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Parádés főzés Bartal Sándor séffel 
címen indult új idősügyi program a 
József Attila-lakótelepen.

KÖLTSÉGVETÉS  
Ferencváros februárban elfogadott 
büdzséjéről Bácskai János 
polgármesterrel beszélgettünk.
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 Idén is nyílt napokat tartanak az önkormányzati fenntartású óvodákban. Részletek a 4. oldalon

Ötödik alkalommal írták ki a 
József Attila mindenkiNET című 
videopályázatot, amelyre március 
végéig lehet nevezni.

PÁLYÁZAT  
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Folytatás a 2. oldalon

Jelezz, ha baj van!
A gyermekjogok lépten-nyomon sérülnek hazánkban is, az esetek többsége pedig rejtve marad. A bántalmazás  
és veszélyeztetés felderítésére alakult Gyermekvédelmi Jelzőrendszer éves tanácskozását tartotta meg  
a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) az FMK-ban. 

„A gyermeknek joga van ahhoz, hogy se-
gítséget kapjon a saját családjában történő 
nevelkedéséhez, személyiségének kibon-
takoztatásához, a fejlődését veszélyeztető 
helyzetek elhárításához, a társadalomba 
való beilleszkedéséhez és önálló életvite-
lének megteremtéséhez” – idézett a gyer-
mekvédelmi törvényből Kállay Gáborné 
alpolgármester, aki szerint a jelzőrendszer 
feladata éppen ennek biztosítása. Hozzátet-
te, ez csak akkor működhet eredményesen, 
ha tagjai között olajozott a kommunikáció, 

és elkötelezetten működnek együtt egymás-
sal. Hozzátette, Ferencváros Önkormányza-
ta nagy hangsúlyt fektet a fiatalok és szüleik 
támogatására. 

A konferencia moderátora, Vibling Géza, 
a FESZGYI igazgatóhelyettese az elő-
adások előtt ismertette a rendszer műkö-
dését. A Gyermekvédelmi Jelzőrendszer 
hálózata igen kiterjedt, tagjai között mások 
mellett háziorvosok, védőnők, házi gyer-
mekorvosok, pedagógusok, családsegítők,  
az ügyészség, bíróságok, áldozatsegítő szer-

vezetek, egyházi szervek, javítóintézetek 
és gyermekvédelmi szolgáltatók szerepel-
nek. Működésének lényege, hogy a tagok 
kötelesek jelezni a gyermekvédelmi szol-
gálatnak, ha felmerül a veszélyeztetettség, 
illetve hatósági eljárást kezdeményeznek 
a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyago-
lása, vagy más kritikus körülmény esetén. 
Veszélyeztető ok az is, ha a szülő megta-
gadja az iskolával vagy bármely taggal való 
együttműködést.
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Folytatás a címlapról

A tanácsokozáson elsőként Vidáné Ugrin Erzsébet, a Mediáto-
rok Országos Szakmai Szövetségének elnöke tartott előadást  
a konfliktuskezelés jelentőségéről. A szakember szerint a bajok ott 
kezdődnek, hogy a felnőttek sem tanulták meg kezelni a konflik-
tusokat, ezért a segítőknek is magukon kell elkezdeni a tanulást.  
A második lépés a mai gyerekek világának megismerése, mivel a 
Z és az Alfa generáció gondolkodása alig hasonlít a felnőttekére. 
Ugrin Erzsébet a leghatékonyabb módszernek a resztoratív (hely-
reállító) konfliktuskezelést jelölte meg, amely a „nyílttá tevésen” 
alapszik. – Ha verekedést, verbális agressziót tapasztalunk, arról 
beszélni kell, mert a probléma nem múlik el magától – magyarázta 
a mediátor, aki szerint mindig ott kezelendő a nézeteltérés, ahol 
keletkezett, és a megoldásba be kell vonni mindenkit, aki érintett. 

Hasznos tanácsként hangzott el az is, hogy a szülő vagy segítő 
ne tekintélyből közelítsen, hanem partnerként keresse a megoldást. 
Tipikus hibaként említette az iskolai vagy családi bűnbakképzést, 
amikor a közösség azt érezteti, hogy ha a problémás gyerek kike-
rül a közösségből, rendbejönnek a dolgok. Fontos az észlelt gond 

gyors jelzése is, hiszen ha késik a riasztás, romolhat a helyzet. 
Nem ritka a családi és/vagy intézményi keretek között kialakuló 
„lövészárok háború”, amikor a mediátor már nehezen talál kap-
csokat az elmérgesedett konfliktusban. Az iskolai drámák ellen  
az osztályban kifüggesztett „tízparancsolat” is segíthet. – A világos 
szabályok erősítik a csoportidentitást, amit fokozhatnak a közössé-
get összekovácsoló szabadidős programok. Egy osztályban pedig  
az ellentéteket is együtt kell megoldani. Sok munka, de megéri – 
zárta gondolatait Ugrin Erzsébet. 

Gergely Gabriella, a FESZGYI jelzőrendszeri felelőse beszédé-
ben arra kérte a tagokat, mindenki aktívan vegyen részt a közös 
munkában, hogy Ferencváros kidolgozhassa saját, egyéni és ezáltal 
hatékony válaszait a problémákra. Követendő vezérelvnek nevez-
te, hogy a gyereket anyagi gondok, szenvedélybeteg szülők, sőt, 
bántalmazás esetén is igyekezzenek a családban tartani, segíteni  
a szülőket, és csak legvégső esetben dönteni a kiemelés mellett. Arra 
kérte a jelenlévőket, a legelső gyanú esetén is jelezzenek, hiszen nem 
dolguk a mérlegelés. – „Vajon egy pofon már bántalmazás?” – ha 
ezt a kérdést feltesszük magunkban, tudhatjuk, hogy bántalmazásra 
utaló jelről van szó – tette hozzá.               T. D.

Erősödő együttműködés  
az egyetemmel
Ferencváros Önkormányzata és a 
Budapesti Corvinus Egyetem 2016 
nyarán egy közös platformot hozott 
létre turizmus-vendéglátás területen, 
melynek eredményeit már az év de-
cemberében publikálták. A hallgatók 
akkor marketingkutatást végeztek  
a kerületben lakók szabadidő-fogyasz-
tási szokásaikról, illetve több turiszti-
kai, szabadidős projektet dolgoztak ki 
a helyiek és az idelátogatók számára. 
A helyhatóság és az egyetem most egy 
újabb közös projektet indított, ezúttal 
marketingtervezés témakörében.

Idén az egyetem Marketingtervezés című 
tantárgya választható feladatai közé bekerült 
egy új ferencvárosi projekt is. E szerint 18 és 
25 év közötti fiatalok számára zenés-táncos, 
szabadtéri programokat kell kidolgozni egy, 
vagy akár több helyszínen és időpontban, 
online kampánnyal megtámogatva. Fontos 
tudnivaló, hogy a projekteknek valós alapo-
kon kell nyugodniuk, hiszen az a cél, hogy 
a legjobbak meg is valósuljanak. 

Az együttműködés részeként Kállay Gá-
borné és Deák Gábor, az önkormányzat 
PR-szakértője tartott előadást az egyetemen 
február 13-án. Az alpolgármester a kerület 
múltját, értékeit, hagyományait ismertette 
a fiatalokkal. A hallgatóság megtudhatta, 
hogy Ferencváros az egyetlen budapesti 
kerület, amely növelni tudta zöld felüle-
teinek arányát, amely színházat tart fenn, 
és amely a születések számát tekintve (a 
halálozások számához viszonyítva) is az 

élmezőnyben van. A politikus ecsetelte  
a városrehabilitáció eredményeit, a gazdag 
irodalmi-művészeti múltat és jelent, illetve 
bemutatta az itt működő helyi és országos 
kulturális intézményeket. Elmondta: az el-
múlt esztendőkben az önkormányzat nagy 
hangsúlyt fektetett közösségi terek kialakí-
tására. Példaként a megszépült Ferenc teret 
és Kerekerdő parkot említette, de kitért arra 
is, hogy hamarosan megkezdődik a Bakáts 
tér megújítása.

Deák Gábor Ferencváros kulturális pro-
jektjeinek hátterébe engedett bepillantást, 
rávilágítva arra, milyen kevés ember áll az 
évi több mint kétszáz program szervezése 
mögött. Elmondta, tudatosan kell dolgozni 
azért, hogy a város hangulatát megalapo-
zó, kiépített közösségi tereket az itt élők 
sajátjuknak érezzék, ezért kulcskérdés a 

közérdeklődésre számot tartó, igényes 
programok megtalálása. Azonban a ke-
rület pénzügyi lehetőségei korlátozottak, 
így fontosak a jól átgondolt, reális ötletek. 
Arra kérte az egyetemistákat, hogy krea-
tivitásukkal segítsék az önkormányzati 
rendezvények szervezőit, hiszen a fia-
talok zenei, kulturális ízlése sokrétű, így 
az igényeket maguk az érintettek tudják  
a legpontosabban megfogalmazni. A feladat 
sikeres elvégzéséhez szükség lesz terepmun-
kára, pénzügyi felmérésre, és természetesen 
egy jól kidolgozott marketingkommuniká-
ciós tervre. A stratégiai cél pedig az, hogy 
olyan programháló jöjjön létre Ferencvá-
rosban, amely a nyugat-európai városokhoz 
hasonló pezsgő életet teremt. Ennek egyik 
fontos állomása a fiatal szakemberek bevo-
nása az események megtervezésébe.     M. K.
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Diákdelegáció a Bakáts téren
Negyvenfős nemzetközi diákcsoportot fogadott Ferencváros, amelynek tagjai egy Erasmus+ programnak köszönhetően 
érkeztek Ausztriából, Észtországból, Portugáliából, valamint Szlovéniából. A látogatás során a vendégek megismer-
kedhettek a kerület Gyermek- és Ifjúsági Koncepciójával, a helyi fiatalok számára szervezett prevenciós, kulturális és 
egyéb rendezvények sokszínűségével, valamint az önkormányzat és az iskolák együttműködésével is.

A négy ország középiskoláival a IX. kerületben működő Közgaz-
dasági Politechnikum Alternatív Gimnázium partnerintézményként 
működik együtt, hogy diákmediátorokat képezzen. A konfliktus-
megoldó stratégiákkal és önismereti tréninggel ismerkedő tanulók 
célja a kortársmediáció adaptálása és megvalósítása. 

