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Rimovszki Tamással, a Ferenc-
városi Közterület-felügyelet 
igazgatójával feladataikról, 
kamerarendszerekről, illegális 
szemétlerakásról beszélgettünk.

szabadEgyETEm

a boldogság öt titkát ismertette Pál 
Feri atya a mindentudás akadémi-
ájának legutóbbi előadásán.

Ferencváros Önkormányzata sportnapot rendez a kerület férfilakosai számára. Részletek a 14. oldalon.

A háziorvosoknál már elérhető az 
influenza elleni védőoltás, amely kü-
lönösen a rizikócsoportba tartozók 
számára feltétlenül ajánlott. 12

VaKCINa

Már száz kamera vigyáz a biztonságunkra
A József Attila-lakótelepi Közösségi Ház előtti téren Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár, Csampa Zsolt he-
lyettes államtitkár, Vas Imre országgyűlési képviselő, valamint Bácskai János polgármester jelenlétében adták át a 
Belügyminisztérium támogatásával kibővített térfigyelőkamera-rendszert október 27-én. A fejlesztésnek köszönhető-
en a kerület lakói még nagyobb biztonságban tudhatják életüket és értékeiket. 

Ferencváros Önkormányzata sikere-
sen pályázott a közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
pályázaton, melyen 78 millió Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert a Belügy-
minisztériumtól. Ennek segítségével Fe-
rencvárosban az eddig meglévő 71 darab 
térfigyelő kamera mellé újabb 29 eszköz 
kihelyezésére nyílt lehetőség. Így a IX. 
kerületben már 100 kamerából álló tér-
felügyeleti rendszer gondoskodik a köz-
biztonság fenntartásáról, növeléséről. Az 

újonnan üzembe helyezett 29 kamerából 
12 Belső-, 9 Középső-Ferencvárosban, 8 
darab pedig a József Attila-lakótelepen 
lett kihelyezve.

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium 
államtitkára beszédében elmondta, ez az 
év az önkormányzati berendezkedés 25. 
esztendeje, amely alkalmat ad egy kis visz-
szatekintésre. Az elmúlt negyed században 
a helyhatóságok bebizonyították, hogy ér-
tik, érzik a lakók kéréseit, problémáit, és 
rendelkeznek azzal a tudással, szándékkal, 

hogy feladataikat a lehető legmagasabb 
színvonalon lássák el. – Ezek közül talán a 
leglényegesebb – mondta Pogácsás Tibor – 
a közösség szervezése: fontos, hogy az em-
berek érezzék, az önkormányzat működése 
nem öncélú, annak minden tevékenysége 
értük, az ő mindennapi életük szolgálatá-
ért folyik – tette hozzá. Kiemelte továbbá 
a közbiztonság, illetve a lakók szubjektív 
biztonságérzetének növelését.

(folytatás a 2. oldalon)
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Ezért tett Ferencváros Önkormányzata egy újabb fontos lépést a ka-
merarendszer fejlesztésével. 

– A rendőrség és az önkormányzatok együttműködése továbbja-
vítja hazánk jó megítélését, hisz statisztikailag is alátámasztható, 
hogy Magyarország közbiztonsága mára Európa élvonalába tar-
tozik. A most átadott kamerarendszer legnagyobb eredménye az, 
hogy nem csupán statisztikai adatként láthatjuk a közösen elért 
eredményeket, hanem javul biztonságérzetünk is – jelentette ki a 
politikus. Az önkormányzati államtitkár végezetül megköszönte 
a IX. kerület vezetésének, hogy részt vett a programban – bízva 
abban, hogy az önkormányzat a jövőben további fejlesztéseivel is 
hozzájárul a polgárok életkörülményeinek javulásához.

Bácskai János polgármester beszédében büszkén jelentette be, 
hogy a IX. kerületben telepített közterületi kamerák száma elérte 
a kerek százat. Hozzátette, Ferencváros vezetése kiemelten fontos 
feladatának tartja gyermekeink, értékeink, lakókörnyezetünk biz-
tonságának szavatolását. – Megnyugodhatnak az itt lakók, hiszen 
tudják, a kerület minden részén, a nap 24 órájában nagyfelbontású 
köztéri kamerák, a Ferencvárosi Közterület-felügyelet irodájában 
pedig szolgálatot teljesítő munkatársak és rendőrök vigyázzák 
életüket, értékeiket – emelte ki a polgármester. 

Annak érdekében, hogy valóban minden szempontból megnyug-
tató helyzet alakuljon ki Ferencvárosban, arra buzdította a lakókat 
és a közös képviselőket, hogy nyújtsanak be pályázatot az immár 
35 társasházban működő lépcsőházi megfigyelőrendszer kiépíté-
sére. Ezek telepítése teljes egészében az erre elkülönített, állandó-
an pályázható önkormányzati keretből valósítható meg. Bácskai 
János végül köszönetet mondott Magyarország kormányának és a 
Belügyminisztériumnak, hogy a fejlesztéshez szükséges összeget 
Ferencváros rendelkezésére bocsátotta, valamint mindazoknak, 
akik a rendszert kiépítették és működtetik.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Folytatás a címlapról:

Bekamerázott közterületek

– Totya, én a helyedben egy ujjal sem nyúlnék a 
Szabó bácsihoz, inkább a cekkerét segítenék hazavinni!

FELHÍVÁS
Tegyünk együtt Ferencváros tisztaságáért!
Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Kerületünk közterületein egyre több az 
illegálisan lerakott szemét és lom. Bár 
önkormányzatunk folyamatosan törekszik 
az elkövetők felderítésére, és egyre többet 
költ az engedély nélkül lerakott hulladék 
elszállíttatására, a negatív tendencia saj-
nos folytatódik. 

Otthonunk, Ferencváros közterületeinek 
tisztasága, rendezettsége közös érdekünk!

Fentiekre tekintettel fordulunk Önökhöz 
felhívással annak érdekében, hogy közö-
sen, az elkövetők elleni határozott fellépés-
sel, szankcionálással visszaszorítsuk az il-
legális hulladéklerakásokat kerületünkben. 

Kérjük, ha ilyen cselekményt észlelnek, 
haladéktalanul tegye-
nek bejelentést a Fe-
rencvárosi Közterület-
felügyelet 24 órában 
hívható zöldszámán 
(06/80/399-999), illet-

ve – amennyiben módjukban áll – mobilte-
lefonnal vagy egyéb erre alkalmas eszköz-
zel készítsenek felvételt az elkövető(k)ről, 
és azt juttassák el a kozter@ferencvaros.hu 
e-mail címre. Tettenérés, illetve megfelelő 
bizonyítékok alapján hatósági eljárást in-
díthatunk ellenük. Együttes erővel és fellé-
péssel elérhetjük a szabályok betartását és 
óvhatjuk környezetünket.

Tegyünk együtt az élhető környezetért, 
otthonunkért, a városért, Ferencvárosért!

Köszönettel:
Ferencváros Önkormányzata

Ferencváros Önkormányzata  
és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet által közösen 

üzemeltetett, egyszerűsített panaszbejelentés és 
lakossági kapcsolattartás céljából létrehozott,  

0–24 óráig  ingyenesen hívható zöldszám:

 06/80/399-999
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NÉVJEGY

Nem csak büntet a közterület-felügyelet
Sokak számára a közterület-felügyelő egyenlő azzal a hatósági személlyel, aki megbünteti, ha szabálytalanul parkol 
gépkocsijával. Pedig a IX. kerületben ennél sokkal szélesebb a szervezet feladatköre. Lapunkat Rimovszki Tamás, a 
Ferencvárosi Közterület-felügyelet vezetője tájékoztatta munkájukról.

•	 Három éve a Ferencvárosi Közterület-
felügyelet országos szinten is a legtöbb 
tevékenységet látta el a maga 12 fel-
adatkörével. Hogy állnak most ebben az 
összehasonlításban?

Pontos adatom nincsen erre vonatkozóan, 
de az akkori 12 feladatkörünk száma mos-
tanra 17-re emelkedett, ezzel – meggyő-
ződésem szerint – országosan is az első 
háromban vagyunk.
•	 Milyen	 új	 tevékenységekkel	 bővült	 az-

óta feladataik köre? 
A teljesség igénye nélkül: tizenkét kerületi 
iskola körül látunk el járőrszolgálatot. Kö-
zös ellenőrzéseket végzünk a Fővárosi Ön-
kormányzati Rendészeti Igazgatóság mun-
katársaival többek közt a Haller utcában, a 
Máv-Aszódi, illetve a József Attila-lakó-
telepen. Vizsgáljuk a IX. kerület területén 
az életvitelszerű közterületi tartózkodást 
és a hajléktalan személyekkel kapcsolatos 
egyéb bejelentéseket. A FESZGYI Lé-
lekpont-program munkatársaival közösen 
krízisautót működtetünk, amellyel köz-
reműködünk ételosztásban (télen meleg 
levest és teát, nyáron ásványvizet), illetve 
a különböző adományok (ruhák, bútorok) 
rászorulókhoz való eljuttatásában. 
•	 Az	októberben	átadott	29	új	 térfigyelő	

kamerával együtt összesen 100 eszköz 
vigyázza Ferencváros közterületeit és 
az itt lakókat. Mekkora lefedettséget 
jelent ez a szám?

