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Főhajtás a forradalom hősei előtt

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékező programsorozat idén a ferencvárosi emlékhelyeket érintő sétával indult. Az ünneplők koszorúztak az Angyal István téren, az Üllői úti Kilián laktanyánál és a Maléter Pál-emlékműnél, valamint a Tompa utcában. A túra vége a Tűzoltó utcai Salkaházi Sára parkban lévő emlékműnél volt.
A polgármester itt elmondott beszéde szerint ’56 legfontosabb üzenete, hogy ki kell állni a magyar szuverenitásért,
és hinni kell abban, hogy a sorsunkért mi magunk vagyunk a felelősek.
Bácskai János polgármester ünnepi felszólalásában arra emlékeztetett, hatvankét
esztendővel ezelőtt ezen a helyen is véres
harcok folytak. Fiatal munkások, értelmiségiek, diákok fogtak fegyvert a kommunista
elnyomás ellen. – „Ti éljetek, nevessetek
teli szájjal, mert mi is így akartunk élni!”
– idézte a Tűzoltó utcai felkelőparancsnok, Angyal István búcsúlevelének sorait,
melyek arról tanúskodnak, hogy az akkor

élt bátor felkelők is a – számunkra oly
természetes – szabadságra és biztonságra
vágytak.
Elmondta, a Tűzoltó utcai csoport a mai
Salkaházi Sára park helyén, a Tűzoltó u.
36–38. szám alatti autógarázsban alakult,
és a végsőkig kitartott a hatalmas túlerővel
szemben. A polgármester idézett a hírhedt
Tutsek Ignác-féle vérbíróság eredeti jegyzőkönyvéből is, mely szerint az ellenfor-

radalmi egység katonai irányítója, Erdélyi
József fegyvereseivel együtt megszállta az
Örökimádás Templomot és a környező házakat, majd onnan folytatták a csatát a szovjet csapatok ellen. A harcok olyan hevesek
voltak, hogy a házak földig rombolódtak, de
a hatalmas terméskövekből épült templom
is súlyosan megsérült.

Folytatás a 2. oldalon

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlekedési tanácsai mindenszentek idejére. 14. oldal

KOMPETENCIA

ÖNVALLOMÁS

BŐVÍTETT KAPACITÁS

Társadalmi és vállalkozói
készségek az iskolában címmel
Ferencvárosban indít új oktatási
programot a British Council.

Kopeczky Lajos sportújságíró,
egykori tévés mesélt színes
karrierjéről, a Fradiról és
magánéletéről.

November 1-jétől a Bakáts
téri kormányablak veszi át
a Koppány utcai Tescoban működő
kormányablak feladatait.
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FERENCVÁROS
Folytatás az 1. oldalról

Az eseményen felszólalt a Köztársasági
Arany Érdemkereszttel és a Ferencváros
Bárány János díjával kitüntetett vitéz Rajna
Tibor, a Tűzoltó utcai felkelők akkor 17 éves
helyettes parancsnoka is. A „Szöszi” néven
emlegetett forradalmár harci tapasztalatok
híján odáig jutott, hogy az akkori kormány

MEGEMLÉKEZÉS
tagjaival folytatott tárgyalásokat, írt alá
a fegyverszüneti egyezményt és tette közhírré ezt a rádióban. A szabadságharc élő hőse
a Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános
Iskola jelen lévő alsós tanulóinak azt kívánta, lelkükben bontson virágot a hazaszeret,
a szabadságvágy, és felnőve méltó utódai
legyenek a mártíroknak, akik a mi szabadságunkért adták életüket. Az ünnepségen Kara-

jos Gábor színművész elszavalta Reményik
Sándor: Eredj, ha tudsz! című versét, majd
a megjelent pártok és szervezetek elhelyezték az emlékezés gyertyáit és koszorúit az
’56-os emlékműnél.
A részt vevő sokaság ezután átvonult
az FMK-ba, ahol átadták a két esztendeje, a forradalom 60. évfordulóján alapított
Ferencváros Bárány János díját, amellyel
’56-os helyi hősöket tüntetnek ki. Az elismerést ezúttal Elekes Géza, a Politikai
Foglyok Országos Szövetségének ferencvárosi elnöke vehette át Bácskai Jánostól
és Magos Bencétől, Ferencváros nemrégiben megválasztott ifjúsági polgármesterétől. Elekes Géza erdélyben élő családját kilenc testvérével együtt 1950-ben,
a romániai kommunista hatalomátvételt követően telepítették ki. A forradalom utáni
romániai megtorlás őt is elérte: 1958-ban
letartóztatták, hadbíróság elé állították, ám
végül ártatlannak nyilvánították. Az egyetemről azonban kétszer is kizárták. 1966-ban
települt át Magyarországra, a ’80-as évektől
nyugdíjazásáig a Teleki Blanka Gimnáziumban tanított.
Az ünnepség fényét az Erdődy Kamarazenekar fellépése, valamint a Molnár Ferenc
iskola diákjainak színpadi előadása emelte.
			
T. D.

Az aradi vértanúkra emlékeztek

Ferencváros Önkormányzata október 5-én ünnepélyes megemlékezéssel tisztelgett az 1848–49-es szabadságharc leverését követő megtorlás áldozatai előtt. A Czuczor utcai emléktáblánál a polgármester arról beszélt, az aradi vértanúk
hősiessége ma is erőt ad ahhoz, hogy saját kezünkbe vegyük sorsunk irányítását.
– Több mint száz esztendeje emlékezünk azokra a ’48-as forradalmi
mártírokra, akiket kegyetlenül megölt a császári terror. 1849. október 6-án a császári-királyi hatóságok tizenöt vértanút végeztek ki:
Batthyány Lajost, az ország első felelős miniszterelnökét, valamint
a kóspallagi Fekete Imre gerillaszázadost Pesten, a tizenhárom tábornokot pedig az aradi várban – kezdte felszólalását Bácskai János,
emlékeztetve a jelenlévőket, hogy 17 éve, a nemzeti gyásznapon
fejet hajtunk azon 128 áldozat előtt is, akit a szabadságharc közben
vagy leverésekor végeztek ki. Hozzátette, az Aradi Tizenhárom emléke időről időre egy új kezdethez adott erőt, önbizalmat és reményt
egy sokszor kisemmizett,
ám gerincét soha el nem
vesztő nemzetnek.
– Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
egy modern, független,
polgári Magyarországért
folyt. Egy olyan országért, amelyben minden
lakos biztonságban, szabadságban, jólétben élhet.
Mi, magyarok már akkor
sem akartuk, hogy mások
mondják meg, hogyan kell
élnünk. A saját kezünkbe
vettük sorsunk irányítását,

még azon az áron is, hogy elbukhatunk – jelentette ki a városvezető,
aki szerint ilyen hősies elszántság kell ahhoz, hogy egy nemzet
fennmaradjon.
A polgármester az esemény helyszíneként szolgáló utca névadóját,
Czuczor Gergely tudós-költőt is méltatta, aki bencés papként írta
meg Riadó című hazafias versét, amely Petőfi Nemzeti dala után a
szabadságharc leghatásosabb költeményének bizonyult, és amelyért
hosszú börtönbüntetésre ítélték.
Lázár Balázs színművész szavalata és Csörsz Rumen István régizenész tekerőlanton előadott balladája után az önkormányzat, a
pártok és hagyományőrző
szervezetek képviselői
gyújtottak gyertyát a hősökért, valamint elhelyezték
az emlékezés koszorúit az
emléktábla alatt.
A koszorúzást megelőzően a Pinceszínház is
megemlékezett a szabadságharc mártírjairól: az
Aradi Tizenhárom utolsó
napjairól és búcsúleveleiről Lázár Balázs, a teátrum
irodalmi referense beszélgetett Kedves Gyula hadtörténésszel.
T. D.
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Dandár, a legkedvezőbb árú
budapesti fürdő
A budapestiek kivételesen szerencsés helyzetben vannak,
hiszen a fővárosban kilenc termálfürdőben élvezhetik a
gyógyvíz jótékony hatását. A IX. kerületi Dandár fürdő
talán a legkevésbé ismert ezek közül, pedig bel- és kültéri
medencékkel, szaunákkal, családias hangulattal, és nem
utolsósorban igen kedvezményes árakkal várja vendégeit.

1928-ban a Városi Tanács határozata alapján minden budapesti
kerületben ún. népfürdőt kellett létesíteni, hogy az emberek számára
olcsón biztosíthassák a higiéniához elengedhetetlenül szükséges fürdési lehetőséget. A Dandár Gyógyfürdő volt az első ilyen nép- vagy
tisztasági fürdő. Az 1971-ben bezárt fürdőt 1978-ban nyitották újra,
immáron gyógyfürdőként. Ekkor még tartálykocsival szállították
ide a gyógyvizet a Széchenyi, majd a Paskál fürdőből.
A Dandár fürdő ma már saját kúttal rendelkezik, amelyből az
ízületek degeneratív betegségeinek kezelésére, valamint idült és
félheveny ízületi gyulladások, porckorongsérv és idegzsábák gyógyítására kiválóan alkalmas, nagyon jó minőségű gyógyvíz tör a
felszínre. 2014-ben nagyszabású átalakításokat hajtottak végre a
fürdőben, melyek a szolgáltatások körének bővítését eredményezték.
A zárt udvarban két különböző hőfokú (36 és 38 oC-os), élményelemekkel ellátott, termálvizes medencét hoztak létre, amelyek gőzölgő
vizükkel a hűvösebb, őszi napokon is garantáltan feledhetetlen
perceket szereznek a vendégeknek. A pinceszint pedig wellnessrészleggé alakult át, ahol igényesen kialakított szauna, gőzkamra,
merülőmedence és pihenőhelyiségek találhatók.