A küldöttséget Kállay Gáborné, valamint Rapi István ifjúsági 
és drogprevenciós referens üdvözölte a Bakáts téri házasságkötő 
teremben. Az alpolgármester angolul köszöntötte a diákokat és 

tanárokat, röviden bemutatta Ferencvárost annak gazdag múltjával 
és kulturális jelenével együtt, majd átadta az önkormányzat aján-
dékcsomagjait a csoportok vezetőinek.

Rapi István a kerület ifjúsági koncepcióját ismertette. Elmondta, 
a stratégia kidolgozása előtt felmérést készítettek Ferencváros 
számos iskolájának tanulóival, ennek alapján a koncepció sarokkö-
vei a tanulás, a kultúra, a pályaorientáció, az egészségtudatosság,  
az ifjúsági munka és a gyermekjogok lettek. 

Ezek alapján fogalmazták meg az álta-
lánosabb célokat és a konkrét feladatokat, 
amelyek megvalósításában az ifjúsági re-
ferenst a kerület intézményei, szakem-
berei, civil szervezetei és diákjai segítik.  
A legfontosabb vívmánynak a Ferencvá-
rosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 
(FEGYIÖK) létrehozását nevezte, amely-
be a kerületi iskolák delegálnak tagokat, 
majd a képviselők maguk választják meg  
a diákpolgármestert és a két alpolgármes-
tert. A FEGYIÖK-höz számos rendezvény 
is fűződik: éjszakai sportprogramok, ifjú-
sági fesztiválok, diákmunkabörze vagy 
a H52 Ifjúsági Iroda működtetése. Rapi 
István hozzátette, a következő három év-
ben négy újabb ifjúsági közösségi tér létre-
hozása van a tervek között.    

M. K.

Halálos koktélok mérgezik a droghasználókat
A jelenleg rendkívül népszerű, ám végzetes veszélyt jelentő dizájner drogokról tartott előadást Csorba József pszichiá-
ter a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) legutóbbi ülésén. A találkozón a ferencvárosi fél együttműködési megálla-
podást írt alá a pesterzsébeti KEF-fel, és bemutatkozott egy prevenciós szervezet is.

A Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kállay Gáborné alpolgár-
mester, a ferencvárosi KEF elnöke köszöntötte a vendégeket, majd 
Ódor Terézia, a pesterzsébeti KEF vezetője számolt be munkájukról. 
Kovács Eszter, Pesterzsébet alpolgármestere azt hangsúlyozta,  
a két szervezet közti együttműködés nemcsak azért hasznos, mert 
a XX. kerületből számos fiatal jár át Ferencvárosba szórakozni, de 
örömmel veszik, hogy egy tapasztaltabb partnertől tanulhatnak el 
jó módszereket. 

Az ülés első előadása arra kereste a választ, tudják-e az újfaj-
ta pszichoaktív szerek fogyasztói, mit is 
használnak. A válasz Csorba József pszi-
chiáter, addiktológus szakorvos szerint 
egyértelműen nem. A kábítószervilág 6–8 
éve, a dizájner drogok megjelenésével 
döntően megváltozott, ami óriási kihívás 
elé állította a segítő szférát. A rengeteg új 
vegyi anyagot ugyanis szinte képtelenség 
követni. 

A rendkívül olcsó szereket a dílerek 
olyan fantázianeveken árulják, mint „kris-
tály”, „biofű”, „herbál” vagy „zene”, de 
a felhasználó soha nem tudhatja, hogy az 

éppen megvásárolt kábítószer mely anyagokat milyen arányban 
tartalmazza. A kristály például akár 12 féle drogból is állhat. Ezért 
a dizájner vegyületek a felpörgéstől a hallucináción keresztül az 
ájulásig bármit okozhatnak. Veszélyessége mégsem tartja vissza 
a fogyasztókat: 40 százalékuk naponta többször használ drogot.  
Az orvos arra hívta fel a figyelmet, hogy tragikusan gyorsan csök-
ken az idő a kipróbálás és az első intravénás szerhasználat között: 
fiatalok esetében ez csupán két év. Hozzátette, a szerhasználók több 
mint fele 10 évnél hosszabb ideje szúrja magát.

A rendezvény másik előadója, Majzik 
Balázs a Szociális és Gyermekvédelmi Fő-
igazgatóság Drogmegelőzési Programok 
Osztályának tevékenységét mutatta be.  
A minisztériumi háttérintézményként mű-
ködő néhányfős osztály kiterjedt munkát 
végez: segíti a települési KEF-ek megala-
kulását, munkáját, beazonosítja a súlyos 
droghasználókat, Kábítószerügyi Koor-
dinációs Bizottságot és Kábítószerügyi 
Tanácsot működtet. Emellett országosan 
foglalkoznak eltereléssel, nemrég pedig 
tinirehab-konferenciát rendeztek.     T. D.
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Óvodai nyílt napok 
A képviselő-testület februári ülésén döntött arról, hogy idén a Ferencváros Önkormányzata 
által fenntartott óvodákban a beiratkozás időpontja az április 23-ától április 27-éig terjedő 
időszak lesz. A beiratkozást megelőzően az intézmények nyílt napokat tartanak, amelyek-
re minden szülőt és gyermeket szeretettel várnak. A foglalkozások célja, hogy a szülők 
megismerkedjenek az óvodákban folyó nevelőmunkával, szokásokkal, illetve személyesen 
találkozzanak a gyermekekkel foglalkozó szakemberekkel, a leendő óvodások pedig együtt 
játszhatnak, sportolhatnak, tevékenykedhetnek a már oda járó kicsikkel.

Bölcsődék
A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 20 hetestől 3 éves korig biztosítják a 
IX. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermekek ellátását. A 
ferencvárosi bölcsődékbe a felvétel – az engedélyezett létszám feltöltéséig – folyamatosan 
történik. 

Bár a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények bölcsődéi nem tartanak nyílt na-
pokat, lehetőséget biztosítanak a szülőknek, hogy betekintsenek a náluk zajló munkába. 
Telefonon történő egyeztetés után minden érdeklődőt szeretettel várnak!  

További információ: 
Humánszolgáltatási Iroda Intézményfelügyeleti Csoport,

1096 Budapest, Lenhossék u. 24–28.
Telefon: 215-1077/394, Bukovszki Andrásné

Raktári munkatársakat kere-
sünk a IX. kerületbe címkéző, 
komissiózó, árukiadó munkakö-
rökbe! Munkaidő: 06.00–15.00 
és 13.00–22.00 óra, váltott 
műszakban. Átlagbér: bruttó  
230 000–280 000 Ft/hó.  
Jelentkezés a 06/20/441-3386-
os számon vagy a karrier@
mads.hu e-mail címen név  
és telefonszám küldésével.

Agilis kolléganőket (akár nyug-
díjast is) felveszünk telefonos 
irodai munkára, jó  
kommunikációs készséggel,  
100 000 Ft + jutalék bérezés-
sel. Érd.: 06/30/529-6446-os 
számon.

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

Keresek használt Zepter 
Bioptron lámpát, Színterápiát, 
Légterápiát és Ceragem ágyat, 
készpénzért!  
Érdeklődni: 06/20/529-9861.

Kert, telek és épületek fel-
újítása! Metszés, permetezés, 
bozótirtás, favágás, gyepesítés, 
térkövezés, kerítésépítés. Teljes 
körű építési, felújítási, szigetelési 
munkák reális áron, rövid határ-
idővel. www.telekrendezes.hu; 
06/20/259-6319; 06/1/781-4021.

Egyetemista lányomnak eladó, 
felújítandó, emeleti öröklakást 
keresek készpénzfizetéssel. 
Magánszemély.  
Tel.: 06/20/352-2204.

Kéménybélelés, szerelt kémény 
építése, kondenzációs kazánok 
bekötése, szakvélemény ügyinté-
zése. Tel.: 06/30/680-6814.

Ingatlanirodánk eladó buda-
pesti 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.

APRÓHIRDETÉS

Intézmény neve, címe Telefon Nyílt napok időpontjai

Csicsergő Óvoda,
1096 Budapest, Thaly K. u. 17.

215-1611 április 9. (8.30–11.00) április 16. 
(8.30–11.00) április 23. (8.30–11.00)

Csudafa Óvoda,
1097 Budapest, Óbester u. 9.

215-6473 április 19. (9.00–11.30), (15.00–
16.30) április 20. (9.00–11.30), 
(15.00–16.30)

Epres Óvoda,
1098 Budapest, Epreserdő u. 10.

280-6705 április 12. (16.00–17.30)  
április 19. (16.00–17.30)

Kerekerdő Óvoda,
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35–37.

215-4791 április 17. (8.30–11.30)  
április 18. (8.30–11.30)

Kicsi Bocs Óvoda,
1092 Budapest, Erkel u. 10.

217-6394 április 16. (8.00–11.30)  április 17. 
(8.00–11.30), (15.00–17.00)  
április 18. (8.00 – 11.30)

Liliom Óvoda,
1094 Budapest, Liliom u. 15.

215-0097 április 17. (10.00–11.00)  
április 18. (10.00–11.00)

Méhecske Óvoda,
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.

357-0930 április 6. (15.30–16.30)   
április 13. (16.00–17.30) 

Napfény Óvoda,
1098 Budapest, Napfény u. 4.

280-6709 április 5. (10.30–11.30)  április 6. 
(9.30–10.30), (16.00–17.00) 

Ugrifüles Óvoda,
1091 Budapest, Hurok u. 9.

377-0691 április 18. (9.00–12.00)  
április 19. (9.00–12.00) 

Intézmény neve, címe Bölcsőde vezetője Telefon
Aprók Háza Bölcsőde,  
1092 Budapest, Ráday u. 46.

Kiszel Ivett 218-2824

Manó Lak Bölcsőde,  
1098 Budapest, Dési Huber u. 9.

Hrisztov Marianna 358-0263

Fehér Holló Bölcsőde,  
1097 Budapest, Fehér Holló u. 2–4.

Szabóné Gál Mária 215-5540

Pöttyös Bölcsőde,  
1098 Budapest, Pöttyös u. 8/A

Pásztorné Lapos Bernadett 280-6598

Varázskert Bölcsőde,  
1096 Budapest, Thaly K. u. 17.

