, ismét megmutatta, hogy ki az úr a háznál: 4-1-es összesítéssel legyőzte az erdélyi együttest, ezzel  
– első ízben – megnyerte a 2008-ban létrehozott nemzetközi sorozatot.

Az elődöntőből a Fradi söpréssel (4-0), a Csíkszereda az Újpest 
4-2-es legyőzésével jutott a fináléba, így a zöld-fehérek öt nappal 
többet pihenhettek az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc 
első mérkőzése előtt. Ez meg is látszott a játékukon, csak éppen 
fordított előjellel. Tompák, pontatlanok, szokatlanul erőtlenek 
voltak a ferencvárosiak, így váratlan vereséggel kezdődött a nagy-
döntő (3-7).

Másnap aztán egy teljesen más Ferencváros korcsolyázott ki  
a jégre, amely a 32. percben már 7-2-re vezetett. Az eredmény a 
meccs végéig nem változott, így a két budapesti ütközet után 1-1-re 
állt a finálé. A vereséget nehezen viselték az erdélyiek, a játékosok 
egy része mellett a vezetők is sportszerűtlenül viselkedtek.

A Vákár Lajos Sportcsarnokban lejátszott harmadik, hatalmas 
iramú összecsapáson is – a hosszabbításban – az FTC diadalmas-
kodott, ezzel átvette a vezetést az összesítésben. Ebben az évadban 
ez volt a Ferencváros első győzelme Csíkszeredában.

De szép lenne másodszor is ünnepelni a csíki katlanban – re-
ménykedtek az Erdélybe rándult drukkerek, akiknek teljesült az 
óhaja. A fordulatos negyedik mérkőzés vége felé úgy tűnt, ismét 
ráadás vár a gárdákra, ám az 57. percben újra vezetett az FTC, és 
előnyét megőrizte a találkozó végéig (3-2).

A két csíki győzelem után bajnokavatásra érkeztek Pesterzsébet-
re a Fradi-szurkolók. Az első harmadot nagyon megnyomták a 
vendégek, és a 10. percben megszerezte a vezetést a Csíkszereda.  
A pihenőt követően sem akart összejönni az egyenlítés, pedig egyre 
inkább érezni lehetett: az első gól átszakíthatja azt a bizonyos 
gátat a játékosokban. A 34. percben aztán megtörtént a várva várt 
pillanat, és még ugyanebben a minutumban újabb találat került 
az FTC neve mellé. Majd jött a harmadik gól, a záró játékrész 
elején pedig Nagy Gergő bombájával végleg eldőlt a meccs.  
Az ötödiknél már zúgott az „Izzik a csarnok, itt a magyar bajnok!” 
rigmus, és bár a végén szépítettek az erdélyiek (5-2), a dudaszó 
után szomorúan nézhették, ahogy a zöld-fehérek együtt ünnepel-
nek közönségükkel. Az egykor a Fradiban nevelkedett és évekig 
itt hokizó Fodor Szabolcs pedig első felnőttcsapatnál edzőként 
eltöltött idénye végén két aranyérmet is hazavihetett.

A trófeák mellett egyéb elismerés is jutott a fradistáknak: a sze-
zon legjobb csatára Nagy Gergő, a döntő legértékesebb játékosa 
pedig Pavuk Attila lett két góllal és hat gólpasszal.

M. S.

Tizenévesen is a legjobbak
Nagyszerű teljesítményt nyújt a felnőtt NB II Északi csoportjában a Ferenc-
város férfi ifjúsági kézilabdacsapata. A zöld-fehérek három fordulóval az évad 
vége előtt már megnyerték a bajnoki címet, és feljutottak az NB I/B-be.

Az FTC nagy súlyt fektet az utánpótlás-ne-
velésre a férfi kézilabdázóknál is, hiszen a 
cél az, hogy a jelenleg az NB I középmező-
nyébe tartozó felnőttcsapat gerincét belátha-
tó időn belül a Népligetben felnevelkedett 
fiatalok alkossák. Az elgondolás helyességét 
igazolja, hogy a Kiss György vezetőedző ál-
tal irányított ifjúsági együttesből már többen 
is szerepeltek az élvonalban.

A zöld-fehérek az őszi idény elején két-
szer is szoros küzdelmet vívtak aktuális 
ellenfelükkel, csupán egy-egy góllal győz-
tek Budakalászon és otthon a TFSE ellen, 
majd Pilisvörösváron a félidei vezetés után 

beleszaladtak egy 33-27-es verségbe. Ennek 
ellenére végig az élen álltak, mert legfőbb 
riválisaik többször is botlottak.

