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újabb öt évig vezetheti  
a Pinceszínházat Soós Péter.  
A teátrum igazgatója első  
ciklusát értékelte.

elISmeréS       
A Rendőrség Napja alkalmából  
adták át a rendvédelem 
legkiválóbbjainak járó Ferencváros 
Közbiztonságáért díjakat. 4

A Ferencvárosi Családi Egészség- és Sportnap meghívóját keresse a 7. oldalon

180 esztendős a kerület legidősebb 
oktatási intézménye, a Bakáts  
téri ének-Zenei Általános Iskola.

HelyI értéK    

10

Majálisozott a kerület
A Ferencvárosi Művelődési Központ (FMK) immár ötödik alkalommal rendezett Tavaszünnepet a Haller parkban, 
amely egész napos családi kikapcsolódást kínált a kerület lakóinak. A gyerekprogramok, játékos vetélkedők, sport-  
és táncbemutatók mellett Opitz Barbi és Tóth Gabi koncertje keltett igazi fesztiválhangulatot április 28-án.

A szabadtéri majális délelőtt 10 órakor star-
tolt Bognár Szilvia gyerekkoncertjével. A 
vidámságra hangolt apróságok érdeklődését 
később sem hagyta lankadni a programkíná-
lat, hiszen a Magyar Zenés Színház Kukac 
Kata kalandjairól mesélt nekik. Az FMK 
igazgatóhelyettese, Kerek András szerint 
idén is a család köré építették a Tavaszün-
nepet, ehhez pedig minél több játékot és 
fiataloknak szóló produkciót igyekeztek fel-

sorakoztatni. Az aktív kikapcsolódásra vá-
gyó kisebbeket egész nap minividámpark, 
óriáscsúszda, eurobungee, élő csocsó, ál-
latsimogató, bungee run, lufihajtogatás és 
kézműves sátor várta. Külön érdekességnek 
számított, hogy a fiatalok látványos fizi-
kai-kémiai kísérleteket is megfigyelhettek, 
illetve kipróbálhattak az egyik standnál. A 
mozgalmas programok közben megéhezett 
majálisozók az elmaradhatatlan lacikony-

ha remekeit kóstolhatták végig, de a kür-
tőskalács és a vattacukor sem hiányzott a 
kínálatból. 

A színpadon egymást követték az FMK 
mozgáscsoportjai: az akrobatikus rock and 
roll, a ritmikus gimnasztika, a hiphop és a 
gyerekbalett művelői mind kiváló tánctudá-
sukról tettek tanúbizonyságot, arra sarkallva 
a jelenlévő ifjúságot, hogy csatlakozzanak a 
művelődési központ tanfolyamaihoz. 

Folytatás a 2. oldalon
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Kézzel készültek az anyák napi ajándékok
Különleges kézműves foglalkozáson vehettek részt a kerület két gyógypedagógiai intézményének tanulói a H52 Ifjúsági 
Irodában május 3-án. A Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) meghívására érkezett húsz 
értelmi sérült gyermek anyák napjára készített ajándékokat.

A vendégeket Nagy Anna ifjúsági alpolgármester 
köszöntötte a Haller utcai klubban, majd kezdetét 
vette az ajándékkészítő kézműves foglalkozás. Tó-
szegi Judit, a H52 programfelelős tanárnője hamis 
marcipánból tanította meg a gyerekeket rózsát ké-
szíteni, egy másik asztalnál pedig szívószálakból 
és más hétköznapi műanyag tárgyakból csináltak 
virágdíszeket. A többségében középsúlyos értelmi 
fogyatékos gyerekeket nevelő Gát utcai Komplex 
Óvoda, Általános Iskola és Gyógypedagógiai In-
tézmény, valamint a Down-szindrómásokat nagy 
számban oktató Friss utcai Dió Általános Iskola 
tanulói ügyes kézmozdulatokkal gyúrták az alap-
anyagot, hiszen iskolájukban is számos fejlesztő 
foglalkozáson vesznek részt. A diákok által szer-
vezett eseményen a vendéglátók süteményekkel és 
ropogtatnivalóval kínálták a meghívottakat.            

T. D.

Rengetegen vettek részt a Bartók Táncegyüttes táncházán, de az 
ír szteptáncbemutató is alaposan megmozgatta a közönséget. A 
lemenő nap sugarai alatt lépett színpadra az autentikus cigány zenét 
játszó Romano Glaszo együttes, majd Opitz Barbara minikoncertje 
következett, amit fergeteges ovációval fogadott a közönség.  

A magyarországi X-Faktor hatodik szériájának 18 éves győztesét 
alig akarták elengedni a rendezvényre kilátogató rajongók: fellépése 
után kígyózó sorokban várták, hogy fotózkodjon velük és autogra-
mot adjon nekik. A Tavaszünnep esti sztárfellépője Tóth Gabi és 
zenekara volt, akik óriási élő bulit csaptak a Haller parkban. 

T. D.

SMARTINGATLAN.HU/KARRIER

legyél te is
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Kitüntették a legjobb rendvédelmiseket
Április 23-án átadták a rendvédelem legkiválóbbjainak járó Ferencváros Közbiztonságáért díjakat. A Bakáts téri 
házasságkötő teremben rendezett ünnepségen Ster Csaba tűzoltó százados és Sterl István címzetes rendőr alezredes 
vehetett át kitüntetést kimagasló teljesítménye elismeréseként.

Bácskai János polgármester beszédében 
megköszönte a rendőrök, tűzoltók és ka-
tasztrófavédők előző évi munkáját, majd 
kiemelte a tevékenységüket kísérő lakossági 
bizalom és biztonságérzet fontosságát. A 
legutóbbi rendőrségi beszámolók adataira 
hivatkozva büszkén hangsúlyozta: Budapest 
egyike a világ tíz legbiztonságosabb fővá-
rosának, Ferencváros pedig a 23 kerület kö-
zül a stabil harmadik helyen áll a közbizton-
sági listán. A városvezető külön köszönetet 
mondott a hivatásos 
szervek munkáját se-
gítő, önkormányzati 
fenntartásban mű-
ködő közterület-fel-
ügyeletnek, valamint 
a polgárőrségnek. 
Mint fogalmazott, a 
közterület-felügyelet 
két fontos területen 
fejti ki tevékenysé-
gét: működteti és 
bővíti a jelenleg több 
mint 120 kamerából 
álló térfigyelőkamera-
rendszert, amely szá-
mos bűnesetet előzött 
meg, illetve segítette 
a rendőrségi felde-
rítést. A szervezet 
emellett eredménye-
sen indította el az 
illegális szemétlerakókat üldöző, gyorsre-
agálású hulladékkommandót is. 

Az eseményen polgármesteri elismerő ok-
levélben részesült Bartos Barbara, a Ferenc-
városi Közterület-felügyelet jogi igazgató-
helyettese, aki a ma is jól működő ügyfél- és 

diszpécserszolgálat alappilléreit fektette le. 
Részt vett a térfelügyeleti rendszer, valamint 
a lépcsőházi kamerarendszerek kialakításá-
ban, és irányítása alatt kezdte el munkáját az 
a felderítő járőrpár, amely a kerületbe érkező 
illegális hulladékszállítmányok tettenérésére 
specializálódott. Nevéhez fűződik továbbá 
Ferencváros hulladéktérképének elkészítése, 
valamint a parkőri állomány megújítása is.

A Ferencváros Közbiztonságáért díjat első-
ként Ster Csaba vehette át Zombory Miklós 

alpolgármestertől. A tűzoltó százados 2012 
szeptembere óta szolgálatparancsnokként 
dolgozik a kerületben, ismérve a szakérte-
lem, az alaposság, valamint a megfontolt, 
körültekintő feladatellátás. Kollégái és felet-
tesei szerint is többet tesz a kötelezőnél: je-

lentős részt vállalt a laktanyát érintő önerős 
felújítás megszervezésében, mentési terveket 
készített a IX. kerületi tűzoltóparancsnokság 
részére, sőt, rendszeresen tart érdekes be-
mutatókat az idelátogató óvodás csoportok 
számára. Több mint két évtizedes munkás-
sága alatt számtalan kiemelkedő tűz- és kár-
esemény felszámolásában vett részt. 

Ferencváros Közbiztonságért díjat vett át 
Bácskai János polgármestertől Sterl István 
címzetes rendőr alezredes is, aki 1982 óta 

dolgozik a BRFK IX. 
kerületi rendőrkapi-
tányságán. Karrierje 
egyenesen ívelt fel-
felé: nyomozóként, 
főnyomozóként, ki-
emelt főnyomozó-
ként, csoportvezető-
ként tevékenykedett, 
jelenleg megbízott 
alosztályvezetői posz-
tot tölt be. 35 éves 
pályája során kétszer 
soron kívül léptették 
elő, és tizenegy al-
kalommal részesült 
elismerésben. Mun-
katársai szerint olyan 
szakmai tudással, 
tapasztalattal rendel-
kezik, amely komoly 
példát és motivációt 

jelent az osztály többi tagja számára. Az 
alezredes rendkívül eredményes munkát 
végez a rablások felderítésében, de az FTC 
labdarúgó-mérkőzéseinek biztosításában is 
oroszlánrészt vállal.

