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A lakók segítségét is kéri a Ferenc-
városi Közterület-felügyelet igaz-
gatója az illegális hulladéklerakás 
elleni küzdelemben.
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lő, megújult interaktív tárlat  
a Ráday utca 28. szám alatt várja  
a látogatókat.

Fő célként közösséget szeretne 
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Plakátkiállítás és színielőadás a Magyar Kultúra Napján 
A Ferencvárosi Művelődési Központban január 20-án ismét egy különleges színházi produkció részesei lehettek a ke-
rületi lakosok: ferencvárosi diákok állították színpadra Arany János toldi című remekművét. Az előadást megelőzően 
a toldi illusztrációs pályázat műveiből nyílt kiállítás az ifjú tehetségek számára átadott Pincegalériában, amelyen 
részt vett Széles Csongor református lelkész, az emberi erőforrások Minisztériumának főosztályvezető-helyettese is. 

A Mester utcai Pincegalériában Kállay Gá-
borné köszöntőjében felhívta a figyelmet 
Ferencváros vezetésének azon törekvésére, 
hogy a kerület a főváros ifjúsági kulturális 
központjává váljon. Az alpolgármester töb-
bek közt megemlítette a H52 Ifjúsági Irodát, 
a József Attila mindenkiNET pályázatot, 
valamint a Ferencvárosi Ádámok és Évák 
iskolaszínházi programot, melyek mind azt 
bizonyítják: jó úton haladnak a cél felé. 
Hozzátette, ennek jegyében adják most át 
Ferencváros diákjainak a Pincegalériát is, 
ahol Vincze Angéla művésztanár szakmai 
vezetésével a fiatalok teret kapnak önmaguk 
kifejezésére, illetve a nemzet kultúrájának 
továbbörökítésére.

Széles Csongor azzal kezdte beszédét, hogy 
a Magyar Kultúra Napja a Himnusz szü-
letésének dátuma, hiszen Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon tisztázta le nemzeti 
imánkat. Kiemelte, Himnuszunk így kez-
dődik: Isten, áldd meg a magyart! – Akár 
szavaljuk, akár énekeljük, mindannyiszor 
áldást kérünk. Az áldás pedig pozitív: dicsé-
rő, elismerő, hálaadó, ujjongó, megerősítő 
szó – tette hozzá az EMMI főosztályve-
zető-helyettese, aki úgy vélte, a kiállított 
képek áldott kezek munkái, hiszen a fiatalok 
szívéből, lelkéből kerültek ki az alkotások. 

Vincze Angéla elmondta: a művek sza-
badon választott technikával készültek, 
így mindenki oly módon alkothatott, ami 

a legközelebb áll hozzá, amiben a legjobb. 
A Ferencváros József Attila díjával kitün-
tetett művésztanár ezért minden kiállító 
fiatalnak első helyezést és egyforma aján-
dékot nyújtott át. 

Délután 3 órakor az FMK nagyszínpadán 
7 kerületi iskola 56 tanulójának részvéte-
lével mutatták be Arany János Toldi című 
remekművét. – A darab legfontosabb értéke, 
hogy közösségi élményt ad – mondta Soós 
Péter, a Pinceszínház művészeti vezetője, 
aki elárulta, a Toldira az Arany János-em-
lékév miatt esett a választás, mivel idén a 
költőóriás születésének 200 éves jubileumát 
ünnepli az ország.

Folytatás a 2. oldalon
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– Az előadást egyben ajándéknak szánjuk 
a 225 éves Ferencváros számára is – fűzte 
hozzá, és arra is felhívta a figyelmet, hogy 
a diákok tanítási idő után készültek, sza-
badidejüket áldozták a közös produkció 
sikeréért, ez pedig óriási elkötelezettségre 
vall. A programsorozat elindítója úgy véli, 

ez is egy ellenpélda arra, hogy a Z generá-
ció érdektelenséget mutat a hagyományos 
értékek iránt.

Bácskai János polgármester beszédében 
Vörösmarty Mihály Az ősz bajnok című, 
Toldiról szóló verséből idézett, majd Arany 
Jánost méltatta. Elmondta, kevesen tudják 
például, hogy Arany a legtöbb magyar szót 
használó irodalmár a világon. A kerület 

vezetője hangsúlyozta, a költőnek 
köszönhetjük Toldi Miklós közel 700 
éves legendájának fennmaradását is.

A sokszereplős darabot ezúttal is 
Lázár Balázs, a Pinceszínház irodal-
mi referense fogta össze. A részt vevő 
hét iskola diákjai felkészítő tanáraik 
segítségével állították össze történetré-
szeket, amiket aztán az iskolaszínházi 
program szakmai vezetője fésült össze. 
Lázár Balázs hangsúlyozta, a színházi 
nevelési program legfontosabb külde-
tése, hogy a fiatalok élményszerűen 
ismerjék meg a nemzeti klasszikusok 
remekműveit, és így átéljék az ünnep 
jelentőségét is. A szakember szerint 

a színházi nevelés fejleszti önismeretüket, 
erősíti identitásukat, lehetőséget ad a kreatív 
önkifejezésre, az építő együttműködésre, 
illetve a színházművészet megismerésére 
és megértésére. – A színházi munka élővé 
teszi a kultúrát a tanulók számára, és arra 
sarkallja őket, hogy mást is elolvassanak 
Arany Jánostól – tette hozzá. 

Az előadásban a diákszereplők modern 
látásmódja ezúttal is megmutatkozott: Tol-
di Miklós történetében például a szelfibot 
többször is szerephez jutott. A darabot január 
21-én és 22-én is színpadra állították.

A Bakáts téri iskola kórusa is osztozik a sikerben
Oscar-díjra jelölte rövidfilm kategóriában az Amerikai Filmakadémia deák Kristóf Mindenki című alkotását. A filmben 
szereplő énekkart a Bakáts téri ének-zenei általános Iskola kórusának tagjai alakítják.  

Magyar idő szerint január 24-én, kedden 
délután hirdették ki a 2017-es Oscar-díj-
jelöléseket Los Angelesben. Deák Kristóf 
Mindenki című alkotása bekerült a legjobb 
öt, élő szereplős rövidfilm közé. Ebben a 
kategóriában korábban mindössze egyszer 
kapott magyar film Oscar-jelölést, Szabó 
István 53 évvel ezelőtti Koncert című vizs-
gafilmje.

A hivatalos ismertető szerint a külföldön 
Sing címen futó, többszörös díjnyertes, 
25 perces rövidfilm Budapesten játszódik 
1991-ben. A megtörtént eseményeken ala-
puló alkotás egy sikeres iskolai kórus és 
az ambiciózus kórusvezető életét mutatja 
be. Amikor az énekkarba új lány érkezik, 

a beilleszkedés során fellebben a fátyol a 
sikert övező sötét titkokról.

Deák Kristóf filmje 2016 márciusa 
óta Chicagóban, Tokióban, Pyrgosban,  
Torontóban, Lille-ben és Budapesten rangos 
játék- és rövidfilmes fesztiválokon nyert 
szakmai és közönségdíjakat. a

A kórus kiválasztásáról a 35 éves rende-
ző így mesélt a kortarsonline.hu-nak: „Öt 
különböző iskolai kórust is megnéztem, 
mert fontos volt, hogy az énekkar, amelyet 
a filmben látunk, összeszokott csapat képét 
mutassa. A választás végül a Bakáts Téri 
Ének-Zenei Általános Iskola kórusára esett. 
Az itteni gyerekek viselkedtek pozitív érte-
lemben véve a legrosszabbul: volt bennük 

élet, kicsit sem voltak karót nyeltek vagy 
túlfegyelmezettek, közben pedig nagy tisz-
teletet tanúsítottak egymás, illetve a kórus-
vezető pedagógus, Molnár Mónika iránt.” 

A közös munkáról ezt mondta: „Van egy 
filmes mondás, hogy csak gyerekekkel és 
kutyákkal ne dolgozz! Kellemesen csalód-
tam, ugyanis azok a gyerekek, akikkel mi 
forgattunk, egytől egyig hihetetlenül ponto-
san és fegyelmezetten dolgoztak. Játékosak 
és kreatívak voltak, egyéniségük rengeteg 
pluszt adott a filmhez. Óriási energiával 
és természetességgel voltak jelen, igazi  
szuperhősök.”

A 89. Oscar-gálát, magyar idő szerint  
február 27-én 02.30 órától rendezik meg.

KÖzÖSSég

Toldi-bemutató

– Lacika, ne a Ferikével, hanem ezzel a 
rúddal mutasd az utat!

Folytatás a címlapról:

Közreműködő iskolák:
• Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola
• Ferencvárosi Sport Általános Iskola  

és Gimnázium
• Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola
• Kosztolányi Dezső Általános Iskola
• Novus Gimnázium, Szakközépiskola  

és AMI
• Puskás Tivadar Távközlési Technikum
• Weöres Sándor Általános Iskola  

és Gimnázium
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A polgármester is dirigált az Újévi Koncerten 
Ferencváros Önkormányzata immár negyedik alkalommal várta a kerület polgárait ingyenes Újévi Koncertjére.  
Az Iparművészeti Múzeum aulája méltó helyszíne volt a MáV Szimfonikus zenekar, valamint a Virtuózok című te-
hetségkutató két felfedezettje, Sándor zoltán és Kökény tamás előadásának. A hangverseny végén – meglepetésként – 
Bácskai János vette át a zenekar vezényletét.

