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Centrumkórházi szerepet szánnak 
az egyesített Szent István és Szent 
László kórház  
és Rendelőintézetnek. 

OktóbeR 23.
Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 61. évfordulójának 
ünnepén máig köztünk élő hősöket 
tüntettek ki. 8

Visszahívtak bizottsági tagságából két képviselőt. A döntés hátteréről a polgármesterrel beszélgettünk. 2. oldal

kihirdették a Ferencváros 225. 
születésnapja alkalmából kiírt 
fotópályázatok győzteseit.

kerüLetünk  
fényképeken

14

Idősbarát Önkormányzat díj másodszor
tizenkét település kapott Idősbarát Önkormányzat díjat az emberi erőforrások Minisztériumától (eMMI) október 
16-án. A kitüntetést Ferencváros nevében bácskai János polgármester és kállay Gáborné alpolgármester vette át  
az Uránia Nemzeti Filmszínházban megrendezett ünnepi eseményen. kerületünk először 2013-ban részesült a díjban  
„A teljesség felé” elnevezésű idősügyi koncepciójával.

Az Idősbarát Önkormányzat díjat az Idős-
ügyi Tanács kezdeményezésére 2004-ben 
alapították. Az elismeréssel azt szeretnék 
hangsúlyozni, hogy a helyhatóságok – köte-
lezően ellátandó feladataikon túl – önként is 
rengeteget tehetnek a szépkorúakért. Idén az 
ország kilencvenöt pályázó települése közül 
választották ki azt a tizenkettőt, amelyet – 
bemutatott idősügyi programja alapján – a 
legméltóbbnak találtak a kitüntetésre.

Az Idősek Világnapja alkalmából megren-
dezett díjkiosztó ünnepségen Balog Zoltán, 
az emberi erőforrások minisztere örömének 
adott hangot, hogy ez évben nem csupán a 

nyugdíjkorhatárt elérő, hanem valamennyi 
nyugdíjszerű ellátásban részesülő polgár 
megkapja a nyugdíjprémiumot. A tárcave-
zető hangsúlyozta, az anyagi megbecsülé-
sen túl hála és köszönet illeti meg azokat, 
akik egy élet munkájával felépítették az 
országot. – Ez a díj is a közgondolkodás 
idősbaráttá válását segíti elő – tette hozzá.

Ferencváros számára az elismerést Ba-
log Zoltán miniszter és Pogácsás Tibor, a 
Belügyminisztérium önkormányzati állam-
titkára adta át. A méltatásban elhangzott: 
„A teljesség felé” elnevezésű koncepció 
idősügyi programjait az élethosszig tartó 

tanulás, a generációk közötti együttműkö-
dés és az önkéntesség hármasa jellemzi.  
Az önkormányzat és a résztvevők köz-
ti közvetlen kapcsolattartás elősegíti a 
szépkorúak igényeinek felmérését, a meg-
hirdetett eseményeket pedig ehhez igazítják. 
Ennek eredményeképpen Ferencvárosban 
jelentősen javult a programok ismertsége, 
népszerűsége. 

Az ünnepségen az „Idősekért díjakat” is 
átadták, amelyeket családügyi és szociális 
területen dolgozók vehettek át.

(forrás: ferencvaros.hu)
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bácskai János úgy véli, a mesterségesen kreált botrányok az érdemi munkától  
veszik el az időt és az energiát, pedig feladat akad bőven

Visszahívták bizottsági tagságukból 
a kerület lejáratásán ügyködő  
képviselőket 
Ferencváros Önkormányzatának képviselő-testülete októberi ülésén határozott arról, hogy visszahívja a Városfejlesz-
tési, Városgazdálkodási és környezetvédelmi bizottságból baranyi krisztina (együtt) és Jancsó Andrea (LMP) képvi-
selőt. Az indoklás szerint az érintettek több évtizedes szokásjogon alapuló politikai kultúrát vettek semmibe, amikor 
– annak ellenére, hogy minden információ a rendelkezésükre állt – rendszeresen a sajtóval osztottak meg olyan, kon-
textusukból kiragadott, botránykeltésre alkalmas félinformációkat, pontatlanságokat, amelyek félrevezették a kerület 
lakosságát és a szélesebb közvéleményt. A döntés hátteréről bácskai János polgármestert kérdeztük.

•	A	visszahívással	kapcsolatban	kiadott	
önkormányzati	 sajtóközleményben	ez	
áll:	„Elfogadhatatlannak	tartjuk,	hogy	
nevezett	képviselők	számára	fontosabb	
volt	a	kerület	lejáratása	ahelyett,	hogy	az	
érintett	ügyekben	az	önkormányzatiság	
keretei	között	próbáltak	volna	megoldást	
találni.	Különösen	nehezményezzük,	hogy	
pozíciójukat	a	kerületben	élők	érdekében	
végzett	konstruktív,	építő	jellegű	munka	
helyett	politikai	haszonszerzésre,	pártjuk	
és	saját	ismertségük	sajtóbeli	építésére	
használták	fel.”	A	két	visszahívott	képvi-
selő,	valamint	a	jelenlegi	vezetéssel	nem	
szimpatizáló	sajtó	az	ön	személyes	bosz-
szújának	próbálja	beállítani	a	határozatot.	
Mit	gondol	erről?

Erről természetesen 
szó sincs, a döntés jó-
val többről szól, mint 
az érintett képviselők 
és a köztem feszülő 
ellentét retorziójáról. 
Habár manipulatív 
politikai akcióikkal 
engem is próbáltak 
lejáratni, sokkal lé-
nyegesebb, hogy 
ezek révén egész Fe-
rencvárost érte mél-
tatlan támadás. Fél-
reértés ne essék, mi, 
akik az önkormány-
zatiság 27 esztende-
jének kétharmadát 
ellenzékben töltöttük, 
tökéletesen tisztában 
vagyunk vele, hogy 
a kisebbségben lé-
vők legfőbb feladata az, hogy felhívják a 
figyelmet arra, ha szerintük valamely fo-
lyamatok nem jó irányba haladnak. Azon-
ban korántsem mindegy, hogy ezt milyen 
módon teszik. A vélt vagy valós problémák 
felvetésének helye a szak- és felügyelőbi-
zottságokban, illetve a képviselő-testületi 
ülésen van. Annak idején mi mindig betar-

tottuk ezt a „szolgálati utat”, és csupán akkor 
fordultunk a nyilvánossághoz, ha ezeken a 
fórumokon nem kaptunk megfelelő vála-
szokat a kérdéseinkre. Baranyi és Jancsó 
képviselő asszony ezzel szemben hónapok 
óta kérdezés nélkül, innen-onnan beszerzett 
hamis vagy félinformációkat kész tényként 
beállítva rohan „kitálalni” a velük baráti 
kapcsolatot ápoló médiumokhoz. Ezek 
pedig – a várható sajtó-helyreigazítási pe-
rekre tekintettel állításaikat véleményként 
megfogalmazva – blikkfangos címekkel és 
szenzációhajhász cikkekkel igyekeznek az 
ellenzéki képviselők igazát alátámasztani, 
közvetve pedig ismertségüket növelni. Meg-
ítélésünk szerint a képviselők részéről mind-

ez nyilvánvaló politikai célú hangulatkeltés, 
amire válaszul a képviselő-testület hozott 
egy politikai döntést. Hozzáteszem, a bizott-
sági visszahívásról szóló határozat 9 igen, 
4 tartózkodás és 2 nem szavazattal ment át, 
ami azt jelenti, hogy a szocialista képviselők 
sem voksoltak ellene. Sőt, emlékeim szerint 
éppen Pál Tibor, az MSZP frakcióvezetője 

volt az, aki hónapokkal korábban – napirend 
előtti felszólalásában – elsőként hívta fel az 
érintettek figyelmét a Ferencvárosban meg-
szokott politikai kultúra betartására. 
•	Melyek	voltak	azok	a	témák,	amelyekkel	a	
két	képviselő,	megkerülve	az	említett	szol-
gálati	utat,	közvetlenül	a	sajtóhoz	fordult?

Terjedelmi okokból csak a két legjelentő-
sebbet említem meg: az egyik a ferencvárosi 
parkolási társasággal kapcsolatos lejárató 
hadjárat, a másik pedig az önkormány-
zati lakások ügye. Előbbiben az Együtt 
képviselője – aki ellen egyébként eljárás 
van folyamatban az ingyenes kerületi vá-
rakozási engedéllyel való visszaélés miatt 

– igyekszik folyamato-
san félretájékoztatni a 
közvéleményt. Baranyi 
Krisztina odáig me-
részkedett, hogy nem-
régiben egy televíziós 
műsorban azt állította, 
Ferencvárosban meg-
hamisítják a parkoló-
jegyeket, és ellopják 
a fizetős parkolásból 
származó teljes, közel 
egymilliárdos éves be-
vételt. Tette mindezt 
néhány nappal azután, 
hogy önkormányza-
tunk első fokon pert 
nyert egy, a kerület 
hírét leginkább rossz 
színben feltüntetni 
szándékozó internetes 
hírbloggal szemben, 
amely a Fővárosi Tör-
vényszék ítélete szerint 

szintén a parkolási rendszer működtetésével 
kapcsolatban állított valótlanságokat. Arról 
pedig NAV-állásfoglalással is rendelkezünk, 
hogy a IX. kerületben kiadott parkolóje-
gyek teljesen szabályosak és visszaélésre 
nem adnak lehetőséget. Így általuk sem a 
gépjármű-tulajdonosokat, sem Ferencváros 
Önkormányzatát nem éri kár.
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Jancsó Andreának pedig – aki képviselőségének három 
esztendeje alatt még egyszer sem szólalt fel testületi ülé-
sen – a „Fideszesek osztogatják egymás közt a legjobb 
önkormányzati lakásokat…” típusú cikkek garmadáját 
köszönhetjük. Ő volt ugyanis az, aki a szakbizottság 
vagy a testület véleményének megkérdezése nélkül a 
sajtó nyilvánosságához fordult a piaci alapon bérbe 
adott ingatlanok ügyében. Hangsúlyozom: nyilvánosan 
meghirdetett, bárki által megpályázható, piaci alapú, 
tehát nem kedvezményes bérleti díjú és rászorultsági 
alapon kiutalt szociális bérlakásokról van szó, összesen 
120-nál is többről. Az LMP-s képviselőnek ezek közül 
sikerült ötöt „felderítenie”, amelyek az előző és a jelen-
legi ciklus egyes fideszes képviselőihez, illetve a kerület 
előző jegyzőjéhez köthetők. Fontos elmondani, hogy 
ezeknek a nagy, 60–120 négyzetméter alapterületű, ezért 
a városrehabilitáció folyamatában csak korlátozottan 
hasznosítható ingatlanoknak a bérleti díja négy-ötszö-
röse a szociális bérlakások tarifáinak, így az is könnyen 
belátható, hogy a havi 80–140 ezer forint + rezsiért 
lakást bérlők nem a valóban rászorulók elől veszik el a 
lakhatási lehetőséget. Hozzáteszem, a képviselő-testület nemrégiben 
harmadik alkalommal emelte meg jelentősen a piaci alapú bérleti 
díjakat, míg a szociális lakbérek 2010 óta lényegében nem nőttek.
•	Mióta	van	lehetőség	Ferencvárosban	piaci	alapon	lakást	bérelni	
az	önkormányzattól?