A tavaszi idényt egy rekorddöntéssel kezd-
ték a zöldek – 50 gólt lőttek a MAFC-nak –, 
majd sorra aratták győzelmeiket. Az első fél- 
időben rendre jól tartották magukat ellenfe-
leik, ám a második játékrészben valamennyit 
felőrölték Lukács Péterék. Amikor március 
végén a mögöttük álló Pilisvörösvár is így 
járt az Elek Gyula Arénában, lényegében 
eldőlt, hogy a Fradi lesz a bajnok. Azóta két 
meccset játszott a gárda, és magabiztosan 
robogott az aranyérem felé, amelyet három 

fordulóval a zárás előtt papíron már is meg-
szerzett. Így ősztől az első két osztályban 
egyaránt szerepel majd egy Ferencváros 
nevű együttes.

(ms)
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Három bajnok a szorítóban
A Madárfészek Ökölvívó Akadémián, azaz az újpesti Halassy Olivér 
Sportközpontban rendezték meg a sportág idei Budapest-bajnoksá-
gát. A Ferencváros bokszolói három súlycsoportban végeztek az első 
helyen.

A Budapest-bajnokság első versenynapján a zöld-fehérek közül a 64 kg-os 
súlycsoportban az első felnőtt viadalán induló Rostás Armandó lépett szorítóba, 
mérkőzése a 2. menetben ért véget Potássy ellen, míg a 81 kg-osok között Tallósi 
Péter már az 1. menetben lerendezte a továbbjutás kérdését Gáspárral szemben.

Másnap Rostás folytatta remeklését, ismét a második menetben fejezte be 
a meccset, a szenvedő fél ezúttal Gábor volt, Tallósi pedig 5:0-s pontozással 
győzte le Demendit. Kesztyűt húzott az 52 kg-os kategóriában Szaka István is, 
aki 4-1-re verte meg Virbánt, ezzel aranyérmes lett. A zárónapon Rostás Gomb-
kötőt, míg Tallósi Lokárt győzte le magabiztosan. Utóbbi zsinórban harmadszor 
nyerte meg súlycsoportját, Rostást pedig a torna legjobb felnőtt ökölvívójának 
választották.                  (m)

Tíz érem az úszóbajnokságon
A Debreceni Sportuszodában rendezték meg a 2019-es felnőtt úszó országos bajnokságot, amely a világbajnoki csapat 
összeállítását is nagyrészt meghatározta. A Ferencváros sportolói két-két arany- és ezüst-, valamint hat bronzérmet 
szereztek a viadalon.

A bajnokság első napján háromszor szólítottak Fradi-úszót az 
eredményhirdetéshez. Külön említést érdemelt Szilágyi 
Liliána teljesítménye, aki 200 pillan-
gón Hosszú Katinkát megelőzve lett 
ezüstérmes. A férfiaknál Biczó Bence 
ugyanebben a számban a harma-
dik helyen végzett, csakúgy, 
mint Mihályvári-Farkas 
Viktória 800 gyorson.

A második napon három 
bronzzal gyarapodott a fe-
rencvárosiak éremgyűj-
teménye. Szokol Szonja 
50 pillangón, Verrasztó 
Dávid 200 vegyesen, 
a Biczó Bence, Hímer 
Krisztofer, Török Do-
minik Márk, Verrasztó 
Dávid összetételű kvar-
tett a 4x200-as gyorsvál-
tóban állhatott fel a dobogó 

harmadik fokára. A nap utolsó számában megszületett az FTC első 
aranya az ob-n, a Verrasztó Evelyn, Fehérvári Réka, 

Mihályvári-Farkas Viktória, Szilágyi Liliána 
összeállítású négyes megnyerte a 4x200-as 

gyorsváltót.
A következő versenynapon minden 

éremfajtából szereztek egyet a 
zöld-fehérek. Verrasztó Dávid 400 
vegyesen hozta a papírformát, és 

győzött, a Szilágyi Liliána, Szo-
kol Szonja, Fehérvári Réka, 
Verrasztó Evelyn alkotta csa-
pat második lett a 4x100-as 
gyorsváltóban, Evelyn pedig 
100 gyorson harmadikként 
ért célba.
Az ob zárónapján is a lá-

nyoknak tapsolhattunk, Szil-
ágyi ezüstöt szerzett 100 pil-

langón, Mihályvári-Farkas pedig 
bronzot 1500 gyorson.           (MS)

Pengés diákok
A budapesti BOK Csarnok adott otthont a vívók országos diákolimpiájának. A Ferencváros egyre sikeresebb fiatal-
jai közül többen is pástra léptek iskolájuk színeiben, és ismét igazolták tehetségüket.

