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Korszerűsítések a FESZ  
Mester utcai szakrendelőjében. 
Ekészült a kerület középtávú 
fejlesztési terve.

FESZTIVÁLSZEZON

Lakótelepi és szüreti mulatsággal 
folytatódott Ferencváros őszi  
rendezvénysorozata. 

Már igényelhető az önkormányzat karácsonyi támogatása. Részletek a 15. oldalon.

Az önkormányzat ingyenes  
rendezvénysorozata az Idősek és  
a Zene Világnapja alkalmából  
Ferencvárosban. 12

VILÁGNAPOK 

Válassz, válts, variálj!
Az autó- és buszforgalom elől lezárt Napfény utcában az önkormányzat ismét megrendezte az Európai Mobilitási 
Héthez köthető Autómentes Napot szeptember 19-én. A szokásos veszélyeshulladék-gyűjtés és bolhapiac mellett szín-
padi programok és rengeteg érdekesség várta a „legzöldebb lakótelepen” élő, környezettudatos életmód iránt fogé-
kony lakosságot. 

Sajó Ákos, a RÖNK elnöke reggeli kö-
szöntőjében hangsúlyozta, Ferencváros 
minden évben bekapcsolódik az Európai 
Mobilitási Hét programjaiba, amelynek 
idén a címben idézett három szó volt a 
mottója. – Követjük a „szállj ki és gya-
logolj” eszmét, és törekszünk rá, hogy 
ez ne csak egy napra legyen érvényes. 
Tudatosítani szeretnénk a gyerekekben 
és a fiatalokban, hogy egészségesebb a 
kerékpározás, a gyaloglás vagy egy séta 
a parkban, mint a számítógépezés egy 
levegőtlen lakásban. Hála Istennek, itt, a 
József Attila- és az Aszódi lakótelep park-
jaiban erre mód nyílik, nem is akármilyen 
környezetben – mondta az önkormányzati 
képviselő. 

A programok során nagy sikert aratott 
az óriásbuborék-show, ahol a gyerekek is 
kipróbálhatták, hogyan lehet több méteres 

buborékot varázsolni a megfelelő eszkö-
zökkel. A monociklibemutatón kiderült, 
hogy a korábban csupán cirkuszi elemként 
létező egykerekűzés mára önálló sportág-
gá nőtte ki magát. A színpadon ezután bű-
vész kápráztatta el a nézőket trükkjeivel, 
amelyeket a fellépés után közelről is be-
mutatott az érdeklődőknek.

A ZumParadise produkció – melyet hat 
éve mutatnak be anyukák és lányaik – a 
latin és modern zene, tánc, aerobik és 
gimnasztika mozgáselemeit ötvözve jött 
létre. A 4 Muskétás SE táncosai Fashion 
Dance-bemutatót tartottak, egyúttal invi-
tálták a kerületben lakó fiatalokat, hogy 
csatlakozzanak hozzájuk. Az Angyal ut-
cában működő Ippon Kyokushin Karate 
Sportegyesület a fullkontakt rendszerű 
küzdősportot népszerűsítette, míg a ne-
gyedszázada a Haller utcai FMK-ban 

működő ECDS tánciskola növendékei 
hiphopprodukcióval léptek fel. Az Autó-
mentes Nap programját Péter Szabó Szil-
via koncertje zárta.

A rendezvény kísérőprogramjai is vál-
tozatosak voltak: lebegőlabda-bemutató 
(airwheel), ugrálóvár, valamint a Magyar 
Kerékpárosklub várta a mozogni vágyó-
kat, ökokézműveskedés pedig a kreativi-
tásra fogékonyakat. A szódásinas-képzés 
is nagy népszerűségnek örvendett, az 
önként jelentkezőket pedig Dluhopolszky 
László karikaturista rajzolta le. Az egész-
séges életmód szerelmesei megismerked-
hettek az ultrahanggal működő fogkefé-
vel, az óriásfog szájápolási tanácsaival, 
valamint természetgyógyászati terméke-
ket vásárolhattak.

(forrás: www.ferencvaros.hu)
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Felújítások a szakrendelőben
Az önkormányzat által biztosított 30 millió forintos extrakeretből újították fel a Mester utcai Központi Szakrendelő 
személyzeti liftjét, több helyiségét, bejáratát és lépcsőházát. A munkálatok eredményét intézményi bejáráson tekintette 
meg Zombory Miklós alpolgármester, aki saját ötletével is hozzájárult a rendelő korszerűsítéséhez.

– Az egészségügy olyan, mint a templomi persely. Ha bedobunk 
egy forintot, annak a tízezerszeresét kapja vissza az emberiség. Az 
egészségügyre költeni mindig jó befektetés – jelentette ki Zombory 
Miklós egészségügyért felelős alpolgármester a bejáráson. El-
mondta, a nyári viharok idején merült fel benne a kérdés, vajon 
egy váratlan áramkimaradáskor mi történik a rendelő műtőjében. 
Kiderült, hogy az orvosok egy szobai állólámpa fényénél műtik 
tovább a beteget, ha pedig az is felmondja a szolgálatot, marad 
az elemlámpa. Az alpolgármester kezdeményezésére ezért szü-
netmentes tápegységgel 
szerelték fel az egyna-
pos sebészet nyolcégős 
műtőlámpáját, amely 
1,5 óráig kitart, ha nincs 
áram az épületben. 

A látogatáson Kovács 
József, a rendelőt üze-
meltető Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. ügyvezetője 
tájékoztatott a válto-
zásokról. Az elmúlt 
hónapokban lezajlott 
munkálatok során az 
intézmény bejárata mo-
dern, kétkapus, fotocel-
lás ajtót kapott, a föld-
szinti gyógytornaterem 

pedig kibővült. A megnövekedett igények miatt a terem mellett 
lévő angiológiát az első emeletre költöztették, hogy a helyén egy 
kisebb tornatermet alakítsanak ki. A beruházás során a földszint-
től a negyedik emeletig a teljes padlózat csúszásmentes, korszerű 
műburkolatot kapott, a legnagyobb beruházásként pedig 14 mil-
lió forintból újjáépült a személyzeti lift. A fejlesztéssel a felvonó 
kabinját és teljes gépészetét kicserélték, melynek köszönhetően 
akadálymentesen közlekedhetnek a dolgozók. A beruházásnak 
kiemelt szerepe van, hiszen ha elromlik a főlift, csak ennek se-

gítségével tudják le-
szállítani a betegeket az 
emeletről. A másodikon 
és harmadikon teljes 
körű rekonstrukción 
esett át a kéthelyiséges 
diabetológia és a sebé-
szeti rendelő: megújul-
tak a falak, a burkolatok, 
a bútorok és a vizes-
blokkok. Az igazgató 
hozzátette, a sebészeti 
rendelő 1,5 milliós, saját 
forrásból szépült meg, 
amit azért tudtak kigaz-
dálkodni, mert az önkor-
mányzat évtizedek óta 
elkötelezetten támogatja 
az intézményt.        T. D.

Elkészült a kerület középtávú fejlesztési terve
Elfogadta szeptemberi ülésén a képviselő-testület Ferenc-
város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS). A 
munkát a Főépítészi Iroda végezte Martos Dániel, a FEV 
IX. Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. vezérigazgató-he-
lyettesének koordinálásával. Elkészítését egy Belügyminisz-
térium által finanszírozott pályázati forrás tette lehetővé. 

Egy 2012-es kormányrendelet előírása, 
valamint a 2009-ben jóváhagyott Integrált 
Városfejlesztési Stratégia (IVS) elkészíté-
se óta bekövetkezett jelentős változások 
tették szükségessé az ITS megalkotását. 
A középtávú stratégia elfogadásával újabb 
lehetőség nyílhat meg európai uniós forrá-
sok felhasználására.

Az ITS útmutatást nyújt arra vonatkozó-
an, hogy a városfejlesztés különböző sze-
replői a 2014–2020-as időszakban milyen 
konkrét beavatkozásokkal kívánják a ke-
rület fejlődését a Településfejlesztési Kon-
cepcióban megfogalmazott hosszú távú 
jövőkép elérése érdekében alakítani. A do-
kumentum nem csupán az önkormányzat 
fejlesztési elképzeléseit foglalja keretbe, 
hanem valamennyi, más szereplők által 
megvalósítani tervezett, fontosabb, jelen-

leg ismert elképze-
lést felölel és rend-
szerez.

Szűcs Balázs fő-
építész (képünkön) 
lapunk érdeklődé-
sére kiemelt néhány 
nagyobb volumenű 
elemet az ITS-ből. A tervekben szerepel 
többek között, hogy a Rákóczi híd pesti 
hídfőjénél Danubius Terminál néven egy 
intermodális közlekedési csomópont jönne 
létre és megtörténne a Duna-part komplex 
rehabilitációja. A Vituki telke központi 
helyszíne lenne a 2024-es nyári olimpi-
ának, Ferencvárost Csepellel pedig egy 
új híd kötné össze. A stratégia kiemelten 
foglalkozik a barnamezős övezetek és a 
Ferencvárosi pályaudvar területének hasz-

nosításával is. A főépítész nyomatékosítot-
ta, az ITS nem csupán építészeti tervekről 
szól, kulturális és szociológiai fejezetei is 
vannak. 

Ferencváros Integrált Településfejlesztési 
Stratégiája nemcsak a képviselők tetszését 
nyerte el, de az azt megrendelő Belügymi-
nisztérium is elismerően nyilatkozott róla. 
Az ITS teljes anyaga megtalálható a www.
ferencvaros.hu honlapon.