Konka Lászlóné 210-9124
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Húszmilliárd fölött a költségvetés 
főösszege
A képviselő-testület februári ülé-
sén elfogadta Ferencváros 2018. évi 
költségvetését. A büdzsé fő összege-
iről, valamint a számok mögött álló 
tendenciákról Bácskai János polgár-
mester tájékoztatta lapunkat.

•	Hogyan értékeli a kerület pénzügyi, gaz-
dasági helyzetét? 

Ferencváros gazdálkodása stabil, pénzügyi 
helyzetünk megnyugtató. Tavaly 18,6 milli-
árd forint kiadási és bevételi főösszeg szere-
pelt a költségvetésben, idén ez a szám – első 
alkalommal – a 20 milliárdot is meghaladja. 
Összességében tehát a kerület mintegy 2,1 
milliárddal több pénzből gazdálkodhat, mint 
2017-ben. A kötelezően ellátandó feladatok 
15,1 milliárdos összege mellett ez évben 
minden eddiginél többet, közel 5,5 milli-
árd forintot fordíthatunk önként vállalt fel-
adataink finanszírozására. Mindezt sikerült 
úgy elérni, hogy – az előző esztendőkhöz 
hasonlóan – idén sem kell adót emelnünk, 
vagy új adónemeket bevezetnünk. Továb-
bá a 2018-as költségvetés – az átmenetileg 
szabad pénzeszközök terhére – kétmilliárd 
forint értékig kincstárjegyvásárlásra is le-
hetőséget ad. Ez hat hónapos futamidővel 
számolva 15 millió forint kamatbevételt 
eredményez a kerületnek.
•	Említette, hogy ez évben rekordösszeg áll 

rendelkezésre az önként vállalt feladatok 
megvalósítására.	Melyek	lesznek	a	fő	pri-
oritások, mely területekre költ majd az 
önkormányzat? 

Változatlanul elsődleges cél a város- 
rehabilitáció folytatása. A kerület – pályá-
zati források híján – kénytelen saját erőből 
lakóházakat felújíttatni. Erre a célra közel 
egymilliárdot állítottunk be a költségvetés-
ben, amely tartalmazza a Tűzoltó utca 33/A 
és 33/B számú épületek befejezéséhez szük-
séges összeget. Ezen felül még az év első 
felében megkezdjük a Balázs Béla utca 13. 
lakáskiváltásait. Amint az ingatlant kiürítet-
tük, megkezdhetjük ennek a lakóháznak is 
a teljes körű renoválását. A képviselő-tes-
tület januári döntése értelmében pályázatot 
írunk ki további 15, középső-ferencvárosi, 
rossz műszaki állapotú épület értékesítésé-
re. Amennyiben ezek elkelnek, cserelakás 
biztosításával, illetve pénzbeli megváltással 
ismét több száz ferencvárosi család számára 
tesszük lehetővé, hogy 21. századi körül-
ményeknek megfelelő, méltó körülmények 
között élhessen. 

•	A házfelújítások 
mellett milyen 
fejlesztések, beru-
házások várhatók 
még idén?

Polgármesterként 
az az elvem, hogy 
bár Ferencvárosban  
a legfontosabb a már 
nemzetközi nagy-
díjjal is elismert 
városrehabilitáció, 
nem szabad min-
dent pusztán ennek 
alárendelni. Ezért 2018-ban is több jelen-
tős fejlesztést kívánunk megvalósítani. 
Kiemelném a Bakáts-projektet, amelyre 
250 millió forintot nyertünk a fővárostól,  
a beruházás 600 millió forintos önrészét pe-
dig beépítettük a költségvetésbe. A kerület 
főterének megújítása az idén induló temp-
lomrekonstrukció ütemétől függ. Örömmel 
mondhatom, hogy immár harmadik eszten-
deje folyamatosan emeljük a társasház-fel-
újítási pályázat keretösszegét is; ez évben 
a lakóközösségek már 180 millió forintra 
pályázhatnak. Ehhez jön még 12 millió 
forint, amely összeg a lépcsőházi kamera-
rendszerek kiépítésére áll rendelkezésre. 
Az óvodák, oktatási, szociális és kulturális 
intézmények felújítására pedig a tavalyi 200-
zal szemben idén 250 millió forintot kívá-
nunk fordítani. A szívemhez szintén közel 
álló projekt a kerületi parkok, játszóterek 
korszerűsítése, amit idén is folytatunk. A ko-
rábbi években átadott Nehru part, Ferenc tér, 
József Attila-lakótelepi Nagyjátszótér után 
ezúttal a Kerekerdő parkban tervezünk egy 
új csúszdaparkot építeni. A MÁV-Aszódi 
telepi Madaras József parkban pedig tovább-
bővítjük a sportolási lehetőségeket: a tavaly 
elkészült futókör után most egy szabadtéri 
fitneszpark kialakítását vállaltuk. Ugyanezen 
a lakótelepen megkezdjük a közvilágítási 
rendszer kiépítését is, amelyre 133,5 millió 
forintot különítettünk el, a vízközműhálózat 
fejlesztésének folytatására pedig több mint 
50 millió forint költünk. Az Illatos úton egy 
százfős munkásszálló építésére nyertünk 
állami támogatást, a szükséges önrészt pe-
dig a majdani üzemeltető, a FESZOFE Kft. 
teszi hozzá. 
•	Ha már szóba hozta a testedzést, milyen 

összeget fordít a kerület sport-, illetve 
egészségmegőrzési	célokra?

A sokat emlegetett „ferencvárosi szenthá-
romság” (városrehabilitáció, kultúra, sport 

– a szerk.) egyik eleme a sport, amely 
idén is kiemelt támogatásban részesül.  
A versenysport és utánpótlás-nevelés erősí-
tésére 20, iskolai diáksport-tevékenységre 
12, szabadidősportra pedig 18 millió fo-
rintot áldozunk. Ezen kívül – a többéves 
hagyománynak megfelelően – 2018-ban 
is 50 millióval támogatjuk az FTC közel 
húsz szakosztályának utánpótlás-nevelési 
munkáját. Ami pedig az egészségmegőr-
zést illeti: prevenciós programok, ingyenes 
szűrések, egészségnapok megtartására 11 
milliót fordítunk. Kiemelném még, hogy  
a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 
Kft. működési kiadásainak támogatására 
idén is 197 millió forintot biztosítunk, va-
lamint közel 58 millió forinttal dotáljuk  
a Mester utcai Szakrendelő műszerbeszer-
zését, amit egy korszerű röntgengép megvá-
sárlására fordíthatnak. Reményeim szerint 
még ebben az esztendőben megvalósulhat  
a rendelőintézet energetikai korszerűsítése, 
és folytatjuk a háziorvosi rendelők felújítását 
is. Ez évben kiemelt projekt a Dandár utcai 
komplexum renoválása, amely 120 millió 
forintból valósulhat meg. 
•	A ferencvárosi identitás három alappillére 
közül	kettőről	már	ejtettünk	szót.	Hogyan	
alakulnak a harmadik láb, a kultúra ki-
adásai, illetve változik-e valami a szociális 
ellátások területén?

Idén a kultúrára szánt összeg is emelkedik, 
mintegy 40 millió forinttal. Ferencvárosban 
köztudottan sokrétű a szociális támogatá-
si rendszer, amit rendelet szabályoz. Ezt 
minden esztendőben felülvizsgáljuk, és az 
igényeknek megfelelően korrigáljuk. Azok-
ból a keretösszegekből, amelyek nincsenek 
maximálisan kimerítve, átcsoportosítunk 
azokra a területekre, ahol nagyobb igény 
mutatkozik. Ez idén is így lesz, tehát egyet-
len jogosult rászoruló sem marad segítség, 
illetve támogatás nélkül.       V. L.
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Hogyan sportoljunk várandósság alatt?
Komplikációmentes várandósság esetén legalább heti három alkalommal 30–45 percet ajánlott mozgással töltenie  
a kismamának. A sport számos jótékony hatással bír: csökkenti a terhességi diabétesz, a magas vérnyomás és a kora-
szülés kockázatát, lerövidíti a szülés utáni lábadozási időt, és kisebb eséllyel alakul ki szülés utáni depresszió is.  
Az aktuális edzéstervet azonban mindig a terhességgel járó anatómiai és élettani változásokhoz kell igazítani.  

– Nemzetközi vizsgálatok azt mutatják, hogy akik rendszeresen 
mozognak terhesség alatt, jobban bírják a vajúdást, maga a szülés 
is könnyebb, kisebb a császármetszés aránya, a felépülés pedig 
gyorsabb – sorolta a testedzés előnyeit Sobel Gábor, a II. sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika adjunktusa kiemelve, 
hogy azoknál a nőknél, akik nem hagytak fel a sportolással, 
a gyermekágyi depresszió is kisebb eséllyel alakul ki.  

A várandóssággal járó anatómiai és élettani változásokat 
mindenképpen szem előtt kell tartani. Azoknak, akik már 
korábban is edzettek, az adjunktus azt javasolja, hogy 
az első időszakban az addigi teljesítményt 40 száza-
lékra vegyék vissza, a 12. hét után azonban ez 
fokozatosan emelhető, maximum 60 szá-
zalékig. Figyelni kell a pulzus-
számot, ami nem emelkedhet 
140 fölé, mert az már veszé-
lyezteti a lepény keringését, de 
a helyes légzés is fontos a lepény 
és a magzat oxigénellátottsága 
miatt. A kismamáknak a tré-
ning során arra is ügyelniük 
kell, hogy ne boruljon fel a 
hőháztartásuk: nem szabad 

túlságosan beöltözniük, és kerülniük kell a melegben végzett moz-
gásformákat, például a hot jógát vagy pilatest. Nyáron érdemes  
a reggeli vagy az esti órákra időzíteni az edzést, a kiszáradás elke-

rülése miatt pedig gondoskodni kell a folyadékpótlásról. 
Azoknak, akik a terhesség alatt szeretnék elkezdeni a mozgást,  

a csoportos órák látogatása ajánlott. Erre kiválóak a különbö-
ző kismama jóga/torna csoportok. Ha a kismama bizonyta-

lannak érzi magát, mert kevés a tapasztalata, 
érdemes személyi edző segítségét 

kérnie. Vannak ugyanis bizo-
nyos gyakorlatok, melyeket 

nem szabad végezni: a má-
sodik trimeszterben nem le-
het 90 fok alá guggolni, és 
kerülni kell a felüléseket is.  
A terhesség során egyre na-
gyobb mértékben termelődik  

a relaxin nevű hormon, ami 
az ízületek lazaságáért felelős. 