Az OEP által támogatott gyógykezelések közül elérhető a gyógyvizes gyógymedence- és kádfürdő, a víz alatti vízsugármasszázs,
a szénsavas kádfürdő, valamint az orvosi gyógymasszázs. Ezeket
a kezeléseket szakorvosi beutalóval vehetik igénybe a vendégek.
A Dandár fürdőben a normál belépő ára is pénztárcakímélő, hiszen
ez a legkedvezőbb árú budapesti fürdő, ahol számos kedvezmény
is rendelkezésre áll. A délutáni belépő mellett kedvezőbb áron
vásárolhatnak jegyet a nyugdíjasok és a diákok, akik a belépő
árának közel 30 százalékát megspórolhatják, ha az iskola vagy egy
átbulizott éjszaka után ebben a fürdőben ejtőznek. Azok pedig, akik
kevesebb időt tudnak a fürdőben tölteni, 2 órás termál- vagy 2 órás
kombinált jegyet is válthatnak.
További információ: www.dandarfurdo.hu
(x)

Ford Kuga

A hirdetés
felmutatójának
új jármű rendelése
esetén egyedi
kedvezményt
adunk!

5 799 000 Ft-tól*

*Business Technology 1,5l EcoBoost
150 LE EUR6.2 2WD M6,
Ford Credit finanszírozással

*Az ajánlat a Márkakereskedések készlete erejéig megkötött vevőszerződésekre, Ford Credit finanszírozás igénybe vétele esetén érvényes.
Az ajánlat és az akciós finanszírozás részleteiről az Auto-Fort Ford márkakereskedések adnak további felvilágosítást! A képen látható autó
illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül
ajánlattételnek. Környezetvédelmi információk: CO2-kibocsátás 137-209 g/km. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 5,2-9,1 l/100 km.

1044 Bp., Váci út 66-72.
T: 06 1 452 9710
autoszalon.vaci@autofort.hu

1097 Bp., Könyves K. krt. 3.
T: 06 1 452 97 20
autoszalon.konyves@autofort.hu

1215 Bp., Védgát u.45.
T: 06 1 277 37 55
autoszalon.csepel@autofort.hu
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Vakságot okozhat
a cukorbetegség szövődménye

A diabéteszes retinopátia a cukorbetegség egyik legsúlyosabb szövődménye. Hatására kóros elváltozások jönnek létre
a látóhártya kis ereiben, ami látáskárosodáshoz, hosszú távon pedig vaksághoz vezethet, bár a kórkép kialakulása megfelelő táplálkozással, rendszeres vércukorméréssel, testmozgással és évenkénti szemfenékvizsgálattal megelőzhető lenne.
– A mintegy 800 ezer ismert hazai cukorbeteg közül több mint 32 ezer ember vak
vagy súlyosan látássérült, a számuk pedig
folyamatosan nő, évente megközelítőleg
további ezer érintett veszíti el látását a diabétesz miatt – ismertette a statisztikát Nagy
Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója. Hozzátette:
noha megfelelő prevencióval 95 százalékban
megelőzhető lenne a látásromlás vagy vakság, az egyetem két évvel ezelőtt végzett
országos felmérése szerint a cukorbetegek
közel egyharmada soha nem volt szemészeti
szűrésen.
A diabéteszes retinopátia kiváltó oka, hogy
a cukorbetegség miatt sérülnek a kis erek, a
kapillárisok érfalai elvékonyodnak, áteresztővé válnak vagy elzáródnak, valamint új
erek keletkeznek, amelyek gátolják a retina

működését. A szövődménybetegség alattomosan és folyamatosan rombolja a látást, az
érintetteknek eleinte semmilyen panaszuk
nincs, többnyire csak akkor figyelnek fel a
retinopátiára, amikor a kór már előrehaladott
állapotban van, és jelentkeznek a látászavarok. A tárgyakat gyakran csupán homályosan
látják, ha pedig a diabéteszes retinopátiában szenvedők szemének üvegtestjében
bevérzések keletkeznek, a páciensek hulló
koromhoz hasonlító fekete pontokat vagy
foltokat látnak. A kórkép általában azoknál
jelentkezik, akiknél hosszú ideje – legalább
5 esztendeje – fennáll valamilyen fokú cukorbetegség. Súlyossága egyénenként eltérő
lehet, a teljes látását a betegeknek csak egy
kis százaléka veszíti el.
A kórkép a páciens cukorháztartásának
rendben tartásával, rendszeres vércukor-

méréssel, megfelelő táplálkozással – a sok
szénhidrát, a túlzott gyümölcs és kenyér,
valamint a nagy mennyiségű zsíros ételek
kerülésével – és rendszeres testmozgással
megelőzhető. Mindemellett az egyik legfontosabb óvintézkedés az évenkénti szemfenékvizsgálat, rendszeres kontroll mellett
ugyanis meggátolható, hogy egy nagyobb
vérzés vagy retinaleválás miatt hirtelen, akár
egyik hétről a másikra látásvesztés történjen. A retinopátia kezelésének alapvető és
elsődleges eszköze a lézer. A kezelés során
a retinára irányított lézersugarak elpusztítják
az újonnan képződött ereket, és elzárják a
folyadékot áteresztő kóros kapillárisokat.
Az időben elvégzett beavatkozás kivédheti
a jelentős látásromlást.
(forrás: Semmelweis Egyetem)

Fesztivál az egészséges táplálkozás jegyében
Sokféle programmal, egymást sűrűn váltó előadásokkal és tréningekkel várta a III. ÉletMiNŐség Fesztivál az érdeklődőket a Ferencvárosi Művelődési Központban (FMK) október 6-án. Az Egészséges Táplálkozásért Egyesület rendezvényét Ferencváros Önkormányzata is támogatta.
A fesztivál elején Lőrinczné Táborfi Julianna, az Egészséges Táplálkozásért Egyesület elnöke, Asztalos István, az ÉTREND Magyar
Konyhafőnökök Egyesületének elnöke, Darnói Tibor holisztikus orvos és Roszik Péter
címzetes egyetemi docens
mondott köszöntőt. Kállay Gáborné Hippokratész
ókori görög orvos bölcsességével kezdte beszédét:
„Táplálékod legyen az orvosságod, orvosság legyen
a táplálékod”. – Szervezetünk ellenállóképessége
a folyamatosan megújúló
sejtek minőségétől függ,
melyeket testünk az elfogyasztott táplálékból állít
elő – folytatta Ferencváros alpolgármestere, aki a
nők szerepét, felelősségét
hangsúlyozta abban, hogy
jó minőségű, megfelelő alapanyagokból készült ételeket tegyenek a család asztalára. Egyúttal örömét fejezte ki, hogy a főváros
gasztronómiai térképén előkelő helyen szereplő IX. kerület igényes éttermeivel, illetve a Nagyvásárcsarnok kitűnő portékáival
minden lehetőséget megad a korszerű és egészséges táplálkozás
biztosítására.

Bíró Krisztina, az EMMI Egészségpolitikai Főosztálya képviseletében a civilizációs betegségekre fókuszálva tájékoztatta
a résztvevőket a magyar lakosság egészségi állapotáról, majd Darnói Tibor tartott előadást
a tudatos gyógyulásról, mely
során rámutatott a testi-lelki-szellemi törvényszerűségekre, melyek a betegségek
hátterében állnak.
A szünet után Bardócz
Zsuzsa egyetemi tanár, az
MTA doktora járta körül a
táplálkozás-környezet-egészségügy-prevenció témakört,
végül Roszik Péter címzetes
egyetemi docens ismertette
az organikus termelés hazai
lehetőségeit és gyakorlatát,
az öko-ételkészítés előírásait. Kiemelte, hogy az úgynevezett bioalapanyagok,
vegyszermentes termékek és termények rengeteget számítanak
egészségünk megőrzésében, hiszen általuk ki lehet küszöbölni
a káros anyagok táplálékkal történő bevitelét szervezetünkbe.
A rendezvényen kiállítás, élelmiszer-bemutató és -kóstoló, tanácsadás, valamint konzultáció is segítette az érdeklődőket az egészséges
táplálkozás innovációinak megismerésében. (forrás: ferencvaros.hu)
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Szánalom helyett
értelmes segítségre van szükség