A fiúknál a tőrözők V. korcsoportjában 
az idősebbek között is gyakran remeklő 
Szemes Gergő hozta a papírformát, és az 
élen végzett; Horváth Soma ötödik lett. 
Gergő a csapatversenyben is jól teljesített, 
a Budapesti Kolping Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium 
együttesét segítette a VI. korcsoportban az 

első helyhez. A IV. korcsoportban Skorka 
Csongor bronzérmet szerzett, Horváth 
Keán hatodikként zárt.

Szemes Gergő még egy díjkiosztóra volt 
hivatalos: a Magyar Kupa-sorozatban a 
kadetkorosztályban óriási fölénnyel győ-
zött, így megvédte egy évvel korábbi el-
sőségét. A lányoknál szintén a tőrözők V. 

korcsoportjában örülhettünk ferencvárosi 
aranynak: Fekete Hanga nagyszerű vívás-
sal győzött; klubtársa, Tölgyesi Zsófia a 
dobogó harmadik fokára állhatott fel, míg 
Szapanidu Szofia az ötödik helyen végzett. 
Utóbbi a Fazekas Mihály Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gimnázium csapatával 
ezüstérmes lett a VI. korcsoportban.   (ms)

Fehérvári Réka, Szilágyi Liliána, Verrasztó Evelyn, Szokol Szonja

Rostás Armandó és Tallósi Péter
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Kedves Olvasóink!
Litkai Gergely felajánlásának köszönhetően kvízünk nyertese 
– a szokásos Ferencváros-ajándékcsomag mellett – ez alkalommal egy párosbelépőt  
is nyer a Dumaszínház április 24-i Four Stars előadására, amelyen Kőhalmi Zoltán,  
a Szomszédnéni Produkciós Iroda, Bellus István és Csenki Attila lesz a fellépő.

Helytörténeti 
kvíz
A helyes válaszokat a szerkeszto-
seg@ferencvaros.hu címre elküldő 
megfejtőink között Ferencvá-
ros-ajándékcsomagot és a Duma-
színház április 24-i előadására 
szóló párosbelépőt sorsolunk ki.

1. A Tűzoltó utca 15. számú ház 
falán látható egy emléktábla, amely 
a magyar rádiózás elindítójának állít 
emléket. Ki ő?

A) Bartoniek Géza 
B) Magyari Endre 
C) Prokopp Sándor

2. A felsoroltak közül melyik legendás 
színész volt a Fradi alapítója, dr. 
Springer Ferenc unokája?

A) Bárdy György 
B) Mensáros László 
C) Sinkovits Imre

3. Május 4–5-én rendezik meg a Bu-
dapest100-at, amelyen ez alkalommal 
is több IX. kerületi lakóház nyitja meg 
kapuit a nagyközönség előtt. Melyik 
stílusirányzat áll idén a középpontban? 

A) Art deco 
B) Bauhaus 
C) Szecesszió

4. Mit ábrázol a Lónyay Utcai Re-
formátus Gimnázium Közraktár utcai 
homlokzatának domborműve, Lajos 
József 1965-ös alkotása?

A) Kálvin Jánost 
B) Dunai halászokat 
C) Zodiákust

5. Ferencvárosban utca van elnevezve 
Laczkovich Jánosról. Ki volt ő?

A) Huszárkapitány, a magyar jakobi-
nus mozgalom egyik vezetője 
B) A Közgazdaságtudományi (ma 
Corvinus) Egyetem első rektora 
C) Egy valaha itt működő hajlítottbú-
tor-gyár tulajdonosa

6. Melyik utcát hívták korábban  
Markusovszky utcának (amelyen  
hajdanán villamos is járt)?

A) Lónyay utca 
B) Toronyház utca 
C) Fék utca

Nevetés  
mellékhatások nélkül
Az 1980-as évek végén utcai gegekkel robbant a köztudatba, később az or-
szág „Sándorgyurijaként” emlegették, 2014-ben pedig a Nemzet Művésze lett. 
Sándor György Kossuth-díjas „humoralista” 81. születésnapja előtt az idősek-
nek szervezett Mindentudás Akadémiája vendégeként Semmittudás Egyeteme 
című előadásával lépett a ferencvárosi közönség elé.

– 

– Ne szégyelljenek kimenni közben a vécére, majd elkezdek hangosabban beszélni – 
kezdte előadását a veterán nevettető, aki ezúttal is hamar kacagásra sarkallta közönségét. 
Nyelvi leleményekkel tűzdelt, impulzív előadásában mesélt Öveges professzorra hasonlító 
fizikatanáráról, Tehet Egonról, aki szerint a fizika lényege, hogy elképzeljük a nem látható 
dolgokat. – Erre a képességre pedig nekünk, magyaroknak, mivel kis kelet-közép-európai 
ország vagyunk, nagy szükségünk van – jelentette ki. Sztorizott arról is, hogyan vette el 
ifjúságát és nyarait a matematika, mivel hol pótvizsgára készült, hol évet ismételt. Paro-
dizálta régi tanárát, Zsazsa nénit, majd megidézett szülői értekezleteket, kacagtató tan- és 
testnevelésórákat, de az ellenőrzőbe írt tanári dorgálások felelevenítése sem maradt el. 
Műsora második részében tanítómesterére, Karinthy Frigyesre emlékezett, és az Így írtok 
ti... tiszteletére stílusparódiákat adott elő a magyar irodalom klasszikusairól.