Bácskai János különösen sike-
resnek nevezte újévi köszöntő-
jében a 2016-os esztendőt, majd 
reményét fejezte ki, hogy 2017 
is hasonló eredményeket hoz az 
idén 225. születésnapját ünnep-
lő kerület számára. Ferencváros 
polgármestere elmondta, elké-
szültek a Művészetek Palotája 
melletti telekre megálmodott, 
európai szinten is egyedülálló, 
hatezer fő befogadására alkal-
mas konferenciaközpont tervei, 
épül az új Telekom-székház, 
és ha szeptemberben sikerül 
elnyerni a 2024-es olimpia 
rendezési jogát, akkor a IX. kerületnek hatalmas szerepe lesz az 
ötkarikás játékok lebonyolításában is. Bácskai János ezután üdvö-
zölte a vendégeket – köztük Szél Ágostont, a Semmelweis Egyetem 
rektorát; Szita Szabolcsot, a Holocaust Emlékközpont igazgatóját; 
Zoltayné Paprika Zitát, a Budapesti Corvinus Egyetem dékánját; 
valamint Vas Imre parlamenti képviselőt –, illetve a jelen lévő cégek 
vezetőit, akik hosszú ideje hatékonyan segítik a kerület fejlődését, 
hiszen – amint fogalmazott – az ipari forradalom óta a vállalkozá-
sok mindig tevékenyen vettek részt a városrész gyarapodásában.

Kállay Gáborné alpolgármester 
Ferencváros alapítását, fejlődését, 
kulturális gazdagodását és sport-
sikereit emelte ki beszédében, 
melyekhez korabeli dokumentu-
mokból idézett.

Cselovszki Zoltán felszólalásában 
örömének adott hangot, amiért idén 
az Iparművészeti Múzeum lehetett 
az Újévi Koncert házigazdája. Az 
intézmény főigazgatója elmond-
ta, 2020-ig – kormányzati támo-
gatással – teljes körűen felújítják 
a múzeumot, a rekonstrukció után 
pedig ismét nagy szeretettel várják 
a kerületi rendezvényeket. 

A hagyományos Újévi Koncerten Strauss, Massenet, Williams, 
Lehár, Monti, Brahms, Bottesini és Bizet művei csendültek fel 
a MÁV Szimfonikus Zenekar előadásában, Csurgó Tamás ve-
zényletével. A közönséget a Virtuózok két felfedezettje, Kökény 
Tamás nagybőgő- és Sándor Zoltán hegedűjátéka is elvarázsolta. 
Az est végén a ferencvárosiak egy új szerepben is megismerhet-
ték polgármesterüket: Bácskai János karmestereként vezényelte  
a Radetzky-indulót.

(forrás: ferencvaros.hu, fotó: Somfai Sándor)

KÖzÖSSég
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Bemutatták a Humán Tudományok Kutatóházát
A kormány 6,8 milliárd forinttal támogatta a Magyar tudományos Akadémia Humán tudományok Kutatóháza  
(MtA HtK) felépítését a Vaskapu utca–tóth Kálmán utca sarkán álló telken, az egykori Ferencvárosi Malom helyén.  
Az energiatakarékos, környezetbarát épületet, melynek műszaki átadása decemberben megtörtént, január 17-én  
mutatták be a sajtónak.

A több mint 21,5 ezer négyzet-
méter alapterületű komplexum-
ban 750 szakember dolgozhat 
korszerű követelmények között. 
Számukra a munkahelyiségek 
mellett könyvtárat, konferencia-
termet, régészeti laboratóriumo-
kat, tárgyalókat, közösségi tere-
ket, teakonyhákat és éttermet is 
kialakítottak. Az új kutatóházba 
az eddig a budai Várban működő 
intézmények: az MTA Bölcsé-
szettudományi Kutatóközpont 
egyes intézetei és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 
költöznek. Emellett az új létesítményben kap helyet az MTA Köz-
gazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja, valamint az 
MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjteménye is. A sajtótájékoztatón 
Török Ádám, az MTA főtitkára elmondta: a közbeszerzési eljárás 
elhúzódása miatt a teljes átköltözés nyárra várható.

A HTK három részből áll: a nyolcemeletes bölcsészettudományi 
tömbben a zene, a régészet, az irodalom, a néprajz, a történettu-
domány, a művészettörténet és a filozófia kutatói dolgoznak majd; 

a hatemeletes tömbben kapnak 
helyet a könyvtár helyiségei, a 
szemináriumi termek, a régészeti 
laborok és a különféle archívumok; 
a legkisebb, négyemeletes tömbbe 
pedig a társadalomkutatók, a politi-
ka- és jogtudomány, a szociológia, 
valamint a közgazdaságtan műve-
lői költöznek.

Az intelligens, környezetbarát 
épületben a melegvíz-ellátást a 
távfűtés mellett napkollektorok 
biztosítják, a kert és a zöld tetők 

öntözéséhez a vizet föld alatti esővízgyűjtő-tartályból nyerik, a 
konyha szennyvizének tisztítása automatikus zsírleválasztó beren-
dezéssel történik. A dolgozószobákban ki- és belépéskor automa-
tikusan kapcsol le, illetve fel a világítás, a klímát időjáráskövető 
digitális termosztát állítja, az ablakokra szerelt reluxák pedig ön-
állóan képesek szabályozni a fény- és hőmérsékleti viszonyokat. 
Az energiatakarékos megoldásoknak köszönhetően a kutatóházat a 
Várban lévő épületekhez képest mintegy 30 százalékkal olcsóbban 
tudják majd működtetni.

Megújult a Bibliamúzeum
A Bibliamúzeum újranyitásával állít méltó emléket a reformáció 500. évfordulójának a dunamelléki Református 
egyházkerület. A tárlatot január 19-én nyitotta meg Balog zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Bogárdi Szabó 
István, az egyházkerület püspöke. A Közép-európában egyedülálló, a legkorszerűbb technikával és értékes műtárgyak-
kal felszerelt állandó kiállítás mintegy 300 négyzetméteren mutatja be a Biblia világát a Ráday utca 28. szám alatt.

A megnyitóünnepségen – amelyen Ferencváros Önkormányzatá-
nak képviseletében Kállay Gáborné alpolgármester is részt vett  
– Timár Gabriella, a múzeum vezetője köszöntötte a megjelenteket. 
Elmondta, hogy a múzeumnak helyet adó, korábban kazánházként 
működő pincében kezdődött a felújítási munka, miközben megszé-
pült az épület bejárata, megnyílt a Bibliás Könyvesbolt, elkészült a 
múzeum előterében a Bibliatársulat üzenethordozó kiállítása és a 
Ráday Könyvtár kiállítótere, amelyek szerves egységet képeznek 
a Bibliamúzeummal.

– Van egy könyv, melynek ismerete nélkül nemcsak keresztény 
közösségek nem lennének, de európai és magyar kultúra sem. Ez a 
könyv a Biblia, mely a világ legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre 
lefordított könyve – kezdte nyitóbeszédét Balog Zoltán református 
lelkész, az emberi erőforrások minisztere. Ahhoz, hogy a kultúrának 
e forrása ne apadhasson ki, fontos, hogy a Szentírás ne csak a polcon 
álljon, hanem olvassuk is – akár titokban, akár ünnepélyesen, akár 
papíron, akár okostelefonon. A miniszter megfogalmazása szerint 
a Bibliát nem lehet kiolvasni, tanulmányozása egy életen át tartó, 
folyamatos felfedezésélményt nyújthat. Erre indít minden látogatót 
a most átadott múzeum is. 

Bogárdi Szabó István, az egyházkerület püspöke, a Magyarországi 
Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke a kiállítás ’80-as 
években átadott elődjére emlékezett. A Bibliát akkor a múlt relikviá-
jaként mutatták be, ellentétben a mostani tárlattal, amelyben – a mo-
dern kiállítási eszközök segítségével – a Szentírás megelevenedik, így 
közvetíti időtlen mondanivalóját. – Különösen lényegesnek tartom  

a reformáció 500. évfordulóján, hogy megemlékezzünk arról a több 
száz éves küzdelemről, melynek köszönhetően ma már minden 
néphez a saját nyelvén szól a Biblia. A Szentírás nem elavult, hanem  
a legmodernebb könyv. Szeretettel várunk ide mindenkit, aki olvassa 
a Bibliát, és nehezen érti, de azokat is, akik olvassák, és úgy érzik, 
hogy nagyon jól értik – hangsúlyozta a püspök.

A 21. századi igényeknek megfelelő, interaktív múzeumban  
a látogató saját kezűleg építheti meg Noé bárkáját, megismerheti 
Ábrahám korának világát, részese lehet a kenyérszaporítás csodá-

AKtuálIS
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jának, beléphet Heródes jeruzsálemi templo-
mának makettjébe és találkozhat ismert bibliai 
történetekkel. Továbbá egy különleges filmél-
ményben lehet része annak, aki megnézi a Jé-
zus-korabeli hajó feltárásának történetét. Az új 
múzeumi terek a teremtéstörténettől kezdve az 
Újszövetségen keresztül vezetnek el addig a ko-
rig, amelyben megalakulnak az első keresztény  
közösségek, megépülnek az első keresztény 
templomok. A kiállítás egy-egy állomása érzé-
kelteti a kortörténeti hátteret, amelyben a Biblia 
történeteinek szereplői éltek. A múzeumot úgy 
alakították ki, hogy ne csak gyermek- és ifjúsági 
csoportok, hanem bármely korosztály otthon 
érezze magát a Biblia világát bemutató tárlaton.

A Bibliamúzeum hétfőtől péntekig 10 és 18 óra 
között, szombaton 10 és 17 óra között tekinthető 
meg. A kiállítás látogatása jelenleg ingyenes.

(forrás: ferencvaros.hu, fotó: Emmi/Bartos Gyula)

Látogatás a Holokauszt Emlékközpontba
A Páva utcai komplexumban jártak az érdeklődők „A teljesség felé” program Mindentudás Akadémiája Ferencváros 
„templomait” bemutató új sorozatának első eseményén.