Ha túlnyújtunk egy ízületet, ak-
kor nagyobb a sérülés veszélye.  

A bemelegítés és a tréning 
végi levezető, nyújtó gyakor-

latok azonban csökkentik a sérülések kialakulását.
– Vannak bizonyos kórképek, amelyek esetén nem szabad spor-

tolni – figyelmeztet a szakember, példaként említve a 26. hét után 
elöl fekvő lepényt, az extrém fokú magas vérnyomást, a túlzott 
elhízást vagy soványságot. Szédülés, magzatvízszivárgás, hüvelyi 
vérzés, mellkasi vagy alsó végtagi fájdalom esetén szintén érdemes 
kerülni a testmozgást.

Szülés után hat héttel újra lehet edzeni, ám itt is fontos a foko-
zatosság, ami nem csupán a mozgás gyakoriságára, hanem annak 
hosszára, intenzitására is vonatkozik. Sobel Gábor hozzátette,  
a rendszeres sportolás nincs hatással sem az anyatej mennyiségére, 
sem összetételére.  (forrás: Semmelweis Egyetem)

– Elmosogattunk, sőt, Ferike még a törött  
tányérokat is szépen eltörölgette!

Nőnapi figyelmesség
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Fogyókúrás álmaink I.
Az Obesity Update 2017 című tanulmány szerint az elhízottak 
aránya az Egyesült Államokban, Mexikóban és Új-Zélandon  
a legmagasabb, Magyarország – a dobogóról éppen lecsúszva –  
a negyedik helyen áll. Ez a statisztika azért ijesztő, mert megjó-
solható, hogy növekedésnek indul azon krónikus megbetegedések 
aránya is (pl. szív- és érrendszeri betegségek, 2-es típusú diabétesz, 
ízületi betegségek stb.), amelyekért az elhízás felelős. 

Bár sokan szeretnének megszabadulni a plusz kilóktól, mégis 
keveseknek sikerül ténylegesen és tartósan lefogyni. 

A kérdés az, hogy miben hasonlít a fogyókúra az újévi 
fogadalomhoz. Talán abban, hogy ez is egy olyan válla-
lás, amit folyamatosan halogatunk, tologatva a kezdés 
időpontját. Vannak népszerű induló dátumok, mint az 
év vagy a hónap eleje, és persze szinte minden hétfő. 
De miért nem hatékony a diétánk, hogyan lehetne 
másképp gondolkodni róla? Talán már a fogyókúra 
elnevezés sem megfelelő, hiszen abból arra következ-
tethetünk, hogy ez csupán egy behatárolt ideig tartó 
tevékenység. Igen ám, de ha már elértük a célunkat, 
az álomsúlyt, folytatunk mindent elölről? A másik 
kérdés: mi helyett eszünk többet? Talán a munkahelyi 
stresszt vezetjük le így, a párkapcsolati nehézségün-
ket oldja, vagy a magányunk lesz könnyebb egy kis 
jutalomédességtől? 

Az első lépés az életmódváltás felé vezető úton, ha 
arról hozunk döntést, hogy ezentúl egészségesebben 
étkezünk. Ennek életcélnak kell lennie, nem pedig ön-

sanyargató büntetésnek, ami lemondással jár. Hogyan várhatom el  
a testemtől, hogy jól működjön, ha nem a legjobb, legoptimálisabb 
táplálékkal jutalmazom? Az életmódváltás egyik fő célkitűzése az 
kell legyen, hogy elhatározzuk, ezentúl annyira szeretjük magunkat, 
hogy mindenből a legjobbat akarjuk. A kalóriaszegényebb elké-
szítési módok sokszor az ételek eredeti zamatát emelik ki, és nem 
kívánják meg az íztelenséget, fűszertelenséget. A köretek arányán, 
minőségén is változtatni kell: sokkal több zöldségre lesz szükség, 
amelybe nem csupán a saláta fér bele, hanem a magyar konyhában 

megszokott káposztafélék, paprika, hagyma. 
Az átalakulást azzal érdemes kezdenünk, hogy reális célokat 

tűzünk ki magunk elé, hiszen súlyfeleslegünk sem egyik 
hétről a másikra halmozódott fel. Amikor elérünk egy 
kisebb eredményt, dicsérjük meg magunkat, mert a si-
kert mi valósítottuk meg. Persze könnyebb arra helyezni  
a hangsúlyt, milyen messze még a vége, milyen nehéz 
munka ez, de valahol, valamikor el kell kezdeni meg-
valósítani álmainkat, és mi már elkezdtük. Jutalmazni 

is lehet, ugyan nem a megszokott módon étellel, 
hanem egy jó programmal, egy új élménnyel. 
Ha valami miatt elakadunk, érdemes szak-
ember segítségét kérni, mivel lehet, hogy 
olyan belső folyamatok vagy rossz családi 

minta van a háttérben, amelyen egyedül nem 
tudunk túljutni. 

Fedor Mariann klinikai  
és egészségpszichológus

Egészséghét az óvodában 
A József Attila-lakótelepi Méhecske Óvoda a hagyománynak megfelelően ismét egy egész héten át tartó programsoro-
zattal hívta fel az intézménybe járó gyerekek és családjaik figyelmét az egészséges étkezésre, a környezettudatos élet-
módra.

Február 12-én, hétfőn orvostanhall-
gatók ismertették meg a gyerekeket a 
gyógyítómunkával, Teddy Maci kórháza 
című interaktív játékukkal. Másnap a kicsik 
a NÉBIH élelmiszer-biztonsággal kapcsola-
tos óvodai programján vehettek részt. Csü-
törtökön Sztrehóczki Anita jógaoktató tartott 
csoportos foglalkozásokat, pénteken pedig a 
csoportok látták vendégül egymást egészsé-
ges finomságokkal. Az utolsó nap délutánján 
Pusztai Edit óvodapedagógus Elég jó szülő 

vagyok? címmel tartott előadást az anyukák 
és apukák számára. 

Szerda reggel Zombory Miklós is ellátoga-
tott az intézménybe, ahol megtekintette az 
újrahasznosítható hulladékokból gyerekek 
által készített bábokat bemutató kiállítást. 
A politikus egykori tanárként is üdvözölte 
a kezdeményezést, hiszen a kicsik az iskolá-
ban, technikaórán is fognak még találkozni 
hasonló tevékenységgel. Ferencváros böl-
csődei és óvodai nevelésért felelős alpolgár-

mestere köszöntőjében felhívta a gyerekek 
figyelmét, hogy helyes étkezéssel és sok 
mozgással ők maguk is nagyon sokat tehet-
nek egészségükért. Zombory Miklós végül – 
szorgalmuk jutalmaként – ajándékokat adott 
át a legjobban sikerült tárgyak elkészítéséért 
a gyerekeknek és óvó nénijüknek, hiszen 
közös munkák is születtek. Ezt követően a 
kicsik a Palinta társulat Zöldségcirkusz című 
gyermekműsorát tekinthették meg.

(ferencvaros.hu)

Az óvoda 2009-ben, 2012-ben és 2016-
ban is elnyerte a „Zöld Óvoda” címet. 
Az intézmény környezeti nevelése 
során megmutatja a legkisebbeknek a 
természet szeretetét, az épített környe-
zet védelmét, a madarak gondozását, a 
szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, 
a környezetbarát alapanyagok hasz-
nálatát, az egészséges táplálkozást, az 
energiatakarékos hétköznapokat – me-
lyek minél kisebb ökológiai lábnyomot 
eredményeznek, így védve a Földet.
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Beindult a Fradi szekere

Újra zöld-fehérben
A bosnyák Amela Krso 2014-ben már játszott egy fél évet 
a Ferencvárosban, így tagja volt a zöld-fehérek első baj-
nokgárdájának. A 27. születésnapját áprilisban ünneplő 
csatár februárban visszatért a Fradi női labdarúgócsapa-
tába.

A jó felépítésű, 172 cm magas Krso első profi gárdája az SFK 
Szarajevo volt, majd a nagy rivális Banja Lukában játszott, onnan 
került három és fél esztendeje a Ferencvárosba. A zöld-fehérektől 
a többszörös német bajnok Turbine Potsdamhoz szerződött, majd 
újra a 15-szörös bajnok és 14-szeres kupagyőztes szarajevói együt-
tesbe igazolt.

Amela Krso örömmel kötött szerződést ismét a Fradival, elmondása 
szerint a korábban itt töltött hat hónap meghatározó volt pályafutá-
sában. Úgy véli, nagyon jó közösségbe jött vissza, itt minden adott 
a sikeres szerepléshez. Szeretne nálunk is duplázni, azaz bajnoki 
címet és kupát nyerni régi-új klubjával.   (m)

A sors keze
A női kézilabda Magyar Kupában az utóbbi időben  
az előző évi bajnokság első két helyezettje automatikusan 
résztvevője a négyes döntőnek, a másik két együttes pedig 
selejtezőkön harcolhatja ki a részvételt. Ez alapján a Fe-
rencváros és a Győri ETO évek óta tagja a kvartettnek.

A 2017/18-as sorozat négyes döntőjében – a Papp László Budapest 
Sportarénában – már az első napon összecsap a két nagy rivális, 
ugyanis Fortuna ezúttal a két másik csapatot segítette. Így március 
31-én, szombaton az előzetes tervek szerint 13 órakor lesz a Fe-
rencváros–Győri ETO mérkőzés, majd 15.15-kor kezdődik az Érd 
és a Siófok párharca.

A 2017-es esztendőben háromszor feszült egymásnak a Fradi 
és az ETO. Március elején, a Népligetben döntetlen lett a csata a 
bajnokságban, egy hónappal később, a kecskeméti kupafináléban 
szintén, de hétméteresekkel az FTC hódította el a serleget. Októ-
ber végén ismét az Elek Gyula Aréna volt a helyszín, és 27-25-re 
a Ferencváros nyert, tehát a fővárosi zöld-fehérek tavaly jobban 
szerepeltek a csúcsrangadókon.