Egyre aktívabb szerepet vállal Ferencváros életében az idén januárban alakult Lámpás Klub, melynek köszönhetően
nagyobb figyelem irányul a kerületben élő látássérültekre. A Fehérbot Nemzetközi Napján az érintetteket Érdi Tamás
zongoraművész koncertjére hívták az FMK-ba. A rendezvényt a Csudafa Óvoda növendékeinek műsora is színesítette.
A Fehérbot Nemzetközi Napján, október 15-én a Ferencvárosi Mű- első komolyzenei hanglemezét. 2010-ben a Prima Primissima díjat,
velődési Központba (FMK) várták a kerületi látássérülteket, hogy két évvel később a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette át.
meghallgassák Érdi Tamás Beethoven-szonátákból összeállított A zongoristáról Szabó Magda Kossuth-díjas irodalmár így szólt:
zongorakoncertjét. Az 1964-ben kijelölt nap célja, hogy felhívják „Én csak írni tudok, ám Tamás ujjaival Isten üzen”.
a figyelmet a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére, valamint
Fodor Ágnes, a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi
szükségleteikre, integrációjuk fontosságára és elősegítésére. En- Regionális Egyesületének (VGYKE) elnöke elmondta, a legfontonek letéteményese Ferencvárosban
sabb feladat az érintettek integrálása a
az önkormányzat által is támogatott
többségi társadalomba, hogy minden
Lámpás Klub, melynek célja, hogy
látássérültnek legyen kapcsolódása
teljes élethez segítse a látássérültea látókhoz. Hozzátette, a Közösség
ket. A közösségteremtés és ismeretLámpásai klubok tagjai és mentorai
terjesztés mellett fontos eredmény
is ezért dolgoznak. Az elnök asszony
volt májusban a FUTÁR-távirányítók
kitűnőnek és példásnak nevezte
átadása, amelyeknek köszönhetően a
a VGYKE és Ferencváros együttműFUTÁR-kijelzők felolvassák a rajtuk
ködését, majd megköszönte az önkorközölt információkat, az erre alkalmányzat támogatását.
massá tett közlekedési lámpák pedig
Az Emberi Erőforrások Minisztériuhangjelzést adnak ki, így támogatva a
ma részéről Orsós Zsolt főosztályvebalesetmentes célbaérést. Kállay Gázető, vak paralimpikon, a Szolidaritás
borné alpolgármester köszöntőjében
Nagykövete üdvözölte a résztvevőket.
kiemelte: a zene híd, amely összeköti
Elmondta, egy ideális világban nem
a látássérültek és látók világát, a földit
lenne szükség anyák napjára, mert
és a földöntúlit, és szívet-lelket simomindenki tisztelné az édesanyákat,
gató élményt ad.
nem kellene a Magyar Dal napja,
„Nekem is van egy vak fiam, akit
mert a hazai előadók is hasonló népnem cserélnék el száz látóra sem” –
szerűségnek örvendenének, mint a
Érdi Szabó Márta és Érdi Tamás
ezek a legendás labdarúgó, Sándor
külföldiek, és nem lenne szükség a
Csikar szavai voltak egykor Érdi SzaFehérbot napjára sem. Egy ideális
bó Mártához, a fellépő zongoraművész édesanyjához. Érdi Tamás világban ugyanis természetes lenne, hogy egy látássérült ember is
koraszülöttként jött világra, és egy hibás inkubátorbeállítás miatt tanul, dolgozik, azaz a társadalom szerves részeként éli az életét.
vesztette el szeme világát. Ötévesen kezdett zongorázni, és hamar Kijelentette, e cél eléréséért kell tevékenykedni, és már óvodás-,
felfigyeltek rá: 15 esztendősen már Vásáry Tamás dirigálta, játszott kisiskoláskortól beszélgetésekkel, felvilágosítással kell támogatni
Kocsis Zoltánnal, 2005-ben pedig az ő koncertjén rögzítették a Müpa az integrációt. 					
M. K.
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Két generáció egy csapatban

Együtt küzdöttek a győzelemért ferencvárosi iskolások és nyugdíjasok október 17-én, az FMK-ban megrendezett helytörténeti vetélkedőn. Az önkormányzat ezzel az együttműködésen alapuló játékos megmérettetéssel is szeretné közelebb
hozni egymáshoz a két, távoli világot képviselő korosztályt.
Az eseményt Bácskai János polgármester nyitotta meg, majd rögtön
le is tesztelte a versenyzők tudását: gróf Széchenyi István 1828-as,
Lovakrul című könyvének bevezetőjéből idézett, a szerzőre elsőként helyesen tippelőnek pedig könyvjutalmat adott át. Elmondta,
kevesen tudják, hogy a József
Attila-lakótelep helyén egykor
lóversenypálya volt. Itt futott
először a legendás Kincsem, és
itt rendezték meg az ország első
lóversenyét is.
– A csapatmunka általában
működik, hiszen míg a fiatalok digitális kompetenciáikkal
járulnak hozzá a sikerhez, idősebb társaik helyismeretükkel
és megélt történelmi tapasztalatukkal erősítik a csapatot
– mondta el Lukács Emília,
a Ferencvárosi Helytörténeti
Egyesület vezetője, aki azt is

elárulta, a közös munka úgy összekovácsolja őket, hogy a verseny
végén előfordul a telefonszámcsere is. A vetélkedő résztvevőit
oklevéllel és helytörténeti csokival, a helyezetteket pedig könyvajándékkal jutalmazták.
Ferencvárosban 2001 óta egyedülálló helytörténeti nevelési
projekt működik, melynek alapját
a diákoknak szóló, egész tanévet
átívelő vetélkedősorozat jelenti.
A 12 tanár és múzeológus alkotta
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 2000-ben Mesélnek a ferencvárosi utcák címmel helytörténeti
kötetet szerkesztett, amely azóta
nemcsak hasznos tankönyv-kiegészítővé vált a kerületi iskolákban,
de ez adta az ötletet, hogy – ötödik
osztálytól egészen a középiskola
végéig – megmérettetéseket szervezzenek a témában.
T. D.

Új módszer fogja segíteni a diákok iskolai előmenetelét
A kerületi iskolák vezetői, illetve a kulturális, ifjúsági szervezetek képviselői részvételével október 17-én ismét megrendezték az Oktatási és Ifjúsági Kerekasztalt, amelyen összegezték a 2018/2019-es tanév legfontosabb feladatait, valamint
bejelentették, hogy a British Council Magyarországon elsőként Ferencvárosban indítja el új oktatási programját.
Az ülést Kállay Gáborné köszöntője nyitotta
meg, aki felsorolta az előző összejövetel
óta elért eredményeket, lezajlott projekteket. Kiemelte a nagy sikerű Ferencvárosi
Ádámok és Évák kezdeményezést, amely
jövőre 7 iskola 77 tanulója segítségével
Mátyás király korába kalauzolja majd el a
nézőket. Emlékeztetett a díjnyertes József
Attila mobilapplikációs sétára, amely már
angolul is hozzáférhető, valamint közölte,
hamarosan elérhető lesz a józsefvárosi önkormányzattal közösen kifejlesztett Pál utcai
fiúk elnevezésű séta is.
Az alpolgármester beszélt a Corvinus
Egyetem Turizmus Tanszékével kialakított
szoros együttműködésről, továbbá megemlítette, hogy a Kinizsi utca 12. szám alatt
hozzák létre a Károli Gáspár Református
Egyetem új komplexumát, az évek óta üresen álló Schöpf-Merei Kórház épülete pedig

gyógyszerésztudományi campusként születik újjá. Beszámolt a ferencvárosban történt,
ifjúságot érintő infrastrukturális fejlesztésekről is: a Kosztolányi Dezső Általános Iskola
40 százalékos önkormányzati finanszírozással kapott új tornatermet, befejeződött a Lobogó Jégcsarnok felújítása, zajlik a két éve
megnyílt H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi
Tér bővítése, és új lendületet kapott az Üllői
út 87. alatt működő Ferencvárosi Tanoda is.
Végezetül üdvözölte a Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK)
újonnan megválasztott vezetőit, majd megköszönte a leköszönő képviselők, tisztségviselők lelkes és odaadó munkáját, hiszen
szívüket-lelküket beletették a programok
szervezésébe.
A British Council az Egyesült Királyság
oktatással, művészetekkel és civil szférával
foglalkozó képviselete, amely Társadalmi

és vállalkozói készségek az iskolában címmel hirdet oktatási programot a IX. kerületben. Az elképzeléseket Jennie King és
Tarján Edina prezentálta. Elmondták, az
oktatási anyag már több országban működik, azonban Magyarországon – az Emberi
Erőforrások Minisztériumával együttműködésben – először Ferencvárosban fogják
kipróbálni. Hozzátették, azért esett a választásuk a kerületre, mert itt stabil szakmai
alapok és erős önkormányzat-iskolák közti
kapcsolat áll rendelkezésre. Cél a diákok
középiskolai előmenetelének segítése a 21.
században fontos kompetenciák: kreativitás,
problémamegoldás, kritikai gondolkodás
és kezdeményezőkészség fejlesztése által.
Fontos továbbá, hogy a program segítségével társadalmilag is hasznos mikroprojektek
valósulhassanak meg.
M. K.