T. D.

Eltávozott az óvodavezető
Április 20-án elhunyt Bolláné Vörös Ágota 
óvodapedagógus, a Csudafa Óvoda egykori 
vezetője, Ferencváros többszörös kitüntetettje.

Bolláné Vörös Ágota 1979-től a Csudafa Óvoda óvo-
dapedagógusa, 1995–2015 között vezetője volt. Több 
évtizedes ferencvárosi munkássága alatt a kerület 
óvónőinek bábkészítést, bábozást tanított, bábkiállí-
tást szervezett, bemutatófoglalkozásokat, előadásokat 
tartott esztétika tárgykörben, szervezte és vezette az 
intézmény zeneóvodáját. 1985-től 1987-ig a kerület 
irodalom-, 1986-tól 1997-ig zenei mentora volt.

Az 1989-es központi Óvodai Nevelési Program be-
vezetésében segítette a nevelőtestületeket, és vezette a 

kerület pályakezdő óvónőinek munkaközösségét 
is. Rendszeres résztvevője volt az országos mű-
vészeti neveléssel foglalkozó konferenciáknak, 
továbbképzéseknek. 

Egyéniségéből adódóan jelentős szerepe volt 
a nevelésfejlesztésben. Óvodavezetői tevékeny-
ségét a tudatosság, tervszerűség, átgondoltság 
és határozottság mellett a gyermekszeretet és 
szakmai elhivatottság jellemezte. Ferencváros 
Önkormányzata Bolláné Vörös Ágotát a kerü-
leti gyermeknevelésben végzett több évtizedes, 
áldozatos munkájának elismeréseként 2008-ban 
Ferencváros Szolgálatáért díjjal, 2016-ban Pro 
Facultate Ferencváros díjjal tüntette ki.



Ferencváros4 Interjú 

Újra van otthona  
a kortárs magyar drámának
Amint arról már korábban beszámoltunk, a képviselő-testület márciusi ülésén újabb öt évre Soós Pétert bízta meg  
a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátásával. A direktorral legutóbb első kinevezését követően készí-
tettünk interjút, most pedig ismét felkerestük, hogy megkérezzük, mi minden változott a Török Pál utcai teátrumban 
2015 óta.Hogyan értékelné az intézmény élén eltöltött közel három esztendőt, milyen változások történtek a Pinceszín-
házban igazgatósága első ciklusában?

Amikor 2015-ben idekerültem, 
egyrészt azzal szembesültem, 
hogy nincs törzsközönségünk, és 
a szakma sem igazán vett tudo-
mást színházunk működéséről, 
továbbmegyek: még a létezésé-
ről sem. Nem vélekedtek túl po-
zitívan rólunk, egyfajta „hakni-
helyként” gondoltak ránk. Ezért 
tehát konkrét és világos célokat 
fogalmaztam meg magamnak: a 
törzsközönség kialakítása mel-
lett feladatomnak tekintettem, 
hogy a színházi szakma figyel-
mét is magunkra irányítsuk. 
•	Megítélése szerint sikerült-e 

ezeket a vállalásokat teljesíte-
ni, és ha igen, milyen módon?

Törzsközönséget csak úgy lehet 
építeni, ha az alkotók, a dara-
bok, a színészek kiválasztásá-
val egyértelművé teszed, mi 
az, amit kínálsz számára. Az 
előző három évad tapasztalatai 
alapján kezd körvonalazódni, 
hogy mi, ha nem is kizáróla-
gosan, de elsősorban a kortárs 
darabok felé forduló színházi 
műhely leszünk/lettünk. Ez, 
ha nem is egy teljesen tudatos 
folyamat végeredménye, még-
is már-már törvényszerű volt. 
Azt is elmondom, hogy miért.  
A mai valóságra leginkább a 
kortárs drámairodalom reflektál, 
mi pedig szeretünk aktuálisak 
lenni, és mindenképpen olyan 
megközelítésben kívánjuk át-
adni a mondandónkat, hogy a 
néző szórakozzon, lehetőleg 
nevessen, de azért facsarodjon 
meg a szíve is. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy ne játszanánk 
külföldi vagy klasszikus dara-
bokat, mégis az érdeklődésünk 
egyre inkább a kortárs magyar 
drámairodalom felé fordult. 
•	Nem tart attól, hogy a többször 

említett kortárs magyar dráma 
elveszi olvasóink kedvét attól, 
hogy ellátogassanak önökhöz 

a Török Pál utcába? Hiszen ez 
a	műfaj	nem	mindenkinek	az	
önfeledt	szórakozást	juttatja	
eszébe...

Hangsúlyozni szeretném, hogy 
nálunk a közönség a legfon-
tosabb, amely kikapcsolódni 
jár színházba. Mi nem elvont, 
értelmezhetetlen színműveket 
játszunk, repertoárunkon csu-
pa olyan szatíra van, amelyet 
a nézők végighahotázhatnak, 
miközben egy átlagos vígjá-
téknál tartalmilag többet kap-

nak tőle. Különösen fontosnak 
tartjuk, hogy a nézőtéren ülők 
nevessenek, hiszen a nevetés 
stresszoldó, feszültségcsökkentő 
hatású, mi pedig kutya köteles-
ségünknek érezzük, hogy a pub-
likum ezen igényét kielégítsük.  
•	Az új irányvonallal a színház 

szakmai presztizse is emelke-
dett?

Úgy érzem, igen. Ittlétem első 
bemutatója Tasnádi István: 
Finito című darabja volt, amely-
lyel mindjárt több rangos elis-
merést is bezsebeltünk. Azóta 
írnak rólunk, és az évi négy pre-
mierünk iránt is egyre nagyobb 
az érdeklődés. Ezekről már 

kritikákat is jelentetnek meg, 
és örömmel mondhatom, hogy 
eddig mindegyikről jókat.
•	A	teátrum	tavaly,	fennállásá-

nak 50. esztendejében önál-
lósodott. Miért volt szükség 
erre?

A színház egészen 2017 no-
vemberéig a Ferencvárosi 
Művelődési Központ (FMK) 
tagintézményeként üzemelt, 
ami több szempontból sem volt 
szerencsés. Egyrészt közös kasz-
szán voltunk az FMK-val, ami 

nehézségeket okozott a napi 
működésben. Nagyrendezvé-
nyekkor például akadozott a 
vendégművészek kifizetése. 
Annak pedig, ha valahol nem 
fizetnek időben, hamar híre 
megy. Nekünk viszont, nem lé-
vén saját társulatunk, muszáj a 
bizalmi tőkénkre támaszkodva 
meghívni színészeket. Gondot 
okozott az is, hogy nekem mint a 
színház vezetőjének valamennyi 
szakmai, tartalmi kérdésben az 
FMK mindenkori igazgatójá-
val, illetve a kultúráért felelős 
alpolgármesterrel is egyeztet-
nem kellett. Ez – bár a támoga-
tásukat maximálisan élveztem 
– olyan nehézségeket okozott a 

napi, operatív tevékenységben, 
amelyek nagyban korlátozták 
a működést. Egy mű színpadra 
állításakor ugyanis percenként 
szükséges döntéseket hozni, 
vagy azonnal reagálni kell a 
felmerülő legkülönfélébb hely-
zetekre. Ami azonban még ezek-
nél is döntőbb volt a különválás 
kezdeményezésekor, az az, hogy 
tagintézményként nem tudtunk 
részt venni olyan pályázatokon, 
amelyeken az FMK is indult. 
•	Mondana erre példákat?  

A kormányzat min-
den esztendőben kiír 
különböző tendere-
ket kulturális intéz-
mények számára. 
Azonban ha az egyik 
évben a művelődési 
központ pályázott 
mondjuk a színház-
terme infrastruktúra-
fejlesztésére, mi már 
kimaradtunk ebből a 
lehetőségből, pedig 
mi is szerettünk vol-
na néhány új lámpát 
vagy egy korszerűbb 
keverőpultot besze-
rezni. Ráadásul a 

korábbi konstrukcióval a nor-
matív, tehát a kiemelt állami 
támogatotti körbe sem tudtunk 
bekerülni. Az önállósodással re-
ményeink szerint ez is megnyílik 
számunkra. Jelenleg a színház 
működését legnagyobb részt Fe-
rencváros Önkormányzatának 
évi több mint 130 milliós támo-
gatása fedezi, ehhez jön még a 
jegybevétel, a terembérbeadás, 
valamint a TAO-támogatás ösz-
szege. Plusz minden esztendő-
ben részt veszünk szinte minden 
létező pályázaton, amelyen az 
elnyerhető összeg általában úgy 
1–1,5 millió forint. Ha viszont 
bekerülnénk ebbe a kiemelt 
támogatotti kategóriába, akkor 
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normatív alapon kapnánk évente 
10–15 millió forint állami pénzt, 
ami nemcsak nekünk, hanem az 
önkormányzat számára is egy 
kis könnyebbséget jelentene.
•	Manapság egyre gyakrabban 

Ferencváros színházának ne-
vezik magukat. A területi elhe-
lyezkedésen túl, mit jelent ez a 
mindennapokban? 

