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Óriási érdeklődés mellett zajlott  
a Ferenc téren április 8-án 
megrendezett első Húsvétváró 
Vásár és Tojásfestő Műhely. 

Köztisztaság  
A Ferencvárosi Közterület-
felügyelet intézkedéssorozatának 
köszönhetően csökken az illegális 
hulladéklerakás a kerületben. 5

Május 22-éig lehet rendelkezni az 1+1 százalék adófelajánlásról szja-bevallási formától függetlenül. Részletek a 15. oldalon.

A vers ünnepe Ferencvárosban
A IX. kerület idén is egész napos, egyedülállóan gazdag programsorozattal tisztelgett leghíresebb szülötte, illetve  
a Költészet Napja előtt április 11-én. Az ünnepség egy felemelő epizódjáról drónvideó is készült.

A rendezvények sora a két esztendővel ez-
előtt átadott, tavaly az Év kiállítása díjat 
elnyert József Attila Emlékhelyen, valamint 
annak udvarán kezdődött. A szavalattal, 
énekkel, illetve rendhagyó produkciókkal 
színesített esemény részeként átadták Fe-
rencváros József Attila Díját is.
Tudáspróba és mobilapplikációs séta 
Az első programpont a felsősök és közép-
iskolások számára reggel 9 órától megren-
dezett okostelefonos vetélkedő volt. Az öt-
állomásos megmérettetésen a helyi iskolák 
csapatainak József Attila életének ferencvá-
rosi helyszíneinél berendezett állomásokon 
kellett feladatokat megoldani: többek közt 
keresztrejtvény kitöltése, a költő életesemé-

nyeinek sorba rendezése és memóriajáték 
várta a vállalkozó kedvű fiatalokat. A di-
ákok a Márton utca–Mester utca–Ferenc 
tér–Gát utca útvonalon haladva, a „József 
Attila Ferencvárosban” applikációt hasz-
nálva tehettek szert a szükséges tudásra. 
Az állomások mindegyikén a Ferencvárosi 
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat egy-
egy képviselője segédkezett.
Megemlékezés, díjátadó és koszorúzás
Az okostelefonos vetélkedő díjkiosztója 
után Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának kultúráért felelős állam-
titkára tartotta meg ünnepi beszédét. – Jó-
zsef Attila gondolatvilága kimeríthetetlen 
tárház – méltatta a költőt, majd felvetette: 

vajon mit jelentett 1905-ben, 1937-ben, és 
mit jelet ma egy vers? – Más társadalmi 
funkcióval bírt, ez bizonyos, ám a poéma 
a lélek pótolhatatlan szükségessége maradt 
napjainkra is. A vers a gondolatok táplá-
lékforrása, mondandója esszencia, amely 
az értelmezés sokszínű lehetősége miatt az 
olvasót is gondolkodásra készteti. Ne fe-
ledjük, hogy a könnyűzenei dalok szövege 
vagy a manapság népszerű slam poetry is 
az irodalomhoz tartozik. Cél a költemények 
népszerűsítése, hozzáférhetőségük bővíté-
se, amit az ilyen programok is szolgálnak. 
Ezért Magyarország Kormánya 2017-ben 
842 millió forintot fordít a költészet támo-
gatására – közölte. Folytatás a 2. oldalon 

Megemlékezést tartottak  
a holokauszt magyarországi  
áldozatairól a Páva utcai 
Holokauszt Emlékközpontban.

EMléKNAP 
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Folytatás a címlapról:
Az államtitkár végül megköszönte Ferenc-
város Önkormányzatának, hogy ilyen szín-
vonalasan őrzi József Attila örökségét. – Le-
gyen a vers mindenkié! – zárta felszólalását.

Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum 
idén hivatalba lépett igazgatója szerint a kü-
lönféle okoseszközöket sok mindenre lehet 
használni. Felidézte közelmúltbéli emlékét, 
amikor a kortárs költő, Szabó T. Anna frissen 
befejezett versét telefonjáról olvasta fel egy 
összejövetelen. – A Költészet Napján József 
Attila hazaszeretetét és modern világ iránti 
érzékenységét ünnepeljük. A mindennapos 
versolvasás fantasztikus lelki adomány, 
amely gondolatszövevényekre ad lehető-
séget. Olvassunk verseket, sőt, akár írjunk 
is! – bátorította a közönséget az igazgató.

Az esemény végén Bácskai János átadta a 
kiállítás kurátorának, a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum 35 éve kitartó munkatársának, H. Bagó 
Ilonának Ferencváros József Attila Díját. 
A tavaly az Év kiállítása elismerést elnyert 
tárlat rendezőjét a polgármester méltatta, 
kiemelve, hogy H. Bagó Ilona az építkezés 
alatt is következetesen kiállt az emlékhely 
érdekeiért.

– Két szakmai elismerés után most úgy 
érzem, Ferencváros közössége is befogadott. 
Az emlékhely kialakítása a legjobb emlé-
keim közé tartozik – fogalmazott köszönő-
beszédében a díjazott. – A kiállítás közös 
produktum – mondta, majd megköszönte a 
képviselő-testület tagjai és a polgármester 
segítségét, akik nem csupán anyagilag, de 
emberileg is támogatták a projektet. 

Az esemény zárásaként a megjelentek ko-
szorúkat helyeztek el József Attila emlék-
táblájánál, Koch Kata ifjúsági polgármester 
pedig meglocsolta a kertbe tavaly ültetett 
körtefát. Lázár Balázs színművész vezeté-
sével az egybegyűltek közösen elszavalták 
a Szólt az ember című József Attila-verset, 

majd a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános 
Iskola énekkara adta elő a nemrégiben 
Oscar-díjat kapott Mindenki című film-
ben hallható kórusművet, a Bodzavirágot, 
amely közben a Leövey Klára Gimnázium 
diákjai egy hatalmas József Attila-portrét 

formáztak élő képként az udvar közepén. 
Erről drónvideofelvétel is készült, amely 
megtekinthető a www.ferencvaros.hu hon-
lapon, valamint a kerület Facebook-oldalán.

ünnepség a József Attila-lakótelepen 
Délután fél kettőkor a Mária Valéria té-
ren, a József Attila-emléktáblánál tartott 
koszorúzáson Sajó Ákos képviselő, a rész-
önkormányzat elnöke mondott beszédet, 
a megemlékezést a Kőrösi Csoma Sándor 
Kéttannyelvű Általános Iskola műsora szí-
nesítette.

Kiállításmegnyitó
A Ráday utcai Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyűjteményben hirdették ki a Költészet napi 
versillusztrációs pályázat eredményét. A díj-
átadón részt vett Bácskai János is, aki el-
mondta, számára ez az év kiállítása. Ferenc-
város polgármestere örömének adott hangot, 
hogy a teljes fővárosra kiírt pályázat akkora 

sikernek örvend, hogy mára már kinőtték 
a helytörténeti gyűjteményt. Sipos Endre 
művésztanár, a zsűri elnöke felszólalásá-
ban a több száz pályaművet benyújtó diák 
munkáját, technikai felkészültségét méltatta, 
egyúttal megköszönte a felkészítő tanárok 
és a szülők segítő támogatását.

Programok a Pinceszínházban 
A Magyartanárok Egyesületén keresztül 
meghirdetett szakmai konferencián el-
sőként Márkus Zsolt tartott előadást. Az 
MTA SZTAKI eLearning osztályvezetője 
üdvözölte a Ferencváros Önkormányzatával 
kialakított kapcsolatot, melynek részeként 
két mobilapplikációt is kifejlesztettek. A 
2015-ben megalkotott „József Attila Ferenc-
városban” a költő életének IX. kerületi hely-
színeit mutatja be, az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulójára készült 
alkalmazás pedig a forradalmi események 
ferencvárosi helyszíneire kalauzolja el az 
érdeklődőket.

Gálik Zsófia, a TANEXT Akadémia tanára 
a mobileszközök iskolai oktatásban való 
használatát ismertette meg a jelenlévőkkel. 
A DigiDili elnevezésű tanórán ráadásul több 
tantárgyat is össze tudnak kapcsolni: törté-
nelem, társadalomismeret, magyar nyelv 
és kommunikáció, irodalom, valamint az 
informatika alkot egy kerek egészet. A 21. 
századi technikai vívmányokat előszeretettel 
alkalmazó fiatalok így a virtuális világon 
keresztül találkozhatnak a tananyaggal.

Szintén a teátrum adott otthont egy pó-
diumbeszélgetésnek; a Magyar Költészet 
Napjának történetéről Lázár Balázs, a Pin-
ceszínház irodalmi referense beszélgetett 

Tarján Tamás irodalomtörténésszel és Falusi 
Márton József Attila-díjas költővel.