Nagy érdeklődés övezte az emlékközpontba 
tett látogatást, amelyen tárlatvezetéssel ha-
ladtak végig a csoportok a múzeum termein, 
valamint a zsinagógán. A zsidók magyaror-
szági sorsát végigkövető kiállítás multimédi-
ás eszközök és nagyszámú kordokumentum 
– plakát, térkép, újság, fénykép – segítségé-
vel rajzolja meg az együttélés vonalát az első 
aquincumi zsidó emlékektől a 20. századi, 
példátlanul tragikus eseményekig.

Természetesen nem mindegyik terem a tra-
gédiáról szól, ám több erősen szimbolikus 
elem – például a folyosók lejtése, a díszítés-
nek tűnő életvonalak számának csökkenése 
– utal folyamatosan az ismert végkifejletre. 
A termek jól mutatják be az egymásból kö-

vetkező mind kegyetlenebb intézkedések lo-
gikusnak tűnő ívét, amit csupán a 20. század 
abszurditása volt képes logikusnak láttatni. 
A holokauszt során – amely szó görögül égő 
áldozatot jelent – a 800 ezer magyarországi 
zsidóból csupán 200 ezer maradt életben, 
közülük százezren később emigráltak.

A tárlaton történelmi események, valamint 
az árnyékukban játszódó személyes történe-
tek adnak teljes korképet, továbbá kiemelt 
szerephez jut a Jákob Lili által megtalált Ho-
lokauszt-album, az auschwitzi haláltáborról 
készült egyetlen fotógyűjtemény, melyet 
mára a világ számos országában kiadtak.  
A vezetés végállomása a Baumhorn Lipót 
által tervezett, 1923-ban közadakozásból 

felépült, vallási célokra ma már nem hasz-
nált zsinagóga épülete volt. A múzeumként, 
oktatási és kulturális intézményként is funk-
cionáló emlékközpont igényes kivitelezése, 
illetve a zsinagóga felújítása elnyerte Buda-
pest Építészeti Nívódíját. 

M. K.

AKtuálIS

APRÓHIRDETÉS
Vaszary János, Szőnyi István, Márffy 
Ödön, Scheiber Hugó, Berény Róbert, 
egry József, Kádár Béla, Batthyány gyu-
la, Schönberger Armand, Czigány dezső, 
Perlrott Csaba Vilmos, ziffer Sándor FES-
TŐMŰVÉSZEK ALKOTÁSAIT KERES-
SÜK MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT.
Nemes Galéria 1024 Budapest, Szilágyi  
Erzsébet fasor 3., 06/30/949-2900, 
nemes.gyula@nemesgaleria.hu

IX. KERÜLETI INTÉZMÉNYEKBE TAKA-
RÍTÓ KOLLÉGÁKAT KERESÜNK! Több 
mint 15 éve a takarítási piacon tevékenyke-
dő vállalatunk takarító munkatársakat keres 
munkanapokon 8, illetve 4 órás munkavégzés-
re. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7.00–15.30 
között: készenléti jellegű, ügyeletes takarító 
munkakör, illetve 17.00–21.00 között: napi 
takarítói munkakör. Jelentkezés munkana-
pokon 8.30–16.30 óra között a 06/1/780-
4513-as telefonszámon.

Ingatlanirodánk eladó lakásokat/házakat keres 
ügyfeleinek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 
3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének lakása 
eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! 
laurus.ingatlan.com, 06/20/9600-600
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összefogás az illegális szemétlerakás ellen 
Ferencvárosban meghatározó probléma az egyre szaporodó illegális hulladékelhelyezés. Rimovszki tamást, a Ferencvá-
rosi Közterület-felügyelet igazgatóját arról kérdeztük, mekkora kihívást jelent számukra a helyzet kezelése, és milyen 
eszközeik vannak a szabálysértőkkel szemben.

•	A	kerület	utcáit	járva	úgy	tűnik,	az	elmúlt	
esztendőkben	megszaporodott	a	közterüle-
teken	lerakott	hulladék	mennyisége.	Önök	
is	ezt	a	tendenciát	figyelték	meg?

A felügyeletnek 2015. szeptember 1. óta ki-
emelt feladata az illegális hulladékelhelyezés 
elleni fellépés, amelyet megelőzött egy fel-
mérés. Ez kimutatta, hogy 2012 óta évről 
évre nő a közterületeken kihelyezett szemét 
mennyisége. Amíg 2015-ben 54 helyszínre 
pakoltak ki hulladékot, tavaly ez a szám 
elérte a 98-at. A helyzetet súlyosbította  
a szabályozás bonyolultsága miatti sok  
elhúzódó ügy, azonban az elmúlt évben újra 
egyszerűbbé és észszerűbbé váltak a jogsza-
bályok, ennek köszönhetően a közterület-
felügyelet munkatársai ismét eredménye-
sebben léphetnek fel a szabálytalankodókkal 
szemben. Míg két évvel ezelőtt 36, 2016-ban 
már 120 esetben tettünk feljelentést. Tavaly 
az önkormányzatnak 20 millió forintjába 
került az illegális hulladék elszállítása, amit 
az adóbefizetésekből kellett előteremteni. 
Nyilván ezt az összeget más, hasznosabb 
célokra is lehetne fordítani.

•	Milyen	eszközeik	vannak	a	felderítéshez,	
illetve	a	szabályszegőkkel	szembeni	fel-
lépéshez?	

Ferencváros-szerte 104 térfigyelő kamera 
segíti munkánkat, ezek közül hét a lera-
kóhelyek környékét mutatja, négy pedig 
mobilegység, amely helyét rendszeresen 
változtatjuk. Tapasztalat, hogy ahol kamerát 
helyezünk ki, ott gyakorlatilag megszűnik 
a hulladéklerakás. Fontos változás, hogy 

január 1-jétől már a közterü-
let-felügyelők is kiszabhatnak 
helyszíni bírságot, a szankciók 
a figyelmeztetéstől a több száz 
ezer forintos nagyságrendig  
terjednek.

•	Mit	lehet	tudni	a	szabálysér-
tőkről?

Vannak olyanok, akik jóhisze-
műen cselekszenek, például  
a kartondobozt a szelektívhulla-
dék-gyűjtő szigeten összehajtva, 
jobb híján a teli konténer mellé 
helyezik. Ám tudni kell, hogy 
ez is szabálysértés. Akadnak 
azonban olyan cégek, amelyek 
az építési törmeléket kisteher-
autóval hordják Ferencváros területére.  
Hozzávetőlegesen 85-15 százalék a helyiek 
és a kerületen kívüliek aránya a szemétle-
rakás esetében, ám a hulladék mennyisége 
tekintetében nagyjából fele-fele az arány. 
Azaz jelentős a kívülről érkező, járművel 
történő sitt- és más hulladékbeszállítás.

•	Tapasztal-e	változást	a	helyi	lakosok	hoz-
záállásában?

Erős összefogást és együttműködést sikerült 
kialakítani a rendőrséggel, valamint a kor-
mányhivatallal, ez gyorsítja és hatékonyabbá 
teszi a szabálysértési ügyek lefolytatását. 
A Közös Képviselők Klubján is visszaté-
rő téma a hulladékok kezelésének kérdése, 
több esetben a már 41 lakóházban működő 
lépcsőházi kamerarendszer segített az elkö-

vetők azonosításában. Más témát is érintve:  
a kutyapiszok területén is előrelépés tapasz-
talható, az emberek fejében érzékelhető vál-
tozás ment végbe, a szemetelés társadalmi-
lag egyre kevésbé elfogadott. 

•	Van-e	 szezonalitása	 a	 hulladékelhe-
lyezésnek,	és	melyek	a	leginkább	érintett	
városrészek?

Jellemzően csak kedvező időjárási körül-
mények közt, áprilistól októberig jelennek 
meg a hulladékrakások, a téli időszakban 
ez alig okoz gondot. A probléma Középső-
Ferencvárost és az Aszódi úti lakótelepet 
sújtja legintenzívebben.

•	Mit	 tud	 tanácsolni,	 hogy	 elkerülhető	 
legyen	a	bírság?

A szelektívhulladék-gyűjtő szigeteken még 
rendezetten se helyezzen el a hulladékot 
akkor, ha a gyűjtők már tele vannak. Ilyen 
esetben, amit hoztunk, haza kell vinni. Fon-
tos tudni, hogy díjmentesen vehető igénybe 
az Ecseri út 9. szám alatti hulladékudvar, 
ahol a háztartásban keletkező, nem kommu-
nális hulladékot – akár elektronikait, hasz-
nál sütőolajat is – le lehet adni. Ezen kívül 
ott az évenkénti lomtalanítás, valamint az  
önkormányzat által negyedévente biztosí-
tott veszélyeshulladék-gyűjtés lehetősége.  
A normakövető lakosságot pedig arra kérem, 
segítsék munkánkat az elkövetők tetten éré-
sében, beazonosításában. A felügyeletnek 
van egy reagáló egysége, amely a bejelentést 
követő néhány percen belül a helyszínre tud 
menni. Bejelentést tenni a 06/80/399-999-
es, ingyenesen hívható zöldszámon lehet.

M. K.
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Székelyföld aranya
A parajdi sót 250 éve hazánk prémiumsójaként tartják számon. – Hiába a modern táplálkozástudomány sóellenessége 
vagy a gyorséttermek túlzó sóhasználata, a természetes, tiszta só nimbuszát semmi nem tudta megtörni – állítja domo-
kos István, a Vámház körúti Parajdi Sópince vezetője. „A teljesség felé” idősügyi program egészségügyi előadássoroza-
tának legutóbbi találkozóján kiderült, mennyi mindenre jó a legfontosabb fűszerünk.