A Pinceszínház az egyetlen 
olyan fővárosi teátrum, amely 
egy kerületi önkormányzat 

fenntartásában működik, ezért 
a többi színházzal összehason-
lítva mi nagyobb társadalmi fe-
lelősségvállalással tartozunk az 
itt élőknek. Úgy érezzük, a szó 
szoros értelmében vett színházi 
feladatainkon túl is részt kell 
vállalnunk Ferencváros közmű-
velődésében, kulturális életében. 
Folyamatosan keressük a kap-
csolatot például a helyi iskolák-
kal, önző módon azért is, hogy 
kineveljük a következő színház-

járó generációt, másrészt pedig 
azért, hogy a IX. kerületieknek 
gyermekeiken, unokáikon ke-
resztül is tudjunk adni valamit. 
Három esztendővel ezelőtt kita-
láltuk, hogy minden évben isko-
laszínházi előadást szervezünk, 
amikor diákok aktív közremű-
ködésével mutatunk be egy-egy 
darabot az FMK nagyszínpadán. 
A közönség pedig főként az ő 
szüleikből, nagyszüleikből, 
rokonaikból áll, tehát mind-

azokból, akik adóforintjaikkal 
hozzájárulnak a Pinceszínház 
működéséhez. Továbbá minden 
esztendőben igényes, színvona-
las műsorokkal készülünk a jeles 
napok megtartására, így mára 
nélkülünk nincsen ünnepi ren-
dezvény a kerületben. Felfogá-
som szerint a színház közösség-
formáló erő, amit megpróbálunk 
az itt élők javára kamatoztatni, 
erősítve ferencvárosi identitásu-
kat, lokálpatriotizmusukat.  V. L. 

Megnyitó:
MÁJUS 11. PÉNTEK 18.00

című fotókiállítása

Trópusi Paradicsom
Plézer Ádám

A kiállítást megnyitja:
Kiss László tiszteletbeli főkonzul
a Seychelle Köztársaság Magyarországon 
akkreditált Konzuli Képviseletének vezetője

A megnyitót követően egy kis borkóstolásra 
invitáljuk vendégeinket.

A kiállítás junius 8-ig tekinthető meg.

Ferencvárosi Művelődési Központ
1096 Budapest, Haller u. 27.

Elhunyt Tóth Zoltán színművész
A Pinceszínház mély fájdalommal tudatja, 
hogy április 27-én, öt nappal 57. születés-
napja után elhunyt Tóth Zoltán színművész, 
akit a teátrum közönsége három produk-
ciójában is láthatott. Tóth Zoltán tavaly 
februárban Háy János: A Gézagyerek című 
darabjában Herda Pityu megformálójaként 
debütált a Török Pál utcában, ahol több al-
kalommal műsorra tűzték a szeretett és idén 
tíz éve játszott Svejk! Vacsorázunk! című 
saját, zenés előadását is. Tolmácsolásában 
a nézők nem csupán megismerhették Hašek 
legendás katonafigurájának történetét, ha-
nem megkóstolhatták a Monarchia ételeit, 
ízeit is. A Pinceszínház legutóbbi, márciusi 

bemutatójában, Hamvai Kornél: Márton 
partjelző fázik című előadásában az életét 
összegző címszereplőt alakította – beteg-
sége miatt mindössze két előadás erejéig.  
A Jászai Mari-díjas művész színházi sze-
repei és önálló estje mellett rendszeresen 
szinkronizált és tanított, középiskolás diá-
kokkal szerettette meg a színház varázslatos 
világát. Tóth Zoltán, aki Debrecen és Bé-
késcsaba után kilenc esztendőt a budapesti 
Katona József Színházban töltött, az elmúlt 
két évben a ferencvárosi Pinceszínházban 
találta meg szakmai otthonát, ahol oszlopos 
tagjává vált a társulatnak.

(Pinceszínház)
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Sportoltak, táncoltak az ovisok
Hetedik alkalommal ren-
dezték meg április 19-én 
a Ferencvárosi Óvodás 
Sporttalálkozó és Táncház 
rendezvényt az FMK-ban. 
Az eseményen az önkor-
mányzat által fenntartott 
kilenc intézmény vett részt 
két-két csapattal, mintegy 
220 gyermekkel. Az óvodák 
felváltva követték egymást a 
programokon: míg a kicsik 
egyik része Pálházi Bence és 
Bandája népzenéjére énekelt 
és táncolt, addig a többiek 
a művelődési központ tor-
natermében mérték össze 
ügyességüket.

Zombory Miklós megnyitóbeszédében szeretettel köszöntötte a 
megjelent gyerekeket, nevelőket és szülőket. Ferencváros óvodai 
nevelésért felelős alpolgármestere elmondta, az egészségtudatosság 
a helyes táplálkozással kezdődik, de magába foglalja a rendszeres 
sportolást, testmozgást is. Ennek megszerettetésében pedig az 

óvodapedagógusoknak is 
oroszlánrészt kell vállalniuk. 
Saját példáját ismertetve el-
mondta, a mai napig fájlalja, 
hogy egy gyerekkori negatív 
élmény miatt nem tanult meg 
jól úszni, ám biztosra veszi, 
hogy a kerületi nevelők mun-
kája a mai fiatalokban éppen 
az ellenkező hatást éri majd 
el. Végezetül mindenkinek 
egy szórakoztató, tánccal és 
sportolással eltöltött kelle-
mes délutánt kívánt.

Az egészséges életmódra 
nevelés jegyében – Ferenc-
város Önkormányzatának tá-
mogatásával – a szervezők 

minden résztvevőt müzliszelettel és gyümölcslével vendégeltek 
meg, illetve a gyermekek apró személyes ajándékokat is kaptak. Az 
óvodák vezetői ezen felül mozgásfejlesztő eszközöket, játékokat 
vehettek át Zombory Miklóstól.

(forrás: ferencvaros.hu)

A Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum szervezésében ferencvárosi lakosok 
számára is elérhető, ingyenes, az eredményt 
a helyszínen megvárható HIV- és hepatitis 
C-szűrést indítottunk 2018 áprilisában.

Helyszín: VIII. ker., Népszínház u. 22. 
(Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ)
Időpont: Minden kedden és  

csütörtökön 16–18 óra között

Az esetleges későbbi kezelésbevétel ér-
dekében kérjük, személyi igazolványt és 
tajkártyát hozzanak magukkal!

Dr. Ferencz Orsolya elnök

Fokozódnak az allergiás asztmás betegek tünetei
Erős allergiaszezon nehezíti a pollenérzékenyek mindennapjait, ez számottevően ronthatja az allergiás asztmás bete-
gek állapotát. A kevés csapadék és az erős szél még kedvezőtlenebbé teszi a helyzetet, ezért is fontos, hogy az érintettek 
mindenképpen folytassák gyógyszeres terápiájukat.

Tamási Lilla, a Semmelweis Egyetem Pul-
monológiai Klinikájának egyetemi tanára 
elmondta, hazánkban mintegy 300 ezer aszt-
más beteg él, 60 százalékuk pedig allergiás 
valamely pollenre vagy a poratkára. Habár 
egész évben be kellene tartaniuk a kezelést, 
a tünetmentes időszakban sokan kihagyják 
a gyógyszereiket, és csupán akkor kezdik 
újra szedni, amikor súlyosabbá válnak a 
tünetek. Az egyetemi tanár szerint az aszt-
más allergiások számára különösen fontos, 
hogy most, amikor a mogyoró- és fűfélék 
pollenjei megjelentek a levegőben, minél 
előbb kezdjék el a terápiát. Hozzátette, a 
száraz, szeles, hirtelen jött meleg idő miatt 
ráadásul kiugróan magas a pollenterhelés, 
amely egészen októberig eltarthat.

A légszennyezés továbbront a helyzeten, 
a pollenszemcsék ugyanis rátapadnak a ko-
romszemcsékre, így sokkal nagyobb felü-
leten bántják az alsó légutakat. A kialakuló 
gyulladás, hörgőszűkület és hörgőgörcs elő-

ször csak terhelésre (például sportoláskor) 
jelentkezik. Asztmás roham esetén azonnali 
orvosi segítségre van szükség, mert ritkán 
ugyan, de fulladáshoz is vezethet. A szak-

ember közölte, ma már vannak olyan orvos-
ságok, amelyek rendszeres használatával az 
esetek 95 százalékában meg lehet előzni a 
roham kialakulását.

Ugyanakkor lényeges, hogy ne hagyjuk abba 
a mozgást. Ha csökken a terhelhetőségünk, 
és úgy érezzük, mintha ülnének a mellka-
sunkon, forduljunk tüdőgyógyászhoz, aki a 
rendszeres fenntartó kezelésből erősebbet ad 
majd. Az érintettek többsége azonban sajnos 
inkább szakít a sporttal, pedig ma már olyan 
inhalációs kezelések vannak, amelyek kis 
gyógyszermennyiséggel is nagyon hatékony 
eredményt tudnak elérni. 