        V. L.
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HÍRKÉP

A tér felújításának első elemeként 2015. október 1-jével 
üzembe helyezik az új, nagy kapacitású, 30 férőhelyes 
MOL Bubi gyűjtőállomást a Ferenc téren.

Ezzel egyidejűleg az állomáshoz vezető útszakasz – a 
kerékpárosbarát közlekedést támogatva – a bringások szá-
mára kétirányúvá válik. A gyűjtőállomás kialakításához 
Ferencváros Önkormányzata biztosította az új térburko-
latot.

Energiahatékonysági 
fejlesztések

  
Európai uniós forrásból három önkormányzati épület energetikai fejleszté-
se valósul meg Ferencvárosban 2015 decemberéig.

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2015-5.7.0 
Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztésére 
kiírt pályázaton három, Ferencváros Önkormányzata által benyúj-
tott pályázat nyert támogatást. A korszerűsítéseknek köszönhető-
en nemcsak az épületek energetikai mutatói javulnak jelentősen, 
hanem a városkép megújításában, modernizálásában is előrelépés 
történik.

A KEOP-5.7.0/15-2015-0017 Ferencvárosi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése című 
projekt részeként a Lenhossék u. 24–28. szám alatti, helyi vé-
dettség alatt álló épület hőszigetelésének javítása a cél, amely a 
nyílászárók cseréjével és a homlokzat részleges renoválásával va-
lósul meg. Az elnyert támogatás 110 934 564 Ft, melyet az önkor-
mányzat 43 637 200 Ft saját forrással egészít ki.

A KEOP-5.7.0/15-2015-0018 Ferencvárosi Művelődési Köz-
pont épületének energetikai korszerűsítése című projekt részeként 

a Haller utcában ta-
lálható, 1962-ben Szabó 
István Ybl-díjas építész ter-
vei alapján épült ingatlan utólagos 
hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, valamint a homlokzat átszí-
nezése valósul meg. Az elnyert támogatás 79 850 615 Ft, amelyet 
az önkormányzat 31 349 696 Ft saját forrással egészít ki.

A KEOP-5.7.0/15-2015-0027 Bakáts Téri Ének-Zenei Általános 
Iskola épületének energetikai korszerűsítése című projekt során a 
helyi védettség alatt álló épület nyílászáróinak cseréjét végzik el. 
Az elnyert támogatás 49 376 330 Ft, amelyet az önkormányzat 14 
625 320 Ft saját forrással egészít ki.

A várhatóan 2015. december 15-éig zajló munkálatokra Ferenc-
város Önkormányzata összességében 240 161 509 Ft európai uni-
ós támogatást nyert el.

Ferencváros egyre MENŐbb
Vajon mi a közös a következőkben: patinás hentesüzlet; üvegfúvóműhelyből lett kézművessör-
bázis és trafóházból kialakított művészeti központ; egykori mozi helyén épült közpark; illetve 
zöldséges boltból nyílt kortárs fotógaléria? Az, hogy ezek a helyek mind menők. 

Újabb négy állomással bővült a Noppa Design interaktív várostör-
téneti jelölőhálózata, amelyet a 10. PLACCC Fesztivál részeként 
ismerhettek meg az érdeklődők szeptember 20-án, egy kellemes, 
vasárnap délelőtti sétán. A szervezők olyan QR-kóddal ellátott, 
piros „Ez a hely MENŐ” feliratú térképtűket helyeztek el Ferenc-
város négy pontján, amelyek mindegyike utal a kerületben élők 
közös identitására és a helyi sajátosságokra. A régi korok emlé-
keiről a legmodernebb infokommunikációs eszközökön keresztül 
mesélnek nekünk, hiszen a QR-kód és egy okostelefon segítségé-
vel bárki letöltheti a kultúrtörténeti információkat. 

A séta helyszínein olyan egykori vállalkozókat idéztek meg, 
akik nélkül Ferencváros nem lehetett volna igazán sikeres. Ilyen 
volt Brauch Ferenc, akinek egykori hentesbirodalmából máig 
fennmaradt a Mester utca 29–33. szám alatti gyönyörű üzlet, a 
maga Zsolnay-csempéivel és kovácsoltvas húsakasztóival. Így lett 
megjelölve a Liliom–Tűzoltó utca sarkán álló Trafó-Élesztőház, a 
gróf Széchenyi István által megálmodott köztelek helyén lévő mai 
Markusovszky tér, valamint a Ráday utca 55. szám alatti, évtize-

dekig népszerű családi zöldséges bolt 
helyén idén nyílt PH21 Galéria is. 

Az időutazás szépségét csak fo-
kozza, hogy a lakókat és járókelőket 
megajándékozó program példátlan 
helyi összefogással született. Az 
új, menő helyszínek megjelölését a 
közösségi adományozás népszerű-
sítéséért létrejött Ferencvárosi Kö-
zösségi Alapítvány támogatta kerü-
leti kötődésű magánszemélyek és 
vállalkozók felajánlásaiból. Az Ez a 
hely MENŐ projekt első térképtűje 
a 2014-es Bánkitó Fesztiválon debü-
tált, majd a Rombusz Terasz Ráday 
utcai telkén, az észak-déli metró egy-
kori építkezési területén talált otthon-
ra.             B. E. 

Európai Szociális
Alap
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Jól mulatott a lakótelep apraja-nagyja
Családi hétvégén kapcsolódhattak ki a kerület lakói szeptember 11–12-én, a József Attila-lakótelepi Nagyjátszótér kör-
nyékén. A minden korosztály számára érdekességeket kínáló Ferencvárosi Lakótelepi Mulatság idén is igényes gyerek-
programokkal, élő zenés koncertekkel és a közönségkedvenc sütiversennyel hódította meg a ferencvárosiak szívét. 

A borús idő ellenére remek hangulatú ze-
nés-táncos kora estével köszöntött be az 
idei Lakótelepi Mulatság kétnapos prog-
ramsorozata. A rendezvényt a közösségi 
házban zajló óvodások sportdélutánja nyi-
totta meg, ahol játékos versenyeken mér-
hették össze ügyességüket a kerületi ovi-
sok. Az Epres Óvoda győzelmével zárult 
vetélkedő díjait és nyereményeit Bácskai 
János polgármester adta át a helyezettek-
nek. Bár Szalóki Ági 18 órakor kezdődő 
gyerekkoncertjét még a közösségi házban 
hallgatták meg a családok, estére meg-
enyhült az idő, így Ferenczi György és a 

Rackajam már szabadtéren, a Nagyjátszó-
tér melletti nagyszínpadon varázsolt fesz-
tiválhangulatot a szakadozó felhők alatt 
összegyűlt közönségnek.

A koncert előtt a polgármester köszön-
tötte a mulatság résztvevőit. Bácskai János 
elmondta, hogy a nyári viharoktól megté-
pázott lakótelep és a parkok – számos ke-
rületi szervezet megfeszített munkájának 
köszönhetően – készen állnak az őszi sza-
badtéri rendezvényekre. 

Szombaton már szikrázó napsütés fogad-
ta a József Attila-lakótelep Nagyjátszóte-
rére látogatókat. A gyerekek szórakozását 
egész nap ugrálóvár, kisvasút, körhinta, 
póniovaglás és játszóház biztosította, a 
színpad előtt pedig óráról órára nőtt a tö-
meg, a délutáni Aranyszamár Bábszínház 
vásári bábjátékára már zsúfolásig megtelt a 
tér. Eközben a kihelyezett sátrakban kerü-
leti civil szervezetek, nemzetiségek, egy-

házak mutatkoztak be, és ingyenes egész-
ségügyi szűréseken is részt lehetett venni.

Sütemények királynője
A mulatság egyre népszerűbb színfolt-
ja a lakótelepiek körében meghirdetett 
sütiverseny. Ezúttal öten indultak a meg-
mérettetésen, és mindannyian igazi cukrá-
szati remekekkel lepték meg a zsűrit és az 
édesszájú résztvevőket. Több versenyző is 
a sütemények legkülönlegesebb és legna-
gyobb szaktudást igénylő válfajával, a tor-
takészítéssel próbálta elhódítani a legjobb-
nak járó trófeát. Az ítészek nemcsak az 
ízvilágot és az állagot értékelték, de az esz-

tétikai hatásra is 
figyeltek. Az 
idei versenyen is 
szemet és szájat 
gyönyörködtető 
cukrászati műre-
mekek kerültek 
a zsűri asztalá-
ra, ahol Bácskai 
János polgár-
mester, Kállay 
Gáborné alpol-
gármester, Vas 
Imre országgyű-
lési képviselő és Kerényi Lajos atya fog-
lalt helyet. A lakótelep legjobb és legszebb 
sütijének végül Halasi Gyöngyvér (képün-
kön) áfonyás sajttortáját kiáltották ki, aki 
elbűvölő édességeivel immár harmadik al-
kalommal nyerte el az elismerést. 

Gasztronómiai élvezetekre nem csupán a 
sütiversenyen adódott alkalom: a rendez-
vényre látogatók Ferencváros nemzetiségi 
önkormányzatainak ételkóstolóján is sze-
rezhettek ízélményeket. A szlovák, görög, 
roma és német hagyományőrző finomsá-
gokra rengetegen voltak kíváncsiak, de a 
falatozó közönség a nemzetiségek zene- és 
tánckultúrájával is megismerkedhetett. 
A József Attila-lakótelepen élőket a tánc-
házi programokon hetente megtáncoltató 
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Szüreti Mulatság az Aszódi telepen
Sokak számára Ferencváros kevésbé ismert része az Aszódi út térsége, pedig 
az egyszintes házak, a sok zöld terület és fa, illetve a mérsékelt gépjárműfor-
galom mind élhetővé teszi a József Attila-lakótelep szomszédságában elterülő 
negyedet. Ez a városrész adott otthont az immár második Szüreti Mulatságnak 
szeptember 19-én.