A só légúti betegségekre, asztmára, allergi-
ára gyakorolt jótékony hatása évszázadok 
óta ismert, a parajdi sóbánya ma is évente 
600 ezer látogatót fogad. Domokos István 
elmondta, szervezetünkben 
200 g só található oldott ál-
lapotban, tehát valójában 
egész életünkben sósvízben 
„lebegünk”. A földi élet a 
vízben jött létre, éppen ezért 
van összefüggés a tengerek  
és az élőlények sótartalma 
között. Régen az óceánok 
0,9 százalékban tartalmaz-
tak sót, és érdekes módon a 
tengeri állatok szervezete, de 
még az ember vére, könnye és 
nyála is ugyanilyen arányban 
tartalmazza az ásványt. Tes-
tünk sótartalmából naponta 5–10 grammot 
veszítünk el kilégzéssel, vizeletürítéssel és 
izzadással. A WHO napi 5 g (egy csipetnyi) 
só bevitelét ajánlja, de a szakember szerint 
ennél kicsit többre van szükségünk. 

Az előadó abban is segített, hogyan igazod-
junk el a boltokban kapható számos sóféle 
között. Szerinte a sokáig rendkívül népszerű 

tengeri só és az olcsó, felszíni rétegekből 
kitermelt kősó is veszített értékéből, hiszen 
az elmúlt 50 évben annyira elszennyeztük 
tengereinket, és olyan szinten műtrágyáz-

tuk agyon a földfelszínt, hogy ma már csak 
a föld mélyén találunk kristálytiszta sót.  
Domokos István egy sóval kapcsolatos 
tévhitet is eloszlatott: hazugság, hogy a 
só minősége annál jobb, minél fehérebb. 
Hiszen a kősó természetes állapotában 
szürkés színű a benne található értékes 
ásványi anyagoktól. A fehérítés során eze-

ket a legtöbb forgalmazó kivonja a sóból, 
és eladja nyomelemtabletta formájában.  
A parajdi sóban viszont ezek az ásványok is 
megtalálhatók. Jó sót választani tehát nem 

luxus: a rossz minőségű só fo-
gyasztása ugyanis 10 éven belül 
anyagcserezavarokat okozhat. 
Parajdi sóból fürdősó is készül, 
amiből egy kéthetes kúra része-
ként, ha 1-2 kilót egy 50 literes 
kádba öntünk, és legalább 20 
percet fürdőzünk, rengeteget 
javulhatnak ízületi panaszaink. 
Ezt lábfürdővel is helyettesít-
jük – elég hozzá negyed kiló 
só –, és az oldatot háromszor 
is felhasználhatjuk. Kipróbál-
hatjuk a gyógysókat is, me-
lyek közül a tál vízbe tett kősó 

egész éjszakára csíramentes tengeri levegőt  
biztosít számunkra, a nagy tisztaságú hófe-
hér patikasó pedig gargalizálással szüntet 
meg minden arc- és homloküregi gyulladást.  
A sóiszapból készült szappan pedig a pik-
kelysömört és a pattanásokat gyógyítja.

T. D.

Gluténérzékenység
Hozzávetőleg minden századik ember szenved lisztérzékenységben Magyarországon, javarészt hajlam kérdése, hogy 
kialakul-e ez a leggyakrabban felszívódási zavarral járó autoimmun betegség. A súlyos tünetekkel járó formák meg-
előzése szempontjából kulcsfontosságú, mikor kezdenek el gluténtartalmú ételeket adni a csecsemőknek: a legoptimáli-
sabbnak a féléves kor tekinthető.

Arató András, a Semmelweis Egyetem I. sz. 
Gyermekgyógyászati Klinikájának egye-
temi tanára elmondta, lisztérzékenységről 
(cöliákia) akkor beszélünk, ha búza, rozs 
vagy árpa fogyasztása esetén, az azokban 
lévő gluténra, autoimmun jellegű reakció 
alakul ki. Ezen gabonaféléknek az elhagyá-
sával ugyanakkor ismét teljesen egészséges 
életet élhetünk. 

A szakember hangsúlyozta, néhány évti-
zede még úgy vélték, hogy minden ezre-
dik embert érinthet ez a probléma. Akkor 
ugyanis kizárólag súlyos felszívódási zavar 
esetén, elsősorban gyermekeknél merült fel 
ennek a kórképnek a lehetősége. Később 
viszont kiderült, hogy bárkinél, akár idősek-
nél is kialakulhat, és nem csak felszívódási  
zavar képében jelentkezhet. Megjelenésében 
genetikus és környezeti tényezők játsza-
nak szerepet. Amennyiben az egyik szülő 
lisztérzékeny, 10–15 százalék az esély arra, 

hogy gyermeke is az lesz, egypetéjű ikrek 
között ugyanakkor már 50 százalékos a koc-
kázat. A cöliákia gyakran fordul elő az 1-es 
típusú diabéteszesek körében, hozzávetőleg 
8–9 százalékuk lehet érintett.

Az örökletesség mellett a lisztérzékeny-
ség kialakulása szempontjából kulcskérdés, 
hogy mikor kap először gluténtartalmú ételt 
a csecsemő. Amennyiben négy hónapos kor 
előtt, komolyabb tünetekkel kell számol-
ni: krónikus hasmenés, hasfájás, puffadás, 
sőt, akár életet veszélyeztető állapot is je-
lentkezhet. Ha azonban egyéves kor után 
találkozik először gluténnal a gyermek, 
akkor sokáig tünetmentes lehet, vagy csak 
enyhe szimptómák jelenhetnek meg – nincs 
vashiányos anémia vagy haspuffadás, ami 
segítené a diagnózis felállítását. Mivel nem 
derül ki, hogy baj van, a páciens nem kezd 
el diétázni, így azonban hosszabb távon  
súlyos következményekkel – például máj-  

és bőrproblémák, csontritkulás, idegrend-
szeri panaszok – is számolni kell, mi több,  
akár a meddőség hátterében is állhat 
cöliákia. A betegséget speciális vérvizsgá-
lattal és vékonybél-nyálkahártya biopsziával 
lehet igazolni.

(forrás: Semmelweis Egyetem)

EGéSzSéG
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Közel a döntő
A Ferencváros vízilabdacsapata idegenben játszotta az Euro-kupa elődöntőjé-
nek első mérkőzését a montenegrói Jadran Herceg Novi ellen. A zöld-fehérek 
szoros összecsapásban egygólos vereséget szenvedtek, ezzel megőrizték esélyü-
ket a fináléba kerülésre.

Százszázalékos teljesítménnyel várta a 
Ferencváros a párharc első mérkőzését: a 
Fradi eddig mind a hét meccsét megnyerte 
az Euro-kupában. Tíz év után jutott el ismét 
a zöld-fehér együttes valamelyik európai 
kupa elődöntőjébe, így Varga Zsolt, az FTC 
vezetőedzője joggal nevezte a találkozót az 
év legfontosabb mérkőzésének.

A hazai meccseit a szomszédos Igalón, 
a Dr. Simo Milošević Intézet fedett sport-
uszodájában játssza a Herceg Novi gárdája. 
Az első négy percben érintetlenek maradtak 
a kapuk, majd kétgólos előnyt szereztek a 
montenegróiak, sőt, 5-2-re is vezettek. A 
félidőben egy góllal álltak jobban a házi-
gazdák, majd a harmadik negyedben 9-8-
ra fordítottak a zöld-fehérek, és az utolsó 
játékrészt döntetlen állással kezdték a felek. 
A Jadran ismét kettővel elhúzott, de két-
szer is közelebb jött a Fradi, végül 12-11-re 

a hazaiak nyertek. A ferencvárosi gólok kö-
zül Cuk és Madaras 3-3-at szerzett, Szirányi, 
Jansik, Varga Dániel, Tóth Márton és Nyéki 
egy-egy találatot ért el.

A Ferencváros trénere a meccs előtt a mon-
tenegrói szurkolóktól tartott, ám nem emi-
att volt nehéz helyzetben a magyar csapat. 
A spanyol és a török játékvezető tizenegy 
emberelőnyt adott a Herceg Novinak, míg a 
Ferencvárosnak csupán hetet, az FTC ellen 
hat kontrát ítéltek, a Jadran ellen viszont 
csak egyet.

A visszavágó február 18-án lesz a népligeti 
uszodában. Ha sikerül kivívnia a továbbju-
tást a Fradinak, a döntőben az SM Verona–
CSM Digi Nagyvárad párharc győztesével 
csaphat össze a kupáért, az első mérkőzést 
az olaszok nyerték meg 12-10-re.

M. S.

Vígh Balázs emlékére
Az egész országot megrázta a franciaországi síelésből hazatérő magyar diákok és kísérőik tragédiája. A tizenhat 
halálos áldozatot követelő veronai autóbuszbaleset egyik áldozata korábban a Ferencvárosban jégkorongozott. Vígh 
Balázs márciusban lett volna 31 éves.

A budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium 
régóta szervez januárban sítábort tanuló-
inak. Az utóbbi években a Francia-Alpok 
déli részén lévő Puy St. Vincentbe utaztak a 
terézvárosi fiatalok, idén is ez a síterep volt 
az úti cél. A jól sikerült sízés után jóked-
vűen indultak haza a diákok, tanáraik és a 
hozzájuk csatlakozott barátok, ismerősök.

Aztán éjszaka, fél tizenkettő után szörnyű 
dolog történt. A csapatot szállító autóbusz 
Veronánál járt, amikor az autópálya szélén 
lévő korlátnak ütközött, majd fékezés nél-
kül az út felett átívelő felüljáró betonkor-
látjának csapódott, kigyulladt és teljesen 
kiégett. Tizenhatan vesztették életüket, 
sokan megsérültek, néhányan súlyosan.