Tamási Lilla arra is kitért, hogy Magyaror-
szágon az asztmások 27 százaléka cigaret-
tázik, pedig mind az aktív, mind a passzív 
dohányzás jelentősen rontja az érintettek 
állapotát. Számukra különösen fontos lenne, 
hogy felhagyjanak káros szenvedélyükkel. 

A betegeknek azt javasolja: erős pollen-
szezonban inkább reggel vagy este nyissa-
nak ablakot, és gyakrabban mossanak hajat, 
hiszen a pollenek a hajon is megtapadnak.

(forrás: Semmelweis Egyetem)
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Nárcisz-futás a Nyúldombon
Ragyogó napsütésben szólalt meg a startot jelző sípszó, hogy több száz gyerek és időskorú iramodhasson neki a nyúl-
dombi futópályának. Ferencváros 2012-ben csatlakozott a gyógyíthatatlan rákbetegek életkörülményeinek javításán 
dolgozó Magyar Hospice Alapítvány programjához. 

– A versenynek nem nevezhető vidám programmal arra szeretnénk 
felhívni az egészséges gyerekek és felnőttek figyelmét, milyen 
fontos odafigyelni az elesettekre, rászorulókra és betegekre – hang-
súlyozta a rendezvény szervezője, Ladányi Erika. Az idősügyi koor-
dinátor azt is elmondta, a generációk közti kapcsolat megteremtése 
és megerősítése szintén hangsúlyos küldetése a programnak. Ez 
láthatóan jól sikerült, hiszen a kicsik mellett az Árvácska, a Platán 

és a Szerető Kezek Idősek Klubja, sőt, idén először a kerületi tibeti 
jógakör tagjai is rajthoz álltak.

A jó hangulatot Lente Lilla személyi edző, zumbaoktató zenés 
bemelegítése fokozta, majd megkezdődött a futás. A kisebbek a 
rekortán futókörön, a nagyobbak a salakon haladtak, az idősek 
pedig egyszerűen végigsétálták a pályát. Az önként vállalt kihívást 
azonban mindenki komolyan vette: volt olyan nyugdíjas induló, 

aki gurulós járókeretével teljesítette a távot.
Az eseményt minden ősszel ültetés előzi meg, amikor idő-

sek és gyerekek együtt ássák a földbe a virághagymákat a 
szabadtéri edzőpark melletti területen. Mikor a nárciszok 
tavasszal előbújnak és virágot bontanak, futással ünneplik 
meg az általa jelképezett reménységet és újjászületést. 

A jótékonysági futókat köszöntő Gyurákovics Andrea 
önkormányzati képviselő elmondta, a Hospice Alapítvány 
Nárcisz-programja tökéletesen idomul Ferencváros idősügyi 
koncepciójához, hiszen mindkettőnek a szolidaritás erősítése, 
az idősek és fiatalok közötti hidak építése a célja. Ezt szolgál-
ja a generációkon átívelő kerületi helytörténeti verseny, vagy 
a Mesélj nekem, Nagyi! program is. – Az ilyen rendezvények 
a közösen megélt élményeken keresztül alakítják ki az oda-
figyelés és megbecsülés készségét az idősek, rászorulók és 
betegek irányába – tette hozzá a képviselő.   

  T. D.
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Történelmi kupagyőzelem!
Sorozatban ötödször került be a női labdarúgó Magyar 
Kupa döntőjébe a Ferencváros. Csapatunk a legutóbbi 
három finálét megnyerte, és ugyanerre készült a Diós-
győri VTK elleni 2018-as végjátékában is.

A zöld-fehérek nélkül nem rendeztek kupafinálét 2014 óta. 
Akkor az MTK-tól nagy küzdelemben 4-3-as vereséget szen-
vedtek a lányok, hiába szerzett Kaján Zsanett mesterhármast. 
Egy évvel később 1-1-es döntetlennel zárult az MTK elleni 
döntő, a tizenegyespárbajban Samu Anna két lövést is hárított, 
így a Fradié lett a serleg. Abban az idényben duplázott az FTC, 
a kupagyőzelem mellett első alkalommal lettek magyar bajnokok 
a zöldek. A 2015/16-os MK-sorozatban már az elődöntőben 
összekerült a két nagy rivális, és ismét büntetőkkel nyert a 
Ferencváros, majd a fináléban könnyedén múlta felül 5-0-ra a 
másodosztályú Bp. Honvédot. Tavaly az MTK-t kiverő Győri 
ETO sem tudta megállítani Dörnyei Balázs tanítványait, 6-0 
lett a vége.

A 2017/18-as évadban újra már a négy között feszült egymás-
nak a két legjobb magyar csapat, és mint oly’ sokszor, ezúttal is 
a hajrában dőlt el a mérkőzés, a győztes gólt kettős emberhát-
rányban szerezte meg a Fradi. A döntőben így az élvonal újonca, 
a Diósgyőri VTK várt a lányokra. 

A miskolciak bátran kezdték a találkozót, több veszélyes tá-
madást vezettek. A 30. percben aztán Bognár Enikő ugratta ki 
a védő Anna Zlidnist, aki 17 méterről, ballal szép gólt lőtt a bal 
sarokba. A szünet után kevéssel egyenlített a DVTK, de nem 
sokáig örülhettek a piros-fehérek, mert egy hazaadást követően 
Diószegi Fanni elvette a labdát a bizonytalankodó diósgyőri 
kapustól, és éles szögből a bal alsó sarokba gurított. A 89. perc-
ben ismét szemfülest gólt szerzett a Fradi 10-ese: a tizenhatos 
jobb oldalánál szerelte a vendégek védőjét, kapura tört, és az 
ötös vonaláról a rövid felsőbe bombázott. Fanni számára külön 
öröm volt, hogy mindkétszer a gyengébbik lábával, ballal talált 
a hálóba.

A Ferencváros történelmet írt: zsinórban negyedszer hódította 
el a Magyar Kupát, megdöntve ezzel a László Kórház SC hármas 
rekordját. A már megszűnt klub összesen ötször nyerte meg a 
sorozatot – jövőre befoghatja a magyar női futball legendás 
csapatát a Fradi.              M. S.

Ezüstös meglepetés
Kellemes meglepetést okozott a Ferencváros fiútőrcsapata 
a Hódmezővásárhelyen megrendezett országos bajnoksá-
gon. A zöld-fehérek két fölényes győzelemmel bejutottak  
a döntőbe, és ezüstérmet szereztek.

A vásárhelyi Vívócentrumban 
először az egyéni versenyeket 
rendezték meg a gyermek-ob-n. 
A ferencvárosiak közül a fiúk 
szerepeltek sikeresebben, Tóth 
Barnabás egyetlen tussal maradt 
le a nyolcas döntőről, Horváth 
Keán viszont beverekedte magát 
a legjobbak közé, ahol a későbbi 
ezüstérmestől kapott ki.

Másnap a csapatok léptek pást-
ra, az egyéni eredmények után 
senki nem számított a ferencvá-
rosi fiúk menetelésére. Az első 
fordulóban erőnyerő volt a Hor-
váth Keán, Kovács Milán Bar-
nabás, Tóth Barnabás (tartalék: 
Szemán Máté Balázs) összetéte-
lű FTC, majd a TUS együttesét 
45-22-re múlták felül úgy, hogy 

a kilenc asszó közül ötöt nullára 
nyertek meg. A döntőbe jutásért 
a Bp. Honvéddal csapott össze 
a Fradi. Hol egyik, hol másik 
gárda vezetett, majd az utolsó 
három csörtében tizenöt ferenc-
városi találatra csak négy hon-
védos pont jutott, így 45-33-re 
diadalmaskodott az FTC.

A fináléban a Törekvés várt 
a mieinkre, amely az előző két 
mérkőzésen összesen 33 tust 
kapott, és csupán két asszót 
vesztett. Itt hamar el is húztak 
a kőbányaiak, és bár végül 45-
30-ra megnyerték az aranycsa-
tát, a zöld-fehérek helytálltak:  
a kilenc csörtéből kettőben 
győztek, egy pedig döntetlennel 
zárult.            (ms)

A jövő elkezdődött
A Ferencváros férfi tornászai a 2000-es években megha-
tározói a sportág csapatbajnokságának, a legutóbbi három 
aranyérmet is a zöld-fehérek nyerték. Folyamatosan nőnek 
fel a tehetségek, és úgy tűnik, ez így lesz ezután is.
A szövetség megújította utánpótlás-versenyrendszerét: a 
csb idén három forduló alapján dől el. Az első versenyt a 
Központi Tornacsarnokban rendezték meg, ahol a serdülő 
kezdő korosztályban ferencvárosi győzelem született. A 
Varga Botond, Buzási Bertalan, Újvári Benedek, Zámbori 
Zala összetételű együttes több mint 11 ponttal előzte meg 
a második helyezett Győri AC csapatát. Folytatás június 
elején, majd október végén.

(MS)
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Újra bajnok lehet a Fradi
Tizennyolc év után ismét bajnok lehet a Ferencváros vízilabdacsapata.  
A zöld-fehérek 2000 óta először jutottak be az élvonal döntőjébe, és  
a lapzártát követően derült ki, hogy ellenfelük a címvédő Szolnok vagy  
az ezüstérmes Eger lesz.