Sándor György 1965-ben, az Egyetemi Színpadon „Emlékszem még nagyanyámra” 
címmel tartotta első önálló estjét. Később állandó fellépője volt a Vidám és a Mikroszkóp 
Színpadnak, közben számos könyvet írt, publikált a Magyar Nemzetbe, az Új Magyaror-
szágba és a Hócipőbe is. Nagy Bandó Andrással nyolcrészes beszélgetést folytatott a Pécsi 
Harmadik Színházban, ami később kötetben is megjelent. Legtöbbünknek mégis az ugrik 
be róla, ahogy az utcán félbolond turistaként kér útbaigazítást a meglepett járókelőktől, 
akik elé térkép helyett Burda szabásmintát tart. Felsorolhatatlanul sok állami, társadalmi, 
szakmai elismerése közt ott a Kossuth-, a Jászai Mari- és a Prima díj, a Karinthy-gyűrű, 
a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, valamint a Magyar Örökség Díj is. 80. 
születésnapjára új műsort állított össze, amit azóta is játszik a Rózsavölgyi Szalonban, de 
állítja, hamarosan abbahagyja a fellépéseket.

T. D.

Előző lapszámunk nyertese: Szalai 
Alex. Gratulálunk! Jutalma átvételével 
kapcsolatban e-mailben értesítjük.  
A helyes megfejtés:  
1 – A, 2 – C, 3 – B, 4 – C, 5 – A, 6 – A.
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Idősügyi programajánló
IDŐSÜGY

Gyógytorna
Április 10., 17., 24. (szerda) 
11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub
Én táncolnék veled… 
Április 10., 17., 24. (szerda) 
14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
Április 10., 17., 24. (szerda) 
15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Macska- és 
állatbarátok klubja

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

Fiatalító tibeti  
és kínai energiajóga

Április 11., 18., 25. (csütörtök) 
10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Orvosi előadás
A gondolat teremtő ereje
Dr. Darnói Tibor előadása

Április 11. (csütörtök) 
14.30 óra
Parajdi Sópince (Vámház körút 11.)

Vízitorna
Április 12., 26. (péntek) 
16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda 
(Lobogó u. 1.) 
Molnár Ferenc iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

Parádés Főzés  
Bartal Sándor séffel

Április 15. (hétfő) 10.00 óra
Amerikai menü: kukoricás 
„chowder” (sűrű, burgonyás-
kukoricás leves) és amerikai 
palacsinta
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Fogadj Örökbe 
Egy Parkot!

A Ferencvárosi Gyermek- 
és Ifjúsági Önkormányzattal 
közös akcióban megtisztítjuk 
a Nyúldombot
Április 15. (hétfő) 14.00 óra
Előzetes regisztráció:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
+36/1/210-0824/2-es mellék

Magademésztő
József Attila és Babits Mihály 
kapcsolatát 
Dénes Viktor és Farkas Ádám 
színművész mutatja be
Április 16. (kedd) 11.30 óra
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
+36/1/210-0824/2-es mellék
FSZEK Börzsöny utcai könyvtár 

Board Game Café – 
Szenior társasjátékklub

Április 16. (kedd) 15.00 óra
Ferenc krt. 17. 

Európa 2024 
kardiogyaloglás

Április 18. (csütörtök) 10.00 óra
Helyszín/gyülekező: Ferenc tér
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
+36/1/210-0824/2-es mellék

Filmklub
Fantomas (1964) francia–olasz 
akció-vígjáték
Főszereplők: Louis de Funes 
és Jean Marais
Április 18. (csütörtök) 15.00 óra

Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

Helytörténeti séta a  
Költészet Napja alkalmából 

Április 25. (csütörtök) 10.00 óra
Találkozó: Boráros tér, 
Borárús szobor
Végállomás: József Attila 
Emlékhely (Gát u. 3.)

Mindentudás  
Akadémiája 

A világtörténelem leghíresebb 
kastélyai és titkai: 
• El Escorial kastély,  

Spanyolország
Április 25. (csütörtök) 15.30 óra
Házasságkötő terem 
(Bakáts tér 1.)