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
A „deák” Közalapítvány pályázatai
A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány
pályázatokat hirdet a IX. kerületben élő
tehetséges, de anyagi okok miatt hátrányos
helyzetben lévő fiatalok részére az alábbi
kategóriákban:
• tanulmányi ösztöndíj a felsőoktatás

nappali képzésein tanuló fiatalok számára
• egyéni és csapatsportágban versenyszerűen sportoló egészséges vagy fogyatékkal
élő 12–19 éves fiatalok számára
• zenei tanulmányokat folytató 10–21 éves
fiatalok számára

A részletes pályázati anyagok megtekinthetők a www.ferencvaros. hu oldalon. További információkat Papula Évától kaphatnak
a 06/1/215-1077/262-es telefonszámon,
illetve a deakkoza@ferencvaros.hu e-mail
címen.
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Élet a díszletek között
Éppúgy rajong a színházért, mint a családjáért, munkájában pedig nem ismer tréfát. Darvasi Ilona jelmez- és díszlettervező, a Turay Ida Színház alapító igazgatója elhivatottságról és otthonról hozott értékekről mesélt a Szó és ember
irodalmi szalon legutóbbi találkozóján.
Darvasi Ilona 2000–2007-ig volt a Turay Ida Színház alapító igazgatója, 2007-től évekig a Soproni Petőfi Színházat vezette, majd
dolgozott a Csepeli Munkásotthon Kulturális Központ ügyvezető
igazgatójaként, 2012-től pedig ismét a Turay Ida Színház direktora
lett. Férje 2018-ig Nemcsák Károly színművész volt. Az igazgató
asszony alapvetően zárkózott típus, ritkán nyilatkozik a médiában,
így tisztelőinek különös örömet okozott, hogy elvállalta a beszélgetést. Topolcsányi Laura kérdésére elmondta, a két legfontosabb
dolog az életében a család és a színház. Tavaly született meg első
unokája a lányától, és már úton a második. Nagyobbik fia a Műszaki
Egyetemen tanul, és nagy színházrajongó, a legkisebb pedig katona,
aki a köztársasági elnöki palotát őrzi.
Ilona rengeteget dolgozik, 18 esztendeje a színháznak él. Kemény
vezetőnek tartja magát, aki sokat követel a kollégáitól, de magától
is. Erre szerinte azért van szükség, mert óriási felelősség magánteátrumot vezetni. – Rajtam múlik több mint száz ember munkája, ezért
fegyelmezettnek és előre gondolkodónak kell lennem – mondta, ám
aki ismeri, tudja, hogy a külső keménység érzékeny belsőt takar.
Személyisége határozta meg a színház arculatát is, amely azt a fajta
igényes szórakoztatást képviseli, mely a könnyedség mellett mindig
megérinti a néző szívét és lelkét. A teátrum emellett gyerekeknek
szóló programokat is szervez, és igyekszik bevonzani a hátrányos

helyzetű nézőket is. Mióta a korábban vándorszínházként működő
Turay kőépületet kapott a Kálvária téren, az ékszerdobozra hasonlító
enteriőr is Darvasi Ilona tervezői stílusáról árulkodik.
A művésznő egyik legszemélyesebb történetébe is beavatta a
közönséget. Hatodik gyermekként öt bátyjával együtt rendkívül
szegény családban élt. Egy alkalommal nagyon szeretett volna
még egy kis teát kérni kedvenc bögréjébe, de nem kapott, mert
a cukor is elfogyott. Ez az ütött-kopott bögréje ma is megvan, és
arra figyelmezteti: mindent meg kell becsülni az életben. Takarékos személete munkájában is megmutatkozik: igyekszik minden
díszletelemet, jelmezt újrahasznosítani, átalakítani és felhasználni.
T. D.

Tanúságtétel a házasságkötő teremben
A Roma nem Roma Nők Akadémiája elnevezésű sorozat részeként megrendezett beszélgetésen Csemer Csabáné tett
tanúbizonyságot hitéről és a nehézségeken átívelő szeretetről. Az október 17-i rendezvényen Farkas Zsolt, a Khamoro
Budapest Band vezetője gitározott és énekelt.
Kállay Gáborné köszöntőjében Máté evangéliumából idézett: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és
kövessen. Aki meg akarja menteni életét,
elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az
megtalálja”. Az alpolgármester minden jelenlévőt arra kért, hogy nyitott szívvel és

nagy szeretettel hallgassa meg Ágnes tanúságtételét.
Oláh Anna, Ferencváros Önkormányzatának esélyegyenlőségi referense volt a beszélgetőpartnere Csemer Csabánénak, akit
régóta ismer. Ágnes elmesélte, egy olyan
cigány családban nőtt fel, ahol szüleitől mindent megkapott, egy dolog
kivételével: templomba sosem mentek. Fiatalon került
össze szegény roma családból származó férjével, akitől három gyermeke született. Mátraverebélyen élnek,
22 esztendeje nyitottak egy
élelmiszerboltot, később
pedig egy dohányboltot is.
Fia 2009-ben egy munkahelyi baleset során életét vesztette, egy kislányt
maradt utána árván. Ágnes
ekkor összeomlott, és nyugtatókon élt. Ezalatt férje
vitte a boltot, mindenben
támogatta, rendszeresen
imádkozott az ágyánál. A

család szétesett, gyermekei és unokái egyre
kevesebbet látogatták őket. Egy idő után
rájött, hogy össze kell szednie magát, és
talpra kell állnia. Születésnapján, ami épp
Feltámadásra esett, azt gondolta, új életet
kell kezdenie. Ekkor tért meg, férje hite és
szeretete segítette át a tisztuláson, megújuláson. A család is helyrejött, az unokák minden
hétvégén náluk vannak, annyira jól érzik
ott magukat.
Férje a vállalkozás mellett önkormányzati
képviselő, és mindketten részt vesznek a
cigánypasztorációban. E missziójuk során
jó példát kívánnak mutatni a raboknak arra,
hogy tisztes munkával, hittel és szeretettel
igenis lehet teljes, becsületes életet élni. A
mátraverebélyi romák körében köztiszteletnek örvendenek, hiszen látják példás házasságukat és a minden nehézségen átsegítő
hitüket.
Nyugdíjazása után a mátraverebélyi Ceferino Házba szeretne új életet vinni, hisz sajnos sok a drogos fiatal, lenne bőven teendő.
Ágnes üzenete: figyelni kell egymásra,
mindezt sok hittel és Isten szeretetével
megélve.
(forrás: ferencvaros.hu)
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Balázs Krisztián olimpiai bajnok!
Szenzációsan szerepelt a Buenos Airesben rendezett ifjúsági olimpián Balázs
Krisztián, a Ferencváros tornásza. A zöld-fehérek kiválósága tagja volt
az aranyérmet nyert vegyes csapatnak, majd ezüstérmet szerzett talajon
és bronzot nyújtón.
A Fradi 2002-es születésű, rendkívül tehetséges tornásza sérült jobb bokával állt
rajthoz Argentínában. Először az egyéni összetettben versenyeztek a fiatalok,
és Balázs Krisztián már az elején remek
teljesítményt nyújtott. Talajon a hatodik
legmagasabb pontot kapta, ezzel bejutott
a szer döntőjébe. A harmadik napon ismét
nagyszerűen tornázott, korláton ötödik lett,
így bekerült a fináléba. Krisztián a nyári,
Glasgow-ban rendezett junior-Európa-bajnokságon nyújtón a második helyen végzett, most az akkori pontszámát felülmúlva
másodikként vívta ki a döntőbeli szereplést.
A Kiki becenevű ferencvárosi tornász kilencedik lett az egyéni összetettben, így négy
fináléban is érdekelt volt a folytatásban.
A nap végén egy különleges versenyt is
lebonyolítottak. Az addig elért eredményeik
alapján 12 fős csapatokba sorsolták össze a
különböző szakágakban – torna, ritmikus

gimnasztika, sportakrobatika, trambulin –
pódiumra lépő sportolókat. A ferencvárosi
tornász a négyszeres olimpiai bajnok, Simona Biles nevét viselő együttesbe került, így
neki is köszönhetően a csapat aranyérmet
nyert!
A sportoló sérült bokájának állapota a
folyamatos terhelés miatt egyre rosszabb
lett, ám a talaj döntőjében így is remekelt,
csupán 0,033 ponttal kapott kevesebbet,
mint a győztes, összetettben is bajnok japán
tornász, és ezüstérmet vehetett át. Korláton két kisebb hibát vétett, ezzel együtt is
érmes lehetett volna, de a leugrást nem
bírta a lába, így végül hat tized hiányzott
a dobogóhoz, és hetedikként zárt. Nyújtón
tökéletes gyakorlatot mutatott be, a leérkezés is jól sikerült, ám hiába kapta ő a
legmagasabb kiviteli pontszámokat, japán
és brazil riválisai anyagerősebb produkciójukkal megelőzték, így Balázs bronzérmet

Balázs Kriszián és Nagy Zoltán
szerzett. Az összetettben érthetően hátrébb
csúszott, a 16. helyen fejezte be az ifjúsági
olimpiát.
Nagy Zoltán tanítványa a verseny után
arról beszélt, fel sem merült benne, hogy
fájós bokája miatt bármelyik számot is feladja. Hiába, aki napról napra Fradi-címeres
trikóban edz…
M. S.