Reméljük, idén hasonló lesz a folytatás, és Elek Gábor gárdája 
ezúttal is legyőzi a győrieket, azaz bejut a kupadöntőbe. (m)

A Ferencváros férfi kézilabdacsapata december 9-én, 
az őszi szezon zárásakor három ponttal az utolsó 
helyen állt az NB I-ben. Két nappal később Horváth 
Attila személyében új edző érkezett a Népligetbe, majd 
újabb öt nap elteltével a zöld-fehérek legyőzték az ak-
kor még hat ponttal előttük álló Ceglédet. Ezt a sikert 
azóta még három követte.

A korábbi 63-szoros válogatott, magyar bajnok Horváth Attila, 
aki trénerként negyedik lett az élvonalban az akkor újonc Buda-
kalásszal, már az első edzésen bizakodó volt, mondván, ahogy 
ő látta, többször is csak kevésen múlt egy jobb eredmény. A 
mester aztán csodát tett a bennmaradásért küzdő, egyre nehezebb 
helyzetbe sodródott Fradival.

A zöld-fehérek a Cegléd után idegenben megverték egyik nagy 
riválisukat, a Vácot. A januári szünetet követően kikaptak ugyan 
az ötödik helyért harcoló Budakalász otthonában, de a szintén 
erre hajtó Egert simán legyőzték a Népligetben, majd elhozták 
a két pontot Dabasról is. A magyar mezőnyből toronymagasan 
kiemelkedő Veszprém ellen a Tatabányát leszámítva senki nem 
úszta meg kilenc gólnál kisebb különbségű vereséggel, a Fradi 
viszont a 48. percben csupán mínusz kettőre állt, aztán öt gól-
lal kapott ki a BL-ben is vitézkedő piros-fehérektől úgy, hogy 
huszonhatot lőtt nekik.

– Megpróbálom mindenkiből kihozni a maximumot, a fiúk 
pedig minden elfogadnak és megcsinálnak, amit mondok nekik 
– dicsérte az együttest Horváth Attila. – Jó a szakmai stáb, száz-
százalékos edzésmunkát végeznek a játékosok, mindenki akarja 
a sikert, és igazi csapatként működünk. Nagy súlyt helyezünk a 
védekezésre, és abból próbálunk gyors ellentámadásokat vezetni. 
Rendkívül fontos, hogy visszajött a srácok önbizalma, meg merik 
csinálni azokat a játékelemeket, amelyeket eddig is tudtak, csak 
volt bennük egy gátlás. A mai kézilabdában precizitás nélkül 
nincs siker, ez is egyre jobban megy. Az, hogy méltó partnerei 
tudtunk lenni a világ egyik legjobb klubgárdájának, bizonyítja, 
nagy jövő áll a Fradi előtt, és nem lehet gond a bennmaradás. A 
tét biztosan nyomja majd a sportolókat, de az a dolgom, hogy 
ezt levegyem róluk – tette hozzá.

Ami a folytatást illeti, a különböző sérülésekkel bajlódó 
Marczinkó Máté, Pordán Bálint és Nagy Máté hosszabb-rövi-
debb ideig még nem állhat a csapat rendelkezésére.       M. S.

Aranyos tőrözők
A 2017/18-as vívóidény utolsó országos bajnokságán  
a kadetkorosztályban osztottak érmeket. A tőrözők  
között a Ferencvárosnak négy is jutott.

A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban a fiúk mezőnyében 
egyéniben ismét remekelt Szemes Gergő, aki a decemberi junior ob 
után eggyel „lejjebb” is a legjobbnak bizonyult, Suha Ádám pedig 
az ötödik helyen végzett. A lányoknál Zsoldosi Karolina ugyancsak 
a fináléig menetelt, ott azonban a negyeddöntőben Fekete Hangát 
is megállító Nekifor Erika (Törekvés) legyőzte.

Csapatban a fiúknál a Szemes Gergő, Kovács Gergely, Suha Ádám, 
Gál Botond összeállítású Fradi két nagy különbségű győzelem után 
a döntőben 31-28-ra verte a Törekvést, és bajnok lett. A lányoknál 
Zsoldosi Karolina, Fekete Hanga, Zsoldosi Emília és Tölgyesi Zsófia 
hasonló fölénnyel jutott el az aranycsatáig, ahol szintén a Törekvés 
várt rájuk. Itt is szoros volt a küzdelem, a végén a kőbányaiak két 
találattal legyőzték a zöld-fehéreket, akik így ezüstérmet vehettek át.
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Szaka megvédte 
címét
Az egyik legrangosabb hazai ököl-
vívó-esemény a nemzetközi Bocskai 
István-emlékverseny, melyet idén 62. 
alkalommal rendeztek meg Debre-
cenben. A Ferencvárost egy sporto-
ló képviselte, Szaka István remek 
bokszolással megnyerte az 52 kg-os 
súlycsoportot.

A Fradi öklözője címvédőhöz és magyar baj-
nokhoz méltóan kezdte meg szereplését az 
Oláh Gábor utcai sportkomplexumban. Első 
mérkőzésén az angol Hyland Blane ellen 
lépett ringbe, végig többet és jobban ütve, 
egyhangú pontozással győzött. A következő 
fordulóban az izraeli David Alavgridannal 
csapott össze, remek viadalt láthatott a kö-
zönség. Két pontozó az ellenfelét látta jobb-
nak, hárman viszont a ferencvárosi ökölvívó 
teljesítményét értékelték többre, így Szaka 
bejutott a döntőbe.

A végső győzelemért az orosz Makszim 
Sztahejevvel kellett megküzdeni a 19 eszten-
dős bokszolónak. A zöld-fehérek kitűnősége 

ismét látványos 
meccset produ-
kált, és 4-1-es 
pontozássa l 
megnyerte a 
finálét. Ezzel 
Szaka István 
2017 után má-
sodszor lett 
első a Bocs-
kai-emlékver-
senyen.

(ms)

Galambos Tibor duplázott
Budapesten, a BOK-csarnokban rendezték meg a 2018-as fedett pályás atlé-
tikai magyar bajnokságot. A Ferencváros sportolói jól szerepeltek: hét érmet 
szereztek a versenyen. A legsikeresebb zöld-fehér atléta Galambos Tibor volt, 
aki két számban is bajnoki címet nyert.

A Fradi kitűnősége nem a legjobb előjelekkel készült a viadalra. Február elején beteg lett, 
majd felépülve formába lendült, ám nem sokkal a bajnokság előtt ismét betegséggel küz-
dött, és eléggé legyengült. Minden erejét összeszedve vett részt a megmérettetésen, és az 
első napon a papírformát igazolva meg is nyerte a hármasugrást. Galambos Tibor az első 
sorozattal kezdve vezetett, végül 15,66 méterig jutott, ez az idei legjobb eredménye, és 
hatvanöt centivel előzte meg a második helyezettet. Ebben a számban egy bronzéremnek 
is örülhettek a ferencvárosiak, Prekli Zoltán 14,89 m-rel lett harmadik.

A győzelem ellenére Galambos tartott a másnapi 
távolugrástól, mert nagyon fáradtnak érezte magát. 
Bár első ugrásával az élre állt, a harmadik soro-
zatban klubtársa, Szabó László megelőzte, majd 
a negyedikben visszacsúszott a harmadik helyre. 
Ezután egy pozíciót javított, ám az utolsó körben 
ismét hátrébb szorult. Már csak ketten voltak hátra, 
és Galambos Tibor ismét megmutatta klasszisát: 
750 centiméterre repült, így övé lett az aranyérem! 

Az 1991-es születésű atléta ezzel már tizenhét-
szeres magyar bajnoknak mondhatja magát. Szabó 
László távolugrásban a harmadik helyen zárt, 200 
és 400 méteren azonban ezüstérmes lett, utóbbi 
távon egyéni csúccsal. Szintén a dobogó máso-
dik fokára állhatott fel az 5000 m-es gyaloglás 
díjkiosztóján Tokodi Dávid. A zöld-fehérek több 
számban is az első hat között végeztek.       M. S.

A jövő klasszisai
Az érdi Kovács István Alapítvány egyik célja, hogy támogassa a magyar kajak-
kenu kiemelkedő tehetségeit. Idén másodszor adták át az alapítvány ösztön-
díjait fiatal sportolóknak, köztük ferencvárosi kajakosoknak is a Művészetek 
Palotája üvegtermében rendezett ünnepségen.

A portugáliai Ponte de Limában rendezett maratoni Európa-bajnokságon a 19 km-es 
távon Fekete Dorina nagy hajrával előzte meg magyar vetélytársát, és lett aranyérmes az 
ifjúságiak mezőnyében. A dél-afrikai Pietermaritzburgban ugyanezen a távon a második 
helyen végzett, míg az Olimpiai Reménységek Versenyén, a csehországi Racicében 1000 
m-en ezüst-, 500-on bronzérmet szerzett.

A fiúk közül Gergő Bálint a belgrádi Eb-n K–2 500 méteren lett harmadik Csokor Erikkel, 
az Olimpiai Reménységek Versenyén pedig megnyerte a K–1 200 m-es számot, valamint 
mindketten tagjai voltak az ezen a távon szintén aranyérmes négyesnek. Díjat kapott még 
Keresztes Kristóf is, aki a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon győzött K–1 200 
m-en, míg Racicében ebben a számban nyert a korosztályában, és tagja volt a győztes 
négyesnek is.              (m) 
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Ki tud többet  
Ferencvárosról?
Februárban ismét próbára tehették tudásukat a kerületi iskolások a több mint 
másfél évtizedes múltra visszatekintő helytörténeti vetélkedőn. Az eseményt 
Bácskai János polgármester nyitotta meg.

Az egész tanéven át tartó vetélkedősorozat tematikája az aktuális évfordulókhoz kapcso-
lódik, melyekből idén is többet szedhetett csokorba a szervező Ferencvárosi Helytörténeti 
Egyesület. Többek közt idén 615 esztendeje, hogy Zsigmond király egyik oklevele először 
említi meg Ferencváros elődjét, Szentfalvát. 1838-ban történt a kerület életét alapjaiban 
meghatározó nagy árvíz, 2018-ban ünnepli az ország az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc 170. évfordulóját, valamint 110 esztendeje, 1908-ban szentelték fel az Üllői 
úti Örökimádás templomot. Felsorolni is nehéz azon kerületünkhöz köthető, sok esetben 
utcáinknak is nevet adó jeles művészeket és közéleti személyiségeket, akikről ebben az 
évben születésük, vagy haláluk kerek évfordulója kapcsán megemlékezhetünk.      