Gálaműsor és Hobo az FMK-ban
Az eseménysorozat este, a Ferencvárosi Mű-
velődési Központban (FMK) folytatódott az 
V. Ferencvárosi József Attila Versfesztivál, 
illetve a József Attila mindenkiNET 2017 
online videopályázat díjátadó gálaműsorá-

Kállay Gáborné, Bácskai János, Prőhle Gergely, H. Bagó Ilona és Hoppál Péter
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val. A rendezvényen felváltva hangzottak 
el a versfesztivál győzteseinek szavalatai, 
valamint kerültek levetítésre a videopályázat 
nyertes alkotásai. A díjazottak a sakkterem 
színpadán vehették át jutalmaikat az önkor-
mányzat, valamint a Pinceszínház vezetőitől.
Az V. Ferencvárosi József Attila  
Versfesztivál győztesei:
• Általános iskola, alsó tagozat: Beregszászi 

Borisz (Petőfi Sándor: Szeget szeggel)
• Általános iskola, felső tagozat: Gregosits 

Péter (Békés Márta: Vers a versmondó 
versenyről)

• Felnőtt kategória: Borbély Mihály (Dsida 
Jenő: Kettétört óda a szerelemhez)

• Nyugdíjas hölgy kategória: Szűcsné Ba-
ráth Zsófia (József Attila: Rejtelmek)

• Nyugdíjas férfi kategória: Mach András 
(Jónás Tamás: Anyu utoljára)

József Attila mindenkiNET 2017  
online videopályázat győztesei:
• Közönségdíjas: Bukj föl az árból  

(Tarr Milán és Szőnyi Máté)
• Polgármesteri különdíjas: Istenem  

(Csalogány Iskola, III. kerület)
• Legjobb ferencvárosi alkotás: Tiszta 

szívvel (Ábrahám Szabolcs Soma, Fehér 
Gábor, Jakab Tamás, Nagy Leila, Nagy 
Norbert, a József Attila Általános Iskola 
diákjai)

• 3. helyezett: Medáliák (Vojtek Lili)
• 2. helyezett, holtversenyben: A számokról 

(Pestújhelyi Általános Iskola) és A szere-
lem (Tirpák Orsolya)

• 1. helyezett: A nagy városokat (Berényi 
Sarolta és Lábadi Brigitta, vajdasági di-
ákok videója)

Az egész napos programsorozat az FMK 
színháztermében Földes László Hobo Tu-
dod, hogy nincs bocsánat című József Attila-
estjével zárult. A majd’ egyórás, telt házas 
előadás méltó befejezése volt Ferencváros 
Költészet napi ünnepi megemlékezésének.

– A Költészet Napján nem költhetnénk nekem  
egy új okostelefonra, papa?!

Z generáció

A József Attila Versfesztivál győztesei
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Csökken az illegális szemétlerakás  
a kerületben
Ferencváros már hosszú ideje küzd a szabálytalan hulladékle-
rakások ellen, az önkormányzati vezetés pedig év elején totális 
harcot hirdetett a városképet, valamint az itt élők komfortér-
zetét negatívan befolyásoló köztisztasági szabálysértésekkel 
szemben. A szemétügyben érintett szervek hatékony együttmű-
ködése nyomán gyorsan jelentkeztek is az első sikerek. Kame-
rás megfigyelés, tettenérésre szakosodott járőrpáros szolgálatba 
állítása és 24 órás zöldszám: a Ferencvárosi Közterület-felügye-
let intézkedéssorozatának hála már a statisztikákban is meg-
mutatkoznak az eredmények. 

Lapunknak Bartos Barbara, a Ferencvárosi 
Közterület-felügyelet jogi igazgatóhelyette-
se számolt be az első negyedév eredménye-
iről. Elmondta, idén januárban elhárult az 
illegális szemétlerakással szembeni fellépés 
egyik jogi akadálya: a közterület-felügyelők 
már helyszíni bírságot is kiszabhatnak, míg 

korábban csupán jegyzőkönyvet vehettek fel 
a szabálysértésről. Munkájukat támogatja 
az is, hogy a Térfelügyeleti Szolgálat két 
hónapja külön vezetés alatt, hatékonyabb 
struktúra szerint működik, így a fix telepí-
tésű és a mobilkamerák fokozottan figyelik 
az ismert illegális szemétlerakók környékét. 

– Amint a szolgálat bejelentést kap, vagy 
a monitoron keresztül észleli az elkövetést, 
azonnal a helyszínre küld egy járőrt. Eköz-
ben a kamerákon át megpróbálják lekövetni 
a helyszínről távozó tettest – magyarázta 
a felügyelet munkáját az igazgatóhelyet-
tes, aki arra kérte a lakosságot, ha illegális 
hulladékkihelyezést észlelnek, azonnal je-
lentsék be azt a 24 órában ingyenesen hív-
ható zöldszámon (06/80/399-999). Bartos 
Barbara arról is tájékoztatott, hogy az első 
negyedévben 15 esetben  gépjárművel – így 
rendszám alapján azonosítható –, 74 esetben 
pedig ismeretlen személy által elkövetett 
köztisztasági szabálysértés miatt kezdemé-
nyeztek eljárást.

Február óta végzi munkáját az a reagáló 
egység, amely a tettenérésre szakosodott. 

– Az ötlet onnan jött, hogy az egyik, hajlék-
talanokkal foglalkozó felügyelőnk elkezdett 
füleseket kapni a lakóktól arról, hol raknak 
le illegális szemetet a teherautók. Melléad-
tunk egy kollégát, így felderítő járőrpárként, 
főként éjszaka és hajnalban figyelik a gyanús 
területeket. A járőrpár megvárja, amíg a le-

rakás megkezdő-
dik, videofelvételt 
készít az esetről, 
majd tetten éri a 
szabálysértőket, 
és természetesen 
visszaviteti velük 
a szemetet – tájé-
koztatott a vezető. 

A közterületesek 
ezen kívül folya-
matosan járőröz-
nek is, a felfede-
zett lerakásokat 
regisztrálják, és 

kezdeményezik elszállíttatásukat. Az ille-
gális szeméttel erősebben fertőzött területek 
közé tartoznak a kamerák látóteréből ki-
maradó külterületek, de a legtöbb szemetet 
a lakóövezetek szelektív hulladékgyűjtői 
mellé pakolják le. 

A két hónap alatt 11 tettenéréssel és 520 ezer 
forint helyszíni bírság kiszabásával büszkél-
kedő járőrpár azokra a nagyhalakra utazik, 
akik teherautóval szállítják ide a többnyire 
lakásfelújításból származó építési, bontási 
törmeléket. Mindennek eredményeként kezd 
csökkenni az illegális lerakás a kerületben.

– Valószínűleg elterjedt, hogy Ferencvá-
rosban már nem olyan könnyű elhelyezni a 
szemetet – tette hozzá Bartos Barbara, aki 
arról is beszámolt, hogy az illegális hulla-
dékkihelyezők felderítése mellett a járőrpár 
három, hajléktalanokkal érintett helyszínt 
számolt fel, ahonnan kilenc főt helyeztek el 
szállásokra. Továbbá öt esetben nyújtottak 
elsősegélyt vagy hívtak mentőt állampol-
gárokhoz, melyből két alkalommal – szív-
masszázs alkalmazásával – életet mentettek. 

Az igazgatóhelyettes kitért arra is, javasol-
ták a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-nek, 
hogy felmatricázással, kitáblázással hívják 
fel a lakosság figyelmét arra, hogy a sze-
lektív hulladékgyűjtő szigetek mellé tilos 
szemetet elhelyezni, ez ugyanis szabály-
sértésnek minősül, mellyel szemben bírság 
szabható ki, továbbá kérték a szelektív hul-
ladékgyűjtők gyakoribb ürítését is.     

T. D.

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellé tilos szemetet elhelyezni, ez  
ugyanis szabálysértésnek minősül, mellyel szemben bírság szabható ki!
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Családi nap a Ferenc téren
Hatalmas érdeklődés mellett zajlott április 8-án a Ferencváros Önkormányzata és a Ferenc tér Klub által rendezett első 
Húsvétváró Vásár és Tojásfestő Műhely. A Költők futását is magába foglaló egész napos rendezvényt az országos médiu-
mok is figyelemmel kísérték.

A tavaly megújult, zsú-
folásig telt Ferenc téren 
megtartott esemény prog-
ramjában többek közt 
gyerekszínházi előadás, 
kézműves foglalkozás, 
gyermekrajz-kiállítás, to-
jásfestés, gyimesi csángó 
tojásírás, kosárfonás, arc-
festés, valamint helytör-
téneti sétával egybekötött 
tojáskeresés és nyuszi si-
mogatás is szerepelt. Az 
árusok tucatnyi standon 
kínálták portékáikat, aki 
pedig megéhezett, kürtős-
kalácsot, óriáspalacsintát 
és kézműves söröket kós-
tolhatott.

– A rendezvényt ferenc-
városiak szervezték ferenc-
városiaknak azért, hogy összehozzuk a kerületben élőket, illetve 
hogy testben és lélekben is felkészüljünk húsvétra, a kereszténység 
legnagyobb ünnepére. Szeretnék köszönetet mondani a Ferenc tér 
Klub életre hívójának, Berczeli Péternek; Kiss Bernadette-nek, a 
Vertikaland Baba-mama Klub vezetőjének; Békési-Vanek Annamári-
ának, a 9. kerületi anyukák és apukák közössége Facebook-csoport 
kitalálójának és üzemeltetőjének; Kovács Flórának, a Vekni pékség 
tulajdonosának; Varga Balázsnak, az FMK munkatársának; a Pancs-
gasztroplaccnak, a Food Truck Udvarnak, valamint az Élesztőház-
nak, hogy hétről hétre ségédkeztek a szervezésben – nyilatkozta 
a rendezvény háziasszonya és főszervezője, Kulpinszky Eleonóra 
önkormányzati képviselő.