Ferencváros lakott területének immár 90 
százaléka bekamerázott, a Városfejlesztési 
Bizottság felkérésére most dolgozzuk ki az 
5. fejlesztési szakaszt, amellyel a 100 szá-
zalékos lefedettség elérése a cél. Ehhez a 
kerület középső és külső részein még 20–
30 darab kamera kihelyezése szükséges. A 
József Attila-lakótelepen a helyzet annyival 
bonyolultabb, hogy ott a teljes lefedettség-
hez rengeteg fát kellene kivágni, így inkább 
a lépcsőházi megfigyelőrendszerekkel 
egészítenénk ki a térfelügyeleti rendszert. 
Ezért azt javasoljuk a lakóknak, hogy él-
jenek a lehetőséggel, és pályázzanak az 
önkormányzatnál az ingyenes társasházi 
kamerarendszer kiépítésére, hiszen a lehe-
tőség folyamatosan rendelkezésre áll. Pol-
gármester úr szerint az erre szánt keret nem 
merülhet ki. Ráadásul ezek a biztonsági 
eszközök a gyakorlatban is bizonyítottak: 
a csatlakozott társasházakban gyakorlatilag 
megszűntek a bűncselekmények. 

•	 Sokan mégis ódzkodnak 
ettől	 a	 megoldástól.	 Mi	
lehet ennek az oka? 

Az emberek attól tartanak, 
hogy sérülnek a szabad-
ságjogaik, ha megfigyelik 
őket. Azt azonban tudni 
kell, ezeknek a kameráknak 
a képeit nem egy központ-
ban nézik, hanem rögzítik 
a felvételeket, amelyet csu-
pán egy esetleges bűncse-
lekmény bekövetkezte után 
kizárólag a sértett tekinthet 
meg, aki ha úgy dönt, átad-
hatja azt a rendőrségnek. 
Azt is a lakók dönthetik 
el, hogy hová tekintsenek 
a kamerák, de alapszabály, hogy az ottho-
nokba nem láthatnak be. Praktikusan az 
első és hátsó bejárati ajtóhoz, a lifthez és a 
pince vagy teremgarázs lejárathoz érdemes 
telepíteni, ugyanis ezek a modern eszközök 
már 0,01 százalékos fényviszonynál is tö-
kéletes képet rögzítenek.
•	 Milyen	rendezőelv	alapján	helyezték	ki	
a	térfigyelő	kamerákat,	illetve	kik	és	hol	
nézik az azok által közvetített képeket?

A rendszer kialakításakor – amit a rendőr-
séggel és az önkormányzati képviselőkkel 
közösen végeztünk – úgy gondolkoztunk, 
hogy a kameraképek segítségével nyomon 
lehessen követni az elkövető(ke)t. Két nap-
pal ezelőtt történt, hogy a rendőrség egy 
rablásról kapott bejelentést. A személy-
leírás alapján a térfigyelő kamerák segít-
ségével hamar sikerült beazonosítani az 
elkövetőt, aki bemenekült egy lakóházba. 
A Ferenc körúti székhelyünkön szolgálatot 
teljesítő kollégák értesítették erről a rend-
őrjárőröket, akik megfigyelték az épületet, 
majd amikor a rabló kijött, elkapták. 

A kameraképeket az év 365 napján, napi 
24 órában figyeljük. Azt is érdemes meg-
említeni, hogy a 78 milliós támogatásból 
nem csupán a 29 térfigyelő eszköz beszer-
zésére nyílt lehetőség, hanem két új mun-
kaállomást is kialakíthattunk. A monitorok 
előtt nappal két szabadnapos rendőr és 
két közterület-felügyelő, esténként három 
rendőr és egy közterület-felügyelő van 
szolgálatban. Rajtuk kívül két közterület-
felügyelő adja a reagálóegységet, január 
1-jétől azonban a rendőrség is ad erre a 
feladatra egy főt, így már két gépkocsizó 
egység lesz riasztható egy eseményhez. 

•	 Sokakat	irritál	az	egyre	szaporodó,	ille-
gálisan	elhelyezett	szemét,	lom	vagy	épí-
tési törmelék Ferencváros utcáin. Mit 
tudnak tenni ezen szabálysértések meg-
előzése,	megakadályozása	érdekében?

A megelőzés és a felderítés érdekében 
három darab mobilkamerát szereztünk 
be. Ezek külső, fix állású képrögzítő esz-
közök, amelyeket olyan helyekre teszünk 
ki, ahol visszatérő problémát jelent a sze-
métlerakás. Amikor egy újabb „csomagot” 
helyeznek el, visszanézzük a felvételeket, 
amelyek alapján megtesszük a szükséges 
intézkedéseket. Támogatjuk továbbá a vá-
rosvezetés felhívását, amelyben arra kérik 
a lakosságot, hogy ha ilyen esetet látnak, 
haladéktalanul tegyék meg a bejelentést 
a jól ismert zöldszámon (06/80/399-999) 
vagy a 06/70/375-0684-es telefonszámon. 
Hozzáteszem, idén október 15-éig 81 
esetben tettünk feljelentést illegális hulla-
déklerakás miatt. 8 elkövetőt már sikerült 
beazonosítani, velük szemben a Kormány-
hivatal jogosult eljárni, 73 személlyel 
szemben pedig a rendőrség nyomoz. Ró-
luk kamerafelvételek vannak, de a sze-
mélyazonosságuk még nem megállapított.

V. L.

Rimovszki Tamás 1968-ban született 
Orosházán. Államigazgatási Főisko-
lát végzett, 2000 óta tevékenykedik a 
IX. kerületben. Előbb a Polgármesteri 
Hivatal Szervezési Irodáján dolgozott, 
2003 óta vezeti a Ferencvárosi Közterü-
let-felügyeletet. Nős, egy 9 éves fiú- és 
egy 7 éves lánygyermek édesapja.
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Lopott autók nyomában a polgárőrök 
A Ferencvárosi Polgárőr Egyesület egyedi fejlesztésű számítógépes alkalmazása a másodperc tört része alatt felismeri 
a parkoló autók színét, gyártmányát, valamint rendszámát, majd összeveti ezeket a bűnügyi feljegyzésekben található 
körözött gépjárművek adataival. Amennyiben egyezést talál, felhangzik az Örömóda.

A IX. kerületben önkéntes járőri szolgá-
latot teljesítő polgárőrség autóiba szerelt, 
külső kamerával ellátott készülék nagy-

ban megkönnyíti a 
bűnüldözők mun-
káját. Kizárva az 
emberi hiba lehető-
ségét, azonnal fel-
ismeri és lefuttatja 
azon autók adatait, 
amelyek mellett a 
járőröző polgárőr 
járművével elhalad.

Az alkalmazás olyan esetekben is riaszt, 
amikor a rendszám nem egy lopott autóhoz, 
hanem bármely más bűncselekmény mi-
att körözött személyhez kötődik. A szintén 
polgárőrként tevékenykedő, civilben vil-

lamosmérnök Csatári 
Ferenc által kifejlesztett 
rendszámfelismerő app-
likáció jelentős eredmé-
nyekkel büszkélkedhet, 
számos eltulajdonított 
gépjármű meglelése fű-
ződik hozzá.

Egy ellopott autó 
szeptember végi meg-
találását a 9.tv kamerái 
is rögzítették. A kerüle-
ti televízió munkatársai a Biztonsági zóna 
című műsor felvételén együtt járőröztek 
a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület Papp 
Krisztián elnök által vezetett csapatával, 
amikora Csengettyű utca egyik félreeső 
zsákutcájában az alkalmazás jelezte, hogy 

k ö r ö z ö t t 
rendszámú és 
alvázszámú 
gépjárművel 
talált egye-
zést. Rövid 
s z e m l é z é s , 
a rendőrség 
kiérkezése , 
majd az ala-
pos helyszí-
nelés alatt 
értesítették a 

személygépkocsi XVIII. kerületben élő 
tulajdonosát, aki könnyeivel küszködve 
érkezett a helyszínre, ahol újra beülhetett 
az akkor csaknem másfél hónapja eltulaj-
donított autójába. 