Nevetés és sírás
Portisch Lajos (basszbariton) 
Schubert-dalokat énekel
Közreműködik: Zöld Ildikó 
(szoprán) és Hegedűs Valér 
(zongoraművész)
Április 29. (hétfő) 16.00 óra
Ádám Jenő Zeneiskola 
(Köztelek u. 8.)
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Iskolateremtő mesterek 
König Róbert és König Frigyes művész testvérpár kiállítása nyílt 
meg április 2-án a Ráday utca 47. alatti Art 9 Galériában. Kö-
szöntőjében Kállay Gáborné az alkotókhoz fűződő személyes 
kötődéséről beszélt, hiszen férje jó barátságot ápolt a 2014-ben 
elhunyt Róberttel, gyakran zenélt tárlatmegnyitóin. Ferencváros 
kultúráért felelős alpolgármestere örömének adott hangot, hogy  

a többszörösére bővült Art9 Galéria a jövőben befogadja Ferencvá-
ros határon túli testvérvárosainak kiállításait, valamint teret biztosít 
helyi fiatalok bemutatkozásának is. Az április 26-áig megtekinthető 
tárlaton König Róbert 30 esztendeje festett alkotásait, illetve König 
Frigyes 2018–2019-ben készült képeit mutatják be. 

Ferencvárosban forgatták: 
The Alienist
Az elmúlt években London után Budapest vált a második 
legnépszerűbb forgatási helyszínné Európában. A nemzet-
közi filmesek egymásnak adják a kilincset a fővárosban, 
változatos építményei és nagyszerű adottságai miatt Fe-
rencváros is felkapott lett a külföldi stábok körében. Most 
induló rovatunkban azokat a filmeket, tévésorozatokat mu-
tatjuk be, amelyeket többek közt kerületünkben forgattak.

A 2017-ben több ferencvárosi helyszínen – köztük a Kinizsi, a Ló-
nyay, a Mester, valamint az Erkel utcában – forgatott The Alienist 
(elmeorvos, elmeszakértő) című 10 részes kosztümös krimisoro-
zatot 2018-ban mutatták be az amerikai TNT filmcsatornán, amely 
azóta már a Netflixen is elérhető. A széria Caleb Carr azonos című 
regénye alapján íródott, és 1896-ban, New Yorkban játszódik, ahol 
egy sorozatgyilkos szedi áldozatait. 

A város vezetői eltussolnák az ügyet, ám egy csapat titkos nyomo-
zásba kezd. Ennek a nyomozócsoportnak tagja Laszlo Kreizler, a 
magyar származású bűnügyi orvosszakértő; John Schuyler Moore, 
a New York Times újságírója; valamint Sara Howard, a metropo-
lisz rendőrségének első női alkalmazottja. Utóbbi figurát Dakota 
Fanning alakította, partnere a német Daniel Brühl és a brit Luke 
Evans volt Kreizler, illetve Moore szerepében. 

Az amerikai sorozat alkotói jelentős összeget, közel 21 milliárd 
forintot költöttek el a magyarországi gyártásra. A rákospalotai 
Origo Filmstúdióban egy komplett New York set-et is megépítet-

tek, amely Luke Evanst is lenyűgözte, aki egy werkfilmben be is 
mutatta a díszletet.

A forgatás amerikai helyszíneinek alteregója volt többek között 
a Ferencvárosban lévő Lónyay utca, a lipótvárosi Szabadság tér 
és Adria palota, de az epizódokban számos más, ismert budapesti 
épület is feltűnik. A figyelmes néző felfedezheti a Magyar Álla-
mi Operaházat, a Baross utcai Wenckheim palotát (Szabó Ervin 
könyvtár), valamint a Király gyógyfürdő törökfürdő csarnokát is.

A második évad forgatásának előkészületei már javában zajlanak.
(forrás: filmturista.blog.hu)

Dakota Fanning, Daniel Brühl és Luke Evans
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AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA

FERENCVÁROSI  
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

STRÓFA TRIÓ VERS-ZENE KLUB 
Április 13., szombat 18.00
A Strófa Trió 2006 áprilisában alakult, a 
magyar és a világirodalom költeményeiből 
állítja össze zenés műsorát. Programjukban 
a klasszikus és a kortárs irodalom versei 
egyaránt megtalálhatók. Belépő: 600 Ft

VI. INTERDISZCIPLINÁRIS HOLISZTIKUS 
ÉLETMÓD KONGRESSZUS

Április 13., szombat 9.00–18.00
Április 14., vasárnap 8.00–13.30
Téma: a gyógyítók egészsége
info@mkhoa.hu és www.mkhoa.hu

20 ÉVES A KOLO KLUB 
Április 17., szerda 19.30
Belépő: 700 Ft

FMK GYERMEKSZÍNHÁZ
SZÓLÓ SZŐLŐ BÉRLET
Április 16., kedd 10.00
LÚDAS MATYI
Az Apolló Színház előadása
Szólójegy ára: 900 Ft
A bérlet ára: 1900 Ft/3 alkalom