Délelőtt Bácskai János polgármester köszöntötte az egybe-
gyűlteket, majd a kicsik a Hahota Gyermek Színház előadásában  

A piros tojás legendáját 
nézhették meg, ezt köve-
tően pedig próbára tehették 
ügyességüket a különböző 
tojásfestési technikákkal. 
A Tojásfestő Műhelyt idén 
Tankó Anna emlékére 
szervezték, aki két alka-
lommal is tanította a helyi 
gyerekeket a hagyományos 
tojásírásra: 2014-ben a Jó-
zsef Attila-lakótelepen a 
termelői piacon, 2015-ben 
pedig itt, a Ferenc téren. Az 
elkészült tojásokat Kovács 
Zoltán kosárfonó segítségé-
vel saját készítésű tojástar-
tókosárba helyezhették, az 
alkotások egy másik része 
pedig felkerült a húsvéti 
tojásfára. 

Szebbnél szebb rajzok érkeztek Az én húsvétom címmel meghirde-
tett gyermekrajz-pályázatra, még a József Attila-lakótelepi óvodások 
is szép számmal küldtek pályaműveket. Az alkotásokat – mintegy 
120-at – ki is állították a pavilon körül.

A délután kiemelt eseménye a Költészet Napját és a hagyományos 
versmaratont „beharangozó” Költők futása volt, melyhez a tér körül 
kialakított futópálya ideális helyszínt biztosított. 13 kortárs poéta 
futotta le váltóban a maratoni távot József Attila gyermekkorának 
helyszínén. – Jelképes, hogy éppen itt rendezik meg a Költők fu-
tását, hisz nem vagyunk messze a Gát utca 3. szám alatti, tavaly az 
év kiállításának választott József Attila Emlékhelyétől, a magyar 
költészet betlehemi jászolától – mondta köszöntőjében Bácskai 
János, Ferencváros polgármestere.

(forrás: ferencvaros.hu)

Nyuszis játszóházzal alapozott az FMK
Óvodásoktól az iskolásokig, minden kerületi gyermek jól 
érezhette magát április 13-án a Ferencvárosi Művelődési 
Központ (FMK) magyar néphagyományokat játékos for-
mában bemutató húsvétváró szünidei játszóházában.  
A legkisebbek nyuszit simogattak, tojást festettek és tánc-
házi foglalkozáson vettek részt. 

– A húsvétra hangoló szünidei játszóház évek óta nagy siker, kö-
szönhetően annak, hogy a gyerekeket is érdeklő, vidám, játékos 
formában elevenítjük fel az ünnepi szokásokat – mondta lapunknak 
Nyerusay Viktória programkoordinátor. A szervezők idén óriási 
hungarocelltojást állítottak fel, melynek felületén a gyermekek egy 
húsvéti rajz formájában hagyhatták ott kézjegyüket. Legtöbben 
az arc- és a tojásfestő pult előtt álltak sorba, de a játszóház három 
animátora tojástartó-készítéssel, tojásdekupázsolással és textilnyu-
szi-készítéssel is szórakoztatta az apróságokat. 

A kézműves foglalkozások mellett élő nyuszikkal is találkozhatott 
a közönség, amelyeket meg is lehetett simogatni. A húsvéti játszóház 
délután hagyományos magyar táncházzal zárult, ahol Olasz György 

és Barátai húzták a talpalávalót. A minden csütörtökön gyerekeknek 
és családoknak tartott Höcögő Táncház vezetői ezúttal a húsvéthoz 
kötődő mondókákat, körjátékokat tanítottak, és természetesen ma-
gyar néptánclépeseket is el lehetett sajátítani.            T. D.
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A holokauszt áldozataira emlékeztek
Megemlékezést tartottak a holokauszt 
magyarországi áldozatainak emlék-
napján a Páva utcai Holokauszt Em-
lékközpontban. Köves slomó főrabbi 
az emlékezés fontosságát hangsúlyoz-
ta, melynek célja megtanítani a ma 
emberét a jó és a rossz felismerésére, 
a gyűlölet és kirekesztés elutasítására. 
simicskó István honvédelmi miniszter 
pedig arra figyelmeztetett, Európa 
óriási hibát követ el, ha hátat fordít 
zsidó-keresztény gyökereinek és ismét 
az önámítás csapdájába esik.

Az országgyűlés 2000-ben nyilvánította 
április 16-át a holokauszt magyarországi 
áldozatainak emléknapjává. – 1944-ben az 
Eichmann-kommandóval példásan együtt-
működő magyar közigazgatás és rendvé-
delem ezen a napon kezdte meg a gyűjtő-
táborok, gettók felállítását – emlékeztetett 
az elsőként felszólaló Grósz Andor, a Ho-
lokauszt Közalapítvány kuratóriumának el-
nöke. Az eseményen – amelyen túlélők, ál-
dozatok hozzátartozói, diplomáciai, civil és 
egyházi szervezetek vettek részt – az elnök 
elmondta, az emlékeztetésnek napjainkban 
különös jelentősége van, amikor kopasz neo-
nácikat látunk menetelni, de akkor is, amikor 
a katolikus egyházfő bocsánatot kér a zsidók 
ellen elkövetett bűnökért és elhatárolódik az 
antiszemitizmustól, vagy amikor üldözöttek 
megmentőit tüntetik ki. 

– A tisztánlátásért, a gyűlöletmentes jö-
vőért a társadalom minden tagjának szük-
séges megismernie a holokauszt történetét 
– jelentette ki, majd hozzátette: a zsidók 
szerették hazájukat és gazdagították Ma-
gyarország kultúráját, iparát, kereskedelmét. 
Sportolókat, tudósokat, művészeket adtak a 
honnak, akik magasra emelték hazánkat. – A 
nácik számára azonban ezek az értékek nem 

számítottak, bűnük megbocsájthatatlan, a 
feldolgozás viszont elengedhetetlen – fo-
galmazott. 

Köves Slomó, az Egységes Magyarországi 
Izraelita Hitközség vezetőrabbija arra hívta 
fel a figyelmet, hogy bár a holokausztemlé-
kezet a többségi társadalom életének részévé 
vált, a Medián felmérése szerint az elmúlt 
10 évben 10 százalékkal emelkedett a holo-
kauszttagadók száma hazánkban. – Ez arra 
int bennünket, hogy másképp emlékezzünk 
– tette hozzá a honvédelmi minisztérium 
tábori főrabbija. – A rossz ott van mindenki-
nek a szívében; az ember felelőssége, hogy 
mindig a jó mellett döntsön. Ehhez folya-
matos munka szükséges, amire meg kell 
tanítani a fiatalságot – vonta le a tanulságot.

– Az emlékezésnek rá kell döbbentenie 
arra, hogy az ember a legaljasabb emberte-
lenséget is képes elkövetni embertársaival 

szemben. Gyűlölet, kirekesztés, népirtás, 
emberiség elleni bűntettek, mérgező ideoló-
giák, ilyen volt a 20. század, amely soha nem 
látott kegyetlenséget és pusztítást hozott – 
idézte fel beszédében Simicskó István. – Ez 
azért történhetett meg, mert sokan becsukták 
a szemüket, és az önámítás csapdájába estek 
– mondta. A honvédelmi miniszter szerint 
ma is káosz fenyeget az illegális bevándor-
lás miatt, ezért közös felelősségünk, hogy 
megvédjük az országot és a kontinenst. Úgy 
véli, az Európai Unió hatalmas hibát követ 
el azzal, hogy hátat fordít zsidó-keresztény 
gyökereinek és a feledést választja. – Ha 
ezúttal is az önámítás csapdájába esünk, 
végórájához ér az európai civilizáció. A tör-
ténelem ugyanis azt mutatja, hogy a civilizá-
ciók összeomlását általában a radikálisok, a 
fanatikusok és a hitetlenek okozták – zárta 
érvelését a miniszter.                 

Búcsú a főorvos asszonytól
A Farkasréti temetőben kísérték utolsó útjára április 18-án dr. széles Klára 
gyermekfogorvost, aki március 23-án tragikus hirtelenséggel hunyt el.

Széles Klára 1967-ben, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen általános fogorvos 
diplomát, 1980-ban pedig gyermekfogszakorvos végzettséget szerzett. 50 évig dolgozott 
Ferencvárosban, 1982 óta a Mester utca 19. szám alatti Molnár Ferenc Általános Iskola ren-
delőjében főorvosként. Generációk nőttek fel a „keze alatt”, és bizony nemegyszer előfordult, 
hogy olyan szülő vitte hozzá kezelésre gyermekét, aki gyerekként maga is a páciense volt.

Munkájában a fájdalom gyors orvoslása mellett nagy hangsúlyt kapott a gyermekfogá-
szati megelőzés előadások, rendezvények, vetélkedők, szóróanyagok készítése által. Már a 
törvényi előírást megelőzve, 1970–1975 között kijárta a IX. kerületi Tanács és az iskolák 
vezetésénél, hogy a gyermekfogászati szisztémás ellátás ne csak az általános, hanem a 
középiskolás diákokra is kiterjedjen. Kezdeményezésére 1985-től lett fogászati röntgen, 
1996-tól pedig fogszabályozás a kerületben, így téve teljessé a ferencvárosi gyermekek 
európai szintű anyagokkal és eszközökkel történő ellátását. 

Széles Klárát Ferencváros Önkormányzata 2014-ben „Pro Sanitate” díjban részesítette.

szita szabolcs, simicskó István és Köves slomó

T. D.
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A rövidlátást nem lehet kinőni
Európában minden negyedik ember rövidlátó, és ez az arány várhatóan növekedni fog, mert a szem már egész fiatal 
korban folyamatos közeli használatnak van kitéve, különösen a rendszeres számítógép-használat és az okoseszközök, 
illetve az olvasásos tanulás miatt. A gyerekek gyakori szemészeti problémája még a kancsalság, valamint a veleszületett 
szürke- és zöldhályog, amelyet kisebb műtéti beavatkozásokkal már fiatalon jól lehet kezelni.