Az elhunytak között több sportoló is volt. 
Egyikük Vígh Balázs, aki 2004 és 2009 
között a Ferencvárosban jégkorongozott. 
A Küki becenévre hallgató, korábbi U18-

as válogatott hokis több mint nyolcvan 
mérkőzést játszott a Fradiban. A 185 cm 
magas, az ellenfelek kapuját 21-es mez-
ben rohamozó csatárt szerették társai, és 
mai is jó szívvel gondolnak vissza rá. Az 
utóbbi két szezonban a szerb bajnokságban 
szereplő Tisza Volán csapatában terelgette 
a pakkot.

Vígh Balázs testvérével, Laurával együtt 
volt a sítáborban, és húga is a buszon uta-
zott, csakúgy, mint a szüleik. Tanár édesap-
ja súlyos sérüléseket szenvedve több diák 
életét is megmentette, de gyermekeinek 
nem tudott segíteni. Balázsnak a szeren-
csétlenség pillanataiban esélye sem volt 
a menekülésre.

Az egykori ferencvárosi jégkorongozó 
néhány héttel 31. születésnapja előtt hunyt 
el. Emlékét megőrizzük.

(ms)

Erősít a Ferencváros
A labdarúgó NB I címvédője, a Ferencváros csapata ősszel nem úgy szerepelt, 
ahogy azt a szurkolók és a klubvezetés szerette volna. A szezon után külföldre 
távozott az Üllői útról Nagy Dominik és Christian Ramírez, így várható volt, 
hogy a szünetben erősít a Fradi.

A téli felkészülésben már részt vesznek azok 
a játékosok, akik januárban szerződtek a Fe-
rencvároshoz. A legismertebb új labdarúgó 
kétségtelenül Kleinheisler László (képün-
kön). A válogatottba és a magyar futball 
köztudatába 2015 novemberében berob-
bant középpályás egy éve Németországba, 
a Werder Bremenhez került, majd nyáron 
a Darmstadtnak adták kölcsön a kikötővá-
rosiak. A Scholes becenevű, 23. születés-
napját áprilisban ünneplő Kleinheisler 16 
Bundesliga-mérkőzésen lépett pályára. A 
tizenegyszeres válogatott, nagy munkabírású 
sportolót az idény végéig vette kölcsön a 
Fradi a Werdertől.

Akik már látták játszani, korábban is em-
legették, hogy jó lenne, ha az FTC leigazol-
ná Bognár Istvánt. Az 50-szeres válogatott 
Bognár György fia májusban lesz 26 eszten-
dős, és Mezőkövesden vált stabil élvonalbeli 
futballistává. Ezután a Diósgyőr játékosa 
lett az ügyes középpályás, a DVTK színei-
ben 55 NB I-es mérkőzésen szerepelt. A két 
egyesület megállapodott egymással Bognár 
klubváltásáról, valamint arról, hogy Busai 
Attila a borsodiakhoz szerződik.

A Fradi őszi meccsein sokat bosszan-
kodtak a szurkolók a védelem hibái miatt. 

A védősor megerősítésére szükség volt, így 
a Ferencváros leigazolta Botka Endrét a Bp. 
Honvédtól. A 22 éves, már a válogatottban 
is bemutatkozott jobbhátvéd Kispesten és 
Kecskeméten szerepelt az élvonalban, majd 
visszatérve a Honvédba alapemberré vált. A 
sors fintora, hogy Botka első ferencvárosi 
tétmeccsét éppen a kispestiek ellen játszhatja 
a Magyar Kupában vagy a bajnokságban.

Két német futballista is az FTC-hez szer-
ződött. A távozó Ramírez pótlására érke-
zett a Werder Brementől Janek Sternberg. 
A 24 éves balhátvéd, aki középpályásként 
is bevethető, 25-ször játszott a zöld-fehérek 
első osztályú együttesében, az ősszel két 
alkalommal. A 26 esztendős, hátvédként és 
védekező középpályásként is hasznos Julian 
Koch a Borussia Dortmund akadémiáján 
nevelkedett, több korosztályos válogatott-
ban is játszott. A Bundesligában dortmundi-
ként szerepelt először, majd később a Mainz 
csapatát is erősítette az első osztályban. 
Legutóbb a második ligás Düsseldorfban 
futballozott.

Lapzártakor írta alá szerződését a nigeri 
középpályás, a szélsőként is bevethető, 23 
éves Amadou Moutari. A 21-szeres válo-
gatott az utóbbi néhány idényben az orosz 

Anzsi Mahacskala együttesében játszott. 
Hét év után visszatért a Ferencvárosba Holc-
zer Ádám. A márciusban 29. születésnapját 
ünneplő kapus a Fradiban nevelkedett, majd 
kacskaringós út után az utóbbi két és fél 
esztendőt Soroksáron töltötte. Most a sár-
ga-feketékhez kölcsönadott Jova Levente 
helyére érkezett.     M. S.

Újra itthon a BL-ben
Több mint kilenc év után ismét hazai pályán, a Népliget-
ben játszhat Bajnokok Ligája-mérkőzést a Ferencváros női 
kézilabdacsapata. A zöld-fehérek a megújult Elek Gyula 
Arénában fogadhatják a középdöntőben ellenfeleiket.

Amikor a Fradi volt a pályaválasztó, hol Dabason, hol a SYMA 
Csarnokban (ma: BOK Csarnok) játszotta BL-meccseit az elmúlt 
kilenc esztendőben. Utóbbi helyszín azonban minden játéknapon 
foglalt, így az FTC kérte az európai szövetséget, hogy a Népligetben 
legyenek a mérkőzések.

Az Elek Gyula Arénát nemrég felújították, és bár a befogadóké-
pessége kisebb az előírtnál, az EHF hosszas egyeztetés után, külön 
engedéllyel hozzájárult ahhoz, hogy itt lássa vendégül a Ferenc-
város a német Thüringer (február 4.), a francia Metz (február 25.) 
és a montenegrói Buducsnoszt Podgorica (március 11.) együttesét.

A szakosztály vezetése úgy döntött, annak érdekében, hogy minél 
többen szurkolhassanak a lányoknak, a BL-meccsek idejére a G és 
a H szektort állóhellyé alakítják.    (m)

Hárman a legjobbak között
A hagyományoknak megfelelően a Magyar Kézilabda 
Szövetség (MKSZ) elnöksége ezúttal is megválasztotta 
az előző év legjobb kézilabdázóit. A Ferencváros női 
csapatából hárman kaptak elismerést.

Az MKSZ elnöksége január közepén megválasztotta a 2016-os esz-
tendő legjobbjait. A felnőtt nők közül 2011 és 2015 után harmadszor 
kapta meg az elismerést a Ferencváros rutinos csapatkapitánya, a 
válogatott irányító-átlövő, Szucsánszki Zita. A szakemberek most 
is külön díjazták a védőjátékosokat, és akárcsak 2015-ben, ta-
valy szintén Szekeres Klára, az FTC válogatott átlövője nyújtotta 
a legjobb teljesítményt védekezésben.

A Ferencváros női kézilabda-szakosztályánál mindig kiváló után-
pótlás-nevelő munka folyt. Ennek újabb bizonyítéka, hogy a már 
a felnőtt csapatban is egyre több szerephez jutó fiatal jobbszélső, a 
19. születésnapját márciusban ünneplő Faluvégi Dorottya érdemelte 
ki a legjobb junior korú női játékosnak járó elismerést.

(m.s.)
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„Közösséget szeretnék építeni”
Amint arról mi is hírt adtunk, tavaly megalakult a Ferencvárosi Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) harmadik képviselő-testülete, melynek 
élére ezúttal női polgármester került. A diákérdekeket képviselő szervezet 
fiatal, ám tapasztalt vezetője szerint hiába járnak a tanulók egy iskolába, vagy 
akár egy osztályba, még sincs sok közük egymáshoz. Koch Kata többek közt 
ezen változtatna.

•	Egy	kisközségből	érkeztél	tanulni	a	fő-
városba,	költözésed	után	pedig	rögtön	
a	figyelem	középpontjába	kerültél.	Ho-
gyan	élted	meg	a	sok	változást?

Egy 2000 fős faluból, a Bajához közeli Ne-
mesnádudvarról származom, innen vettek fel 
a Patrona Hungariae Katolikus Gimnázium-
ba, ahol most tizedikesként tanulok. Nagyon 
furcsa volt a zsúfolt fővárosba jönni egy 
olyan helyről, ahol még zebrát sem láttam 
soha. A rengeteg ember, a nyüzsgő, rohanó 
város érdekes élmény volt, de szinte sokkolt. 
Megkedveltem Budapestet, ám nem kábított 
el annyira, hogy ne szeretném most is job-
ban a vidéki környezetet. A beilleszkedés új 
szerepembe gyorsan ment, mivel odahaza is 
foglalkoztam ifjúsági kérdésekkel, Ferenc-
városban pedig kollégiumban élek, így a 
nagy közösséghez is hamar hozzá kellett 
szoknom. Szerencsém, hogy a gyerekeket 
és a társaságot is szeretem. 
•	Hogyan	kerültél	a	„vezetői	székbe”,	és	
miért	pont	te?

A kétévente tartott FEGYIÖK-választásokon 
minden kerületi iskola (nem csak az álla-
miak) 2-2 képviselőt jelölhet. A Patrona 
jelöltjei elhívtak engem is a kétnapos fel-
készítő tréningre, ahol közelebbről is meg-
ismerhettem a képviselői munkát. Többek 
biztatására végül úgy döntöttem, elindulok a 
polgármesteri címért, hiszen nem veszíthet-
tem semmit. Végül hat jelölt közül én lettem 
a befutó. Hogy miért? Jó kérdés, hiszen a 
jelöltek többsége évek óta az őt delegáló is-
kola tanulója, én azonban újoncként tudtam 
győzni. Mivel a kampánybeszédem elég jól 
sikerült, talán annak is köszönhetem a sikert. 
•	A	polgármesterkedéshez	vezetői	kvalitá-
sok	is	szükségesek.	Vezéregyéniségnek,	
vagy	inkább	jó	szervezőnek	tartod	magad,	
esetleg	mindkettőnek?