Együtt a Suli Programért
A Ferencvárosi TC 2015 őszén indította el a Fradi Suli Programot (FSP), amelynek egyik legfőbb célja, hogy eredményeik és
emberi tulajdonságaik alapján hiteles zöld-fehér sportolók hívják
fel a gyerekek figyelmét a tanulás és a sportolás összhangjának
fontosságára. Másik lényeges eleme a fair play jelentőségének
hangsúlyozása, a fiatalok motiválása a fair play szabályainak
betartására nemcsak a sportban, hanem az élet minden területén.
A Fradi Suli Program részeként eddig százötvennél is több
oktatási intézménybe jutottak el a ferencvárosi sportolók, ahol
közel negyvenezer fiatal ismerhette meg őket, illetve a progra-

mot. Tavaly az FSP Fair Play-díjat kapott a Magyar Olimpiai
Bizottságtól.
A legfrissebb hír, hogy az FTC és a Magyar Diáksportszövetség
(MDSZ) együttműködési megállapodást kötött a Fradi Suli Programmal kapcsolatban. A jövőben az MDSZ szakmailag támogatja
a programot, részt vesz bizonyos elemek kidolgozásában. Elsőként az FSP-ben megvalósuló kézilabda- és labdarúgás-centrikus
testnevelésórák fejlesztésében működnek együtt a Ferencváros
és a szövetség szakemberei.
MS

Dupla arany a szőnyegen
Nagyszerűen sikerült október első fele Szabados Noéminek, a Ferencváros ifjú birkózójának. A zöld-fehérek tizenhét
esztendős tehetsége először a kadet-, majd a juniorkorosztályban nyert magyar bajnoki címet, utóbbi versenyen Kardos
Zsófia is aranyérmes lett.
A Soroksári Sportcsarnokban rendezték meg a kadet szabadfogású és női országos bajnokságot. A hölgyeknél a májusi szkopjei
Európa-bajnokságon ezüstérmes Szabados Noémi (képünkön) 65
kg-ban versenyzett, és a tavalyi, 70 kg-os súlycsoportban aratott
diadala után ebben a kategóriában sem talált legyőzőre. A +73
kg-ban birkózó Vajó Bernadett bronzérmet szerzett. A férfiaknál
Borszéki Tibor Bálint szerepelt a legjobban, a dobogó második
fokára állhatott fel.
Egy héttel később Kecskeméten léptek szőnyegre a juniorok, és
a 2001-es születésű Szabados Noémi itt is remekelt. A 65 kg-osok
között bajnok lett, csakúgy, mint a 72 kg-os súlycsoportban Kardos

Zsófia. Ebben a kategóriában
fradista házi döntő volt, Fülep Zsuzsanna Viktória lett az
ezüstérmes.
Ezen a hétvégén zajlott a kötöttfogású utánpótlás-csapatbajnokság is. A pesterzsébeti
Kruj Iván Sportcsarnokban
tizenhat együttes vett részt a
viadalon, a Ferencváros a hatodik helyen végzett. (ms)
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A Fradi-szív diadala

Emlékezetes mérkőzésen győzte le a Ferencváros női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában a norvég Kristiansand
együttesét. A hétgólos előnyből hátrány lett, majd újra vezetés, a végén a döntetlenért is izgulni kellett, ám Kovacsics
Anikó két másodperccel a dudaszó előtt a hálóba talált.
A bukaresti ötgólos vereség után az új hazai csarnokban, az Érd
Arénában fogadta a Ferencváros a norvég Vipers Kristiansandot.
A montenegrói válogatott, Djurdjina Malovic sérülés miatt hiányzott, és Klivinyi Kinga sem volt még teljes értékű harcos. Alaposan
egymásnak esett a két csapat,
a vendégek 3-3-ig tartották a
lépést a lendületes zöld-fehérekkel, majd fokozatosan
elhúzott a Fradi. Elek Gábor
tanítványai jól használták ki,
hogy a francia Bonaventura
ikrek szigorúan büntették a
norvégok durvaságait, hátul
pedig Bíró Blanka remekül
védett. A 16. percben hattal
vezetett a Ferencváros, majd
egy hosszabb gólcsend után
13-6-tal. A skandinávok hamar négyre csökkentették a
különbséget, de a 27. minutumban ismét héttel állt job-

ban az FTC. A hajrá a Kristiansandé volt, így 17-14-gyel mehettek
pihenőre a felek.
A szünet után sokáig rendre három-, négygólos volt a zöld-fehérek előnye. Aztán egy 5-0-ás rohammal az 51. percben átvették a vezetést a vendégek (23-24).
A Fradi-tábor űzte, hajtotta fáradó
kedvenceit, akik minden energiájukat mozgósítva újra megfordították az
állást, ám a norvégok rendre egyenlítettek. A végén Bíró védett, majd
Háfra találatát belemenés miatt nem
adták meg, így az északiak kezében
volt a döntés. Hat másodperccel a dudaszó előtt Kovacsics Anikó elcsípett
egy keresztpasszt, végigszáguldott a
pályán, és a hatos előtt felugorva az
egykori győri kapus, Lunde mellett
59:58-kor a hálóba lőtt (27-26).
Az FTC lapzártánk után a román
bajnokot otthon legyőző német BieKovacsics Anikó
tigheim vendége volt.
M. S.

Magabiztos BL-rajt a medencében
Tizenhét és fél év után játszott ismét Bajnokok Ligája-csoportmérkőzést a Ferencváros vízilabdacsapata. A zöld-fehérek az orosz Dinamo Moszkvát fogadták a Császár-Komjádi uszodában, és a kezdeti nehézségeken túljutva könnyed,
13-6-os győzelmet arattak.
Amikor 2001. április 7-én, a BL négyes döntőjébe jutás kapujában – a horvát Klaric és
a szlovák Kratochvil hathatós bírói segítségével – az Olympiakosz 9-7-re legyőzte
a Fradit a Komjádiban, aligha gondolták a
zöld-fehérek szurkolói, hogy legközelebb
majd csak 2018 októberében játszhat csapatuk az első számú nemzetközi vízilabdakupában. A Ferencváros hosszú időn át a
bajnoki dobogó közelében sem járt, ám az
utóbbi esztendők szisztematikus építkezésének köszönhetően idén megnyerte az OB
I-et. A sikeres selejtezők után pedig eljött
a nagy nap, újra BL-meccsen zúghatott a
Hajrá, Fradi! a Komiban.

SIKERSOROK
A Buenos Airesben lebonyolított ifjúsági
olimpián a magyar női strandkézilabda-válogatott kapuját a ferencvárosi Hadfi Gréta
védte. A lányok beverekedték magukat az
elődöntőbe, ahol az elvesztett első félidő
után a másodikat megnyerték a házigazda
argentinok ellen, a szétlövésben azonban a
dél-amerikaiak voltak jobbak. A harmadik
helyért a hollandokkal játszottak a magyarok, és mindkét félidőt megnyerve bronzér-

Kicsit nehezen lendült játékba az FTC, kétszer is a Dinamo Moszkvánál volt az előny,
és az első negyed 2-2-vel zárult. Gárdonyi
András továbbra is jól védett, és Varga Dénes harmadik találatával már 6-2-re vezetett
Varga Zsolt együttese. A félidő hajrájában
közelebb jöttek az oroszok, de a nagyszünetre 7-4-gyel vonultak a csapatok.
A térfélcsere után a másik kaput is nagyszerűen őrizte Gárdonyi, társai hibátlanul
védekeztek, így a harmadik negyedben csak
a zöld-fehérek lőttek gólt. A befejező játékrész 11-4-es ferencvárosi előnnyel kezdődött, és sokáig nem változott az eredmény.
A moszkvaiak tizenhárom és fél perc után
mesek lettek. Ezen a meccsen Hadfi – jó
védései mellett – két gólt is dobott.
Jól kezdte a 2018/19-es bajnokságot a
Ferencváros női vízilabdacsapata. Első
mérkőzésükön, Szentesen 8-7-re győztek
a lányok, majd egy könnyed, tizenhét gólos siker következett a Népligetben a Bp.
Honvéd ellen. Ezután egy újabb idegenbeli
rangadó várt a zöld-fehérekre, és végig vezetve 6-5-re nyertek Egerben.