Kellemes, kora őszi napsütés csalogatta a lakókat az Aszódi és Füleki utca sarkára szom-
bat délután. A rendezvényt Tóth Betty, az FMK vezetője nyitotta meg, aki elmondta, 
örömére szolgál, hogy mind több városrészben van lehetőségük nagyrendezvényt tartani, 
és emlékeztetett a tavalyi felhőtlen jó hangulatra, az éjszakába nyúló táncos mulatságra.

Vas Imre országgyűlési képviselő is meglátogatta az eseményt, és jó szórakozást kívánt 
az egybegyűlteknek. Sajó Ákos, a terület önkormányzati képviselője pedig a régi idők 
Aszódi úti szüreti báljait, szüreti felvonulásait idézte fel.

A megnyitó után a Hahota Gyermekszínház Lúdas Matyi előadása várta a színpadhoz a 
legkisebbeket. Később roma népzenét hallgathattak a jelenlévők a Romano Glaszo elő-

adásában, majd egy szüreti házibuli keretében az Ildi Rider együt-
tes gondoskodott az estig tartó, önfeledt mulatságról. 

A füves téren frissítőt, harapnivalót, kézművestermékeket, ke-
rámiákat és mindenféle vásárfiát kínáltak, de jelen volt az Állat-
mentő Szolgálat, a Ferencvárosi Művelődési Központ, valamint 
a Család-, Esélyteremtési és Önkéntes Ház egy-egy standdal. A 
nagyszínpad programjaival párhuzamosan zajlott mustkóstoló, 
paprikáskrumpli-főző verseny és labdarúgó-villámtorna. A legki-
sebbeket ugrálóvár és kézműves játszóház várta.

         M. K.

Ferencvárosi ősz

– Látjuk, a Szüreti Mulatságon járt, Feri bácsi!

Mydros zenekarban ezúttal sem csalódtak 
a jelenlévők: a koncert felfokozott han-
gulatában a Nagyjátszótér füvén összeka-
paszkodva ropták a lakók a görög zenére.

A szombati napot Vas Imre köszöntője 
zárta. Az országgyűlési képviselő szerint 

az ez évi nagy érdeklődés a szervezőknek 
köszönhető, akik különösen igényes prog-
ramsort állítottak össze. Nem sokkal ké-
sőbb az Attila és Fiai Társulat nagyszabású 
koncertjét élvezhették a rockzenét kedvelő 
ferencvárosiak. A társulat a hazai rockélet 

legnevesebb előadóit vonultatta fel: a szín-
padon Tóth Reni, Varga Miklós, Kalapács 
József, Mr. Basary, Rudán Joe és zenész-
társaik nagy sikerű magyar rockoperákból 
adtak elő részleteket.  

       T. D.
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Házirendsegédletet kaptak a közös 
képviselők
Elkészült az a segédlet, amelyet – a közös képviselők ötle-
teit felhasználva – a társasházak megújuló házirendjeinek 
elkészítéséhez állított össze az önkormányzat. A keretházi-
rendről folytatott egyeztetés mellett a birtokvédelmi eljárás 
és a közösségi együttélés szabályainak összefüggéseire is 
fény derült a Közös Képviselők Klubja szeptemberi talál-
kozóján. 

Míg a klub nyári szemináriuma ötletek gyűjtésével és a házirend-
korszerűsítés újragondolásával telt, addig a szeptemberi összejö-
vetelen már egy tisztázott dokumentumot vehettek kézbe a meg-
jelentek. – Az igények összesítése után a képviselőnek már csak 
annyi a dolga, hogy saját képére formálja a segédletet – mondta 
el a rendezvény koordinátora, Kulpinszky Eleonóra önkormány-
zati képviselő. A házirend minden, a társasházakban elképzelhető 
helyzetet szabályoz, megsértőire pedig – az önkormányzat közös-
ségi együttélés szabályairól szóló új rendelete alapján – szigorú 
büntetés vár. Aki a házirend ellen vét, maximum 200 ezer, jogi 
személy esetén legfeljebb egymillió forintos bírsággal büntethető. 
Ezek közé tartozhat, ha valaki a ház közös helyiségeiben állatot 
tart, dohányzik, szemetel vagy saját holmiját tárolja, a házat és 
lakását nem rendeltetésszerűen használja, illetve ha mások nyu-
galmát bármilyen módon zavarja.

Kasza Mónika hatósági irodavezető a birtokvédelmi és a kö-
zösségi együttélési szabályokat, valamint azok összefüggéseit 
ismertette. Elmondta, a birtokvédelmi eljárás legutóbbi szabályo-
zása annyira megnehezíti a bizonyítást a birtokos számára, hogy 

tíz esetből kilencszer el kell utasítaniuk a kérelmet. A módosítás 
eredményeként ugyanis a bizonyítás teljes terhe a kérelmezőt sújt-
ja, amelyre mindössze 10 nap áll rendelkezésére. Kasza Mónika 
arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy a birtokvédelmi eljárást 
sok esetben kiválthatja a közösségi együttélés szabályai mentén 
lefolytatható eljárás. Utóbbiban a hatóság mozgástere is nagyobb, 
így a birtokos eredményesebben érvényesítheti jogait. 

Kulpinszky Eleonóra arról számolt be, hogy a havi rendszeres-
séggel szervezett klubtalálkozó népszerűsége folyamatosan emel-
kedik: egyre több az új vendég, így a létszám rendszeresen 40 fő 
feletti. 2013-ban az önkormányzat azért indította útnak a kezde-
ményezést, hogy párbeszédet kezdjen a társasházak és a hivatal 
között, ezáltal pedig hatékony megoldásokat találjon a lakosság 
problémáira. A Közös Képviselők Klubjának következő témája az 
SZMSZ-ek újragondolása lesz.             T. D.

közösségi tér nyílt a Leöveyben
Játékokkal és babzsákokkal felszerelt közösségi termet adtak át a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola alag-
sorában. A korábban használaton kívüli helyiség egy TÁMOP pályázatnak köszönhetően újult meg, amely a tolerancia 
és az elfogadás erősítését tűzte ki célul a fiatalok körében. Az új közösségi térben a gimnázium partnerintézményei is 
szervezhetnek eseményeket.

– Sokáig senki nem törődött a helyiséggel, 
egy koszos raktár volt, ami a projektnek 
hála megszépült – mondta el köszöntőjé-
ben Bánhegyesi Zoltán igazgató. – Ez a tér 
tényleg közös lesz, hiszen partnerintézmé-
nyeink, a szülők és a helyi civilek egyaránt 
tarthatnak itt közösségi eseményeket – 
mondta el Várkonyi Piroska 
pedagógus asszisztens.

A megnyitón a Gát ut-
cai Ferencvárosi Komplex 
Óvoda, Általános Iskola 
és Egységes Módszertani 
Intézmény kisdiákjait lát-
ták vendégül, akiknek a 
leöveys tanulók diavetítés-
sel egybekötött mesejátékot 
adtak elő. A program után 
a kicsik kézműves foglal-
kozáson vehettek részt, raj-
zolhattak és énekelhettek. A 
hétköznapokban a diákön-

kormányzat gyűléseit tartják majd a helyi-
ségben, de a tanulók közösségi szolgálatuk 
részeként is szervezhetnek ide programo-
kat a komplex iskola, illetve más partner-
intézmények számára. 

A TÁMOP pályázat KLIK Partnerség 
programja részeként már több olyan ren-

dezvényt is tartottak a középiskolában, 
amely a fiatalok érzékenyítését szolgálta. 
Korábban, a Leövey Tolerancia Napja a 
fogyatékkal élők helyzetére, társadalmi-
kulturális integrációjuk jelentőségére hívta 
fel a diákok figyelmét. A rendezvényen az 
Alul-járó Ifjúsági Iroda játékos toleran-

ciafoglalkozást tartott a ta-
nulóknak, akik ezután meg-
nézték a sérült gyerekeket 
oktató Szent Miklós iskola 
színházi darabját. A gimna-
zisták részt vettek továbbá 
a Kézenfogva Alapítvány 
által szervezett fogyatékos-
ságról szóló margitszigeti 
flashmobon is. A program-
nak köszönhetően a diákok 
ma már sérülteket nevelő in-
tézményekben is letölthetik 
önkéntes közösségi szolgá-
latukat.     T. D.
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FELHÍVÁS

Bizonyítványt és lehetőséget kaptak 
A Lehetőségek Iskolájába járó két fiatal vehette át bizonyítványát a Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzat Roma 
Koncepciója részeként, a jezsuita rend által működtetett programban olyan hátrányos helyzetű fiatalokat oktatnak, 
akik nem tudták befejezni az általános iskolát, de már kinőtték a tanköteles kort. 

A Lehetőségek Iskolája a VIII. kerületben 
működő Szeretet Iskolája kezdeményezés-
ből nőtte ki magát, amely közmunkaprog-
rammal összekötött iskolai felzárkóztató 
képzést kínált a leszakadó társadalmi réte-
gek számára. 2010-ben az oktatást a jezsui-
ta rend vette szárnyai alá, és a Szent Ignáci 
pedagógia alapjain, a személyes törődés 
elve mentén karolta fel és képezte a legrá-
szorultabb fiatalokat.