Alapvetően közösségi ember vagyok, azon 
belül pedig vezető típus. Az otthoni iskolám-
ban is diákelnök voltam, tehát nem illetőd-
tem meg a feladattól. Ugyanakkor szeretek 
programokat is szervezni, túl vagyok már 
néhány iskolai rendezvényen. 
•	Milyen	tervekkel	vágsz	neki	az	első	ifjú-
sági	polgármesteri	ciklusodnak?	

A családomból hozott nyitottsággal, a cser-
készségben szerzett emberszeretetemmel 
és a Patronában tanult értéktisztelettel sze-
retnék hasznára lenni diáktársaimnak. Fel-
adatomnak érzem, hogy példát mutassak 

a gyerekeknek, és hogy képviselőtársaimmal 
közösen az életre neveljük őket. Különösen 
fontosnak tartom, hogy a tehetséges fiatalo-
kat felfedezzék, illetve ha ez már megtörtént, 
ne kelljen anyagi okok miatt veszni hagyni 
kiváló adottságaikat. 10 éve fuvolázom, 
ezért szeretném motiválni a zenei kvali-
tásokkal rendelkezőket is. Terveim között 
szerepel továbbá a rászorulók segítése, ado-
mánygyűjtések szervezése, állatmenhelyek 
támogatása és a kerületi diáksportélet to-
vábbjavítása is. 
•	Szerinted	mi	hiányzik	leginkább	a	mai	fia-
talok	életéből,	illetve	az	iskolák	világából?

Nagyon kevés iskolában működik valódi, 
erős közösség: az osztályokon belül nincs 
összetartás, hiányoznak a közös élmények, 
az egy évfolyamon tanuló osztályok között 
pedig szinte semmilyen kapcsolat nincs. 
A diákönkormányzatokkal összefogva azt 
szeretném elérni, hogy az osztályok prog-
ramokat szervezzenek maguknak, ahelyett, 
hogy délután rohannának haza tévét nézni 
és számítógépezni. Együtt lenni, játszani, 
szabadtéri eseményre járni, olyan értékeket 
megosztani, mint a tolerancia és az empátia 
– ezeket hiányolom a legjobban. Ezért egy 
a sportra és kulturális életre épülő diákkö-
zösséget kívánok felépíteni. Ezen felül a 
jövőben fontos lenne javítani a tanár-diák 
kapcsolatokon, és a minket körülvevő kör-
nyezet állapotán is.

T. D.

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

1.	Hol	működött	a	Köllő	Miklós	pan-
tomimművész,	koreográfus	által	1983-
ban	alapított	Centi	Színpad?

A) A Ráday utca 27.-ben
B) A Kilián laktanya épületében
C) A Török Pál utca 5. szám alatt 

2.	A	megpályázott	2024-es	budapesti	
olimpia	tervei	szerint	melyik	létesít-
mény	nem	Ferencvárosban	épülne	fel?

A) Az atlétikai stadion
B) Az olimpiai falu (a sportolók 
lakhelye)
C) A sportuszoda

3.	Ki	tervezte	a	közadakozásból	épült	
Páva	utcai	zsinagógát?

A) Baumhorn Lipót
B) Ludwig Schöne
C) Mányi István

4.	Százéves	korában,	2006-ban	bontot-
ták	le	a	Ferencvárosi	Hűtőházat.	Hol	
állt	az	épület?

A) Tóth Kálmán utca 8–10.
B) Soroksári út 96.
C) Tinódi utca 1–3.

5.	Jelenleg	átépítik	a	Ferenc	körút	7.	
számú	házat.	Mi	az	épület	különleges-
sége?

A) A Nagykörút egyetlen kétemeletes 
épülete volt
B) Az egyetlen lift nélküli épület volt 
a Nagykörúton
C) Ferencváros első, fürdőszobákkal 
épített lakóháza volt

6.	Milyen	néven	működött	vendéglátó-
ipari	egység	a	‘70-es	években	az	Üllői	
út	5.	szám	alatt?

A) Belgrád Presszó
B) Pepsi Bar
C) 848. számú Speciális Büfé

Előző lapszámunk nyertese: Túri Ferenc. 
Gratulálunk! Jutalma átvételével kap-
csolatban e-mailben értesítjük. A helyes 
megfejtés: 1 – C, 2 – B, 3 – B, 4 – C, 5 
– A, 6 – A.

Koch Kata Ferencvártos Napján
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Természetjárás
Bakancsos séta és bál
Február 4. (szombat) 10.00
Bővebb információ és regisztráció: 
Kiss Ádám (06/70/212-1288)

Mindentudás Akadémiája
Az egészség megőrzésének kínai útja
Dr. Eőry Ajándok előadása
Február 6. (hétfő) 16.00
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

Nordic walking haladó csoport
Bemelegítő egészségmegőrző séta
Február 7. (kedd) 10.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28.
földszintjén. A helyszínre való utazás 
tömegközlekedéssel történik.

Belső értékeink nyomában
Önismeret, személyiségfejlesztés
Február 7. (kedd) 14.00
Dési MH (Toronyház utca 17/B)

Vidám teadélután 
a farsang havában

Február 7. (kedd) 14.00 
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött! Jelentkezés: idosugy@ferencvaros.hu, 
215-1077/392

Macska- és állatbarátok 
klubja

Február 8. (szerda) 17.00 
FMK (Haller utca 27.)

Törődjön többet 
egészségével!

Orvosi előadás a Parkinson-kórról
Február 9. (csütörtök) 14.30 
Parajdi Sópince (Vámház krt. 11.)

Szó és ember 
Papp-Für János Árnyékapa című kötete, 
beszélgetés, megzenésített versek
Február 14. (kedd) 14.00 
FSZEK Börzsöny utcai könyvtára 
(Börzsöny utca 13.)

Az orgona titkai  
Látogatás a Kálvin téri 
református templomban
Február 15. (szerda) 14.00
Kálvin tér, bejárat a templom oldalajtaján
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött! Jelentkezés: idosugy@ferencvaros.hu, 
215-1077/392

Sakk-klub
Február 7., 14. (kedd) 10.00 
FMK (Haller utca 27.))

Német társalgási klub
Február 7., 14. (kedd) 10.30
FMK (Haller utca 27.)

Festőklub
Február 7., 14. (kedd) 13.00 
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss utca 5.)

Gyógytorna  
Február 1., 8., 15. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház utca 17/B)
FMK (Haller utca 27.)

Táncklub  
Én táncolnék veled… 
Február 1., 8., 15. (szerda) 14.00 
FMK (Haller utca 27.)

3-1-2 meridiántorna  
Február 1., 8., 15. (szerda) 15.30
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti 
energiajóga időseknek

Február 2., 9. (csütörtök) 10.00 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

Vízitorna
Február 3., 10. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester utca 19.)
Weöres Sándor Iskola uszodája 
(Lobogó u. 1.)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra!
Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javaslataikat programjainkkal kapcsolatosan az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen vagy  a 215-

1077/392-es telefonszámon várjuk.

A kezdő, középhaladó és haladó angolnyelv-
tanfolyam, a kezdő németnyelv-tanfolyam, a 
chikungtanfolyam, a kezdő és haladó számí-
tógép-kezelői tanfolyamok, illetve az Erics-
son haladó internetfelhasználói tanfolyama 
a regisztrált résztvevők számára a meghir-
detett időpontokban és helyszíneken kerül 
megtartásra.

Idősügyi programajánló

Kiemelt rendezvények
• A régi kínai emberektől fennmaradtak 

olyan technikák, amelyekkel egyszerűen 
és könnyen megőrizhető egészségünk. 
A legrégebbi, 2500 éves orvosi tanul-
mányban ez olvasható: ha az ember csak 
akkor megy orvoshoz, amikor a beteg-
ségtünetek már megjelentek, az olyan, 
mintha a hadvezér akkor kezdene fegyvert 
kovácsolni, amikor már áll a háború.  De 
hogyan kovácsoljunk fegyvert magunk-
nak? Egyáltalán tudjuk-e gyógyítani 
saját testünket? Lehet, hogy mindenki-
nek megvan az öngyógyító képessége? 
Ezekre a kérdésekre is keressük a választ 
a Mindentudás Akadémiája február 6-i 
előadásán Eőry Ajándokkal.

• Február 7-én teadélutánra invitáljuk az 
érdeklődőket, ahol a Magyar Gerontoló-
giai és Geriátriai Társaság főtitkárának 
vidám és boldog időskorról szóló előadása 
után Magyar Róbert operaénekes szóra-
koztatja népszerű dalokkal a résztvevőket. 
A program ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött. Jelentkezés: idosugy@ferencvaros.
hu vagy 215-1077/392.

• A Kálvin téri református templom 
három évvel ezelőtt teljesen megújult 
belülről, majd egy évvel később újra 
megszólalt a 185 éves, eredeti állapotá-
ban helyreállított műemlék orgona is. A 
művészi és liturgikus célokra egyaránt jól 
használható, a templommal egyidős hang-

szerben különleges korabeli szerkezeti és 
technikai megoldások láthatók, az orgona 
hangja pedig még régebbi korok, a barokk 
hangzásvilágát közvetíti felénk. Február 
15-én az érdeklődők megismerkedhetnek 
az orgona és a neki helyet adó templom 
titkaival. A program ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött. Jelentkezés: idosugy@
ferencvaros.hu vagy 215-1077/392.