találtak be ismét a Fradi kapujába, majd két
hazai gól következett, a 13. megalázó módon
kijátszott akció végén. Akárcsak az első, az
utolsó találatot is a Dinamo szerezte, de a
kettő között toronymagasan ellenfele fölé
nőtt a Ferencváros.
Legközelebb november 2-án játszik az
FTC, a Steaua Bukarest vendége lesz, amely
otthon 8-5-re kikapott az olasz Bresciától.
(MS)
A lengyelországi Wroclawban rendezték
meg a 2018-as fekvenyomó nemzetközi
bajnokságot. A versenyen részt vett és remekül szerepelt a Ferencváros négyszeres paralimpikon sportolója, Sas Sándor
is. Kategóriájában kilencen küzdöttek a
súlyokkal, a Fradi atlétája 200 kg-ot teljesített, ezzel ezüstérmet szerzett az erős
mezőnyben.
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Szomszédoló kvíz
Ebben a lapszámban a Ferencvárossal határos kerületekkel kapcsolatban teszünk fel kérdéseket.
A helyes válaszokat
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu
címre elküldő megfejtőink között
Ferencváros-ajándékcsomagot
sorsolunk ki.
1. Az V. és a IX. kerület határát alkotó
Vámház körút vonala igen ősi eredetű.
Minek a mentén jött létre?
A) Árpád-kori földvár sánca
B) Duna-holtág
C) Középkori városfal
2. A VIII. kerületi Corvin-negyedhez
közel, az Üllői út 48. szám alatt álló
modern épület 2007-ben elnyerte
a Média Építészeti Díjat. Ki tervezte?
A) Bolla Ákos
B) Erick van Egeraat
C) Zoboki Gábor
3. Kőbánya része a Népliget, ahol
évtizedekig autó- és motorversenyeket
is rendeztek. Mi nem igaz a területre?
A) 129 hektáros területével Budapest
legnagyobb parkja
B) Helyén korábban homokbánya és
szeméttelep volt
C) Itt működött Közép-Európa leg
hosszabb hullámvasútja
4. Kiről nevezték el az egységes arculatú, 20. század elején Kispesten épített
lakónegyedet?
A) József Attila költőről
B) Kós Károly építészről
C) Wekerle Sándor miniszterelnökről
5. Kinek a szobra áll a pesterzsébeti
városháza előtt?
A) Árpád-házi Szent Erzsébet
B) Kossuth Lajos
C) Erzsébet királyné
6. Közép-Európa legjelentősebb
környezetvédelmi beruházásaként
épült meg a Fővárosi Vízművek
Központi Szennyvíztisztító telepe
Csepel északi csücskében. Ennek
köszönhetően a korábban a budapesti,
tisztítottan visszakerülő szennyvíz 50
százalékos aránya jelentősen megnőtt.
Hány százalékra?
A) 75
B) 85
C) 95
Előző lapszámunk nyertese: Breszkócs
Péter. Gratulálunk! Jutalma átvételével
kapcsolatban e-mailben értesítjük.
A helyes megfejtés:
1 – B, 2 – C, 3 – A, 4 – A, 5 – B, 6 – B.

IDŐSÜGY

Beszélgetés
sportolókkal

Ferencvárosi sportlegendákat bemutató előadássorozatot indított az önkormányzat, melynek első találkozóján a leendő kérdező, Kopeczky Lajos Prima
Primissima díjas sportújságíró ült a vendég székébe. A Sport, ami teljessé tesz
című program debütáló eseményén az egykori tévés színes karrierjéről,
a Fradiról és magánéletéről mesélt.
A zenészként, építészként és tévésként is tevékenykedő műsorvezető elmondta, hálás
a sorsnak, hogy egyszerre három szakmában is gazdag tapasztalatokat szerezhetett. Zenei
konzervatóriumot végzett, oboistaként játszott a Műegyetemi Zenekarban. Zenei érdeklődését a Kodály Zoltánnal baráti viszonyt ápoló édesapjától örökölte, aki 76 esztendeig volt
kántor a Haller utcai templomban. Maga is vallásos ember, aki számtalanszor helyettesítette apját az orgona karzatán, és énekelt a Fővárosi Énekkarban. Később építészdiplomát
szerzett a Műszaki Egyetemen, majd 1960-ban beválogatták a Magyar Televízió Telesport
című műsorába, ahol sporteseményeket, meccseket közvetített, 20 évig volt a televízió
Híradójának sportkommentátora. Később építészeti, gazdasági műsorokban, zenei vetélkedőkben vállalt riporteri, műsorvezetői szerepet.

Az 1935-ben a Mester utca 34. alatt világot látott, ízig vérig ferencvárosi lelkületű újságíró ma már nem a kerületben lakik. Mivel sokat szenvedett légúti betegségektől, orvosa
tanácsára elköltözött Erdőkertesre, ahol megtervezte és felépítette családi házát, 2002 óta
pedig a település alpolgármestereként tevékenykedik. Pályatársai közül szívesen emlékszik
Vitray Tamásra, aki – annak ellenére, hogy nem volt felhőtlen a viszonyuk – egyszer maga
helyett őt javasolta egy műsor levezetésére, később pedig Lajos tervezte meg a legendás
tévés veresegyházi otthonát.
Az Így lettem én címet viselő előadáson Kopeczky Lajos magánéletéről is mesélt.
Az FTC Baráti Kör szóvivője egykor sokat szenvedett botrányt keltő második házassága
miatt. Válása után ugyanis 52 évesen elvett egy 19 esztendős lányt. Ismerőseik, barátaik
emiatt elfordultak tőle. Ám úgy érzi, az élet őket igazolta: a nagy korkülönbség ellenére
a pár 32 éve él együtt boldogan. Két fiuk született, pedig az akkor már kétgyermekes Lajos
eleinte nem akart idősen gyereket vállalni.
A zöld-fehér szívű sportújságíró az FTC-hez kötődő emlékeit is felidézte. 1947-ben jutott
ki először Fradi-meccsre, amikor egy átlagos mérkőzésen még 32 ezer ember tombolt
a falelátókon. – Hatalmas élmény volt élőben látni játszani Sárosi doktort, Gyetvait, Mikét – nosztalgiázott Kopeczky, aki maga is szerepelt a Magyar Újságíró Válogatottban,
amely csapatkapitánysága idején megnyerte a Franciaországban tartott sportújságírók
labdarúgó-bajnokságát.							 T. D.
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Idősügyi programajánló
Gyógytorna
Október 24., 31., november
7. (szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)
Táncklub
Én táncolnék veled…
Október 24., 31., november
7. (szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
3-1-2 meridiántorna
Október 24., 31., november
7. (szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)
Vízitorna
Október 26. (péntek)
16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda
(Lobogó u. 1.)

Molnár Ferenc iskola uszoda
(Mester u. 19.)
Cukorbetegklub
Október 30. (kedd)
14.30 óra
FESZ Oktatóterem
(Dandár u. 28.)
Természetjárás
Séta a Fiumei úti temetőben
November 3. (szombat)
10.00 óra
Találkozó: Fiumei úti sírkert,
főbejárat
További információ: Kiss
Ádám, tel.: 06/70/212-1288.
Mindentudás
Akadémiája
• Mesék Mátyás királyról
– ahogy a történészek
látják

November 5. (hétfő)
16.00 óra
Előadó: dr. F. Romhányi
Beatrix, a Károli Gáspár
Református Egyetem oktatója
Házasságkötő terem
(Bakáts tér 1.)
• Az egyiptomi piramisok
November 6. (kedd)
14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény
(Ráday u. 18., bejárat
az Erkel utca felől)
Nordic walking haladó
csoport
Séta a Budai-hegyekben
November 6. (kedd)
10.00 óra
Találkozó:
Lenhossék u. 24–28.

Belső értékeink
nyomában
November 7. (szerda)
14.00 óra
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)
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
Chikung
(Lenhossék u. 24–28.):
keddenként 11.00 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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Gyorsuló ügyintézés, kevesebb várakozás
Budapest Főváros Kormányhivatala folyamatosan fejleszti az
ügyfelek kiszolgálásának színvonalát, ennek részeként 2018. november 1-jétől a Bakáts téri kormányablak az eddiginél nagyobb
kapacitással, rövidebb várakozási idővel várja a kerületben élőket. A változással a Bakáts téri helyszín átveszi a Koppány utcai
Tesco áruház épületében működő, kisebb kapacitású, alacsony
ügyfélforgalmú kormányablak feladatait is. Jó hír, hogy a ferencvárosiak nemcsak a kerületen belül, hanem bármelyik fővárosi
kormányablaknál, összesen 29 helyszínen intézhetik ügyeiket.
Budapest Főváros Kormányhivatala az itt élőknek a Bakáts téri
mellett a kiemelten nagy kapacitással működő, Ferencvárosból
is könnyen megközelíthető, VIII. kerület, Baross u. 59. és XI.
kerület, Budafoki út 59. szám alatti kormányablakok használatát
javasolja. A kormányablakokat nem csupán a személyi okmányokkal, gépjárművekkel, egyéni vállalkozói tevékenységgel,
ügyfélkapuval kapcsolatos ügyekkel kereshetik fel az állam-

polgárok, ugyanis az integrált kormányzati ügyfélszolgálatokon
csaknem az összes állammal kapcsolatos ügytípus – például:
családtámogatások, egészségbiztosítás – elintézhető.