A február 14-i eseményen a ferencvárosi általános iskolák 5–6. osztályosai, míg 21-én a 
7–8. évfolyamosok és a középiskolások találkoztak a Ferencvárosi Művelődési Központban. 
A vetélkedő házigazdája idén is Lukács Emília, a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 
vezetője, valamint Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője 
volt. A háromfős csapatok az oktatási intézményeknek előzőleg megküldött útmutató 
(helytörténeti könyv és sétaajánlások) alapján készülhettek fel a megmérettetésre.

A vetélkedők helytörténeti totóval kezdődtek, majd hibakeresős feladatlap-kitöltéssel 
és Ferencváros kiemelkedő személyiségeinek, épületeinek felismerésével folytatódtak 
szöveges és képi információk alapján. A fontos helyszíneket vaktérképen is meg kellett 
találniuk a jó helyezésre vágyó csapatoknak. 

A legérdekesebb feladványnak a „hamis állítások keresése egy képzeletbeli történetben” 
ígérkezett, melyeket a Mesélnek a ferencvárosi utcák című olvasókönyv használatával 
lehetett kiszűrni. A verseny során tehát nem csupán a tájékozottság bemutatása, de a szer-
vezők által sokat emlegetett cél, a tudás tovább-bővítése is megvalósult.

A március végi 2. fordulóra a szervezők dolgozatokat várnak a csapatoktól egy választott 
téma gyűjtőmunkát követő feldolgozásával. A leírtakat az április 25-i 3. fordulóban egy 
rövid, 5–10 perces előadásban kell az indulóknak megjeleníteni. 

A 2. és 3. forduló résztvevői a teljes versenysorozaton elért eredményeik alapján, tanév 
végén értékes jutalomban részesülnek, a legjobbak pedig tanulmányi kiránduláson ve-
hetnek részt.

(forrás: ferencvaros.hu)

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

1. Ki a névadója a Nemzeti Színház 
előtti	szoborparknak?	

A) Bajor Gizi
B) Gobbi Hilda
C) Latinovits Zoltán

2. Mikor épült Ferencváros legrégebbi, 
ma is álló épülete? 

A) 1812
B) 1829
C) 1848

3.	82	éves	korában,	tavaly	hunyt	el	Sző-
ke Katalin, az FTC kétszeres olimpiai 
bajnoka. Melyik sportágban verseny-
zett?

A) Torna 
B) Úszás
C) Öttusa

4. 1977-ben nagy sajtónyilvánosságot 
kapott egy mára bezárt postahivatal 
kirablása.	Hol	működött?

A) Dési Huber utca 8.
B) Ferenc körút 39.
C) Gönczy Pál utca 2.

5. Ki tervezte a bulgáriai kolostorok 
hangulatát	idéző,	Vágóhíd	utcai	bolgár	
ortodox templomot?

A) Árkay Aladár
B) Kós Károly
C) Georgi Stanishev

6. A mai Ráday–Köztelek utca sarkán 
1901-ig gépgyár állt. Ebben az üzem-
ben	készült	el	az	első	hazai	gőzcséplő-
gép. Ki volt a tulajdonosa?

A) Csonka János
B) Vidats István
C) Röck István

Előző lapszámunk nyertese: Nagy Zol-
tánné. Gratulálunk! Jutalma átvételével 
kapcsolatban e-mailben értesítjük. A 
helyes megfejtés: 1 – B, 2 – C, 3 – C, 
4 – C, 5 – B, 6 – A.
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Mindentudás Akadémiája 
Szulejmán és a török hódoltság  
hatása a magyar történelemre
Március 5. (hétfő) 16.00 óra
Előadó: Varga Szabolcs, az MTA BTK 
Történettudományi Intézet tudományos 
munkatársa
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)

Cukorbetegklub
Február 27. (kedd) 14.00 óra
FESZ Oktatóterem (Dandár u. 28.)

Gyógytorna 
Február 28., március 7.  
(szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház  
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub  
Én táncolnék veled…
Február 28., március 7.  
(szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
Február 28., március 7.  

(szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga 
Március 1., 8. (csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi  
Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Vízitorna 
Március 2., 9. (péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda  
(Lobogó u. 1.) 
Molnár Ferenc Általános Iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

Természetjárás
Túra Csillebérctől Budakesziig
Március 3. (szombat) 10.00 óra
Találkozó: Boráros tér, 212-es busz 
végállomása
További információ: Kiss Ádám, 
tel.: 06/70/212-1288

Nordic Wolking haladó csoport
Tavaszi séta
Március 6. (kedd) 14.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24–28. 

A helyszín megközelítése  
tömegközlekedéssel történik

Nőnapi táncos táncdaldélután
Március 7. (szerda) 15.00 óra
Fellépők: Endrődi Éva, Gyémánt 
Valentin és Csuti Csaba táncdalénekes, 
valamint a Chamipon Táncsport  
Egyesület versenytáncosai.
A részvétel díjmentes, viszont regisztrá-
cióhoz kötött, amit a következő elérhető-
ségek egyikén tehet meg, telefon:  
215-1077/392-es mellék; e-mail: 
idosugy@ferencvaros.hu
Jelentkezési határidő:  
2018. március 5. (hétfő)
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B)

Törődjön többet egészségével!
Női minőség a magyar hagyományokban
Március 8. (csütörtök) 14.30 óra
Előadó: dr. Darnói Tibor holisztikus 
orvos
Parajdi Sópince (Vámház krt. 11.)

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

a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

Idősügyi programajánló

IDŐSÜGY

Örömfőzés a Toronyház utcában
Januártól minden hónap harmadik hétfő délelőttjén kellemes 
illatokat érezni a József Attila-lakótelepi Közösségi Házban.  
„A teljesség felé” idősügyi koncepció részeként elindult ugyanis  
a Parádés főzés Bartal Sándor séffel elnevezésű programsorozat.

Ladányi Erika, az önkormányzat idősügyi 
koordinátora elmondta, a főzős program lét-
rejöttéhez az ötletet az őszi gasztrotörténeti 
előadások adták, a résztvevőkben ugyan-
is felmerült, hogy szívesen elsajátítanák 
az ott szóba került ételek elkészítését is.  
A rendezvénynek nem új receptek átadása 
az elsődleges célja, hanem sokkal inkább 
az otthon is alkalmazható újdonságok, apró 
fortélyok, trükkök megismertetése. Későbbi 
cél az ételallergiáknak, -intoleranciáknak, 
-érzékenységeknek megfelelő fogások el-
készítése.

– Bár sokszor nincs idő rá, mégis élmény- 
és örömforrás tud lenni egy közös főzés.  
Az, hogy mi kerül az asztalra, szezon- és 
igényfüggő – mondta lapunknak Bartal Sán-
dor séf. Az első három alkalommal könnyen 
elkészíthető, ám egy kis trükkel érdekeseb-
bé tett levesből és főételből álló menüsorra 
számíthatnak a résztvevők. A hozzávalók 
minőségiek, de mindig könnyen beszerez-
hetők – sok esetben a séf konkrét tippeket, 

hozzávetőleges árakat is ad. 
Ottjártunkkor francia hagy-
maleves és dijoni sertésszűz 
készült burgonyakörettel.  
Az interaktív, bemutatófőzés 
során Bartal Sándor folyama-
tosan válaszolt a közönség 
soraiból érkező kérdésekre, 
illetve szinte minden hozzávalót részletesen 
ismertetett. Kitért rá, hogy hol, mikor és 
milyen húst javasolt vásárolni, hogyan és 
mivel érdemes feldolgozni, felvágni. Még 
azt is szemléltette, hogyan kell a kést tarta-
ni, illetve beszámolt róla, hogy a minőségi 
étkezési sók közül mikor, melyiket ajánlott 
használni. 

A következő közös főzést március 19-én 
tartják, és ezt követően is – július és augusz-
tus kivételével – minden hónapban lehet 
számítani a már most népszerű programra. 
Ladányi Erika tervei szerint receptklubot is 
indítanak, ahová az érdeklődők saját, bevált 
ételremekeik leírását küldhetik majd el.

Az idősügyi koordinátor megemlítette: 
Ferencvárosban több új idősügyi program 
is indult 2018-ban, így az önkormányzat 
kezdeményezésére minden hónap utolsó va-
sárnapján a Ráday utcai Claro bisztróban 
Mesélj nekem, Nagyi! délutánokat tartanak, 
ahová nagyszülőket és unokákat várnak.  
A generációkon átívelő program a 2018-as 
Családok éve kezdeményezésre is reflektál. 
Szintén a Ráday utcában kezdődött idősek-
nek szóló fitneszedzés, mivel „A teljesség 
felé” koncepció egyik célja, hogy a színes 
kulturális kínálat mellett a sport is jelen le-
gyen a palettán.       

  M. K.
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József Attila mindenkiNET 2018.
Ferencváros Önkormányzatának video-
pályázata, amely első ízben 2015. április 
11-én, a költő születésének 110. évfordu-
lója alkalmából lett megrendezve.

Olvasd József Attila verseit, készíts  
videót, és nyerj!

