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ismét közös csapatokat alkotva 
versenyeztek ferencvárosi idősek 
és fiatalok a helytörténeti vetél-
kedőn. 

mobilforradalom
Már letölthető az az ingyenes  
okostelefon-applikáció, amely  
az ‘56-os események IX. kerületi 
helyszíneire kalauzol el.

 Rendhagyó, egész napos programmal tették átélhetővé a forradalom hangulatát a református gimnáziumban. 3. oldal

Igazi sztártalálkozóvá vált a József 
Attila-lakótelepi iskola egyhetes 
sportágválasztó rendezvénye.

7

KőRösI-olIMpIA

4

Szobrot kapott Madaras József és Kántor
Felavatták a Madaras József színész csillaga című szobrot az Aszódi utcai lakótelepen, a színművészről elnevezett té-
ren. szórádi Zsigmond szobrászművész alkotásának felállítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Az ünnepségen 
az önkormányzat képviselői, családtagok és pályatársak emlékeztek a Kossuth-díjas színművészre.

A szoborkompozíció Madarast híres sze-
repében, a Kántor nyomoz című sorozat 
Csupati őrmestereként láttatja, amint far-
kasszemet néz kutyájával. Bár az országos 
ismertséget ez a karakter hozta meg számá-
ra, rengeteg értékes műben bizonyította su-
gárzó tehetségét. Kállay Gáborné alpolgár-
mester beszédében hangsúlyozta, a kerület 
fontos feladatának érzi a Ferencvárosban élt 
jelentős személyiségek emlékének ápolását, 
annak élővé tételét.

Az alkotást a Füleki és Réce utca által ha-
tárolt közterületen állították fel, amely 2015 
áprilisa óta viseli Madaras József nevét.  
A színész, filmrendező ugyanis életének 

nagy részét töltötte a lakótelepen, és je-
lenleg is élnek a környéken hozzátartozói. 
– Itt focizott minden nap mezítlábas bará-
taival, csemegéjük vízbe áztatott cukros 
kenyér volt. Mégis többen képesek voltak 
közülük kiemelkedni: sportolók, művészek 
lettek – emlékezett Sajó Ákos, a terület ön-
kormányzati képviselője. – Jellegzetes ka-
rakterét hamar felfedezte a filmes szakma, 
ettől kezdve rengeteg filmszerepet kapott. 
Világhíres magyar rendezők vetélkedtek 
érte – tette hozzá a szobor létrehozásának 
kezdeményezője.

Madaras szerepeinek sora az egyszerű em-
berek, a feltörekvő népi hősök igazságáról 

és nehézségeiről szól. Robusztus munkás- 
és parasztfigurák, sorsukkal elégedetlen, 
kitörni vágyó kisemberek megszemélyesí-
tőjeként vált ismertté. Legnagyobb színpadi 
sikerét Fejes Endre Rozsdatemető című 
színművében aratta Hábetler Jani szerepé-
ben. A rá emlékeztető, őt idéző legjellegze-
tesebb figurákat Jancsó Miklós és Kovács 
András filmjeiben alakította: indulatos, 
erőteljes karakterek megformálásával tö-
kéletesen illeszkedett a Szegénylegények 
(1966) vagy a Csillagosok, katonák (1967) 
komor drámai világába.

Folytatás a 2. oldalon
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Feledy Balázs művészeti író elemzésében kiemelte a magyar köz-
téri szobrászat egyik legjelesebb képviselője, Szórádi Zsigmond 
zsenialitását, aki teljesítette a művészeti ág legnagyobb próbaté-
telét: sikeresen egyesítette a portrékészítés szerteágazó igényeit. – 
Nagyvonalú, lendületes portré, amely 
érzékelteti Madaras személyiségének 
esszenciáját, egyenes tartását, akaratos-
ságát, dinamizmusát – jellemezte az al-
kotást az író, aki az művész kreativitá-
sát is elismerte. A portré ugyanis nem a 
semmibe, hanem Csupati őrmesterként 
Kántor kutyája szemébe néz. Miközben 
az állat feszülten figyeli gazdáját, a két 
egymásba olvadó tekintet virtuális ívet 
húz a térben. A két szereplőt kőből ké-
szült filmszalag köti össze.

Az avatóünnepségen beszédet mon-
dó Balázsovits Lajos színész-rendező 
szerint „Josti” önmaga mesterévé vált, 
aki nemcsak Jancsó moziteremtménye 
volt, hanem önálló alkotó, testileg-lelkileg is erős ember, aki nagyon 
komolyan vette a játékot. Koltai Róbert színész-rendező arra emlé-
kezett, hogy Madaras óriási drámai ereje, átélő képessége mellett 

a humorban is lubickolt. Jó példa erre a legjobb férfialakítással 
díjazott Pókfoci című film, melyben az igazgató megformálásával a 
szocializmus legsötétebb arcát mutatta be olyan humorral, amelyen 
egyszerre sírt és nevetett a közönség. – A Princ, a katonában pedig 

emberségéről tett tanúbizonyságot, 
ahogy a főiskolásokkal is nagyké-
pűség nélkül, szeretettel bánt – tette 
hozzá Koltai.

Madaras József 1937. augusztus 
16-án született az erdélyi Rig-
mányban. Családjával 1948-ban 
települtek át Magyarországra. 1958-
ban végezte el a Színművészeti Fő-
iskolát. Játszott Győrött, Szegeden, 
illetve Pesten a Déryné, a Thália és 
a Nemzeti Színházban. Több mint 
negyven játékfilmben és közel har-
minc tévéfilmben szerepelt. 1992-
ben egy agysérülés következtében 
hosszú ideig élet és halál közt lebe-

gett, közel egy évig kómában feküdt. Később újra tanult beszélni 
és járni, majd kisebb szerepekben is megjelent. Madaras József 
2007-ben hunyt el. Díjai: Érdemes Művész, Filmkritikusok díja, 

Locarnoi Filmfesztivál nagydí-
ja, Balázs Béla-díj, Kossuth-díj, 
Magyar Filmszemle Életműdíj. 

T. D.

AKTUÁlIs

Folytatás a címlapról:

A példakép

– Ha ügyes leszel, egyszer neked is lesz 
ilyen szobrod, Ubul kutya!

BUDAÖRSI székhelyű
élelmiszergyártó 

üzembe keresünk női
és férfi kollégákat 

betanított munkára.
Keresünk továbbá 

csomagológép-kezelőt,
valamint árufeltöltőt.
Várjuk jelentkezéseiket a
06-20-510-7686-os 
telefonszámon minden

hétköznap 10–14 óra között.
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Forradalom a mobilon
Már elérhető a Ferencváros a forradalomban elnevezésű mobilapplikáció, amely az ‘56-os esemé-
nyek IX. kerületi helyszíneire kalauzol el. 

Az 1956-os szabadságharc és Ferencváros, a fegyveres felke-
lők egyik központja elválaszthatatlan egymástól: a Kálvin tér, a 
Ráday utca, a Bakáts tér, a Ferenc körút vagy az Üllői út mind 
ismert ‘56-os helyszín. Bár a legendás Kilián laktanya szintén  
a kerület része, a harci siker döntő mértékben a VIII. és 
a IX. kerületi civil harcosok érdeme volt. Kitartásuk, 
szilárdságuk meghatározó volt a forradalom átmeneti 
győzelmében. A három legjelentősebb IX. kerületi 
fegyveres csoport – a Tűzoltó utcaiak, a Berzenczey 
utcaiak és a Tompa utcaiak – november 8-áig harcolt. 
Budapesten az utolsó lövéseket szintén Ferencváros-
ban adták le a felkelők, akkor, amikor városszerte már 
minden ellenállást felszámoltak. Emléküket számos tábla 
és köztéri képzőművészeti alkotás őrzi. Természetesen az 
okostelefonra letölthető, hangos, vezetett séta ezeket a pon-
tokat is érinti.  

A Bakáts térről induló alkalmazás elkalauzol a Tompa utcába, 
ahol a Bárány János vezette harcosok főhadiszállása volt, az Üllői 
útra, ahol Maléter Pál a Kilián laktanya kapujában rekedt harcko-
csijából kiszállva csatlakozott a forradalomhoz, a Tűzoltó utcába, 

ahol Angyal István szervezte az ellenállást  
az idegen hatalom fegyverei ellen, valamint a Ferenc térre, ahol a 
Wágner István vezette csoport villámgyorsan harcképtelenné tette 

a szovjet egységeket, majd vigyázott a lakosság bizton-
ságára. A mobiltelefonon hallható történéseket korabeli 
fényképek, zenei dalbetétek és a Szabad Európa Rádió 
hírei színesítik.

A Ferencváros Önkormányzatának kezdeményezé-
sére létrehozott, okostelefonra ingyenesen letölthető 
interaktív alkalmazás az MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézete és a Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény együttműködésében 
készült. Megvalósítását az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Em-
lékbizottság támogatta. Haszná-
latához az alkalmazásboltból 
töltse le a GUIDE@HAND 
Budapest applikációt iOS 
vagy android telefonjára!

Ötvenhat egy nap alatt
Kitett magáért a lónyay Utcai Református Gimnázium az idei 1956-os ünnepség szervezésekor. Nem csupán egy félórás 
megemlékezésen elevenítették fel a hatvan évvel ezelőtt történteket, hanem egy egész napos eseményfolyamon hozták 
közel, tették átélhetővé a forradalom hangulatát. 

Az október 20-i program meglepetés volt a 
diákoknak, illetve a tanárok egy részének 
is, mivel csupán a 12/a osztály és a bevont 
pedagógusok tudtak róla. A koncepció sze-
rint minden óra a forradalom egy-egy állo-
mását jelenítette meg, így az október 23-i 
eufóriából a szabadságharc napjainak ívét 
leírva juthattak el a tanulók a november 4-i 
tragikus végkifejletig, Nagy Imre híres rá-
dióbeszédéig. 

A rendezvény kulisszái ebből az időszak-
ból való öltözékek, ételek, járművek voltak. 
Tóth Csaba Csongor igazgató elmondta, 

mivel az események fikciósak, a díszletek 
is általánosságban tükrözik az ‘50-es, ‘60-
as éveket. A tanulók és tanárok pozitívan 
fogadták a rendhagyó, egész napos ünnep-
séget, amelyen Zombory Miklós is részt vett, 
aki a forradalom idején a Knezich utcai fiú-
iskolában volt harmadik osztályos tanuló. 
Az alpolgármester elismerését fejezte ki a 
szervezésért.

Az esemény során a diákok megismerked-
tek az egyetemisták röplapokon terjesztett 
16 pontjával, leverték az osztálytermekben 
előző nap kihelyezett Rákosi-címereket 

és meghallgatták a Szabad Európa Rádió 
hírösszefoglalóját. Az iskola aulájában lett 
berendezve a rögtönzött kórházi műtő és az 
illegális nyomda, az épület előtt pedig fel-
lobogózott, korhű Csepel és GAZ teherautó 
várakozott. Közben egy Willis Jeep gördült 
be az iskola udvarára, amelyben az amerikai 
nagykövetség munkatársai érkeztek, hogy a 
felkelőközpont céljairól kérdezősködjenek. 
Később egy szovjet páncélos is betört az 
udvarra, de a felkelők osztagai elhárították 
a támadást. A fegyverropogás után a szov-
jet tisztet – a genfi egyezmény tiszteletben 
tartásával – a 12/a osztály beöltözött tanulói 
vették őrizetbe. 

Az udvarra gulyáságyút és tábori kemencét 
hoztak a Báró Podmaniczky III. János Hon-
véd Egyesület hadikonyha-hagyományőrzői. 
– A kemence, melyben kenyér és pogácsa 
sült, máig használatban van, annak dacára, 
hogy megjárta az I. és a II. világháborút is 
– tájékoztatott az egyesület vezető szakácsa, 
Cserép Árpád.