Háttér

Budapest Főváros Kormányhivatala 2016 végére valamennyi
fővárosi okmányirodát kormányablakká alakította, 2018-ban
pedig a Nyugati és a Keleti pályaudvar épületében is megnyíltak
a korszerű Kormányzati Ügyfélszolgálatok. A Tesco áruházakban
működő kormányablakok a fejlesztések elkészültével betöltötték
azon feladatukat, hogy tehermentesítsék és segítsék a kerületi
hivatalokat, amíg az okmányirodák – a felújítás és az egységes
arculat kialakítása miatt – zárva voltak. Tevékenységüket a kerületekben megnyitott nagy kapacitású kormányablakok vették át,
amelyek a korábbiaknál több ügyintézővel várják az ügyfeleket,
akik rövidebb várakozással intézhetik majd ügyeiket.

Tartalmas időtöltés és közösségépítés
Közel 70 ferencvárosi lakosnak nyílt
alkalma ingyenesen ellátogatni a Parlamentbe Zombory Miklós alpolgármester, önkormányzati képviselő jóvoltából.
Zombory Miklós mindig is kiemelt figyelmet
fordított a Ferencvárosban élőkre, sok egyéb
mellett ennek is tulajdonítja azt, hogy immár
20 esztendeje töltheti be annak a választókerültnek a képviselői posztját, amely neki
is lakóhelye. Többek között évente kétszer
képviselői teadélutánt tart, melynek célja,
hogy közvetlenebb, hatékonyabb legyen a
lakosság és a városvezetés közti kommunikáció, valamint hogy Belső-Ferencvárosban
egy nyitott, családias közösség alakuljon ki
a közélet iránt fogékony emberekből.
Ez alkalommal egy közös programmal teremtett lehetőséget az ismerkedéssel egybekötött tartalmas időtöltéshez: ingyenes
látogatást szervezett az Országházba, ahol
államiságunk legfontosabb ereklyéit, a koronázási ékszereket is őrzik.
A ragyogó októberi időben az Országház
Látogatóközpontjának bejáratánál gyüle-

keztek azok a ferencvárosiak, akik jelezték
csatlakozási szándékukat a Kocsis Máté
országgyűlési képviselő segítségével megvalósult Parlament-látogatásra. A megjelentek között a gyermekektől az időskorúakig
minden korosztály képviseltette magát. Az
idegenvezetéssel egybekötött séta érintette a
Díszlépcsőházat és a Kupolacsarnokot, ahol

a Szent Korona és a koronázási jelvények
csodálhatók meg. Innen a felsőházi társalgón
át a felsőházi ülésterembe vezetett az út.
Hazaindulás előtt – szabadon választható
programként – megtekinthető volt a magyar
törvénykezés, államszervezés, valamint a
Parlament történetéről szóló Országgyűlési
Múzeum is.
(forrás: ferencvaros.hu)

APRÓHIRDETÉS
Gyűjteményem kiegészítésére
hanglemezeket, műsoros kazettákat keresek. Készpénzes fizetés:
06/20/363-2050.
Használt Zepter Bioptron lámpát,
Színterápiát, Légterápiát és Ceragem ágyat vásárolok készpénzért!
Érdeklődni: 06/20/529-9861.
Arany-, ezüstfelvásárlás! Készpénzért veszek festményeket,
bútorokat, Herendi-, Zsolnay- és
egyéb porcelánokat, ezüst- és
bronztárgyakat, pénzeket, képeslapokat, kitüntetéseket, borostyán
ékszereket, órákat, teljes hagya-

tékot. IX. ker., Vámház krt. 7.,
nyitva: H–P: 10–17 óráig. Tel.:
06/70/620-3636.
Kéménybélelés, szerelt kémény
építése, kondenzációs kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézése.
Tel.: 06/30/680-6814.
Kémények bélelése, átépítése,
belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs: 06/20/2647752.
IX. kerületi 3***-os szállodánkba
keresünk tapasztalt karbantartót. Feladatok: a szálloda műszaki

problémáinak kezelése, megoldása, gondnoki feladatok ellátása.
Nyelvtudás nem szükséges. Munkahelyi étkezés biztosított. Szenior
kollégák jelentkezését is várjuk.
Érdeklődni a +36/30/445-3021-es
telefonszámon, illetve a sales@
canada-hotel.hu e-mail címen lehet.
IX. kerületi 3***-os szállodánkba
keresünk tapasztalt felszolgálót állandóra, vagy akár heti 1-2
napra. Fix munkabér, étkezés biztosított. Feladatok: reggeliztetés,
ebédnél és vacsoránál felszolgálói
feladatok ellátása. Nyugdíjasok

jelentkezését is várjuk akár heti
1-2 alkalomra is. Érdeklődni a
+36/30/419-3104-es telefonszámon, illetve a sales@canada-hotel.
hu e-mail címen lehet.
Agilis kolléganőket (akár nyugdíjast is) felveszünk telefonos irodai munkára, jó kommunikációs
készséggel, 100 000 Ft + jutalék
bérezéssel. Érd.: 06/30/529-6446os számon.
Egyetemista lányomnak eladó,
felújítandó, emeleti öröklakást
keresek készpénzfizetéssel. Magánszemély. Tel.: 06/20/352-2204.
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A Pinceszínház novemberi műsora		
2., péntek
19.00 Székely Csaba: Bányavirág
3., szombat
17.00 A Fradi ’56-ban –
			október 23-i megemlékezés
			A belépés díjtalan
		
19.00 Háy János: A Gézagyerek
4., vasárnap
19.00 Háy János: A Herner Ferike faterja
5., hétfő		
19.00 Per Olov.Enquist:
			A tribádok éjszakája
6., kedd		
19.00 Tasnádi István: Paravarieté
7., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary
			
– Dixieland-klub
11., vasárnap
15.00 Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
		
18.00 Ember az embertelenségben
			
– versszínházi előadás
			
az I. világháború befejezésének 100.
			évfordulója alkalmából
			A belépés díjtalan
13., kedd
19.00 Háy János:
			A Gézagyerek

14., szerda
18.30 Dixie Kings of
			Hungary –
			
Dixieland-klub
15., csütörtök 19.00 Tasnádi István:
			Paravarieté
16., péntek
19.00 Per Olov.Enquist:
			A tribádok éjszakája
19., hétfő
19.00 Háy János: A Herner Ferike faterja
21., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary
			
– Dixieland-klub
22., csütörtök 19.00 Háy János: A Gézagyerek
25., vasárnap
15.00 Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
26., hétfő
19.00 Háy János: A Herner Ferike faterja
28., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary
			
– Dixieland-klub
Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával
20 százalékos kedvezményt kapnak a jegyek árából,
a 60 év feletti kerületiek pedig további 10 százalékkal
olcsóbban juthatnak hozzá a belépőkhöz.

AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
FERENCVÁROSI
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉletMiNŐség SZALON
Október 25., csütörtök 17.00
Kannabisz termékek egészségvédő
és helyreállító hatása
Mi az a CBD, és hogyan segíthet nekem?
Előadást tart: dr. Soós Klára orvos
A belépés díjtalan!
„SZÁLL EGY DAL A KÉSŐ ÉJEN ÁT”

Október 26., péntek 15.00
A Ferencvárosi Művészetkedvelők
Társaságának báli rendezvénye
Zenél: Tarnai Ágnes
Belépő: 700 Ft
STRÓFA TRIÓ VERS-ZENE KLUB
Október 27., szombat 18.00
Belépő: 600 Ft
ÁSVÁNYBÖRZE
Október 28., vasárnap 9.00
Kiállítás, vásár, bemutató
Asztalok jegyzése, további információ:
Varga Balázs +36/30/831-9769 vagy
varga.balazs@fmkportal.hu
Belépő: 400 Ft
KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA
(0–3 éveseknek)
Fél óra höcögés, göcögés, kacagás a
Kerekítő mondókáskönyv-sorozat ölbeli
játékai, mondókái nyomán. Lovagoltatás,
lógázás, hintáztatás, ismerkedés a ritmus-

hangszerekkel. Mindez élő hangszerjátékkal, fuvola- és gitárszóval színesítve.
Gyertek, játsszunk, nevessünk együtt!
Csütörtökönként 9.30–10.00
Részvételi díj:
1200 Ft/alkalom,
5000 Ft/5 alkalmas bérlet
KEREKÍTŐ BÁBOS TORNA
(1–3 éveseknek)
Kerekítő Manó bábos jeleneteivel, ölbeli
játékokkal és tornaszeres játéktérrel várom a kicsiket és nagyokat.
Játsszunk, énekeljünk, mozogjunk együtt!
Csütörtökönként 10.15–10.55
Részvételi díj:
1200 Ft/alkalom,
5000 Ft/5 alkalmas bérlet
Foglalkozásvezető: Vajai Flóra
E-mail: vajai.flora@gmail.com
Mobil: +36/20/346-0624
DÉSI HUBER ISTVÁN
MŰVELŐDÉSI HÁZ
OVIS NÉPTÁNC
Minden hétfőn a Bartók Táncegyüttes
szervezésében.
Néptáncok, népi játékok, énekek, kisebb
szereplések
Részvételi díj:
3000 Ft/hó
(testvérkedvezmény, heti 1 próba)