Tartalmi és formai feltételek:
• a pályázatra József Attila verseit 

feldolgozó alkotásokat: megzenésített 
változatot, kisfilmet, rövidfilmet vagy 
videoklipet várnak, amelyben változ-
tatás nélkül hangzik el József Attila 
valamelyik költeménye (ez lehet egy 
teljes vers vagy részlet)

• a rögzítés történhet professzionális 
módon, de akár egy mobiltelefonnal is 

• a felhívás elsősorban a hazai és ha-
táron túli magyar középiskolásoknak 
szól, de nyitott mindenki számára, aki 
2018. április 11. előtt nem töltötte be a 
32. életévét

• egyéni, illetve csoportos (max. 10 fős) 
alkotás is készíthető

• minimum 30 másodperces, maximum 
2 perces videókat várnak

• a pályázatokat (videókat) először  
a YouTube-ra kell feltölteni, majd  
a www.jozsefattilamindenkinet.hu 

oldalon a „Nevezés” menüpont alatt 
kell megadni a kért adatokat

• a pályázati videó csak a pályázati 
adatlap kitöltésével együtt érvényes 

• egy pályázó több videóval is pályáz-
hat, de mindegyik videóhoz külön 
adatlapot kell kitölteni

• a YouTube videó címének formátuma: 
mindenkiNET 2018. –  
a videó címe – a feldolgozott József 
Attila vers címe

Feltöltési időszak:  
2018. március 1.–március 26. 24.00
Közönségszavazási határidő: 2018. már-
cius 28. 24.00 (szavazni ezután is lehet, 
de már nem számít bele az eredménybe!)
A közönségszavazás menete:
A beküldött videókra szavazni 
Facebook-felhasználóknak lehet a www.
jozsefattilamindenkinet.hu oldal „Sza-
vazás” menüpontja alatt. A szavazatok 
számát a 2018. március 28. 24.00 órakor 
érvényes adatok alapján állapítják meg, 
az eredményt március 29-én, 10 órakor 
teszik közzé  
a honlapon és a Facebook-oldalon.
Szakmai értékelés:
A közönségszavazás lejárta után szakmai 

zsűri dönt a helyezésekről, különdíjakról.
Az értékelés szempontjai: eredetiség, 
kreativitás, mondanivaló, vizuális megje-
lenés, előadásmód
Jutalmak: 
GoPro Hero 4 Session, Manfrotto fotóáll-
vány, külső merevlemez (1 TB, ütésálló), 
2 belépő a Sziget Fesztivál egyik napjára, 
ajándékutalvány a Nemzeti Színház és a 
Pinceszínház előadásaira, belépőjegy a 
Budapest Park és a MÜPA koncertjeire
Eredményhirdetés és díjátadó:
Az ünnepélyes díjátadó gála a Ferencvá-
rosi Művelődési Központban lesz a költé-
szet napi programsorozathoz kapcsolód-
va, melynek részleteiről minden érintettet 
a pályázati adatlapon megadott e-mail 
címen, illetve telefonszámon előzetesen 
értesítenek.

A nyertesek nevét, pályamunkáját a 
honlapon és a Facebook-oldalon is köz-
zéteszik.
Folyamatos hírek online:
www.facebook.com/
jozsefattilamindenkinet
http://www.jozsefattilamindenkinet.hu/
Kapcsolat:  
jozsefattilamindenkinek@ferencvaros.hu

Nem járt szerencsével a szerencsi férfi
A 36 éves szerencsi B. Károly február 8-án hajnalban egy kővel 
bedobta egy Ferenc téri informatikai szaküzlet ajtajának üvegét, 
majd bemászott az üzletbe, ahol többször is megpróbálta betörni 
az egyik vitrint, amelyben mobiltelefonok voltak közel 2,5 mil-
lió forint értékben. A tettes, mivel nem tudta betörni az üveget 
és közben a riasztó is megszólalt, elmenekült a helyszínről.  
A bűncselekményt a biztonsági kamera rögzítette, a felvételek 
alapján a nyomozók megállapították, hogy az elkövető pár nappal 
korábban már járt az üzletben „terepszemlét” tartani. A rendőrök 
azonosították, és egy soroksári házban még aznap délben elfogták 
B. Károlyt, aki több réteg ágynemű alatt rejtőzött. A IX. kerületi 
rendőrkapitányság nyomozói a férfit lopás bűntett kísérlet miatt 
gyanúsítottként hallgatták ki, aki a bűncselekmény elkövetését, 
valamint további négy betörést beismert. 

Munkalehetőség
(főleg nyugdíjasoknak)

- irodai, telefonos munka
- választható munkaidő: 6, 8 óra/nap
- heti 1-2 napra is van lehetőség
- nettó órabér: 500-700 Ft (heti fizetés)

Jelentkezés: 
+36-30/898-2013

MediaTeleshop_KER-20_szerzodes_2018-02-20_90x62  21/02/2018  16:09  Pa  

RENDŐRSÉGI HÍR
Tájékoztató a Ferencvárosi  
élelmiszer-támogatásról
Az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat 2018-ban is 
élelmiszer-támogatást nyújt a IX. kerületben lakóhellyel ren-
delkező és életvitelszerűen itt tartózkodó, a tárgyévben a 70. 
életévét betöltött személynek, valamint a négy- vagy annál több 
gyermekes családok részére. 

A kérelmek benyújtásának határideje: 2018. március 31.
A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve 
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy életvitelszerűen a IX. 
kerületben lakik, valamint – a gyermekek számára tekintettel 
történő igénylés esetén – arról, hogy gyermekeit a saját háztar-
tásában neveli.

A támogatás összege személyenként, illetve gyermekenként 
egységesen 5000 forint, ami igény szerint folyószámlára történő 
utalással vagy postai úton kerül kifizetésre.

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról az alábbi 
útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/
Humánszolgáltatási Iroda/Eseti támogatási csoport. 

A kérelem benyújtható postai úton, valamint személyesen a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 14., Len-
hossék 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), 06/1/215-1077/459-es telefonszámon, humanszolg@
ferencvaros.hu email-címen

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
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BARTÓK TÁNCHÁZ

Március 1. és 8., csütörtök 19.00
Magyar táncház a Bartók Táncegyüttes 
szervezésében
Élő zene, tánctanítás, büfé
Belépő: 700 Ft

ROMA TÁNCHÁZ

Március 2., péntek 17.00
Táncházvezető: Farkas Zsolt, a Khamoro 
Budapest Band vezetője
A belépés díjtalan! 

BÉKEBELI BUDAPEST 

Filmvetítés és beszélgetés 
Március 2., péntek 18.30
Közreműködik: Saly Noémi művelődés-
történész, Fónagy Zoltán történész  
és Kocsis Tibor filmrendező
A vetítés ingyenes, viszont regisztráció 
szükséges a regisztracio.fmk@gmail.com 
e-mail címen

SPARKING KLUB

Március 3., szombat 20.00
Belépő: 1200 Ft

KERÜLETI LÁTÁSSÉRÜLTEK KLUBJA 

Március 5., hétfő 14.00–16.00

Téma: húsvéti készülődés, tojásfestés, 
kreatív kézműves foglalkozás 
Csatlakozz hozzánk, ha egy jót akarsz 
beszélgetni és kellemes programokon 
szeretnél részt venni. 
Elérhetőség: 06/30/186-6321, lampas.
ferencvaros@gmail.com

„A SZABADSÁG ÚTJA”

Szathmári Szilvia festőművész kiállítása 
Megnyitó: március 7., szerda 18.00
A tárlatot megnyitja: Kiss Gabriella 
Arikán
A megnyitón kolumbiai művészek  
működnek közre.
Megtekinthető: április 25-éig

NŐNAPI ÉS TAVASZKÖSZÖNTŐ 
HANGVERSENY

Az FMK és az Operabarátok  
Egyesületének szervezésében
Március 9., péntek 19.00
Műsoron opera- és operett-világslágerek, 
örökzöld dallamok 
Díszvendég: Temesi Mária Liszt Ferenc-
díjas operaénekesnő, a Magyar Állami 
Operaház nagykövete, a Szegedi Tudo-
mányegyetem énekszakának vezetője
A műsor fővédnöke és szakmai tanács-
adója: Gulyás Nagy György, a Művész 

Szimfonikus Zenekar karnagya 
Belépő: 1000 Ft, kedvezményes jegy 
nyugdíjasoknak: 500 Ft
A jegyeket a rendezvény napján,  
a helyszínen lehet megvásárolni.

FOTÓBÖRZE

 Március 11., vasárnap 9.00
Fotótechnikai kirakodó vásár  
a kezdetektől napjainkig
Asztalok jegyzése, további információ: 
Varga Balázs (06/1/216-1300, 06/30/831-
9769, varga.balazs@fmkportal.hu)
Belépő: 400 Ft

RENDSZERES PROGRAMJAINK

Szenior Örömtánc-Ház
Csütörtökönként 13.30-tól 15.00 óráig
Információ: Szegedi Judit  
(06/20/222-2326, szjudi57@gmail.com)

Bartók Táncegyüttes – Toborzó
Jelentkezz a Bartók Táncegyüttes  
új csoportjaiba!
Jó hangulat! Jó társaság! Táborok!
Szereplések itthon és külföldön!
További információ:
Iusco Bernadett (06/20/354-4401, 
bernadett.iusco@gmail.com)

 A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAJÁNLÓJA

Egy szeretnivaló színész a szalonban
Alázattal dolgozó, odaadó színész, akinek varázslatos kisugárzása van – így mutatta be Topolcsányi Laura, a Turay Ida 
Színház házi szerzője Kurkó J. Kristófot, aki bele is pirult a felvezetőbe. A jókedélyű székely művész otthonról hozott 
értékekről, szakmáról és életfelfogásról mesélt a Szó és ember irodalmi szalon legutóbbi találkozóján.

A Vértestvérek című darabban szerethetett 
bele a közönség Kristóf székelylegényes 
mentalitásába, azóta alig győzi a felké-
réseket. Jelenleg a Turay Ida Színházban  
a Zsuzsi kisasszony című darabban látható, 
de az Újszínházban is játszik Herczeg Fe-
renc: Bizánc című történelmi drámájában. 
Amikor nagy ritkán pihen, rögtön Székely-
föld felé veszi az irányt. Szülőfalujára, a 
hargitai Csíkszentdomokosra azért is büszke, 
mert itt látta meg a napvilágot Márton Áron, 
akivel nem is olyan távoli rokonságban áll.

Amint mondta, nem akar felsőbbrendűnek 
mutatkozni, de úgy érzi, a székelyek nem-
csak a hegyi levegőtől gazdagabbak: olyan 
lelki tisztaságot kapnak a szülőktől, ami 
egész életükben a helyes úton tartja őket. 
Amikor eldöntötte, hogy Budapesten próbál 
szerencsét, szeretett nagyapja is a szokásos 
„vigyázz magadra” helyett „jó emberekkel 
való találkozást” kívánt útravalóul. Kurkó J. 
Kristóf kanyargós utat járt be, míg megve-
tette színészként a lábát. Tanítónak készült, 
méghozzá egy papnevelde fiúosztályában. 