– A közhiedelemmel ellentétben a rövidlátás nem múlik el a kor 
előrehaladtával, vagyis nem lehet kinőni, ugyanis kialakulásának 
alapvetően anatómiai okai vannak, ezeket pedig szemtornával sem 
lehet befolyásolni – mondta Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis 
Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója. A professzor szerint 
1–1,5 dioptria felett mindenképpen szemüveg viselése ajánlott, és 
nem kell attól tartani, hogy a szem ettől „ellustul” és továbbromlik, 
ellenben az elhanyagolt rövidlátás komoly terhelést jelent a szemnek. 

A klinikaigazgató azt javasolja a gyerekeknek, hogy minél ke-
vesebb időt töltsenek a számítógép és a különböző okoseszközök 
képernyője előtt, mivel a közeli használat az úgynevezett alkalmaz-

kodási izmokat veszi igénybe, ami szintén okozhat rövidlátást, vagy 
fokozhatja a már meglévő rendellenességet. Viszont a szabadban 
tartózkodás vagy kirándulás, azaz amikor öt méternél messzebbre 
tudunk nézni, jót tehet a szemnek, mert az alkalmazkodási izmok 
ilyenkor nyugalmi állapotba kerülnek.

A szakember kiemelte, hogy bizonyos genetikai betegségek is 
gyakran jelentkeznek gyermekkorban, ilyen a veleszületett szürke-, 
illetve zöldhályog. Ezek elhanyagolása jelentősen ronthatja az élet-
minőséget, a korán – akár 2–3 hónapos korban – elvégzett műtéttel 
azonban elérhető, hogy a potenciálisan vakságra ítélt gyerekek teljes 
életet tudjanak élni.  (forrás: Semmelweis Egyetem)

Nyuszi-futás kétszer
Néhány éve az önkormány-
zat célként tűzte ki maga 
elé, hogy a kerületben élők 
számára minden hónapban 
valamilyen lehetőséget biztosít ingyenes sportolásra, 
testedzésre. Ezen belül is kiemelt feladat a fiatalok egész-
séges életmódra nevelése. Ennek szellemében tartottak 
„Nyuszi-futást” a belső- és középső-ferencvárosi óvodák 
és iskolák alsó tagozatos növendékei számára április 
7-én, a Ferenc téren. 

Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselő megnyi-
tóbeszéde, majd a közös, zenés bemelegítést követően 
a gyerekeknek a Sirályok Sportegyesület által, játékos 
akadályokkal felszerelt pályán kellett végigfutniuk, 
akik így megismerkedhettek a tájékozódási futással. A 
sportrendezvényt április 27-én, a József Attila-lakótelepi 
csöppségek számára is megszervezik.         M. K.

Felújítandó lakást vásárolnék saját rész-
re készpénzfizetéssel. Komfort nélküli is 
érdekel. 
Tel.: 06/70/635-0558.

Nyugdíjas női munkatársakat keresünk 
telefonos munkára Kálvin térhez közeli 
irodánkba. Bérezés: alap + jutalék. Tel.: 
06/70/431-5294, 215-1407.

BRIlIÁNs, ARANY, EzüsT, BoRos-
TYÁN FElVÁsÁRlÁsA EXTRA ÁRoN!
Dinasztiánk harmadik generációja vagyok. Hi-
szem, hogy a tisztességes magatartásnak van 
jövője! Bp., XI. ker., Fehérvári úti Csarnok, 
földszint, virágsor (Porcelán-Ezüst Üzlet).
Tel.: 209-4245.

Pesterzsébeti Gondozóházba keresünk tole-
ráns, időseket szerető, szakképzett ápolónőt. 
Jelentkezni önéletrajzzal a garamine@t-online.
hu címen lehet. Tel.: 06/20/397-0224.

Hamar elkapták a rablót
A IX. kerületi rendőrkapitányság nyomozást folytat E. István ellen, aki a visszajáró 
pénzért rabolt ki egy külföldi turistát. A nyomozás adatai szerint a sértett április 7-én 
a délutáni órákban, a Kálvin téri metró aluljáróban jegyet vásárolt egy automatából. 
Miközben fizetett egy ismeretlen odalépett hozzá, és a visszajáró pénzt követelte, 
majd miután megszerezte, menekülése érdekében megütötte. A ferencvárosi rendőrök 
röviddel a bűncselekmény elkövetése után beazonosították és elfogták E. Istvánt, akit 
előállítottak a IX. kerületi kapitányságra, ahol gyanúsítotti kihallgatását követően 
őrizetbe vették, és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására.

Kifosztókon csattant a bilincs
Kifosztás bűntett elkövetése miatt folytat nyomozást – előzetes letartóztatása mellett 
– D. Henrietta 23 éves és J. Gábor 19 éves budapesti lakos, illetve egy eddig isme-
retlen társuk ellen a ferencvárosi rendőrkapitányság. Az elkövetők megalapozottan 
gyanúsíthatók azzal, hogy február 9-én a 3-as villamoson, a IX. kerület illetékességi 
területén eltulajdonították egy alvó utas pénztárcáját. A nyomozók, személyismeret 
alapján, beazonosították a férfit és a nőt, majd április 7-én elfogták őket. Kihallgatásuk, 
őrizetbe vételük megtörtént, harmadik társuk azonosítása folyamatban van.

RENDŐRSÉGI HíREK
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Aranyos akrobaták
tizenharmadik alkalommal rendezte meg a Ferencváros 
akrobatikustorna-szakosztály a Fradi-kupa elnevezésű or-
szágos versenyt. Az Elek Gyula Arénában jól szerepeltek 
a zöld-fehérek fiataljai, három arany- és egy ezüstérmet 
szereztek.

A népligeti verseny egyben felmérő volt a válogatott kerettagok 
számára, így azon több ferencvárosi egység is érintett volt. Az FTC 
akrobatikus tornászai közül az újonc női páros az ötödik helyen 
végzett. A gyermek fiúpárosok mezőnyében a Varga Bátor–Varga 
Kolos duó nyerte meg a megmérettetést. Szintén a dobogó legfelső 
fokára állhatott fel az eredményhirdetésen az ifjúsági női hármasok 
viadala után a Király Jázmin, Horváth Emília, Búzási Anna trió. A 
serdülő II korosztályban a női párosoknál kettős ferencvárosi siker 
született, Varga Büszke Borbála és Vadász Virág győzött Ozsvár 
Klára és Búzási Éva előtt.

A magyar válogatottat felerészben az FTC sportolói alkotják, így 
négy egység vett részt a válogatón. Valamennyien szép, művészien 
kivitelezett gyakorlatokat mutattak be, így Meleg Dóra, a Ferenc-
város edzője joggal volt elégedett.    (m)

Újra az NB I-ben 
a férfi kézisek!
Minden labdajátékban arra vágynak az elsőségre hajtók, 
hogy már hetekkel a bajnokság vége előtt megszerezzék 
az aranyérmet. A Ferencváros férfi kézilabdacsapatának 
megadatott ez a dicsőség: a zöld-fehérek öt fordulóval  
az évadzárást megelőzően megnyerték az NB I/B Keleti 
csoportját, és feljutottak az élvonalba.

Az idősebb Fradi-szurkolók még emlékezhetnek arra, hogy 1977-
ben bronzérmes lett az MNK-ban, majd 1980-ban ezüstérmes az 
NB I-ben a Ferencváros férfi kézilabdacsapata. A rendszerváltás 
után a háttér gyengülése, illetve eltűnése azonban kieséshez ve-
zetett. Az akkori klubvezetés elengedte a szakosztályt, amely meg 
is szűnt. Egy ideig alacsonyabb osztályokban ugyan megjelent az 
FTC neve más kluboké mellett, de 2004-ig nem volt önálló gárda. 
Aztán a Hort SE jogán indultak a zöld-fehérek az NB II-ben, melyet 
megnyertek, csakúgy, mint a másodosztályt, ám anyagi okok miatt 
nem léptek feljebb. Később újabb gondok merültek fel, a fradisták 
azonban ismét újrakezdték, és egy ideig a PLER-rel közösen, majd 
egyedül játszottak. Az utóbbi években fokozatosan lépdelt előre az 
egyre erősebb Ferencváros, és a 2016/17-es sorozatot már a Keleti 
csoport bajnokesélyeseként kezdték.

Bár Adorján Gábor együttese játszott néhány szoros meccset, a 60. 
perc végén mindig a zöld-fehérek örülhettek. Mivel a legnagyobb 

rivális Algyő el-elhullajtott pontokat, egyre jobban érett az arany-
érem. A 21. fordulóban aztán biztossá vált, hogy az FTC előnye 
behozhatatlan, így a bajnoki cím mellett a feljutást is ünnepelhették 
a fradisták. Most már csak egy céljuk van Tuba Kovács Ervinéknek: 
százszázalékos teljesítménnyel végezni az élen.         

  M. S.

Birkózóaranyak
A bulgáriai Ruszéban 55. alkalommal rendezték meg a rangos nem-
zetközi sporteseményt. A 85 kg-os súlycsoportban Bácsi Péter, a 
Ferencváros sportolója kora délelőttől estig négy mérkőzést vívott, 
és valamennyin ő bizonyult jobbnak, így megnyerte a versenyt.