A nyugdíjas hölgy köszönőlevelet küldött 
Bácskai János polgármesternek, valamint 
Papp Krisztián és Csatári Ferenc polgárőr-
nek, melyben leírta, hogy a meglelt autóban 
egy élet munkája fekszik, ezért mérhetetle-
nül hálás az azt megtaláló polgárőröknek 
áldozatos szolgálatukért. A hölgy számára 
az augusztus közepén a VIII. kerületből 
eltulajdonított jármű pótolhatatlan érték, 
ezért csodának nevezte a pillanatot, ami-
kor megszólalt a telefonja, és arról értesí-
tették, a IX. kerületi József Attila-lakótele-
pen megtalálták 24 éves, piros Nissanját.  
                   (forrás: www.ferencvaros.hu)

Elismerésben részesült az önkormányzat honlapja
a magyar szabványügyi Testület Horváth mihály téri 
székházában adta át a Magyar Minőség Társaság a 2015-
ös Magyar Minőség díjakat, közte a „Magyar Minőség 
Portál 2015” díjat, amelyet ez alkalommal Ferencváros 
Önkormányzatának honlapja, a ferencvaros.hu nyert el. 

A társaság – amely a negyed évszázados múltra 
visszatekintő Magyar Minőség Hét rendezője is – 
megfogalmazása szerint a Magyar Minőség Portál 
díj pályázat célja, hogy elismerje és népszerűsítse a 
kiemelkedő minőségi jellemzőkkel rendelkező ma-
gyar nyelvű honlapokat.

A kitüntetés odaítélésében szerepet játszott a Fe-
rencváros Önkormányzata által működtetett portál 
küldetése, interaktivitása, megjelenése, valamint 
kezelhetősége, az oldal tartalma, a tartalomfrissítés 
gyakorisága és szisztémája, illetve a látogatók elé-
gedettségének mérése is.

– Számunkra ez az elismerés értő és építő kriti-
ka: jelzi, hogy jó úton haladunk. Ugyanakkor sok 
munka van még előttünk, hogy minél sokoldalúb-

bá tegyük a látogatók tájékoztatását, illetve megkönnyítsük a 
honlapon keresztül történő ügyintézést. A díj nagy motivációt ad 
a csapatnak, hogy a továbbiakban is sikeresen végezzük mun-
kánkat – mondta el a díjat átvevő Ivánka Gábor kreatív igazgató.
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Együttműködésben az egyházakkal
Ötödik alkalommal rendezték meg Ferencvárosban az 
egyházügyi kerekasztalt. az esemény fontosságát jelzi, 
hogy Kállay gáborné és zombory miklós alpolgármester 
mellett bácskai János polgármester is részt vett rajta. a 
kerekasztal-beszélgetésekre hivatalos volt minden helyi 
felekezet, plébánia képviselője, sőt, a kerületen kívüli plé-
bániák is, ha gyülekezetük egy része ferencvárosi. a gré-
mium napirendjén általában szociális, kulturális kérdések 
szerepeltek, továbbá az a cél, hogy az egyházakat minél 
hatékonyabban bevonják a drogprevenciós tevékenységbe.

Köszöntőjében Bácskai János emlékeztetett, Ferencváros Önkor-
mányzata a törvény által előírt kötelezőeken túl számos önként 
vállalt feladatot is elvégez. Az erre fordítható pénzügyi keret egy 
részét az egyházak kapják meg, amelyek így saját szakértőik, inf-
rastruktúrájuk segítségével az önkormányzatnál olykor jobban, 
hatékonyabban tudnak ellátni bizonyos teendőket. Kiemelte, az 
egyházi kerekasztal múltja gazdag tárház: sok kezdeményezés, 
közös tevékenység innen indult el.

Kelemen Miklós, a hivatal civilreferense elmondta, 2012 óta 
rendszeresen tartanak egyeztetéseket a felmerülő kérdésekről, 
problémákról, amelyek célja a hatékonyabb koordináció. Kele-
men Miklós május óta foglalkozik önkormányzati megbízottként 
az egyházak mellett az alapítványokkal és egyesületekkel való 
kapcsolattartással, célja, hogy minél gördülékenyebb legyen a 
kommunikáció az érintett szervezetekkel.

Szűcs Ágnes idősügyi referens az Idősbarát Önkormányzat díj-
jal kitüntetett IX. kerület „A teljesség felé” című programjáról 

tájékoztatta az egyházak képviselőit. Egyúttal biztosította őket 
arról, folyamatosan elküldi az aktuális programokat, hogy a gyü-
lekezetekben meghirdetve még több ferencvárosi lakoshoz el-
juthassanak a tartalmas és változatos események, tanfolyamok, 
klubrendezvények meghívói.

Az október 26-i tanácskozás napirendjén a kulturális koordiná-
ció, az egyházak és a kerület együttműködésének aktuális kér-
dései mellett szerepelt az iskolai hitoktatás helyzetének bemu-
tatása is. A témáról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK) Fővárosi Tankerületi Igazgatója, Kovács Vass Erzsébet 
tartott előadást, amelyen jelen volt Tolnai Marianna, a KLIK 
ferencvárosi vezetője is.

M. K.

Az elégedettség fél egészség
Hogyan válhatunk képessé egy veszteségekkel és tragédiákkal teli életút végén is azt mondani: érdemes volt? Hogy lehet 
rácsodálkozni az élet legapróbb szépségeire és megtalálni bennük az örömöt? mit tudnak azok, akiknek élete a meg-
oldhatatlan problémák és hiábavaló küzdelmek ellenére sem válik nyomorulttá? Ezekre a kérdésekre adott választ a 
mindenkit mosolyra derítő Pál Feri atya a Mindentudás Akadémiáján tartott előadásán. 

A ferencvárosi idősügyi kon-
cepció égisze alatt működő 
szabadegyetemi előadássoro-
zat legutóbbi szemináriumán 
a mentálhigiénés szakember 
és katolikus pap, Pál Feri 
atya beszélt arról, hogyan 
legyünk elégedettek életünk-
kel. A boldogságnak szerinte 
öt titka van. Egyrészt meg 
kell engedjük magunknak, 
hogy jól érezzük magunkat. – 
Mindig azt szajkózzuk, hogy 
ha valami egy kicsit másképp 
lenne, akkor boldogok len-
nénk. Pedig itt és most is le-
hetnénk boldogok – jelentet-
te ki Pál Feri atya. A 10 évet 
a Gulagon töltött Olofsson 
Placid atya túlélési techniká-
it emlegetve elmondta, a szenvedést sosem 
szabad dramatizálni, felnagyítani, és min-
den helyzetben meg kell találni azt, aminek 
örülni lehet. Placid atya például örömolim-
piát rendezett a kényszermunkatáborban.

A második titok az önfeledtség képességé-
nek fontosságára világít rá. Azok elégedet-
tek ugyanis az életükkel – állítja az atya –, 
akik a görcsös önmegfigyelés helyett bele 
tudnak feledkezni a munkájukba, a játék-

ba vagy a szórakozásba. A jelen 
lévő időseknek azt ajánlotta, 
mindenki találjon valami olyan 
elfoglaltságot, amit szívesen 
csinál. Az elégedett lét harma-
dik feltétele pedig az, ha meg-
találjuk életünk értelmét. – Nem 
kell fiatalnak és egészségesnek 
lennünk ahhoz, hogy értelmes 
életet éljünk – figyelmeztette 
közönségét. A negyedik szabály 
kimondja: az elégedettséghez 
észre kell vennünk életünk gyü-
mölcseit, és megélni, milyen jó 
érzés, hogy alkalmas vagyok va-
lamire. Előadása végén – ötödik 
titokként – az emberi kapcsola-
tok jelentőségét hangsúlyozta. – 
Attól vagyok jól, ha azt érzem, 
lehet rám számítani. Ha képes 

vagyok tenni valamit a másikért. Ne arról 
panaszkodjunk, hogy rám sem nyitja senki 
az ajtót, inkább menjünk át mi a szomszéd-
hoz egy tál süteménnyel – adott útmutatást 
a lelkipásztor.                                                T. D.
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Nem kell tartani a poloskáktól
Invázióként emlegetik az ez évi nyári-őszi mezeipoloska-rajzást, amely számos, főként zöldövezeti kerületben borzolja a 
lakók kedélyét, de a József Attila-lakótelepen és a Haller park környékén élőknek is sok bosszúságot okoznak a hivatlan 
látogatók. A bejelentések és a rovarszakértő szerint idén jelentősen megemelkedett a számuk, aggodalomra azonban 
semmi ok: a téli menedéket kereső rovarok ártalmatlanok, a hideg idő beálltával pedig eltűnnek környezetünkből.

– Számos poloskafaj imágó (kifejlett) alakban telel, ilyenkor elő-
szeretettel keresnek menedéket emberi építményekben – tájékoz-
tatta lapunkat Vig Károly, a Magyar Rovartani Társaság elnöke, aki 
szerint elszaporodásuk természetes jelenség, amely nem emelkedik 
ki az elmúlt 20 év átlagából. A rovarok népességaránya ugyanis 
már az ökoszisztéma apró változásának hatására is hihetetlen nagy 
ugrást képes produkálni. – A poloska szaporodáskor több száz, akár 
ezer tojást is lerak. Számuk akkor marad változatlan, ha ezekből 
csak öt rovar fejlődik ki. Ha a körülmények változására több marad 
életben, egyik évről a másikra akár több millióval is emel-
kedhet az egyedszámuk – érzékeltette a természet finom-
szabályozó mechanizmusát a szakértő. A befolyásoló 
tényezők között szerepel a nyári hőmérséklet, a csa-
padék és páratartalom, valamint a hozzáférhető 
táplálék mennyisége, amely idén kedvezően 
hatott az állat szaporodására. 