A mai szurkolók közül sokak számára csak 
történelem, amikor a Fradi pólósai legutóbb 
a bajnoki aranyért játszhattak. 2000 tavaszán 
az előző négy sorozat győztese, a BVSC 
várt a Ferencvárosra, amely tíz esztendővel 
azelőtt volt utoljára bajnok, és 1999-ben 
éppen a zuglóiakkal szemben maradt alul a 
fináléban. A zöld-fehérek az első mérkőzé-
sen ugyan simán kikaptak, ám aztán három 
szoros meccsen legyőzték a BVSC-t, és 
megszerezték 21. elsőségüket.

Azóta sokáig a közelében sem járt az FTC 
az aranyéremnek, sőt, nemegyszer csak az 
alsóházi rájátszásban szerepelhetett. Négy 
éve azonban elkezdődött egy tudatos épít-
kezés a népligeti uszodában, és háromszor 
is a bronzéremért küzdhetett a Fradi, igaz, 
egyszer sem járt sikerrel.

Tavaly nyáron továbberősödött a 19 esz-
tendő után újra nemzetközi kupát nyert 
Ferencváros kerete, és általános volt a vé-

lekedés, hogy ezúttal akár a bajnoki címért 
is harcba szállhat. A csapat eddig igazolta 
a várakozásokat, az alapszakaszban csupán 
a Szolnok tudta legyőzni, amelynek aztán 
idegenben vágott vissza Varga Zsolt együt-
tese. A középszakaszban a másik csoportból 
érkezett valamennyi riválisukat megverték 
a zöld-fehérek, és az első helyen végeztek.

A legjobb négy között az OSC Újbuda 
gárdája ellen szálltak medencébe a ferenc-
városiak. A párharc hét megszerzett pon-
tig tart, és mivel a középszakaszban két 
győzelemmel hatot begyűjtött a Fradi, már 
egy döntetlen is finálét ért volna. Vámosék 
könnyedén nyertek 8-4-re, így páholyból fi-
gyelhették, hogy a másik ágon csak az utolsó 
meccsen dőlt el, kivel csaphatnak össze az 
aranyéremért.

A három győzelemig tartó döntő első mecs-
cse május 13-án, vasárnap 17.45-kor lesz a 
Császár-Komjádi Sportuszodában.      M. S.

Aranyérem Cataniából
rangos nemzetközi versenyen 
győzött Galambos Tibor, a Ferenc-
város atlétája. A Fradi kitűnősége 
fokozatosan javított eredményén, 
és utolsó kísérletével megnyerte  
a távolugrást.

A Europe Athlétisme Promotion (EAP) 
elnevezésű, meghívásos atlétikai ver-
senysorozatot néhány éve indították el. 
Az adott viadalt rendező ország vendégül 
látja a máshonnan érkezett sportolókat, 
ezúttal a szicíliai Catania volt a házigaz-
da. Ez volt az idei ötödik állomás.

A sporteseményen több magyar atléta 
is rajthoz állt, az FTC-t Galambos Tibor 
képviselte. 

Az Etna közelében fekvő sporttelepen 
némi nehézségei támadtak a távolug-
róknak, az egyirányú pálya a tenger felé 
nézett, és az erős széllel is meg kellett 
küzdeniük. Az egész viadal legnépesebb 
mezőnyében, a férfiaknál tizennyolcan 
álltak rajthoz. Őket két csoportra osz-
tották a rendezők, és három-három ugrás 
után a legjobb nyolc sportoló küzdhetett 
tovább az érmekért. Galambos a második 
helyen kvalifikálta magát a fináléba.

A döntőben a Fradi 26 éves atlétája egy-
re jobb teljesítményt nyújtott, és utolsó 
ugrása után 739 cm-nél ért földet. Ezzel 
hét centivel megelőzte a máltai Ian Paul 
Grechet, és megnyerte a versenyt.

Az EAP május végén Spanyolország-
ban folytatódik, majd június 2-án Bu-
dapest következik, a Schulek Memorial 
versennyel.                (ms)

A gólkülönbség dönt majd az elsőségről
Az őszi idényben a Ferencváros női kézilabdacsapata két góllal legyőzte  
a Győri ETO néven szereplő világválogatottat a Népligetben. A május 2-i győri 
mérkőzés tétje az volt, hogy ha csak egy góllal kap ki, szinte biztosan bajnok, 
ha legalább hárommal, akkor az eto az aranyérmes, míg kétgólos hazai 
sikernél a gólkülönbség dönt a végén.

A nagyságrendekkel jobb anyagi helyzetben 
lévő Győri ETO lényegében 2005 óta uralja 
a magyar női kézilabdát, egyedül a Ferenc-
város tudta néhányszor megfricskázni. A 
Fradi 2007-ben és 2015-ben a bajnoki címet, 
2017-ben a Magyar Kupát hódította el a győ-
riektől, és az utóbbi években rendre szoros 
meccseket vívott velük, volt, hogy meg is 
verte őket. Tavaly október 31-én 27-25-re 
Kovacsics Anikóék győztek az Elek Gyula 
Arénában, azóta mindkét gárda valamennyi 
mérkőzését megnyerte. Így az ETO számára 
az utolsó esély volt a május 2-i, győri ösz-
szecsapás.

Sokan elkísérték csapatunkat az Audi Aré-
nába. Bíró Blanka több jó védéssel mutat-

kozott be, és a jó helyzetkihasználásnak is 
köszönhetően a 9. percben 5-3-ra vezettünk 
a kilenc légióssal felálló Győr ellen. Aztán 
a hazaiak fordítottak, és 10-9-ig náluk volt 
az egygólos előny. Nem sokkal korábban, 
a 22. percben Elek Gábor időt kért, ami jót 
tett a Fradinak, öt minutummal később már 
14-10-es ferencvárosi vezetést mutatott az 
eredményjelző. A szünetre háromgólos (15-
12) FTC-előnnyel vonultak a felek.

Bár a második félidő első találatát a győ-
riek jegyezték, hamar belelendült a Fradi, 
Bíró hetest védett, és kétszer is négy gól-
lal vezettek a fővárosi zöld-fehérek. A 38. 
percbeli 18-14 után azonban egyenlített az 
ETO, és félő volt, hogy el is húz. Nem így 
történt: újra kétgólos lett a Fradi-előny, a 48. 
minutumban pedig 23-21 volt az állás. Pena 
kihagyott hetese után ismét egalizált a Győr, 
ám a spanyol átlövő révén az 52. percben 
24-23 volt az FTC-nek. Innentől azonban 
csak az ETO lőtt gólt, pedig kétszer is hét 
mezőnyjátékossal támadott a Ferencváros.

A 26-24-es győri siker azt jelenti, hogy az 
erőviszonyok alapján az összesített gólkü-
lönbség dönt majd a bajnoki címről – május 
23-án.       (MS)
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Bakáts-kvíz
Ferencváros büszkélkedhet 
a főváros talán legrégebbi 
általános (elemi) iskolájával, 
amely ebben a tanévben kerek 
évfordulót ünnepel. Kérdé-
seink ezúttal ezzel kapcsola-
tosak. A helyes válaszokat a 
szerkesztoseg@ferencvaros.
hu címre elküldő megfejtőink 
között Ferencváros-ajándék-
csomagot sorsolunk ki.

1.	A	feljegyzések	szerint	mikor	
indult	az	első	tanév	a	Bakáts	téri 
iskolában?

A) 1837
B) 1842
C) 1867

2. Hol állt az intézmény  
első	épülete?

A) Ráday utca
B) Knézich utca
C) Lónyay utca

3. Mi pusztította el ezt az ingatlant?
A) Árvíz
B) Harci cselekmények
C) Tűzvész

4. Ki tervezte a ma is álló  
iskolaépületet? 

A) Hauszmann Alajos
B) Hild József
C) Ybl Miklós

5.	Milyen	jelű	osztályokban	zajlik	
az oktatás napjainkban?

A) B és K (Bartók és Kodály)
B) É és Z (Ének és Zene)
C) A és É (Angol és Ének)

6. Milyen önkormányzati elisme-
résben részesült az iskola Oscar-
díjas kórusa 2017-ben?

A) Ferencváros József Attila díja 
B) Polgármesteri elismerő oklevél
C) Pro Urbe Ferencváros díj

Előző lapszámunk nyertese:  
Füzes Gábor. Gratulálunk! Jutalma 
átvételével kapcsolatban e-mailben 

értesítjük. A helyes megfejtés:  
1 – A, 2 – C, 3 – A, 4 – C, 5 – B, 6 – A.

180 éve az összefogás erejével
A kerület, sőt, a főváros legidősebb elemi iskolája, Oscar-díj, Bodzavirág für-
dőruhában, fellépés a Szigeten, gála a Müpában: 180 esztendős a Bakáts téri 
ének-Zenei Általános Iskola.