A piaci alapú lakásbérlés lehetőségét elődöm, Gegesy Ferenc idején, 
2006-ban vezették be, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy a száznál 
is több, üresen álló önkormányzati lakással kapcsolatos kiadások, 
valamint a be nem folyó bérleti díjak folyamatos anyagi veszteséget 
okoztak a kerületnek. Akkoriban ugyan még nem nyilvános pályá-
zaton találtak bérlőre ezek az ingatlanok, hanem Gegesy Ferenc 
javaslatára a képviselő-testület döntött róluk. Itt jegyzem meg, hogy 
az ügy egyik „érintettjének” szüleit éppen az előző polgármester 
javaslatára jelölte ki a képviselő-testület egy ilyen lakás bérlőjének 
– százezer forint feletti havi bérleti díjért –, bő fél esztendővel a 
2010-es önkormányzati választás előtt. Ezzel a módszerrel azonban 
évente csupán néhány lakás sorsa oldódott meg, ezért a 2010-es 
váltás után úgy határoztunk, hogy felgyorsítjuk a folyamatot, és 
bevezettük a szabályosan, előre meghirdetett, bárki számára elér-
hető, nyilvános pályázat lehetőségét. A 124 piaci alapú lakás döntő 
többségének az lett a bérlője (köztük három hírbe hozott politikus 
is), aki a nyílt licit során a leghosszabb távú (6–60 hónap) bérleti díj 
egyösszegű, előzetes kifizetését vállalta. Később, amikor már többen 
is vállalták egy-egy ingatlanra a 60 hónapot, az önkormányzat mint 
tulajdonos a Gazdasági Bizottságon keresztül 
gyakorolta a bérlőkijelölés jogát. A döntések 
során az elsődleges szempont az volt, hogy 
fizetőképes, és lehetőség szerint gyermeket 
nevelő családokat vagy családalapítás előtt 
álló fiatal párokat részesítsünk előnyben, ez-
zel is támogatva őket az otthonhoz jutásban. 
Ráadásul az 5–8 millió forintos, egyösszegű 
befizetések, illetve a háromhavi kauciók ré-
vén az önkormányzat pár év alatt több száz 
milliós bevételhez jutott, amit vissza lehetett 
forgatni a tömbrehabilitációba.  
•	Mi	az	oka	annak,	hogy	a	piaci	alapú	bér-
lők	néhány	esztendő	után	kedvezményes	
áron	meg	is	vásárolhatják	az	általuk	bérelt	
lakást?

A lakástörvény 1993 óta lehetővé teszi, hogy 
a helyhatóságok értékesítsék ingatlanjaikat a 

bennük élők számára. Ahogy a fővárosban mindenhol, úgy Ferenc-
városban is a legtöbben egykori „tanácsi” lakásukban laknak, amit 
az akkori piaci ár töredékéért (10–20 százalék) vehettek meg. Ez a 
gyakorlat azóta is él, a városrehabilitáció során felújított otthonok, 
függetlenül attól, hogy szociális vagy piaci alapon lettek  bérbe adva 
– amint az épület társasházzá alakul – 50 százalékos kedvezménnyel 
megvehetők. A piaci alapú lakásbérlők esetében az a szigorítás van 
érvényben, hogy minimum 36 hónapig bérelniük kell az ingatlant, 
mielőtt megvásárolhatnák. Az persze egy legitim vitaalap, hogy a 
háromévnyi kötelező bérleti idő elegendő-e. Elmondhatom, hogy 
a novemberben testület elé kerülő, újonnan megalkotott lakásgaz-
dálkodási koncepcióban ennek megemelésére teszünk javaslatot.  
•	A	lakások	elidegenítésével	kapcsolatban	az	ügyészség	mégis	
nyomozást	rendelt	el.	Miért?

Az először tavaly decemberben megjelent lejárató cikk alapján a 
notórius feljelentőként elhíresült Tényi István tett feljelentést hűtlen 
kezelés gyanújával. Beadványának vizsgálatát a rendőrség első 
körben – bűncselekmény hiányában – ejtette, ám az ügyészség végül 
mégis nyomozást rendelt el. A döntést üdvözlöm, ugyanis meggyő-
ződésem, hogy az eljárás lezárultával hivatalosan is kijelenthetjük 
majd, sőt, papírunk lesz róla, hogy Ferencvárosban semmilyen 
visszaélés nem fordult elő, minden a hatályos rendeleteknek és 
jogszabályoknak megfelelően történt.          

      (Ferencváros)

Módosítania kell vagyonnyilatkozatát  
a képviselőnek
Valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatot készített, így törvénysértést követett el Baranyi 
Krisztina – állapította meg a ferencvárosi Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi 
Bizottság. Az Együtt önkormányzati képviselőjének ugyanis a 2017. január 16-i keltezésű 
vagyonnyilatkozatában fel kellett volna tüntetnie azt a 40 milliós, 74 négyzetméteres, 
Duna-parti lakást, amelyet még 2016. novemberben vásárolt egy XX. kerületi lakó-
parkban, és amelynek tulajdonjog-bejegyzési kérelme ugyanebben a hónapban szél-
jegyre került. Továbbá azt a bérlakást is bele kellett volna írnia tavalyi nyilatkozatába, 
amelyben addig családjával lakott. Habár a képviselő előzőleg azzal védekezett, hogy 
megítélése szerint törvényesen járt el, a grémium által fölkért jogi szakértő ennek az 
ellenkezőjét állapította meg. Ezért a képviselő-testület októberi ülésén egyhangúlag, 
15 igen szavazattal (az érintett nem volt jelen az ülésen) úgy határozott, fölszólítja Ba-
ranyi Krisztinát, hogy haladéktalanul orvosolja a törvénysértő helyzetet, és módosítsa 
vagyonnyilatkozatát.   
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„A büszke megemlékezés ünnepe”
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezést október 20-án Ferencvá-
ros Önkormányzata. Az ünnepség első helyszíne a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium volt, ahol  
az emlékműsor után átadták a „Ferencváros bárány János díja” kitüntetéseket is. 

A Lónyay utcai iskola dísztermében ren-
dezett ünnepségen elsőként vitéz Rajna 
Tibor – aki 16 évesen, a Tűzoltó utcai fel-
kelőcsoport tagjaként harcolt a szovjetek 
ellen – tartotta meg beszédét, amelyben az 
ifjak kiemelt szerepét hangsúlyozta. Hiszen 
– amint mondta – bennük látja az ország 
jövőjét. Hozzátette, nem hiszi, hogy a mai 
fiatalok szétszórtak, cél nélküliek lennének, 
ha szükséges volna, a haza és a szabadság 
védelme érdekében ők is komoly társadalmi 
erővé tudnának válni. 

Ezt követően az 
Erdődy Kamaraze-
nekar adta elő Mo-
zart Adaggio és fúga 
című művét, majd 
Beleznay Tamás, az 
intézmény igazga-
tója konferálta fel a 
11. osztályos diákok 
emlékműsorát. A 
vendégek egy rövid 
történelmi összefog-
lalást, illetve Örkény 
István Kossuth-díjas 
író, forradalmi ese-
ményekre visszaemlékező szavait hallgat-
hatták meg a tanulók előadásában. 

Ezután a tavaly, a forradalom 60. évfor-
dulóján alapított, „Ferencváros Bárány Já-
nos díja” kitüntetések átadása következett. 
Az elismerésben idén négyen részesültek, 
közülük ketten – Erdélyi Sándor és Tankó 
Tibor, akik a Berzenczey és a Tűzoltó utcai 
felkelőcsoport tagjai voltak – sajnos már 
nincsenek köztünk, így részükre posztumusz 
ítélték oda a díjat. A másik két kitüntetett, 
Hódos Dezsőné született Markó Edit, aki 22 

esztendős fiatal nőként óriási bátorsággal 
segédkezett a forradalmárok élelmezésében, 
illetve a Tompa utcában élő idős, magatehe-
tetlen emberek ellátásában, valamint Rajna 
Tibor személyesen vehette át a díjat Bácskai 
János polgármestertől, Kulpinszky Eleonóra 
önkormányzati képviselőtől és Bregyán Sá-
rától, Ferencváros ifjúsági polgármesterétől.

A rendezvény második részében az ese-
mény résztvevői a gimnáziumból a Bakáts 
téri ’56-os emlékműhöz vonultak, ahol előbb 

Benkő Péter színművész szavalta el Illyés 
Gyula Egy mondat a zsarnokságról című 
versét, majd Ferencváros polgármestere 
mondta el ünnepi beszédét. – Azért jöttünk 
ma össze, hogy megemlékezzünk azokról 
a hős hazafiakról, akik több mint 60 esz-
tendővel ezelőtt bátran felelősséget mertek 
vállalni a teljes magyarság sorsáért – kezd-
te Bácskai János, aki külön üdvözölte az 
ünnepségen jelen lévő tavalyi és 2017-es 
kitüntetetteket. A városvezető így folytatta: 
– A forradalom, amely szeretett Budapes-

tünkről indult el, két vesztes világháború 
és tízévnyi sötét kommunista diktatúra után 
a demokrácia ígéretét hozta el magával. A 
mai nap a büszke megemlékezés ünnepe, 
amire a forradalom ferencvárosi hőseinek 
emléke kötelez bennünket. És bár sokan 
elhunytak a harcban, emlékük reményt, 
biztatást és tartást adott a magyaroknak a 
megtorlás éveiben is. A kádári puhadikta-

Rajna Tibor, Hódos Dezsőné és a polgármester
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Megemlékeztek az aradi vértanúkról
Idén Czuczor Gergely emléktáblájánál tartotta meg koszo-
rúzással egybekötött október 6-i megemlékezését Ferenc-
város Önkormányzata. A Czuczor utca 9. szám  
előtt bácskai János polgármester mondott beszédet.

Az esemény házigazdája, Lázár Balázs színművész, a Pinceszínház 
irodalmi referense az aradi vértanúk és gróf Batthyány Lajos mellett 
megemlékezett az utca névadójáról is. Czuczor Gergely bencés 
szerzetes, nyelvtudós volt, aki hazafias költemények szerzőjeként 
is ismert. Az 1848–49-es forradalomban való részvételéért, illetve 
harcra hívó Riadó című verséért éveket töltött várfogságban.

Bácskai János emlékeztetett: az aradi vértanúk napján tisztelettel 
kell adózni a forradalom és szabadságharc közben, illetve annak 
leverése után kivégzett többi mártír előtt is. – Minden mártírium az 
igazság és az erély megerősítése, olyan forrás, melyből éltető erőt 
meríthet az utókor. Boldog ország, melynek első miniszterelnöke 
ilyen példával járt elöl. A következő nemzedékek, politikusok szá-
mára megkerülhetetlen mintát nyújt hűségre, felelősségre, a nemzet 
szolgálatára. Az azóta eltelt idő szerencsére sok példát mutatott 
és mutat ma is olyan vezetőkre, akik megfelelnek ennek – zárta 
gondolatait Ferencváros polgármestere.

Az eseményen a Cinege banda közreműködésével Gaburi Barbara 
énekelt katona- és népdalokat, végül a IX. kerületi pártok, szer-
vezetek helyezték el koszorúikat és gyújtottak gyertyát a magyar 
szabadságharc mártírjai előtt tisztelegve.
A mártírok előtt tisztelegtek a Pinceszínházban is
Rendhagyó megemlékezéssel tisztelgett a Pinceszínház október 
6-án az 1848–49-es szabadságharc leverését követő megtorlás 
áldozatai előtt. Lázár Balázs műsorában Tompa Mihály hazafias 
költeményei és az aradi vértanúk utolsó mondatai tették átélhetővé 
a szabadságharc drámáját.

A Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné és Zombory Miklós 
alpolgármester részvételével zajló esemény a 200 esztendeje szüle-
tett Tompa Mihály köré épült. Ám nem csupán a bicentenárium tette 
a költőt a megemlékezés főszereplőjévé: a forradalomban részt vett 
poéta és református lelkész allegorikus költeményei ugyanis a meg-
torlás időszakának szimbólumaivá váltak. Az ünnepségen Tallián 
Mariann előadásában hangzottak el Tompa-versek, melyek sorát 
Lázár Balázs szakította meg az 500 éves reformációhoz is kötődő 
beszédekkel, valamint az aradi vértanúk megrendítő hősiességről 
és hazaszeretetről árulkodó búcsúmondataival.

A műsort a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola diáklányai 
színesítették, akik a költő szülőhelyéről származó gömöri népdalokat 
énekeltek. A megemlékezés résztvevői a „Nincs talán még elfeled-
ve a dal” című országos rendezvénysorozat részeként megnyitott 
Tompa-emlékkiállítását is megtekinthették.

T. D.

túra minden eszközzel megpróbálta újraírni 
a forradalom történetét, de nem sikerült. 
Léteznek ugyanis örök és időtlen gondola-
tok, ilyen a szabadság gondolata is, amely 
a legerősebben határozza meg az emberi 
tudatot. A kétpólusú világrend felbomlásá-
hoz is az emberek szabadságvágya vezetett, 
mert pénzen megvásárolható tárgyak nélkül 
élhetünk, de nem élhetünk szabadság nélkül. 
Csak az emberi egyéni szabadságból nőhet 
ki egy virágzó közösség. A közösség jóléte 
pedig garantálja az egyes ember jólétét. Azé 
a közösségé, amelyben mi, ferencvárosiak is 

élünk. Ismerjük egymás ügyes-bajos dolgait, 
örömét, fájdalmát. Ez így helyénvaló. Ez 
adja azt az erőt, amit Ferencváros jelent. De 
sohase feledjük, ’56 hősei milyen áldozatot 
hoztak azért, hogy mi, az utódok békében, 
nyugalomban élhessünk Európa szívében – 
zárta gondolatait a polgármester.

Bácskai János után Zombory Miklós osz-
totta meg az ’56-os forradalom idején, 
gyermekként átélt események emlékeit. Az 
alpolgármester, aki születése óta a Lónyay 
utcában lakik, elmesélte, milyen kalandos 
úton jutottak kenyérhez – édesapja révén – 

az akkor már második hete a légópincében 
éhező szomszédokkal. A szemközti házban 
működő pékségből, egy átdobott zsákban 
próbáltak meg áthúzni magukhoz egy vek-
nit, ám a zsákra egy közelben portyázó szov-
jet tankból rálőttek. Így, bár a kenyér végül 
átjutott a lakhelyükre, abban golyó ütötte 
lyukak tátongtak.

A beszédek végén a megjelentek elhe-
lyezték mécseseiket és koszorúikat az em-
lékműnél, majd az ünneplők végigsétáltak 
Ferencváros forradalmi emlékhelyein.

T. D.
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Közösen a drog ellen
együttműködési megállapodást kötött szeptem-
ber 16-án a Ferencvárosi és a kőbányai kábí-
tószerügyi egyeztető Fórum. A két szervezet 
kooperációjáról szóló dokumentumot kállay 
Gáborné, a IX. és Weeber tibor, a X. kerü-
let alpolgármestere írta alá a polgármesteri 
Hivatal bakáts téri épületében. Az ünnepélyes 
szignózás után Bereczki Sándorné mutatta be 
az emberbarát Alapítványt.

Kállay Gáborné, a IX. kerületi KEF elnöke köszöntő-
jében elmondta, az önkormányzat 2015-ben fogadta 
el a ferencvárosi drogellenes stratégiát, amely öt évre 
előre meghatározza az irányvonalakat, célkitűzéseket. 
Három fő feladatot azonosított: a prevenciót, a kezelést 
és a kínálatcsökkentést, amelyek elérését munkacso-
portok segítik. 

A KEF tavasszal hasonló együttműködési megállapo-
dást kötött a VIII. kerülettel; a józsefvárosi partnerség 
egyik első lehetősége az életvezetési ismeretekről, kész-
ségekről tartandó továbbképzés lesz, amelyen a IX. kerületi óvodák 
és általános iskolák munkatársai is részt vehetnek. Az alpolgármester 
szerint a pedagógusok szerepe kulcsfontosságú a prevencióban, 
hiszen a felismerés általuk történhet meg legkönnyebben.

Kiss Éva, a kőbányai KEF titkára elmondta, rendkívül pozitív 
eredményeket értek el mind a Józsefvárossal, mind pedig a Kelet-
pesti Tankerülettel zajló összefogásban. A pedagógusokat, szak-
embereket és gyerekeket továbbképzésekkel, konferenciákkal és 
ifjúsági teapontokkal igyekeznek elérni.

A többek közt Kőbányán is aktívan működő Emberbarát Alapít-
ványt Bereczki Sándorné alelnök képviselte. A kiemelten közhasznú 

szervezet 1989 óta dolgozik a fiatalokért, a VIII. és X. kerület 
összes szenvedélybetegét ellátva. Teaházi prevenciós ifjúsági prog-
ramjukban már több mint 8000 fő vett részt, a rehabilitációban 
pedig mintegy 2000. Komplex intézményhálózatuk révén integ-
rált serdülőaddiktológiai ellátást képesek nyújtani, és az érintett 
családokat is támogatják. Az alelnök elmondása szerint különösen 
a korai kezeléssel tudnak kiemelkedően jó eredményeket elérni, 
9–18 hónapos terápiáik során nem csupán az egészségügyi, de a 
szociális, a foglalkoztatási és a képzési rehabilitációban is támo-
gatják klienseiket. 

M. K.

Szüreti Mulatság az óvodában
Ötödik esztendeje rendezi meg jótékonysági estjét a kerekerdő óvoda egy nemes cél érdekében: az intézmény alapítvá-
nya a szülők támogatása nyomán évi két nagy kirándulást szervezhet az oda járó csaknem 300 gyermeknek. Az október 
6-i eseményen bácskai János polgármester mondott köszöntőt.

– 2013-ban merült fel az ötlet, hogy legyen egy este, egy „gye-
rekmentes” rendezvény, amikor szórakoztató légkörben jöhetnek 
össze a szülők és az óvodapedagógusok. Az alapítvány támogatása 
büfés fogyasztással és belépők vásárlásával valósul meg, de a 
jelenlévők tombolát is vehetnek, melynek nyereményeit szintén 
a szülők ajánlják fel. Az 
adakozási kedvre jellem-
ző, hogy azok az anyukák 
és apukák, akik nem tudtak 
eljönni, kérték, hogy támo-
gatói jegyet vehessenek – 
mondta el Szencz Mátyásné 
óvodavezető.

A Kerekerdőnek saját pe-
dagógiai programja van, 
amelyben erőteljes szere-
pet kap a néphagyományok 
ápolása, így a kirándulások 
is ezek megismertetésére 
építenek: az úti cél minden 
esetben egy tájházzal is ren-
delkező település.

A Szüreti Mulatságot szintén a hazai tradíciók jegyében szervezik 
meg: az intézmény pedagógusai néptánccal, a felnőtt közönséghez 
igazodva pajzán népmesével és népi játékokkal készítik elő az ese-
mény jó hangulatát, melyhez hozzájárulnak a jó borok és a tipikus 
magyar ételek, sütemények is.

Bácskai János köszöntőjében a 
szüret hagyományait elevenítette 
fel, majd felhívta a kikapcsolódni 
vágyók figyelmét a hazai borfaj-
tákra és borvidékekre, elsősorban 
a Somló-hegyre, ahol ő is hódol a 
borászkodás szenvedélyének. Jó 
szőlősgazda és vendég módjára – 
saját borából – kóstolóval is készült 
a mulatságra. 

A rendezvényen fellépett Redenczki 
Marcsi, Magyarország első női 
stand-up humoristája is, aki saját 
bevallása szerint „mellékállásban” a 
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési 
Központ munkatársa.

(forrás: ferencvaros.hu)
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A Lurdyban találkoztak a klubtagok
Harmadik alkalommal gyűltek össze a Ferencvárosért klub tagjai október 18-án. A találkozónak ezúttal a Lurdy Ház 
adott otthont. Az idén februárban életre hívott kezdeményezés célja, hogy a kerületben található cégek, vállalkozások, 
valamint felsőoktatási és kulturális intézmények minél szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki egymással és az önkor-
mányzattal.

A vendégeket előbb Bácskai János polgármester, majd Zsolnai 
Endre, a Lurdy Ház marketing- és kommunikációs igazgatója kö-
szöntötte. A most is szép számban megjelent résztvevők ezután az 
egyik moziterembe vonultak, ahol Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője mutatta be vetített fotókon az 
idén 225 éves kerület történetét. Tőle Zsolnai Endre vette át a szót, 
aki a jövőre 20 esztendős bevásárlóközpont, irodaház és rendez-
vényközpont jelenéről, valamint jövőjéről mesélt. A jelenleg is 
zajló külső ráncfelvarrás mellett hamarosan a belső terek egy része 
is megújul, például még idén bővül és korszerűsödik az ételudvar.  
A házban ezen kívül több környezetvédelmi és energiahatékonysági 
beruházást is terveznek, de modernizálják, illetve nagyobbítják a 
parkolójukat is.  

A marketingigazgató ismertette Lurdy Lurkó elnevezésű prog-
ramjukat is, amely nyaranta kilenc héten át biztosít 10-10 gyermek 
részére ötnapos napközis táborozási lehetőséget. A kicsik számára 
nyolc helyszínen nyújtanak rendkívül sokszínű, izgalmas progra-
mokat, illetve napi többszöri étkezést. A résztvevők kiválasztásá-
ban a Ferencvárosi Családsegítő Szolgálat és a Mikulásgyár van 
a segítségükre. A vezető arról is beszámolt, hogy idén a Lurdy 
Házban – a plázák közül egyedüliként – harmadik alkalommal lesz 
Mikulásgyár-gyűjtőpont. Büszkén említette meg, hogy tavaly 15 
ezer kilogramm adomány érkezett hozzájuk.  

A klubtalálkozó következő részében egy rövid sétára invitálták 
a jelenlévőket. Ennek során Sarlay Péter kereskedelmi igazgató 
kalauzolta el a vendégeket a kilenc, különböző nagyságú teremmel 
rendelkező rendezvényközpontba, valamint az ételudvarba, ahol a 
jelenlegi 280 helyett hamarosan 400 ülőhely várja majd az éhsé-
güket csillapítani vágyókat. Az este záróakkordjaként a klubtagok 
ismerkedésére, kötetlen eszmecseréjére nyílt lehetőség.         V. L.
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Szuperkórház épül Ferencvárosban
Az egészséges Budapest program részeként centrumkórházi szerepet szánnak az egyesített Szent István és Szent 
László kórház (eSzSzk) és Rendelőintézetnek, ezt az egészségügyért felelős államtitkár jelentette be az intézményben 
tartott sajtótájékoztatón október 10-én. A 190 ezer négyzetméter területű, 188 milliárd forintból megépülő komplexum-
nak 2025-ig kell elkészülnie.

Ónodi-Szűcs Zoltán elmondta, a főváros 
valaha volt legnagyobb egészségügyi fej-
lesztése indul el az Egészséges Budapest 
Programmal. Emlékeztetett, az előző uniós 
ciklusban 500 milliárd forint jutott a vidéki 
egészségügyi intézmények fejlesztésére, a 
következő években pedig a kormányzat – 
döntően saját forrásból – a fővárosra kon-
centrál. Hozzátette, a kabinet Budapesten 
három centrumkórház megépítéséről dön-
tött, ezek közül lesz az egyik Ferencváros-
ban. 