Végül egy diákküldöttség Herczeg Pál, a 
Károli egyetem kémiaprofesszorának ve-
zetésével átvonult a Budapesti Reformá-
tus Teológia udvarára, ahol a professzor 
testvérének, a sebesültek ápolása közben 
lelőtt Herczeg Lajos teológushallgatónak 
emlékére elhelyezték az iskola koszorúját. 

M. K.
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Helytörténeti vetélkedő ‘56 emlékére
ötödször tették próbára tudásukat közös csapatokban idősek és fiatalok október 19-én, a helytörténeti vetélkedőn.  
A szervezők a mostani alkalommal főként az 1956-os forradalom eseményei, szereplői köré építették a kérdéseket.

Lukács Emília, a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület elnöke 
köszöntötte a versenyzőket, majd átadta a szót T. Zuggó Tündének. 
Ferencváros idősügyi koordinátora hangsúlyozta, pedagógusként is 
fontosnak tartja, hogy a diákok felismerjék: azt a tudást és bölcses-
séget, melyet az idősek életük során felhalmoztak, senki mástól nem 
szerezhetik meg, csak tőlük. Ezért arra biztatott minden fiatalt, hogy 
a személyes tapasztalatokon alapuló ismeretek begyűjtése érdekében 
minél többet kérdezzenek, beszélgessenek idősebb emberekkel. 
A vetélkedőn Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűj-
temény vezetője elsőként tíz ismert, Ferencvároshoz köthető sze-

mély képét vetítette ki néhány mondat kí-
séretében – őket kellett felismerni. Ezután 
keresztrejtvény, majd összekötő-párosító 
feladat következett, végül a népszerű totó 
zárta a megmérettetést. A ferencvárosi felső 
tagozatos és középiskolás diákok a kerületi 
nyugdíjasokkal 4–5 fős csapatokat alkotva 
mutathatták meg, ki tud többet Ferencvá-
rosról. 

„A teljesség felé” idősügyi program ré-
szeként meghirdetett vetélkedő lényege a 
generációk közti hidak építése. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc egyik központ-
ja épp a IX. kerületben volt, és még ma is 
élnek olyan ferencvárosiak, akik személyes 
emlékeket hordoznak szívükben erről az idő-

szakról. Így a fiatalok nemcsak egy megtanulandó történelmi anyag, 
hanem első kézből kapott hiteles információk birtokába juthatnak, 
amelyek sokkal élőbbé, megismerhetőbbé teszik a korszak befo-
gadását, feldolgozását.

A versenyt a maximálisan elérhető 90-ből 89 pontot megszerező 
“Pruha József” csapat nyerte.Tagjai voltak: Kovács Kálmán, Zákányi 
Sándor, Zákányiné Nagy Katalin, valamint Gorzsás Áron és Major 
Bertalan, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 
11. osztályos tanulói.

(forrás: ferencvaros.hu)

Üzlet: 1094 Budapest, Ferenc krt. 5.     Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig 9:00-18:30

Vevőszolgálat: 06 70 320 2189     E-mail: clearled@clearled.hu      www.clearled.hu

energiatakarékos, Modern ledes világítás
Hagyományos csillárok

lámpaszaküzlet, világítástechnika a Boráros térnél!

1035 Ft-tól
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430 Ft-tól
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-10%
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Beszélgetéssorozat 1956-ról
Három alkalomból álló pódiumbeszélgetésre hívták, hívják a pinceszínházba az érdeklődőket  
az ‘56-os forradalom 60. évfordulóján. Az események felelevenítése szakértők és szemtanúk segítségével történik.

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország 
többet tett a szabadságért és igazságért, 
mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz 
esztendőben.” Albert Camus Nobel-díjas 
francia író gondolatával kezdte a felolva-
sásokkal tarkított előadást Lázár Balázs, a 
Pinceszínház irodalmi referense, a délután 
moderátora.

Ferencváros ünnepi programsorozatának 
első állomása, az október 15-i pinceszín-
házbeli pódiumbeszélgetés az 1956-os 
forradalom és szabadságharc előtörténete, 
történelmi kontextusa köré szerveződött. A 
beszélgetés részt vevője Salamon Konrád 
történész, a Magyar Tudományos Akadé-
mia doktora; Erős Kinga, a rendezvény 
társszervezője, a Magyar Írószövetség 
titkára; Rajna Tibor, a Tűzoltó utcai fel-
kelőcsoport egyik vezetője, Angyal István 
helyettese; valamint egy szemtanú, Pelcz 
József mérnök, ferencvárosi lakos volt. 

Salamon Konrád először a forradalom 
fogalmának tisztázásában segített, hiszen 
1956 a rendszerváltásig ellenforradalom-
nak minősült. Ám a történész bebizonyí-
totta: igenis forradalomnak nevezhetjük, 
hiszen célja a zsarnokság megdöntése, va-
lamint a szabadságjogok és egy embersé-
ges társadalom megteremtése volt. Ennek 
megfelelően a cári uralom oroszországi, 
1917-es megdöntése is forradalom volt, 
az októberi-novemberi bolsevik cselek-
mények azonban már nem. Mindszentyt 
idézte, aki szerint a legfontosabb, hogy a 
társadalomnak ellenőrzése legyen minden 
felett, ez ugyanis a demokrácia alapja.

A történész felidézte, hogy a II. világháború 
utáni első választáson, 1945 novemberében 
kiemelkedő, 92 százalékos részvétel mellett 
a kommunista párt csak 18 százalékot ért el. 
Világpolitikai kitekintésében emlékeztetett, 
1953-ban a csehszlovákiai Plzenben a mun-
kások egy napra amerikai zászlót tűztek ki, 
Berlinben viszont már két napig tartott az 
állampolgárok ellenállása. Magyarországon 
– orosz utasításra – Rákosit az enyhüléssel, 
reformokkal bemutatkozó Nagy Imre váltot-
ta. 1956 februárjában, a XX. pártkongresz-
szuson Hruscsov, a Szovjetunió vezetője 
Sztálin bizonyos bűneinek beismeréséről 

beszélt. A magyar forradalom ilyen, enyhülő 
légkörben fogant, és lett mégis világpolitikai 
játszmák áldozata.

A sorozat második részében, október 22-én 
a forradalom ferencvárosi történéseiről esett 
szó, a harmadik, befejező találkozót pedig 
november 4-én, pénteken 15 órától rendezik 
meg a Török Pál utcai színház Gershwin-
termében. Témája a megtorlás időszaka lesz.

A programot az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulójára létrehozott 
Emlékbizottság támogatja.

M. K.

TIsZTElGÉs

Tóth Ilonka a Nemzetiben
Varsói debütálása után október 25-én Magyarországon, a Nemzeti színházban mutatják be a Tóth 
Ilonka című darabot Vidnyánszky Attila rendezésében, Waskovics Andrea főszereplésével.  
Az előadás létrejöttét a forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.

Az 1956-os forradalom és szabadságharcot 
követő megtorlás első és egyetlen nyil-
vános pere Tóth Ilonkáé volt, amellyel a 
Kádár-rendszer azt akarta bizonyítani a 
világ közvéleményének: Budapest utcáin 
nem ártatlan fiatalok harcoltak Magyaror-
szág szabadságáért, hanem köztörvényes 
bűnözők gyilkoltak ártatlan kommunistá-
kat. A Moszkva közvetlen irányításával 
megrendezett koncepciós per a 24 éves 
medika beismerő vallomásával és kivég-
zésével ért véget.

A darab különlegessége, hogy több sze-
replője: Bodrogi Gyula, Csurka László, 
Dózsa László, Mécs Károly és Voith Ági 

maga is a forradalom részt vevője, 
szemtanúja volt. További szereplők: 
Bánsági Ildikó, Bakos-Kiss Gábor, 
Rubold Ödön, Szélyes Ferenc, Krausz 
Gergő, valamint a Kaposvári Egye-
tem Színházi Intézetének hallgatói. 
Hangfelvételről közreműködik: Blas-
kó Péter.

A színház a novemberi előadásokra 
csoportosdiákjegy-akcióval szeretne 
kedveskedni: egy 6 fős diákcsoport 
kedvezményes jegye mindössze 
1956 Ft-ba kerül.
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Szüreteltek a Kosztolányi suliban
Bordalokkal, tánccal és szüreti felvonulással ünnepelte az ősz adományait a Kosztolányi Dezső Általános Iskola. Az 
intézmény hagyományos, öKo-szüretre keresztelt családi és alapítványi napján nemzetközi sakknagymester állt ki 
szimultán partira a sakkpalota programon edződött diákokkal. A rendezvényen az elme mellett a test is dolgozott:  
a tanulók a frissen avatott mászófalon mérhették össze ügyességüket.

Az ÖKO-szüretre csupa őszi produkcióval készültek a diákok.  
A színpadon ókori görög jelmezekben egy borról szóló színjáté-
kot adtak elő, az iskola kórusa szüreti dalokat énekelt, majd őszi 
táncokkal zárták a sort. Az ünneplő gyerekek ezután lovaskocsira 
pattantak, hogy falusi szokás szerint énekelve járják körbe a kör-
nyéket, végül a mustkészítés fortélyaiba is bepillantást nyerhettek. 

Dicső István igazgató beszédében büszkén számolt be arról, hogy 
az eddig Kiváló Tehetségpontként működő intézmény idén feljebb 
lépett a ranglétrán: megkapta a kvalifikált Európai Tehetségpont 
minősítést. – Nálunk a tehetséggondozás sok lábon áll. A focit 
támogató Bozsik Program, a helytörténeti vetélkedősorozat, al-
sóban a célzott tehetségfejlesztés, valamint a Sakkpalota program 
gondoskodik arról, hogy a tálentum utat törhessen magának – ma-
gyarázta a direktor.

A Sakkpalota program referenciaintézményeként működő Kosz-
tolányi természetesen sakkversennyel is készült. Míg tavaly, az 
iskola fennállásának 50. évfordulóján Ivánka Mária nyolcszo-
ros magyar bajnok, háromszoros ezüstérmes olimpikon játszott 
szimultánt a gyerekekkel, most Fehér Gyula nemzetközi sakk-
nagymester tartott kézben egyszerre 17 partit a tanulók ellen. Ba-
umann Péter kerületi sakk-koordinátor elmondta, a diákok már 
harmadik osztályban bekapcsolódhatnak a Sakkpalota programba, 
sőt, a stratégiai játékkal már az óvodák ajtaján is kopogtatnak. 
– A Kosztolányi sakkszakkörére 25 gyerek jár, megalapítottuk 
a Ferencvárosi Sakk-kupát, és mi rendezzük a Diákolimpia ke-
rületi sakkdöntőjét is – számolt be az eredményekről az oktató.  

A szüreti programok után átadták a tornateremben felépült má-
szófalat, amit mászóversennyel avattak fel a diákok. Az ötmillió fo-
rintot meghaladó beruházásra három évig gyűjtötték a pénzt, amely 
végül egyharmadrészt önkormányzati támogatásból, kétharmadrészt 
sportpályázati forrásból, valamint magánadományból valósulhatott 
meg. Dicső István szerint a falmászás hamarosan olimpiai sportággá 
válhat, ami elősegíti tömegsporttá fejlődését. 

Kovács Antal arról tájékoztatott, a falmászás nemcsak a délutáni 
sportkör részeként űzhető, de a fal hasznos eszköze a testnevelés-
óráknak is. – A technikát elsajátítva a tanulóknak a sziklamászással 
sem lesz gondjuk, de szeretnénk sikeres sportolókat is elindítani a 
pályán – tette hozzá a testnevelő tanár. A mászófal terápiás céllal is 
használható, így sérült gyerekek is járhatnak majd a Kosztolányiba 
fejlesztő foglalkozásokra.                T. D.