Kivételesen hosszú múlttal büszkélkedhet 
Ferencváros ikonikus oktatási intézménye, 
ahol az első tanévet 1837-ben kezdték meg, 
igaz, akkor még jóval szerényebb körülmé-
nyek között. Az 1870-es években adták át 
a franzstadti polgárok adományai alapján 
felépült, Hild József tervezte, ma is álló 
új épületet, amely szerves részét képezi a 
Bakáts (akkor Templom) tér északi oldalát 
lezáró, a polgármesteri hivatalt és a plébáni-
át is magában foglaló, városképi jelentőségű 
komplexumnak.

Története során a kerületi, lakóhelyükért 
kiálló, tudatos polgárok többször is átsegí-
tették az intézményt a nehezebb időszako-
kon, legutóbb a 2000-es évek elején, amikor 
egyes forgatókönyvek a bezárással is szá-
moltak. Ekkor a szülői munkaközösség és 
a pedagógusok példás összefogása kellett, 
hogy megerősítsék az iskola státusát: az 
ének-zenei nevelés és a kórus fejlesztése 
révén sikerült elérni, hogy a Bakáts növekvő 
diákszámokat produkáljon, és idén, a 180. 
évforduló megünneplésekor az öregdiákok-
kal kiegészült kórus adhasson elő klasszikus 
és könnyűzenei műveket a Művészetek Pa-
lotája színpadán. 

Az eseményen Kállay Gáborné alpolgár-
mester mondott köszöntőt, aki személyes 
hangvételű beszéddel segített a múltidé-
zésben, hiszen mindkét lánya az intézmény 
növendéke volt, és fel is léptek az esten. A 
gálán az iskola több egykori diákja is zenélt, 
így Molnár Balázs fuvolaművész, Fischl 
Mónika, a Budapesti Operettszínház vezető 
énekese, a Duka Jazz Session és a Nyáry 
család tagjai. A SoulAir-kamarakórus pedig 
vetítéssel, fényfestéssel színesített koncertet 
adott.

Bodó László igazgató, aki húsz esztendeje 
vezeti az intézményt, azt vallja: meg kell 
keresni a kulcsot a gyerekekhez. A kórus-
éneklésen túl a zenetanítás, a rajz, a sport, a 
projektfeladatok, az erdei iskola és a kom-

fortosabbá tett mindennapok is segítettek a 
tanulók bevonásában.

A kórus karnagya, Molnár Mónika elmond-
ta, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az 
évfolyamok két (Bartók és Kodály) osz-
tályának növendékei elköteleződjenek az 
együtténeklés iránt, az ugyanis fejleszti a 
hallást és a szociális készségeket is. 

Az iskola kapcsán megkerülhetetlen a 
2017-es Mindenki című rövidfilmért kapott 
Oscar-díj, amely nagy figyelmet irányított 
az intézményre és különösen annak kórusá-
ra. Számtalan felkérés érkezett, szinte nem 
volt olyan tévécsatorna, ahol a bakátsosok 
ne énekelték volna el a filmben is hallható, 
védjeggyé vált Bodzavirág-dalt. Molnár Mó-
nika kiemelte, ez esetben is szükséges volt 
a tanári kar és a szülők összefogása, hiszen 
a gyerekeknek – akik szinte naponta fellép-
tek – az iskolában is helyt kellett állnuk. Az 
énekkarosok a figyelmen kívül különféle 
ajándékokat is kaptak: egy fagyizó minden-
kit megvendégelt, egy vízicsúszdapark pedig 
meghívta a kórust, melynek tagjai végül 
fürdőruhára vetkőzve énekeltek. 

A pedagógus arról is beszélt, a sok elfog-
laltság felelősséggel is jár: akárhányszor 
kell újra és újra elénekelni a Bodzavirágot, 
mindig meg kell tisztelni a közönséget azzal, 
hogy a kórus száz százalékon teljesít, még 
akkor is, ha már kevés kihívást találtak a mű 
előadásában (Molnár Mónika tavaly augusz-
tusig számolta, addig félszázszor csendült 
fel a filmsláger). Hozzátette, az Oscar-díj ho-
zadéka a fellépési rutin és a még magasabb 
színvonalú előadás lett, illetve, hogy egyre 
hosszabb és több számból álló koncerteket 
kérnek tőlük – így jutottak el tavaly a Volt 
és a Sziget Fesztiválra is. 

És, hogy miért szeretik a gyerekek a sza-
badidejüket a kórusban tölteni? – Mert jó 
buli, amely sok utazással, finom ételekkel, 
rengeteg együtt töltött idővel és persze si-
kerekkel jár – válaszolt a karvezető.   M. K.
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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

Szenior Rapid Sakkbajnokság – Versenyfelhívás
Ferencváros Önkormányzata idősügyi prog-
ramsorozatának részeként kerületünk immár 
ötödik alkalommal indul az Országos Sze-
nior Rapid Sakkbajnokságon. 

A IX. kerületi elődöntőt 2018. június 5-én, 
kedden 10.00 órától rendezzük meg a Fe-
rencvárosi Művelődési Központban (Haller 
utca 27.), melyre szeretettel várjuk a sakk-
játékot kedvelő 60 év feletti ferencvárosi 
lakosokat. 

A selejtezőben 2x20 perces játékidőben, lé-
pésenként 3 másodperc bónuszidővel foly-
nak majd a küzdelmek a FIDE-rapidszabá-
lyok szerint, a résztvevők számától függően 
körmérkőzésekkel, vagy 5–7 fordulós svájci 
rendszerrel. 

A női és férfiversenyzők közös kategóri-
ában mérik össze tudásukat, hogy az őszi 
döntőn a legjobb három sakkozó képvisel-
hesse kerületünket. 

Az elődöntőn való részvételhez előzetes 
regisztráció szükséges! Jelentkezési szán-
dékukat az idosugy@ferencvaros.hu e-mail 
címen vagy a 215-1077/392-es telefonszá-
mon várjuk legkésőbb május 29-éig. 

Az országos döntőt Nagykanizsán tartják 
2018. szeptember 13-án és 14-én. A részvé-
tel költségeit Ferencváros Önkormányzata 
biztosítja.

Ladányi Erika, idősügyi koordinátor

Nordic walking haladó csoport
Májusi séta
Május 8. (kedd) 9.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24–28.

Szó és ember 
Berecz István, a 2012-es Fölszállott a Páva győztese,  
kétszeres aranysarkantyús táncos, a Fonó népzenei 
művészeti vezetője 
Május 8. (kedd) 14.00 óra
Beszélgetőtársa: Topolcsányi Laura
FSZEK Börzsöny utcai Könyvtár (Börzsöny u. 13.)

Gyógytorna 
Május 9., 16. (szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház (Toronyház u. 17/B)

Táncklub  
Én táncolnék veled… 
Május 9., 16. (szerda), 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
Május 9., 16. (szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Macska- és állatbarátok klubja
Május 9. (szerda) 17.00 óra
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga 
Május 10., 17. (csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Törődjön többet egészségével!
Mi a MediBall?  
A vitalitásnövelés új lehetőségei és módszerei
Május 10. (csütörtök) 14.30 óra
Előadó: Gyurkó István orvos, fizikus
Parajdi Sópince (Vámház krt. 11.)

Vízitorna 
Május 11., 18. (péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda (Lobogó u. 1.) 
Molnár Ferenc iskola uszoda (Mester u. 19.)

Parádés főzés Bartal Sándor séffel
Május 14. (hétfő) 10.00 óra
Guacamole (mexikói avokádókrém) és chili con carne 
(enyhén csípős, darált húsos paradicsomos ragu babbal) 
elkészítése
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Természetjárás
Busszal-vonattal a Fényes tanösvényre és Agostyánba
Május 17. (csütörtök) 9.00 óra
Találkozó a 4-es villamos budai végállomásánál
További információ: Kiss Ádám, tel.: 06/70/212-1288

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
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Legyen műanyagmentes a világ!
Ismét a Napfény utcában rendezte meg Ferencváros Önkormányzata Föld napi programját április 21-én, ahol sok új 
programelem is várta a környezettudatos kerületieket. A rendezvényt Takács Nikolas nagy sikerű koncertje zárta.

A színes színpadi produkciókat követően Sajó Ákos mondta el kö-
szöntőbeszédét. A részönkormányzat elnöke az összefogásra hívta 
fel a figyelmet, mivel az idei Föld Napja üzenete a műanyagmentes 
világ. – Ez a fajta csomagolóanyag több száz év alatt bomlik csak 
le, súlyosan károsítva a környezetet. Ennek minimalizálására, vala-
mint a hosszú távú megoldás kidolgozása érdekében erősíteni kell 
az ökomozgalmakat, a civil összefogást a helyi érdekek mentén, 
melyhez Ferencváros Önkormányzata és a részönkormányzat min-
den segítséget megad – hangsúlyozta a képviselő.

A Sajó Ákos által említett összefogás szép példája volt az a civil 
kezdeményezés is, mely során, szombat délelőtt Vásárhelyi Már-
ton lakótelepi lakos számos önkéntes-
sel, valamint a Ferencvárosban működő 
Loacker Hulladékhasznosító Kft. mun-
katársaival együtt szemétszedést tartott 
a Nagyjátszótér környékén. Az akcióhoz 
a kesztyűket, zsákokat a FESZOFE Kft. 
biztosította, majd az összegyűjtött hulla-
dék elszállításáról is gondoskodott. 