AULA GALÉRIA 
Április 12., péntek 18.00
FÉNYFORGÁCSOK
Forgács István fotóművész kiállítása

HÚSVÉTVÁRÓ SZÜNIDEI 
JÁTSZÓHÁZ 

Április 18., csütörtök 
Az FMK és a FEGYIÖK közös rendezvénye
16.00 Állatsimogató, 17.30 Höcögő Táncház

JÓZSEF ATTILA EMLÉKHELY

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS,
DÍJÁTADÓ ÉS KOSZORÚZÁS 

Április 11., csütörtök 11.00
Ferencváros József Attila díjának átadása.
A József Attila-emlékhelyek együttműködé-
sében megvalósuló „Visz a vonat” országos
programsorozat bejelentése és sajtótájékoz-
tatója

DÉSI HUBER ISTVÁN  
MŰVELŐDÉSI HÁZ 

„ALKOTÁSAINK RÓLUNK  
BESZÉLNEK” 

Április 13., szombat 13.00
A Somogyiak Baráti Köre kiállítása
A tárlatot megnyitja: Kállay Gáborné alpol-
gármester. Fővédnök: Móring József Attila, 
Somogy megyei országgyűlési képviselő, 
az Országgyűlés jegyzője. 
Megtekinthető: május 12-éig.

TÁNCHÁZ 

Április 14., vasárnap
Húsvétváró családi táncház a Bartók 

Táncegyüttessel. Kézműveskedés  
10 órától; tánc-, népdal- és népijáték-
tanítás 11 órától.
Belépő: 500 Ft/fő (felnőtt- és gyerekjegy 
2 éves kortól)

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

KOSZORÚZÁS ÉS ÜNNEPI MŰSOR 
Április 11., csütörtök 13.00
József Attila-emléktáblánál
Valéria tér (Pöttyös–Dési Huber u. sarok)

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

KÖLTÉSZET NAPI 
VERSILLUSZTRÁCIÓS PÁLYÁZAT

Kiállításmegnyitó és eredményhirdetés
Április 11., csütörtök 15.00

MESTER GALÉRIA  
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

KREATÍVAN VELÜNK 

Megelevenítjük kedvenc verseinket
Április 10., szerda 14.00–15.30

KIÁLLÍTÁS 

Április 12., péntek 16.00
A SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium 
művészeti szakos diákjainak 
tárlatmegnyitója. 
Megtekinthető: április 30-áig
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RENDŐRSÉGI HÍR 
Kapós volt a lopott Lada
Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést egy ócsai lakos, akinek 
március 18-án, a Soroksári útról eltulajdonították Lada 1200-as 
gépkocsiját. A nyomozóhatóság március 20-án az esti órákban 
Érden, J. András helyi lakosnál megtalálta az autót. A férfi ki-
hallgatásakor elmondta, hogy a személygépkocsit aznap délután 
vásárolta meg M. Sándortól Budapest XXI. kerületében. M. Sándor 

elszámoltatása során közölte, hogy a járművet ugyancsak már-
cius 20-án a hajnali órákban vette meg P. László budapesti és H. 
András ormosbányai lakostól. Nevezetteket szintén előállították 
a IX. kerületi rendőrkapitányságra, ahol H. András teljes körű 
beismerő vallomást tett. A másik három személyt orgazdaság 
megalapozott gyanúja miatt vonták eljárás alá. A gyanúsítottak 
szabadlábon védekeznek.

A tanulás sikere a motiváción múlik
Egyre többet követelő világunkban nem nehéz lemaradni, akár az iskolában sem. Elég egy elakadás a tananyag megér-
tésében vagy egy hosszabb betegség, és – segítség nélkül – máris nehezen behozható a hátrány. Az Üllői út 87. szám alatt 
működő Ferencvárosi Tanoda rászoruló gyerekeket korrepetál minden létező tantárgyból, miközben odafigyel a tanu-
lási nehézségek mögött megbúvó pszicho-szociális okokra is. A tanodát fenntartó Közért Egyesület vezetőjével, Vámosi 
Ákossal beszélgettünk.

• Minden szolgáltatásotok térítésmentes, miből tartja fenn 
magát az egyesület?