FELHÍVÁS: RENDHAGYÓ OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK A NAV-NÁL
Interaktív bemutatóra invitálja a budapesti gimnáziumok, középiskolák végzős osztályait az adóhivatal. A diákok 
egy rendhagyó osztályfőnöki órán tájékozódhatnak az alapvető adózási ismeretekről és az Ügyfélkapu előnyeiről.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kiemelt céljának tekinti 
a pályakezdés előtt álló fiatalok megszólítását, fontosnak tartja, 
hogy a végzős diákok önállóan és magabiztosan kezeljék hivatali 
ügyeiket. Ezért a NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 
a 2016/2017-es tanévben is folytatja interaktív bemutatóit a bu-
dapesti gimnáziumok, középiskolák 17–18 éves tanulói részére.

A diákok egy pedagógus kíséretében ellátogathatnak a NAV 
Központi Ügyfélszolgálatára (IX. ker., Vaskapu u. 33–35.), ahol 
a munkatársak valós ügyfélkörnyezetben, valódi ügyintézési 
helyzetekbe vonják be a vállalkozó kedvű fiatalokat.

Egy rövid, a korosztály számára befogadható, lazább stílusú tájé-
koztató után a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy elsajátítsák 
a különböző hivatali nyomtatványok kitöltésének szabályait, a 
személyes adatok védelmét. A bemutatón minden résztvevő re-
gisztrálhat az Ügyfélkapura és felteheti kérdését az ügyfélszolgálat 
munkatársainak.  

A bemutatókat a 2016/2017-es tanévben minden kedden és 
csütörtökön 13 vagy 14 órától tartják.

Jelentkezni az oktatási intézményeken keresztül lehet az alábbi 
e-mail címen: ugyfelszolgalat.vaskapu@nav.gov.hu



Ferencváros 7

Olimpikonokkal sportoltak a Kőrösi diákjai
Igazi sztártalálkozóvá vált a Kőrösi Csoma sándor Kéttannyelvű Általános Iskola egyhetes sportágválasztó rendezvé-
nye. A Kőrösi-olimpia minden napján olimpikonok, világ- és Európa-bajnok sportolók látogatták meg az intézményt.  
A tanulók interjúkat készíthettek, és együtt játszhattak, sportolhattak példaképeikkel.

A Kőrösi iskola az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma pályázatán nyert támogatást  
a rendezvényre, amely a Nemzeti Tehetség-
program részeként sportkluboknak ad teret 
bemutatkozásra és sportáguk népszerűsí-
tésére. A ferencvárosi intézmény az előírt 
négy óra helyett egy teljes hetet felölelő 
programsort szervezett. – A Fradi nagyon 

sokat segített, az esemény minden napjára 
élsportolókat delegált, akik interjúkat ad-
tak a diákönkormányzati képviselőknek, 
dedikáltak és együtt játszottak, sportoltak 
tanulóinkkal – mondta el Kapocsi Tímea 
igazgató.

A hét Imre Géza párbajtőrözővel indult, 
a vízi sportokat Kökény Roland kajakos, 
valamint Nyéki Balázs és Varga Zsolt  
vízilabdázó, a kézilabdát Zácsik Szandra, 
Tuba Kovács Ervin és Márkus Béla képvi-
selte, birkózásban pedig Sike András és a 
kerület büszkesége, Bácsi Péter nyűgözte le 
a gyerekeket. A rendezvényen Csomor Erika 
duatlon-világbajnok is tiszteletét tette, de a 
boksz, az úszás és különböző táncműfajok is 
terítékre kerültek: a nagy kedvenc capoiera 
mellett az ELTE pompontánccsapata is 
magával ragadta a diákokat. Az élsporto-
lók jócskán kivették részüket a munkából: 
ők adták át a plakát- és rajzverseny díja-

zottainak az okleveleket és jutalmakat,  
a kézilabdakaput pedig Tuba Kovács Ervin 
védte hősiesen a gyerekek rádobásaitól. 
Dibusz Dénes, a Fradi és Banai Dávid, az 
UTE labdarúgócsapatának hálóőrei a tanár-
diák és tanár-szülő focimeccseket vezették 
le bíróként.

A szombati családi napon a tanulók ügyes-
ségi vetélkedőkön, sorversenyeken indul-
tak, az egyes állomásokon pedig pecséteket 
szerezhettek az olimpiai karikagyűjtő fü-
zetükbe, melyeket a nap végén sportszer-
ajándékokra lehetett beváltani. Az árveré-
sen a szülők a sztársportolók által dedikált 
képekre, valamint kézi- és focilabdákra is 
licitálhattak – a bevételt az iskola alapítvá-
nyának támogatására és a technikaterem 
fejlesztésére fordítják majd. A Vöröskereszt 
véradásán 26 felnőtt adott vért, a H52 Ifjú-
sági Iroda pedig drogprevenciós előadást 
tartott a felsősöknek.      T. D.

IFJÚSÁG

TÁJÉKOZTATÓ: BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ
Ferencváros önkormányzata csatlakozott a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpá-
lyázathoz. Az ösztöndíjra jogosult tanulók csak elektronikus regisztrációt követően nyújthatják be pályázatukat.

Október 4-étől nyújtható be az „A”, illet-
ve „B” típusú 2017. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat. Az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő által kiírt pályázat beadásához 
a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési Rendsze-
rében (EPER-Bursa rendszer) pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése:  
bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A re-
gisztrációt követően lehetséges a pályázati 
adatok feltöltése. 

A személyes és pályázati adatok feltöltése 
után a pályázati űrlapot kinyomtatva és 
aláírva a kötelező mellékletekkel együtt 
egy példányban, zárt borítékban a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgár-

mesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodá-
jára kell eljuttatni (1096 Budapest, Lenhos-
sék u.24–28.), a borítékra csak annyit kell 
ráírni: „Bursa Hungarica Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat”.

A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2016. november 8.

Ferencváros Önkormányzata csak az il-
letékességi területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
pályázókat részesítheti támogatásban!

Az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, 
nem a rendszerből nyomtatott pályázati 
űrlapon, illetve a határidőn túl benyújtott 
vagy formailag nem megfelelő pályázato-
kat az önkormányzat a bírálatból kizárja, 
azonban a határidőn belül benyújtott, for-
mailag megfelelő pályázatokat érdemben 
elbírálja.

További kérdéseivel kapcsolatban keresse 
fel bizalommal a Humánszolgáltatási Irodát 
az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
• Személyesen: Lenhossék u. 24–28.
• Tel.: 215-1077/384,
• E-mail: humanszolg@ferencvaros.hu
• Ügyfélfogadás: hétfő: 8–18, kedd, szerda, 

csütörtök: 8–16, péntek: 8–12 óra.

Az FTC kézilabdázóinak látogatása
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Egészségnap a prevenció jegyében
A ferencvárosiak egészségének megőrzése és a betegségek megelőzése volt a célja az október 15-én, szombaton megren-
dezett Egészségnapnak, melyen különféle szűrések, tanácsadások és számos más program várta a lakosságot.

Az esemény a FESZ Kft. Dandár utcai oktatóközpontjában kezdő-
dött. Zombory Miklós köszöntőjében hangsúlyozta: rendkívül fontos 
a betegségek korai felismerése és a megelőzés, ezért a Mester utcai 
Szakrendelő munkatársai a kerületi nagyrendezvényeken is végez-
nek szűréseket. Ferencváros egészségügyért felelős alpolgármestere 
beszédét azzal zárta: ha csak egyetlen elváltozást is sikerül a mai 
napon észrevenni, kiszűrni, már nem volt hiábavaló az Egészségnap 
megszervezése. Végül mindenkit arra biztatott, hogy minél több 
vizsgálaton vegyen részt. 

Kovács József, a FESZ Kft. ügyvezető igazgatója megköszönte 
az önkormányzat folyamatos támogatását. Kiemelte, a közelmúlt-
ban Zombory Miklós közreműködésével három korszerű eszközzel 
(ultrahangkészülék, fizikoterápiás eszköz és béltükröző rendszer) 
gyarapodott a Mester utcai Szakrendelő, mintegy 15 millió forint 
értékben. Az intézményvezető a problémák, gondok ellenére úgy 
látja, a magyar egészségügynek nincs oka szégyenkezni, hiszen 
kevés országban van 24 órás háziorvosi szolgálat és reggeltől 
estig rendelkezésre álló szakorvosi rendelő. 

Az oktatóközpontban ezután interaktív orvos-beteg találkozót 
tartottak, amelyen bőrgyógyász, szemész, fogorvos, nőgyógyász, 
urológus, gégész, belgyógyász, kardiológus, sebész, angiológus, 
diabetológus, pszichológus és reumatológus fogadta a hozzá for-

duló érdeklődők kérdéseit. A Mester utcai Szakrendelőben számos 
vizsgálat igénybevételére nyílt lehetőség, a kerületiek ezen felül 
életmód-tanácsadáson és csoportos gyógytornán is részt vehettek. 

Természetesen a József Attila-lakótelepen élőkre is gondoltak a 
szervezők: a Csengettyű utcai Védőnői Szolgálaton a kismamák és 
kisgyermekek fogászati kérdéseiről, a fogszabályozásról kaphattak 
teljes körű felvilágosítást az odalátogatók, akiknek fogászati prob-
lémákkal kapcsolatos kérdéseit is megválaszolták a szakemberek. 

(forrás: ferencvaros.hu)

A középgarattumorok 40 százalékát a HPV okozza
Humán papilloma vírus (HpV) is okozhat rosszindulatú daganatokat a fejnyaki területen. Korábban elsősorban a do-
hányzást és az alkoholfogyasztást tették felelőssé ezekért a tumorokért, mostanra azonban kiderült, hogy a középgarat-
ban – főként a mandulákban és a nyelvgyökben – a daganatos elváltozások 40 százalékát ugyanaz a vírus okozza, amely 
a nőknél a méhnyakrák hátterében áll. 

Tamás László, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-
Nyaksebészeti Klinika igazgatója elmondta, 
évente 1500 új középgarat-daganatos be-
teget diagnosztizálnak Magyarországon, 
kétharmaduk férfi, és főként a fiatal fel-
nőttek érintettek. – Az elmúlt 4–5 évben 
derült ki, hogy a HPV a középgaratban és 
a mandulaszövetekben is okozhat tumort. 
Egyelőre azonban nem világos, hogy meny-
nyi idő alatt alakul ki, mennyi a lappangási 
ideje. A HPV okozta daganat szövettanilag 
ugyanúgy néz ki, mint a dohányzás miatt 
kialakult rák – hangsúlyozta Tamás László. 
A klinikaigazgató szerint jelenleg nem tudni 
biztosan, hogyan terjed. Az bizonyos, hogy 
a szexualitásnak is szerepe lehet benne, de 

nem zárható ki egyéb lehetőség sem, például 
a cseppfertőzés. Mivel az okok sem világo-
sak, a megelőzés is nehézkes. Azonban sokat 
javítana a helyzeten, ha a fiúk is kapnának 
HPV-elleni oltást.

A szakember szerint fontos figyelni a tüne-
tekre, hiszen a két héten túl tartó rekedtség, a 
véres köpet, a nyaki nyirokcsomó duzzanata, 
a nyelési nehézség, a fülbe sugárzó egyol-
dalú fájdalom hátterében gyakran daganatos 
elváltozások állnak. Ha ezeket észleljük, 
forduljunk mielőbb orvoshoz, mert a korai 
stádiumban diagnosztizált tumor jól kezel-
hető, ám előrehaladott állapotban a garat- és 
szájüregi rákok prognózisa rosszabb. A ke-
zelés módjában nincs különbség, ám mind 

a kemoterápiára, mind a műtétre jobban 
reagálnak a HPV pozitív tumoros betegek.

(forrás: Semmelweis Egyetem)

Felhívjuk olvasóink figyelmét, 
hogy Ferencváros önkormányzata 
a szülő vagy gondviselő kérelmé-

re térítésmentesen biztosítja a 
tárgyévben 13., 14., 15., 16., 17. és 
18. életévét betöltött, IX. kerületi 
lakóhellyel rendelkező gyermekek 

(fiúk is!) részére a HpV elleni 4 
komponensű védőoltást!

FELHÍVÁS: MAMMOGRÁFIA
Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!