A rendezvényen a Nagycsaládosok 
Egyesülete öko-kézműveskedéssel vár-
ta az érdeklődőket, a MeGKöT – Mester 
Galéria és Közösségi Tér pedig Vincze 
Angéla művésztanár vezetésével mutatta 
be, hogyan lehet dekoratív ékszereket, 
intarziás noteszeket, füzeteket, dobozo-
kat, asztali ceruzatartókat készíteni hul-
ladékpapírból, bőrből és fémből. Minden 
náluk készített munkát ingyen haza is 
lehetett vinni. 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
standján a szakszerű szelektív hulladék-
gyűjtést lehetett megismerni, a FESZOFE Kft. munkatársai pedig 
bemutatták a telephelyükön újrahasznosítással előállított brikettet, 
virágföldet, valamint az üvegházukban nevelt egynyári virágokat. 
A textilipari termékeket megváltozott munkaképességű dolgozók 
készítették, ezek megvételével az ő továbbfoglalkoztatásukat is 
támogatták a vásárlók.

Az osztrák tulajdonú Loacker Hulladékhasznosító Kft. játékos 
formában ismertette meg tevékenységét az érdeklődőkkel. A cég 
rendszeresen fogad kerületi diákokat ferencvárosi telephelyén, ahol 
megismerkedhetnek az értéktelennek tűnő hulladék további sorsával, 
újrahasznosítási lehetőségeivel. A rendezvényen a hulladékszállító 
kamiont is ki lehetett próbálni. 

A Medence Csoport 2000 óta foglalkozik környezettudatos di-
zájnnal. A kreatív újrahasznosítás témáját körüljáró minikiállítás 
bemutatta, milyen utóélete lehet kidobásra szánt tárgyainknak, és 
hogyan lesz azokból érték. 

A Magyar Olimpiai Bizottság által márciusban Ezüstgerely díjjal 
kitüntetett Dluhopolszky László karikaturista ezúttal sziluettvágással 
várta az érdeklődőket, a Magyar Madártani Egyesület sátrában pedig 
a közelünkben élő madarakkal ismerkedhettük.  

A kerületi rendőrkapitányság munkatársai gyermekfoglalkozással, 
totóval várták az ifjúságot, de nem maradhatott el a veszélyes-
hulladék-gyűjtés és a bolhapiac sem. A szódásinas-képzés a ha-
gyományos szikvízkészítés bemutatásán túl azt is üzente: sokkal 
környezetbarátabb megoldás visszaváltható palackos szódát vásá-
rolni, mint a PET-palackos ásványvizet.

Népszerű volt a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hulladékos 
szabadulószobája is, ahol a bátrak a műanyagfeldolgozás folyamatát 
is megismerhették a feladatok elvégzése során.

(forrás: ferencvaros.hu)

– Tanító néni kérem, a Franciskával elhelyezünk egy kis  
szemetet, hogy holnap az osztállyal legyen mit összeszedni!

Felkészülés a Föld Napjára
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FERENCVÁROSI  
MűVElőDÉSI KÖZPONT

(Haller u. 27.)

FOTÓBÖRZE

Május 13., vasárnap 9.00
Fotótechnikai kirakodóvásár  
a kezdetektől napjainkig
Asztalok jegyzése, további információ:
06/1/216-1300 vagy  
varga.balazs@fmkportal.hu
Belépőjegy: 400 Ft

„ANYACSOPORT”

Május 19., szombat 10.00–13.00
Szülői szerepek, kompetenciák fejleszté-
sét segítő, háromórás csoportfoglalkozás 
H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér
(Haller u. 52.)

FMK GYEREKSZÍNHÁZ
SZÓLÓ SZŐLŐ BÉRLET

Május 22., kedd 10.00
Csetlő-botló Fajankó
A Fogi Színház előadása
A szólójegy ára: 800 Ft

ÉletMiNŐség Szalon 

Május 24., csütörtök 17.00
Vegyszermentes háztartás  
az EGÉSZségért
A legújabb kutatások és innováció
a családok szolgálatában
Előadást tart: Dudescu Krisztina
SISEL tanácsadó, okleveles  
stíluskommunikátor

„SZERETNÉK MÁJUS ÉJSZAKÁJÁN”

Május 25., péntek 15.00
A Ferencvárosi Művészetkedvelők  
Társaságának báli rendezvénye 
Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek
Zenél: Tarnai Ágnes
Belépő: 700 Ft

HElYTÖRTÉNETI GűJTEMÉNY
(Ráday u. 18., bejárat  
az Erkel u. 15. felől)

„ÜLLŐI ÚT – AMI ÖSSZEKÖT”

Május 15., kedd 17.00
A Tomory Lajos Múzeum,  
a Kispesti Helytörténeti
Gyűjtemény és a Ferencvárosi  
Helytörténeti
Gyűjtemény közös kiállítása
A tárlatot megnyitja: Bácskai János  
polgármester
Megtekinthető: június 23-áig

MESTER GAlÉRIA ÉS  
KÖZÖSSÉGI TÉR

(Mester u. 5.)

KREATÍVAN EGYÜTT 

Május 15., 22. kedd 15.30–17.30
Szeretet- és boldogságmandalák készítése, 
színezése egyénileg 

HOZD EL ANYUT!

Családi kreatív foglalkozás
Május 19., szombat 13.00–16.00

Kreatív utazás a szimbólumok világában II.
Végtelen csomó-, zsinórékszerek  
készítése, ráadás: hennafestés

DÉSI MűVElőDÉSI HÁZ 
(Toronyház u. 17/B)

POMPÁS NAPOK

Május 10–12., csütörtöktől  
szombatig 8.00–16.00
A népmese, a népi játék és  
a tárgyalkotás ötvözésének
módszertani lehetőségei óvodában  
és alsó tagozatban.
További információ:
pompasnapok@pompasnapok.hu  
és a program
Facebook-oldala!

JÓZSEF ATTIlA-lAKÓTElEPI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ
(Toronyház u. 3/B)

SZÍNHÁZ

Vándor-mondóka
Május 19., szombat 10.00
Az Új Nemzeti Kamara Színház előadása

XV. REFORMÁTUS  
ZENEI FESZTIVÁl

Május 24–27.
Bakáts tér–Ráday utca
További információ:  
www.rzf.reformatus.hu

 az FmK éS IntézményEI prOgramaJÁnLÓJa

Helló, Klári!
A MeGKöT – Mester Galéria és Közösségi Tér ad otthont 
május 29-éig a leövey Klára Gimnázium rajz és média 
szakos diákjai tárlatának, akik híres művészek  
munkáira és gondolataira reflektáltak.

A május 3-i megnyitón megjelenteket Vincze 
Angéla, a MeGKöT művészeti vezetője üd-
vözölte, majd Kubus Kata Virág és Dányi 
Emese hegedűjátéka következett. Kállay 
Gáborné köszöntőjében a művészeti nevelés 
fontosságára hívta fel a figyelmet, amely 
fejleszti a gondolkodást, a koncentrációt, 
a kreativitást, megtanít az alkotás örömére, 
a harmóniára, érzékennyé tesz és erősíti az 
identitástudatot. Az alpolgármester hang-
súlyozta: Ferencváros kulturális koncepci-
ójának kiemelt célcsoportja az ifjúság, az 
önkormányzat ezért adta át tavaly a Pince-
galériát a fiataloknak. Végül azt kívánta a 

diákoknak, hogy ma-
radjanak művészek 
felnőttkorukban is – 
akár úgy, hogy meg-
találják azt a területet 
az életükben, amely-
ben művészi szinten tudnak tevékenykedni. 

A Helló, Klári! című tárlatot Somogyi-
Rohonczy Zsófia nyitott meg. A művé-
szettörténész elmondta, a kiállított művek 
nagy része úgynevezett parafrázis, melyek 
kiindulási alapja egy már létező művészeti 
alkotás (kép, fotó vagy szobor), amit más 
eszközökkel vagy más stílusban újraalkot-

tak. Zsófia az alkotásokat szemlélve sok-sok 
követendő példát látott. Olyan fiatalokat, 
akik érzékelnek, gondolkodnak, értelmeznek 
és megkérdőjeleznek, akik bátran nyúlnak 
különböző műfajokhoz. Végül reményét fe-
jezte ki, hogy ez a nyitottság és bátorság vé-
gigkíséri mindannyiuk alkotói munkásságát.

(forrás: ferencvaros.hu)
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JOga Van tuDnI!

rEnDŐrSégI HÍrEK 

Az átruházás és az elbirtoklás
A tulajdonszerzésnek az egyik leghétköz-
napibb és leggyakrabban előforduló módja 
a dolog tulajdonjogának átruházással való 
megszerzése. Ingó dolog esetében ehhez 
az átruházásra irányuló szerződésen felül a 
dolog birtokának átruházása is szükséges. 
Ingatlan tulajdonjogának átruházással való 
megszerzéséhez az adott szerződés vagy más 
jogcímen felül a tulajdonjog átruházásának 
az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése 
szükséges.