Egy ideig kántorként is tevékenykedett, 
majd végzett hitoktatóként a román-matek 
szakos tanári pálya várta. Ez azonban nem 
volt ínyére, így huszonévesen, 2001-ben 
Pestre költözött, hogy Gór Nagy Máriánál 
tanuljon színészetet. Ekkor még mindig nem 
akart színész lenni. Hamarosan azonban el-
bocsátották munkahelyéről, ezzel egy idő-
ben pedig annyi fellépést kapott, hogy végül  
a szakmában ragadt.

A színészetet szolgálatnak érzi, ezért nincs 
is szerepálma, hiszen minden alakításából 
rengeteget tanult. Emlékezetes színházi él-

ménye persze bőven akad. Például amikor 
a Bubamara című Topolcsányi-darab roma 
fiújaként olyan hitelesen éreztette, milyen 
is a kitaszítottság. Volt honnan merítenie: 
egyszer odahaza a vonaton egy román férfi 
ráordított az apjára, hogy ne beszéljen a fiá-
val magyarul. Nagy sikerrel és lelkesedéssel 
játssza a Ricse, Ricse, Beatrice című darabot 
is, amelyben a fiatal Nagy Ferót alakítja.  
Az újszínházi előadásban bőven meríthet 
kántori tapasztalataiból: a legendás együt-
tesről szóló musicalben 16 dalt énekel el.

Laura kérdésére, hogy hol látja magát 
2028-ban, a színész meglepő választ adott: 
„Remélem, addigra komolyan kitanulom  
a fafaragást a nagybátyámtól”. Kristóf saját 
bevallása szerint nem vágyik másra, mint 
nagy családra, arra, hogy jó emberekkel 
dolgozhasson együtt, és hogy színpadi já-
tékától jobban érezzék magukat az emberek. 
– Szabad emberek vagyunk, akiknek vállal-
niuk kell magukat, és nem szabad félnünk 
semmitől – zárta hitvallásával a beszélgetést 
Kristóf.       T. D.
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Tisztelt Ferencvárosi Gépjármű-üzembentartók/Tulajdonosok!
A 2017. évi lakossági várakozási hozzájárulások érvényessége hamarosan lejár! A 2018. esztendőre érvényes 
hozzájárulásokat – folyamatos fejlesztéseinknek köszönhetően – gyorsan, egyszerűen és ügyfélszolgálati irodánk 
személyes felkeresése nélkül, a nap 24 órájában elektronikus úton igényelhetik honlapunkon keresztül a Ferencvá-
ros várakozási övezetében állandó lakóhellyel rendelkező gépjármű-üzembentartók, illetve -tulajdonosok.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy várakozási hozzájárulás kizárólag abban az esetben adható ki, ha a vonatkozó 
jogszabályokban előírt feltételek maradéktalanul teljesülnek! A feltételekről részletesen tájékozódhatnak honla-
punkon, a www.ferencvarosiparkolas.hu címen.

Elektronikus igénylés
Weblapunkon, a http://ugyfelablak.
ferencvarosiparkolas.hu linken, a Vára-
kozási hozzájárulás igénylése menüpont-
ban – rövid regisztrációt követően – a nap 
24 órájában elektronikusan igényelhetők 
a 2018. évre érvényes lakossági várako-
zási hozzájárulások. A szükséges adatok 
megadását követően nincs szükség doku-
mentumok feltöltésére, az igénylés során 
minden lényeges információról, illetve a 
költségtérítés megfizetésének módjáról 
az ön által megadott e-mail címen tájé-
koztatjuk, továbbá – elfogadott kérelem 
esetén – várakozási hozzájárulását szintén 
elektronikus úton juttatjuk el önnek. 
Ügyfélszolgálati  
irodánkban történő kérelem
A várakozási hozzájárulások – teljes kö-
rűen kitöltött kérelemnyomtatvánnyal és 
a szükséges dokumentumok bemutatása, 
valamint a költségtérítés pénztárunkban 

bankkártyával, illetve készpénzben tör-
ténő megfizetése mellett – nyitva tartási 
időben, ügyfélszolgálati irodánkban is igé-
nyelhetők. A nyomtatványok letölthetők 
honlapunkról (www.ferencvarosiparkolas.
hu) a Várakozási engedélyek menüpont 
alatt, vagy beszerezhetők ügyfélszolgálati 
irodánkban.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 
lakásonkénti második gépjárműre vonat-
kozó várakozási hozzájárulás kizárólag 
személyesen igényelhető!

A megnövekedő ügyfélforgalom miatt 
ügyfélszolgálati irodánkban hosszú vára-
kozási idő alakulhat ki, melynek elkerülése 
érdekében kérjük, foglaljanak időpontot, 
amit honlapunkon tudnak kérvényezni a 
http://ugyfelablak.ferencvarosiparkolas.hu 
címen a Várakozási engedély igényléséhez 
időpontfoglalás ügyfélszolgálati irodába 
menüpontban, vagy telefonos ügyfélszol-
gálatunkkal tudnak időpontot egyeztetni 

a 06/1/6777-295-ös telefonszámon, ahol 
munkatársaink hétköznapokon 8–20 óra 
között készséggel állnak rendelkezésre.

Az időpontról – az ügyintézéshez szük-
séges tudnivalókkal együtt – a megadott 
e-mail címre visszaigazolást küldünk. A 
kiválasztott időpontban ügyfélszolgálati 
munkatársunk soron kívül fogadja önöket, 
a regisztrációkor megadott név és rend-
szám alapján.

Ha további kérdése merülne fel, fordul-
jon bizalommal telefonos ügyfélszolgála-
tunkhoz a 06/1/6777-295-ös telefonszá-
mon, ahol munkatársaink hétköznapokon 
8–20 óráig készséggel állnak rendelke-
zésére!

Üzleteink:
1077 Budapest, Bethlen G. u. 14.    tel.:0670 778 7016
1077 Budapest, Király utca 67.      tel.:0670 338 6664
1068 Budapest, Király utca 98/B     tel.:0670 778 7019
1072 Budapest, Klauzál tér 11.     tel.:0670 334 0039
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 22-24.    tel.:0670 436 1303
1082 Budapest, Baross utca 96.    tel.:0670 505 5539
1081 Budapest, Népszínház utca 29.   tel.:0670 933 2028
1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. (Ázsia Center) I.emelet  tel.:0670 505 5587
1092 Budapest, Ferenc krt. 22.     tel.:0670 382 8131

Gold Orient Ékszer és Zálog

 www.goldorient.hu

A PIACON ELÉRHETŐ LEGOLCSÓBB ZÁLOGHITEL ARANY FEDEZETRE!

TÖRTARANY FELVÁSÁRLÁS!

ÚJ ARANY ELADÁS   9.500   FT-TÓL! HASZNÁLT ARANY ELADÁS  8.800    FT-TÓL!

Aranyékszer vásárlás részletre is! További információ az üzletekben!
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JOGA VAN TUDNI!

Törvényes öröklés
A jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv 
szerint az örökös törvényes örököse elsősor-
ban az örökhagyó gyermeke. Több gyermek 
esetén minden gyermek egyenlő részben 
örököl. Az öröklésből kiesett gyermek 
helyén egymás közt egyenlő részekben a 
kiesett gyermek gyermekei örökölnek. Ha 
leszármazó nincs vagy nem örökölhet, az 
örökhagyó házastársa örökli az örökhagyó-
val közösen lakott lakást és a hozzá tartozó 
berendezési és felszerelési tárgyakat. Az 
ezen felüli hagyaték felét az örökhagyó há-
zastársa, másik felét az örökhagyó szülei 
öröklik fejenként egyenlő arányban. 

Ha leszármazó és szülő nincs, vagy nem 
örökölhet, az örökhagyó házastársa egyedül 
örököl. Ellenben nem örökölhet az örökha-
gyó házastársa, ha az öröklés megnyílásakor 
a házastársak között életközösség nem állt 
fenn, és nyilvánvaló, hogy az életközösség 

visszaállítására nem volt kilátás. A jogsza-
bály tesz egy korlátozást: az örökhagyó 
házastársának az öröklésből való kiesésére 
az hivatkozhat, aki a kiesés folytán maga 
örökölne, vagy a végintézkedéssel reá rótt 
kötelezettségtől vagy más tehertől mente-
sülne.

Amennyiben van leszármazó és az örököl 
is, az örökhagyó házastársát megilleti: holtig 
tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval 
közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó 
berendezési és felszerelési tárgyakon, egy 
gyermekrész a hagyaték többi részéből.

Fontos tudni, hogy a haszonélvezeti jog 
nem korlátozható, és a házastárssal szemben 
megváltása nem igényelhető, ellenben a há-
zastárs bármikor igényelheti haszonélvezeti 
joga megváltását. A megváltásra kerülő va-
gyonból a házastársat – természetben vagy 
pénzben – egy gyermekrész illeti meg.

Amennyiben leszármazó és házastárs sincs, 
vagy nem örökölhetnek, az örökhagyó szü-
lői örökölnek fejenként egyenlő részben. 
Az öröklésből kiesett szülő helyén ennek 
leszármazói örökölnek olyan módon, mint 
a gyermek helyén annak leszármazói.

Ha leszármazó, házastárs, szülő és szülő-
től leszármazó nincs vagy nem örökölhet, 
törvényes örökösök egyenlő részekben az 
örökhagyó nagyszülői. Az öröklésből kiesett 
nagyszülő helyén ennek leszármazói örö-
kölnek ugyanúgy, mint a kieső szülő helyén 
ennek leszármazói.

A fenti logika szerint, ha nagyszülők sin-
csenek, akkor a dédszülői kör jön szóba, és 
így tovább, tovább a legtávolabbi hozzátar-
tozókig. Hozzátartozók hiányában a Magyar 
Állam a törvényes örökös.

Dr. Niklai Zoltán ügyvéd  
1098 Bp., Lobogó u. 5., 06/70/770-0510

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 (Független)
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.  
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
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REJTVÉNY

Kovács Flóra  
(2017. augusztus 2.)

Juhász-Ngozi Derek  
(2017. szeptember 13.)

KÖZÖSSÉG

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

Papp Zsigmond  
(2018. január 10.)

Vértesi Márk 
(2017. október 5.)