2016 októberében emlőszűrést szerveznek azon IX. kerületben 
állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, 45–65 év közötti höl-
gyek részére, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év. 
Az érintettek névre szóló meghívólevelet kapnak a térítésmentes 
szűrővizsgálatra.

A vizsgálat helye: FEsZ szakorvosi Rendelő, Mester u. 45.

Kérjük, tegyen eleget a meghívásnak, és vegyen részt ön is a 
mammográfiás szűrővizsgálaton, mivel az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható!

További információért keresse bizalommal Budapest Főváros 
Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályát a 465-3823-as 
telefonszámon.

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata
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Köztünk élő bajnokok
Dobronyi Dorina
Egyéni magyar bajnok lett kéttusában – ez az öttusa előszobája; 
ebben a korosztályban úszás és futás van – a IX. kerületben élő 
Dobronyi Dorina, aki a Weöres Sándor Általános Iskola 6/b osz-
tályos tanulója. A Kőbánya SC sportolója maga mögé utasította a 
patinás öttusaszakosztályok versenyzőit, és magabiztosan győzött 
egy igen népes mezőnyben. Csapatban ikertestvérével, Dobronyi 
Lillával és Gábor Evelinnel – akik szintén a Weöres Sándor iskola 
tanulói – a II. helyet szerezték meg.

Bujtor Sára 
A 15 éves gimnazista családjával bő egy éve él Középső-Ferencvá-
rosban. Olyan, mint bármely cserfes tizenéves, aki szeret moziba 
járni, barátnőkkel beszélgetni. Amellett, hogy kitűnő tanuló, van egy 
szenvedélye is: az akrobatikus rock and roll. Kilenc éve űzi ezt a 
sportot, és már el sem tudja képzelni az életét nélküle. Eleinte páros-
ban hódították meg hazánkat és a világot: ötszörös országos bajno-
kok, háromszoros Világkupa-győztesek lettek. Párjával versenytánc 
kategóriában a 2013-as Év sportolója kitüntetést is megkapták. 
Sárát három esztendő páros versenyzés után a Rock and Magic SE 
vette szárnyai alá. Itt kezdte el a lányformációs táncot, amelyben 
szintén nagyon szép sikereket ért el: sokszoros magyar bajno-
kok, junior világbajnokok és junior Világkupa-győztesek lettek.  

A fiatal táncos idén január-
ban került be a Szupergirls-
be. A formációs csapattal 
2016 nyarán Riminiben II. 
helyezést értek el a felnőtt 
Európa-bajnokságon. Ekkor 
úgy gondolták, a világbaj-
nokságra némileg változtatni 
kell a koreográfián, mert a 
cél a dobogó legmagasabb 
foka volt. Sára kiemelt sze-
repet kapott, a sok edzés és 
áldozat pedig meghozta gyü-
mölcsét: ősszel Svájcban, a 
felnőtt női Formációs Világ-
bajnokságon megszerezték 
az I. helyet.  

Rádiós tájékozódási futók
Az amatőr rádiós tájékozódási futás (RTF) nyitott bármely kor-
osztály számára, hiszen fiatalok, középkorúak és idősebbek, mind 

űzői lehetnek a sportágnak, amely a rádiózás szakértelmét és a 
futás állóképességét egyesíti. A versenyeket erdős, hegyes-völgyes 
területen rendezik, a versenytáv 5–10 km, amit futva kell megten-
ni. Közben kezelni kell a vevőkészüléket, és tájékozódni is kell a 
terepen. Négyféle versenyzésre van lehetőség: ultrarövidhullámú, 
rövidhullámú, sprint és foxoring.

Magyarországon évente 8–10 versenyt szerveznek, minden páros 
évben világbajnokságot, páratlanban pedig Európa-bajnokságot 
rendeznek. Idén szeptemberben Bulgária adott otthont a világbaj-
nokságnak, melyen 33 ország közel 500 versenyzője vett részt. A 
Magyar Rádióamatőr Szövetség (MRASZ) 20 főt delegált, ebből 
8 fő a HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub versenyzője volt. A 
ferencvárosi delegáció jóvoltából háromszor szólalt meg a magyar 
Himnusz: László Károly a foxoring, Lászlóné Hornyai Piroska a 
sprint, Mucsi Mihály pedig a rövidhullámú verseny világbajnoka 
lett. Ezen felül Mucsi Mihály a sprint, Lászlóné Hornyai Piroska 
a rövidhullámú versenyen ezüstérmet szerzett.

Ferencvárosban a Gyáli út 22. szám alatt működik a HA5KHC 
Rádióklub, amely a Puskás Tivadar Távközlési Technikum jelenlegi 
és végzett diákjainak, tanárainak, illetve bármely érdeklődőnek 
biztosít különböző szabadidős, sport- és oktatási rendezvényeken, 
valamint országos és nemzetközi versenyeken való részvételt, illetve 
felkészülést. A HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklubot Ferencváros 
Önkormányzata – pályázaton keresztül – támogatásban részesíti, 
ami jelentősen hozzájárul a sikerekhez.Dorina Martinek János olimpiai bajnoktól vette át az aranyérmet

Lászlóné Hornyai Piroska, I. helyezett

Mucsi Mihály, I. helyezett

László Károly, I. helyezett



Ferencváros10 Ferencváros 11SportSport

Helytálltak a világkupán
Rangos nemzetközi tornaversenynek adott otthont Szombathely. A 
Challenge Világkupán két ferencvárosi sportoló is indult, mindketten 
bejutottak szerükön a döntőbe, és a hatodik helyen végeztek az erős 
mezőnyben.

Eredetileg hárman képviselték volna az FTC-t, ám még a nyitónap 
előtti bemelegítésnél megsérült Boncsér Krisztián bokája. A fiatal 
tornász edzői nem akarták megkockáztatni, hogy komolyabb legyen 
a baj, ezért úgy döntöttek, visszaléptetik Boncsért a világkupától. 
Később kiderült, hogy csak az ijedtség volt nagy, Krisztián néhány 
nappal később már edzett.

A korlát versenyszámban huszonöten álltak rajthoz. A Fradi tor-
násza, Babos Ádám a nyolcadik helyen jutott be a döntőbe. 

A fináléban is remekelt, úgy végzett a hatodik helyen, hogy négy 
ázsiai versenyző előzte meg, és ő volt a második legjobb európai.

A talaj selejtezőjében Vágner Leventének huszonhét ellenfele 
volt, és ő is a nyolcadik eredménnyel került be a fináléba. Neki 
szintén sikerült az előrelépés, a hatodik helyen zárta a szombathelyi 
világkupát.

(m. s.)

Euro-kupa csoportgyőzelem
Megkezdte nemzetközi szereplését a Ferencváros vízilabdacsapata. A zöld-fehér együttes az Euro-kupa első selejtezőköré-
ben Splitben szállt medencébe, és megnyerte csoportját.

A magyar pólósidény szeptember végén, a 
Magyar Kupa selejtezőivel kezdődött, és a 
Fradi nagy különbségű győzelmekkel jutott 
tovább a legjobb nyolc közé. A bajnoki rajt 
is jól sikerült a Ferencváros számára, az első 
három mérkőzésen két magabiztos diadal 
mellett egy egri döntetlen került a zöld-fe-
hérek neve mellé.

Ezután az Euro-kupa selejtezője követke-
zett. A sorsoláson Fortuna az FTC-vel volt, 
mert csak két ellenfél jutott Varga Zsolt 
együttesének. A ferencvárosiak esélyesként 
utaztak Dalmáciába, ahol a házigazda OVK 
POSK és a német Bayer Uerdingen várt rájuk.

Bár néhány játékos kisebb betegséggel 
küszködött, a németek nem tudták megszo-
rongatni a Fradit. Három negyed után még 
csak négy góllal vezettek Nyékiék, a záró 
nyolc percben aztán hétszer mattolták a Ba-
yer védelmét (17-6). Remekül kezdett a hor-
vát gárda ellen az FTC, a második negyed 

elején 4-1-re vezettek, de a nagyszünetre 
kiegyenlítettek a hazaiak. A folytatásban 
végig a zöld-fehéreknél volt az előny, és 
bár a hajrá izgalmas volt, a magyar baj-
nokság negyedik helyezettje 13-12-re 
megnyerte a meccset. A mérkőzés után 
Varga Zsolt vezetőedző elmondta, sokallja 
a kapott gólok számát, és a védekezés ja-
vulását tartja a további sikerek zálogának.

A négy közé jutásért Nápolyban kell 
megküzdenie a Fradinak. Október végén 
a házigazda Canottieri Napoli, a francia 
Pays D’aix Natation és a spanyol CN 
Terrassa ellen játszanak a zöld-fehérek. 
Az első két helyezett mehet tovább az 
egyenes kieséses szakaszba, ahol a másik 
csoport két legjobbjával és a Bajnokok 
Ligájából kieső négy csapattal kell meg-
küzdeniük a négy közé jutásért.

M. S.

Huszonhat speciális érem
A Siketek SC Könyves Kálmán körúti sportcsarnokában rendezték 
meg a Magyar Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ), valamint a 
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény közös szervezésében a speciális 
olimpikonok integrált regionális görkorcsolyaversenyét.

A rendezvényen a speciális sportolókkal foglalkozó egyesületek: a Ferencvárosi 
Szabadidős SE, a XVIII. kerületi SOFI-Életjel Alapítvány, a Dunaújváros-
Mozdulj DSE, a Csobánka-Irmák Sprint SE és a III. kerületi Csalogány DSE 
mellett a gombai Szabadidő SE versenyzői mérték össze tudásukat.

Az eseményt Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója 
nyitotta meg. Kovács Beáta, a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 
és EGYMI intézményvezetőjének, valamint Jády György, az MSOSZ országos 
sportigazgatójának köszöntője után a ferencvárosi gyerekek tartottak káprá-
zatos görkorcsolya-bemutatót Laczkó Tünde tanárnő vezetésével. A versenyt 
megtisztelte jelenlétével Tőkés Sándor, a Thaly Kálmán utcai intézmény 
címzetes igazgatója, aki a szervezésben és a lebonyolításban nyújtott nagyon 
sok segítséget.

A görkorcsolyaversenyen szerepeltek a 2017 márciusában, Ausztriában meg-
rendezendő Speciális Olimpia Téli Világjátékára utazó ferencvárosi válogatott 
tagjai (Marosi Viktória, Óvári Réka, Hocza Róbert, Al-Yassin Mustafa) is. A 
fantasztikus hangulatról a lelkes szülőkön kívül egy ráckevei általános iskola 
diákjai és tanárai gondoskodtak, akik osztálykirándulásuk részeként jöttek el 
az eseményre.

A Siketek SC sportcsarnokában hat egyesület hatvan versenyzője állt rajthoz, 
a sportolók négy egyéni és két váltószámban mérhették össze tudásukat. Ezen 
kívül az egyesített váltó futamokban, integrált formában az egészséges és a 
fogyatékkal élő sportolók együtt is megküzdhettek az érmekért.

A Ferencvárosi Szabadidős SE versenyzői: Al-Yassin Mustafa, Hocza Róbert, 
Kristóf József, Kristóf Katalin, Marosi Viktória, Óvári Réka, Petrányi Péter, 
Taba Vivien, Vácz Anna és Vendégh Hajnalka összesen huszonhat érmet sze-
reztek. Az ifjú sportolók felkészítője Dombóvári Szilvia testnevelő tanár volt.

M. S.

Bravúros BL-rajt
A Ferencváros női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája első forduló-
jában a Vardar Szkopje ellen lépett pályára a macedón fővárosban. 
A mérkőzés esélyese a legutóbbi sorozat bronzérmese volt, a végén 
mégis a zöld-fehérek örülhettek.