A Fradi utánpótláskorú birkózói is szőnyegre léptek, ők a tokodi 
Európa-bajnoki válogató viadalon szerepeltek. A kadett nőknél két 
fradista ünnepelhetett győztesként, a 65 kg-osok között Szabados 
Noémi, a 78 kg-osoknál Vámos Szabrina lett első, míg a 70 kg-os 
súlycsoportban Vajó Bernadett ezüstérmet szerzett.

A juniorfiúk mezőnyében négy érmet nyertek az FTC fiataljai. 
Váncza István a 60, Szabados Márton a 120 kg-os kategóriában 
végzett az élen, a 74 kg-os Gégény Dominik és a 85 kg-os Martin 
Bence pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

A bronzért pólóznak
A Ferencváros vízilabdacsapata a rájátszásban a negyedik helyen 
végzett, így az éllovas Egerrel mérkőzött meg a döntőbe kerülésért. 
A korábbi meccsek alapján egy Fradi-pont állt szemben négy egri-
vel, így egy újabb győzelem már a hevesiek továbbjutását jelentette 
volna. A két gárda Egerben csapott össze, és bár az elején még 
vezetett az FTC, a hazaiak fordítottak, és megnyerték a meccset, 
ezzel a párharcot is. Tegyük hozzá, bár jobb volt a tavalyi ezüstér-
mes, azért akadt néhány érdekes játékvezetői ítélet.

A 2016-ban negyedik helyezett zöld-fehérek idén a bronzéremért 
küzdhetnek. A Fradi az április 29-én kezdődő sorozatban a címvédő 
Szolnok és a legutóbb bronzérmes OSC csatájának vesztesével 
játszik a dobogóért. 

Gyaloglósiker Csehországban
Remekül szerepeltek a magyar gya-
loglók a csehországi podebradyban 
rendezett nemzetközi versenyen.  
A férfiak 20 km-es csapatversenyében 
ezüstérmes lett a válogatott, soraiban 
a ferencvárosi tokodi Dáviddal.

A közép-csehországi Podebrady városában 
immár 85. alkalommal rendezték meg a 
nemzetközi gyaloglóviadalt. A Spa Park 
területén kijelölt pályán a különböző korosz-

tályokban 5, 10 és 20 km-es távon küzdöttek 
egymással és az órával a sportolók.

A férfiak 20 km-es versenyében 49-en in-
dultak, sokan a rövidesen itt megtartandó 
Európa-kupa előtt szerették volna felmérni 
a terepet. Az egyéni rangsorolásban a 21. 
helyen végzett a Ferencváros 50 km-en két-
szeres magyar bajnok gyaloglója, az 1991-es 
születésű Tokodi Dávid, aki a válogatott leg-
fiatalabb tagja volt. A csapatok között – az 
összesített eredmények alapján – a magyar 

együttes második lett a franciák mögött, 
megelőzve többek között a svéd, a litván 
és a cseh válogatottat.

Tokodi Dávid annak dacára indult a sport-
eseményen, hogy edzője nem javasolta szá-
mára a 20 km-es viadalt az 50 km-es ob után 
nem sokkal, ám ennek ellenére egyéni csú-
csot ért el. A Fradi atlétáját még egy öröm 
érte ezekben a napokban, beválogatták az 
Európa-kupán 50 km-en rajthoz álló magyar 
gárdába.                                                (ms)

Nagyot küzdöttek, de elmaradt a csoda
Bár a papírforma a címvédő CSM Bucuresti továbbjutását ígérte a női kézilab-
da Bajnokok Ligája-negyeddöntőjében, a Ferencváros nagy küzdelemre kész-
tette a román együttest. A párharcot azonban így is a bukarestiek nyerték meg.

A negyeddöntő első mérkőzését a román 
fővárosban játszották. Az FTC számára rosz-
szul indult a meccs, ugyanis a vállát fájlaló 
Szucsánszki Zita nem tudott pályára lépni, 
és nem szerepelhetett Hornyák Dóra sem.  
A találkozó elején néhányszor még vezetett 
a Fradi, ám később már csak a zömmel légi-
ósokat bevető CSM-nél volt az előny. Habár 
az 52. percben csak eggyel álltak jobban a 
bukarestiek, a véghajrá nekik sikerült job-
ban, így 30-25-re győztek.

Az ötgólos hátrány sokak szerint túl volt 
a lélektani határon, a zöld-fehérek viszont 
nagyon fogadkoztak, és a budapesti visz-

szavágón négyezer szurkoló hangorkánja 
közepette vetették magukat a küzdelembe. 
Szucsánszki és Hornyák ezúttal is kispados 
volt, kettejük közül csupán Zita játszhatott 
a későbbiek során. Az első félidőben több-
nyire az ismét kevés román játékost harcba 
küldő CSM vezetett, a hajrában azonban 
fordított a Fradi. A szünet után csupán né-
hány percig volt az előny a Ferencvárosnál, 
ezt követően egy-két góllal a bukarestiek 
vezettek. A norvég játékvezető hölgyek talán 
túlságosan tisztelték a címvédőt, mert több 
vitatható ítélettel borzolták a hazai kedélye-
ket. Végül 27-26-ra nyert a CSM, és ket-

tős győzelemmel jutott Final Fourba. Elek 
Gábor vezetőedző szerint a tapasztaltabb, 
több minőségi játékossal felálló bukarestiek 
megérdemelten kerültek a négy közé.

A sportban ugyan nincs értelme a ha-val 
kezdődő okfejtésnek, de ha Szucsánszki vé-
gig játszott volna mindkét összecsapáson…

A lányok már kupagyőztesek
A Ferencváros női labdarúgócsapata egy pillanatnyi kétséget sem hagyott afelől, hogy zsinórban harmadszor is szeretné 
elhódítani a Magyar Kupát. A finálé hamar eldőlt, a lányok lélekben már készülhettek a bajnoki triplázásra.

Szakadó esőben, viharos szélben feszült egymásnak a két gárda 
a Hidegkuti Nándor Stadionban. Alighogy elkezdődött a mérkő-
zés, máris vezetést szerzett az FTC. A montenegrói válogatott, 
Sladjana Bulatovic ívelt középre egy szabadrúgást balról, a szerb 
utánpótlás-válogatott Allegra Poljak pedig hét méterről, gyönyörű 
mozdulattal emelte a labdát a jobb sarokba. Még fel sem ocsúdtak a 
győriek, amikor az 5. percben Bulatovic kapcsolt le egy rövid fel-
szabadítást, majd egy 
szép csel után ballal, 
11 méterről kilőtte a 
jobb alsó sarkot.

Sokkal többet volt a 
labda a fehér mezes 
fradistáknál, és több 
helyzet is jelezte a fö-
lényt. A 22. percben 
Poljak száguldott el 
a jobb szélen, beadá-
sát Bulatovic az ötös 
bal sarkáról helyezte 
a kapu jobb oldalába. 
Továbbra is támadó 

szellemben futballozott Dörnyei Tamás együttese, néhány kimaradt 
lehetőség után, a 40. percben Poljak beadását Zágor Bernadett 10 
méterről, kapásból vágta a léc alá.

A szünet után sem álltak le a zöld-fehérek, ennek hamarosan meg 
is lett az eredménye. Az 58. percben Bulatovic ugratta ki Fenyvesi 
Evelint, aki a kifutó kapus mellett 13 méterről lőtt laposan a hálóba. 
Bő negyedórával később egy lesgólig jutott a Fradi, majd amikor 

már mindenki a le-
fújást várta az ítélet-
időben, a hosszabbí-
tásban Fenyvesi egy 
kapusról kipattanó 
labdát vágott a há-
lóba közelről (6-0).

Az FTC sorozatban 
harmadszor nyerte 
meg a Magyar Ku-
pát, és a bajnokság-
ban is triplázni sze-
retne.      

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

1. Hol, minek a helyén működött a 19. században a ferencvárosi 
temető?

A) Markusovszky tér
B) Ferenc tér
C) Haller park

2. Hol üzemelt a Tűzraktér független kulturális központ, amely-
nek helyén most kollégiumot építenek?

A) Ráday utca 57.
B) Tűzoltó utca 50–56.
C) Vágóhíd utca 44–46.

3. Melyik épületet nem Ulrich Keresztély (Christian Ulrich) 
tervezte?

A) Fővám téri Nagyvásárcsarnok
B) Sóház (ma a Budapesti Corvinus Egyetem épülete)
C) Boráros téri Elevátor-ház

4. A hazai gyermekfogászat az Amerikai Vöröskereszt magyar-
országi missziójának támogatásával indult útjára. A szervezet 
hat felszerelt rendelőt nyitott Budapesten, központjuk a Mester 
utca 19. szám alatt, a Molnár Ferenc Általános Iskolában volt. 
Hány évvel ezelőtt történt ez?

A) 85
B) 90
C) 95

5. Kevés vasúti híd ível át a Duna fölött, Ferencvárosban talál-
ható a legnagyobb forgalmat bonyolító ilyen építmény, a Déli 
összekötő vasúti híd. Mikor nyitották meg a forgalom számára?

A) 1847. március 15.
B) 1877. október 23.
C) 1909. augusztus 20.

6. A Nyugati pályaudvar pénztárosa, eszperantótanár, a ferenc-
városi Munkástanács tagja volt. Korábban utca viselte nevét a 
kerületben. Kiről van szó?

A) Hámán Kató
B) Mónus Illés
C) Ságvári Endret

Előző lapszámunk nyertese: Lőrincz Bernadett. Gratulálunk! Jutal-
ma átvételével kapcsolatban e-mailben értesítjük. A helyes megfej-
tés: 1 – C, 2 – A, 3 – B, 4 – C, 5 – A, 6 – C.