• Én táncolnék veled… Ha Ön is így van 
ezzel, szeretettel várjuk táncklubunk 
foglalkozásain szerdánként az FMK-ban, 
ahol megismerkedhetnek a legnépszerűbb 
táncfajták lépéseivel és szakértő oktatónk 
vigyázó szemei előtt sajátíthatják el azt. 
A jó hangulat és a jó társaság garantált!
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Pesti srácok emlékműve
Az Összefogás Újbudáért Egyesület az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett 
programsorozat részeként kiállítást rendezett Svindt Ferenc festőművész alkotásaiból a Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyűjteményben. A március 11-éig látogatható tárlat fővédnöke Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere, védnökei Kál-
lay Gáborné, Ferencváros alpolgármestere, valamint Nagyné Antal Anikó újbudai önkormányzati képviselő.

A január 20-i megnyitón Gönczi Ambrus, a gyűjtemény vezetője 
üdvözölte a megjelenteket, majd Újfalvy Szabó Zsolt, Az Összefogás 
Újbudáért Egyesület alelnöke mondott köszönetet Ferencvárosnak, 
amiért ideális kiállítóteret biztosított a tárlatnak a Ráday utcában.

A kiállítást Szakonyi Károly Kossuth- és József Attila-díjas író 
nyitotta meg, összekötve a képeket a 60 évvel ezelőtti eseményekről, 
és mindenekelőtt az akkoriban átélt érzelmekről szóló írásával. 

Svindt Ferenc képzőművész, bélyegtervező elmondása szerint 
hatéves volt a forradalom kitörésekor, de ilyen fiatalon is felfogta 
az események súlyát, hiszen családjában állandó téma volt a kom-
munista és a polgári értékrend szembenállása. A vegyes technikával 
készült alkotások egy kivételével mégsem az ’56-os történések fel-
lángoló időszakát jelenítik meg, hanem az utána maradt pusztítást, 
komor, üres utcaképeket, az emigráció keserűségét.

Visszatérő motívum a romos utcákon, sivár tájakon megjelenő 
színes Mickey egér figura, mely Amerikára utal, amely mindvégig 
beavatkozással hitegette a szabadságért harcoló, és életüket áldozó 
vagy hazájukat elhagyni kényszerülő forradalmárokat. „Sokan érez-
ték úgy, hogy minden ígéret csak Walt Disney hencegő, nagyszájú 
rajzfilmhősének szava volt.” – áll a kiállítás kiadványában.  

Központi szerepet tölt be a kiállítótérben a szovjet bevonulást, 
a forradalmat követő megtorlásokat és az álságos konszolidációt 
szimbolizáló „triptichon”, valamint a Pesti srácok emlékművének 

terve, mely méltó helyszínre és megvalósításra vár. A sebzett, egyik 
szárnyával a földön támaszkodó, a másikat pedig vitorlaként az 
égre emelő madarat formázó emlékmű terve szabadtéri színpadot 
és akadálymentesített játszóteret is magába foglal.

(forrás: ferencvaros.hu)

Mert úszni nemcsak a boldogságban, 
de a boldogságért is lehet!
A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány felhívása
• Van egy jó ötletetek, amit megvalósítanátok, ha lenne hozzá 

legalább egymillió forint támogatásotok?
• Szívesen kipróbálnátok magatokat egy tavaly sikerrel debütált, 

jó hangulatú adománygyűjtő programon?
• Bővítenétek támogatói körötöket és adatbázisotokat?
• Szeretnétek egy olyan támogatóval együttműködni, aki nem 

egy távoli „elefántcsonttoronyból” küldi a pénzt terveitekhez?
• Akartok velünk játszani és játékra hívni másokat is egy jó ügy, 

a saját jó ügyetek érdekében?

Ha igen, és Ferencvárosban lenne és/vagy ferencvárosiaknak 
(is) szólna ez a támogatásra méltó álomprojekt, jelentkezzetek 
a Swimathon 2017 közösségi adománygyűjtő eseményen való 
részvételre!

Tavaly, az első magyarországi Swimathonon négy civil szervezet 
javára összesen 7 és fél millió forint gyűlt össze, több mint 1000 
felajánlásból, 70 civil úszó részvételével.

Kiket várunk?
Civil közösségeket: bejegyzett civil szervezeteket és nem bejegyzett, 
informális csoportokat, amelyek Ferencvárosban működnek, vagy/
és IX. kerületieknek terveznek programot.

Mit kell tenni jelentkezéskor?
• Előzetesen tájékozódjatok arról, mi a Swimathon-rendezvény 

lényege, célja és formája.
• Töltsétek ki az online jelentkezési és projektbemutató adat-

lapot, és küldjétek el nekünk legkésőbb február 17., péntek 
éjfélig!

• Gondoljátok végig, hogy fel tudnátok-e kérni minimum 
15, maximum 20 barátot, ismerőst, kollégát, szimpatizánst, 
érintettet, támogató és együttműködő partnert, akinek annyira 
tetszik az ügyetek, annyira hisz benne és bennetek, hogy szí-
vesen úszna és kampányolna érte négy héten keresztül a saját 
ismeretségi körét megszólítva, egy közösségi adománygyűjtő 
kampányfelület segítségével.

A kiválasztott szervezetek képviselőit 2017. március 6. és 10. között 
meghívjuk egy személyes beszélgetésre. Kölcsönös együttműködési 
szándék esetén, maximum 6 szervezettel együttműködési szerződést 
kötünk, és elkezdjük a közös munkát. Amennyiben nem bejegyzett 
civil csoport projektje is elnyeri a kuratórium tetszését, úgy a rész-
vételt akkor tudjuk támogatni, ha a jelentkező legkésőbb március 
végéig egy, a programot befogadó, szerződésképes szervezetet talál, 
melyhez az FKA is szakmai segítséget nyújt.

A Swimathon 2017 eseményt június 17-én rendezzük meg.
További infók: ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu

E-mail: ferencvarosi.ka@gmail.com 
Irodai telefon: 06/70/397-9999

Várjuk jelentkezéseteket! 
Az FKA kurátorai

Szakonyi Károly és Svindt Ferenc 
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KULTÚRA

Roma táncház

Február 3. 17.00
Táncházvezető: Farkas Zsolt, 
a Khamoro Budapest Band vezetője
A belépés díjtalan!

Síbörze

Február 5. 9.00
Sí- és snowboardfelszerelések nagy választé-
kával, védőfelszerelésekkel, kiegészítőkkel
Kedvező árak, minőségi, széles választék, 
kedves eladók várnak Önre!
További információ: siborze@gmail.com
A belépés díjtalan!

LEGO- és DUPLO-
vásár és -játszóház

Február 11. 9.00
Belépő: 300 Ft

Baba-mama Börze

Február 11. 9.00
Baba-, gyerekruha- és játékvásár
A belépés díjtalan! 

Álarcosbál kortalanul

Február 16. 15.00
Zene, tánc, jelmezverseny
Sztárvendég: Aradszky László
Zenél: Tarnai Ágnes
A legötletesebb jelmezek díjazásban 
részesülnek
A belépés díjtalan, de kérjük, február 2-ától 
regisztrálni szíveskedjenek a 216-1300-ás 
telefonszámon! 
Az ülőhelyek elfoglalása 14 órától érkezési 
sorrendben történik. 

Magyar néptánc óvodásoknak

Új tanfolyam február 7-étől!
Korosztály: 3–7 éves korig
Várjuk azokat, akik szeretnének 

közösségben játszani, énekelni és táncolni, 
a magyar néptánc és népzene segítségével 
elsajátítani az alapvető mozgásformákat, és 
kíváncsiak ünnepi szokásaink felelevenítésére.                       
Keddenként 16.00–16.45
Részvételi díj: 1500 Ft/alkalom, 
4500 Ft/4 alkalmas bérlet 
Oktató: Ládonyi Veronika
Jelentkezés: ladonyiverus@gmail.com 
vagy 06/20/267-5944

Ferencvárosi Cimborák

Február 18. 10.00–13.00
Cimbora Játszóház verssel, dallal
11.00 A Cimbora-Trió farsangi interaktív 
minikoncertje
10.00–13.00 Cimbora Játszóház – Állatok 
farsangja 
Állatos babaszőnyegek, csirkeválogatás, tyú-
kos párosító, állatos kirakók, birkaterelgetés
A kézműves foglalkozáson állatos maszkot, 
fejpántot készítünk.
A belépés díjtalan!

A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAJÁNLÓJA

A remény adója
Mindannyian arra várunk, hogy egyszer csak ránk mosolyog 
a szerencse. Sokan közülünk hétről hétre öt kicsi ikszben bízunk, 
és abban reménykedünk, hátha a mi lottószámainkat húzzák ki. 
Hogyha nyernénk, megoldódna az életünk, megszűnnének anyagi 
gondjaink, utaznánk, a pénzből adnánk a rokonoknak, barátoknak, 
a többit pedig okosan befektetnénk.

A Prah két szereplőjével megtörténik az, amiről a legtöbben csak 
álmodunk: öttalálatosuk van a lottón. A nyertes szelvényt egy ka-
kaóporos, azaz prahos dobozba dugják, ám a félelmetes fecni fel-
szakítja bennük a mérgező múltat. A házaspár nem tud mit kezdeni 
az ölébe hullott lehetőséggel, hiszen nem vásárolhatják vissza az 
elmúlt éveket, és már nem válthatják meg közös jövőjüket sem. 

Január 14-én mutatták be a Karaván Színház és a Pinceszínház 
közös produkcióját, Spiró György Prah című komédiáját a Török Pál 
utcában. A kétszemélyes előadás különlegessége, hogy a darabban 
szereplő feleséget és férjet egy valódi házaspár: Nyári Szilvia és 
Nyári Oszkár alakítja, a zenét pedig Szirtes Edina Mókus és Rozs 
Tamás élőben szolgáltatja.