A találkozó elején a Fradi vezetett, majd fordítottak a hazaiak, és bár többször 
is egyenlített a magyar NB I ezüstérmese, a szünetben három góllal a nyolc 
percet emberelőnyben játszó Vardar állt jobban. A második félidőben 20-20-nál 
érte utol ismét az FTC a macedónokat, majd négy góllal később újra. Ezután 
Kovacsicsék vezettek egy-egy találattal, az utolsó ötven másodperc pedig 
27-27-tel kezdődött. Emberhátrányban támadott a Fradi, de kilenc másod-
perccel a vége előtt a bírók elvették tőle a labdát. A Vardar lehozta a kapusát, 
ám a szabálytalanul elvégzett szabaddobás miatt ismét a zöldek jöhettek, és 
Szucsánszki a saját kilenceséről megcélozta az üres kaput. A labda a kapufán 
csattant, maradt a döntetlen, ami nagyszerű eredmény!

A Ferencvárossal kapcsolatos hír, hogy a meccs előtt szerződtette a klub a 
montenegrói Marija Jovanovicot. A balátlövő 2012-ben Európa-bajnok és 
olimpiai ezüstérmes volt Montenegró válogatottjával.

(m)

Emlékfutás
A Ferencváros triatlonszakosztálya ismét megrendezte a hagyományos Máli 
Péter-emlékfutást. Remek idő várta a különböző távokra vállalkozó csaknem 
kétszáz egyéni indulót és a harminc váltót.

A szervezők külön értékelték a szabadidős futók és a családi csapatok telje-
sítményét. A nap egy 800 méteres „bulifutással” zárult, amelyen jelmezben 
vagy egyszerű futófelszerelésben közel háromszázan indultak. A tombolán a 
támogatóknak köszönhetően értékes nyereményeket sorsoltak ki az emlékfutás 
résztvevői között.

(m)

Kanadai hokis
A bajnoki rájátszásba igyekvő Ferencváros jégko-
rongcsapata újabb légióssal erősített. A zöld-fehérek 
szerződtették a kanadai Carter Shinkarukot. A 25. 
születésnapját novemberben ünneplő csatár koráb-
ban együtt játszott a Fradi egyik külföldi játékosával, 
Thomas Sumival.

A gyors ügyintézésnek köszönhetően Shinkaruk pá-
lyára léphetett a DVTK Jegesmedvék elleni Magyar 
Kupa-mérkőzésen. A Fradi második gólját a 6-os szám-
mal játszó kanadai támadó szerezte, a hosszabbítás 
utáni győztes találatot pedig Sumi.

Hármas Fradi-siker
A kamaraerdei Curling Clubban rendezte meg az 
Újpesti TE szakosztálya az UTE-kupát. A tornán fe-
rencvárosi csapatok végeztek a dobogós helyeken. A 
remek hangulatú hétvégén több betétprogram – csocsó, 
mölkky, petanque – színesítette az eseményt, amelyen 
tizenhárom magyar együttes mellett a horvát vegyes 
válogatott szerepelt.

A Fradi híveinek mindig külön örömet jelent, ha 
kedvenceik bármilyen sportágban legyőzik az újpesti-
eket. Az UTE-kupán volt okuk a boldogságra, ugyanis 
hármas ferencvárosi siker született. A végső győzelmet 
az FTC Jaguars szerezte meg, a csapatban Csörgics 
Mátyás, Farkas Dániel, Kassai Attila, Miklós Nándor, 
Sárdi Péter és Sasi Bálint játszott. Az ezüstérem az 
FTC Hammer Time nevű együttesé lett, a bronzot pedig 
az FTC Jégmadarak gárdája vihette haza.

Röviden
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A méltóság mezeje
Ferencváros Önkormányzata és a Magyar Hospice Alapítvány közös szerve-
zésű programjának részeként több száz gyerek és szépkorú vehetett részt a 
hagyományos, immár ötödik őszi nárciszültetésben. A virághagymákat a József 
Attila-lakótelepen, a Nyúldomb aljában helyezték el, hogy tavasszal ismét 
virítsanak.

A nárcisz a remény-
ség szimbóluma, 
ezért választotta 
jelképéül a Magyar 
Hospice Alapítvány, 
amely 25 éve arra 
törekszik, hogy az 
emberi élet utolsó 
szakaszában is mél-
tó, megfelelő és teljes 
körű ellátást kaphas-
son mindenki. Pataki 
Ágnes, az alapítvány 
munkatársa köszön-
tőjében kiemelte, a 
legfontosabb üzenet, 
hogy figyeljünk oda egymásra. Az idősek 
különösen igénylik a törődést, de a kortár-
saknak, barátoknak is szüksége van rá – ezt 
jelképezi a virághagymák közös ültetése.

Az alapítvány 2007 óta ültet nárciszt a 
város több pontján, Ferencváros Önkor-
mányzata az elsők között fejezte ki együtt-
működési szándékát, így 2012 óta a József 
Attila-lakótelepen is évente van nárcisz-
ültetés. Tavasszal a szintén hagyományos 

generációkon átívelő nárciszfutást rendezik 
meg ugyanitt.

Az önkormányzat részéről T. Zuggó Tün-
de alpolgármesteri tanácsadó üdvözölte a 
lakótelep óvodásait, iskolásait és az idősek 
klubjának tagjait. Emlékeztetett, a kerület 
2012-ben indította útjára „A teljesség felé” 
című idősügyi koncepcióját, amelynek má-
sodik programja a nárciszültetés volt.
A közös éneklést az Ugrifüles Óvoda ze-

nés körjátéka követ-
te, majd az előzete-
sen kiosztott sárga 
léggömböket a gye-
rekek egyszerre a 
magasba engedték. 
A program végén, a 
virághagymák elül-
tetésekor két kicsi 
kézen fogott egy-egy 
idős részt vevőt, majd 
együtt helyezték el a 
földben a sárga virág 
gumóit. 

M. K.

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

1. Melyik IX. kerületi vendéglátó-ipari 
egység volt a hullaszállítók törzshelye 
Krúdy szerint?

A) Fogadó az Arabs Szürkéhez
B) Francesco kávéház
C) Vörös Postakocsi étterem

2. Mivé alakították át a kétezres évek-
ben az 1880-ban épült Gizella-malmot?

A) Bevásárlóközponttá
B) Irodaházzá
C) Lakóházzá

3. Melyik nem volt a Vámház körút 
korábbi neve?

A) Mészáros utca 
B) Osztyapenkó körút 
C) Ferdinánd körút

4. Ki a Vendel utca névadója?

A) Szent Vendel, a pásztorok védő-
szentje
B) Szvetenay Vendel földbirtokos, a 
Lenhossék utca korábbi névadója
C) Vendel Ferenc, az első magyar né-
mafilm rendezője

5. Milyen állatról elnevezett domb van 
a József Attila-lakótelepen?

A) Bika
B) Mókus
C) Nyúl

6. Hol lakott 42 éven át Bor Dezső, a 
Székesfővárosi Zenekar alapító kar-
nagya?

A) Ferenc tér 4.
B) Gabona utca 9.
C) Sobieski János utca 2/B

Előző lapszámunk nyertese: Gombos 
Veronika. Gratulálunk! Jutalma átvéte-
lével kapcsolatban e-mailben értesítjük. 
A helyes megfejtés: 1 – C, 2 – A, 3 – C, 
4 – A, 5 – A, 6 – B.

Ferencváros, 2016. október 24., XXVI. évfolyam, 17. szám, ingyenes kétheti lap. ISSN 1789-7572. Megjelenik 40 ezer példányban. ▪ Felelős 
kiadó: Ferencváros Önkormányzata ▪ Főszerkesztő: Veres László ▪ Fotó: Tuba Zoltán ▪ Tördelés: Zentai Rudolf és Vida Anita ▪ Nyomdai 
előkészítő: Heroes Group Kft. ▪ Terjeszti a Magyar Posta ▪ A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@ferencvaros.hu ▪ Levélcím: 1092 
Budapest, Bakáts tér 14. ▪ Hirdetésfelvétel: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

APRÓHIRDETÉS
Keresek Pest belső kerületeiben 
vagy Budán eladó lakást saját részre. 
Ingatlanosok kíméljenek! 06/20/271-6885.

Lazító, frissítő masszázsok – minden kor-
osztály számára. Ferenc körúthoz közel, 
Tinódi u. 5. Nagy Lídia: 06/20/435-8070.
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Kiemelt rendezvények
• A Filmklubban október 27-én az ‘56-os forradalom és szabad-

ságharc 60. évfordulójára emlékezve az „Angyal István – Tűzoltó 
utca 1956” című filmet vetítik, utána pedig Abody Rita, Angyal 
István feleségének lánya mesél emlékekről, hősiességről, em-
berségről a helytörténeti gyűj-
teményben.

• „Életem szolgálat. Szolgálni 
az embert, szolgálni a betege-
ket. Teremtőtől kapott hittel, 
krisztusi szeretet jegyében gyó-
gyítani. Több évtizedes kutatói 
és klinikai tapasztalataimat, 
tudásomat kívánom ötvözni a 
holisztikus gondolkodással és 
az elfelejtett, évezredes népi 
bölcsességekkel. Gyógyítani 
szívvel-lélekkel. Szívet-lelket-
testet. Az EGY-etemes em-
bert.” Papp Lajos professzor 

hitvallása őszinte és felemelő előadást ígér az időskorról, az 
időskori demencia tüneteiről és megelőzésének lehetőségeiről 
november 7-én 16 órakor, az Ádám Jenő Zeneiskolában.

• November 9-én, a József Attila-lakótelepi Közösségi Házba várjuk 
azon szépkorúakat, akik szeretné-
nek tenni egészségük érdekében. 
Az Egészségnapon 9–12 óráig 
többek között vérnyomás-, vércu-
kor- és koleszterinszint-mérésen, 
testtömegindex- és testanalízis-mé-
résen, íriszdiagnosztikai vizsgá-
laton, melanómaszűrésen, a höl-
gyek emlővizsgálaton, az urak 
pedig prosztataszűrésen vehetnek 
részt, de egészséges édességek 
kóstolója és kézműves foglalko-
zás is várja az érdeklődőket.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra!
Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javaslataikat a programjainkkal kapcsolatosan 

az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen vagy  a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

Filmklub
Angyal István – Tűzoltó utca 1956
A film után vendégünk Abody Rita, 
Angyal István feleségének lánya
Október 27. (csütörtök) 15.00
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Erkel utca 15.)

Nordic walking 
kezdő csoport

Őszi egészségmegőrző séta
November 2. (szerda) 10.00 
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. 
földszintjén

Nordic walking 
haladó csoport

Séta a Budai-hegységben
November 8. (kedd) 10.00 
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. 
földszintjén. Az úti cél az időjárás 
függvényében változhat!

Természetjárás
Rövid túra a tököli parkerdőben
November 5. (szombat) 10.00
Találkozó a Soroksári úti HÉV-vég-
állomáson. A helyszínre való utazás 
tömegközlekedéssel történik, saját 
költségen!

Mindentudás 
Akadémiája 

Az időskori demencia 
megelőzésének lehetőségei
Előadó: prof. dr. Papp Lajos 
szívsebész
November 7. (hétfő) 16.00
Ádám Jenő Zeneiskola 
(Köztelek utca 8.)
Az előadás után dedikálással egy-
bekötött könyvvásárlási lehetőség!

Belső értékeink 
nyomában

Önismeret, személyiségfejlesztés
November 8. (kedd) 14.00
Dési MH (Toronyház utca 17/B)

Egészségnap
Szűrések, vizsgálatok, tanácsadás
November 9. (szerda) 9.00–12.00
József Attila-lakótelepi Közösségi 
Ház (Toronyház utca 3/B)

Sakk-klub
November 8. (kedd) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Német társalgási klub
November 8. (kedd) 10.30
FMK (Haller utca 27.)

Festőklub
November 8. (kedd) 13.00 
Szerető Kezek Idősek Klubja
(Friss utca 5.)

Gyógytorna  
Október 26., november 2., 9. 
(szerda) 11.00 
Dési MH 
(Toronyház utca 17/B) 
FMK (Haller utca 27.)

Táncklub 
Én táncolnék veled…
Október 26., november 2., 9. 
(szerda) 14.00 
FMK (Haller utca 27.)