A sajtótájékoztatón Németh Szilárd,  
a Fidesz alelnöke arról beszélt, a dél-pes-
ti régió ellátását biztosító létesítmény 190 
ezer négyzetméteren, 188 milliárd forintból 
épül meg, a beruházásnak pedig 2025-ig 
kell befejeződnie. Hozzátette: a 21. század 
valamennyi követelményének megfelelő, 
új centrumkórházba az ESZSZK mellett 
a Gottsegen György Országos Kardioló-
giai Intézet és az Országos Baleseti Inté-
zet is betagolódik. A politikus jelezte, a 
kórház nem csupán építészetileg, hanem 
szakmai, orvostechnológiai szempontból 
is korszerűsödik. Mint mondta, az Egészsé-
ges Budapest Program részeként a három 
centrumkórház mellett 25 másik fekvőbe-
teg-ellátó intézmény és hét rendelőintézet 
is megújul. A beruházások 700 milliárd 
forintos összegét a központi költségvetés 
fedezi. Németh Szilárd arról a kormány-
határozatról is tájékoztatott, amely szerint 
az ESZSZK számára már most kétmilliárd 
forintot bocsátanak rendelkezésre, amit az 
intézmény informatikai korszerűsítésre és 
két CT-berendezés beszerzésére fordíthat. 

Vályi-Nagy István, az ESZSZK főigazgatója 
elmondta, a 190 ezer négyzetméteres tömb-
kórház a Szent István Kórház főépülete és 
annak telekszomszédja, a kardiológiai inté-
zet közti területen létesül. A tervek szerint 
az új létesítmény informatikavezérelt, ha-
tékony energiafelhasználású „okoskórház” 
lesz. A főigazgató felelevenítette, hogy a 
jelenleg közel 1600 ágyas intézmény az 
előző esztendőkben is jelentős forrásokat 
tudott fejlesztésekre fordítani: több mint 
egymilliárd forintból modern, digitális 
képalkotó berendezéseket vásároltak, 516 
millió forintból pedig egy nagyteljesítmé-
nyű MR-készüléket vettek. Ezen túl a 
kórház területén és telephelyien több 
száz millió forintból épületgépészeti, 
energetikai felújítások történtek, és 
ilyen típusú pályázataik jelenleg 
is be vannak adva. 404 
millió forintból alakí-
tották ki a kórház új 
onkológiai részlegét, 
320 millióból pedig a 
központi ste-

rilizáló működési hatékonyságát növelték. 
Továbbá végrehajtották az élelmezési tevé-
kenység modernizálását, nemzeti innovációs 
onkogenomikai és precíziós onkoterápiás 
programjuk pedig 3,5 milliárd forintból jött 
létre.

A jelenleg négy telephelyen, széttagoltan 
működő Egyesített Szent István és Szent 
László Kórház és Rendelőintézet évente 
ötvenezer fekvő- és csaknem ötszázezer 
járóbeteget lát el, azonban a pavilonrend-
szerű működés sem a gazdálkodást, sem a 
betegellátást nem szolgálja maximálisan. 
Pedig az intézet több szakmában, így a fer-

tőző betegségek, az égésplasztika, a gyer-
mek- és felnőtt-őssejttranszplantáció, 
valamint az onkológia területén is 

a legmagasabb, euró-
pai szintű ellátást 

nyújtja.  
   V. L.

Erős csontokkal 100 éves korig
tudta, hogy a tehéntej és a hús elvonja a kalciumot a csontokból? A törődjön többet egészségével! című előadássorozat 
legutóbbi találkozóján bánfi Ibolya életmód- és táplálkozási tanácsadó beszélt a csontritkulást övező tévhitekről, illetve 
igazságokról, de tudásra éhes közönségének a hosszú élet nyolc titkát is elárulta.

A szakember szerint, ha betartjuk az egészséges élet nyolc alapelvét, 
akár 20–30 esztendővel is meghazudtolhatjuk korunkat. Az első a 
rendszeres testmozgás, amely egyformán karban tartja a keringést, 
a szívet, a csontokat és az egész mozgásszervrendszert. Ugyaneny-
nyire fontos ügyelnünk a táplálkozásra. A helyes étrendnek rengeteg 
zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyest, magvakat és gabonát kell tartal-
maznia. A kávé viszont egyáltalán nem ajánlott, hiszen kihajtja a 
szervezetből a kalciumot. A friss levegő és a napfény szintén éltető 
elemünk, utóbbiból akár napi 10 perc is elegendő az egészséghez. 
Méregtelenítő, vérnyomáscsökkentő gyakorlatnak például egy 
egyszerű, háromkörös légzőgyakorlat is megteszi: 4 másodperc 
alatt beszívjuk a levegőt, 7-ig bent tartjuk, 9 ütem alatt pedig lassan 

lehajolva kilélegezzük. Az ötödik a sorban a pihenés, ami azért 
különösen alapvető, mert az alváskor termelődő melatonin felelős 
az ifjúságunkért is. Termelődésének három feltétele van: időben (22 
óra körül) lefeküdni, teljes sötétségben és üres gyomorral aludni. 

A vízivás is a fiatalság egyik kulcsa. Ibolya azt javasolta, minden 
reggelt egy nagy pohár vízzel kezdjünk, amit csak fél óra múlva 
kövessen a reggeli. Az alapelvek listáját a mértékletesség és a bi-
zalom zárja. Bánfi Ibolya arról tájékoztatott, hazánkban 900 ezer 
ember szenved csontritkulásban, a csonttörés következményeibe 
pedig sokan belehalnak. Az elváltozás 50 éves kor felett kezdődhet 
el, azonban sokat lehet késleltetni. A szakember elmondta, a fájós 
testrészt nem szabad kímélni – mert a mozgáshiány továbberősíti 

fotó: tihanyi Mónika
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ÉletMINŐség Fesztivál harmadszor
Sokszínű programokkal, egymást sűrűn váltó előadásokkal és tréningekkel várta a III. életMINŐség Fesztivál az ér-
deklődőket a Ferencvárosi Művelődési központban október 7-én. Az elsősorban a férfi-nő együttélés kérdéseit zászlajá-
ra tűző egész napos eseményen zombory Miklós alpolgármester üdvözölte résztvevőket.

Délelőtt 10 órakor Lőrinczné Táborfi Julianna, 
Kiss Noémi és Darnói Tibor, az ÉletMiNŐség 
Fesztivál létrehozói nyitották meg a rendez-
vényt, majd Zombory Miklós mondta el kö-
szöntőbeszédét. Az alpolgármester – elmondása 
szerint – 50 esztendeje házas férfiként, apa és 
nagyapaként maga is sokat tudna mesélni a fér-
fi-női szerepekről, valamint a hétköznapokban 
való boldogulásról. – Családunkban a feleségem 
az összetartó erő, ami nem kis feladat – jelen-
tette ki. – A társadalmi szerepekhez elvárások 
is társulnak; elvárásokat támasztunk önmagunk 
felé, a párunk mifelénk és mi őfelé, és a társa-
dalom is elvárásokat támaszt tagjai felé. Ennyi 
év távlatából visszatekintve elmondhatom, nem 
könnyű ezek közt jól lavírozni, ugyanakkor ez 
adja a mindennapok izgalmát is – tette hozzá. 
Végezetül azt kívánta, hogy mindenki találja 
meg azt az utat, amely közelebb viszi a célhoz: a 
folyamatosan változó szerepekben való sikeres 
helytálláshoz.

Délelőtt A Nő ragyogása, a család fénye címmel rendeztek kerekasztal-
beszélgetést a sakkteremben, a kistermekben pedig különféle tréningek 
közül lehetett választani. Többek közt személyiségfejlesztés, táncterápia, 
transzcendentális meditáció volt a palettán, de a közönség balett-, jóga- és 
sportbemutatókat is láthatott. A színházteremben a Cimbora együttes interaktív 
vers- és mesekoncertje várta a legkisebbeket, akik játékos vetélkedőkön és 
versenyeken, illetve kézműves foglalkozásokon is részt vehettek. Ugyanitt, 
délután Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész professzor tartott lebilincselő 
előadást A teremtés Egysége: a Nő és a Férfi címmel.

Az esemény fix programjai mellett – a kitelepült standokon – a táplálkozástól 
a mozgáson át a lelki, spirituális életet érintő témákig sokféle egészségmeg-
őrző lehetőséggel lehetett megismerkedni. Épp úgy helyet kapott a keleti 
életszemlélet (fengsuj és távol-keleti ékszerek, dekorációk), mint a nyugati 
életmód (bioételek, immunerősítés).              M. K.

a csont- és ízületi problémákat –, inkább terápiákat és kímélő moz-
gásformát kell alkalmazni. A sajgó térdre például kiváló a forró 
törülközős pakolás, amit jeges vizes lemosás követ. Étkezésünkkel 
is sokat tehetünk csontjaink egészségéért: a jó reggeli 50 százalék 
gyümölcsből, 40 százalék gabonakásából és 10 százalék magból 
áll. Az ebédünknek szintén a felét kellene kitennie a zöldségeknek 
(minél többet nyersen), a gabonáknak és az olajos magvaknak. Az 
igazi kegyetlenség csak ezután következett: a tanácsadó kijelentette, 
a vacsora szükségtelen, de ha nem bírunk a gyomrunkkal, koraeste 
ehetünk egy zöldséglevest és egy almát. 

A legmakacsabb tévhit a tehéntejet övezi, amit a táplálkozásguru 
szerint nem az embereknek találtak ki. – Hiába próbálja elhitetni 
velünk a tejipar, hogy a tej élet, erő, egészség, hiszen a tejfehér-
je emésztéséhez kalciumot használ fel a szervezet – jelentette ki 
Bánfi Ibolya, aki a tejnél sokkal magasabb kalciumtartalmú olajos 
magvakat, kelféléket, mákot, lenmagot és szezámmagot ajánlotta 
hallgatóságának, utóbbi kettőt csak őrölve. Érdemes visszafogni 
a húsfogyasztást és az alkoholt is, mely szintén kalciumelvonó 
hatású, valamint bélben való letapadása miatt a fehér kenyeret, a 
fehér rizst és a sajtot. A csontok egészségét D3-vitamin szedésével 
is segíthetjük.  

              T. D.

– Inkább éljek csak 99 évet, de nem kaphatnék holnap 
reggel egy kis szalonnás műzlit, szívem?

A lázadó

eGéSzSéG
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Célba értek a Népligetben
klasszis úszók érkeztek a Ferencvároshoz: az egyaránt sokszoros válogatott és már számos szép sikert elért Verrasztó 
Dávid, illetve biczó bence edzőjükkel, Molnár Ákossal igazoltak a zöld-fehér egyesületbe.

Aki egy kicsit is ismeri a magyar úszóspor-
tot, annak nem kell bemutatni egyiküket 
sem. Verrasztó Dávid 29 éves, már a 2005-
ös, budapesti ifjúsági Eb-n két bajnoki címet 
nyert vegyes úszásban. A felnőtt kontinens-
bajnokságokon 400 m vegyesen szerzett 
két-két ezüst- és aranyérmet, utóbbiakat 
2014-ben és 2016-ban. A rövid pályás Eb-
ken három-három első és második hely a 
mérlege ugyanebben a versenyszámban. A 
két utolsó világbajnokságon ezüstérmes lett 
400 m vegyesen, rövid pályán háromszoros 
bronzérmes.