A Gát utcai templom hittanterméből in-
dult képzésen az oktatórend önkéntes ta-
nárai fél év alatt egy év tananyagát adják 
át a diákoknak és készítik fel őket a záró-
vizsgára. A tanulók az önkormányzat jó-
voltából ingyenesen kapják a tanszert és a 
tankönyveket, az itt végzettek állami bizo-
nyítványt szerezhetnek. – A célunk, hogy a 
tanulás kultúrája a tanítványokon keresztül 
bekerüljön a családokba, és így áthagyo-
mányozódjon a következő generációkra 
– hangsúlyozta Csapó Barbara, az iskola 
szakmai vezetője.

– A képzésen a diákok hetente kétszer 
három órát tanulnak csökkentett tanmenet-
ben, tehát csak az alaptárgyakra helyezik 
a hangsúlyt, romológia viszont van – szá-
molt be az oktatás menetéről Berecz Dé-
nes, a Családmentori Iroda vezetője. Az 

idejáró, döntően cigány fiatalok annyiszor 
fél évet tanulnak a Lehetőségek Iskolájá-
ban, ahány évük hiányzik a nyolc osztály-
ból, de többségüknek csak az utolsó két 
évet kell bepótolni.

A 8. osztályt befejező Karcsinak és a si-
keres 7. osztály után tanulmányait folyta-
tó Artúrnak Bácskai János polgármester, 
Kállay Gáborné alpolgármester és Oláh 
Anna esélyegyenlőségi referens adta át 
az év végi bizonyítványokat. A mentorok 
az iskola befejezése után sem engedik el 

a fiatalok kezét: támogatják a továbbtanu-
lásukat vagy a munkához jutásban segítik 
őket. Karcsit beiratták egy OKJ-s targon-
cavezetői képzésre, és már le is tette első 
vizsgáját. – Együtt írunk önéletrajzot, el-
kísérjük őket az állásinterjúra – magyaráz-
ta a nyomon követés fontosságát hangsú-
lyozó családmentor, aki szerint a fiatalok 
általános iskolai végzettség nélkül teljesen 
esélytelenek a munkaerőpiacon. Általában 
azokat könnyebb tanulásra bírni, akiknek 
még nincs családjuk, de előfordul 40 éves 
anyuka is a tanítványok között. – Két évig 
foglalkoztunk egy analfabéta nagyma-
mával, aki meg akart tanulni írni-olvasni, 
hogy mesét olvashasson az unokájának – 
mesélt tapasztalatairól Berecz Dénes. 

Idén nyáron négy hallgató kapta meg a 
bizonyítványt, a szeptemberi évkezdéskor 
pedig már 16-an iratkoztak be a Lehető-
ségek Iskolájába. – Azért, hogy egy roma 
fiatal beüljön az iskolapadba, sokat kell 
dolgozni. Ám amint átélik az első sikere-
ket, ráéreznek a tanulás örömére – mondta 
el Oláh Anna, aki szerint a fiatalok köré-
ben ma már ciki, ha valakinek nincs meg 
a nyolc osztálya. – Az iskola jó hírét a 
végzett diákok terjesztik, ezért egyre nő a 
létszám – tette hozzá a referens.         T. D.

Második esély az érettségire 
A Novus Gimnázium az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásában, az Új Széchenyi Terv keretében megvalósította 
a „Patrónus Gimnázium – második esély az érettségi vizsgára” címet viselő 
projektjét. 

A Novus alapítványi középiskola több 
mint húsz éve működik Középső-Ferenc-
városban, a fővárosi centrumperiféria hatá-
rán. Tanulóink túlnyomórészt maguk is pe-
remhelyzetűek. Nem kevesen magatartási, 
tanulási és egyéb diszfunkciók hordozói, 
és mind többen érkeznek instabil helyze-
tű családokból. Működésünk illeszkedik a 
IX. kerület Szociális Városrehabilitációs 
programjához, mely az alacsony státuszú 
társadalmi csoportok pozícióinak javítását 
tűzte ki célul. Egyben megvalósítói lettünk 
az ország EU2020-as oktatási stratégia ré-
szeként tett vállalásainak az idő előtti isko-
laelhagyás csökkentése érdekében.  

Programunk 2013 nyarán indult az isko-
larendszerből kiesett, jó esetben munka 
melletti tanulással küzdő fiatalok számára. 
A fiatalság definíciója esetünkben nem az 

életkorhoz, hanem az újrakezdés ambíció-
jához kötődött. A fiatal felnőtt gyűjtőkörbe 
a mi szempontunkból a késői kamasz és a 
39 éves nagymama egyaránt beletartozott. 
Az állami gondoskodásra szorulók épp-
úgy, mint az egzisztenciaépítésben előrébb 
járók. A diákok egyéni felkészülési tervük-
nek megfelelően mentoraik segítségével 
juthattak előre, biztosítva, hogy a munka-
erőpiacon érvényesíthető szociális készsé-
geik, digitális kompetenciáik is bővülje-
nek. 2015 júniusában 29, nem mindennapi 
tanuló tett eredményes érettségi vizsgát. 

A Novus Gimnázium tanárainak segít-
sége nélkül a résztvevők nem osztozhat-
nának a tanulságban, miszerint soha sem 
késő fiatalnak maradni.

Sajgál Judit, Nyíri András
projektfelelősök

koncert és táncház
Ferencváros Önkormányzata és a 
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közös szervezé-
sében szeretettel várjuk azokat a 
táncolni szerető embereket, akik 
kedvet éreznek a cigány tánc vará-
zsához.

Időpont:  
2015. október 2. (péntek)  

18.00–20.00 óráig
Helyszín: 

Ferencvárosi Művelődési 
Központ (Haller utca 27.)

Tanár: Farkas Zsolt, a Khamoro 
Budapest Band zenekar vezetője 

Érdeklődni Oláh Anna esély-
egyenlőségi referensnél az 
olahanna@ferencvaros.hu e-mail 
címen vagy a 06/30/964-3991-es 
számon lehet. A belépés díjtalan!
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Történelmi menetelés
Amióta a magyar labdarúgó-bajnokságban bevezették a hárompontos rend-
szert, még egyszer sem fordult elő, hogy egy csapat kilenc forduló után 11 
ponttal előzze meg a második helyezettet. A Ferencvárosnak most sikerült ez 
a bravúr, a zöld-fehérek a lapzártánkig lejátszott valamennyi mérkőzésüket 
megnyerték. 

A korábbi, két kísérleti szezon után 1994-ben vezette be az MLSZ, hogy a bajnoki mér-
kőzéseken a győzelemért három pont jár az addigi kettő helyett. Többször megtörtént, 
hogy valamelyik csapat nyertes meccsek sorával rajtolt, de az üldözők soha nem sza-
kadtak le annyira a listavezetőtől, mint ebben az évben. Korábban a legnagyobb előnyt 
az MTK harcolta ki, a kék-fehérek kilenc találkozó után hét ponttal előzték meg a Fradit 
a 2002/2003-as évadban. Ugyancsak az MTK nevéhez fűződik a leghosszabb győzelmi 
sorozat, a Hungária körútiak az 1996/97-es bajnokságban megnyerték első tizenöt mér-
kőzésüket. 

A Ferencváros az első rekordot már megdöntötte, a második csúcs felülmúlásához még 
szükség lenne néhány sikerre. A szurkolók remélik, hogy az Újpesten aratott diadal – 14 
év után verte meg az FTC saját pályáján a lila-fehéreket – olyan lökést adott az együttes-
nek, amellyel túlszárnyalhatják az MTK eredményét. A Fradi legutóbb az 1967-es baj-
nokságot kezdte hasonlóképpen, akkor Alberték nyolc meccset nyertek meg zsinórban.

A veretlenségi sorozat idén, a szeptember 20-i játéknap után már a 29. mérkőzésnél 
tart. Már-már látótávolságon belülre került a klub történetének leghosszabb ilyen etapja: 
1931. április 26. és 1932. november 27. között 36 bajnoki találkozón nem kapott ki a 
Ferencváros. Van egy nagy egyéni sorozat is: a válogatott csatár, Böde Dániel (képünkön) 
zsinórban nyolc meccsen talált be az ellenfél kapujába.       M. S.     

Fradisták az iskolában
A IX. kerületi Telepy Károly Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Szakkö-
zépiskola termeiben sok FTC-sportoló 
tanult, nevelkedett. A Ferencváros lab-
darúgócsapatából idejárt a kapus, Jova 
Levente, és ma is az intézmény tanu-
lója a középpályás Nagy Dominik. A 
múlt héten ők ketten népszerűsítették 
a sportot és a Fradit a Telepy diákjai 
körében. Ez az esemény is része annak 
a folyamatnak, amely során az iskola 
igyekeszik bemutatni a „fradizmust” a 
gyerekeknek.

A tornaterem megtelt a két futbal-
lista érkezésére. Sokan Fradi-címeres 

pólóban jöttek, és 
mindenki nagyon 
örült azoknak a 
zöld-fehér aján-
dékoknak, ame-
lyeket a vendégek 
hoztak magukkal. 
Levente és Domi-
nik a foci mellett a tanulás fontosságáról is beszélt a gyerekeknek, 
akik kérdezhettek a játékosoktól. 