3-1-2 meridiántorna
Október 26., november 9. 
(szerda) 15.30 
FMK (Haller utca 27.)
A november 2-i foglalkozás 
elmarad!

Fiatalító tibeti energia-
jóga időseknek 

Október 27., november 3. 
(csütörtök) 10.00
József Attila-lakótelepi Közösségi 
Ház (Toronyház utca 3/B)

Vízitorna
Október 28. (péntek) 16.00 
Molnár Ferenc Általános
Iskola uszodája
(Mester utca 19.) 
Weöres Sándor Iskola uszodája 
(Lobogó utca 1.)
A foglalkozások november 4-én 
elmaradnak! 

Számítógép- és 
mobiltelefon-használati 
tanácsadás

Ingyenes internetezési lehetőség, ta-
nácsadás diákok közreműködésével
November 7. (hétfő) 14.30–15.30
Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola és Gimnázium 
(Lónyay utca 4/C–8.)
November 8. (kedd) 15.00–16.00 
Telepy Károly Általános Iskola
és Gimnázium
(Telepy utca 17.)
Október 27. (csütörtök)
15.30–16.30 
Weöres Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium
(Toronyház u. 21.)

A kezdő, középhaladó és haladó angolnyelv-tanfolyam, a kezdő németnyelv-tanfolyam, a chikungtanfolyam, a kezdő és haladó számítógép-ke-
zelői tanfolyamok, illetve az Ericsson haladó internetfelhasználói tanfolyama a regisztrált résztvevők számára a meghirdetett időpontokban és 

helyszíneken kerülnek megtartásra.

Idősügyi programajánló 
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Családból hozott mondatok
Generációk találkozásának lehettek szem- és fültanúi, akik részt vettek az októberi József Attila Irodalmi Szalonon. Ke-
mény István költő és lánya, Kemény Zsófi költő-slammer arról mesélt, öröklődik-e a tehetség, mennyit számít, ha valaki 
költőcsaládba születik és létezik-e transzgenerációs irodalom.

A Kemény família igazi író-költő család: Kemény István József 
Attila-díjas író, költő; felesége 18 éve dramaturgként dolgozik a 
Barátok közt című szappanoperában; Lili lányuk költő, filmrende-
ző; Zsófi pedig költő-slammer. 
– Az biztosan számított, hogy 
a szüleink éjjel-nappal írtak, 
olvastak, és mi a nővéremmel 
folyton ezt láttuk. Ha állatte-
nyésztéssel foglalkoznának, 
akkor nyilván a mi kiskori já-
tékainkban is nagyobb szerepe 
lett volna az állattenyésztésnek, 
de így mi játékból is folyton 
írtunk meg olvastunk – mesélte 
a most 22 éves Zsófi.

A legfiatalabb Keményt egy 
pályázatra írt verse indította el 
a pályán, amellyel megnyerte 
a sárvári Diákköltő versenyt. A 
Slam Poetry világába 17 éve-
sen pottyant bele. Az Ameri-
kából érkezett, nálunk 10 éve 
honos, versenyköltészetnek is 
nevezett műfajban az előadók 

háromperces versszerű, általában vicces közéleti szövegekkel ver-
senyeznek a közönség előtt. Zsófi – az első magyar hölgy slammer 
– már az első országos bajnokságon különdíjat nyert. A költőlány 

a tinédzserélmények ihlette 
Én még sosem című kötetéről 
is mesélt, amit az első slam 
regényként tartanak számon. 
A három kamasz szerelmét 
elmesélő történet a lélek apró 
rezdüléseit kutatja, miközben 
a szerző folyamatosan válto-
gatja a főszereplők nézőpont-
jait. Ezekből sejlik ki, milyen 
gyakran félreértjük egymást 
csupán azért, mert másképp 
mesélünk, értelmezünk egy 
történetet. A szerző elmondta, 
bár az ifjúsági regényt sokáig 
mostohaként kezelte az irodal-
mi világ, a Harry Potter-jelen-
ség hatására egyre több fiatal 
olvas, ami felértékeli a műfajt. 

T. D.

A jó mese szórakoztatva tanít
Mit tesz egy kisfiú, ha egy varázsló azzal keresi meg, hogy elveszett a varázspálcája? Segít neki, még akkor is, ha az az 
Erzsébet híd pillérében van elrejtve. Fisch Gábor Rapandi és a varázspálca című legújabb mesekönyvének két külde-
tése van: visszavezetni a digitális kor gyermekeit a fantázia világába, illetve megfelelni az akciódús mesetrendeknek. 
Interaktív alkotói stílusának hála úgy tűnik, mindkettő sikerre vihető.

A süveges, ezüstköpenyes varázsló tör-
ténete Fisch Gábor trilógiának tervezett 
mesekönyvsorozatának első részében, a 
Rapandi és az elveszett szobor című kö-
tetben kezdődött. Mivel az író gyerekként 
sokszor képzelt el magának egy varázslót, 
aki segít neki élete nehéz pillanataiban, 
Rapandi történeteit is vállaltan saját gyer-
mekkorából meríti, melynek főhősét, a 
félénk, tudós kisfiút magáról mintázta. 

A Szó és ember című irodalmi beszél-
getésen legutóbb a Magyar Napló Kiadó 
gondozásában megjelent Rapandi és a 
varázspálca című kötet került terítékre. 
A négy jóbarát: Gabesz, Ferkó, Moly 
és Favi feladata ezúttal egy varázspálca 
megtalálása. A tét most is óriási: a fel-
avatásra váró Erzsébet híd sorsa múlik 
a kutatás sikerességén. A varázslótanonc 
lány bevonásával pedig a kamaszszerelem 
is megvillan a cselekményben.

Fisch Gáborra jellemző, hogy könyveibe 
mindig becsempész egy kis ismeretterjesz-
tést: a művészettörténet és a történelem 
élvezetesen és észrevétlenül szivárog be 

az olvasó memóriájába. – A mai gyerekek 
igenis szeretnek tanulni, csak akkor nem, 
ha tudnak róla – fogalmazott a szerző, aki 
szerint a didaktikus tanítási módszerek nem 

eredményesek. Fisch Gábor számítógépes 
programozóból, majd belpolitikai újság-
íróból vált meseíróvá, a pályán unokái 
megszületése indította el. Elmondta, azért 
fogott meseírásba, mert nem talált a köny-
vesboltokban olyan mesét, ami tetszett 
volna neki. 

Az író rendhagyó módon igyekszik ki-
elégíteni az olvasói igényeket. A Rapandi 
honlapján a gyerekek véleményt mond-
hatnak a meséről, de néhányuknak a kéz-
iratot is odaadja megjelenés előtti teszte-
lésre. A visszajelzéseket, ötleteket pedig 
beépíti könyvébe. Mivel a mai gyerekek 
akción nőnek fel, igénylik a harcokat és a 
varázslást, arra viszont figyel, hogy meséi 
táplálják a gyermeki fantáziát. – Gond, 
hogy ma nem az olvasó fantáziája rajzol 
meg egy sárkányt, hanem a millió rajz-
film adja készen a képet – fejtette ki az 
író. Meséi arra tanítanak, hogy ne csak 

magunkkal törődjünk, szerezzünk barátokat, 
mert együtt mindent könnyebb megoldani. 

T. D.
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Festék a placcon
Fessünk együtt a Kálvin téren! címmel festőperformanszot rendezett az Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete. 
A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, valamint a Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola diákjai és tanárai 
festőállványokon és egy hatalmas molinón bizonyították kreativitásukat az utca közönsége előtt.

2002 óta minden évben Szent Lukács, a festők és orvosok védőszent-
jének napján, október 18-án ünnepeljük a Magyar Festészet Napját. 
Ebben az időszakban országszerte kiállításokon mutatkoznak be a 
kortárs képzőművészet hazai és határon túli képviselői. A tizenhat 
éve a Feneketlen-tónál indult hagyomány mára többhetes rendez-
vénysorozattá duzzadt több száz részt vevő kiállítóval, közel száz 
országosan és külföldről csatlakozó galéria közreműködésével. A 
ferencvárosi József Attila Általános Iskola művésztanára, Vincze 
Angéla – aki a kezdetek óta „motorja” az országos rendezvénynek 
– ezúttal is koordinálta a helyi eseményeket. 

Mivel a kerületben több művészeti irányultságú intézmény műkö-
dik, a szervezők fiatalos programmal készültek. A Jaschik Álmos 
szakközépiskola, amely szeptembertől művészeti szakgimnázium-
ként működik tovább, valamint a képzőművészeti szakközépiskola 
(Kisképző) diákjai a Kálvin téren tartottak festészeti performanszot. 
Kiss Zoltán, a Jaschik tanára elmondta, szerettek volna egy olyan 
eseményt Ferencvárosban, amely nem egy szokásos kiállítótermi 
megnyitó, hanem az utcán zajlik, ezzel is közelebb hozva az em-
berekhez a képzőművészetet.

A kisképzősök festőállványokat vittek ki a térre, és táblákra festet-
tek képeket a közönség előtt. A Jaschik tanulói pedig egy hatalmas 
nejlonmolinót fektettek a földre, amit közösen, egy előre megter-
vezett minta alapján festékszórókkal, graffitiszerűen festettek meg. 

A kompozíciót a Magyar Festészet Napja rendezvény ihlette, de 
megjelent rajta az intézmény neve is. A molinó az iskola kerítését 
fogja majd díszíteni. 

T. D.

FMK PROGRAMAjánlÓ

SPARKING Klub
Október 27. 19.00 Belépő: 1300 Ft

Történelmi performansz
A Csepp Színház és a Szivárvány 
Színiiskola bemutatja: 
‘56 másképp – két felvonásban
Október 29. 15.00 és 18.00
Belépő: 1200 Ft Jegyvásárlás és érdeklődés:
Szabó Zselyke: 06/30/321-6226
szabozselyke@gmail.com

Színházi esték az FMK-ban
A Hadart Színház bemutatja:
Claude Magnier: OSCAR
Vígjáték két részben
Október 30. 15.00
A jegy ára: 2800 Ft  
Jegyek kaphatók az FMK jegypénztárában 
és online a jegy.hu rendszerében.
További információ: Zsigmond Réka 
06/20/459-6768, info@hadartszinhaz.hu

Opera- és operett-világslágerek
A Budapest Főváros Operabarátok 
Egyesületének bemutatkozó hangversenye
November 4. 16.00
Belépő: 1000 Ft

Roma táncház
November 4. 17.00 A belépés díjtalan!

FMK Gyermekszínház
November 8. 10.00 
Hófehérke meséje
Zenés mesejáték a Nevesincs Színház 
előadásában
November 9. 10.00     
Szépség és a Szörnyeteg
Zenés mesejáték a Nektár Színház előadásában

A szólójegy ára 800 Ft/fő. Jegyigényüket jelez-
hetik a 06/20/498-0046-os telefonszámon vagy 
a kiss.agnes@fmkportal.hu e-mail címen. 

Múlt és jelen
Tajta Péter grafikus kiállítása
Megnyitó: november 9. 18.00
Közreműködik: a Ferencvárosi Herz Fér-
fikar. A kiállítás megtekinthető december 
14-éig az FMK Folyosógalériáján.

József Attila Irodalmi Szalon
November 10. 18.00
Verses őszbúcsúztató
Beszélgetés Szálinger Balázs 
József Attila-díjas költővel
Helyszín: József Attila Emlékhely 
(Gát u. 3.)
A belépés díjtalan!
A rendezvény a Múzeumok Őszi Feszti-
válja programsorozat része.

Márton-nap a Márton utcában
November 11. 16.00
Helyszín: Szikvízkészítő üzem, 
Márton u. 14/B
A belépés díjtalan!

Ferencvárosi Cimborák
Cimbora Játszóház verssel, dallal
November 12. 10.00–13.00
11.00 Legyél a Cimborám!
Interaktív verskoncert a Cimbora Duóval
10.00–13.00 Minden út Rómába vezet – 
Cimbora római játszóház 
Császármemória, maszkos dobáló, halá-
szat a Tiberisen, római zenészek – kirakó, 
római számos kövek, dombormű-hamisí-
tás. Légiós pajzsot, lándzsát, agyaghajót 
és Flóra istennő virágos fejdíszét készítjük 
el. A belépés díjtalan!

