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Sikeres közösségépítő
program Középső-Ferencvárosban

Ismét benépesült a Ferenc tér március 25-én. A hűvös, inkább télies időjárás ellenére az immár hagyományosnak
mondható Húsvétváró Vásár és Tojásfestő Műhely rengeteg érdeklődőt vonzott a szabadba.
Az önkormányzat és a helyi civilek által
közösen megrendezett családi nap házias�szonya és főszervezője, Kulpinszky Eleonóra elmondta: a Ferenc tér két évvel ezelőtti
felújítása óta igyekeznek élettel megtölteni
a helyet. Minden évszakban van egy-egy fő
program, a mostani húsvétváró rendezvény
célja, hogy a keresztények legnagyobb ünnepére, Krisztus feltámadására készüljenek

az itt lakók, miközben alkalom nyílik beszélgetésre, egymás megismerésére is. A hagyományos húsvéti ételek elkészítéséhez az
alapanyagok beszerzésének lehetőségével,
az ünnepi hangulat megteremtéséhez pedig
tojásfestéssel, húsvéti népszokások felelevenítésével járultak hozzá a szervezők.
A körzet önkormányzati képviselője a
szervezéshez és lebonyolításhoz nyújtott

segítségért köszönetet mondott Ferencváros Önkormányzatának, a Ferencvárosi
Művelődési Központ munkatársainak, az
önkénteseknek, a civil szervezőknek: Kiss
Bernadett, Berczeli Péter és Kovács Flóra
vállalkozónak, a Tompa utcai Paletta étteremnek, valamint – nem utolsósorban – a
rengeteg látogatónak, aki számára létrejött
a családi nap.

Folytatás a 2. oldalon

Föld Napja a József Attila-lakótelepen, április 21-én, szombaton. 12. oldal

Gasztronómia

Kikapcsolódás

Angyalok a vásznon

A kézműves sörök álltak
a Gundelben megrendezett
Nemzetközi Ifjúsági Gasztronómiai
Verseny fókuszában

Május 3-án indul a hetedik
szezon a Budapest Parkban,
Európa legnagyobb szabadtéri
szórakozóhelyén.

A kerületben élő Sinkó Veronika
vallási témájú alkotásaiból
nyílt kiállítás a Dési Művelődési
Házban.
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Folytatás a címlapról
A gasztrosarokban borkóstoló, lángos, rétes várta a közönséget.
A húsvéti menühöz pedig a Tűzoltó utcából kitelepült Pancs
Gasztroplacc kínálta a sonkát, kolbászt, tormát, tojást, sajtokat,
borokat és még számos kézműves finomságot. A FESZOFE Kft.
varrodája húsvéti témájú textil ajándéktárgyakat kínált a vásári
forgatagban. A szervezők mindenkinek – karszalag formájában
– tombolát osztottak, melynek nyereményeit (tojás, sonka, szörp,
lekvár, méz stb.) a termelők biztosították, a gyerekek számára pedig

Bácskai János polgármester, a rendezvény védnöke ajánlott fel két
Fradi-címeres tornazsákot és egy profi oldaltáskát.
A környékbeli szülők baba-mama börzén adhatták, illetve cserélhették el csemetéik kinőtt ruháit és egyéb holmijait. A gyerekeket állatsimogató (törpemalac, nyuszi, kacsa, bárány),
pónilovaglás és ugrálóvár várta, a tavaszi népszokásokat pedig
télűző kiszebábégetéssel, tojásfadíszítéssel és tojáskereső sétával
elevenítették fel. A kézműveskedést és a mindig kedvenc arcfestést
a Ferenc téri Liliput Családi Napközi és Játszóház biztosította.
Az ügyes kezű kicsiket a haláláig, úgynevezett kesicés tojásdíszítésre tanító Tankó Anna népművész emlékére megtartott kézműves
foglalkozás várta, ahol különböző
tojásfestési technikákat sajátíthattak
el. Az „Én húsvétom” címmel meghirdetett rajzpályázatra beérkező
gyönyörű munkákat pedig a téren
található hirdetőtáblára helyezték
ki, melyekért a szorgos gyerkőcök a
helyszínen át is vehették jutalmukat.
A húsvétváró rendezvény óriási
látogatottsága bebizonyította: a belvárosban élőknek is igényük van a
természet közelségére, a tradicionális népszokások megismerésére és
gyakorlására, valamint az együvé
tartozásra. Ehhez pedig a Ferenc téri
közösségformáló program minden
lehetőséget biztosított.
(forrás: ferencvaros.hu)
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Jó ovisnak lenni Ferencvárosban

A IX. kerületi óvodákról tájékozódhattak az intézményválasztás előtt álló szülők az Ovi Info eddigi két állomásán.
A Középső-Ferencvárosba, illetve a József Attila-lakótelepre is ellátogató fórumon a beszoktatás menetétől a specializációkon át a nyílt napokig, minden fontos kérdésről informálódhattak az érdeklődők. A harmadik eseményt április 12-én
tartják a Bakáts téri házasságkötő teremben.
Az Ovi Infót – Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselő
ötlete nyomán – első ízben tavaly
rendezték meg, akkor még csupán
egy helyszínen. Lapunk a második,
a Dési Huber István Művelődési
Házban megrendezett fórumon
járt, ahol Kovácsné Luczás Ágnes (Epres Óvoda), Magyarné
Willinger Andrea (Kerekerdő
Óvoda), Bakonyi Ágnes (Napfény
Óvoda), Némethné Faragó Ibolya (Méhecske Óvoda), Kékesi
Györgyné (Ugrifüles Óvoda) és
Szilágyi Imre, a Humánszolgáltatási Iroda vezetője tájékoztatta a
megjelent szülőket.
Zombory Miklós alpolgármester
köszöntőjében arra emlékeztetett,
óvodaválasztás idején a kicsi és a szülő is
szorong. Utóbbi kettős felelősséget visel:
gyermeke és saját maga nevében is döntenie kell. Szerinte azonban Ferencvárosban
nincs miért aggódni, hiszen a kerület mind
a kilenc óvodája egyformán kiváló, bármelyiket választják a szülők, jól fognak járni.
Hozzátette, több ezek közül lakótelepi intézmény, mely szép környezetben, nagy kerttel,
udvarral rendelkezik. Az alpolgármester a
rövidtávú fejlesztésekről is beszámolt: a Méhecske Óvodában hamarosan sportpályát

alakítanak ki, a Napfényben tornaszoba épül,
három oviban pedig épületenergetikai korszerűsítést hajtanak végre. A férőhelyhiány
miatt izguló szülőknek megígérte, minden
ferencvárosi illetőségű gyermeknek lesz
helye a kerületi intézményekben.
A rendezvényen a közönségnek ovis kisokost osztottak ki, majd a vezetők személyesen is bemutatták intézményüket. A József
Attila-lakótelep szívében található, négy
vegyes csoporttal működő Ugrifüles ovi
mozgásközpontú, és rendelkezik az ehhez
szükséges jól felszerelt tornateremmel. Az
Ifjúmunkás utcai Méhecske Óvoda tevékenység- és élményközpontú zöldóvoda,
amely közösségi kertje mellett vonzó lehet a szociális kompetenciákra és az önálló
döntési képességre helyezett hangsúly miatt
is. A Nagyjátszótér melletti Napfény a kerület legkisebb óvodája, amely éppen ezért
kiscsoportos, családias hangulatot kínál. A
Vágóhíd utcai Kerekerdő ezzel szemben
a főváros legnagyobb óvodájaként rengeteg gyermeket képes befogadni. Az intézmény a magyarságtudat, a művészetek és
a környezetvédelem hármas pillérére építi
nevelési koncepcióját. A jól felszerelt intézményben két tornaterem, két kézműves
műhely, uszoda és hangszeres zeneterem
várja a gyerekeket. Az Ecseri úthoz közeli

Epres Óvodába maximum egy év
eltéréssel hasonló korú gyerekek
járnak, akiket környezettudatos
magatartásra tanítanak.
A jelen lévő szülők többek között
az intézmények beszoktatási rendjéről érdeklődtek. Az ovik többségében augusztus utolsó hetében
lehet egy-két órára kipróbálni az
óvodai létet, de a Kerekerdőben
szeptembertől is van lehetőség
anyás beszoktatásra. A vezetők
szerint azonban legtöbbször nem
a gyerekek beszoktatása okoz
gondot, sokkal inkább a szülők
leszoktatása az óvodáról. A túlaggódó szülőknek azt üzenik, ne
sértődjenek meg, amikor azt hallják az óvónőtől: „Tessék inkább
hazamenni!” – mert ők pontosan tudják,
mikor jön el az a pillanat, amikor anyu nélkül is jól érzi magát a gyerek.
Az ételallergiákra vonatkozó kérdésekre az intézmények képviselői elmondták,
mindegyik óvodában fogadják a tej-, lisztvagy speciális ételallergiás gyerekeket,
csupán orvosi igazolás szükséges hozzá.
Az étkeztető cégek ebben az esetben külön
csomagban szállítják az egyedi menüket.
A beiratkozás módját firtató kérdésekre az
óvodavezetők azt tanácsolták, mindenki a
körzetes óvodába jelentkezzen be először,
és ott ne szégyellje közölni, ha esetleg másik
intézménybe szeretné járatni gyermekét,
mivel ennek számos oka lehet. Az óvodai
munkaközösség a jelzés figyelembevételével
dönt a gyermek elhelyezéséről. Egy apuka
arra volt kíváncsi, mekkora a fluktuáció az
óvodapedagógusok között, hiszen minden
gyerek a szeretett óvó nénijeivel szeretné
eltölteni a három évet. Zombory Miklós és
Szilágyi Imre szerint az óvónőhiány országos probléma, melyben szerepet játszik a
pályaelhagyók és a nyugdíjba menő pedagógusok számának növekedése. – Ferencváros
úgy küzd ez ellen, hogy igyekszik magához
csábítani a frissdiplomás szakembereket –
tette hozzá a Humánszolgáltatási Iroda vezetője. 				
T. D.

felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásának időpontja:
• 2018. április 12. (csütörtök) 8.00–19.00 óra között
• 2018. április 13. (péntek) 8.00–19.00 óra között
A részletes felhívás megtekinthető a www.ferencvaros.hu honlapon.
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Bajnok a Gundel!