A Pinceszínház májusi műsora
2., kedd 19.00 Yasmina Reza: Egy spanyol darab
3., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary –  
  Dixieland-klub
7., vasárnap  15.00 Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
8., hétfő 19.00  Háy János: A Gézagyerek
10., szerda  18.30 Dixie Kings of Hungary 
  Dixieland-klub
11., csütörtök 19.00 George Simenon– 
  Vörös Róbert: Fej nélküli holttest –
       Maigret különös esete
14., vasárnap 11.00 Lázár Ervin: 
  A Négyszögletű Kerek Erdő
15., hétfő 19.00  Háy János: A Gézagyerek
17., szerda  18.30 Dixie Kings of Hungary – 
  Dixieland-klub
18., csütörtök 19.00 Yasmina Reza: Egy spanyol darab
19., péntek 19.00  Yasmina Reza: Művészet
21., vasárnap 11.00 Lázár Ervin: 
  A Négyszögletű Kerek Erdő 

22., hétfő 11.00 Lázár Ervin: 
  A Négyszögletű Kerek Erdő 
23., kedd 19.00 Hamlet – Csoportos igény 
  esetén drámafoglalkozással
24., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary – 
  Dixieland-klub
25., csütörtök 19.00 Jaroslav Hašek: Svejk! Vacsozunk! –  
  Vendéglőjáték a monarchia dalaival…
26., péntek 19.00  Székely Csaba: Bányavirág
28., vasárnap 11.00 Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
29., hétfő 19.00  Spiró György: Prah
31., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary – 
  Dixieland-klub

Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával 20 szá-
zalékos kedvezményt kapnak a jegyek árából, a 60 év feletti 
kerületiek pedig további 10 százalékkal olcsóbban juthatnak 

hozzá a belépőkhöz.

Ferencváros, 2017. április 24., XXVII. évfolyam, 8. szám, ingyenes kétheti lap. ISSN 1789-7572. Megjelenik 40 ezer példányban. ▪ Felelős 
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előkészítő: Heroes Group Kft. ▪ Terjeszti: POKÉZ Kft. ▪ A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@ferencvaros.hu ▪ Levélcím: 1092 
Budapest, Bakáts tér 14. ▪ Hirdetésfelvétel: szerkesztoseg@ferencvaros.hu
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kiemelt rendezvények
A tavaszi kulturális zsongás programsorozat részeként szeretettel 
várjuk a kerületi időseket május 3-án délelőtt népszerű helytörténeti 
sétánk újabb etapjára, délután pedig Szulák Andrea koncertjére. 
Május 4-én a Turay Ida Színház Hamu és gyémánt című előadása 
nyújt majd szórakoztató perceket, május 9-én pedig Szarvas István 

íróval találkozhatnak a Szó és ember sorozat következő rendez-
vényén. Érdemes átnézni további programjainkat is, hisz minden 
60 év feletti megtalálhatja közöttük az érdeklődésének megfelelő 
elfoglaltságot.

Szabadulószoba
Logikai csapatjáték
Április 26. (szerda) 10.00 
Ernő utca 36.
A részvétel regisztrációhoz kötött! Jelentkezés 
az idosugy@ferencvaros.hu címen vagy 
a 215-1077/392-es telefonszámon.

Nordic walking kezdő csoport
Ismerkedés a nordic walkinggal 1–2.
Április 27. és május 4. (csütörtök) 10.00 
Nyúldomb

Törődjön többet egészségével!
Előadás a gyógynövényekről és a természetes 
gyógymódokról
Április 27. (csütörtök) 14.30 
Parajdi Sópince (Vámház krt. 11.)

Nárciszfutás a Magyar Hospice 
Alapítvánnyal

Április 28. (péntek) 10.00
Nyúldomb

Nordic walking haladó csoport
Séta a Dunakanyarban, 
Zebegénytől Nagymarosig
Május 2. (kedd) 09.00 
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. 
földszintjén.
A részvételhez regisztráció szükséges.

Belső értékeink nyomában 
Önismeret, személyiségfejlesztés
Május 2. (kedd) 14.00 
Dési MH (Toronyház utca 17/B)

Helytörténeti séta
A 225 éves Ferencváros híres vendéglői
Május 3. (szerda) 10.00 
Találkozó a Kálvin téri szobor előtt

Szulák Andrea tavaszi koncertje
Május 3. (szerda) 14.00 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

Színházi előadás
Hamu és gyémánt – 
A Turay Ida Színház előadása
Május 4. (csütörtök) 15.00 
FMK (Haller utca 27.)
A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezés 
az FMK információs pultjánál vagy 
a 216-1300-ás számon.

Természetjárás  
Fáy András-túra a Fóti Somlyón át
Május 6. (szombat) 10.00 
Találkozó a Kálvin téri templom előtt

Mindentudás Akadémiája
Május 8. (hétfő) 16.00 
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

Szó és ember
Szarvas István Kérdeztem – Válaszoltak című 
könyvéről a szerzővel Rozs Borbála újságíró 
beszélget, közreműködik Bodza Klára népdal-
énekes és Farnady István színész
Május 9. (kedd) 14.00 
FSZEK Börzsöny utcai könyvtára 
(Börzsöny utca 13.)

Tárlatvezetés a DollHouse 
babaházban

Május 10. (szerda) 10.00 
Ráday utca 10.

Macska- és állatbarátok klubja
Május 10. (szerda) 17.00 
FMK (Haller utca 27.)

Sakk-klub
Május 2., 9. (kedd) 10.00 
FMK (Haller utca 27.)

Német társalgási klub
Május 2., 9. (kedd) 10.30 
FMK (Haller utca 27.)

Festőklub
Május 2., 9. (kedd) 13.00 
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss utca 5.)

Gyógytorna  
Április 26., május 3., 10. (szerda) 11.00 
Dési MH (Toronyház utca 17/B) 
FMK (Haller utca 27.)

Táncklub
Én táncolnék veled…
Április 26., május 3., 10. (szerda) 14.00
FMK (Haller utca 27.)

3-1-2 meridiántorna
Április 26., május 3., 10. (szerda) 15.30 
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga 
tidőseknek

Április 27., május 4. (csütörtök) 10.00
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

Mediballfoglalkozás
Április 28., május 5. (péntek) 10.00 
Lenhossék utca 24–28., tornaterem

Vízitorna
Április 28., május 5. (péntek) 16.00 
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester utca 19.)
Weöres Sándor iskola uszodája 
(Lobogó utca 1.)

Számítógép- és 
mobiltelefon-tanácsadás

Szent-Györgyi iskola (Lónyay utca 4–8.): 
május 8. (hétfő) 14.30
Ferencvárosi Sportiskola (Telepy utca 17.): 
május 2., 9. (kedd) 15.00
Weöres Sándor iskola (Toronyház utca 21.): 
április 27., május 4.  (csütörtök) 15.30

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 angol-
nyelv-tanfolyam, a kezdő németnyelv-tan-
folyam, a chikungtanfolyam, a kezdő és 
haladó számítógép-kezelői tanfolyamok a 
regisztrált résztvevők számára a meghirde-
tett időpontokban és helyszíneken kerülnek 
megtartásra.

idősügyi programajánló
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ferencvárosban rendezték meg 
a roma Mentor Projekt záróeseményét
A BHIM RAO Egyesület közel egy évig tartó programja hazánk keleti országrészében tíz, ötezer fő alatti lakosú telepü-
lésén biztosított kulturális-művészeti foglalkozásokat halmozottan hátrányos helyzetű roma diákoknak. A Miniszterel-
nökség és a Norvég Alap pályázati támogatásával megvalósult projekt célja pozitív változások előidézése volt a gyerekek 
önértékelésében és jövőképében, egy olyan közös tanulási folyamat eredményeként, melyet a cigány származású mentor 
személyes példája és tapasztalata motivált. A Roma Mentor Projekt zárórendezvényét és az alkotásokból rendezett kiál-
lítást április 7-én tartották az Ferencvárosi Művelődési Központban. 

– A Roma Mentor Projekt záróesemé-
nyének mindenképp budapesti hely-
színt kerestünk, művészmentoraink 
közül pedig többen a IX. kerületben 
folytatják tevékenységüket. Az ő 
ajánlásukra kerestük meg Ferencvá-
ros Önkormányzatát, amely rendkívül 
pozitívan, támogatóan állt kezdemé-
nyezésünkhöz. Az FMK adottságai ide-
álisak ünnepségünk megrendezésére, 
hiszen az előtérben közös kiállítást 
tudtunk berendezni a program során 
készült alkotásokból, a színházterem-
ben pedig műsorral kedveskedtünk va-
lamennyi részt vevő gyereknek, és ebédet is biztosíthattunk nekik 
ugyanabban az épületben – magyarázta a helyszínválasztást Káló 
Károly. A BHIM RAO Egyesület elnöke elmondta: a projekttel – a 
roma és nem roma közösségek közelebb hozása mellett – a romák 
számára elsődleges kitörési pont, a továbbtanulás fontosságának tu-
datosítása is céljuk volt. Ezt a mentoroknak felkért sikeres, elismert 
roma szakemberek, művészek példáján keresztül kívánták elérni. 