A klub rajzpályázatot hirdetett az intézmény tanulói számára, 
a gyerekek a kedvenc Fradi-pillanatukat örökíthetik meg. A leg-
szebb művet felnagyítva, egy óriási molinón mutatják be a kö-
zönségnek a novemberi Ferencváros–Debrecen NB I-es mérkőzés 
előtt.                   (m)

Tizenkét érem a bajnokságon
Jól szerepeltek a Ferencváros sportolói a Központi Tornacsarnokban megrendezett felnőtt-
tornász magyar bajnokságon. A zöld-fehérek tizenkétszer állhattak fel a dobogóra, két 
alkalommal a legmagasabb fokára.

Erős mezőnyben, az egyéni összetett versenyben Dudás 
Norbert teljesített a legjobban: második helyen végzett. 
Csupán két tizeddel maradt el tőle Babos Ádám, míg 
Vágner Levente a hatodik helyen zárt.

A szerenkénti döntőkben az ugrásban és korláton örül-
hettünk ferencvárosi aranyéremnek. Az előbbiben győz-
tes Schweigert Dávidot (képünkön) Kerekes Zsombor és 
Deák Zoltán készítette fel, ebben a számban Bilics Ben-
ce harmadik lett, Babos Ádám az ötödik helyen végzett. 
Korláton Babos bizonyult a legjobbnak (edzője Janik 
Pál), Dudás szerezte meg az ezüstérmet, Schweiger a 
negyedik, Vágner az ötödik helyen fejezte be a finálét. 

Gyűrűn szintén négyen képviselték a Fra-
dit a döntőben. Schweigert a második 
helyen végzett, őt Babos, Dudás és 
Vágner követte. Talajon Vágner 
ezüstérmet vehetett át, Ba-
bos hatodik lett. Lólengésben 
Dudás a második, Vágner a 
harmadik, Babos a negyedik 
helyen zárt. Nyújtón Dudás 
bronzérmes lett, Babos pe-
dig ötödik.

(m)
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Indul  
a curlingszezon
Szeptember elején ismét megnyílt 
a Kamaraerdei Jégpálya, a magyar 
curling otthona. A létesítményben a 
Ferencváros szakosztálya is megkezd-
te a felkészülést az új idényre.

A zöld-fehérek a nyári szünetben is edzet-
tek: futottak, úsztak, kerékpároztak, kondi-
teremben erősítettek. Nem sokkal a jeges 
tréningek megkezdése után az FTC hét-
végi edzőtábort szervezett versenyzőinek. 
Ezen az elméleti és gyakorlati foglalko-
zások mellett a meccstaktika is szerepelt 
a programban, amely döntő lehet egy-egy 
szoros mérkőzésen.

Az év hátralévő hónapjaiban több rangos 
versenyen is jégre lépnek a ferencvárosi 
curlingesek. A Magyar Kupában címvédő-
ként küzdhet az FTC Jégmadarak, majd az 
évzáró/évnyitó Fradi-kupát tartják meg, a 
2016-os esztendőben pedig indul a magyar 
bajnokság.

A Ferencváros curlingszakosztálya a ko-
rábbiakhoz hasonlóan az 

új szezonban is várja 
azokat, akik szer-

vezetten szeret-
nék gyakorolni 
ezt a sportágat, 
és kipróbálnák 
magukat verse-

nyeken is.       (m)

Sasrepülés a stadionban
Május közepén egy felvidéki faluban megszületett a Fradi-sas, és bár az FTC 
élő kabalaállata korából adódóan még nem érett a stadionrepülésre, az októ-
ber 3-i, Honvéd elleni mérkőzésen mégis láthatnak a szurkolók egy sast rep-
kedni a Groupama Arénában. Az Üllői úti légtérben felmenője, Igor mutatja 
be tudását.

Szabó László solymász, a ferencvárosi sasok gondozója és edzője sokat foglalkozik az 
ifjú madárral, akire elmondása szerint még rengeteg munka vár. A megfelelő előkészítés-
re azért van szükség, hogy az állat kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtson a stadionbeli 

repülések során. Addig, amíg nem kerül kellő formába, 
felmenője, Igor repdes majd a mérkőzések előtt, először 
a Honvéd elleni meccset megelőzően.

A sasok is úgy tanulnak, mint a legtöbb élőlény: elle-
sik szüleiktől, az idősebbektől, mit, hogyan csinálnak. 
Ezért lesz nagy szerepe Igornak, akit követve a Frad-sas 
elsajátíthatja a tudnivalókat. A későbbiekben a két ma-
dár felváltva fogja szórakoztatni a szurkolókat. Szabó 
László szerint felelőtlenség lett volna egyetlen sassal 
nekivágni a reptetésnek. Így viszont garantált, hogy 
mindig lesz egy jól nevelt, szép sas a Groupama Aré-
nában.

Persze az igazi az lesz, amikor a sasmadár repülése 
után a pályán továbbra is szárnyalnak a „zöld sasok”.

(m)   

kiütés Újpesten
A férfiakhoz hasonlóan a Ferencváros bajnoki címvédő női labdarúgócsapata is parádé-
san kezdte a 2015/16-os szezont. A zöld-fehérek a lapzártánkig lejátszott négy mérkőzé-
sen magabiztosan szerepeltek, többek között idegenben győzték le a nagy rivális MTK-t. 

A szurkolók számára azonban a legnagyobb örömöt alighanem a Magyar Kupa-mecs-
csen elért eredmény okozta. A lányok az NB II-ben szereplő UTE vendégeként 9-0-ra 
nyertek. Dörnyei Balázs csapata már az első félidőben öt gólt szerzett, és végül kiütéses 
győzelemmel jutott be a legjobb nyolc közé.

A 9-es számú őrangyal
Szorosan kötődik az FTC-hez a Hungarikon gyűjtemény 125. darabja. A 
Groupama Aréna előtt álló sas szobrot készítő Szőke Gábor Miklós alkotása 
Albert Flórián válogatott mezének felhasználásával készült.

A Hungarikon egy új képzőművészeti műfaj, amelyet Kárpáti Tamás Munkácsy-díjas 
festőművész-grafikus talált ki. Lényege, hogy emblematikus tárgyaik segítségével mu-
tassa be hazánk büszkeségeit. A különböző életutakat bejárt példaképek tárgyaiból egy-
egy neves kortárs képzőművész készít szobrot vagy építi be egy festményébe. Így jönnek 
létre az ikonokból a Hungarikonok, amelyek a Várkert Bazárban láthatók.

Az alkotás leleplezésén Szőke Gábor Miklós elmondta, fél éve kapta a felkérést Kár-
páti Tamástól, hogy találjon ki valamit a legendás Ferencváros-játékos, Albert Flórián 
válogatott mezének felhasználásával. A művész a sas aranyszínű szárnyait igazította a 
mezhez, az így kialakult forma a csípőre tett kezeket juttatja a néző eszébe, ami a Császár 
sajátos „védjegye” volt. Mivel Szőke Gábor Miklós személyesen nem ismerhette Albert 
Flóriánt, nagyon sok helyről gyűjtötte be azokat az információkat, amelyek hozzásegítet-
ték e különleges mű létrehozásához.            (m)
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Előző lapszámunk nyertese: Tóth Katalin. 
Gratulálunk! Jutalma átvételével kapcsolatban 
e-mailben értesítjük. 1 – B, 2 – C, 3 – A, 4 – A, 
5 – A, 6 – C.

Jubileumot ünnepelt 
az idősklub

Zenés műsorral kísért ebéddel kedveskedett tagjainak a 25. születésnap-
ját ünnepelő Szerető Kezek Idősek Klubja. A Friss utcai klub és átmeneti 
idősotthon rendezvényén a résztvevők egybehangzóan dicsérték a gondozó-
kat, akik az év minden napján nagy odaadással és szeretettel fordulnak az 
idősek felé.

Az Erdődy Kamarazenekar koncertjével 
induló ünnepséget Bácskai János polgár-
mester nyitotta meg, aki a szüreti időszak 
jegyében saját, Somló-hegyi szőlőjéből 
származó borral ajándékozta meg a tár-
saságot. A kerület vezetője ígéretet tett 
arra, hogy a férőhelynövelés érdekében 
bővíteni fogják a klub területét. A fej-
lesztést az is indokolja, hogy az átmeneti 
otthonban maximum 2 évig lakhatnak az 
idősek, a várólista pedig évről évre hosz-
szabb. 

– Nálunk mindig zajlik az élet: a tár-
sas-, a kvízjáték, a kártya és a zenehall-
gatás mindennapos program, de kirán-
dulni is járunk, ünnepeket, világnapokat 
és születésnapokat tartunk – avatott be 
az intézményben folyó társasági élet ku-
lisszáiba Kiss Éva klubvezető. A József 
Attila-lakótelepen működő klubba járó 
idősek is kezdeményezők: Vas Laci bácsi 
irodalmi estet, egyik társa pedig zenés kí-
vánságműsort tart a tagoknak. 

– Az egyedül élők a közösségi és kultu-
rális programoknak köszönhetően értel-
mesen tölthetik el szabadidejük jelentős 
részét – erősítette meg a kerület öt idős-
klubját üzemeltető FESZGYI igazgatója. 
Gedeon Andor elmondta, a 60 klubtag 

számára nemcsak étkezést biztosítanak, 
de a telephelyen működő idősek átme-
neti otthonában 12 főt el is látnak. A 
vezető hozzátette, jövőre belevágnának 
az épület és az udvar felújításába, hogy 
a Toronyház utcaihoz hasonló színvo-
nalúvá alakítsák a klubot. Az igazgató 
hangsúlyozta, szeretnének javítani a kö-
rülményeken is, de nem ez az elsődleges 
szempont. – A klub 1990-es indulása óta 
a gondozónők nagy odaadással, erejükön 
felül foglalkoznak az idősekkel, melynek 
hála az intézmény igazi családként mű-
ködik. Ez fontosabb annál, hogy milyen 
bútorok vagy technikai eszközök vannak 
az épületben – jelentette ki Gedeon An-
dor. 