Tizenöt éve indultunk Dzsumbuj Help néven, ami több szervezet 
kooperációjával alakult át az ország első tanodájává. A Tűzoltó–
Viola utca sarkáról költöztünk át ide, itt május óta folyik a tanítás. 
Korábban különböző pályázatokból éltünk, ám az egyik megszűnése 
komoly pénzügyi vákuumot teremtett. Mivel az önkormányzat – 
amely korábban is támogatóként állt mellettünk – látta, hogy elkö-
telezettek és lelkesek vagyunk, úgy döntött, főfinanszírozóvá lép 
elő. Vannak magánadományozóink is, de Ferencváros a legnagyobb 
támogatónk. Örömteli fejlemény, hogy a kormány idén átszervezi  
a tanodák finanszírozási rendszerét, ami a jövőben rendszeres állami 
dotációt biztosíthat számunkra.
• Mit nyújt a tanoda a diákoknak? 
A szaktanárok mellett gyógy- és szociálpedagógus is dolgozik 
nálunk, hogy a speciális igényeket is kiszolgálhassuk. Oktatóink 
egy része önkéntes, többen pedig vállalkozóként adnak órákat.  
A korrepetálás a fő profilunk, de alkalmilag szocializációs fog-
lalkozásokat, szabadidős programokat is szervezünk. Megtarjuk 
a nagyobb ünnepeket, sőt, volt hogy a gyerekeket állatkertbe vit-
tük. A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen 
szervezett karácsonyi ruhaosztásunk pedig olyan sikeres volt, hogy 
húsvét után, április 25-én 18.30–20.30 között megismételjük. Ad-
dig folyamatosan várjuk az adományokat. Jelenleg csak egyéni 

órákat adunk, de a növekvő jelentkezőszám miatt csoportosakat 
is tervezünk indítani. Elsősorban általános iskolásokat oktatunk, 
de vállaltunk már érettségire felkészítést is. Leginkább hátrányos 
helyzetű, nehéz családi körülmények közül érkező diákok járnak 
hozzánk, akiknek eleinte nem a szaktárgyi korrepetálásra van legin-
kább szükségük. Előfordul, hogy a tanulási gondok oka a zaklatott 
családi élet, ilyenkor tudnak segíteni a szakembereink. Ebben az 
esetben a Gyermekjóléti Szolgálattal is felvesszük a kapcsolatot, 
hiszen velük és a társszervekkel is együttműködünk. A hányat-
tatott sorsú gyerekek nagy odafigyelést igényelnek; jár hozzánk 
olyan ötödikes, akinek már törtekkel kéne számolnia, de még a 
szorzótábla sem megy. Ilyenkor vissza kell térni az alapokhoz.  
A sikeres együttműködéshez azonban a tanuló motiváltsága és a 
család együttműködése is szükséges, ezek híján nehéz a dolgunk. 
A legjobb érzés, amikor egy fiatal személyesen kopog be hozzánk, 
mert akkor tudjuk, hogy nem lesz baj az elhivatottsággal. 
• Hányan veszik igénybe a szolgáltatást, és mennyire kedvelt 

az ingyenes korrepetálás?
Az előírás szerint minimum 20 főt kell ellátnunk, és jelenleg nagy-
jából ennyien is járnak hozzánk. Egy oktatási programot kínáló 
szolgáltató eleve nem lehet annyira népszerű a fiatalok körében, mint 
egy szabadidős közösségi tér, de nálunk nem a mennyiség számít. 
Másrészt szolgáltatásainkat legalább 70 százalékban azok vehetik 
igénybe, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-

sülnek. Ez egy államilag meghúzott határvonal, 
ami a legrászorulóbbakat jelenti. Persze – anyagi 
helyzetüknél fogva – a vonal fölött élők közül is 
sokan érzik úgy, szükségük van ránk, ezért bárki 
jöhet hozzánk. A létszám attól is függ, hogy ki 
mennyi ideig veszi igénybe a szolgáltatást. Van, 
aki csupán a tanév vége előtt kap észbe, hogy 
bele kéne húzni a matekozásba, akad, aki nyáron 
akar vizsgára készülni, és olyannal is találkozunk, 
aki egész évben igényli. Sajnos az ingyenesség 
hátránya, hogy nem mindenki becsüli meg, amit 
kap. A pedagógus, aki rászánja az idejét, néha 
feleslegesen jön, mert a diákja elfelejt megérkez-
ni a korrepetálásra. Ez azért gond, mert mások 
elől veszi el a lehetőséget. Aki viszont motivált, 
az szeret hozzánk jönni, hiszen mi játékokkal is 
igyekszünk szemléltetni, illetve érdekesebbé tenni 
az olykor száraz tananyagot. Van például olyan 
társasjátékunk, ami a fotoszintézist segít megér-
teni.                          T. D.
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Átadták a 3-as metró megújult északi szakaszát
Véget értek a kivitelezési munkálatok az Újpest-központ–Dó-
zsa György úti állomások között. A hetekig tartó próbafutások 
sikerrel zárultak, a szakaszon március 30-ától közlekedhetnek a 
szerelvények. A 3-as metróvonal a jelenlegi rekonstrukció meg-
kezdéséig semmilyen komolyabb felújításon nem esett át, így 
azt nem lehetett tovább halogatni. Tarlós István főpolgármester 
az átadáson elmondta: az északi szakasz 2017 novemberében 
megkezdett felújítása során mindenre kiterjedő korszerűsítést, 
akadálymentesítést, valamint építészeti átalakítást végeztek. 
A hat állomáson teljesen megújult az utastájékoztató rendszer, 
modern ledes világítótesteket telepítettek, az utasbiztonság fo-
kozása érdekében pedig kamerarendszer épült ki. Továbbá új 
mozgólépcsőket és felvonókat, valamint korszerű tűzvédelmi, 
szellőző-, hő- és füstelvezető rendszert létesítettek. Az utaste-
rek mellett megújultak az üzemi területek is. A rekonstrukció 
részeként újraépítették az 5,5 kilométernyi vasúti pályát, és 
megújult az automata vonatvezető rendszer is, amelyet a BKV 
maga készített el. A folytatásról szólva Tarlós István elmondta:  
a Népliget és Kőbánya-Kispest állomások közti déli szakasz várha-
tóan 2020 harmadik negyedévére újul meg, ezt követően kezdődik 
majd a középső rész korszerűsítése. – Ez 2022 közepén, végén 
fejeződhet be – közölte a főpolgármester, aki azt is megjegyezte: 
a 3-as metróvonal minden állomása akadálymentes lesz. 