Biczó Bence jövő januárban lesz 25 eszten-
dős. Ő pillangóspecialista, sikereit ebben az 

úszásnemben érte el. Kétszeres ifjúsági Eu-
rópa-bajnok 200 méteren és ifjúsági olimpiai 
aranyérmes. Felnőttként két Eb-ezüstérmet 
szerzett ezen a távon, az Universiadén egy-
egy arany és bronz fűződik a nevéhez.

Már a két kiváló úszó tavalyi klubváltása-
kor is felmerült, hogy a Fradiba jönnek, ám 
végül a BVSC-be igazoltak. Most viszont a 
Népligetbe szerződtek edzőjükkel, az egyko-
ri nagyszerű mellúszóval, Molnár Ákossal. 
Elmondták, a Ferencvárosnál minden feltétel 
adott ahhoz, hogy jól felkészülhessenek a 
világversenyekre, és azokon eredményesen 
szerepeljenek. Természetesen mindkettejük 
fő célja a tokiói olimpia.      (ms)

Vívóezüst a kupában
Október első felében két Magyar kupa-fordulót rendeztek a felnőttférfi-tőrcsapatok számára. A Ferencváros javuló 
formát mutatva a második versenyen szerepelt jobban.

A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban megrendezett első 
fordulóban győzelemmel kezdett a Balázs Péter, Hári Máté, Széki 
Bence, Zalaba Péter összeállítású FTC, a zöld-fehérek 45-37-re 
megverték a Budakalász együttesét. Az elődöntőben aztán nem 
bírtak a későbbi győztes UTE-val, majd a bronzmeccsen kikaptak 
a Törekvéstől. Az FTC II a kilencedik helyen végzett.

A 2. forduló a Törekvés kőbányai csarnokában zajlott. A Fradi a 
Bp. Honvéd II elleni 45-28-as sikerrel indított, majd nagy bravúrt 

vitt véghez Dékány László, Hári Máté, Széki Bence és Zalaba Péter: 
a fiúk 44-42-re nyertek az UTE I gárdájával szemben. A fináléban 
a Bp. Honvéd ezúttal is túl nagy falatnak bizonyult a Ferencváros 
számára, így a zöld-fehérek a dobogó második fokára állhattak 
fel. Az 56 vívót felvonultató egyéni versenyben Szemes Gergő 
beverekedte magát a negyeddöntőbe, és a nyolcadik helyen végzett. 

(m)

Negyeddöntőben 
a vízilabdázók
Hazai medencében, a Népligetben játszotta a vízilabda 
euro kupa második selejtezőkörét a címvédő Ferencváros. 
A zöld-fehérek mindhárom mérkőzésüket magabiztosan 
megnyerték, így továbbra is százszázalékosak a sorozat-
ban, és bejutottak a negyeddöntőbe.

A Ferencváros a második forduló első meccsén a montenegrói 
Primorac Kotor gárdájával került szembe. Az első negyedben hatszor 
is bevette ellenfele kapuját a Fradi, igaz, a lazább védekezésnek 
„köszönhetően” a kikötővárosiak még tartották a lépést a mieinkkel, 
négy gólt dobtak. A folytatásban egyre jobban elhúzott az FTC, az 
utolsó nyolc percet hatgólos előnnyel kezdte. Ekkor kissé kiengedtek 
a zöld-fehérek, így felzárkózhatott a Kotor, és 13-10 lett a vége. 
Varga Dániel ötször volt eredményes.

Az előző selejtezőkörben 8-5-re vert horvát Jadran Split ellen 
hatottak Varga Zsolt edző védekezést kritizáló szavai, így miközben 
ismét látványos gólokat lőttek a ferencvárosiak, hátul fegyelme-
zetten állították meg a vetélytárs akcióit. Edzőmeccsé alakult a 
találkozó, a végén 17-3-as Fradi-győzelmet mutatott a tábla, ezúttal 
a szerb olimpiai és világbajnok Nikola Jaksics volt a leggólerősebb 
hat találattal.

A már továbbjutott FTC a szintén a negyeddöntőbe igyekvő spa-
nyol Mataróval zárta a selejtezőt. A Fradi jól játszva 11-4-re győzött, 

Vámos Márton négy góllal vitte a prímet. Mivel a Split kiütötte a 
Kotort, több lőtt góljával a horvát gárda léphetett tovább a spanyo-
lok kárára. A másik csoportból a Miskolc a második helyen került 
a negyeddöntőbe, ahol a négy Euro Kupa-csapathoz csatlakozik a 
Bajnokok Ligája utolsó selejtezőjének négy vesztese. A mérkőzé-
seket november 8-án és december 9-én játsszák. 

M. S.

biczó bence, Molnár Ákos  
 és Verrasztó Dávid
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A halhatatlan Golyó
A Magyar Jégkorongszövetség idén is négy 
legendás figurát jelölt a Hírességek Csar-
nokába. egyikük kiss tibor, a ’80-as,’90-
es évek Fradijának 220-szoros válogatott 
csatára, a méltán népszerű Golyó.

A hokiszövetség a 2011-es budapesti Divízió-I-es 
világbajnokság alatt avatta fel a magyar jégkorong 
Hírességek Csarnokát. Akkor az MJSZ Történeti 
Bizottsága tizenegy élő és tizenegy már elhunyt 
kiváló játékost, játékvezetőt és sportvezetőt jelölt a 
hazai Hall of Fame-be. Azóta minden esztendőben 
négy újabb, az itthoni jégkorongozásért sokat tett 
személy került az illusztris társaságba. Mivel az 
FTC a sportág kiemelkedő képviselője, így termé-
szetesen jó néhány ferencvárosi kötődésű sport-
ember kapott helyet a Hírességek Csarnokában.

A 2017-es kiválasztottak névsorát a szövetség 
90 éves jubileuma alkalmából rendezett hokigálán hozták nyilvánosságra. Ismét négyen 
kerültek a Hall of Fame-be, egyikük Kiss Tibor. Mint akkoriban sokan, ő is a KSI-ben 
kezdett hokizni, majd a BVSC játékosa lett. A vasutasok szakosztályának megszűnésével 
Székesfehérvárra igazolt, és tagja volt a Volán első, 1986-os bajnokcsapatának. Ezután 
zöld-fehérbe öltözött, 1989 és 1997 között hat bajnoki címet és két Magyar Kupát nyert a 
Ferencvárossal. A gyorsléptű szélső méltán kapta a Golyó becenevet, a közönség szerette 
csupa szív játékáért, és hamar kiderült róla, hogy igazi fradista. Válogatottként 14 világ-
bajnokságon képviselte Magyarországot. Edzőként is szolgálta a Fradit, az ifjúságiakkal 
bajnokságot nyert.

Golyó fiai szintén a jégkorongot választották: Gábor sokáig az FTC csapatkapitánya volt, 
nevelt fia, a jelenleg is hokizó Fekete Dániel pedig tagja volt a 2008-ban, Szapporóban az 
A-csoportba feljutott válogatottnak. Úgy néz ki, a sor folytatódik, mivel Kiss Tibor – aki 
nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy bekerült a Hírességek Csarnokába – ma már unoká-
jával igyekszik megszerettetni ezt a csodálatos sportágat.

M. S.

Továbbjutás
A második fordulót rendezték meg október közepén a férfi kézilabda Magyar Kupában. 
A Ferencváros Balassagyarmatra látogatott, ahol az előző szezon utolsó játéknapján, 
még az NB I/B Keleti csoportjában tizenegy góllal győzött. Most sokáig nagyon szo-
ros volt az állás, sőt, a 41. percben egy találattal a nagy lelkesedéssel játszó hazaiak 
vezettek. Ekkor azonban egy ötös sorozattal elhúzott a Fradi, ezt követően pedig már 
csak a győzelem mértéke volt kérdéses, végül 30-22-re nyertek a zöld-fehérek. A leg-
eredményesebb ferencvárosi a csapatkapitány, az ötgólos Pál Gergely volt.

Történelmi arany
Huszonegyedik alkalommal rendezte meg a Magyar Ökölvívó 
Szövetség a női országos bajnokságot. A Bükön lebonyolított 
versenyen megszületett a Ferencvárosi TC első aranyérme, a 
történelmi siker Simon Boglárka nevéhez fűződik.

A Fradi ökölvívója a 75 kilogrammosok mezőnyében lépett 
szorítóba. Az elődöntőben nagy fölényben volt riválisával, 
a Debreceni VSC-t képviselő Spolárics Júliával szemben. 
Olyannyira, hogy a hajdúságiak edzője már az első menetben 
bedobta a törülközőt, azaz feladta a mérkőzést.

Boglárkának a fináléban a KSI-s Halász Nórával kellett volna összecsapnia, aki pon-
tozással verte előző ellenfelét. A mérkőzés azonban elmaradt, mert Halász nem állt ki a 
nagyszerű formában lévő Simonnal, aki így a tavalyi ezüstérem után most harc nélkül lett 
magyar bajnok. Ezzel sporttörténelmet írt, ugyanis ő az első ferencvárosi női ökölvívó, 
aki aranyérmet vehetett át az ob eredményhirdetésén.          (m)

Biztató kezdet  
a medencében
Átesett a tűzkeresztségen a Ferenc-
város nyáron alakult női vízilabda-
csapata. A zöld-fehérek megkezdték 
szereplésüket az Ob I-ben, első mér-
kőzésükön Dunaújvárosban ugrottak 
vízbe, majd a Népligetben is bemutat-
koztak a Fradi-szurkolóknak.
A nyitómeccsen az 
előző bajnokság 
bronzérmese, a Du-
naújvárosi Egyetem 
volt Kistelekiék ellen-
fele. A találkozó első 
három negyedében a 
papírformának meg-
felelően a hazaiak 
akarata érvényesült az érthetően még nem 
igazán összeszokott FTC-vel szemben, és 
6-2-re vezettek. A záró nyolc percben aztán 
megmutatták a lányok, hogy lesz ez még 
jobb is. Két és fél perccel a vége előtt 7-6-ra 
jöttek fel, és többször támadhattak az egyen-
lítésért. Ez sajnos nem sikerült: a  hajrában 
még egyszer betaláltak a házigazdák.

A folytatásban a 2017-es ezüstérmes 
BVSC-Zugló látogatott a Népligetbe, ahol 
telt ház fogadta a gárdákat. Az első negyed 
végére három góllal elhúztak a vendégek, 
ám a nagyszünetre egyre olvadt az előnyük. 
A harmadik játékrészben pedig már tombolt 
a közönség, 6-6-tal kezdődhetett a negyedik 
nyolc perc. Ebben aztán az elfáradó Fradival 
szemben ismét gólokat dobott a BVSC, és 
8-6-ra győzött. A zöld-fehérek közül Bujka 
Barbara (képünkön) ötször volt eredmé-
nyes.

Lapzártánk után a Ferencváros a tavalyi 
bajnok, eddigi meccseit kiütéssel nyerő 
ÚVSE-vel játszott a Margitszigeten.    (ms)
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Több mint negyven középiskola  
mutatkozott be 
Ferencváros és a környező kerületek negyvenhat középiskolája ismertette képzési programját a már hagyományos 
Pályaválasztási börzén október 17-én, a Patonyi László Sportcsarnokban. A megjelenteket kállay Gáborné alpolgár-
mester és tolnai Marianna, a belső-Pesti tankerületi központ igazgatója köszöntötte.