Elegánsan terített asztalok, hagyományos alapanyagokból, de csúcstechnológiával, újragondolva elkészített ízletes ételek: a Nemzetközi Ifjúsági Gasztronómiai Verseny története 1980 óta íródik a IX. kerületi Gundel Károly
Vendéglátóipari Szakképző Iskolában. A bajnoki trófeát ezúttal a házigazda csapat érdemelte ki.
Előadások, szakmai
konferencia, változatos programok
és gálavacsora színesítette a 2018-as
versenyt, amelyen
tizenegy magyar és
külhoni vendéglátóipari iskola diákjai
mérték össze tudásukat három kategóriában: a szakácsokat,
a cukrászokat és a
felszolgálókat külön
is értékelték. Az elmúlt esztendőkben
dinamikusan fejlődő
magyar gasztronómia – elég csak Széll
Tamás Bocuse d’Or
Európa-bajnoki címére, vagy a budapesti Michelin-csillagos éttermekre gondolni – legszebb arcát láthatták az érdeklődők.
A jelen év témája a kisüzemi sörök és a gasztronómia kapcsolata
volt, a kézműves söröket kellett alapanyagként, inspirációként
beemelni a menübe. A csapatok hazai sörfőzdéket kerestek fel,
és velük együttműködésben alkották meg ételsorukat, valamint a
szakmai előadások fókuszában is a sörkészítés állt. Az esemény
főtámogatója a miskolci Zip’s sörfőzde volt.

2018-ban ismét
a Costes az év étterme
Továbbra is a ferencvárosi Costes Magyarország legjobb étterme, amely Palágyi Eszter irányítása alatt idén 93 pontot ért
el a Volkswagen-Dining Guide díjátadó gálán. A legjobbakról
ez alkalommal is nemzetközi szaktekintélyek döntöttek, a
szakmai zsűrit a három Michelin-csillagos séf, Enrico Cerea
vezette.
A Guide Michelin és a Magyar Turisztikai Ügynökség
együttműködésének köszönhetően idén Budapest adott otthont a gasztronómiai világ egyik legrangosabb eseményének: a fővárosunkban rendezett díjátadó gálán mutatták be a
Michelin-kalauz európai éttermeinek friss listáját. A Ráday
utcai Costes étterem 2010-ben nyerte el hazánk első Michelin-csillagát, az elismerést azóta minden esztendőben – így
2018-ban is – újra kiérdemelte.
Az országra mind több területen jellemző szakemberhiány és a
gasztronómia iránti növekvő érdeklődés eredményeképp az elmúlt
években egyre nagyobb figyelmet kapott az oktatás, az utánpótlás
szakképzése. Ennek jegyében a legnevesebb szakemberek vállalták önként, hogy zsűriznek a versenyen: a pincérek munkáját
többek közt Csapody Balázs, a legjobb vidéki éttermek közt számon tartott balatonszemesi Kistücsök vezetője értékelte, a kony-

hában pedig Jerome
Szkuta, a Francia
Nagykövetség séfje,
valamint Bíró Lajos
és Vomberg Frigyes
neves mesterszakács,
az iskola korábbi diákja tett fel keresztkérdéseket a résztvevőknek.
Kóbor Zoltán, az
intézmény igazgatója
lapunknak elmondta,
azért lehet ilyen színvonalas a rendezvény
– amelyre Ferencváros Önkormányzata
nevében Kállay Gáborné alpolgármester
is ellátogatott –, mert
a teljes szakma mögé állt. Az esemény fővédnöke, a tavalyi Gundel
Károly-díjas Csapody Balázs szerint bizakodásra ad okot, hogy ilyen
nívós munkát tudnak végezni a fiatalok, és hogy ennyire komolyan
veszik a tanulást, ám fontos lenne, hogy ne csupán a versenyben
szereplők, hanem az évfolyamok nagyobb részére jellemző legyen
ez a hozzáállás. Hozzátette: a csapatok idén nagyon jól kapták el
a fő témát, és sikeresen alakították a menüt a hagyományos népi
alapanyagok köré.
A gálavacsorán a meghívottak megkóstolhatták az elkészült ételeket, így a sörös sajtlevest, a csülkös májas hurkát, a brokkoli- és
mandulamorzsás nyúltekercset, vagy éppen a komlórügyet, netán
desszertként a komlófagylaltot sörzselével. A vetélkedő összesített
eredménye alapján 2018-ban az előző két év címvédője, a németországi testvériskola, Immenstadt csapata kapta a bronzérmet, a
soproniaké lett az ezüst, a Gundelé pedig az arany.
M. K.

Gasztrohétvége

– Sütöttünk neked palacsintát, nagypapa. Ha kérsz
repetát, még száztíz darab van a konyában!

gasztronómia
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Közösségi piac a romkocsmában

Ön szerint lehetséges a belvárosban olyan friss alapanyagokból megfőzni a vasárnapi ebédet, amelyek aznap hajnalban
még a földben voltak? A piaci bevásárlást szórakozássá varázsló Pancs Gasztroplacc erre tett fel mindent. Júliusban
lesz két éve, hogy az Élesztőház udvarán beindult a háztáji piacozás, ahol az őstermelők természetes finomságai mellett
gasztroeseményeken és workshopokon is jól érezhetjük magunkat.
– A ferencvárosiak igénylik a természetes
élelmiszereket, a Fővám téri csarnok pedig
messze van – válaszolta a piacnyitás ötletét
firtató kérdésünkre Rattner Réka főszervező,
aki azt is elárulta, hogyan került a termelői piac egy kocsma udvarára. A Tűzoltó
utca 22. szám alatti Élesztőházban működő
VinoPiano borbár vezetője, Vajas Balázs és
Réka régóta járja a rendezvényeket, fesztiválokat, hogy tapasztalataikat összegyűjtve
valami különlegeset alkossanak. Így fogalmazódott meg a belvárosi kistermelői piac
ötlete, melynek kiváló helyszínt szolgáltat
a vasárnap délelőtt zárva tartó romkocsma
udvara. Az alapítóknak ma is nagyon fontos,
hogy csak olyan magyar termelők kínálják
portékáikat a placcon, akik számára fontos
a természettel való összhang. Kapható itt
szezonális zöldség és gyümölcs, sajt, házi
sonka, szalámi, pékáru, szörp, lekvár, gyümölcslé és bor is.
A jászberényi Kiss Húsműhely, szakítva
a paprikás szalámi, füstölt sonka világgal,
új európai ízeket ismertet meg a közönséggel. Ám a gourmetkolbászok mellett – mint
a tökmagos vagy a toszkán paradicsomos
– természetesen hagyományos, magyaros
finomságokat is árul. A szintén kedvelt
tehén- és kecskesajtokat kínáló GombSajt
manufaktúra a 18 termelő közül a legmes�szebbről, a Somogy megyei Csokonyavisontáról érkezik minden vasárnap KözépsőFerencvárosba. A klasszikus alapanyagok
mellett vegántermékek is megjelennek a
kínálatban. A természetes, élő élelmiszerekkel foglalkozó NaTuri csapata Pécsről hozza

a csírákkal, aszalványokkal, kész ételekkel
és süteményekkel megrakott rekeszeit. – A
forgalom azt mutatja, hogy értő közönség
jár ide, amely nyitott az egészséges táplálkozásra és a minőségre – teszi hozzá Rattner
Réka, aki minden termelőt személyesen hív
meg a piacra.
A Placcon válogathatunk Wertheimer
Kinga Tunki-tunki nevű színes szendvicskrém-palettájából is, amely meghódítva
a Facebookot, mára komoly rajongótáborra tett szert. Vásárolhatunk továbbá