SULIS NÉPTÁNC
Minden hétfőn és szerdán a Bartók
Táncegyüttes szervezésében.
Néptáncok, népi játékok, énekek
Részvételi díj:
5000 Ft/hó (testvérkedvezmény,
heti 2 próba)
További információ:
info@bartoktancegyuttes.hu
JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
MESERENGETEG SOROZAT
Október 27., szombat 10.00
Hétvégi gyermekszínházi előadások,
koncertek
óvodásoknak, kisiskolásoknak
Balzsam tündér meséi
a Magyar Népmese Színház előadása
9.30 órától kézműveskedés
Belépő: 600 Ft/fő
MŰSOROS EST A BOHÉMEK
TÁRSASÁGA SZERVEZÉSÉBEN
Október 27., szombat 15.00
Belépő: 600 Ft
FERENCVÁROSI
HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
KINEDOK-VETÍTÉS
Október 26., péntek 15.00
Reményvasút
Trencsényi Klára egész estés
dokumentumfilmje (2015)
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Hasznos tanácsok e-banki tranzakciókhoz
A rendőrség tájékoztatása szerint ismételten megszaporodtak az
olyan típusú elektronikus levelek (e-mailek), amelyek a szolgáltatók
nevében különböző okokból – nyeremény ígéretével, díjhátralék
befizetésére vonatkozó felszólítással, vagy csupán egyszerű adategyeztetés céljából – személyes, illetve banki tranzakciók lebonyolításához szükséges személyes adatok megadását, használatát kérik.
Fontos tudni, hogy valamennyi szolgáltató (közüzemi, pénzügyi,
telekommunikációs) elsődlegesnek tartja és kiemelten kezeli ügyfelei adatainak biztonságát, illetve védelmét. Ezek a cégek soha
nem kérték és nem kérik elektronikus levélben az önök felhasználóneveit, jelszavait!
Fentiekre tekintettel soha, semmilyen okból másnak – főként
ismeretleneknek vagy elektronikus levélben található hivatkozással
elért honlapon – ne adja ki:
● bankszámlaszáma adatait
● e-mail postafiókja felhasználónevét és jelszavát
● előfizetői azonosítóját és annak jelszavát

Kérjük, hogy személyes és banki adatainak biztonsága érdekében
tartsa be az alábbiakat:
● Soha ne nézze meg az e-mailben kapott belépési oldalt, még
abban az esetben sem, ha a küldeményben szereplő arculati elemek
egyezőséget/hasonlóságot mutatnak a szolgáltatója által használtakkal.
● Soha ne reagáljon idegen nyelven vagy hibás magyar nyelvhelyességgel íródott, illetve ékezet nélküli magánhangzókat tartalmazó
levélre, amely – kéréssel vagy fenyegetéssel – ismeretlen linkre
történő kattintásra szólít fel.
● Mindig gondosan nézze meg az e-mailben kapott belépési oldal
címét (URL-t), és soha ne lépjen be oda, ha az nem tartalmazza az
adott szolgáltató nevét, vagy ha nem .hu-ra végződik.
● A megadott URL eléréséhez használjon biztonságos megoldást
(böngészője könyvjelzőjét, kereső által visszaadott elérhetőséget,
a cím kézzel történő beírását).

Közlekedési etikett mindenszentek idején
Mindenszentek ünnepének időszakában a fővárosi temetők környékén a Budapesti Rendőr-főkapitányság a szükséges mértékben és
a helyi közlekedési viszonyokhoz igazodóan ideiglenes forgalmi
rendet vezethet be, amely megnyilvánulhat a temetőkhöz vezető
utak egyirányúsításában, valamint egyéb forgalomkorlátozások
(például megállási és várakozási tilalom elrendelése) formájában
is. A temetőket gépjárművel megközelíteni szándékozó járművezetőknek érdemes előre tájékozódniuk az esetleges forgalmi
változásokról, terelésekről.
Napjainkban az okostelefont használók számára több olyan ingyenes applikáció is elérhető, amellyel a forgalmi viszonyok függvényében tervezhetik meg útvonalukat. A közösségi közlekedést
használók szintén ingyenesen tölthetik le a BKK által készített
mobilalkalmazást, amely a menetrendi adatokkal, és sok esetben a
járművek pillanatnyi tartózkodási helyére vonatkozó információkkal
jelentős mértékben megkönnyíti a szolgáltatás igénybevételét. A
navigáció alkalmazása azonban senkit sem ment fel a közlekedés
szabályainak betartása alól.
A temetők környékén kialakított ideiglenes forgalmi rend fenntartása, valamint a forgalom folyamatossága érdekében szükség
szerint bevezetendő rendőri karos forgalomirányítás megköveteli
a járművezetőktől, hogy ne a megszokások és a napi rutin alapján
vezessenek. Kérünk minden járművezetőt, hogy a saját és mások
testi épségének, illetve javainak megóvása érdekében ebben az
időszakban a megszokottnál is körültekintőbben vegyenek részt a
közúti közlekedésben.
A közösségi közlekedés forgalmának folyamatosságát biztosítandó,
valamint a felesleges torlódásokat megelőzendő, kérjük, hogy a
temetőkbe kilátogató gépjárművezetők a parkolás során fokozottan figyeljenek a megállást tiltó – esetenként ideiglenes jelleggel
kihelyezett – jelzőtáblákra, valamint arra, hogy gépjárművük a
közúti forgalmat és más járművek továbbhaladását ne akadályozza.
A temetők környékén kialakuló torlódások, a sebesség jelentős

mértékű lecsökkenése, illetve a szabad parkolóhelyek „vadászata”
komoly konfliktusforrássá válhat, ami elvonhatja a járművezetők
figyelmét, így balesetveszélyes szituációk is kialakulhatnak. Ezek
elkerülése érdekében érdemes időben elindulni, és toleranciával
viseltetni embertársaink iránt.
Amennyiben mégis közlekedési baleset következne be, úgy mind
a járművezető, mind a jármű utasai, mind a passzív szemlélődők
egyaránt kötelesek a tőlük elvárható segítséget nyújtani a bajba
jutott személyek számára. A baleset helyszínét segítségnyújtás és
a másik féllel történt érdemi kommunikáció nélkül elhagyni nem
szabad, hiszen ezzel akár bűncselekmény is megvalósulhat.
Budapesti Rendőr-főkapitányság

Halloween

– Az iskolában is így volt ma egész nap a Ferike!
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GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
Tájékoztató a karácsonyi támogatásról
Ferencváros Önkormányzata kérelemre idén is karácsonyi támogatást nyújt azon IX. kerületi lakóhelyű és életvitelszerűen
a kerületben élő személy részére, akinek a családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot, és
az alábbiakban felsorolt feltételek valamelyikének megfelel:
• nyugellátásban, rendszeres nyugdíjszerű ellátásban
részesül, vagy
• tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevel, vagy
• három vagy több gyermeket nevelnek a családban, vagy
• időskorúak járadékában részesül, vagy
• egészségkárosodására tekintettel aktív korúak ellátásban
részesül
A kérelem iránti formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról

az alábbi útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/Humánszolgáltatási Iroda/Eseti támogatási Csoport.
A kérelem november 30-áig nyújtható be postai úton, valamint
személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts
tér 14., Lenhossék u. 24–28., Toronyház u. 3/B, Ecseri út 19.
További információ kérhető:
• Személyesen: a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u.
24–28., ügyfélfogadás: hétfő: 8–18, kedd, szerda, csütörtök:
8–16, péntek 8–12 óra)
• 215-1077-es telefonszám 459-es vagy 465-ös mellékén
• humanszolg@ferencvaros.hu email-címen.

Ferencváros Önkormányzata

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
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). Bejelentkezés az Ügyfélszolgálati Irodákon (IX., Bakáts tér
14. vagy Toronyház utca 3/B) személyesen a hónap
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 (Független)
Minden hónap második csütörtöként
18–20 óráig.
Franciaudvar (Közraktár utca 24.)
Bejelentkezés: 06/20/393-6650,
baranyi.krisztina@ferencvaros.hu

Kállay Gáborné alpolgármester
Minden hónap második
hétfőjén 16.30–18.30
óráig. Helye: Polgármesteri 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.

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

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.

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes egyeztetés alapján.
Bejelentkezés: 06/20/969-8849
Helye: Köztelek u. 2.

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

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

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

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
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Túri András
(2018. május 21.)

Vas László Tamás
(2018. július 11.)

Kozma Letícia
(2018. szeptember 21.)

Kovács Ágoston
(2018. szeptember 12.)

Bognár Péter
(2018. július 13.)

Pálfi Viktória
(2018. június 12.)

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

Ferencváros Önkormányzata
és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet által közösen
üzemeltetett, egyszerűsített panaszbejelentés és
lakossági kapcsolattartás céljából létrehozott,
0–24 óráig ingyenesen hívható zöldszám:

06/80/399-999

REJTVÉNY