Rendkívül sokszínű kínálatot tekinthettek meg a pályaválasztás előtt 
álló nyolcadikosok: a képzési lehetőségek szinte teljes spektrumát 
lefedő börzén valamennyi intézmény igyekezett interaktív módon 
ízelítőt adni a náluk folyó tevékenységekből, valamint bemutatni 
az iskola elvégzésével nyíló távlatokat.

A X. kerületi Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium például a tanulók által előállított 
élelmiszerekből kínált kóstolót, a ferencvárosi Novus Gimnázium, 
Szakközépiskola és AMI pavilonjánál pedig a művésztanoncok 
kisfilmjeit, rajzait tekinthették meg az érdeklődők, akik megismer-
hették a különböző művészeti egyetemeknek sok hallgatót kinevelő 
intézmény családias hangulatát is. A pesterzsébeti Eötvös Loránd 
Szakközépiskola és Szakiskola a gépészeti alapképzésre épülő 
technikusi végzettségek lehetőségeivel csábította a műszaki beállí-
tottságú fiatalokat, míg a józsefvárosi Lakatos Menyhért Általános 
Iskola és Gimnázium rendvédelmi tagozata rögtönzött önvédelmi 
bemutatót tartott, és a hivatásos rendészeti életpályamodell opcióit 
vázolta fel.

Rapi István, az önkormányzat ifjúsági és drogprevenciós referense, 
az esemény főszervezője elmondta, a megjelent diákok többsége 
szervezetten érkezett, a Belső-Pesti Tankerületi Központ (V., VI., 
VII., VIII., IX. kerület) összes általános iskolájának mintegy 520 

növendékét meghívták. Fontos szempont volt a bemutatkozó oktatási 
intézmények kiválasztásában, hogy azok lehetőleg a szakmák teljes 
választékát lefedjék, továbbá a rendezvényen négy, pályaorientá-
cióval és pszichológiai tanácsadással foglalkozó szervezet is kép-
viseltette magát. Hozzátette, nagyszámú érdeklődőre számítottak, 
hiszen az általános gimnáziumok mellett az utóbbi években megnőtt 
a szakmák iránti érdeklődés is.          (forrás: ferencvaros.hu) 

Generációkon átívelő gondoskodás 
Ferencváros Önkormányzata a Magyar Hospice Alapítvánnyal közösen – kerületi gyerekek és idősek részvételével – 
nárciszültetést tartott a József Attila-lakótelepen október 13-án. A hatodik alkalommal megrendezett, generációk közti 
kapcsolatokat erősítő eseményt kállay Gáborné alpolgármester nyitotta meg.

A Magyar Hospice Alapítvány 25 éve gondoskodik a már nem 
gyógyítható daganatos betegekről és családjaikról. Emellett fontos-
nak tartja a fiatalabb generációk segítőkészségre nevelését, melyet 
többek közt Nárcisz-iskolák, -óvodák kijelölésével, közös sport-
tevékenységek szervezésével kíván elérni. Ehhez a programsoro-
zathoz tartozik az őszi nárciszültetés 
is, mely során a Nyúldomb mellett, 
a FESZOFE Kft. által kialakított 
ágyásokba helyezik el közösen a 
virághagymákat a kerület óvodásai, 
iskolásai, valamint az idősklubok 
tagjai.

Korda Nikoletta, a Magyar Hospice 
Alapítvány programvezetője elmond-
ta, a nárciszok kiültetése közösségi 
élményt ad, a palánták egész eszten-
dőn át tartó fejlődése pedig az élet, 
születéstől elmúlásig tartó körforgá-
sát szemlélteti a gyerekek számára.

Kállay Gáborné emlékeztetett: Ferencváros Önkormányzata 2012-
ben, elsők között csatlakozott az alapítvány kezdeményezéséhez, 
melynek célja, hogy a generációk közti szolidaritást erősítse. – 
Nagyon fontos, hogy kialakítsuk a gyerekekben az odafigyelés 
képességét a körülöttünk lévő idősek, betegek, rászorulók felé 

– tette hozzá.
Idén kilenc ferencvárosi iskola 

és óvoda, valamint több idős-
klub vett részt a nárciszülteté-
sen, mely az Ugrifüles Óvoda 
zenés körjátékával és a virágok 
színéhez illő sárga lufik elenge-
désével zárult. Mire tavasszal 
kivirágoznak az elültetett hagy-
mák, elérkezik a eseménysoro-
zat következő állomása, az éledő 
természetet köszöntő, hagyomá-
nyos Nárcisz-futás is.

(forrás: ferencvaros.hu)



Ferencváros 13

Nordic walking kezdő csoport
Tanfolyamzáró séta
Október 26. (csütörtök) 10.00 óra
Találkozó: Nyúldomb

Mindentudás Akadémiája 
Gasztrotörténeti szeminárium
Spanyol, olasz és görög gasztronómiai 
érdekességek
Október 26. (csütörtök) 15.30 óra
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)

A boldogság Önnek is jár!
Erőleves a léleknek, avagy hogyan 
érezhetjük jól magunkat egy felgyorsult 
világban 
Szalay Ádám televíziós újságíró, 
kommunikációs szakember előadása
November 6. (hétfő) 16.00 óra
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)

Demencia Kávézó
Október 30. (hétfő) 17.00 óra
Előadó: dr. Fullajtár Máté egyetemi 
tanársegéd
Téma: az Alzheimer-kór tünetei és 
megelőzése
A belépés ingyenes, de előzetes 
regisztráció szükséges:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu 
Telefon: 215-1077/392 mellék
A regisztrációnál kérjük, jelezzék, ha 
demens beteg is részt vesz a programon.
Balázs Café & Bistro (Ráday u. 11.)

Cukorbetegklub
Október 31. (kedd) 14.30 óra
FESZ Oktatóterem (Dandár u. 28.)

Kegyeleti séta a Rákoskeresztúri 
új köztemetőben
November 4. (szombat) 10.00 óra
Találkozó: Kőbánya-Kispest 
vasútállomás, pénztár. További 

információ:  
Kiss Ádám: 06/70/212-1288

Nordic walking haladó csoport
Az ősz színei a hegyekben
November 7. (kedd) 10.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24–28.

3-1-2 meridiántorna
November 8. (szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Macska- és állatbarátok klubja
November 8. (szerda) 17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Sakk-klub
Október 24., 31., november 7. (kedd) 
10.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Német társalgási klub
Október 24., 31., november 7. (kedd) 
10.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Festőklub
Október 24., 31., november 7. (kedd) 
14.00 óra
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss u. 5.)

Gyógytorna 
Október 25., november 8. (szerda), 
11.00 óra
FMK (Haller u. 27.)  
Dési Huber Művelődési Ház  
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub  
Én táncolnék veled…
Október 25., november 8. (szerda) 
14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga 
Október 26., november 2. (csütörtök) 
10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B)

Számítógép- és mobiltelefon- 
tanácsadás
Október 26. (csütörtök) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola (Toronyház u. 21.)

Vízitorna 
Október 27. (péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda  
(Lobogó u. 1.) 
Molnár Ferenc Általános Iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

Szeretettel várunk minden kedves ér-
deklődőt ingyenes idősügyi program-
jainkra! kérdéseiket, észrevételeiket 
vagy javaslataikat programjainkkal 
kapcsolatosan az idosugy@ferencvaros 
e-mail címen vagy a 215-1077/392-es 
telefonszámon várjuk.

Idősügyi programajánló

IDŐSüGy

A kezdő, középhaladó és haladó 
angolnyelv-tanfolyam, a közép-
haladó németnyelv-tanfolyam, a 
chikungtanfolyam, valamint a kez-
dő és haladó számítógép-kezelői, 
mobileszköz-használati kurzusok 
a regisztrált résztvevők számára a 
meghirdetett időpontokban és hely-
színeken zajlanak.

Kiemelt rendezvény
Erőleves a léleknek, avagy hogyan érezhetjük jól magunkat egy felgyorsult 
világban címmel tart előadást Szalay Ádám televíziós újságíró, kommuni-
kációs szakember a Mindentudás Akadémiáján november 6-án 16 órakor, 
az Ádám Jenő Zeneiskolában. A TV2 Napló című műsorának egykori fő-
szerkesztője bejárt országot-világot, munkája során elképesztően izgalmas 
sorsokba pillanthatott bele, és mindig arra kereste a választ: mi a boldogság 
igazi titka, mit csinálnak másképp azok, akik igazán jól érzik magukat a bő-
rükben. Előadásában beszél majd arról is, hogyan igazodhatunk el sikeresen 
a mobilos, tabletes mindennapokban, hogyan vívhatjuk ki például unokáink 
elismerését pusztán azzal, hogy elkezdjük megérteni, mivel foglalkoznak 
valójában, amikor a telefonjuk képernyőjét lesik. A részvételhez előzetes 
regisztráció nem szükséges, a belépés ingyenes.



Ferencváros14 heLyI érték

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

1.	Megkezdődött	az	Iparművészeti	Mú-
zeum	felújítása,	amely	a	tervek	szerint	
2020-ban	nyit	meg	újra.	Melyik	az	a	
hiányzó	épületrész,	melyet	a	munká-
latok	végeztével	újra	lehet	majd	látni?

A) Kupolacsúcs (laterna)
B) Télikert
C) Üllői útra néző veranda

2.	Magyar	Formatervezési	díjat	nyert		
a	reformáció	500.	évfordulójára	készí-
tett,	rendhagyó	Kálvin	téri	emlékmű.	
Hol	látható?

A) A metróállomáson
B) Éjszakánként a templom falára  
     vetítve
C) Az utcakövek között 

3.	Hol	található	a	Száva	villamos	ko-
csiszín?

A) Könyves Kálmán körút 7.
B) Soroksári út 60.
C) Üllői út 197–199.

4.	A	Fradi	legújabb	csapata	idén	nyá-
ron	alakult	meg.	Melyik	sportágról	
van	szó?

A) Vívás
B) Női vízilabda
C) Férfi gyeplabda

5.	Kiről	kapta	nevét	a	Berzenczey	utca?
A) Berzenczey Kázmérról, Rákóczi 

altábornagyáról
B) Berzenczey László 1848–49-     

es országgyűlési képviselőről,  
ősha zakutatóról

C) Berzenczey Tihamérról, Ferenc-
város első táblabírájáról

6.	Mettől	meddig	üzemelt	Ferencváros-
ban	a	híres	Ecseri	használtcikk-piac,	
azaz	a	„Tangó”?

A) 1899–1914
B) 1921–1955
C) 1950–1964

előző lapszámunk nyertese: kormos 
Józsefné. Gratulálunk! Jutalma át-
vételével kapcsolatban e-mailben 
értesítjük. A helyes megfejtés: 1 – A, 

2 – C, 3 – b, 4 – C, 5 – b, 6 – b. 

Kerületünk fényképeken
Ferencváros 225. születésnapja alkalmából – kállay Gáborné alpolgármester 
kezdeményezésére – az önkormányzat két fotópályázatot is hirdetett, melyek 
díjátadóját a házasságkötő teremben tartották október 17-én. A városrész 
jelenének szépségeit bemutató amatőr megmérettetésen profikat meghazudtoló 
képek is akadtak, a családi fotóalbumból szemezgető, retrospektív pályázat 
anyaga pedig nosztalgiakönnyeket csalt a közönség szemébe.