– Nagy örömmel üdvözlöm ezt a kezdeményezést, amely szí-
vemhez közel álló módon közelít az ifjúsághoz, a gyerekekhez – 

kezdte beszédét Kállay Gáborné, 
aki szerint kutatások igazolják 
a művészet rendszerező és gyó-
gyító hatását. – Itt, Ferencvá-
rosban nagy hagyománya van 
annak, hogy a művészet erejét 
alkalmazzuk annak érdekében, 
hogy segítsünk a gyerekeknek 
önmaguk megtalálásában, a vi-
lágban való eligazodásban. Ezt 
bizonyítja például a többségében 
roma tanulók által illusztrált, kor-
társ költők műveiből összeállított, 
rendkívül sikeres Szonettkoszo-

rú-könyv is. Mindebből látható, hogy önkormányzatunk erőfeszí-
téseinek és a BHIM RAO elképzelésének közös a célja – jelentette 
ki az alpolgármester, aki örömét fejezte ki, hogy Ferencváros adhat 
otthont a projekt záróeseményének.

A rendezvény Olav Berstad, Norvégia magyarországi nagykö-
vetének köszöntőjével, és a programban részt vevő mentorok ta-
pasztalatainak megosztásával folytatódott, majd a Romano Glaszo 
együttes koncertjével zárult.

(forrás: ferencvaros.hu)

Veszélyhelyzeti ismeretekből jeles
A Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny célja, hogy a diákok játékos formában, az életkori ismérveknek megfelelően, 
elméletben és gyakorlatban adjanak számot a tanév során elsajátított veszélyhelyzeti ismereteikről. A vetélkedő alapot 
teremt az önmaguk, illetve a más ember megmentéséhez szükséges készség kialakításához és a biztonság komplex értel-
mezéséhez.  

A 2016/2017-es tanévben az általános is-
kolák és középiskolák 4 fős csapatokkal 
nevezhettek a megmérettetésre. A ver-
seny közép-pesti fordulóját összesen 52 
csapat részvételével a X. kerületben lévő 
MERKAPT Maraton Sportközpont telep-
helyén bonyolították le április 7-én. A tanu-
lóknak hat állomáson elméleti és gyakorlati 
feladatokat kellett megoldaniuk többek közt 
egészségügyi, tűzvédelmi, illetve árvízi vé-
dekezés témakörökben. Szórakozásképpen 
a szabadidős állomásokon színes progra-
mok, bemutatók várták a résztvevőket.       

A fiatalok két korcsoportban (5–8. és 9–13. 
évfolyam) szállhattak harcba a győzelemért. 
Ferencváros képviseletében az első kategó-
riában 1 iskola 1 csapattal, a középiskolás 
korosztályban pedig 3 intézmény 5 csapattal 
vett részt a vetélkedőn. Korcsoportonként a 
nyertes csapatok juthattak tovább a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyre, vé-
gül az országos döntőn derül majd ki, hogy 
kihez kerül egy évre a vándorserleg.

Kerületünk vonatkozásában az alábbi 
eredmények születtek:

• Általános iskola kategória I. helyezett: 
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű 
Általános Iskola 

• Középiskola kategória I. helyezett: 
Ferencvárosi Sport Általános Iskola és 
Gimnázium 1. csapat

A középiskola kategória további 
helyezései:

• II. helyezett: Budapest IX. Kerületi 
Leövey Klára Gimnázium 1. csapat  

• III. helyezett: BGSZC Fáy András 
Közlekedésgépészeti Műszaki Szakgim-
názium

• IV. helyezett: Ferencvárosi Sport Általá-
nos Iskola és Gimnázium 2. csapat

• V. helyezett: Budapest IX. Kerületi 
Leövey Klára Gimnázium 2. csapat

R. L. 
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IV. Ferencvárosi Tavaszünnep

Április 29. 
Helyszín: Haller park
Programok:
10.00 Makám zenekar
11.30 Tihanyi Vándorszínpad: Hamupipőke
13.00 Bura Sándor
14.00 FMK-csoportok
15.00 Bab társulat
16.00 Bartók néptáncegyüttes
17.00 Romano Glaszo
19.15 Mystery Gang
20.30 Midlife crisis partyzenekar
Kísérőprogramok:
• minividámpark • óriáscsúszda • eurobungee
• rodeobika • 3D-s karika • élő csocsó • bungee 
run • kézműves sátor
Minden program ingyenes!

József Attila Irodalmi Szalon

Anyák napja
Beszélgetés Kiss Judit Ágnes 
József Attila-díjas költővel
Helyszín: József Attila Emlékhely (Gát u. 3.)
Május 4. 18.00
A belépés díjtalan!

Roma táncház

Táncházvezető: Farkas Zsolt, a Khamoro 
Budapest Band vezetője
Május 5. 17.00
A belépés díjtalan! 

Ferencvárosi Családi 
Egészség- és Sportnap 

Ferencváros Önkormányzata meghívja 
Önt és kedves családját 

Családi Egészség- és Sportnapjára
Május 6., szombat 9.00–14.00
Ferencvárosi Művelődési Központ 
(Haller u. 27.)
Programok:
9.00–13.00 Ingyenes lakossági szűrővizsgála-
tok, tanácsadások
9.45 „Az én Ferencvárosom (225 év)” gyer-
mekrajzpályázat kiállításmegnyitója 
és díjátadója
Színpadi programok, bemutatók:
10.00 Szalóki Ági gyerekkoncertje
11.10 Mozdulatcsiszoló táncműhely
11.20 Erica C. Dance School (hiphopbemutató)
11.35 Zen Bu Kan Kempo karatebemutató
11.50 Mediballbemutató
12.10 Akrobatikus rock’n roll bemutató
12.25 Katus Attila sportbemutatója
12.55 Magic of Dance táncbemutató
13.10 Bartók néptáncegyüttes
13.30 Szekeres Adrien koncertje
Kísérőprogramok:
12.00–13.00 Szörnyecskeszelídítés workshop 
– Hogyan szelídítsük meg nehéz érzelmeinket?
Kézműves foglalkozás az újrahasznosí-
tás jegyében, arcfestés, csillámtetoválás, 
lufihajtogatás, ingyenes nyitott edzések, 
civil sátrak, egészséges ételek, biotermékek 
bemutatója, bioinformáció, polgári védelmi 
programok, Zöldsziget Masszázs- és Jóga-
stúdió: változatos masszázsok felnőtteknek, 
babamasszázs, darts, sportjátékok, pingpong-, 
csocsóasztal, eurobungee, csúszdás légvár, 
ugrálóvár
Mindenki számára nyitott edzések:
9.00–10.00 Kaya Kalp jóga
10.00 és 12.00 nordic walking
10.00–11.00 tájcsi
10.00–11.00 hiphop 
11.00–12.00 kardiotréning

12.00–13.00 Zen Bu Kan Kempo
13.00–14.00 Hatha/gerincjóga
A nyitott edzésekre előzetes jelentkezés 
és sportos öltözet ajánlott. Jelentkezni lehet 
a nyerusay.viktoria@fmkportal.hu e-mail cí-
men, vagy a 06/30/686-4649-es telefonszámon.

Minden program ingyenes!

További információért látogasson el a www.
ferencvaros.hu és az www.fmkportal.hu honla-
pokra, vagy hívja a 216-1300-ás telefonszámot.

FMK Gyermekszínház

A Mosolygó alma bérlet 3. előadása:
LEGYÉL A CIMBORÁM!
Korhecz Imola és a Cimbora 
Együttes koncertje
Május 9. 10.00
A Csengő barack bérlet 3. előadása:
JÖN A MAMUT!
Az Iszkiri zenekar koncertje
Május 10. 10.00 

„Geometria” 

A Montázs Fényvarázslók Szenior 
tTársaságának fotókiállítása
A tárlatot megnyitja: Eisenmann József
Május 10. 17.00
Megtekinthető: június 20-áig

„Gyöngymániám titkai"
A Magyar Gyöngy Egyesület tárlata
A kiállítást megnyitja: 
Ganevné Székely Katalin 
Közreműködik: az Újbudai 
Babszem Táncegyüttes
Május 11. 17.00
Megtekinthető: május 28-áig

A FereNCVÁrOsi mŰVeLŐDÉsi KÖzpONT prOGrAmAJÁNLÓJA

Cigány művészek alkotásaiból nyílt tárlat
A Romák Világnapja alkalmából „A magyarországi cigányság képzőművészeti remekei” címmel nyílt kiállítás a Ferenc-
városi Művelődési Központban április 8-án.

– A roma zászló, illetve a festmények élénk 
színei, valamint a vérpezsdítő zene és a vir-
tuóz tánc szimbolizálják számomra a cigány-
ság temperamentumát, életerejét – kezdte 
köszöntőjét Kállay Gáborné. – Jó tudni, 
hogy Ferencvárosban mindezek: táncház, 
szokások és hagyományok ápolása, roma 
tanulók által készített alkotások, melyek 
kerületi kiadványokban szerepelnek, mind 
otthon vannak. Ezek valódi értékek, ame-
lyekre büszkék vagyunk, hiszen ferencvárosi 
identitásunk szerves részei – tette hozzá az 
alpolgármester. 

– Ha nem vagyunk menthetetlenül felnőt-
tek, akkor mosolyogva figyelhetjük meg 
a kiállított műveken annak a barátságnak 
a nyomait, ami összeköti a képek alkotóit a 
világ alkotójával. Ha így szemléljük, észre-
vesszük, hogy ezek nem öncélú ábrázolások, 

hanem másokat jobbító, gyönyörköd-
tető szándékkal keletkezett művek – 
elmélkedett Szabó István görög katoli-
kus pap, mielőtt megáldotta az ünnepet 
és a kiállítást.