Az előadás – amit Tóth Géza rendezett – további két alkalom-
mal: február 4-én és március 5-én 19 órától lesz megtekinthető a 
Pinceszínházban.
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Előzetesben a Kálvin téri rabló
Rablás kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 
eljárást M. Dezső 25 éves budapesti lakos ellen a ferencvárosi 
rendőrkapitányság. A férfi január 12-én este a Kálvin téri alul-
járóban egy BKK-jegykiadó automatát rongált. Cselekedetében 
egy járókelő megpróbálta megakadályozni, az elkövető azonban 
ököllel arcon ütötte, majd el akarta venni a pénztárcáját. A sértett 
a biztonsági szolgálat munkatársától kért segítséget, aki értesí-
tette a rendőrséget. A járőrök az elkövetőt a helyszín közelében 
elfogták, majd előállították a IX. kerületi kapitányságra, ahol 
gyanúsítottként hallgatták ki. Az illetékes bíróság január 14-én 
elrendelte M. Dezső előzetes letartóztatását.

Újabb díler került rács mögé
A IX. kerületi rendőrkapitányság eljárást folytat G. Péter 25 éves 
budapesti lakos ellen kábítószer-kereskedelem bűntett megalapo-
zott gyanúja, valamint 2 fő ellen drog birtoklása miatt. A nyomozók 
január 21-én az esti órákban bűnügyi portyaszolgálatuk során 
vontak intézkedés alá két férfit, akik ruházatából kábítószergya-
nús növényi anyagmaradvány került elő. Mivel gyanú merült fel 
arra vonatkozóan, hogy részükre a drogot G. Péter értékesítette, 
nevezettnél házkutatást tartottak. Ennek során 17 pakett zöld 

növényi törmeléket találtak és foglaltak le. A férfit a nyomozók 
a rendőrkapitányságra előállították, gyanúsítottként kihallgatták, 
majd őrizetbe vették. Előzetes letartóztatását az illetékes bíróság 
január 24-én elrendelte.

Vádemelést javasolnak a szurkálóval szemben
Az életvédelmi nyomozók a napokban zárták le annak a férfinak 
az ügyét, aki még 2016 májusában életveszélyesen megsebesítette 
egy ismerősét. A gyanú szerint a 20 éves L. Márk és a sértett május 
28-án este találkozott a Mester utca–Vágóhíd utca sarkán, majd 
egy korábbi nézeteltérés miatt vita alakult ki közöttük. A szóváltás 
során a férfi háromszor megszúrta 40 éves ismerősét. A sérült a 
közelben álló autójával elmenekült, és bement egy kórházba, ahol 
az orvosok megállapították, hogy szúrt sérülései életveszélyesek, 
majd értesítették a rendőrséget. A BRFK Bűnügyi Bevetési Osztá-
lyának munkatársai L. Márkot még aznap este a Blaha Lujza téren 
elfogták és őrizetbe vették. A rendőrség az életveszélyt okozó testi 
sértés bűntett miatt vele szemben folytatott nyomozást lezárta, az 
iratokat pedig – vádemelési javaslattal – megkülde az illetékes 
ügyészség részére.

RENDŐRSÉGI híREK

JOGA VAN TuDNI!

Az adásvételi szerződés főbb szabályai

Mindannyian szoktunk vásárolni, a vásárlás 
tárgya pedig rendszerint ingóság (kézzel 
fogható dolog), sokkal ritkábban ingatlan. 
Ha a boltban veszünk valamit, tulajdonkép-
pen adásvételi szerződést kötünk: a dolog 
tulajdonjogát megszerezzük, cserébe vé-
telárat kell fizetnünk. Vásárolni rendszerint 
nagykorú személyek szoktak, 18 év alattiak 
ritkábban. A Polgári Törvénykönyv szerint 
korlátozottan cselekvőképes kiskorú (az 
a kiskorú, aki a 14. életévét betöltötte és 
nem cselekvőképtelen) jognyilatkozatának 
érvényességéhez törvényes képviselőjének 
hozzájárulása szükséges. A korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú azonban törvényes 
képviselőjének közreműködése nélkül is 
megköthet a mindennapi élet szokásos szük-

ségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb 
jelentőségű szerződéseket (például élelmi-
szer-vásárlás).

Ezeknél nagyobb probléma adódhat az in-
gatlanra megkötött adásvételi szerződések-
nél – már csak a forgalmi értékre tekintettel 
is. Ezért érdemes tisztában lenni az előleg, 
illetve a foglaló fogalmával. Mindkettő szer-
ződést biztosító intézmény, mégis jelentős 
különbség van köztük. A vevő – a felek meg-
állapodása alapján – fizethet foglalót vagy 
előleget. Amennyiben a vevő a szerződés-
szegő, akkor mind az előleg, mind a foglaló 
összegét elveszíti. Ha viszont az eladó szegi 
meg a szerződést, akkor az előleg összegét 
szimplán, a foglaló összegét azonban duplán 
kell visszafizetnie! 

A felek – bármelyikük olyan szerződéssze-
gése esetére, amelyért felelősséggel tartozik 
– a másik részére történő pénz fizetésében 
is megállapodhatnak. Ezt hívjuk kötbérnek. 
(Például, ha a vevő a vételárhátralékot ké-
sedelmesen teljesíti, napi kötbért köteles 
fizetni az eladó részére a teljes vételár ki-
egyenlítésének napjáig.) Ez utóbbi esetben 
– kötbérfizetés mellett – a felek abban is 

megállapodhatnak, hogy bizonyos idő, pél-
dául 30 nap késedelem után a nem szerző-
dést szegő fél a szerződéstől – a szerződéses 
viszonyok rendezése mellett – egyoldalú-
an elállhat. A szerződés felbontásáról vagy 
megszüntetéséről szóló megállapodást írásba 
kell foglalni.

Az ingatlan adásvételi szerződést szintén 
írásba kell foglalni, ügyvédi vagy közjegyzői 
ellenjegyzést igényel, a vevő tulajdonjogá-
nak bejegyzéséhez pedig az iratokat be kell 
nyújtani az illetékes földhivatalba, amely 
eljárás díjköteles. Különösen ingatlanvásár-
lásnál merülhet fel a jelentősebb összeget is 
felemésztő vagyonszerzési illeték, amely 
megfizetése a vevőt terheli, kiszámításá-
nak részleteit az illetékekről szóló 1990. 
évi XCIII. tv. tartalmazza. Az eladó terhére 
adófizetési kötelezettség merülhet fel, ennek 
részleteit az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. tv. tartalmazza. A jogügyletek megkö-
tése előtt érdemes ezekkel is tisztában lenni.

Dr. Niklai Zoltán családjogi szakjogász
1098 Budapest, Lobogó u. 5. II. lph. 

06/70/770-0510
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TÁJÉKOZTATÓ: ELEKTRONIKuS üGyINTÉZÉS 

Tisztelt Ügyfeleink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy január 
23-ától újabb, interneten elérhető „ügyfélablak” 
kényelmi szolgáltatást vezettünk be. Ennek se-
gítségével a ferencvárosi lakosok elektronikus 
úton is igényelhetik 2017. évi lakossági parko-
lási engedélyüket.

A korábbiakban már megszokott ügyintézési 
formák mellett a lakásonkénti első autóra vo-
natkozó éves lakossági várakozási engedélye-
ket a http://ugyfelablak.ferencvarosiparkolas.
hu webhelyen a nap 24 órájában elektronikus 
úton is igényelhetik, ügyfélszolgálati irodánk 
személyes felkeresése nélkül. 

Rövid regisztrációt követően a ferencváro-
si állandó lakóhellyel rendelkező gépjármű-
üzembentartóknak, illetve -tulajdonosoknak a 
szükséges adatok megadásán kívül nincs egyéb 
teendőjük! Nem kell dokumentumokat, igazolá-

sokat csatolni, nem szükséges nyomtatványokat 
kitölteni, így lényegesen egyszerűsödik az ezzel 
kapcsolatos adminisztráció. 

Az igénylés során minden lényeges informá-
cióról az Ön által megadott e-mail címen adunk 
tájékoztatást, továbbá – elfogadott kérelem ese-
tén – a várakozási hozzájárulást is elektronikus 
úton juttatjuk el Önökhöz.

Bízunk benne, hogy örömmel fogadják új ké-
nyelmi szolgáltatásunkat!

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
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)

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.

PARKOLÁSI DIVÍZIÓ

BUDAÖRSI székhelyű,
élelmiszergyártással
foglalkozó cégünk 

munkatársakat keres 
betanított munkára.

Keresünk továbbá árufeltöltő
és raktáros kollégákat is.

Modern környezet,
versenyképes juttatások,

utazási bérlet térítés.
Várjuk jelentkezéseiket 

a 06-20-510-7686-os számon
minden hétköznap 

10-14 óra között, illetve 
az info@khellfood.hu címen.
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Ferencváros Önkormányzata  
és a közterület-felügyelet 

által közösen üzemeltetett, 
egyszerűsített panaszbejelentés 

és lakossági kapcsolattartás 
céljából létrehozott, 0–24 óráig 
ingyenesen hívható zöldszám: 
06/80/399-999



Ferencváros16 KÖzÖSSÉg

Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi 
babák fotóit a szerkesztoseg@ferencvaros.hu

e-mail címre Gólyahír jeligével!

Lőrincz Benedek Leó 
(2016. október 9.)

Kövesdi Botond Tamás 
(2016. november 7.)

Serbán Gréta 
(2016. május 8.)

Farkas Milán 
(2016. május 8.)

Horneac Molli 
(2016. november 30.)

Pály Laura 
(2016. június 28.)

Dúzs Levente 
(2016. június 8.)

Sztaskó Zádor 
(2016. október 27.)

FERENCVÁROSI GÓLyAhíR REJTVÉNy