A „Ferencváros fényképeken” címet viselő felhívásra olyan pillanatfelvételeket vártak 
amatőr pályázóktól, amelyek arról mesélnek, hogyan látják Ferencvárost a benne élők, és 
mit vesznek észre otthonuk kincsei közül. A másik kiírás a „Ferencváros családi fotóalbuma” 
címet viselte, amelyre a jelentkezők saját fényképalbumaikból küldhettek be összeállítást, 
bemutatva felmenőiket, és azt a IX. kerületi helyet, ahol éltek. Volt, aki a Szabadság híd 
és környékének történeteit elevenítette fel, akadt, aki a József Attila-lakótelepen felnőtt 
rokonságának életképeit mutatta be, egy izgalmas fényképsorozat az Illatos úti erdősávban 
működő kutyakiképző iskola mindennapjait tárta a közönség elé, egy másik pedig a Mária 
Valéria szükséglakótelepről emlékezett meg.

 „A régi fényképekben van valami boldogítóan démoni, (…) nevezhetetlen ottlét, ottidőzés, 
valami biztos időn kívüliség.(…) Aki nézi, a fényképet éli” – idézte Bácskai János polgár-
mester Dobai Péter Kossuth-díjas költő, Ferencváros díszpolgára szavait. A városvezető 
szerint kiváló ötlet rögzíteni a jelen pillanatait, melyek megmutatják lakóhelyünk nyil-
vánvaló és rejtett szépségeit. 

A díjátadón Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője elmondta, 
összesen 600 kép érkezett be, amelyeket Eifert János zsűrizett. A fotóművész örömét fejezte 
ki, hogy ennyi jó szemű, tehetséges embert ismert meg a felvételeken keresztül, épp ezért 
bosszantotta, hogy általában egyszerű, vágással javítható hibák miatt kellett lepontoznia 
ígéretes alkotásokat. Végül vetítésen mutatta be és elemezte a jellegzetesebb alkotásokat, 
dicsérve a hangulatébresztő színek alkalmazását, a teleobjektív bátor használatát és az 
éles-homályos képi játékokat. Úgy vélte, számos fotó csak azért nem jutott a legjobbak 
közé, mert készítője nem volt elég türelmes, hogy megvárja, amíg valaki átsétál a képen, 
vagy egy galamb odaszáll az ablakpárkányra. 

A legjobbaknak járó díjakat Eifert János, Bácskai János és Kállay Gáborné adta át. A 
„Ferencváros fényképeken” pályázat különdíjasa Börzsey Bálint lett, harmadik helyen 
Koliger Endre végzett, az ezüstérmet Berta Zsófia szerezte meg. A legjobb fotókat Fe-
rencvárosról Tihanyi Mónika lőtte. A „Ferencváros családi fotóalbuma” kategóriában 
Kurz Antalné a harmadik, míg Füriné Babits Ágnes a második helyen végzett, a legszebb 
fotósorozat díját pedig Kovács János vihette haza. Az anyagból december 4-én nyílik 
kiállítás a helytörténeti gyűjteményben. 

T. D.

tihanyi Mónika, A „Ferencváros fényképeken”   
pályázat első helyezettjének tükröződés címü fotója
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Múzeumok Őszi Fesztiválja a József Attila emlékhelyen
november 12-éig
Mottó: „Az ajtó nyitva áll” – 100 éve született Szabó Magda
Részletes program: www.jaemlekhely.hu

kodály-est
Kodály Zoltán művei amatőr zenészek előadásában 
November 4., szombat 19.00  
Helyszín: FMK, II. emeleti szalon
A belépődíjat a közreműködők adományként fogadják, összege 
tetszőleges!

ARANySzAMÁR-NAP
Az Aranyszamár Színház 20. születésnapi rendezvénye
November 11., szombat
10.00 óra: körforgás-rezgék kicsiknek
Babaszínházi előadás 0–4 éves korig
14.00 óra: Megnyitó
Köszöntőt mond:
Kállay Gáborné, Ferencváros alpolgármestere
Dr. Sirató Ildikó irodalom- és színháztörténész
15.00 óra: Nemes Nagy Ágnes–Szabó Attila: Az aranyecset
bábelőadás 5 éves kortól

17.00 óra: eszter-lánc mesezenekar
Interaktív koncert gyermekeknek és gyereklelkű felnőtteknek
18.30 óra: Lélektükör 
Kerekasztal-beszélgetés a gyermeki lélekről, a mesékről, azok 
vizuális és zenei megjelenítéséről
A beszélgetésben részt vevők:
Dr. Kádár Annamária pszichológus, író; Berg Judit József Attila-
díjas író; Rofusz Kinga képzőművész, illusztrátor
Egész	napos	programok:
• Aranyszamár Színház-kiállítás
• Bábozás: különböző technikájú bábok mozgatásának kipróbálása.
• Interaktív társasjáték: Kalandos utazás „szamár földön”.
• Szamársimogató
• Piross Orr Bohócdoktorok Alapítvány műsora
• Kézműves foglalkozás/Napszekér Alapítvány
• Játszóház kicsikre hangolva/Artcsooka
• Maminbaba-hordozós latin fitneszbemutató
• Babahordozó-bemutató
Jegyinformáció:
Napijegy: 1200 Ft (mely a 18.30-as kerekasztal-beszélgetésen kívül 
minden programra érvényes)
Iskolás csoportoknak 10 fő felett 800 Ft/fő, mely tartalmazza  
Az aranyecset előadást és az azt követő drámafoglalkozást
Ferencvárosi gyermekek számára a program INGyeNeS! 
A 18.30-kor kezdődő kerekasztal-beszélgetésre a jegyár 1500 Ft
Jegyelővétel: a Ferencvárosi Művelődési Központban hétközna-
ponként 8.00–14.00 óráig
További	információ:	nyerusay.viktoria@fmkportal.hu
Iskolás csoportoknak és a kerekasztal-beszélgetésre előzetes  
regisztráció szükséges.
A rendezvény fő támogatója: Ferencváros Önkormányzata

A FereNCVÁrOsi mŰVeLŐDÉsi KÖzpONT prOGrAmAJÁNLÓJA

kULtúRA

A Pinceszínház  
novemberi műsora
1., szerda 19.00 Székely Csaba: Bányavirág
3., péntek 19.00 Háy János: A Gézagyerek
5., vasárnap 15.00  Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
7., kedd  19.00  Márai Sándor: Varázs
8., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary  
   – Dixieland-klub
11., szombat 15.00 Háy János: A Gézagyerek
12., vasárnap 19.00 Moliére: Tartuffe
13., hétfő  19.00  Márai Sándor: Varázs
15., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary  
   – Dixieland-klub
18., szombat 15.00 Márai Sándor: Varázs
  19.00    Svejk! Vacsorázunk! – Vendéglő- 
   játék a Monarchia dalaival
21., kedd 19.00 Yasmina Reza: Egy spanyol darab
22., szerda  18.30 Dixie Kings of Hungary  
   – Dixieland-klub
23., csütörtök  19.00 Versek szódával – Arany János 200.
   3. rész: Arany János a grafológia  
   tükrében (ingyenes program)
   Vendég: Papp Zsuzsanna  
   grafológus, tanár
26., vasárnap  15.00 Lázár Ervin: 
   A Négyszögletű Kerek Erdő
27., hétfő 19.00  Tasnádi István: Finito
29., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary  
   – Dixieland-klub
30., csütörtök 19.00 Spiró György: Prah

ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával  
20 százalékos kedvezményt kapnak a jegyek árából,  

a 60 év feletti kerületiek pedig további 10 százalékkal  
olcsóbban juthatnak hozzá a belépőkhöz.
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GONDOsKODÓ FereNCVÁrOs

FeLHÍVÁs

Bursa Hungarica ferencvárosi diákoknak is!
Ferencváros Önkormányzata csatlakozott a 2018. évi Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt felhívás megte-
kinthető a www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) honlapon. Az 
„A” (felsőoktatási hallgatók számára), illetve „B” (felsőoktatási 
tanulmányokat megkezdeni kívánó fiatalok számára) típusú pá-
lyázat már benyújtható. 

Az ösztöndíjra jogosult tanulók csak elektronikus regisztrációt 
követően adhatják be pályázatukat.

A pályázat benyújtásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pá-
lyázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa 
rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://
www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 

A regisztráció után lehetséges a személyes és a pályázati ada-
tok feltöltése. Ezt követően a pályázati űrlapot egy példányban 
kinyomtatva és aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt, zárt 

borítékban a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Polgár-
mesteri Hivatala Humánszolgáltatási Irodájára kell eljuttatni. Cím: 
1096 Budapest, Lenhossék u. 24–28. A borítékra csak annyit kell 
ráírni: „Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj”. 

A pályázat kizárólag a pályázati kiírásban meghatározott csato-
landó mellékletekkel együtt érvényes!

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7.
Ferencváros Önkormányzata csak az illetékességi területén állan-

dó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázókat 
részesítheti támogatásban.

További kérdéseivel kapcsolatban forduljon bizalommal a Hu-
mánszolgáltatási Iroda munkatársaihoz az alábbi elérhetőségek 
bármelyikén:

Személyesen: Lenhossék u. 24–28. Ügyfélfogadás: hétfő: 8–18, 
kedd, szerda, csütörtök: 8–16, péntek: 8–12 óra. Telefon: 215-
1077/384, e-mail cím: humanszolg@ferencvaros.hu

A „deák” Közalapítvány pályázatai
A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatokat hirdet a IX. 
kerületben élő tehetséges, de anyagi okok miatt hátrányos hely-
zetben lévő fiatalok részére az alábbi kategóriákban: 
• tanulmányi ösztöndíj a felsőoktatás nappali képzésein tanuló 

fiatalok számára
• idegennyelv-tanulás, valamint a már megszerzett középfokú 

nyelvvizsga utólagos támogatására

• egyéni és csapatsportágban versenyszerűen sportoló egészsé-
ges vagy fogyatékkal élő 10–19 éves fiatalok számára

• zenei tanulmányokat folytató 10–21 éves fiatalok számára. 
A részletes pályázati anyagok megtekinthetők a www.ferencvaros.
hu oldalon. További információkat Papula Évától kaphatnak a 
06/1/215-1077/262-es vagy a 06/70/333-1720-as telefonszámon, 
illetve a deakkoza@ferencvaros.hu e-mail címen.

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

Az egészségmegőrző edzéseken kiemelt fi-
gyelmet fordítanak a mozgáshatárok növe-
lésére, az egyensúly fejlesztésére, a gerinc-, 
váll- és csípőízületek stabilizációjára. A fog-
lalkozásokon gimnasztika-, jóga-, gyógy-
torna- és funkcionálistréning-gyakorlatokat 
végeznek a résztvevők – kor, nem és fizikális 
állapot figyelembe vétele mellett. Az edzé-
seket kedden és pénteken Dornbach Ildikó 
atlétika szakedző, testnevelő tanár, funkcio-
nális tréner tartja a Vendel Sportcsarnokban. 

A József Attila-lakótelepen Babály László 
testnevelő tanár, atlétikaedző, volt váloga-
tott, olimpikon sprinter és Ladányi Edina 

testnevelő tanár mozgatja meg az érdeklő-
dőket. A foglalkozásokat hétfőn a Weöres 
Sándor iskolában (bejárat az uszoda felől), 
csütörtökön a Toronyház utca 21. szám alatti 
tornateremben tartják.  

Az önvédelemi órák célja az érdeklődök 
megismertetése a karate világával. Az egész-
ségmegőrző, gyógyító hatású küzdősport 
segít a mindennapi stressz levezetésében, 
az önvédelmi gyakorlatok elsajátítása pedig 
magabiztossá teszi a résztvevőket. Az edzé-
seken szakember felügyelete mellett min-
denki a korának és fizikai állapotának meg-
felelő intenzitással vehet részt. A tréningeket 

Zima István 2 danos goju-kai karatemester 
vezeti hétfői és szerdai napokon a Lónyay 
utca 4/C alatti Szent-Györgyi Albert Álta-
lános Iskola és Gimnázium tornatermében. 