A mezei poloska növényi szövetek ned-
veivel táplálkozik, így rokonával, az ágyi 
poloskával ellentétben az emberre teljesen 
veszélytelen. A lakásban azonban kelle-
metlen a jelenlétük: hangosan zümmögve 
repkednek, eltaposva pedig védekező ve-
gyületet bocsájtanak ki, amely erős, kellemetlen 
szagot áraszt. – A legegyszerűbb védekezés a szúnyogháló, de az 
is elég, ha a könnyen megfogható rovart kitessékeljük az ablakon 

– tanácsolta Vig Károly, de eltávolításukra a porszívót és a rovar-
ölő spray-ket is be lehet vetni. Télen lelassulnak életfunkcióik, 
ezért például az ablak- vagy redőnytokban megbújva – mozdulat-

lan állapotban – vészelik át a telet. – Attól sem kell tartani, 
hogy a lakásban szaporodni kezdenének, mert ezt csak 
a meleg hónapokban, természetes élőhelyükön teszik – 
tette hozzá a rovarszakértő.

Néhány ferencvárosi lakó az irtásukat is kérte a ke-
rülettől, ami Vig Károly szerint több szempontból is 

lehetetlen. Egyrészt az önkor-
mányzat nem rendelhet el irtást 
ártalmatlan fajokra, másrészt az 

eljárás súlyos környezetkárosítással járna. 
Mivel a rovarok a környező szántóföldekről is bere-

pülnek Budapestre, célzott irtást nehéz kivitelezni, ha 
viszont széles spektrumú rovarölő szerrel kezelnék a 
városi parkokat, az más fajokat is kiirtana. A trópusi 

országokból behurcolt „büdösbogaraknak” ugyan ke-
vés a természetes ellenségük – a madarak elkerülik őket –, 

de egyes ragadozók és gombák tizedelhetik számukat. Télen 
pedig a legtöbb elpusztul. A rovartani társaság elnöke szerint tu-

domásul kell vennünk, hogy mi, emberek szerencsére nem egye-
dül élünk a Földön, így más élőlényekkel is osztoznunk kell rajta.

T. D.

Tények és tévhitek a gyerekcipőkről
zárt sarok, vastag és rugalmas talp 
– ezek a legfőbb tulajdonságai az 
ideális gyerekcipőnek Terebessy Ta-
más szerint. a semmelweis Egyetem 
ortopéd szakorvosa azt javasolja a 
szülőknek, hogy csizma vásárlásakor 
is elsősorban ezeket a szempontokat 
vegyék figyelembe. 

– Az üzletekben kapható cipők, csizmák túl-
nyomó többsége megfelelő, bármelyikre is 
esik a választásunk, nem ártunk vele gyer-
mekünk lábának – emeli 
ki Terebessy Tamás, aki 
szerint 

a magas sarkú gyerekcipők hordása nem 
ajánlott, legalább addig kerülni kell azokat, 
amíg be nem fejeződik a láb növekedése. 
Ami az anyagot illeti, a bőr a legjobb vá-
lasztás, az azonban ortopédiai szempontból 
lényegtelen, milyen magas a szár, illetve 
hogy tépőzáras vagy fűzős a lábbeli.

Az úgynevezett szupinált cipők segí-
tenek a helyes lábtartás kialakításában, 
ezek sarokrésze kifelé döntött, ezzel biz-
tosítják, hogy a gyerek bokája ne tudjon 
befelé dőlni, mondja az ortopéd szak-

orvos. Hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy ezek csak akkor 
fejtik ki jótékony ha-
tásukat, amikor éppen 

viselik őket. – Mi-
vel a legtöbb időt 

otthon vagy az 
óvodában töl-
tik a kicsik, 

c é l s z e r ű 
ilyen tí-
pust be-

s z e r e z n i 
vá l tóc ipőnek , 

míg utcai cipőnek, csizmának választ-
hatunk hagyományos változatot is – ta-
nácsolja Terebessy doktor. Hozzáteszi: a 
papucsok, balerinacipők és topánkák tar-
tós viselését nem javasolja, mert bár nem 
teszik tönkre a lábat, nem biztosítanak 
megfelelő tartást a saroknak. 

Alaptalannak nevezte azt a közhiedel-
met, amely szerint a használt cipő árthat 
a lábnak. Szerinte semmilyen ortopédia 
gondhoz nem vezet, ha a rokonoktól, is-
merősöktől kapott lábbelit felveszi a gyer-
mek. Mint mondja, hasonló a helyzet a 
„belenövős” cipőkkel is, persze arra azért 
figyelni kell, hogy ne legyen túl nagy a 
méretbeli különbség.

Más a helyzet, ha a gyermek fájlalja a lá-
bát, vagy ha az orvosi vizsgálaton rendelle-
nességre derül fény. Ebben az esetben min-
denképpen szakorvoshoz kell fordulni, aki 
további tanácsokkal látja el a kis pácienst 
és a családot. Terebessy Tamás hangsú-
lyozza: kifejezetten ortopéd cipőt azonban 
csak nagyon ritkán írnak fel gyerekeknek.

(forrás: Semmelweis Egyetem)



Ferencváros 7AKTUÁLIS

58 év Dixie-országban
Feltűnés a „Ki Mit Tud?”-on, dzsessz-
fesztiválok megnyerése, európai, majd 
földkörüli turné, Amerika meghódí-
tása és díjzápor. Röviden erről szólt a 
műszaki egyetemisták örömzenélésé-
ből indult, majd a világ egyik legjobb 
tradicionális dzsesszbandájává váló 
benkó dixieland band elmúlt, közel 
60 éve, melyről a Bálna első emeleti 
üvegpanorámás kiállítótermében ren-
dezett tárlat mesél. A kiállítás novem-
ber 29-éig tekinthető meg.

A megnyitón Tarlós István főpolgármester 
elismerő szavait ismertették, melyek szerint 
az 1957-ben alakult Benkó Dixieland Band 
máig a magyar dzsessz egyik legjelentő-
sebb együttese. „58 éves fennállásuk alatt 
több mint 10 ezer koncertjük volt itthon és a 
nagyvilágban. Akkora a repertoárjuk, hogy 
25 órán át játszhatnának ismétlés nélkül. Út-
törőként hódították meg a földkerekséget, 
szinte minden díjat és elismerést besöpörtek 
a szakmában” – méltatta a New Orleans-i 
dzsesszt játszó zenekar termékeny életmű-
vét a főpolgármesteri üzenet. Az együttes 
abban is páratlan, hogy két amerikai elnök, 
Reagan és Bush is kitüntetette. Az idén 75. 

születésnapját ünneplő Benkó Sándor itthon 
is minden elismerést megkapott. 

A Tóth Helga muzeológus által összeállí-
tott gyűjtemény minden lehetséges emléket 
felvillant az évtizedek óta a ferencvárosi 
Pinceszínházban klubot működtető zene-
kar világhódító történetéből: agyonhasznált 
hangszerek, fellépőruhák, a zenekari tagok-
ról készült karikatúrák, festmények, meg-
számlálhatatlan cikk és fotó, bakelitleme-

zek, a rajongók ajándékai és a kitüntetések 
mellett jól áttekinthető tablók vezetnek vé-
gig a siker útján. Népszerűségüket fémjelzi 
a San Diego-i rodeo arénában 30 ezer ember 
előtt adott koncertjük, ahol a tomboló kö-
zönség csak másfél órás ráadás után engedte 
le a színpadról a zenekart. A korabeli fotók 
pedig arról tanúskodnak, hogy Pavarotti, 
Webber, Tony Curtis és Lollobrigida is ke-
reste a magyar muzsikusok társaságát.

Nyitott tornaterem program
Ferencváros Önkormányzata in-
gyenes, szakemberek által vezetett 
sportfoglalkozásokra várja a kerület 
lakosait egészségük megőrzése és 
edzettségük javítása érdekében, a 
táblázatban feltüntetett helyszíneken 
és időpontokban. 

Az egészségmegőrző edzéseken kiemelt 
figyelmet fordítanak a mozgáshatárok 
növelésére, az egyensúly fejlesztésére, a 
gerinc-, a váll- és a csípőízületek stabilizá-
ciójára. A foglalkozásokon gimnasztika-, 
jóga-, gyógytorna- és funkcionális tréning 
gyakorlatokat végeznek a résztvevők – 
kor, nem és fizikális állapot figyelembe vé-
telével. Az edzéseket kedden és pénteken 
Dornbach Ildikó atlétika szakedző, test-
nevelő tanár, funkcionális tréner tartja a 
Vendel Sportcsarnokban, illetve a Molnár 
Ferenc Általános Iskolában. 