biokészítményeket, paradicsomlét, befőttet,
savanyúságot, mindenmentes vegánpitét,
kecsketejes háziszappant és ínycsiklandó,
füstöltliba-termékeket. Ha pedig valaki
a kenyeret is itt szeretné beszerezni, az a
Panificco il Basilico francia és olasz adalékmentes pékárúiból válogathat.
Az Élesztőház udvarán azonban nem csupán vásárolni lehet. A Placc nevű eseménysort 2016-ban Mautner Zsófi nyitotta meg,
azóta rendszeresen egy-egy gasztroceleb
tölti be a házigazda szerepét, és vezényel le
egy közösségi főzést a termelők alapanyagaiból. Izgalmas program a török reggeli is,
amikor egy török gasztroblogger mutat be és
kóstoltat meg ínyencségeket. Egy másik szakács pedig házi tésztát tanít meg készíteni a
jelentkezőknek. – Szeretném visszaráncigálni az embereket a konyhába, hiszen a főzés
jó móka tud lenni – árulta el Réka, aki úgy
véli, a 2–3 órás, Facebookon meghirdetett
workshopokon mindenki maga fedezheti fel
ezt az élményt. Az udvaron felállított közösségi asztalon a résztvevők együtt fogyaszthatják el az elkészített fogásokat, és időről
időre hajléktalanokat támogató főzéseket
is rendeznek. – A Placc már sokkal többről
szól, mint szimpla bevásárlásról, mára a
ferencvárosiak közösségi szellemét erősítő
programmá vált – jelentette ki a főszervező.
T. D.
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Hagyd kint a valóságot!
Hamarosan, május 3-án hetedik szezonját kezdi meg a Soroksári út 60. alatt található Budapest Park. Európa legnagyobb, egész nyáron át nyitva tartó szabadtéri szórakozóhelye idén is a legszélesebb közönség számára igyekszik változatos programokat kínálni, sőt – ebben az esztendőben első alkalommal – szeptember végéig minden nap látogatható
lesz. A részletekről Kólya Dániel ügyvezetővel beszélgettem, akivel tíz éve ismerjük egymást, ezért talán olvasóink is
elnézik, hogy az interjú tegező formában készült.
• A Budapest Park elsősorban remek hangulatú szabadtéri koncertjeiről ismert.
Milyen zenei csemegékkel készültök a
hetedik évadra?
A Parkban igyekszünk minél szélesebb kört
megcélozni mind életkorilag, mind zenei
stílusban, és ezen idén sem változtatunk.
Lesznek olyan koncertjeink, amelyek főként a fiatalabbaknak, és lesznek, amelyek
inkább a retró kedvelőinek szólnak. Nemzetközi előadók tekintetében ismét szintet
lépünk: ez évben még több és még magasabb színvonalú produkciókat fogadunk. A
teljesség igénye nélkül kiemelnék néhány
olyan koncertet, amely már meg van hirdetve, és amelyre már jegyek is kaphatók:
Joe Bonamassa (június 14.), Body Count
feat. Ice-T (június 17.), Queens of the Stone
Age (június 21.), Alice in Chains (július 1.),
Billy Idol (július 2.). A hazai zenészek közül
pedig idén is a szakma krémje lép fel nálunk.
Rögtön a nyitóhéten érkezik a Tankcsapda,
és lesz például Kowalsky meg a Vega, akik
tavaly nem jutottak el hozzánk.
• Tavaly 71 volt a koncertnapok száma,
hány ilyet terveztek ebben a szezonban?
Már most kijelenthetem, hogy ennél mindenképpen többet. Jelen tudásunk szerint
75 koncertnap biztosan lesz, és van néhány
előadó, akivel még nem zárult le a tárgyalás. Pillanatnyilag a koncertek nagyjából

Névjegy:
Kólya Dániel 1965-ben született Budapesten, diplomáját a Marx Károly
Közgazdaságtudományi Egyetemen
(Corvinus Egyetem) szerezte. Tavaly
óta dolgozik a Budapest Park ügyvezető
igazgatójaként, ezt megelőzően cégeket
vezetett, illetve tanácsadóként tevékenykedett szervezetek fejlesztésében. Nős,
egy 15 éves fiúgyermek édesapja. Húsz
esztendeje él Középső-Ferencvárosban.

60 százaléka van meghirdetve, az újabb
programokról pedig weblapunkon, illetve
Facebook-oldalunkon tájékozódhatnak az
érdeklődők. A belépőjegyeket legkényelmesebben az interneten lehet megvásárolni,
de már a helyszíni jegypénztárak is nyitva
tartanak.
• Azok számára, akik megfordultak már
nálatok közismert, hogy a koncertek után
két tánctéren – a legjobb DJ-k irányításával – hajnalig folytatódik a buli. Ezen
a területen lesznek-e változások?
Először is hadd mondjam el, hogy a ferencvárosiak nyugalma érdekében nálunk
a koncertek pontban 22 órakor véget érnek.
Ezt követően indulnak be – jóval szolidabb
hangerővel – a partik, amelyek mindig
illeszkednek az aktuális koncert fellépőjének stílusához. Idén ezeket még inkább
tematizálnánk, és akár látványban, akár zenei kínálatban még profibbá szeretnénk tenni. A másik, igen népszerű bulihelyszínünk,
a Retrokert területét pedig jelentősen megnöveltük, így a ’80-as, ’90-es évek muzsikáit kedvelők még nagyobb és még szebb
környezetben táncolhatnak. Modernizáljuk
továbbá valamennyi helyszínünk hangés fénytechnikáját, a Park teljes területén
megújul a járófelületek faburkolata, illetve
megszépülnek a toalettek is.

civil
• Milyen egyéb programokkal várjátok még
a Park látogatóit?
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy minél
több olyan eseményt is kínáljunk, amelyek
nem elsősorban a koncertközönséget célozzák meg. Idén folytatódik a már hagyományos, Pöttömkert elnevezésű programunk,
melyet minden hónap első vasárnapján szervezünk meg kisgyermekes családok részére.
Ezeken a zömében ingyenes, napközbeni
rendezvényeken mindig meghallgatható egy
gyermekkoncert, és számos egyéb, a kicsik
számára érdekes, izgalmas elfoglaltságot
is kínálunk. Ilyenkor egy óriási játszótérré
változunk; tavaly volt olyan alkalom, amikor
kétezer gyerkőc zsivaja töltötte be a Park
területét. Van továbbá egy olyan új, kisebb
helyszínünk, amely múlt évben találta meg
a helyét a Park Soroksári út felé eső részén,
és az a neve, hogy Nagyszünet. Ez idén –
szeptember végéig minden nap – napközben
is nyitva lesz, és az vele a célunk, hogy a
Parkot egyfajta összművészeti helyszínként
egyéb művészeti ágak számára is megnyissuk. A nem koncertnapokon több estén kert-

mozivá alakulunk, amikor is eredeti nyelven,
magyar felirattal, ingyenesen vetítünk majd
művészi igényű közönség- és kultfilmeket.
Ezen kívül lesznek nagyon kedvező áron
elérhető színházi és moderncirkuszi előadások, valamint olyan zenei estek, amelyeken neves hazai művészek adnak akusztikus
koncerteket. A foci kedvelői pedig nyáron
ugyanitt, a Nagyszünetben óriáskivetítőn
tekinthetik meg ingyenesen a labdarúgóvilágbajnokság összes mérkőzését.
• Ferencváros újságról lévén szó, olvasóink közt bizonyára nem kevesen vannak
olyanok, akiknek gyermeke, unokája
rendszeres látogatója a Parknak. Kérlek,
nyugtasd meg őket, hogy nálatok biztonságban szórakozhatnak a fiatalok.
A Budapest Park mindig is kiemelt figyelmet
fordított vendégei biztonságára. Mi az erre
vonatkozó szabványok, előírások sokszorosát tartjuk be, például ami a menekülési
útvonalakat vagy a beengedőkapuk áteresztőképességét illeti. Hozzánk 18 éves kor
alatt csak szülői felügyelettel lehet bejönni, beléptetéskor pedig mindenkinek egy
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fémdetektoros kapun kell áthaladnia, majd
egy tüzetes táska- és ruházatátvizsgáláson
kell átesnie. Bármely szúró-, vágóeszközt,
sőt, még az esernyőt is le kell adni, ezeket távozáskor kaphatja vissza tulajdonosa. Megjegyzem, rendkívül jó kapcsolatot
ápolunk a kerületi rendőrkapitánysággal és
a katasztrófavédelemmel, valamint minden
koncertnapon mentőügyelet áll rendelkezésre a helyszínen.
• És milyen a viszony az önkormányzattal?
Egyáltalán, mennyire érzitek magatokat
ferencvárosinak?
Abszolút. Már csak azért is, mert nem csupán a Park van a IX. kerület területén, de én
magam is itt élek, immár két évtizede. Az
önkormányzattal remek a kapcsolatunk, ezt
bizonyítja az is, hogy kezdettől fogva tagjai
vagyunk a helyhatóság által tavaly alapított
Ferencvárosért Klubnak, most pedig a városvezetéssel közösen azt tervezzük, hogy
idén a nagy sikerű Bakáts Feszt egyik rendezvényének mi biztosítunk majd helyszínt.
V. L.