Átruházással kizárólag a dolog tulajdo-
nosától lehet a tulajdonjogot megszerezni, 
ez alól egy kivétel van, a kereskedelmi for-
galomban jóhiszeműen és ellenérték fejé-
ben történő átruházás (azaz olyan eladótól 
vásárolnak, aki az adásvételi szerződést 
jogszerűen folytatott, üzletszerű gazdasági 
tevékenysége körében, saját nevében köti 
meg), mert ilyenkor a szerző megszerzi az 
ingó dolog tulajdonjogát akkor is, ha az át-
ruházó nem volt tulajdonos.

Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdon-
jogát, aki a dolgot ingatlan esetén tizenöt, 
ingó dolog esetén tíz éven át sajátjaként, 
szakadatlanul birtokolja. Az elidegenítési 
és terhelési tilalom fennállása nem zárja ki 
az elbirtoklással való tulajdonszerzést, ha az 
elbirtoklás feltételei egyébként fennállnak. 
Nem csupán az egész dolog, hanem egyes 
esetekben a dolog bizonyos tulajdoni há-
nyada is elbirtokolható. Az új birtokos saját 
elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja 
azt az időt, amely jogelődjének birtoklása 
idején már elbirtoklási időnek minősült (pl. 
gyermek az apa birtoklását). Ha valaki bűn-
cselekménnyel vagy erőszakos, alattomos 
úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás 
útján nem szerez tulajdonjogot!

Fontos tudni, hogy az ingatlan tulajdonjo-
gát elbirtoklás útján nem lehet megszerezni, 
ha az elbirtoklás feltételei a föld egy részé-
re vonatkozóan állnak fenn, és a föld nem 
osztható meg.

Ha a tulajdonos menthető okból nincs ab-
ban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait 
gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől 
számított egy évig az elbirtoklás akkor sem 
következik be, ha egyébként az elbirtoklási 
idő már eltelt, vagy abból egy évnél keve-
sebb volna hátra.

Az elbirtoklás akkor szakad meg (vagyis 
az elbirtoklási időnek addig eltelt időtartama 
nem vehető figyelembe), ha:

• a tulajdonos bíróság útján a dolog ki-
adását követeli

• a tulajdonos tulajdonosi jogát gyako-
rolja a dologgal kapcsolatban 

• ha a birtokos a birtokot akaratán kívül 
elveszti, és azt egy éven belül nem 
szerzi vissza, vagy egy éven belül nem 
kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb 
birtokosa a dolgot adja vissza

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

Ékszerbolti rablót keres a rendőrség
A biztonsági kamerák felvételei alapján 
azonosították Domján Tibort, aki április 
24-én ki akart rabolni egy Ferenc kör-
úti ékszerboltot. A férfi fényes nappal 
rontott be a IX. kerületi üzletbe, ahol az 
alkalmazottat egy késsel megfenyeget-
te, és pénzt, illetve ékszereket követelt 
tőle. Az eladó azonban határozott fellé-
pésével megakadályozta a rablást, így az 
elkövető zsákmány nélkül menekült el a 
helyszínről. Domján Tibor 36 éves, kö-
rülbelül 180 centiméter magas, vékony 
testalkatú, rövid hajú. A bűncselekmény elkövetésekor fekete 
nadrágot, fekete pólót és fekete cipőt viselt. A IX. kerületi rend-
őrkapitányság kéri, hogy aki a felvételen látható férfi tartózkodási 
helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval 
rendelkezik, névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést 

az ingyenesen hívható 06/80/555-111-es „Telefontanú” zöld-
számon, vagy a 107-es és 112-es központi segélyhívó számok 
valamelyikén.

Fél nap alatt két dílert fogtak el
A IX. kerületi rendőrkapitányság munkatársai házkutatást tar-
tottak április 25-én délután a 19 éves B. Dániel lakásán, mert 
információ merült fel arra vonatkozóan, hogy ott rendszeresen 
kábítószert árul. A nyomozók az ingatlanban több mint egy kilo-
gramm zöld növényi származékot, 214 kábítószergyanús tablettát, 
26 gramm fehér kristályos port, több millió forint készpénzt és 
valutát találtak. Ezután beazonosították a 24 éves budapesti S. 
Bencét, akitől B. Dániel korábban a drogot vette. A ferencvárosi 
rendőrök a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztállyal együttműködve 
másnap hajnalban, XVI. kerületi házában S. Bencét is elfogták, 
akitől további 20 darab amfetamintartalmú tablettát foglaltak le. 
A nyomozók a két férfit kábítószer-kereskedelem bűntett miatt 
gyanúsítottként hallgatták ki.

CSERE vagy ElADÁS! Fonyódon, 
azonnal kiadható vagy beköltözhető, 
központi helyen lévő, 1. emeleti, 78 
nm-es, 3 szobás, erkélyes, felújított, 
összkomfortos, garázsos, kertes, klímás 
lakást CSERÉlNÉK Budapest IX. ke-
rületi, min. 1,5 szobás lakásra. Allure 
Residence lakópark előnyben! A lakás a 
Balatontól, üzletektől néhány percre van. 
Érdeklődni: 06/20/493-9011.

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

19–20. századi magyar és külföldi mű-
vészek festményeit keressük megvétel-
re készpénzért gyűjtők, befektetők részé-
re. Nemes Galéria, 1024 Bp., Szilágyi 
Erzsébet fasor 3. Tel.: 06/1/302-8696, 
mobil: 06/30/949-2900, e-mail: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu

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

Kéménybélelés, szerelt kémény építése, 
kondenzációs kazánok bekötése, szakvé-
lemény ügyintézése.  
Tel.: 06/30/680-6814.

aprÓHIrDEtéS
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Tisztelt Ferencvárosi Lakók!
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjólé-
ti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 
tájékoztatja a lakosságot, hogy a Nemzeti 
Közművek Áramszolgáltató Zrt. (korábban 
ELMŰ, továbbiakban NKM Áramszol-
gáltató) ügyintézése (szabályzata) néhány 
ponton módosult. Alábbiakban összefog-
laltuk a szerződést kötni vagy módosítani 
szándékozó fogyasztók többségét érinthető 
legfontosabb tudnivalókat.

Előrefizetős és normál  
mérőórák felszerelésének feltétele  
és ügyintézése
• Védett fogyasztók esetén az előre-

fizetős mérőóra szerelési költsége a 
szolgáltatót terheli. 

• Normál mérőóra cseréje előrefizetősre, 
illetve fordítva: 8684 Ft.

• Előrefizetős mérőóra személyesen 
igényelhető bármelyik NKM Áram-
szolgáltató ügyfélszolgálati irodá-

ban a „Nyilatkozat előrefizetős mérő 
igényléséhez” nyomtatvány helyszíni 
kitöltésével. Ezen kívül az igénylőnek 
rendeznie kell az első feltöltés össze-
gét (50 kWh = 1800 Ft).

Szabványosítás
Amennyiben a felhasználási helyen elő-
zőleg kikapcsolás történt, mindenképpen 
szükséges a mérőhely szabványosítása. 
Kikapcsolás és mérőleszerelés után a 
visszakapcsoláshoz – formanyomtatvány 
kitöltésével – új igénylés szükséges. A szol-
gáltató az igénybejelentő megérkezése után 
egy műszaki-gazdasági tájékoztatót küld, 
amely tartalmazza a becsült költségeket 
is. A szabványosítást kizárólag az NKM 
Áramszolgáltatóval szerződésben álló 
villanyszerelő szakember végezheti el. A 
mérőhely szabványosításának költsége a 
szerződő felet (ügyfelet) terheli. 

Szerződéskötés
Az NKM Áramszolgáltatóval való szerző-
dés megkötésénél a szerződő félnek igazol-
nia kell a tulajdonjogát, bérlő esetén pedig 
a lakásbérleti szerződést és a tulajdonos 
(önkormányzat) hozzájáruló nyilatkozatát 
kell bemutatni.

Visszakapcsolásnál – mivel kikapcsolás-
kor megszűnik a szerződés – mindig az új 
szerződött félnek kell fizetnie a visszakap-
csolás díját, függetlenül attól, hogy koráb-
ban ki volt a szerződött fél. Ez a szerződés 
megkötésének feltétele. 

Amennyiben tájékoztatásunkkal kapcso-
latban további kérdése van, kérjük, hívja a 
FESZGYI Díjhátralék-kezelési Csoportját 
a 06/1/216-0167-es, vagy közvetlenül a 
szolgáltatót a 06/1/238-3838-as, illetve 
(saját mobilhálózatának megfelelő előhí-
vószámmal) a 06/20/30/70/978-5611-es 
telefonszámon.

FESZGYI vezetősége

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

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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FErEnCVÁrOSI gÓLyaHÍr rEJtVény

Farkas richárd 
(2017. szeptember 3.)

Varga Mihály  
(2017. augusztus 16.)

KÖZÖSSÉG

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

Horvát nicolas renátó  
(2017. augusztus 15.)

Zun marcell 
(2018. január 8.)