A József Attila-lakótelepen Babály Lász-
ló testnevelő tanár, atlétikaedző, volt válo-
gatott, olimpikon sprinter mozgatja meg az 
érdeklődőket. A foglalkozásokat hétfőn a 
Weöres Sándor iskolában (bejárat az uszo-
da felől), csütörtökön a Toronyház utca 21. 
szám alatti tornateremben tartják. 

Az önvédelemi foglalkozások célja a részt-
vevők megismertetése a karate világával. 
Az egészségmegőrző, gyógyító hatású 
küzdősport segít a mindennapi stressz le-
vezetésében, az önvédelmi gyakorlatok 
elsajátítása pedig magabiztossá teszi a 
résztvevőket. Az edzéseken szakember 
felügyelete mellett mindenki korának és 
fizikai állapotának megfelelő intenzitással 
vehet részt. Az edzéseket Zima István 2. 
danos goju-kai karatemester vezeti hétfői 

és szerdai napokon a Lónyay utca 4/C alat-
ti Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium tornatermében. 

A résztvevőknek javasoljuk, hogy torna-
szőnyeget vagy vastag törölközőt, illetve 
tiszta váltócipőt vigyenek magukkal. Az 
edzések folyamán és végén minimum fél 
liter folyadék elfogyasztása ajánlott!

A Nyitott tornaterem program a ferencvá-
rosi lakosok számára ingyenes, az edzések-
re minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Helyszín Időpont Foglalkozás, szakember

Weöres sándor Általános 
Iskola és gimnázium,
Lobogó u. 1.
Toronyház u. 21.

hétfő
csütörtök

17.15–18.30          
17.15–18.30

egészségmegőrző edzések
 – babály László

Vendel sportcsarnok                                    
Vendel u. 10–16.
molnár Ferenc 
Általános Iskola, mester 
u.19.

kedd
péntek

17.00–18.15        
18.00–19.15

egészségmegőrző edzések 
–  dornbach Ildikó

szent-györgyi albert 
Általános Iskola,                                                         
Lónyay u. 4/C

hétfő
szerda

19.00–20.00     
19.00–20.00

önvédelmi oktatás
– zima István

T. D.
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A sport legyen a tied!
Nem lehet elég korán kezdeni – tartja a mondás, és ez igaz a sportolásra is. A Sport Legyen a Tied! elnevezésű országos 
program célja, hogy minél szélesebb körben vonják be az iskoláskorú gyerekeket a testedzésbe.

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) az EMMI Sportért Fele-
lős Államtitkárságának támogatásával ez év áprilisában indította 
útjára A Sport Legyen a Tied! programot, amelynek fő célja, hogy 
növelje a sportágak utánpótlásbázisát.

– A program részeként ötszázmillió forintos támogatá-
si keretből tíz sportági szakszövetség 1168 iskolába helyez ki 
sportágspecifikus eszközöket – mondta az MDSZ képviselője, 
Horváth Dániel. – Az eszközcsomagban részesülő intézmények 

közül 230-ban szerveznek olyan eseményeket, ame-
lyeken a diákok megismerhetik a lakóhelyük köze-
lében működő sportegyesületeket.

Tíz kiemelt és tizenkét további sportág kapott he-
lyett a programban, egy-egy oktatási intézményben 
kettővel ismerkedhetnek meg közelebbről a gyere-
kek. Tankerületenként egy vagy két iskolában talál-
kozhatnak a diákok a sportklubokkal. Ferencváros-
ban a Telepy Károly Testnevelési Általános Iskolában 
a 2–4. osztályos tanulókat az FTC kézilabda- és tor-
naszakosztálya ismertette meg a sportágakkal.

Az eseményt Lauth Gábor iskolaigazgató nyitotta 
meg. A köszönőszavak után arról beszélt, egykor 
ebben a tornateremben kezdte pályafutását a későb-
bi olimpiai bajnok Magyar Zoltán, és reméli, ezen 
a napon itt is van egy leendő ötkarikás aranyérmes. 
Máthé Vivien világ- és Európa-bajnok öttusázó, az 
MDSZ osztályvezetője az eszközcsomagok jelentő-
ségére hívta fel a figyelmet.

A Telepy iskola nem szabványos méretű tornatermében egy-egy 
órás „turnusokban” váltották egymást az alsósok, akik lelkesen, 
nagy élvezettel ugráltak a tornaszereken és dobálták a szivacs-
labdákat a kézilabdakapuba. Különösen Vérten Orsolyát, a Fradi 
sokszoros bajnok, 140-szeres válogatott balszélsőjét rajongták kö-
rül, aki a zöld-fehéreknél a legkisebbekkel foglalkozik. Mindkét 
szakosztály képviselői abban bíznak, hogy e nap után újabb gye-
rekekkel bővül a csapatuk.                                                      M. S.

A magyar női kézilabda-bajnokság 
legfontosabb mérkőzése már régóta a 
Ferencváros és a Győri ETO összecsa-
pása. A 2015/16-os szezonban először 
feszült egymásnak a két gárda, és a 
Népligetben a szenzációsan játszó 
FTC egy góllal legyőzte riválisát.

Mindkét zöld-fehér együttes idegenbeli 
BL-győzelemmel hangolt az évad első 
csúcsrangadójára. A Fradi-szurkolók azt 
latolgatták, hogy a Németországban rész-
leges bokaszalag-szakadást szenvedett 
klasszis, Szucsánszki Zita nélkül mire 
lesz képes egyetlen légióst pályára küldő 
csapatuk a hét külföldit és Görbicz Anitát 
is bevető Győr ellen.

A találkozó első húsz percében a ven-
dégek vezettek egy-két góllal, az előny 
először a 22. percben volt a ferencváro-
siaknál. Szikora Melinda már ekkor ki-
tűnően védett, a szülés után visszatért 
Zácsik Szandra pedig bő húsz perc alatt 
hatszor vette be az ETO kapuját. A gólzá-
poros félidő utolsó harmada a Fradié volt, 
19-17-re vezetett a szünetben. A fordulás 
után folytatódott a Szikora-parádé, a 41. 

percben pedig Zácsik nyolcadik találatá-
val először húzott el három góllal a baj-
nok. Ám akárcsak három nappal korábban 
a BL-meccsen, ezúttal is hullámvölgybe 
került a Fradi. Fordított a Győr, de nem 
sokáig örülhettek Görbiczék, egy hármas 
sorozattal újra kettővel, majd három és 
fél perccel a vége előtt hárommal ment az 
FTC. Az ETO ismét egyenlített, de Elek 
Gábor utolsó időkérése sikeresnek bizo-
nyult, Hornyák Dóra hetedik góljával 29-
28-ra vezetett a Ferencváros.

Az utolsó másodpercekben a kapufa is a 
Fradival volt, ugyanis kipattant róla Bódi 
ejtése. Elek Gábor vezetőedző joggal di-
csérte a lányokat. A szakember szerint 
nagyon jól megértették, mit lehet ettől 
a mérkőzéstől elvárni és mit kell tenni a 
győzelemért. Bár voltak hibái a Fradinak, 
mentálisan olyan erős a gárda, hogy min-
dent kibírt. Hozzátette: ez a diadal csak 
akkor ér valamit, ha a BL-ben is folytatja 
az együttes a sikersorozatot.

A Győri ETO újabb legyőzésével a Fe-
rencváros a bajnoki tabella élére ugrott.

M. S. 

Fradi-siker a csúcsrangadón
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Ikersiker
Kiváló eredményt ért el a törökországi Kuşadasiban megrendezett 
kéttusa (biathle) Európa-bajnokságon a József Attila-lakótelepi 
Weöres Sándor Általános Iskola két 5. osztályos tanulója: Dobronyi 
Dorina és Dobronyi Lilla. Dorina 15 ország versenyzői közt máso-
dik helyezett lett egyéniben és váltóban is, míg ikertestvére, Lilla 

a 10. helyet 
szerezte meg 
a nagyon erős, 
n e m z e t k ö z i 
mezőnyben. 
A verseny le-
bonyo l í t á sa 
eltért az itthon 
megszokottól, 
a sportolóknak 
a kettéosz-
tott futószám 
közben kel-
lett úszniuk, 
ráadásul a 
hullámzó ten-
gerben. A Kő-
bánya SC öttu-
sázói azonban 
remekül alkal-
mazkodtak a 
körülmények-
hez. 

(m)

Taroltak a tornászok
A Központi Tornacsarnokban rendezték meg a fiútorná-
szok ifjúsági és kadet országos bajnokságát. az utóbbi 
viadalon a Ferencváros fiataljai nagyszerűen szerepeltek, 
a lehetséges hét győzelemből hat jutott a zöld-fehéreknek.