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

A Nyitott tornaterem program minden fe-
rencvárosi lakos számára ingyenes, minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

helyszín Időpont Foglalkozás, szakember
Weöres Sándor Általános Iskola 

és Gimnázium, Lobogó u. 1.,  
Toronyház u. 21.

Hétfő: 17.30–18.45; csütörtök: 18.00–19.15 Egészségmegőrző edzések – Babály 
László vagy Ladányi Edina

Vendel Sportcsarnok,  
Vendel u. 10–16.          Kedd és péntek: 17.00–18.15 Egészségmegőrző edzések – 

Dornbach Ildikó  
Szent-Györgyi Albert Általános 

Iskola, Lónyay u. 4/C Hétfő: 19.00–20.00; szerda: 19.00–20.00 Önvédelmi oktatás – Zima István
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Csempézést, kőművesmunkát, szobafestést, kisebb javításokat 
rövid határidőre is vállalok. 06/30/975-0053, 06/1/226-2527.

Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat/házakat keres 
ügyfeleinek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. 
Ismerősének lakása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus 
Ingatlan. tel.: 06/20/9600-600.

briliáns, arany, ezüst, borostyán felvásárlása extra áron! 
Dinasztiánk harmadik generációja vagyok. Hiszem, hogy a tisz-
tességes magatartásnak van jövője! Bp., XI. ker., Fehérvári úti 
Csarnok, földszint, virágsor (Porcelán-Ezüst Üzlet). tel.: 209-4245.

Szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes 
körű ügyintézéssel. 06/20/264-7752.

Gyűjteményem kiegészítésére hanglemezeket, műsoros kazettá-
kat keresek. Készpénzes fizetés: 06/20/363-2050.

A DélUtán Alapítvány sürgősen keres önkénteseket egyrészt 
telefonos támaszadó munkára, havi 8 órás esti elfoglaltságra, más-
részt alapfokú internet- és okostelefon-használat oktatására heti 2 
órában, 9–17 óra között. Jelentkezés: tel.: 217-1821 vagy  
info@delutan.hu

Megfelelő anyagi háttérrel rendelkező, kulturált, egyedülálló 
fiatalember életjáradékot kötne. Hosszú távú befektetés céljából, 
esetleg gondozást is vállal. 06/70/492-6678.

AprÓHirDeTÉs

Önkéntesek szépítettek játszótereket
Informatikusokkal és sportolókkal telt meg szeptember 
13-án a József Attila-lakótelepi Nagyjátszótér, ahová kasza 
tibi is kilátogatott. A szokatlan vendégsereg azonban nem 
játszani érkezett. A Magyar telekom Önkéntes Napján két 
ferencvárosi helyszínen festettek kerítést és helyeztek el 
fogyatékkal élő gyerekek számára is használható  
játszóeszközöket.

A Magyar Telekom és leányvállalata, a T-Systems Magyarország 
több mint 1000 munkatársa vett részt a cég saját szervezésű ön-
kéntes napján, amely az ország 33 helyszínén zajlott egy időben. 
Ferencvárosban a Telekom munkatársai először a Pöttyös utcai 
Ugrifüles játszótér kerítésének estek neki, amely a szorgos kezeknek 
köszönhetően pár óra alatt szép zöldre változott. Az informatikus 
kollégák kijavították az elhasználódott padok lécezését, és a szük-
séges őszi kertészeti munkákat is elvégezték. Ezzel párhuzamosan 
egy másik csapat a Nagyjátszótéren tevékenykedett, ahol MagikMe 
típusú integráló játékeszközöket telepítettek, amelyeken együtt 
játszhatnak majd fogyatékkal élő és egészséges gyerekek. 

– Az egyik ilyen játék a négyüléses „rugós pillangó” libikóka, a 
másik a „bucka”, amely egy emelt homokozó. Ezen fekvőpozícióban 
lehet játszani, ami lehetővé teszi, hogy mozgáskorlátozott, kerekes 
székes gyerekek, illetve stabil ülésre, kapaszkodásra, koruknál 
fogva, még nem képes apróságok is használhassák. Az eszköz a 
csecsemőket is megvédi mindenfajta sérüléstől – sorolta a hasznos 
játszóeszköz előnyeit Harsányi Eszter, a MagikMe ügyvezetője, 
aki szerint az eszközben a család minden korú és képességű tagja 
örömét lelheti.

Az önkéntesség régi hagyomány a Telekomnál, amely egyre több 
kívánságot igyekszik teljesíteni: az előző esztendei 11–12 ezer 
önkéntes munkaóra idén akár 15 ezerre is nőhet. – Tavaly úgy 
döntöttünk, legyen egy ünnepnap az egész évben zajló önkéntes 
programok sorában, amikor a legtöbb ilyen típusú munkát elvé-
gezzük – mondta el a helyszínen Sántha Tamás, a Telekom már-

kaszponzoráció és rendezvénymenedzsment osztályvezetője, aki 
szerint az irodai munkához szokott alkalmazottak számára valóságos 
felüdülés, hogy kiszakadhatnak a hétköznapok mókuskerekéből, és 
kétkezi tevékenységet végezhetnek a szabadban, amivel ráadásul 
másoknak segítenek. 

Az önkénteseket a helyszínen fogadó Kállay Gáborné alpolgármes-
ter örömét fejezte ki, hogy a Telekom és a kerület régi jó viszonya 
most még szorosabbra fűződik azzal, hogy 2018-tól a vállalat új 
székháza Ferencvárosba, a Groupama Aréna mellé költözik. – 
4500 ember jön majd ide dolgozni, ami nagy lehetőség a kerület 
számára – tette hozzá. Az önkéntes munka és a fogyatékkal élők 
integrálásának jelentőségét emelte ki Kasza Tibor is, aki a Fradi 
fiatal sportolói társaságában érkezett a helyszínre. Az énekes régóta 
működik együtt a Telekommal, hiszen az egyik egyik legnagyobb 
hatást gyakorló magyar médiaszemélyiség rendszeresen megoszt-
ja a technikai eszközökről szerzett tapasztalatait a Facebookon,  
követőivel.                  T. D.
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A társasházzal kapcsolatos szabályokról I.
A társasház tulajdonostársainak közössé-
ge az általa viselt közös név alatt az épület 
fenntartása és a közös tulajdonnal kapcso-
latos ügyek intézése során jogokat szerez-
het és kötelezettségeket vállalhat, önállóan 
perelhet és perelhető, gyakorolja a közös 
tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogo-
kat, viseli a közös tulajdon terheit. A perbeli 
cselekvőképesség a közös képviselőt (az 
intézőbizottság elnökét) illeti meg. 

A közösség egészét terhelő kötelezettség 
teljesítéséért a tulajdonostársak tulajdoni 
hányaduk – vagy a szervezeti és működési 
szabályzatban ettől eltérően meghatározott 
mérték – szerint kezesként felelnek. 

Társasházat az ingatlan valamennyi tulaj-
donostársa vagy az ingatlan tulajdonosa – 
mint egyszemélyi alapító – alapító okiratban 
kifejezett alapítási elhatározással létesíthet. 
Az alapításhoz a társasháztulajdonnak az 
ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése 
is szükséges. A közös tulajdonnak társas-
háztulajdonná való átalakítását bármelyik 
tulajdonostárs kérelmére a bíróság is el-
rendelheti. Az alapító okiratot ilyenkor a 
bírósági határozat pótolja. Az alapító okirat 

módosításához valamennyi tulajdonostárs 
hozzájárulása szükséges, és a változást be 
kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak 
is. Az alapító okiratot és annak módosítását 
közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
magánokiratba kell foglalni.

A közösség szerveit, azok hatáskörét, jo-
gait és kötelezettségeit, a közös költség vi-
selésének szabályait a közösség szervezeti 
és működési szabályzatában (SZMSZ) kell 
megállapítani. Az SZMSZ-t a közösség az 
alakuló – de legkésőbb az azt követő hat-
van napon belül megtartott – közgyűlésen 
legalább egyszerű szavazattöbbségű hatá-
rozatával állapítja meg. A határozat úgy is 
meghozható, hogy a közös képviselő vagy 
az intézőbizottság elnöke felhívására az írás-
beli határozati javaslatról a tulajdonostár-
sak írásban szavaznak. Az írásbeli szavazás 
eredményét a közös képviselő vagy az inté-
zőbizottság elnöke – a szavazásra megjelölt 
határidőt követő nyolc napon belül – köteles 
a tulajdonostársakkal írásban közölni. Az 
SZMSZ tervezetét, a közgyűlés megtartá-
sát, illetőleg az írásbeli szavazásra kitűzött 
határidőt tizenöt munkanappal korábban a 

tulajdonostársak részére meg kell küldeni. 
A közösség az SZMSZ-t bármikor módosít-
hatja. A szervezeti és működési szabályzatot, 
illetőleg annak módosítását az ingatlan-nyil-
vántartási iratokhoz kell csatolni.

A tulajdonostársat külön tulajdona tekin-
tetében megilleti a birtoklás, a használat, a 
hasznok szedése és a rendelkezés joga, a 
tulajdonostárs e jogait azonban nem gya-
korolhatja a többi tulajdonostárs joga és 
törvényes érdeke sérelmével.
A tulajdonostárs köteles:

• fenntartani a külön tulajdonában álló 
lakást

• lehetővé tenni és tűrni, hogy a kü-
lön tulajdonú lakásába a közösség 
megbízottja a közös tulajdonban álló 
épületrészekkel, berendezésekkel ösz-
szefüggésben a szükséges ellenőrzés, 
illetve káresemény miatt a lakáson be-
lül szükséges hibaelhárítás céljából 
arra alkalmas időben bejuthasson.

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

06/70/770-0510
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Tájékoztató a karácsonyi támogatásról
Ferencváros Önkormányzata kérelemre idén is karácsonyi tá-
mogatást nyújt azon IX. kerületi lakóhelyű és életvitelszerűen 
a kerületben élő személy részére, akinek a családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot, és 
az alábbiakban felsorolt feltételek valamelyikének megfelel:

• nyugellátásban, rendszeres nyugdíjszerű ellátásban  
részesül, vagy

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

részesül

A kérelem iránti formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról 

az alábbi útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető nyom-
tatványok/Humánszolgáltatási Iroda/Eseti támogatási Csoport.

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

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

24–28., ügyfélfogadás: hétfő: 8–18, kedd, szerda, csütörtök: 
8–16, péntek 8–12 óra)

• 215-1077-es telefonszám 459-es vagy 465-ös mellékén 
• humanszolg@ferencvaros.hu email-címen.

Ferencváros Önkormányzata

KÉpViseLŐi FOGADÓÓrÁK

Minden hónap második csütörtöként 
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 
Alpolgármesteri és képviselői 
fogadóóra időpontja: minden 
hónap második csütörtökén 
16.00–18.00 óráig. Foga-
dóóra helye: Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14.  
II. em. 38.

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



Ferencváros20 

Csima nikoletta  
(2017. június 9.)

FereNCVÁrOsi GÓLyAHÍr reJTVÉNy

hende Amália Csilla  
(2017. július 27.)

kutri Sára  
(2017. június 28.)

Antal Bodza emília  
(2017. március 15.)

kÖzÖSSéG

Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi babák fotóit 
a szerkesztoseg@ferencvaros.hue-mail címre Gólyahír jeligével!