D. Cosaert: Requiem
November 4. 19.00
Helyszín: Assisi Szent Ferenc-templom, 
Bakáts tér 13.
Közreműködik: Varga Zoltán kürtművész, 
Breinich Beáta énekművész, Bábel Klára 
hárfaművész és az Andor Ilona Baráti 
Társaság Kodály Kórusa Egyesület
A belépés díjtalan!
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Vágyak börtönében élünk
Az ember – természetéből fakadóan – állandóan áhítozik valamire, így a hiány állapotát éli meg, ez földi szenvedésének 
legfőbb okozója. Ha képesek vagyunk megszabadulni káros érzelmeinktől, kikerülhetünk a születés-halál örök körfor-
gásából, és lelkünk az örök nyugalom és elégedettség állapotába kerül, vallják a buddhisták.

– A buddhizmus alapvetően különbözik a többi vallástól, hiszen 
tanai alulról építkeznek. Ez azt jelenti, hogy nem a teremtés felől 
közelít, hanem az egyén élethelyzetéből. Éppen ezért, inkább tart-
ják filozófiának, mint vallásnak – kezdte előadását „A teljesség 
felé” októberi szemináriumán Cser Zoltán teológus, a Tan Kapuja 
Buddhista Főiskola rektorhelyettese. 

Buddha, eredeti nevén Sziddhárta herceg 2500 évvel ezelőtt egy 
kis fejedelemség sarjaként szökött meg a királyi palotából, hogy 
megkeresse saját útját. Nem akarta elfogadni ugyanis, hogy az élet 
négyes törvényéből (születés, betegség, öregség, halál) nincs kilépés. 
Abban biztos volt – mint minden vallás –, hogy a test halálával a 
tudat tovább él. Sziddhárta először meditatív technikákkal próbálta 
tisztítani tudatát, majd önsanyargató aszkétának állt, hogy leigázza 
ösztönerőit (evés, ivás, szexualitás). Egy hétnapos mozdulatlan 
böjt után a mesterséges halál állapotába került, de ezzel sem tudott 
kiszabadulni a születés-halál körforgásából. Egy arra járó bölcs azt 
mondta neki: ha túlfeszíted a húrt, elpattan, ha túl laza, nem szól. 
Ez rádöbbentette, hogy a középutat kell keresnie. A történet is azt 
példázza, hogy a nagy felismerésekhez egyedüllét és befelé for-
dulás szükséges. – Ez különösen nehéz a mai embernek, hiszen az 
információk nagy részét kívülről kapjuk – magyarázta Cser Zoltán.

Buddha végül felfedezte az ok-okozat, a karma törvényét, és 
megállapította, ha legyőzzük az egót és megszabadulunk az emberi 
szenvedés okozóitól: a vágytól, a haragtól, a kételytől, a félté-
kenységtől és gőgtől, elérjük a létezés tiszta formáját, és nem kell 
többé újraszületnünk. A meditáció pedig azért szükséges, mert segít 

visszaállítani az egyensúlyt, amelyből mindennap kibillent minket 
az anyagi világ. 

A teológus arról is beszélt, hogy az 1991-ben a József Attila-la-
kótelepi Börzsöny utcában alapított Tan Kapuja Főiskola – amely 
egyben az egyház székhelye is – Európa egyetlen akkreditált budd-
hista felsőoktatási intézménye. 300 diákjuk uniós diplomát kap, és 
leginkább szociális területen hasznosíthatja tudását. A vallásosságot 
nem elváró főiskola vidéki intézményében pedig hátrányos helyzetű 
romákat tanítanak írni-olvasni. 

T. D.

Zsidónak lenni életforma
A zsidó vallás történetéről, hagyományairól, ünnepeiről és különös szabályrendszeréről tartott előadást Bicskei-Molnár 
Beáta, a Holokauszt Emlékközpont oktatási vezetője „A teljesség felé” idősügyi program szeptemberi szemináriumán.

– Míg hívő katolikusok lehetünk úgy, 
hogy nem olvastuk a Bibliát, egy hithű 
zsidónak egyenesen bele kell születnie 
a vallásba – közölte az előadó. A vallás 
gyökereit a Tóra adja, amit Isten a Sínai-
hegyen adott át Mózesnek. – Zsidónak 
lenni sosem volt könnyű a történelem 
során, amihez hozzájárul ellentmondá-
sosságuk is: nagy a széthúzás köztük, 
ünnepekkor és fontos ügyekben azonban 
igazán összetartóak tudnak lenni – tette 
hozzá Bicskei-Molnár Beáta. 

A zsidóság a Tóra és a Talmud törvé-
nyei szerint él, értékrendjük alapvetően a 
10 parancsolatra épül. Hisznek az angya-
lokban (kerubok), akik Isten segítőiként 
az ember minden huncutságát látják – 
azt is, amit Isten éppen nem vesz észre. 
Zsinagóga csak akkor működhet szak-
rális térként, ha rendelkezik Tórával. 

A hagyomány és törvénygyűjteményként 
használt Talmud a Tóránál is vaskosabb 
olvasmány: számos kötete a születéstől a 
halálig, az élet minden területét szabályozza. 
Csak a kóser étkezés szabályai megtöltenek 

egy kötetet, amelyek, bár nagyon szigorúak, 
mára olyan ételek is a kóser listára kerül-
tek, mint a Coca-cola vagy a McDonald’s 
termékei. A zsidó újév október 2-ától in-
dul, időszámításuk szerint jelenleg 5775-öt 

írunk. Ünnepeik részben az aratás és 
vetés köré épülnek, míg az ünnepna-
pok másik része azokra az eseményekre 
emlékezik, amikor az elüldözött zsidók 
visszaszerezték a tőlük elvett területe-
ket. A nyolc gyertya ünnepe, a Hanuka 
a karácsonynak, a Purim pedig a far-
sangnak felel meg, eredetük viszont 
nem bibliai, hanem történelmi. A Rós 
Hásáná az újév ünnepe, Pészah idején 
pedig az Egyiptomból való kivonulásra 
emlékeznek. Utóbbi a húsvétra hasonlít: 
böjt előzi meg, és családi vacsorával 
zárul. Újév után a Jóm Kippur egész na-
pos böjtje következik, a böjt után pedig 
szent fürdőt vesznek a zsidó fürdőkben 
(mikva). A zsidóság jellegzetes ünnepe 
még a 13 éves fiúk férfivá avatását üd-
vözlő barmicvó.

A zsidó valláson belül megkülönböz-
tetik a szigorú vallási tanok szerint élő or-
todox, a Talmud több száz szabályát betű 
szerint betartó ultra ortodox és a haladóbb 
szellemiségű neológ irányzatot. 

T. D.
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Katekézisre hív 
a Missio ad Gentes
A Haller téri Páli Szent Vince-plébániához 
tartozó Missio ad Gentes közel nyolc esz-
tendeje tevékenykedik Ferencvárosban. A 
plébánia káplánja, Lipták István atya elnök-
letével évente kétszer hathetes, ingyenes, 
ám annál tartalmasabb katekézist indítanak. 
A kurzusokra – amelyek határozottan nem 
csak hívőknek szólnak – életkortól függet-
lenül mindenkit: fiatalokat, felnőtteket és 
nyugdíjasokat is szeretettel várnak.

A november végéig zajló katekéziseket a 
D2 irodaház (Tűzoltó u. 59.) nagytermében 
tartják minden hétfőn és csütörtökön 19 órá-
tól, 60 percben.

Lipták István szerint a Missio ad Gentes va-
lódi forradalom a katolikus egyház életében. 
– Képzeljen el öt keresztény családot, egy 
özvegyasszonyt és két egyedülálló nőt, akik 
többsége 8 évvel ezelőtt – sok gyerekkel – 
elhagyta addigi otthonát, és ideköltözött, 
hogy elhozza a jó hírt a ferencvárosiaknak. 
Ők mára úgy élnek itt, mint mindenki más: 
albérletben vagy megvásárolt lakásban, dol-
goznak, vagy épp munkanélküliek, a gyere-
keik itt járnak iskolába, óvodába. Keresztény 
közösséget alkotnak velem együtt. Sokan 
ismernek már bennünket (mi vagyunk azok, 
akik kéthetente a Ferenc téren mondják a 
reggeli dicséretet gitárokkal, gyerekekkel). 

Az emberek tudják rólunk, hogy semmiben 
sem különbözünk tőlük, sőt, hangosak va-
gyunk, néha veszekszünk, nagy zsibongás 
van körülöttünk. Úgymond, zajlik az élet. 
Egy dolog azonban, nyolc év után biztos 
feltűnik: ezek a házaspárok nem válnak el, 
és hiába veszekszenek egyik este, másnap 
reggel békében indulnak útnak együtt – avat-
ta be lapunkat mindennapjaikba az atya. 

Kérdésünkre, hogy mi tartja össze ezeket 
a családokat és a közösséget, azt válaszolta: 
– Egy keresztény családban, közösségben, 
vagy akár egyedülállóként sosincs egyedül 
az ember. Krisztus maga az, aki bennük van, 
és segít a kiengesztelődésben, illetve abban, 

hogy békével a szívünkben fogadjuk be akár 
az igazságtalanságot is.

A káplán azt is elmondta, aki azzal a szán-
dékkal vesz részt egy ilyen katekézisen, 
hogy változzon az élete, annak garantáltan 
változni is fog. – Mi nem vallásos embereket 
keresünk, hanem mindenkit, akinek kérdései 
vannak az életével kapcsolatban. Az embe-
rek szomorúak és magányosak, bezárkóznak 
otthonaikba, a tévén és az interneten élik az 
életüket. Nekik kínálunk valódi boldogságot, 
rajtuk múlik, hogy befogadják-e. Krisztus 
persze azokat is ugyanúgy szereti, akik hal-
lani sem akarnak erről – tette hozzá.

T. D.

lelkünk tükre, testünk ablaka
A szem a lélek tükre – tartja a mondás –, ezért időskorban is kiemelt fontosságú szemünk világának védelme. A Törőd-
jön többet egészségével! sorozat október 13-i előadásán látószervünk megbetegedéseiről, a problémák megelőzéséről, 
illetve gyógyításáról hallhattak előadást az érdeklődők.

A Vámház körúti Parajdi Sópince legutóbbi, telt házas találkozó-
ján Simon Katalin szemész szakorvos tartott előadást. A doktornő 
közérthetően, rengeteg fotóval és a praxisából vett példákkal szem-
léltetve mutatta be a szem alapvető betegségeit az érdeklődőknek. 
Mint elmondta, rengeteg elváltozás okoz tüneteket a szemen, ezért 
is érdemes már a legapróbb panasz jelentkezésekor elmenni a szak-
rendelésre. Hiszen minél előbb megtalálják a tünetet kiváltó okot, 
annál nagyobb a gyógyulás esélye. 

A cukorbetegség, a magas vérnyomás, a számítógépen végzett 
munka látható jelei mind ott vannak a szemen, de érdemes vizsgá-
latra menni a következő panaszok esetén is: szemviszketés, szem-
szárazság, kötőhártya-gyulladás, homályos látás. 

Az előadás végén a jelenlévők kérdéseket tehettek fel Simon Kata-
linnak, aki sok hasznos tanáccsal, útbaigazítással látta el az érdek-
lődőket. A doktornő külön kitért az időskori szembetegségekre: a 
zöld- és szürkehályogra, valamint a makuladegenerációra. Felhívta 
a figyelmet, hogy egészséges táplálkozással, mozgással, vitaminok 
szedésével nemcsak általános közérzetükön tudunk javítani, hanem 
a szembetegségek megelőzéséért is sokat tehetünk.

Végül Görei-Pap Ildikó pszichológus, természetgyógyász adott 
életviteli tanácsokat az résztvevőknek, rámutatva a szembetegségek 
lehetséges lelki okaira is.