Lelki társaink, a grönlandiak

Huszonhárom Magyarországnyi területen Zalaegerszegnyi ember; az utolsó európai ország, ahová bevezették a CocaColát – Grönlandon járunk, amely 1973 és 1984 között része volt az Európai Közösségnek, de egy népszavazás után
1985. január 1-jén kilépett. A grönlandiak ennek ellenére is európai állampolgároknak minősülnek, azonban az európai
uniós választásokon nincs szavazati joguk. Cikkünkben egy újonnan alakult ferencvárosi civil szervezetet, a Középeurópai Sarkvidék Egyesületet mutatjuk be.
Az északi vidékek kultúrája iránt érdeklődő – ám más területen
tevékenykedő – Katona Mária, valamint a Budapesten élő grönlandi
Jesper Kunuk Egede 2017 novemberében alapította az egyesületet,
melynek célja, hogy közelebb hozza a magyarokhoz a számunkra
jelenleg szinte teljesen ismeretlen sarkvidéket.
Miért költözik valaki Grönlandról éppen Budapestre? – merülhet
fel a kérdés. A válasz, hogy a Koppenhágában is tanult, a Grönlandi
Nemzeti Turisztikai Hivatalnál dolgozó Jesper Kunuk Egede 2014ben egy egyhetes nyaralása során ismerkedett meg fővárosunkkal, és
olyannyira elnyerte tetszését, hogy hamarosan visszatért, nem sokkal
később pedig kilépett a munkahelyéről, és végleg ideköltözött. Bár
sok nyugati nagyvárosban járt, valahogy Budapesten érezte magát
leginkább otthon. Úgy véli, fővárosunk egy metropolisz, amely
mégsem túl nagy, van benne élet, de van tér is, nincs olyan tömeg,

mint például Londonban. És hogy miért választotta Ferencvárost
lakhelyéül? Azért, mert egy igazán autentikus budapesti kerületnek tartja, amely kedvező elhelyezkedése mellett idegenforgalmi
szempontból mégsem annyira frekventált.
Jesper Kunuk Egede elmondta, a grönlandi és magyar emberek
sokban hasonlítanak: egyformán udvariasak, csendesek, de ha
közel kerülnek egymáshoz, gyorsan barátivá tud válni a kapcsolatuk. Ráadásul történelmünk is mutat párhuzamos vonásokat.
Grönland – amely ma is Dánia fennhatósága alá tartozik – évszázadokig dán uralom alatt állt, mára a viszony természetesen
sokkal egyenrangúbb, a Föld legnagyobb szigetének lakói széles
körű autonómiával rendelkeznek. Emellett történelmi fejlődésük
dinamikájában is van egybeesés, náluk is erőltetett modernizáció
ment végbe. Csakhogy amíg Magyarországon a rendszerváltás után
egy fél évszázadnyi lemaradást kellett behoznunk egy-két évtized
alatt, addig a grönlandi, halász-vadász életmódot folytató kultúra a
II. világháborúig kitartott, így szinte fél évezrednyi fejlődést kellett
pár tíz év alatt pótolni.
Az egyesület célja, hogy megismertesse és népszerűsítse az északi
sarkkörön túl élő népeket a magyar és közép-európai közönséggel. Ennek érdekében kiállításokat, ismeretterjesztő gyermek- és
felnőttprogramokat szerveznek. Ilyen a május végéig, a József krt.
68. szám alatti Zászlómúzeumban megtekinthető fotókiállítás, illetve
ilyen lesz a gyereknapon – a Ferencvárosi Művelődési Központban –
megrendezendő programjuk, tavaly pedig a Boráros téri könyvtárban
volt fényképtárlatuk. Emellett internetes jelenlétük is folyamatos
Facebook-oldaluk révén: fb.com/cepolar. Az egyesület által képviselt
népek: grönlandi (inuit, régi nevén eszkimó), számi (vagy lapp),
nyenyec, hanti, evenki, csukcs, aleut, jupik, feröeri.
M. K.
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Előnyben a Ferencváros
A húsvét előtti szombat este a vízilabdázókra várt,
hogy végre győzelmet ünnepelhessenek a Fradi-szurkolók. Az Európa-kupa döntőjének első mérkőzésén
az olasz Banco BPM SM Busto ellen változatos meccset
játszottak a zöld-fehérek, és végül 9-8-ra győztek.
A női kézilabdázók MK-veresége és a labdarúgók újpesti döntetlenje után Ferencváros pólósaitól mindenki győzelmet várt.
A vízilabdázók százszázalékos teljesítménnyel jutottak be egy
éven belül másodszor az Euro-kupa fináléjába. Varga Zsolt
együttese még a selejtezőcsoportban, otthonában győzte le 119-re az olasz Banco BPM SM Busto gárdáját, de tudtuk: egy
kupadöntő teljesen más.
A Komjádi uszodában telt ház előtt csaptak össze a felek. Az
első gólt a vendégek lőtték, ám a zöld-fehérek a háromszor is
kapuba találó Varga Dénes vezérletével fordítottak, és a nyitó
negyed 4-2-es vezetésükkel ért véget. A második nyolc percben
aztán olyasmi történt, ami vízilabdában ritkán, főleg nem egy
ilyen szintű meccsen: nem született gól.
A fordulás után is a Fradinál volt az előny, eleinte egy-két,
később egy találattal álltak jobban a közönség által hajtott ferencvárosiak. 7-7 után még nagyobb elánnal játszottak a hazaiak,
tudták, ha győzelemmel kezdik a döntőt, nagy lépést tehetnek
a kupa újbóli megszerzése felé. A negyedik játékrész közepén
ismét kettővel ment az FTC, de a hátralévő szűk négy percben
már csak egy olasz gól esett, így 9-8-ra nyert a címvédő.
A visszavágó április 18-án zajlik majd a Milánótól 30 km-re
lévő Busto Arsizióban. Varga Zsolt vezetőedző a mérkőzés után
megfogalmazta, mi a teendő: „nyerni kell kint is”.
(M.S.)

Legyen hatvannégyes főtábla!
Az Európai Klubok Szövetsége (ECA) Rómában tartotta
20. közgyűlését. A már 163 egyesületet tömörítő szervezet
mostani eseményének legfontosabb témáját egy, az Európa-liga lebonyolítási rendszerét megreformáló munkacsoportban tárgyalták, amelynek tagja a Ferencváros is.
A zöld-fehéreket Orosz Pál vezérigazgató képviselte.
Az ECA tagjai között az FTC mellett három másik magyar klub,
a Budapest Honvéd, a Debrecen és a Videoton is megtalálható. A
Fradit képviselő Orosz Pál a munkacsoportban olyan egyesületek
vezetőivel együtt vitatta meg a bevezetőben említett témát, mint az
Ajax, a Legia Warszawa, a Monaco, a Roma, a Celtic és a Rapid
Wien. Egy ideje már zajlottak a tárgyalások, ezek eredményeként
született meg az az UEFA asztalára tett javaslat, amely azt célozza,
hogy 2021-től megváltozzon az Európa-liga lebonyolítási rendszere.
Mivel a Bajnokok Ligája döntően egy szűk, anyagiakban dúskáló
kör játékává változott, ahová nagyon nehéz bekerülni, a javaslat
készítői azt szeretnék, ha az európai szövetség emelné az Európaliga presztízsét. A külön brandé vált BL mellett ez a sorozat lett a
nemzetek versengése klubszinten. Éppen ezért az ECA célja, hogy
a 2021/22-es évadtól megszűnjön az átjárás a két kuparendszer
között, és a BL csoportköréből ne lehessen jogot szerezni az Európa-ligában való folytatásra. Jelenleg 48 csapatos a főtábla, és az
egyenes kieséses szakaszban – itt 32 együttes játszhat – a csoportok
első két helyezettjéhez csatlakoznak a BL-csoportok harmadikjai.
A javaslat szerint az El-főtáblán legyen hatvannégy csapat, ezek
négyes csoportokban kezdenék a küzdelmeket, és közülük kerülne ki
a végső győztes. A labda tehát most az UEFA térfelén pattog. (m)

Három érem az úszó ob-n
Óriásit lépett előre a Ferencváros úszószakosztálya előző
évi eredményéhez képest. Az összesített pontversenyben
a tavalyi 24. hely után idén hatodikként végeztek a zöldfehérek, és három érmet is szereztek.
A Debreceni Sportuszodában rendezték meg a 2018-as felnőtt
országos bajnokságot. Az első napon négy döntőben voltak érdekeltek a Fradi sportolói, ekkor még nem sikerült az éremszerzés.
A legközelebb Biczó Bence volt ehhez, aki kevéssel maradt le a
dobogóról: 200 m pillangón a negyedik helyen ért célba.
Másnap aztán kétszer is hivatalosak voltak a ferencvárosiak az
eredményhirdetésre. A 200 m-es vegyes úszásban Verrasztó Dávid
gyengébb rajt után erősített, és végül nagy csatában ezüstérmet
szerzett. A 29 éves klasszis tagja volt a 4x200 m-es gyorsváltónak
is, amelyben rajta kívül Biczó Bence, Mándli Benedek és Szabó
Norbert úszott, a csapat harmadik lett. Csupán két tizedmásodperc
hiányzott ehhez Szokol Szonjának az 50 m pillangó fináléjában, aki
így negyedikként zárt.