Az eseményen a 25 éve a klubba járó 
Vas Laci bácsi is szót kért, hogy elmond-
hassa, őket valóban szerető kezek és szí-
vek veszik körül. – A gondozóktól min-
den ebédnél simogatást is kaptam a „Jó 
étvágyat!” mellé. Egy idős ember szá-
mára a barátságok, a közösség többet ér 
minden gyógyszernél – mesélt a szeretet-
teljes környezetről Laci bácsi. A rendez-
vényt Endrődy Éva énekes műsora zárta.

T. D.

MEGHÍVÓ

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfejtő-
ink között Ferencváros-ajándékcsoma-
got sorsolunk ki.

1. Melyik a IX. kerület legnépesebb város-
része?
A) József Attila-lakótelep  
B) Középső-Ferencváros
C) Belső-Ferencváros
2. Melyik állítás nem igaz az Üllői útra?
A) Budapest leghosszabb útja
B) Külső, Határ út utáni szakaszát a rendszer-
váltás előtt Vörös Hadsereg útjának hívták
C) Budapest első aszfaltútja volt
3. Ki volt Merényi Gusztáv, a Gyáli úton mű-
ködő kórház névadója?
A) Az első Magyar Véradó Központ megala-
pítója
B) 1956-ban a Tűzoltó utcai felkelőcsoport 
egyik orvos tagja
C) Az Orvostudományi Egyetem megalapító-
ja
4. Mi a különlegessége az Aszódi úti vízto-
ronynak?
A) Mai napig eredeti funkciójában üzemel
B) Családi házzá alakították
C) Ez volt hazánk első poroszsüveg-technoló-
giával épített víztornya
5. Melyik állítás nem igaz Balázs Bélára, Kö-
zépső-Ferencváros egyik utcájának névadójá-
ra?
A) Az első magyar hangosfilm rendezője
B) Kaffka Margit sógora volt
C) Szövegkönyvéből készült Bartók Kéksza-
kállú herceg vára című operája
6. Hányadik alkalommal rendezték meg idén 
szeptemberben a Humor- és Borfesztivált?
A) 2. B) 5. C) 7.

50 éves a Börzsöny utcai Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár
Szeretettel várunk mindenkit október 8-án, 
csütörtökön 14 órakor egy közös beszélge-
tésre.

A József Attila-lakótelep és a könyvtár törté-
netét bemutatja: Gönczi Ambrus, a Ferencvá-
rosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője.
A program ingyenes.
Helyszín: FSZEK Börzsöny utcai könyvtár, 
Börzsöny u. 13. Tel.: 06/01/357-5808
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket vagy 
javaslataikat a programjainkkal kapcsolatosan a következő e-mail címen: idosugy@ferencvaros.hu vagy 
a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

Idősügyi programajánló
Kezdő angolnyelv-tanfolyam 

Szeptember 28., október 5., 12.  
(hétfő) 11.00 
Platán Idősek Klubja (Toronyház utca 11.)
Szeptember 29., október 13. (kedd) 
15.00, október 6. (kedd) 14.00
FMK (Haller utca 27.)

Haladó angolnyelv-tanfolyam 
Szeptember 28., október 5., 12. (hétfő), 
október 1., 8. (csütörtök) 14.00
Borostyán Idősek Klubja (Knezich utca 17.)
Október 1., 8. (csütörtök) 11.00
Platán Idősek Klubja (Toronyház utca 11.)

Német társalgási klub 
Szeptember 29., október 6., 13. (kedd) 9.45
FMK (Haller utca 27.)

Kezdő számítógép-kezelői tanfolyam
Szeptember 30., október 7. (szerda) 15.00
Telepy Károly Általános Iskola  
és Gimnázium (Telepy utca 17.)
Szeptember 29., október 6., 13.  
(kedd) 15.30
Weöres Sándor Általános Iskola  
és Gimnázium (Toronyház utca 21.)

Haladó számítógép-kezelői tanfolyam
Szeptember 30. (szerda) 15.30 – 2. csoport
Október 7. (szerda) 15.30 – 1. csoport
Weöres Sándor Általános Iskola  
és Gimnázium (Toronyház utca 21.)
Szeptember 30., október 7. (szerda) 14.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium (Lónyay utca 4/C–8.)

Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás

Ingyenes internetezési lehetőség,  
tanácsadás diákok közreműködésével
Szeptember 28., október 5., 12. (hétfő) 
14.00–15.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  
és Gimnázium (Lónyay utca 4/C–8.)
Szeptember 29., október 6., 13. (kedd) 
15.00–16.00
Telepy Károly Általános Iskola  
és Gimnázium (Telepy utca 17.)
Október 1., 8. (csütörtök) 15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola  
és Gimnázium (Toronyház utca 21.)

Mindentudás Akadémiája
Október 5. (hétfő) 17.00
„Mi lesz veled időjárás, mi lesz veled 

éghajlat?”, Németh Lajos meteorológus 
előadása
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

„Nem csak a húszéveseké a világ”
Október 6. (kedd) 15.00
Fellépők: Endrődi Éva, Soltész Rezső, 
Tolnai András
FMK (Haller utca 27.)

„Szó és ember”
Szeptember 29. (kedd) 17.00
Szürkeháj és más mesék – találkozás 
Petrőczi Éva József Attila-díjas költő- 
irodalomtörténésszel
FSZEK Boráros téri könyvtára  
(Boráros tér 2.)

Filmklub
Október 8. (csütörtök) 15.00
Az ügynök élete – dokumentumfilm;  
a vetítés után vendégünk Papp Gábor 
Zsigmond rendező.
Előtte kvízzel várjuk az érdeklődőket, me-
lyen a Turay Ida Színház által felajánlott 
színházjegyek és a Magyar Napló Kiadó 
könyvutalványai várják a nyerteseket.
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
(Erkel utca 15.)

Helytörténeti vetélkedő
Október 7. (szerda) 14.00
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)
Kérjük, előzetesen jelentkezzen!

Népdalkör
Szeptember 30. (szerda) 13.00
Platán Idősek Klubja (Toronyház utca 11.)

Festőklub
Szeptember 29. (kedd) 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja  
(Friss utca 5.)

Sakk-klub
Október 6., 13. (kedd) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Gyógytorna
Szeptember 30., október 7. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház u. 17/B) és FMK 
(Haller utca 27.)

Vízitorna
Október 2., 9. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 

(Mester u. 19.)
Weöres Sándor Iskola uszodája  
(Lobogó u. 1.)

Nordic walking
1. csoport: Csepeli séta
Október 8. (csütörtök) 9.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. szám 
alatti épület előtt
2. csoport: Mátyás király vadaskertje
Október 13. (kedd) 9.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. szám 
alatti épület előtt
A túrák helyszíneire az utazás  
tömegközlekedéssel történik!

3-1-2 meridiántorna
Szeptember 30., október 7. (szerda) 
15.00
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga időseknek
Október 1., 8. (csütörtök) 10.00
Helyszínváltozás! Új helyszín:  
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

Természetjárás
Október 3. (szombat) 9.00
Körtúra a törökbálinti Nagy-Erdőben  
(táv: 6 km, szintkülönbség: 150 m)
Találkozó a 6-os villamos Móricz  
Zsigmond körtéri végállomásánál

Egészségnap
Október 6. (kedd) 9.00–12.00
Ingyenes egészségügyi szűrések, orvosi 
előadások és személyes konzultációk, 
kézműves foglalkozás, mobiltelefon- 
tanácsadás, egészséges ételek kóstolója  
és még sok más program
FMK (Haller utca 27.)

Előadás a cukorbetegségről
Szeptember 29. (kedd) 14.30
FESZ Oktatóterem (Dandár utca 28.)

Előadás a szédülésről és 
egyensúlyi zavarokról

Október 1. (csütörtök) 14.30
Parajdi Sópince (Vámház körút 11.)
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ViláGnapok FErEncVárosban – idősEk és ZEnE ViláGnapja 2015.
Ferencváros Önkormányzatának ingyenes rendezvénysorozata

Szeptember 29. (kedd)
18.00 Szent Mihály-napi 
vesperás, közreműködik 
a Ferencvárosi Kantorátus és az Istvánffy 
Kamarakórus
Helyszín: Kaniziuszi Szent Péter-templom 
(Gát u. 2.)
Szeptember 30. (szerda) 10.00
Hangszerbemutató óvodásoknak a MÁV 
Szimfonikus Zenekar közreműködésével 
Helyszín: FMK (Haller u. 27.)
Október 1. (csütörtök) 
15.30 Énekeljünk, muzsikáljunk Ferencvá-
rosban a Zene Világnapján! A Csillag Kó-
rus, a Kicsi Bocs Óvoda és a ferencvárosi 
iskolák műsora
Kiállítás-megnyitó – Festményreprodukci-
ók óriásprinteken a Magyar Festészet Nap-
ja alkalmából
A tárlatot megnyitja: Vincze Angéla festő-
művész 
Helyszín: Bakáts tér
Köszöntőt mond dr. Bácskai János,  
Ferencváros polgármestere