A kadet mezőnyben Tomcsányi Benedek végzett az élen az össze-
tett versenyben, Balázs Krisztián pedig bronzérmes lett. A szeren-
kénti döntőkben is remekeltek a fiúk. Balázs Krisztián négy szám-
ban jutott a fináléba, és valamennyit megnyerte: talajon, gyűrűn, 
korláton és nyújtón is ő volt a legjobb. Tomcsányi Benedek győ-
zött lólengésben, ezüstérmet szerzett gyűrűn, ugrásban és nyújtón 
a harmadik helyen zárt, talajon negyedik, korláton pedig ötödik 
lett. A nyújtó döntőjében még egy fradista mutatta be gyakorlatát, 
Ványi Dominik hatodikként végzett.

Az ifjúságiaknál jól szerepelt Boncsér Krisztián, annak ellenére, 
hogy a bajnokság előtti napokban kisebb sérüléssel és gyomorbán-
talmakkal küszködött. Bizonyára ez is közrejátszott abban, hogy 
összetettben „csak” második lett. Két legerősebb szerén azonban 
nem tudták legyőzni, ugrásban és talajon is a legjobbnak bizonyult. 
Nem sok hiányzott az elsőséghez korláton sem, végül második lett. 
Lólengésben és gyűrűn az 5., nyújtón a 6. helyet szerezte meg.      (m)

Eger bevételére 
készülnek pólósaink
A vízilabda-Magyar Kupában a Ferencvárosnak az Egerrel 
szemben kell kiharcolnia a négy közé jutást. Varga zsolt 
együttesének ebben a szezonban komoly tervei vannak.

A Ferencváros vízilabdacsapata az utóbbi években folyamatosan 
jön fel a magyar bajnokságban, legutóbb a 4. helyen végzett. A 
Magyar Kupában az előző három kiírásban mindig a negyeddöntő 

jelentette a végállomást a Fradi számára, a serleget pedig nagyon 
régen, 1997-ben nyerte meg utoljára.

A 2015/16-os sorozatban ismét bejutott a legjobb nyolc közé az 
FTC. A folytatásban a 2013-as bajnok Eger lesz a zöld-fehérek 
vetélytársa november 21-én és 22-én. A párharc pikantériája, hogy 
a Ferencváros szakmai igazgatója, Gerendás György 2014-ig tíz 
esztendőn át volt a Heves megyeiek edzője, ez idő alatt két-két 
magyar bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett velük.

A negyeddöntő első mérkőzését Egerben rendezik, így egy szo-
ros eredmény után otthon harcolhatja ki a Fradi a továbbjutást. Var-
ga Zsolt vezetőedző szerint a lebonyolítási rend (két nap alatt két 
meccs) nem kedvez a zöld-fehéreknek, de ha meg akarják nyerni a 
kupát, akkor összesítésben jobbnak kell lenniük az egrieknél.

Amennyiben a két összecsapás alapján egyenlő az állás, ötmé-
teresek döntenek a továbbjutásról.                                        M. S.Az ikrek edzőjükkel, Pecsics Zsuzsával
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Előző lapszámunk nyertese: Sulics Zoltán. Gratulálunk! Jutalma át-
vételével kapcsolatban e-mailben értesítjük. 1 – C, 2 – B, 3 – A, 4 – C, 
5 – C, 6 – B.

Szépkorút köszöntöttek
Ráday utcai lakásában köszöntötte Hunka Rezsőt 90. születés-
napja alkalmából Szűcs Ágnes, Ferencváros Önkormányzatának 
idősügyi referense. A családja körében ünneplő Hunka Rezső Esz-
tergomban született, a ciszterci gimnáziumban érettségizett, 1954-
ben szülész-nőgyógyász orvosként végzett az egyetemen, 1958-
ban pedig radiológus szakvizsgát tett. 1943 óta él Ferencvárosban, 
feleségével 61 éve házasok. Két felnőtt fiuk, egy lányuk, illetve 
három unokájuk és két dédunokájuk van. Leánya reumatológus, 
veje vegyész végzettségű. Egyik fiuk szintén szülész-nőgyógyász, 
menyük fül-orr-gégész. Pályája során a Baross utcai I. sz. Női Kli-
nikán dolgozott, ahol rengeteg orvostanhallgatót oktatott, 1985-
ben onnan ment nyugdíjba. Testileg-szellemileg egyaránt friss, 
napjait olvasással tölti, valamint a régi idők történeteit memoár-
ként írja meg.

Galambos Pálné 90 éves
Születésnapja alkalmából Ferencváros Önkormányzata nevében 
Kállay Gáborné alpolgármester adta át a díszoklevelet és a virág-
csokrot a 90 esztendős Galambos Pálnénak a Friss utcai Szerető 
Kezek Idősek Klubjában. Mária néni 1925. november 1-jén szüle-
tett az Egyesült Államokban, Bostonban. Négyéves volt, amikor 
hazatértek Magyarországra, a család Várpalotán telepedett le. 13 
éves korában költöztek Budapestre.

Fodrászként kezdett dolgozni, majd 1953-ban egy pékségben 
lett üzletvezető. Nyugdíjba vonulása után még 10 évig dolgozott.

1944-ben ismerte meg a férjét, egy fia, egy lánya, négy unokája és 
három dédunokája van. Férje 16 éve elhunyt, azóta egyedül él. Csa-
ládtagjai gyakran meglátogatják, és nagy szeretettel veszik körül. 

Kiváló testi és szellemi frissességnek örvend, olvas, televíziót 
néz. Rengeteget utazik, idén tizenhatodik alkalommal repülte át 
az óceánt, hogy Amerikában is együtt lehessen rokonaival.

A Szerető Kezek Idősek Klubjába hetente legalább háromszor 
ellátogat, itt is köszöntötték fel. Számára ez a közösség olyan, 
mintha a második családja lenne.

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre 
elküldő megfejtőink között Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.

1. Melyik megálló 
neve volt régen Lám-
pagyár?
A) Albert Flórián út, 
1-es villamos
B) Táblás utca,  
54-es, 55-ös busz
C) Timót utca, H6-os 
(ráckevei) HÉV
2. Miről vagy kiről 
kapta nevét a Lónyay 
utca?
A) Arról, hogy Lónya 
városába vezet
B) Lónyay Gábor 
főispánról
C) Lónyay Menyhért 
miniszterelnökről
3. Hogyan kapcsolódik Ranolder János püspök neve a IX. kerü-
lethez?
A) Az ő szőlőit parcellázták fel a mai Középső-Ferencváros 
kialakításakor
B) Ferencváros első táblabírája volt
C) Ő alapította a Leövey Klára Gimnázium elődjét
4. Melyik állítás nem igaz Balázs Bélára, Középső-Ferencváros 
egyik utcájának névadójára?
A) Ferencvárosban született
B) Forgatókönyvéből készült az 1948-as, Valahol Európában 
című film
C) Kodály Zoltán szobatársa volt
5. Melyik város fekszik Ferencvárossal azonos északi szélessé-
gen (47°)?
A) Karlsruhe
B) Toronto
C) Ulánbátor
6. Hol állt korábban a Mária Valéria-telep?
A) A Ferencvárosi pályaudvar helyén
B) A Haller park helyén
C) A József Attila-lakótelep helyén

Pest-budai Látkép

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.válasz.hu

Keresse a november 19-i számban!

89x55.5_pest-budai.indd   1 10/26/15   4:08 PM

Ranolder János
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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
Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás 

Ingyenes internetezési lehetőség,  
tanácsadás diákok közreműködésével
november  9., 16., 23. (hétfő)  
14.30–15.30
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  
és Gimnázium (Lónyay u. 4C–8.)
november  10., 17., 24. (kedd)  
15.00–16.00
Telepy Károly Általános Iskola  
és Gimnázium (Telepy u. 17.)
november  12., 19. (csütörtök)  
15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola  
és Gimnázium (Toronyház u. 21.)

„Szó és ember”  Verebes István  
A pók című könyvének bemutatása 
és beszélgetés a Hello, Dolly című 
musicalről

november 10. (kedd) 14.00
FSZEK Boráros téri Könyvtár  
(Boráros tér 2.)

Filmklub  
Kémek a porfészekben 
dokumentumfilm 

november 12. (csütörtök) 15.00
DocuArt (Erkel u. 15.)

Népdalkör

november 11. (szerda) 13.00 
Platán Idősek Klubja 
(Toronyház u. 11.)

Festőklub

november  24. (kedd) 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja
(Friss utca 5.)

Gyógytorna

november  11., 18. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház u. 17/B) és FMK 
(Haller u. 27.)
November 11-én az FMK-ban az épület 
felújítása miatt a gyógytorna-foglalkozás 
elmarad!