(forrás: ferencvaros.hu)

A Pinceszínház novemberi műsora
2., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary – Dixieland-klub 
3., csütörtök 19.00  Versek Szódával 1956 – Vendég: Sárközi Mátyás író 
4., péntek 15.00 Pódiumbeszélgetés ‘56: 
   A megtorlás időszaka és következményei 
5., szombat 16.00 Barsy Irma: Pincenapló (Ferencváros 1944–45) 
   könyvbemutató 
7., hétfő  19.00 Molière: Tartuffe – Igény esetén drámafoglalkozással 
8., kedd  19.00  Herczeg Ferenc: Kék róka 
9., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary – Dixieland-klub 
12., szombat 19.00 Köztünk marad – Rátóti Zoltán és klubzenekarának 
   folk-rock koncertje 
15., kedd 19.00 George Simenon – Vörös Róbert: Fej nélküli 
   holttest – Maigret különös esete 
16., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary – Dixieland-klub 
18., péntek 19.00 Yasmina Reza: Művészet 
19., szombat 19.00 Székely Csaba: Bányavirág 
22., kedd  19.00  Yasmina Reza: Művészet 
23., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary – Dixieland-klub 
24., csütörtök 19.00 George Simenon – Vörös Róbert: Fej nélküli 
   holttest – Maigret különös esete 
26., szombat 19.00 Hamlet – Igény esetén drámafoglalkozással 
30., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary – Dixieland-klub

Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával 20 százalékos kedvezményt kap-
nak a jegyek árából, a 60 év feletti kerületiek pedig további 10 százalékkal olcsób-
ban juthatnak hozzá a belépőkhöz.
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A baj megelőzhető
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság arra kéri a lakosokat, hogy a fűtési szezon kezdetén szakemberrel ellenőriz-
tessék a tüzelő- és fűtőberendezéseiket. Szabálytalan kivitelezés miatt az égéstermék visszaáramolhat, a tüzelő-, fűtőbe-
rendezés pedig meghibásodhat.

A rosszul bekötött eszköz gyakrabban elromlik, sűrűbben kell 
javíttatni és rövidebb idő alatt tönkremegy, így jóval több pénzbe 
is kerül. A zárt térbe visszajutó gázok pedig már alacsony koncent-
rációban is komoly veszélyt jelentenek az emberekre és a háziál-
latokra. Mindez megelőzhető, ha már a tervezést és a kivitelezést 
is szakemberre bízzuk.

A műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fontos feltétele a fűté-
si rendszer biztonságos működtetésének, hiszen időben kiderül, 
ha valamilyen karbantartási vagy javítási munkára van szükség. 
Rendszeresen ellenőriztessük berendezéseinket szakemberrel, és 
engedjük be otthonunkba a kéményseprőt!

A nem rendeltetésszerű használat következtében jelentős anyagi 
kárral, esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetek alakulhatnak 
ki, de nem ritka a robbanás sem. Nagyobb eséllyel rakódik le ká-
ros anyag az olyan égéstermék-elvezető rendszerben, amelyben 
hulladékot vagy más, nem megfelelő tüzelőanyagot égetnek, az 
elzáródott kéményből pedig a mérgező anyagok visszaáramolhatnak 
a lakótérbe. Ezek a veszélyforrások megfelelő használattal teljes 
mértékben kiküszöbölhetők.

A teljes biztonság elérését segítheti a megfelelő minőségű és 
megbízhatóan működő szén-monoxid-érzékelő, amelyet tüzelő-fűtő 
berendezéseink közelében célszerű elhelyezni. Mivel a szén-mon-
oxid színtelen és szagtalan, csak ezek a műszerek képesek jelezni a 

mérgező gáz jelenlétét. Vásárlás előtt mindig tájékozódjanak, hogy 
mely termékek megbízhatók, és kérjük ki szakember segítségét is!

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

REnDŐRSÉGI HíREK
Rács mögött a késelő
A IX. kerületi rendőrkapitányság eljárást 
folytat J. Artúr 19 éves, L. Róbert Artúr 
20 éves, L. Roland 25 éves budapesti és J. 
Erik Lajos 21 éves rákóczifalvai lakos ellen 
garázdaság bűntett miatt. J. Artúr október 
8-án hajnalban egy Ferenc körúti szórako-
zóhelyen szóváltásba keveredett egy test-
vérpárral, majd dulakodni kezdtek, ezért 
kivezették őket a helyiségből. Az épület 
előtt J. Artúrhoz csatlakozott három társa, 
majd tovább vitatkoztak. A vita során J. 
Erik Lajos megszúrta a sértettet, aki súlyos 
sérüléseket szenvedett. A rendőrök a férfiak 
ellen elfogatóparancsot adtak ki. A BRFK 
Bűnügyi Bevetési Osztályának munkatársai 
L. Rolandot október 11-én este elfogták, 
társai október 12-én feladták magukat a IX. 
kerületi rendőrkapitányságon. A rendőrök 
a négy férfit gyanúsítottként hallgatták ki, 
majd J. Erik Lajost és L. Róbert Artúrt őri-
zetbe vették, és előterjesztést tettek előzetes 
letartóztatásuk indítványozására. Másik két 
társuk szabadlábon védekezik.

Kábítószer-kereskedőket kaptak el
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomo-
zó Iroda kábítószer-kereskedelem bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att folytat nyomozást egy 29 éves albán 
állampolgár és három magyar társa ellen. 

Az adatok szerint az elkövetők a Szerbiából 
Magyarországra csempészett drog szállítá-
sát és értékesítését szervezték. A Nemzeti 
Nyomozó Iroda munkatársai október 5-én 
délután, a IX. kerületben a kábítószer át-
adása közben érték tetten az elkövetőket, 
akiktől a helyszínen összesen körülbelül 
5 kilogramm marihuánát foglaltak le. A 
gyanúsítottaknál tartott házkutatások al-
kalmával a rendőrök további kábítószer-
gyanús anyagokat, feljegyzéseket, illetve 
nagy mennyiségű készpénzt, továbbá arany 
ékszereket és egy luxusautót találtak, vala-
mint foglaltak le. Az elfogott négy személyt 
kihallgatták, majd őrizetbe vették őket, és 
kezdeményezték előzetes letartóztatásukat.

Szórakozóhelyen árulták a drogot
A IX. kerületi rendőrkapitányság nyomo-
zást folytat J. Csilla 47 éves pomázi és H. 
József 45 éves budapesti lakossal szemben 
kábítószer-kereskedelem bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt. A 
rendőrök október 16-án éjszaka megje-
lentek egy ferencvárosi szórakozóhelyen, 
ahol a jelenleg rendelkezésre álló adatok 
szerint az ott dolgozó J. Csilla és társa 
rendszeresen drogot árult. A nyomozók a 
dílereket a helyszínen elfogták, majd a férfi 
ruházatának átvizsgálásakor, valamint a 
szórakozóhelyen tartott házkutatáskor 12 

gramm amfetamint, 33 db kábítószergyanús 
tablettát és több százezer forint készpénzt 
találtak. A ferencvárosi rendőrök J. Csil-
lát és H. Józsefet előállították a kerületi 
rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként 
hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket. 
Előterjesztést tettek előzetes letartóztatá-
suk indítványozására, amelyet az illetékes 
bíróság október 18-án elrendelt.

Támadás az aluljáróban
Kifosztás bűntett elkövetése miatt folytat 
eljárást a ferencvárosi rendőrkapitányság 
B. Vince 42 éves, Cs. Zsolt 38 éves és R. 
Piroska 40 éves budapesti lakos ellen. A 
nő október 14-én a Boráros téri aluljáró-
ban a sértettet mellkason ütötte, aki ennek 
következtében elesett, fejét egy villanyosz-
lopba ütötte és elvesztette az eszméletét. 
Ezt követően a nő és társai a sértettet kör-
beállták, és értékeit, személyes okmányait 
elvették. A rendőrjárőrök a triót a helyszí-
nen elfogták, majd előállították a IX. ke-
rületi kapitányságra, ahol gyanúsítottként 
hallgatták ki őket. A rendőrség – őrizetbe 
vételük mellett – előterjesztést tett előzetes 
letartóztatásuk indítványozására. A két férfi 
előzetes letartóztatását az illetékes bíróság 
elrendelte, míg a nő tekintetében lakhely-
elhagyási tilalomról határozott.
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Tájékoztató a karácsonyi támogatásról
Ferencváros Önkormányzata kérelemre idén is karácsonyi tá-
mogatást nyújt azon IX. kerületi lakóhelyű és életvitelszerűen a 
kerületben élő személy részére, akinek a családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot, és az 
alábbiakban felsorolt feltételek valamelyikének megfelel:
• nyugellátásban, rendszeres nyugdíjszerű ellátásban részesül, 

vagy
• tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevel, vagy
• három vagy több gyermeket nevelnek a családban, vagy
• időskorúak járadékában részesül, vagy
• egészségkárosodására tekintettel aktív korúak ellátásában ré-

szesül.
A kérelem iránti formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról 
az alábbi útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető nyomtatvá-
nyok/Humánszolgáltatási Iroda/Eseti támogatási Csoport. 

A kérelem november 30-áig nyújtható be postai úton, vagy sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 
14., Lenhossék u. 24–28., Toronyház u. 3/B, Ecseri út 19.

További információ kérhető:
• Személyesen: a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 24–

28., ügyfélfogadás: hétfő: 8–18, kedd, szerda, csütörtök: 8–16, 
péntek 8–12 óra)

• 215-1077/459-as telefonszámon
• humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen. 

Ferencváros Önkormányzata

GOnDOSKODÓ FEREncváROS

Tájékoztató: Hivatali munkarend
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Ferencvárosi Pol-
gármesteri Hivatalban 
2016. október 31., hétfő pihenőnap, az ügyfélfogadás szünetel, 
2016. november 1., kedd (mindenszentek napja) munkaszüneti 
nap, az ügyfélfogadás szünetel.

Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Dr. Bácskai János polgármester

Baranyi Krisztina  (Együtt)

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

Fröhlich Péter (Fidesz–KDNP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)

Gyurákovics Andrea, 1. evk. (Fidesz–KDNP)

Intzoglu István, 11. evk. (Független)

Jancsó Andrea Katalin (LMP)

Kállay Gáborné, alpolgármester

Pál Tibor (MSZP)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)

Szilágyi Zsolt (Jobbik)

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

KÉPvISElŐI FOGADÓÓRáK

Minden hónap utolsó 
csütörtökén 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), ill. 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). Elérhetőség:  
gyurakovics.andrea@gmail.com, 
06/70/408-2430

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

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

Minden hónap második 
hétfőjén 16.30–18.30 óráig. 
Helye: Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14. II. 
emelet 38. 
Bejelentkezés az Ügyfél-

szolgálati Irodákon (IX., Bakáts tér 14. vagy To-
ronyház 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 alap-
ján. 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 bejelentkezés 
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 Tovább-
képző Központ, Mester u. 33–35. (bejárat a Dandár 
utca felől) 06/20/807-4734, 
illyesmikl@gmail.com

Dr. 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: 06/20/969-8849 
Helye: Köztelek u. 2.

Zombory Miklós, alpolgármester 
Minden hónap második csü-
törtök 17.30–19 óráig, helye: 
Bakáts téri általános 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, 
ügyfélfogadási időben.
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Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi 
babák fotóit a szerkesztoseg@ferencvaros.hu

e-mail címre Gólyahír jeligével!

Kondisz Áron 
(2016. január 22.)

Kurucsai Benedek 
(2016. augusztus 25.)

Daróczi Ábel 
(2016 április 13.)

Megyeri Dominik 
(2016. szeptember 8.)

Miholka Zohara 
(2016. szeptember 5.)

Hajnal Ákos 
(2016. július 5.)

Breitenbach Emma 
(2016. április 21.)

Bálint Lóránt 
(2016. szeptember 14.)