17.00 Spinto Opera Társulat előadása
Helyszín: Közösségi Ház  
(Toronyház u. 3/B)
18.00 Az Ádám Jenő Zeneiskola művész-
tanárainak hangversenye
Helyszín: Ádám Jenő Zeneiskola (Közte-
lek u. 8.)
Október 4. (vasárnap) 15.00
Barokk zenei hangverseny 
Helyszín: Kaniziuszi Szent Péter-templom 
(Gát u. 2.)
Október 5. (hétfő) 17.00
Mindentudás Akadémiája: 
„Mi lesz veled időjárás, 
mi lesz veled éghajlat?”, Németh Lajos 
meteorológus előadása  
Helyszín: Ádám Jenő Zeneiskola  
(Köztelek u. 8.)
Október 6. (kedd) 
9.00–12.00
Egészségnap – ingyenes 
egészségügyi szűrések (életmód-tanács-
adás, kézműves foglalkozás a kerületben 
lakó időskorúaknak

9.00–10.30 orvosi előadások, utána sze-
mélyes konzultációs lehetőség (uro-
lógia, gasztroenterológia, kardiológia,  
inkontinencia)
Helyszín: FMK (Haller u. 27.)
Galériák kiállításai a programsorozat 
ideje alatt
• Ferencvárosi Pincegaléria (Mester u. 5.): 

Senki madara, Csurka Eszter festőmű-
vész kiállítása 

• Erlin Galéria (Ráday u. 49.): Narrative 
movement 2015 – indiai képzőművészek 
kiállítása

• Tárt Kapu Galéria (Hőgyes E. u. 2.): Ma-
gukba zárt világ – Autizmus, művészet, 
kultúra; a tárlat megnyitója október 8. 
18.00

• Art9 Galéria (Ráday u. 47.): PTE Mű-
vészeti Kar tervezőgrafikus hallgatóinak 
kiállítása (október 4-éig), Enzsöly Kinga 
Botanikus kert című kiállítása (október 
6-ától)

• 2B Galéria (Ráday u. 47.): Cicavízió – 
Fekete Edit kiállítása. A tárlat megnyitó-
ja október 2. 18.00

Csongrádi Jenőné 90 éves

Ráday utcai lakásában köszöntötte leánya és Kállay Gáborné al-
polgármester a 90 éves Csongrádi Jenőnét. Erzsébet néni 1925. 
augusztus 22-én született Bicskén, 1944-ben költözött Ferencvá-
rosba. 2004-ben özvegyült meg, azóta egyedül él. Négy gyerme-
küket szerény körülmények között, de igen nagy szeretetben ne-
velték, mindegyiküknek diplomát adva a kezébe. Leánya és három 
fia a mai napig szeretettel veszi körül, hiszen ezt az értékrendet 
kapták szüleiktől útravalóként. Kilenc unoka és kilenc dédunoka 
teszi széppé mindennapjait. A gyermeknevelés mellett német- és 
francianyelv-vizsgát szerzett, majd tíz évig az IBUSZ-nál dolgo-
zott idegenvezetőként. Ma már csak segítséggel tud kimenni a la-
kásból, rengeteg komolyzenét hallgat, olvas, keresztrejtvényt fejt.

Vidovszky Ferencnét 
köszöntötték
Haller utcai lakásában köszöntötte Vidovszky Ferencnét 95. szü-
letésnapja alkalmából Szűcs Ágnes. Márta néni, aki két menyével 
és unokájával fogadta Ferencváros Önkormányzatának idősügyi 
referensét, 1920. szeptember 6-án született Nagyenyeden. A Ko-
lozsvári Egyetemen szerzett magyar-történelem szakos tanári dip-
lomát, majd Bánffy Miklós erdélyi gróf leányának házitanítója 
volt. 1945-ben ment férjhez, Debrecenben telepedtek le. Gépész-
mérnök férjével három gyermeket neveltek fel. Tizenkét unoká-
ja és húsz dédunokája van, hamarosan érkezik a huszonegyedik. 
Tanárként Almásfüzítőn és Budapesten dolgozott, majd húsz évig 
az Országos Széchényi Könyvtár volt a munkahelye. A rendkívül 
összetartó család szeretetteljes légkörrel veszi körbe Márta nénit, 
aki rengeteget olvas, sétál és televíziót néz. A köszöntésen menyé-
től épp egykori munkaadója, gróf Bánffy Miklós egyik regényét 
kapta ajándékba.
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 a FErEncVárosi MŰVElődési kÖZponT proGraMajánlÓja

Retró táncdélután
Szeptember 28. 14.00
Zenél: Putyera Róbert
Belépő: 700 Ft

Évszak koncert óvodásoknak
Szeptember 30. 10.00
A MÁV Szimfonikus Zenekar  
közreműködésével
A belépés díjtalan!

Höcögő táncház
Október 1., 8. 17.00
Belépő: 300 Ft

Roma táncház
2015. október 2. 18.00
Tánctanár: Farkas Zsolt, a Khamoro  
Budapest Band vezetője
A belépés díjtalan!

Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivál
2015. október 3. 12.00–20.00
Program:
• Kökény Attila koncertje
• Ferencvárosi Polgárok Népizenekara 

Horváth Gyula vezetésével
• Ferencvárosi roma amatőr művészeti 

csoportok bemutatkozása
• Romani Design divatbemutató

• Khamoro Budapest Band koncertje
• Romano Glaso koncertje
• Rókus 9 Közhasznú Egyesület Sukar 

Táncegyüttese
• Bescart Trió koncertje
Kísérőprogramok: főzőverseny, 
lufihajtogatás, arcfestés
A belépés díjtalan!

Ásványbörze
Október 4. 9.00
Asztalfoglalás a 06/1/216-1300-ás 
telefonszámon, illetve a kerek.andras@
fmkportal.hu e-mail címen. 
Belépő: 400 Ft

Baba-mama Börze
Október 10. 9.00
A belépés díjtalan!

LEGO-játszóház és -börze
Október 10. 9.00
Belépő: 300 Ft

Fotóbörze
Október 11. 9.00 
Asztalfoglalás a 06/1/216-1300-ás; a 
06/1/476-3410-es vagy a 06/1/476-
3414-es telefonszámon, illetve az info@
fmkportal.hu e-mail címen. 
Belépő: 400 Ft

FMK SZÍNHÁZBÉRLET 
FELNŐTTEKNEK

Vidám téli esték a gergely theáter 
előadásain a ferencvárosi művelődési 
központban
November 12. 18.00
Mona Marie mosolya
zenés vígjáték két részben a Szenes Iván-
Nádas Gábor szerzőpáros dalaival
Rendező: Gergely Róbert
December 10. 18.00
Paprikáscsirke avagy Stex és New York
zenés vígjáték két részben Fényes  
Szabolcs dalaival
Rendező: Gergely Róbert
Január 14. 18.00
Csiki-csuki 
vígjáték két felvonásban
Rendező: Moravecz Levente
Bérlet ára: 6000 Ft/3 előadás
Jegyár: 2900 Ft
Bérletvásárlási igényüket 2015. ok-
tóber 22-éig a 06/1/476-3423-as és a 
06/20/498-0046-os telefonszámon, vagy 
a kiss.agnes@fmkportal.hu e-mail címen 
jelezhetik Arapovicsné Kiss Ágnes műve-
lődésszervezőnél.

Egy írógépelt arc
Évtizedeken, országokon és műfajokon ívelt át a Ferenc-
városi Művelődési Központban megrendezett beszélgetés 
Az írógépelt félelem című verseskötet szerzőjével. A József 
Attila Irodalmi Szalon vendége Petőcz András kortárs író, 
költő volt.

A József Attila- és Márai Sándor-díjas irodalmár magával ragadta 
közönségét, akiket hol a ‘80-as évek Franciaországába, hol pedig 
az egyesült államokbeli Iowa erdei közt megbújó irodalmi sze-
minárium idilli táborhelyére kalauzolt el. Mindeközben Petőcz 
bepillantást adott a rendszerváltáskori magyar könyvkiadás hely-
zetébe is. 

Nem volt kevésbé széles az Írógépelt arcok című beszélge-
tés során megemlített írók, költők horizontja sem: szóba került 
Pomogáts Bélától Bernardo Carvalhóig, Wahorn Andrástól az A. 
E. Bizottság együttes alapítójától Ayeta Wangusa ugandai költő-
nőig sok mindenki. 

Petőcz András elmondta, Napsütötte sávban című kötete elbe-
szélő verses naplóként valós költőtársakról íródott az iowai író-
akadémián. A világ minden tájáról ott jelen lévő huszonöt mű-
vész közül azóta többen, így a brazil Bernardo Carvalho vagy az 
ugandai poéta komoly karriert futottak be. Érdekességként azt is 
elmesélte, hogy Ayeta Wangusat, találkozásuk után egy évtized-
del megtalálta az egyik közösségi oldalon, ahol azóta is tartják a 
kapcsolatot.

Az est során a költő saját műveiből, így a 2000-ben megjelent 
Születésnap című novelláskötetéből is felolvasott, és kiemelte, 
verseiben nagy szerepet kap az intertextualitás, azaz a más mű-
vekre való utalás. – Az ember ahol tud, idegen tollakkal ékeskedik 
– jegyezte meg önironikusan.

M. K.
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MEGHÍVÓ lakossáGi FÓrUMra
Tisztelt Ferencvárosiak!
A Budapesti Vegyiművek korábbi működésével összefüggő kör-
nyezeti hatások vizsgálata céljából – Ferencváros Önkormány-
zatának megbízásából – készült szakértői vélemény értékelése 
és a környéken élők tájékoztatása érdekében lakossági fórumot 
tartunk.
2015. október 2-án 17.00 órai kezdettel
a Toronyház utcai Közösségi Házban
(1098 Budapest, Toronyház u. 3/B)
A lakossági fórumra a teljes körű és hiteles tájékoztatás érdekében 
meghívást kapott a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főosztálya, a szakértői anyagot készítő WESSLING 
Hungary Kft., a Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya, a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztró-
favédelmi Kirendeltsége, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálata, valamint a Kormány-
hivatal Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya is.