Verrasztó Dávid
Az ob harmadik napján megszületett a várva várt aranyérem is.
Verrasztó Dávid 400 m vegyesen visszavágott Bernek Péternek
a 200-on elszenvedett vereségért. A Fradi kiválósága legerősebb
számában, mellúszásban nagyon megverte az egész mezőnyt, és
előnyéből bőven maradt a gyors után is, így elsőként csapott a
célba, megszerezve ezzel pályafutása ötödik magyar bajnoki címét.
A verseny utolsó napján Szokol Szonja megint igazolta tehetségét,
a 19 esztendős úszó kilenc századdal csúszott le a dobogóról, ismét
negyedik lett.					
(ms)
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Dráma után bronzérem
A nagyszombati hármas sportünnep első eseménye a női kézilabda Magyar
Kupa elődöntője volt a fradisták számára. A Győri ETO ellen győzelmet, és
ezzel lényegében a serleg megnyerését várták a szurkolók. Sokáig úgy tűnt,
ez csak álom marad, aztán az utolsó pillanatig mégis reménykedhettek – ám
a katarzis végül elmaradt.
Kilencezer néző a Papp László Budapest
Sportarénában, zengő szurkolótáborok
mindkét oldalon, kiváló játékosok a pályán
– a magyar női kézilabda két kiemelkedő
csapata, a Ferencváros és a Győri ETO csapott össze a Magyar Kupa elődöntőjében.
A drukkerek joggal bízhattak abban, hogy
Elek Gábor együttese megőrzi jó ideje tartó
veretlenségét a Rába-partiakkal szemben,
mert a győrieknél sérülés miatt több kulcsjátékos is hiányzott.
Ennek ellenére gyengén kezdett a Fradi,
majd egy időkérés után egyenlített. Ám
ismét meglépett az ETO, és rendre három

Duplázásra
készülnek
A Ferencváros női labdarúgócsapata egy év szünet után ismét szeretne
duplázni, azaz megnyerni a bajnokságot és a kupát is. Ennek érdekében
– első lépésként – mindkét sorozatban
kiharcolta a döntőbe jutást.
Először a Magyar Kupa elődöntőjében léptek pályára a zöld-fehérek a nagy rivális
MTK ellen. A második félidő elején emberhátrányba került a Fradi, majd a hajrára
már csak kilencen maradtak a mieink. Ám a
csapat tartását jól mutatja, hogy még ekkor
sem zuhant össze, sőt, a 87. percben Fenyvesi Evelin találatával megszerezte a vezetést, és ezzel sorozatban ötödször bejutott
a fináléba. Zsinórban negyedszer nyerheti
meg Dörnyei Balázs együttese a serleget, ha
a Hidegkuti Nándor Stadionban, az április
26-án 20 órakor kezdődő döntőben legyőzi
a Diósgyőrt.
A bajnoki címet a tavalyi drámai fináléban elvesztették a zöld-fehérek az MTK-val
szemben, idén azonban szeretnék visszahódítani. Erre meglesz az esélyük, ugyanis
a felsőházi rájátszás első fordulójában győztek, így már biztos
a helyük a májusi
döntőben, ahol
nagy valószínűséggel ismét a
kék-fehérekkel
csaphatnak ös�sze.
(m)

góllal vezetett. A szünet után sem változott
a helyzet, sőt, a 41. percben 19-15 volt az
állás. Ekkor varázsütésre megváltozott a
játék képe, és az 50. minutumban már a Ferencvárosnál volt az előny (21-20). A hátralévő idő azzal telt, hogy Fradi-gólra győri
találat következett, és bár az utolsó percben
a mieink támadhattak, két lövés sem jutott
el az ETO hálójáig (25-25).
Akárcsak a tavalyi fináléban, ismét hétméteresek döntöttek. A meccsen a Fradi négy,
a Győr öt büntetőt rontott, a legfontosabb
pillanatokban azonban csak a Ferencváros
hibázott. A 2017-es mérkőzéshez hasonlóan
Pena lőtte az utolsó hetest, ám
míg egy éve bedobta, mostani
lövését kivédte a kapus, és mivel a győriek nem rontottak, ők
jutottak a döntőbe.
Másnap sem ment valami jól
a Fradinak, a bronzmeccsen a
Siófok már hat góllal is vezetett, végül 25-21-re győztek
Szucsánszkiék. Lapzártánk
után a BL negyeddöntőjében
az orosz Rosztovval csatázott
a Ferencváros.
M. S.

Csak a körítés volt emlékezetes
Közel tízezer néző, tomboló szurkolótáborok, szakadó eső – gól viszont egy
sem. A magyar labdarúgás legjelentősebb rangadója játékban elmaradt a várakozásoktól. Különösen azért fájlalhatjuk a pontveszteséget, mert csapatunk
megléphetett volna legfőbb bajnoki riválisától, a Videotontól.
Bajnoki mérkőzésen 223. alkalommal
csapott össze a két legnépszerűbb magyar
futballcsapat, ezúttal Újpesten. A körülményekből adódóan lényegében telt ház várta
a derbit, amelyen a liláknál hét, a Fradiban
öt légiós lépett pályára.
Az első félidőben nem sok említésre méltó
történt, leszámítva, hogy
elállt az addig ömlő eső.
Néhány, nem különösebben veszélyes távoli
lövés, a védőknek zavart
nem okozó beadások –
csupán ennyi kerülhetett
a jegyzőkönyvbe.
Ha a gárdák nem is, a
két tábor szó szerint feltüzelt hangulatban kezdte a
második félidőt: füstbombák, görögtüzek mindkét
oldalon. A széljárás mi-

att a fradisták „produkciója” után szünetet
rendelt el a játékvezető (néhány nappal később pedig az MLSZ alaposan megbüntette
mindkét klubot). Az újra rázendítő esőben
valamivel többet támadott a Ferencváros, ám
a lelkesedés messze elmaradt attól, amit a
felcsútiak ellen mutattak a zöld-fehérek, és
ami oly’ nagyon tetszett
a drukkereknek. Így nem
is lehetett más a vége,
mint gól nélküli döntetlen, ami azért bosszantó,
mert a Videoton sem bírt
a Puskás Akadémiával,
így győzelem esetén két
ponttal elhúzhatott volna
a Fradi. A két bajnokesélyes május 5-én küzd meg
egymással Felcsúton.
(MS)
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Egészség

Budapest-kvíz II. Ingyenes bőrgyógyászati előadások
Kvízünkben ezúttal is a IX. kerülettel nem határos fővárosi városrészekkel kapcsolatos kérdéseket
találnak. A helyes válaszokat
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu
címre elküldő megfejtőink között
Ferencváros-ajándékcsomagot
sorsolunk ki.
1. Hol épített villát a XII. kerületben
Jókai Mór?
A) Költő utca 21.
B) Márvány utca 48.
C) Városmajor utca 44.
2. Mi a neve a Margit híd pesti hídfőjénél fekvő, Vidor Emil tervezte, 1911ben épült lakóházaknak, amelyekben
központi porszívó és a Margit-szigeti
termálvíz is be volt vezetve?
A) Felka-épületek
B) Palatinus-házak
C) Honvéd-negyed
3. A zuglói Bátorkeszi utca két oldalán
fekszenek a Vitézi telep típusvillái, amelyek a két világháború között épültek.
Kik költözhettek ide?
A) Föld nélküli nemesek
B) Rászorulók
C) I. világháborús hősök
4. Budapest legnagyobb kerülete megközelítőleg négy és félszer akkora, mint
Ferencváros. Melyik városrészről van
szó?
A) III. kerület, Óbuda
B) XI. kerület, Újbuda
C) XVII. kerület, Rákosmente
5. A XVIII. kerületben fekszik a Liszt
Ferenc nemzetközi repülőtér. Mekkora
forgalmat bonyolított 2017-ben?
A) 9 millió utas
B) 13 millió utas
C) 16 millió utas
6. Magyarország legnagyobb rózsakertje és -génbankja a XXII. kerületben,
Budatétényben működik. Ki alapította?
A) Fáy András
B) Széchenyi István
C) Klauzál Gábor
Előző lapszámunk nyertese: Pavletitsné
Egressy Mária. Gratulálunk! Jutalma
átvételével kapcsolatban e-mailben
értesítjük. A helyes megfejtés:
1 – C, 2 – A, 3 – C, 4 – A, 5 – B, 6 – B.

a Semmelweis Egyetemen

Ismeretterjesztő előadássorozatot indít a Semmelweis Egyetem idén 125
éves Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikája. A rendezvény ötletgazdája, Sárdy Miklós klinikaigazgató elmondta: olyan témákkal várják az
érdeklődőket, amelyek kiemelten fontosak és népegészségügyi szempontból
is meghatározók. A havi rendszerességgel jelentkező programokon szó lesz a
melanomáról, a szexuális úton terjedő betegségekről, a kozmetológiáról,
a pikkelysömörről és az allergiákról. A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.
Május 11-én a melanomáról lesz szó, amely
a festéket termelő sejtekből indul ki, és az
egyik legrosszindulatúbb daganattípus, ezért
is lényeges, hogy minél több megbízható
forrásból származó információ jusson el
az emberekhez. Az eseményt Holló Péter
igazgatóhelyettes, az Onkodermatológiai
Ambulancia munkatársa szervezi.
Június 15-én a szexuális úton terjedő betegségekről hallgathatnak meg fontos tudnivalókat az érdeklődők. Az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) adatai szerint ugyanis naponta több mint egymillióan fertőződnek meg így világszerte. A klinikán működő
Országos STD Centrum és Diagnosztikai
Központ munkatársai Tóth Béla vezető irányításával röviden és közérthetően foglalják
majd össze a leggyakoribb nemi úton terjedő
kórok tüneteit, kezelési és megelőzési lehetőségeit. Szó lesz egyebek mellett a HPVről, a HIV-ről, a szifiliszről, a gonorrhoeáról
és a chlamydiáról.
A szépségápolásról és a kozmetológiai kezelésekről tartanak előadásokat szeptember
21-én a klinika Kozmetológiai Részlegének
vezetője, Preisz Klaudia szervezésében. Először a 20. század két legdivatosabb esztétikai eljárásáról, a hialuronsavas ráncfeltöltésről és a botulinum toxin, azaz a Botox®
kezelésről lesz szó, majd a tetoválások és a