Vízitorna

november 13., 20. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc iskola uszodája  
(Mester u. 19.)
Weöres Sándor iskola uszodája  
(Lobogó u. 1.)

3-1-2 meridiántorna

november 18. (szerda) 15.00
FMK (Haller u. 27.)
November 11-én az épület felújítása miatt 
a meridiántorna-foglalkozás elmarad!

Fiatalító tibeti energiajóga időseknek

november 12. (csütörtök) 10.00
Közösségi Ház (Toronyház utca 3/B)
A november 19-i foglalkozás elmarad!

Nordic walking 1. csoport

november 12. (csütörtök) 10.00  
találkozó a Lenhossék u. 24–28. épület 
földszintjén
A helyszínre való utazás tömegközleke-
déssel történik.

Nordic walking 2. csoport

november 17. (kedd) 10.00  
találkozó a Lenhossék u. 24–28. épület 
földszintjén
A helyszínre való utazás tömegközleke-
déssel történik.

Egészségnap

november 24. (kedd) 9.00–12.00
Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/B)

Orvosi előadás az allergiáról

november 19. (csütörtök) 14.30
Parajdi Sópince 
(Vámház krt. 11.)

Előadás a 
cukorbetegségről

november 24. (kedd) 14.30
FESZ Oktatóterem 
(Dandár u. 28.)

Látogatás az Országgyűlés 
Múzeumában

november 19. (csütörtök) 10.00 
Találkozó a Kossuth téren,  
a Kossuth-szobornál

Sakk-klub

november 10., 17., 24.   
(kedd) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Kézműves foglalkozás

november 18. (szerda) 10.00
Lenhossék u. 24–28. 1. emelet

Macska- és 
állatbarátok klubja

november 11. (szerda) 17.00
FMK (Haller utca 27.)

Kiemelt rendezvények
November 10-én 14 órától Verebes István lesz a Szó és ember 
irodalmi előadássorozat vendége, akivel A pók című könyvéről 
és a Hello, Dolly című musicalről beszélget Topolcsányi Laura a 
Boráros téri könyvtárban.

Az adventi időszakra készülünk november 18-án 10 órától a kéz-
műves foglalkozáson; az ügyes kezű résztvevők papírból és textil-
ből készíthetnek karácsonyi díszeket, apró meglepetéseket.

November 24-én a József Attila-lakótelepi Közösségi Házba 
várjuk azon időseket, akik szeretnének tenni az egészségük ér-
dekében. Az egészségnap részeként 9–12 óráig többek között 
vérnyomás- és vércukormérésen, koleszterinszint-vizsgálaton, 
testtömegindex- és testanalízis-mérésen vehetnek részt az érdek-
lődők, miközben nőgyógyász, kardiológus és diabetológus szak-
orvosokkal is lehetőség nyílik konzultációra.
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Elsősegélynyújtással a teljesség felé
Újabb elemmel bővült Ferencváros Önkormányzatának idősügyi programja: 60 év felettieknek szerveztek elsősegély-
nyújtó tanfolyamot a Vöröskereszt IX. kerületi Szervezetének Mester utcai helyiségében.

A kerület nyugdíjasai két alkalomból álló 
interaktív előadáson vehettek részt, ame-
lyen Balkovics Péter mentőtiszt ismertet-
te a leggyakrabban felmerülő, azonnali 
beavatkozást igénylő egészségügyi prob-
lémák gyors kezelését. Az előadó épített 
a résztvevők korábbi ismereteire, külön 
kiemelve azokat a pontokat, ahol változott 
(főként egyszerűsödött) az elsősegély-
nyújtási protokoll az elmúlt években. 

Az önként jelentke-
zők begyakorolhat-
ták az újraélesztés 
helyes technikáját, 
ügyelve arra, hogy 
milyen a megfelelő 
kéztartás, percen-
ként hányszor kell 
lenyomni a mellkast, 
hányszor kell befú-
jással lélegeztetni, és 
milyen egyéb ténye-
zőkre kell még oda-
figyelni. A szakem-

ber elmondta, hogyan lehet kategorizálni 
a vérzéseket, és arról is beszélt, különféle 
helyzetekben melyik vérzés a legveszélye-
sebb. A jelenlévők a gyakorlatban is ki-
próbálhatták a nyomókötés alkalmazását, 
a stabil oldalfekvés bemutatásában pedig 
Szűcs Ágnes idősügyi referens segédke-
zett. Az életmentő eljárások ismertetésén 
túl szó esett a leggyakoribb halálokokról: 
a szív- és érrendszeri megbetegedésekről, 

a stroke-ról, a daganatokról és ezek terá-
piáiról is. A „záróvizsgával” befejeződő 
kétnapos képzés során a résztvevők tehát 
komplex képet kaptak az elsősegélynyúj-
táskor elvégzendő teendőkről, hogy bajba 
jutott embertársaink segítségére tudjanak 
sietni. A legfontosabb mégis, amit minden-
kinek észben kell tartania, a mentők tele-
fonszáma: 104!

A tanfolyam résztvevői szerint az „élet-
bevágóan komoly” téma ellenére az elő-
adás könnyed és magával ragadó volt, így 
a tananyag is jobban rögzült bennük. Az 
előadó végig fenn tudta tartani a figyelmet, 
mivel nemcsak a száraz tényekről beszélt, 
hanem napi témákkal is színesítette a fog-
lalkozást. Többen azt említették, magabiz-
tosabbá váltak azáltal, hogy ezen a terüle-
ten is jártasságot szereztek.

Szűcs Ágnes lapunknak elmondta, jö-
vőre is tervezik hasonló képzések indítá-
sát, illetve szeretnénk beindítani egy havi 
rendszerességű klubot is.

M. K.

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy elérhetővé váltak a 2015/2016. évi inf-
luenzaoltások. Az influenzafertőzés során fellépő szövődmények 
akár halálosak is lehetnek, tavaly az influenzajárvány által érintett 
hónapokban lényegesen megnőtt a halálozás aránya hazánkban. A 
védőoltással nagy valószínűséggel megelőzhető a betegség kiala-
kulása, illetve annak lefolyása jóval enyhébb lehet. Ennek tükrében 
mindenki, különösen a rizikócsoportba tartozó személyek számára 
feltétlenül ajánlott az oltás igénybevétele.

Magyarországon – az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan – 1,3 millió 
térítésmentes vakcina áll rendelkezésre a rizikócsoportokba tarto-
zók számára. Ingyenes védőoltás – amely a háziorvosoknál igényel-
hető – az alább részletezett személyeknek jár:
I. Térítésmentes védőoltásra jogosultak (3 éven felüliek esetén) 
A) Fokozottan veszélyeztetettek kockázati csoportjai: 
• 60 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül 
• Krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, asztmás betegek
• Súlyos elhízás vagy neuromusculáris betegség miatt korlátozott 

légzési funkciójú betegek
• Szív- és érrendszeri betegségben szenvedők (kivéve a kezelt ma-

gasvérnyomás-betegséget);
• Veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett immunhiá-

nyos állapotban szenvedő betegek (beleértve a HIV-pozitív sze-
mélyeket, daganatos betegségben szenvedőket is)

• Krónikus máj- és vesebetegek
• Anyagcsere-betegségben szenvedők, pl. diabétesz
• Ápolást, gondozást nyújtó, rehabilitációs, átmeneti elhelyezést 

nyújtó intézményekben, lakóotthonokban vagy egészségügyi in-
tézményekben huzamosabb ideig ápolt, gondozott személyek

• Tartós szalicilátkezelésben részesülő gyermekek és serdülők

• Várandós nők
• Azok a nők, akik a gyermekvállalást az influenza szezonális idő-

szakára tervezik
B) A fertőzés átvitele révén veszélyeztetett személyek: 
• Egészségügyi dolgozók, védőnők
• Ápolást, gondozást nyújtó egészségügyi/szociális intézmények 

dolgozói
C) Állattenyésztés területén dolgozók
D) A migránsokkal munkavégzésük során, vagy szervezett segít-
ségnyújtás keretén belül közvetlen kapcsolatba kerülő személyek
II. Térítésmentes védőoltásra jogosultak (6 hónaposnál idő-
sebb, 3 évesnél fiatalabb gyermekek esetén) 
• Krónikus szív- és érrendszeri és/vagy légzőrendszeri betegség-

ben szenvedő gyermekek, akiknek az állapota rendszeres orvosi 
ellenőrzést, illetve kórházi kezelést igényel

• Veleszületett vagy szerzett immundeficienciában szenvedők
• Vesebetegek
• Anémiában, hemoglobinopathiában szenvedők
• Hosszan tartó acetilszalicilsav-terápiában részesülők;
• Egyéb krónikus betegségben szenvedők (diabéteszesek, anyag-

csere betegek);
• Egészségügyi intézményben tartósan ápolt gyermekek, csecse-

mő- és gyermekotthonok lakói. 
Térítés ellenében azok is igényelhetik a védőoltást, akik nem tartoz-
nak a térítésmentes kategóriába.