Szuhay Péter, a Néprajzi Múzeum 
főmuzeológusa megnyitóbeszédében 
bemutatta a Fővárosi Roma Oktatási 
és Kulturális Központ gyűjteményéből 
összeállított tárlat alkotóit. Elmondása 
szerint az elmúlt esztendőkben ren-
geteg nívós kiállítás nyílt roma női 
művészek munkáiból, így ez a mos-
tani a férfi alkotókat helyezte előtér-
be, természetesen a teljesség igénye 
nélkül, de megfelelő keresztmetszetet adva 
az elmúlt évtizedek cigány festészetéből. 

Az ünnepség hátralévő részében a 
Khamoro és a Romano Glaszo együttesé volt 

a főszerep, amely vérpezsdítő tradicionális 
cigány dalokkal szórakoztatta a megjelente-
ket. A kiállítás április 28-áig tekinthető meg.

(forrás: ferencvaros.hu)
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JOGA VAN TuDNi!
Az élettársi kapcsolat ii.
Az élettársak lakáshasználatának rendezése

A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) 8:1 § értelmében az 
élettárs közeli hozzátartozónak minősül úgy, mint például a házas-
társ vagy az egyeneságbeli rokon. Tekintettel erre, valamint arra, 
hogy a párkapcsolatok jelentős része élettársi kapcsolat, a törvény 
kiemelt figyelmet fordít e kapcsolat rendezésére, de nem párosít 
annyi jogosultságot és kötelezettséget hozzá, mint a házassághoz. 

Élettársak esetében az életközösség megszűnésekor az addig kö-
zösen használt lakás további használatának rendezését – előzetesen 
rendező szerződés vagy az életközösség megszűnése után kötött 
egyéb megállapodás hiányában – a bíróságtól bármelyik élettárs 
kérheti. A bíróság közös jogcímen használt lakás esetében, döntése 
meghozatala során a lakáshasználatra jogosult közös kiskorú gyer-
mek megfelelő lakáshoz fűződő jogát is figyelembe veszi. 

Amennyiben az élettársi kapcsolat megszűnt, arra is van lehetőség, 
hogy kérelemre a bíróság a volt élettársat feljogosítsa a másik élet-
társ kizárólagos jogcíme alapján közösen használt lakás további 
használatára. Ennek két feltétele van: 
• a felek között az életközösségnek legalább egy évig fenn 

kellett állnia
• az élettársak kapcsolatából származó kiskorú gyermek lakás-

használati jogának biztosítása érdekében az indokolt legyen
A két feltételnek egyszerre kell fennállnia.

Ilyen kérelem esetén a bíróság elsődlegesen az adottságainál fogva 
arra alkalmas lakás osztott használatát rendelheti el.

A törvény lehetőséget ad arra, hogy a bíróság a volt élettársat a 
másik élettárs kizárólagos tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga 
alapján használt lakás kizárólagos használatára feljogosítsa. Itt is 
két feltételnek kell egyidejűleg fennállnia: 
• a lakáshasználatra jogosult közös kiskorú gyermekek legalább 

egyike feletti szülői felügyeleti jog gyakorlása őt illeti meg
• a kiskorú gyermek lakáshasználata másként nem biztosítható
Természetesen nem tarthat igényt a másik élettárs kizárólagos jog-
címe alapján használt lakás osztott vagy kizárólagos használatára az 
a volt élettárs, akinek más beköltözhető vagy beköltözhetővé tehető 
lakása van. Ilyen esetben a kizárólagos használatra feljogosított volt 
élettársat a bérlő jogállása illeti meg, azzal, hogy lakáshasználati 
joga rendes felmondással, megfelelő cserelakás felajánlása esetén 
szüntethető meg.

Döntésében a bíróság a lakáshasználatot a fenti esetekben nemcsak 
meghatározott időre vagy feltétel bekövetkezéséig biztosíthatja, 
hanem arra is lehetőség van, hogy utóbb bármelyik volt élettárs 
kérje a lakáshasználat újrarendezését arra hivatkozással, hogy a 
rendezés alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett változás 
folytán a használat módjának változatlan fenntartása az ő lényeges 
jogi érdekét vagy a közös kiskorú gyermek érdekét sérti.

Dr. Niklai Zoltán ügyvéd, 
családjogi szakjogász

1098 Budapest, Lobogó u. 5. II. lph. 
06/70/770-0510
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Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Zombory Miklós májustól új időpont-
ban és új helyszínen tartja képviselői fogadóóráit!
Időpontja: minden hónap második csütörtök 16–18 óráig

Helye: Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér 14. II. emelet 38.
A következő fogadóóra: 2017. május 11. 16 óra
Az alpolgármesteri fogadóóra időpontja és helyszíne változatlan.

1 perc figyelem!
Azok közül, akik rendelkeznek róla, legtöbben beteg gyermekek gyógyítására és állatmenhelyek működtetésére szánják 
adójuk 1 százalékát. A támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok, miközben az adózóktól 
csupán néhány perc figyelmet igényel a felajánlás.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mind-
járt az új szja-bevallási felület kezdőoldalán 
feltünteti a rendelkezés lehetőségét az adó 
1+1 százalékáról azért, hogy minél többen 
a lehető legegyszerűbben támogathassanak 
számukra szimpatikus civil szervezetet, egy-
házat vagy a Nemzeti Tehetség Programot. 

Ettől az esztendőtől a NAV mintegy négy-
millió embernek készít bevallási tervezetet, 
ezzel egyszerűsödik az adózók dolga, így a 
felajánlásra több figyelem juthat.

A civil szervezetek egyébként már hirde-
tik a társadalom számára fontos és hasznos 

célokat, amelyeket bárki támogathat, aki 
Magyarországon jövedelemadózik. 

Az e-szja rendszerében az 1+1 százalék 
felajánlásáról idén is, csakúgy, mint az elmúlt 
években, május 22-éig lehet rendelkezni, 
szja-bevallási formától függetlenül. Még 
azok is rendelkezhetnek, akik már véglege-
sítették bevallási tervezetüket, vagy beval-
lásukat munkáltatójuk közreműködésével 
nyújtják be. 

A NAV honlapján és az új szja-bevallási 
felületen is valamennyi kedvezményezett, 
támogatható civil szervezet, illetve egyház 

vagy kiemelt költségvetési előirányzat meg-
található. Felajánlásokat kizárólag a listá-
kon szereplő kedvezményezettek kaphatnak, 
vagyis azok a civil szervezetek, amelyek 
szeptemberig regisztráltak a NAV-nál és 
megfelelnek a támogatás feltételeinek, va-
lamint a technikai számmal rendelkező egy-
házak és kiemelt költségvetési előirányzat. 

A felajánlók a rendelkező nyilatkozaton 
arról is dönthetnek, hogy ha a civil kedvez-
ményezett kéri, a NAV közölheti-e nevüket, 
címüket és elektronikus levelezési címüket.

KÉpViseLŐi FOGADÓÓrÁK

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

Baranyi Krisztina  (Együtt)

Dr. Bácskai János polgármester
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). Bejelentke-
zés az Ügyfélszolgálati Irodákon (IX., Bakáts tér 14. 
vagy Toronyház utca 3/B) személyesen a hónap 
minden munkanapján, ügyfélfogadási időben.

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP) 
Előzetes egyeztetés alapján. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B) 
Telefon: 06/1/280-7195

Fröhlich Péter (Fidesz–KDNP)
Fogadóóra egyeztetés alapján. 
Tel.: 06/20/942-5266

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)
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

Intzoglu István, 11. evk. (Független)
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig, illetve 
előzetes bejelentkezés alapján. Helye: József 
Attila Városrészi Önkormányzat (RÖNK) iroda 
(Toronyház u. 3/B). 06/70/332-5932

Jancsó Andrea Katalin (LMP)
Minden hónap második keddjén. 
Bejelentkezés: 06/20/526-4808, 
jancso.andrea@ferencvaros.hu.

Kállay Gáborné alpolgármester
Minden hónap második 
hétfőjén 16.30–18.30 
óráig. Helye: Polgármes-
teri 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.

Pál Tibor (MSZP)
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

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes bejelentkezés alapján: 
06/20/975-8262
Helyszín: FMK vagy az Ecseri út 19. szám 
alatti Ügyfélszolgálati Iroda.

Szilágyi Zsolt (Jobbik)
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján. 
Elérhetőség: 06/70/707-9105

Mészáros László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)
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 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől) 
06/20/807-4734, illyesmikl@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 
csütörtök 16–18 óráig, 
helye: Polgármesteri Hivatal, 
Bakáts tér 14. II. emelet 38. 
Alpolgármesteri fogadóóra: 
minden hónap harmadik 
csütörtökén 16 –18 óra, 

helye: Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér 14., II. emelet 
38. Bejelentkezés az ügyfélszolgálati irodákon (Bakáts 
tér 14. vagy Toronyház utca 3/B) személyesen minden 
munkanapon, ügyfélfogadási időben.

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

Dr. Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (Fidesz–KDNP)Gyurákovics Andrea, 1. evk. (Fidesz–KDNP)
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



Ferencváros16 közösség

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

e-mail címre Gólyahír jeligével!

Gellért Dávid 
(2016. december 4.)

Kováts Szabolcs 
(2017. január 7.)

Ancsin Bence Attila 
(2017. március 2.)

Sipos Nóra 
(2016. december 20.)

FereNCVÁrOsi GÓLyAhír reJTVÉNy