testékszerek árnyoldalairól, bőrgyógyászati
vonatkozásairól tudhatnak meg többet az érdeklődők. Végül a fiatalokat leggyakrabban
érintő bőrbetegségről, az aknéról lesz szó.
Külön sorozatot szentelnek október 19-én
a pikkelysömörnek, amely Magyarországon
körülbelül 150–200 ezer embert érint. Holló
Péter, a Psoriasis Munkacsoport vezetőjének
szervezésében a betegséggel kapcsolatos
tévhitek tisztázásáról, a hagyományos és a
modern kezelésekről egyaránt hallhatnak
az érdeklődők.
November 9-én, a zárórendezvény középpontjában az allergia áll, amely világszerte
egyre több embert érint. Pónyai Györgyi, az
Allergológiai Laboratórium és Szakambulancia vezetője szervezi az előadássorozatot,
amelyen szó lesz többek között a fémek és
illatanyagok által kiváltott bőrgyulladásokról és túlérzékenységi reakciókról. Szóba
kerül az ételallergia, az ekcéma és a csalánkiütés is.
A Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika január végén a VIII. és IX. kerületi középiskolásoknak indított tájékoztató jellegű
előadássorozatot, most pedig a felnőtt laikus
közönséget szeretnék megszólítani. Az eseménysorozat részletes leírása és regisztráció:
http://semmelweis.hu/borklinika/125ev/.
(forrás: Semmelweis Egyetem)

Ingyenes egészségügyi szűrés a Bakáts téren!
A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány – együttműködve Ferencváros Önkormányzatával és a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel – életmód-tanácsadással egybekötött szájüregi- és bőrrákszűrést szervez a IX. kerületben.
• Időpont: 2018. április 13. (péntek) 10.00–16.00 óra
• Helyszín: Bakáts tér, a templom előtt
Az egészségügyi szűrés díjmentes és semmilyen előregisztrációhoz nem kötött.

idősügy
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Idősügyi programajánló
Nordic walking haladó csoport
Séta a vízparton
Április 10. (kedd) 9.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24–28.

Szó és ember

Filip Tamás: Tejút című kötetének
bemutatása
Április 10. (kedd) 14.00 óra
A szerzővel Zsille Gábor költő, szerkesztő, a Magyar Napló versrovatának
vezetője beszélget.
FSZEK Boráros téri Könyvtár
(Boráros tér 2.)

Gyógytorna

Április 11., 18. (szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub

Én táncolnék veled…
Április 11., 18. (szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna

Április 11., 18. (szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Macska- és állatbarátok klubja
Április 11. (szerda) 17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga

Április 12. (csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/B)
Az április 19-i jógafoglalkozás
ELMARAD!

Törődjön többet egészségével!

Vízitorna

Április 13., 20. (péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda
(Lobogó u. 1.)
Molnár Ferenc Általános Iskola uszoda
(Mester u. 19.)

Parádés főzés Bartal Sándor séffel
Április 16. (hétfő) 10.00 óra
Barackos sültpaprika-leves és lecsós
sertésszűz elkészítése
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/B)
A belépés ingyenes, de előzetes
regisztráció szükséges az alábbi
elérhetőségeken:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 215-1077/392-es mellék

Helytörténeti séta

Belső-Ferencváros épített öröksége
Április 18. (szerda) 10.00 óra
Találkozó: Fővám tér 8. sz. előtt

Generációk összefogása
a harmonikus családokért

Április 18. (szerda) 18.00 óra
Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója,
a Férfienergia című sikerkönyv szerzőjének előadása a generációkon átívelő,
mindig helytálló férfiértékek mai módon
való képviseletének fontosságáról és
a harmonikus családi élet megteremtésében betöltött szerepéről.
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/B)

Természetjárás

Séta Sashalom látnivalói mentén
Április 19. (csütörtök) 10.00 óra
Találkozó: Örs vezér tere, 2-es metró,
végállomás
További információ: Kiss Ádám,
tel.: 06/70/212-1288

Gyógynövény-terápiák az egészségünkért a Kárpát-medencében.
Filmklub
Április 12. (csütörtök) 14.30 óra
Előadó: dr. Bártfai Katalin gyógyszerész, Szörnyetegek II. (1977), olasz vígjáték
Április 19. (csütörtök) 15.00 óra
természetgyógyász
Helytörténeti Gyűjtemény
Parajdi Sópince (Vámház körút 11.)
(Ráday u. 18., bejárat az Erkel u. felől)

Mesélj nekem, Nagyi!

Április 22. (vasárnap) 16.00 óra
Magyar népmesék
A mesék előtt és után magyar népdalok
hangzanak el, és kézműves foglalkozás
is várja a gyerekeket.
A rendezvényre való regisztráció során
kérjük, adja meg a nagyszülő(k), valamint az unoka/unokák nevét és életkorát
a következő elérhetőségek egyikén:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 215-1077/392-es mellék
Jelentkezési határidő:
2018. április 19. (csütörtök)
Café Delion Bistro (Ráday u. 11.)
a korábbi Balázs Café & Bistro

Demencia Kávézó

Április 23. (hétfő) 16.00 óra
Téma: A tánc szerepe és jótékony hatása
a demenciával élőkre
Előadó: Novák Zsuzsanna Mária
geronto-andragógus, szeniortánc-tanár
Az előadást követően Szegedi Judit
szeniortánc-oktató segítségével a gyakorlatban is elsajátíthatjuk az örömtánc
mozdulatait.
Café Delion Bistro (Ráday utca 11.),
a korábbi Balázs Café & Bistro

Mindentudás Akadémiája

• Helytörténeti szeminárium
Április 24. (kedd) 14.00 óra
Előadást tart: Gönczi Ambrus történész
Helytörténeti Gyűjtemény
(Ráday u. 18., bejárat az Erkel utca felől)

Cukorbetegklub

Április 24. (kedd) 14.00 óra
FESZ Oktatóterem (Dandár u. 28.)

Regisztrációhoz nem kötött
klubfoglalkozások:

Festőklub (Szerető Kezek Idősek Klubja): keddenként 14.00 óra
Sakk-klub (FMK): keddenként 10.00 óra
Német társalgási klub (FMK):
keddenként 10.00 óra

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.
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Angyalok a vásznon

A Ferencvárosban élő festőművész, Sinkó Veronika vallási témájú alkotásaiból nyílt nagyszabású kiállítás a Dési Huber
Művelődési Házban. A „Szóljak bár az emberek, vagy az angyalok nyelvén” című tárlaton könyvillusztrációk, grafikák,
festmények és ikonosztázok sora enged bepillantást a hihetetlenül gazdag életműbe.
A megnyitón Kállay Gáborné alpolgármester méltatta a festő életművét és munkáinak magas minőségét, majd a művésznő Boldogasszony papucsa című könyvéből idézett. Mária mennybemenetele,
Szent László és a csodaszarvas, Jákob lajtorjája, Éva teremtése, Káin és
Ábel. Csak néhány cím a mélyen vallásos képek közül, melyek megértéséhez gyakran a Biblia ismerete szükséges. Az alkotó a katolicizmusból,
személyes vallási tapasztalásokból és
teológiai kérdésekből merít ihletet.
Sinkó Veronika első könyve, a Boldogasszony papucsa a Szűz Mária
alakja köré fonódott legendákat gyűjti
csokorba, gyönyörű illusztrációkkal.
A művész 1985-től kezdődően önálló
grafikákat és animációs filmeket is
készít. 1987-ben a Magyar Televízió

Kalendárium című műsora számára tíz, 4–5 perces filmet alkotott.
A festő-grafikus lánya, Rizbai Judit elmondta, édesanyja porcelánfestőként kezdte pályáját, amely örökre nyomott hagyott művészi
stílusán: ettől olyan aprólékosan kidolgozottak a képei.
A ma 73 esztendős művésznő egész
életében képezte magát, a miniatúráktól az óriási freskókig, számos méretben és technikában mozog otthonosan.
Az emeleti galérián különleges, másfél
méter hosszú, keskeny csíkra festett
rajzsorozatát is látni, amelyen – mint
egy filmtekercsen – cselekménysorozat
rajzolódik ki. Az animációs filmnek
készült rendkívül aprólékos alkotást
egykor kamera kísérte végig. A tárlat április 26-áig látható a művelődési
házban.			
T. D.

Föld Napja a József Attila-lakótelepen
2018. április 21-én, szombaton 14–18 óráig
a Napfény utca a gyalogosoké!