Mivel a védettség kialakulásához körülbelül 2 hétre van szükség, 
a járvány fellángolása előtt érdemes az oltást beadatni.

Dr. Jelinek Benjámin Gábor
háziorvos, a FESZ Kft. orvosigazgatója

 FELHÍVÁS inFLuEnzaoLtÁSRa
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 a FEREnCVÁRoSi MŰVELŐDÉSi KÖzPont PRoGRaMajÁnLója

Höcögő táncház

November 12. 17.00
November 19. 17.00
Belépő: 300 Ft

Márton-nap a Márton utcában

November 11. 16.00
Helyszín: Aqua-Nova Kft.  
(Márton u. 14/B)
A belépés díjtalan!

A Kelet ajándéka/The gifts of India

November 13. 18.00
Angol nyelvű előadás!
Előadó: Ana Caeiro (Diksha Chaitanya)
Előzetes regisztráció szükséges!
Tel.: 06/70/779-2135
E-mail: hungarysangha.vfs@gmail.com
A belépés díjtalan!

FMK Gyermekszínház

Mosolygó alma bérlet
November 17. 10.00
Pom Pom meséi
Aranyszamár Bábszínház előadása 
Belépő: 800 Ft
Csengő barack bérlet
November 18. 10.00
Csalóka Péter
Nevesincs Színház előadása 
Belépő: 800 Ft

Baba-mama börze
November 21. 9.00
Baba-, gyermekruha és játékvásár
A belépés díjtalan!

LEGO-játszóház és börze
November 21. 9.00
Belépő: 300 Ft

„Dalok szárnyán” – zenés 
időutazás a klasszikus operától 
a népszerű dalokig

November 21. 17.00
A Józsefvárosi Zenebarát Kör műsorán Ros-
sini-, Donizetti-, Verdi-, Puccini-, Erkel-ope-
rarészletek, valamint magyar és olasz dalok.
A belépés díjtalan!

Strófa Trió vers-zene klub
November 21. 18.30
Belépés: 600 Ft

Kiállítás
Megtekinthető: december 9-éig 
„Magyar táj – magyar ecsettel”
Holányi Julianna festőművész kiállítása 

FMK színházbérlet felnőtteknek
Vidám esték a GERGELY THEÁTER 
előadásain a Ferencvárosi Művelődési 
Központban

IDŐPONTVÁLTOZÁS!
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a Fe-
rencvárosi Művelődési Központ felújítási 
munkálatai miatt az eredetileg 2015/16-os 
évadra meghirdetett színházbérlet mindhá-
rom előadását a 2016-os évadban tekinthe-
tik meg. Megértésüket köszönjük!
2016. január 14. 18.00
Csiki-csuki 
vígjáték két felvonásban
Rendező: Moravetz Levente
2016. február 4. 18.00
Mona Marie mosolya
zenés vígjáték két részben a Szenes Iván–
Nádas Gábor szerzőpáros dalaival
Rendező: Gergely Róbert
2016. március 10. 18.00
Paprikáscsirke avagy Stex és New York
zenés vígjáték két részben Fényes  
Szabolcs dalaival
Rendező: Gergely Róbert
Bérlet ára: 6000 Ft/3 előadás
Jegyár: 2900 Ft
Bérletek 2015. december 1-jétől 2016. 
január 10-éig vásárolhatók a FMK-ban 
minden hétköznap 8–14 óráig! 
Kérjük, hogy bérletvásárlási igényü-
ket jelezzék 2015. november 27-éig a 
06/1/476-3423-as vagy a 06/20/498-0046-
os telefonszámon, illetve a kiss.agnes@
fmkportal.hu e-mail címen Arapovicsné 
Kiss Ágnes művelődésszervezőnél.

Pincesorozat és tájképek az FMK-ban 
„Természetimádatom erdélyi eredetű” – mondta egy interjúban Holányi Julianna festőművész. Az FMK első emeleti 
Folyosógalériáján kifüggesztett képek balatoni és erdélyi tájakat, házrészleteket és virágcsendéleteket ábrázolnak, de 
figyelemre méltó a folyamatosan bővülő pincesorozat is. Az alkotások december 9-éig láthatók, sőt, legtöbbjük meg is 
vásárolható.

Dévai Nagy Kamilla dallamaival kezdődött meg a felújítás mi-
att „becsomagolt” Ferencvárosi Művelődési Központban Holányi 
Julianna kiállításának megnyitója. A jelenlévőket köszöntő Kál-
lay Gáborné elmondta, rajong Erdélyért, ezért is érez különös örö-
möt, hogy a nagyenyedi születésű, több évtizede Magyarországon 
élő művész tárlatának Ferencváros adhat otthont. – A kiállítás 
címe Magyar táj – magyar ecsettel, amely Juhász Gyula egyik 
versének címe.  Juhász Gyula volt az, aki a IX. kerület leghíre-
sebb szülöttét, József Attilát elindította a költői pályán – fejezte 
be gondolatait az alpolgármester. 

Sok személyes élmény és évtizedes barátság köti Tóth Bettyt, 
az FMK igazgatóját a festőnőhöz. Elmondása szerint „vele kel és 
fekszik”, ugyanis otthonában Holányi Julianna Torockói táj című 
képe kelti derűre. Az alkotások, amelyek az erdélyi emlékekből és 
a Balaton-felvidéki új hazából táplálkoznak, szerinte érthetőek és 
nem szorulnak magyarázatra, hiszen önmagukért beszélnek. Fi-
nom vonások, nem hivalkodó színek jellemzik az akvarell-, pasz-
tell-, tus- vagy akriltechnikával készült műveket. 

Jelen tárlat Holányi Julianna 133. egyéni kiállítása, képeivel 
szerepelt már Dél-Koreától Norvégián át az USA-ig számos or-
szágban, művei a világ bármely pontján hamar gazdára találtak. A 

képek hidak lélektől lélekig, amelyek a kéz, elme és szív hármas 
egységében fogantak, mivel a művész gondolatait és egész belső 
énjét adja át alkotásaiban. 

A megnyitó végén a jelenlévők közt egy kisméretű Holányi-
festményt sorsoltak ki, amelyet maga a művész adott át a szeren-
csés nyertesnek (képünkön). 

M. K.
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PÁLYÁzati FELHÍVÁS
A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatai
A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatokat hirdet a IX. 
kerületben élő tehetséges, de anyagi okok miatt hátrányos helyzet-
ben lévő fiatalok részére az alábbi kategóriákban: 
• tanulmányi ösztöndíj 16–25 éves fiatalok számára, 
• idegennyelv-tanulás, valamint a már megszerzett középfokú 

nyelvvizsga utólagos támogatására, 
• egyéni és csapatsportágban versenyszerűen sportoló egészséges 

vagy fogyatékkal élő 10– 19 éves fiatalok számára, 
• zenei tanulmányokat folytató 10–21 éves fiatalok számára.
A részletes pályázati anyagok megtekinthetőek a www.
ferencvaros.hu oldalon, további információkat Fischer Ágnestől 
kaphatnak a 06/70/333-1737-es telefonszámon.
Ferencvárosi „deák” Közalapítvány, 1092 Bakáts tér 14.
E-mail: deak.kozalapitvany09@gmail.com

Sportnap uraknak
Ferencváros Önkormányzata sportnapot rendez a kerület férfila-
kosai számára november 22-én, vasárnap 10–13 óra között a Ven-
del Tornacsarnokban. 

A programban szerepel darts, lengőteke, csocsó és szkander. 
A résztvevők összemérhetik ügyességüket egy új sportág-
ban, a teqballban (lábtenisz pingpongasztalon), lesz továbbá 
sakkszimultán 10 táblán egy FIDE nemzetközi mesterrel, vala-
mint golyósport-bemutató és -oktatás. 

A rendezvényre 6–106 éves korig várjuk Ferencváros férfilakos-
ságát, részükre minden program ingyenes!

FELHÍVÁS

MozDuLj VELÜnK!

A Magyar Vöröskereszt 3. régiója 
(V., VI., VII., VIII. és IX. kerület) 
közös kedvezményes ruha- és já-
tékvásárt tart.
Helye: VIII. kerület, Diószeghy S. 
utca 5. I. em.
Ideje: 2015. november 11. és 25.  
szerda, 09.00–18.00-ig.
Minden kedves vásárlót szeretettel várunk!
Vásárlásával a Magyar Vöröskereszt karitatív munkáját 
támogatja.

Teqball
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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.

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.
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REjtVÉnYFEREnCVÁRoSi GóLYaHÍR

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

Győri Bence 
(2015. április 15.)

Vásárhelyi Szilvia 
(2015. augusztus 14.)

Vincze Csörsz Mihály  
és Vincze Keve József 
(2015. július 28.)

Ruzicska Ádám 
(20015. június 25.)
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