Sikeresen zárultak a bértárgyalások a BKV-nál
Az április 3-án aláírt megállapodás az alapbérfejlesztés mértékét 
2019. április 1-jétől 8 százalékban határozza meg, míg a 2019. 
január 1-jétől március 31-éig tartó időszakra egy egyszeri, bruttó 

105 ezer forintos bérkiegészítés illeti meg a BKV munkavállalóit. 
A megegyezés tartalmaz egy év végi, 14 900 forint értékű kifi-
zetést is. Bővül továbbá az utazási igazolványra jogosultak köre:  
a munkatársak összes, velük egy háztartásban élő iskolás gyer-
mekére kiterjesztik a kedvezményt. A BKV-nál így már átlagosan 
35 százalékkal magasabbak a bérek a 2016-os szinthez képest.  
A cégvezetés szerint a megállapodás megnyugtatóan rendezi a 
munkavállalók helyzetét és biztosítja a BKV zavartalan működését.  

Értékesítik a Bálnát 
Eladja a Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központot, 
valamint a vele funkcionális egységet képviselő ingóságokat  
az államnak a Fővárosi Önkormányzat. Erről született döntés  
a Közgyűlés márciusi ülésén. A Bagdy Gábor főpolgármester- 
helyettes által jegyzett előterjesztést 18 igennel, 9 nem ellenében 
támogatta a grémium, amely úgy határozott: elfogadja a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nettó 11 milliárd 223 millió 970 ezer 
forintos ajánlatát.

Folytatódik a metróFelújítás a kőbánya-kispest  
és a nagyvárad tér közötti szakaszon

metrópótló autóbuszok közlekedése 2019. április 6-ától

HétvégénHétköznapokon

bkk.hu/m3felujitas

metrópótló 
buszok indulása 
csúcsidőben

új buszsávok

jegyérvényesség

tervezze meg utazását, induljon időben!

A metró és metrópótló busz közötti átszálláskor a jegy másik 
végét is érvényesíteni kell. A metrópótló autóbuszokon 
jegyvásárlásra nincs lehetőség.

Az M3-as metróvonal rekonstrukciójának ideje alatt nehezebb 
közlekedési körülményekre, a déli kerületekből pedig a 
megszokottnál mintegy 10-15 perccel hosszabb menetidőre lehet 
számítani. Ezért tervezze meg előre utazását!

a metró  
újpest-központ  
és a lehel tér között 
közlekedik.

metrópótló 
autóbuszok járnak 
a lehel tér és 
kőbánya-kispest 
között.

a metrópótló buszok 
nem érintik

a metró  
újpest-központ  
és a nagyvárad tér 
között közlekedik.

metrópótló 
autóbuszok járnak 
a nagyvárad tér és 
kőbánya-kispest 
között.

 Népliget
az m3e metrópótló  

a népligetnél nem áll meg

A metró és a pótlóbuszok közlekedési rendje esetenként módosulhat. Kérjük, hogy indulás előtt tájékozódjanak 
a www.bkk.hu weboldalon vagy a BKK FUTÁR segítségével.

FŐVÁROSI HÍREK 
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KÖZÖSSÉG

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

Szever Attila 
(2018. augusztus 1.)

Magyar Bence 
(2018. december 10.)

Tar Nilla 
(2019. január 25.)

Danó Melani Rubina 
(2018. november 16.)