Színpadi programok:
•
•

Óriásbuborék-show
Fittmóka – Zenés családi torna
Kozma Zsuzsannával
• Fashion Dance
• Karatebemutató
• Ír sztepptánc – Erin együttes
• Bartók Táncegyüttes
• Takács Nikolas-koncert
Köszöntőt mond Sajó Ákos, a Városrészi Önkormányzat elnöke

Egész napos programok:
•
•
•
•
•
•

Bolhapiac
Helyszín: Napfény utcai áruházak előtti terület
Időpont: 2018. április 21., szombat 14–18 óráig
Várjuk mindazokat, akik megunt, régi háztartási
eszközeiket, könyveiket, ruháikat, játékaikat vagy
bármely használati tárgyukat szeretnék ily módon
értékesíteni, illetve elcserélni.
Jelentkezés: a 217-1725-ös telefonszámon vagy
a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu e-mail címen
április 17., kedd 16 óráig.
Az asztalok korlátozott mennyisége miatt csak az első
20 jelentkezőnek tudjuk biztosítani a helyeket érkezési
sorrendben, kizárólag előzetes regisztráció alapján.
Csak IX. kerületi lakosok vehetik igénybe lakcímkártya bemutatásával.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Ferencváros Önkormányzata

Bolhapiac
Dluho – sziluettkészítés
Hulladékos szabadulószoba
József Attila-lakótelepi
Madarászfoglalkozás
önkéntes szemétszedés
Mászófal
Óriásfog – szájápolási
Sok szeretettel várunk mindenkit a Föld Napja rentanácsadás
dezvényhez kapcsolódó tavaszi nagytakarításra. Tegyünk
• Ökokézműveskedés
együtt környezetünk tisztaságáért! Találkozzunk április 21• Szódásinasképzés
én 10 órakor a Csigaparkban (Nagyjátszótér). Elérhetőségek:
• Ugrálóvár
06/70/466-0397; vasarhelyi.marton@gmail.com
Bemutatkozik: FESZOFE Nonprofit Kft., FKF Zrt.,
Loacker Hulladékhasznosító Kft., Medence Csoport, MeGKöT – Mester Galéria és Közösségi Tér
Részletes program: a www.ferencvaros.hu weboldalon és a kihelyezett plakátokon.
A rendezvényen a részvétel ingyenes!
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Az FMK és intézményei PROGRAMAJÁNLÓJA
Ferencvárosi
művelődési központ
(Haller u. 27.)
FRANÇOISE O’MEARA: FALUM
Családi színdarab
Április 15., vasárnap 18.00
Pantalon és kutyája, Auguste, macskája,
Gros-Minour, valamint Fifi, az aranyhal
áll a kalandok központjában, akik találkoznak az oroszlánnal, a bálnával
és a rinocérosszal.
Belépő: 1000 Ft, gyerekeknek: 500 Ft
BARTÓK TÁNCHÁZ
Április 19., csütörtök
19.00–21.00 Széki és szatmári táncok
oktatása
21.00 Szabadtánc oktatása és táncház
Belépő: 700 Ft
Strófa Trió Vers-zene Klub
Április 21., szombat 18.00
Belépő: 600 Ft
ÁSVÁNYBÖRZE
Április 22., vasárnap 9.00
Kiállítás, vásár, bemutató
Asztalok jegyzése, további információ:
06/30/831-9769, varga.balazs@fmkportal.hu
Belépő: 400 Ft
ÉletMiNŐség Szalon
Április 26., csütörtök 17.00
Az EGÉSZség megtanulható
és visszaszerezhető
Előadást tart: dr. Gothard Csaba orvos
A belépés díjtalan!
„ÁPRILISI TRÉFA VOLT”
Április 27., péntek 15.00
A Ferencvárosi Művészetkedvelők
Társaságának báli rendezvénye
Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek
Zenél: Tarnai Ágnes
Belépő: 700 Ft
V. Ferencvárosi Tavaszünnep
Április 28., szombat 10.00– 22.00
Haller park (Haller–Mester utca sarok)
10.00 Bognár Szilvia-gyerekkoncert
11.15 Magyar Zenés Színház – gyerekszínház
12.15 Bartók Táncegyüttes –
gyerektáncház
13.30 Dance Music Alapítvány –
mazsorettbemutató
14.00 Erin ír szteptáncbemutató
14.45 Karaván Színház: Banyamesék
16.15 FMK mozgáscsoportok bemutatói

17.30 Romano Glaszo-koncert
19.15 Opitz Barbara-koncert
(X-Faktor győztes)
20.00 Tóth Gabi-koncert
Egész nap: minividámpark, óriáscsúszda, eurobungee, 3D-s karika, élő
csocsó, bungee run, kézműves sátor,
lufihajtogatás, logikai fejlesztőjátékok.
Minden program ingyenes!
FMK GYERMEKSZÍNHÁZ
– Tavaszi évad
MOSOLYGÓ ALMA BÉRLET
A NAGY MAGRABLÓ
Április 17., kedd 10.00
A Portéka Színpad előadása
SZÉPENSZÓLÓ FÜTYÖRI
Május 15., kedd 10.00
Az Álomzug Társulás előadása
CSENGŐ BARACK BÉRLET
RIGÓCSŐR KIRÁLY
Április 18., szerda 10.00
A Nektár Színház előadása
MAJÁLIS
Május 16., szerda 10.00
A Budai Bábszínház előadása
Bérletek korlátozott számban még
elérhetők.
A bérlet ára: 1700 Ft/3 alkalom
Bérletigényüket Arapovicsné Kiss
Ágnesnél jelezhetik
Tel.: 06/30/434-2092
E-mail: kiss.agnes@fmkportal.hu
RENDSZERES PROGRAMJAINK:
Szenior Örömtánc-Ház
Csütörtökönként 13.30-tól 15.00 óráig.
Információ: Szegedi Judit 06/20/2222326, szjudi57@gmail.com
Bartók Táncegyüttes – Toborzó
Jelentkezz a Bartók Táncegyüttes
új csoportjaiba!
Jó hangulat, jó társaság, táborok.
Szereplések itthon és külföldön!
ALSÓSOKNAK: kedd 15.30–16.30
Részvételi díj: 2500 Ft/hó
FELSŐSÖKNEK: kedd 16.30–18.00
Részvételi díj: 3000 Ft/hó
IFJÚSÁGNAK: kedd 18.00–21.00
Részvételi díj: 5000 Ft/hó
További információ:
Iusco Bernadett és Tomori Márk
Táncművészeti Főiskolát végzett
néptáncoktatók
bernadett.iusco@gmail.com, 06/20/354-4401
JÓZSEF ATTILA EMLÉKHELY
(Gát utca 3.)
BUDAPEST ART WEEK BAW 2018
PROGRAMOK

RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉS
Április 19., csütörtök 15.00
A rendhagyó tárlatvezetésen a kiállítás
keletkezését, koncepcióját ismerhetjük
meg a megálmodó és tervező, H. Bagó
Ilona irodalomtörténész, muzeológus
előadásában.
Belépés érvényes BAW 2018
karszalaggal.
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Április 19., csütörtök 16.30
A Kerekerdő parkban felavatott Lázár
Ervin-szobor keletkezési dokumentációját ismerhetjük meg. Fényképeken és
rajzokon elevenedik meg a szoborkészítés
folyamata, melyet az alkotó, Pintér Attila
szobrászművész rövid előadása tesz igazán különlegessé.
DÉSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
(Toronyház u. 17/B)
KOMOLYZENEI MATINÉ
Április 14., szombat 11.00
Közreműködik az Erdődy Kamarazenekar
A belépés díjtalan!
KALÁKA CSALÁDI KONCERT
Április 28., szombat 10.00
A koncert regisztrációs jegy igénylésével
ingyenesen látogatható. A jegyek átvehetők a Dési Huber István Művelődési
Házban, nyitvatartási időben.
Helyszín: József Attila-lakótelepi Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)
FERENCVÁROSI
HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
(Ráday u. 18., bejárat az Erkel utca felől)
FILMVETÍTÉS
Április 19., csütörtök 15.00
Szörnyetegek II. (1977), olasz vígjáték
HELYTÖRTÉNETI SZEMINÁRIUM
Április 24., csütörtök 14.00
Előadást tart: Gönczi Ambrus történész
MeGKöT – MESTER GALÉRIA
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR
(Mester u. 5.)
KÖZEL HOZZUK A VILÁGOT!
Április 16., szerda 16.30–18.00
„Ahol még együtt lélegeznek
a természettel”
Vincze Angéla útibeszámolója
egy felejthetetlen perui expedícióról
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RENDŐRSÉGI hírEK

tájékoztató

Elfogták a biciklis sorozatbetörőt

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!

A 47 éves budapesti Gy. Géza 2017. szeptember 14. és 2018.
március 20. között Budapest VII. és IX. kerületében három
lakásba tört be, valamint megpróbált bejutni egy negyedik
ingatlanba is, ott azonban nem járt sikerrel. A férfi kerékpárral ment a kiszemelt helyszínekre, ahonnan főként műszaki
cikkeket lopott el. A ferencvárosi nyomozók azonosították Gy.
Gézát, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki. A BRFK Bűnügyi
Bevetési Osztályának munkatársai az elkövetőt 2018. március
29-én elfogták, és előállították a IX. kerületi rendőrkapitányságra. A rendőrök a férfit – őrizetbe vétele mellett – lopás
bűntett elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására.