A lakossági fórumon minden, a téma iránt érdeklődő megjelené-
sére számítunk!

Dr. Bácskai János, polgármester

A főszereplővel is találkozhattak  
a filmklubon 
András Ferenc 1977-ben készült fergeteges vígjátékát, a Veri az ördög a feleségét című filmet nézhették meg az érdek-
lődők a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény mozitermében. A vetítés után a Bereményi Géza regényéből készült, a 
Karlovy Vary-i Filmfesztiválon is győzelmet aratott alkotás főszereplője, Pásztor Erzsi látogatta meg a nézőket, aki a 
film kulisszatitkairól mesélt közönségének.

A balatoni vasutas család hatalmas sürgés-
forgás közepette készül a nagy napra: pes-
ti rokonuk jön vendégségbe nagyhatalmú 
főnökével, Vetró Gézával és családjával. 
Itt a soha vissza nem térő lehetőség, hogy 
bávatag gyermekeiket remek álláshoz jut-
tassák. A háziasszony lucullusi lakomát 
rendez, de hiba csúszik a számításba: Vetró 

elvtárs, a mun-
kásmozgalom 
veteránja mára 
gyomorbajos, 
aszkétikus funk-
cionárius, aki 
idegenül tekint 
a terített asztal-
ra. Így indul a 
vidám történet, 
amelyben – mai 
szemmel néz-
ve is – minden 
színészi alakítás 
telitalálat.

A gyűjtemény vezetője, Gönczi Ambrus is 
a szereplőgárda kiválasztásáról kérdezte 
a művésznőt. – Akkoriban még nem volt 
divat a casting, a rendező kigondolta, kit 
talál alkalmasnak, majd közölte a döntést, 
próbafelvétel nem volt – mondta el 57 
nagyjátékfilmmel, 132 színházi bemuta-
tóval és megszámlálhatatlan szinkronsze-

reppel a háta mögött Pásztor Erzsi. – Talán 
éppen ezért játszott minden szereplő olyan 
hitelesen. Igaz, az alkoholista Dodó szere-
pét játszó színész az életben is alkoholista 
volt – tette hozzá.

A stáb kalandjai kapcsán a színésznő el-
mesélte, hogy a történetben elfogyasztott 
ételeket mindennap elkészítették, vagy az 
előző napit összeöntötték, így sokadszor-
ra már nehezen csúszott le a húsleves. A 
filmben viselt aranyfogától ráadásul nem 
tudott enni, ezért mindig levette. Ez akkor 
vált kínossá, amikor a felvételkor a hely-
béliek előtt kiáltotta el magát a rendező-
asszisztens: „Hozzátok a Pásztor Erzsi 
fogát!”. A forgatás után akkora felfordu-
lás maradt utánuk, hogy tatarozni kellett 
az egész házat. A színésznő szerint a film 
ma is érvényes társadalomkritikai üzenetet 
hordoz: az ember vérében van a mohóság, 
amit leginkább ünnepekkor és bolti akciók 
alkalmával figyelhetünk meg.

T. D.

Senki madara
Szeptember 23-án nyílt meg Csurka Eszter festőművész Senki 
madara című kiállítása a Pincegalériában. A rendezvényen a szo-
kásos méltatás és nyitóbeszéd helyett Fenyves Márk mozdulat-
művész, a Magyar Mozdulatművészeti Társaság alapító tagja és 
művészeti igazgatója performance-át láthatták az érdeklődők. A 
kiállítás október 15-éig tekinthető meg a Mester u. 5. szám alatti 
Pincegalériában, keddtől szombatig, 10 és 18 óra között.
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dr. Bácskai János polgármester

Baranyi Krisztina  (MSZP–EGYÜTT-PM–DK)

Görgényi Máté, 12. evk. (FiDESZ–KDNP) 

Fröhlich Péter (FiDESZ–KDNP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP–EGYÜTT-PM–DK)

Gyurákovics Andrea 1. evk. (FiDESZ–KDNP)

 intzoglu istván, 11.evk. (MSZP–EGYÜTT-PM–DK)

Jancsó Andrea Katalin (LMP)

Kállay Gáborné alpolgármester

Pál Tibor (MSZP–EGYÜTT-PM–DK)

Sajó Ákos, 9. evk. (FiDESZ–KDNP)

Szilágyi Zsolt (JOBBiK)

Mészáros László, 7. evk. (FiDESZ–KDNP)

    képVisElői FoGadÓÓrák

Minden hónap utolsó csütörtö-
kén 12–16 óráig, a Polgármesteri 
Hivatalban (i. em. 24.). Minden 
hónap második csütörtökén 
17–18 óráig a József Attila-
lakótelepen (Toronyház u. 3/B 
– Ügyfélszolgálati Kirendeltség). 

Bejelentkezés az Ügyfélszolgálati irodákon (iX., Bakáts 
tér 14. vagy Toronyház utca 3/B) személyesen a hónap 
minden munkanapján, ügyfélfogadási időben.

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

Minden hónap második kedd, 12–14 óra. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B), illetve egyez-
tetés alapján. Telefon: 06/20/513-0779

Fogadóóra egyeztetés alapján. 
Tel.: 06/20/942-5266

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

Minden hónap első hétfőjén 16-18 óráig. 
Helye: Fidesz iroda Lónyay u.48.  
(Bakáts utca sarok)

Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig, illetve 
előzetes bejelentkezés alapján. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat (RÖNK) 
iroda (Toronyház u. 3/B) Telefon: 06/20/921-0943

Minden hónap második keddjén. 
Bejelentkezés: telefonon (06/20/526-4808) 
és emailen (jancso.andrea@ferencvaros.hu).

Minden hónap második 
hétfőjén 16.30–18.30 
óráig. 
Helye: Polgármesteri 
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.

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

Helyszín: FMK vagy az Ecseri út 19. szám 
alatti ügyfélszolgálati iroda.
Előzetes bejelentkezés alapján: 
06/20/975-8262

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján.
Elérhetőség: 06/70/707-9105

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

Előzetes bejelent-
kezés alapján  
bármikor.  
Telefon: 
06/20/279-7025,  
e-mail:  
vas.imre@fidesz.hu

Dr. Vas imre országgyűlési képviselő 

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

Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (FiDESZ–KDNP)

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

Mezey istván, 5. evk. (FiDESZ–KDNP)

Előzetes egyeztetés alapján. 
Bejelentkezés: 20/969-8849 
Helye: Köztelek u. 2.

Zombory Miklós alpolgármester 

Minden hónap második 
csütörtök 16–18 óráig, 
helye: Bakáts téri általá-
nos iskola. 
Alpolgármesteri 
fogadóóra: minden hónap 
harmadik csütörtökén 

16.00–18.00 óra, helye: Polgármesteri 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, ügyfélfogadá-
si időben.

Tájékoztató a karácsonyi támogatásról
Ferencváros Önkormányzata kérelemre karácsonyi támoga-
tást nyújt az alábbiakban részletezett feltételeknek megfele-
lő, kerületi lakóhellyel rendelkezők részére:
• nyugellátásban, rendszeres nyugdíjszerű ellátásban ré-

szesülő személy,
• tartósan vagy súlyosan beteg gyermekét nevelő törvé-

nyes képviselő, valamint
• három- vagy többgyermekes család részére,
• az időskorúk járadékában,
• valamint egészségkárosodására tekintettel aktív 

korúak ellátásban részesülő személynek, ameny-
nyiben a családban az egy főre jutó havi jövede-
lem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át, azaz a 85 500 
forintot.

Az egészségkárosodás miatt aktív korúak el-
látásában részesülőknek a 2015. március 1. 
napján bekövetkezett jogszabályi változás 
miatt kérelmet kell benyújtaniuk a támo-
gatás megállapítására.

Az előző évekhez hasonlóan az időskorúak járadékában ré-
szesülőknek idén is kérelmezniük kell a támogatás megál-
lapítását.

A karácsonyi támogatás iránti kérelem 2015. szeptem-
ber 15. napjától november 30. napjáig nyújtható be.

A formanyomtatványok a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatain (Bakáts tér 14., Lenhossék u. 
24–28., Toronyház u. 3/B,  Ecseri út 19.) kérhetők, 
ahol a kérelmeket is be lehet nyújtani. A nyomtat-
ványok a www.ferencvaros.hu honlapról is letölt-
hetők.
További információ kérhető:

• személyesen: a Humánszolgáltatási Irodán 
(Lenhossék u. 24–28., ügyfélfogadás: hétfő: 
8–18, kedd, szerda, csütörtök: 8–16, péntek 
8–12 óráig)
• 06/1/215-1077/459-es telefonszámon az 

Eseti Támogatási Csoport ügyintézőinél.
• humanszolg@ferencvaros.hu e-mail 

címen.



Ferencváros16 KÖZÖSSÉG

rEjTVénY

FErEncVárosi GÓlYaHÍr

Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Baksa Luca Kamilla  
(2015. március 29.)

Daczó Mátyás Levente  
(2015. április 5.)

Gál Miklós  
(2015. augusztus 11.)

Lukács Dániel és Bence (2015. 
május 23. és 2010. október 14.)

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

Szarkali Hanna Dominka 
(2015. február 23.)

Vásárhelyi Hanna Júlia  
(2015. február 12.)