Rongált a megcsalt férfi
A IX. kerületi rendőrkapitányság nyomozást rendelt el B.
Zoltán 49 éves budapesti lakos ellen rongálás vétsége miatt.
A férfi, miután szembesült azzal, hogy élettársa megcsalta,
nyomozásba kezdett a Facebookon. A közösségi oldal sok
információval szolgált számára vetélytársát illetően, amely
alapján március 27-én délelőtt megjelent a szerető ferencvárosi
lakcímén, majd fekete festékkel lefújta az udvarban parkoló
autóját, illetve kiszúrta két kerekét. A nyomozók B. Zoltánt
még aznap elfogták, és gyanúsítottként kihallgatták. Az eljárás
során a férfi beismerte a cselekmény elkövetését.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Közraktár u. 24. szám
alatti háziorvosi rendelő felújítás miatt 2018. április 16-ától
– előreláthatólag – 2018. május 22-éig zárva tart.
A felújítási munkálatok időtartama alatt:
A Közraktár u. 24. szám alatt működő háziorvosok 2018.
április 16. napjától a Czuczor u. 1. szám alatti rendelőben
fogadják Önöket. A rendelő telefonszáma: 06/1/216-1805.
A Czuczor u. 1. szám alatti szakorvosi rendelőben üzemelő
szakrendelést ezen időtartam alatt a Mester u. 45. szám alatti
szakorvosi rendelőben érhetik el. A szakorvosi rendelő megközelíthető a 2-es, 24-es, 51-es és 51/A villamosjáratokkal,
telefonszáma: 06/1/455-4500.
A rendelő műszaki állapotának korszerűsítése közös érdekünk, az okozott kellemetlenségért megértésüket és együttműködésüket kérjük!
Ferencváros Önkormányzata

APRÓHIRDETÉS
Készpénzért veszek festményeket, bútorokat, porcelánokat, ezüst- és bronztárgyakat, pénzeket, képeslapokat,
kitüntetéseket, borostyán
ékszereket, órákat, teljes hagyatékot. IX. ker., Vámház
krt. 7. Nyitva: H–P: 10–17
óráig. Tel.: 06/70/620-3636.
19–20. századi magyar
és külföldi művészek
festményeit keressük
megvételre készpénzért
gyűjtők, befektetők részére.
Nemes Galéria, 1024 Bp.,
Szilágyi Erzsébet fasor 3.
Tel.: 06/1/302-8696, mobil:
06/30/949-2900, e-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.
hu
IX. kerületi 3***-os szállodánkba keresünk konyhai
tapasztalattal rendelkező
kollégát heti két alkalomra.
Nyugdíjasok jelentkezését is
várjuk! Feladatok: reggeli,
ebéd, illetve vacsora elkészítése, tálalása. Szintén várjuk
kisegítő szállodai recepciósok jelentkezését éjszakai
műszakra. Érdeklődni:
sales@canada-hotel.hu,
tel.: 06/30/419-3104.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ álláshelyeket hirdet meg az alábbi
munkakörökbe: szociális
gondozó-ápoló, takarító.
Önéletrajzokat
az allas@bjhuman.hu
e-mail címre várjuk. Érdeklődni a 06/1/413-3651-es
telefonszámon lehet.
Kert, telek és épületek
felújítása! Metszés, permetezés, bozótirtás, favágás,
gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés. Teljes körű építési,
felújítási, szigetelési munkák
reális áron, rövid határidővel. www.telekrendezes.hu;
06/20/259-6319; 06/1/7814021.
Egyetemista lányomnak
eladó, felújítandó, emeleti öröklakást keresek
készpénzfizetéssel. Magánszemély.
Tel.: 06/20/352-2204.
Kéménybélelés, szerelt kémény építése, kondenzációs
kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézése.
Tel.: 06/30/680-6814.

hasznos

Ferencváros
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jOGA VAN TUDNI!

Az apai jogállás
Apai jogállás házasság, emberi
reprodukcióra irányuló különleges eljárás, apai elismerő nyilatkozat vagy bírósági határozat
alapján keletkeztethet. E szerint
a gyermek apjának azt a férfit
kell tekinteni, akivel az anya
a gyermek fogamzási idejének
kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő – vagy annak legalább egy része alatt – házassági
kötelékben állt. A vélelmezett
fogamzási idő a gyermek születése napjától visszafelé számított 182. és 300. nap között
eltelt idő.
Ha nem állt fent házassági kötelék, akkor a gyermek apjának
azt a férfit kell tekinteni, aki az
anyával élettársi kapcsolatuk

fennállása alatt reprodukciós
eljárásban vett részt, és a származás a reprodukciós eljárás
következménye.
Ha az anya nem állt házassági
kötelékben, és apasági vélelmet
keletkeztető reprodukciós eljárásban sem vett részt, vagy ha
az apaság vélelme megdőlt, a
gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket
teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a magáénak ismer el.
Apai elismerő nyilatkozatot a
gyermeknél legalább tizenhat
évvel idősebb férfi tehet – személyesen. Az apai elismerő
nyilatkozat teljes hatályához
az anya, a kiskorú gyermek
törvényes képviselője és a 14.

életévét betöltött gyermek hozzájárulása is szükséges.
Ha a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtétele nagykorú gyermek esetében történik,
a gyermek nyilatkozhat, hogy
a továbbiakban a vér szerinti apa
családi nevét kívánja-e viselni,
vagy az addigi nevét viseli tovább.
Az elismerést és a hozzájárulást az anyakönyvvezetőnél,
a bíróságnál, a gyámhatóságnál
vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél kell jegyzőkönyvbe
venni, és közjegyzői okiratba
kell foglalni.
Ha a fent leírtak egyike sem áll
fenn, az apaságot bírósági úton
is meg lehet állapítani. A bíróság

a gyermek apjának nyilvánítja
azt a férfit, aki az anyával a fogamzási időben nemileg érintkezett, és az összes körülmény
gondos mérlegelése alapján alaposan következtethető, hogy a
gyermek ebből az érintkezésből
származik. Az apaságot megállapító ítélet mindenkivel szemben
hatályos.
Amennyiben a származás reprodukciós eljárás következménye, az apaság bírói úton történő
megállapításának nincs helye
azzal a férfival szemben, aki az
eljárás lefolytatásához ivarsejtet
vagy embriót adományozott!
Dr. Niklai Zoltán ügyvéd
1098 Budapest, Lobogó u. 5.
06/70/770-0510

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
Minden hónap utolsó
Minden hónap második
csütörtökén 12–16 óráig
hétfőjén 16.30–18.30
a Polgármesteri Hivatalban
óráig. Helye: Polgármes(I. em. 24.). Minden hónap
teri Hivatal, Bakáts tér
második csütörtökén
14. II. emelet 38.
17–18 óráig a József AttilaBejelentkezés az
lakótelepen (Toronyház u.
Ügyfélszolgálati Irodákon
3/B – Ügyfélszolgálati Kirendeltség). Bejelentke- (IX., Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 3/B)
zés az Ügyfélszolgálati Irodákon (IX., Bakáts tér 14. személyesen a hónap minden munkanapján,
vagy Toronyház utca 3/B) személyesen a hónap
ügyfélfogadási időben.
minden munkanapján, ügyfélfogadási időben.
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
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
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
Baranyi Krisztina (Együtt)
Minden hónap második csütörtöként
18–20 óráig.
Franciaudvar (Közraktár utca 24.)
Bejelentkezés: 06/20/393-6650,
baranyi.krisztina@ferencvaros.hu

Zombory Miklós alpolgármester
Alpolgármesteri és képviselői
fogadóóra időpontja: minden
hónap második csütörtökén
16.00–18.00 óráig. Fogadóóra helye: Polgármesteri
Hivatal, Bakáts tér 14.
II. em. 38.

Dr. Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes egyeztetés alapján.
Elérhetőség: 06/20/357-1135 vagy
kulpinszky@gmail.com
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
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

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő
Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
e-mail:
vas.imre@fidesz.hu

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes egyeztetés alapján.
Bejelentkezés: 06/20/969-8849
Helye: Köztelek u. 2.
Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes bejelentkezés alapján:
06/20/975-8262
Helyszín: FMK vagy az Ecseri út 19. szám
alatti Ügyfélszolgálati Iroda.
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

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

Pál Tibor (MSZP)
Minden hónap első hétfőjén, 15–17 óra,
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP
irodája (IX., Toronyház u. 3.). Telefon: 3480864, e-mail: ptibor9@gmail.com

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

Papp Nándor Tibor
(2017. augusztus 20.)

Nemes Ádám
(2017. december 18.)

Morozova Vera
(2018. február 21.)

Jámbor Fanni
(2017. július 14.)

Nagy Dániel Norbert
(2017. október 2.)

György Alíz
(2018. február 24.)

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

ÚJ INGATLANIRODA A MESTER UTCÁBAN

Legmagasabb piaci áron
értékesítjük ingatlanát!
- NINCS TISZTÁBAN A PONTOS PIACI ÉRTÉKÉVEL?
- NEM TUDJA HOGYAN KEZDJEN HOZZÁ ANNAK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ?
- NINCS GYAKORLATA AZ ÁR ALKUBAN ÉS INKÁBB
SZAKEMBERRE BÍZNÁ AZ ÉRTÉKESÍTÉST?

TELJESEN DÍJMENTES ÉRTÉKBECSLÉS ÉS TANÁCSADÁS!
1095 Budapest, Mester utca 9.

+36 70 387 54 29

+36 70 778 22 53

