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Van kiút a hajléktalanságból

Az alaptörvény módosításának értelmében október 15-e óta az egész országban tilossá vált az életvitelszerű közterületi tartózkodás. A kormány ezzel azt szeretné elérni, hogy megszűnjenek a hajléktalanok által okozott köztisztasági
problémák, és senkinek ne kelljen az utcán megfagynia. A döntést jelenleg is társadalmi, jogi vita övezi, ezért lapunk
inkább arra vállalkozott, hogy bemutassa, milyen lehetőségeket kínál Ferencváros a fedél nélkül élők számára egy
emberibb élet megteremtéséhez.

A lakhatás a legfontosabb
– Ferencváros Önkormányzata a kerületben
hajléktalanná vált emberek felkarolására
komplex projektet indított. A Lakhatási,
Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztenciateremtési Közösségi (LÉLEK) Program célja egy új módszerrel utat mutatni
a reintegráció felé a fedél nélkülieknek,
amennyiben maguk is tenni akarnak sorsuk jobbításáért – magyarázta a széles körű
támogatási rendszer alapjait Siroki István,

a FESZGYI LÉLEK-Pont és Utcai Szociális Munkás Csoport koordinátora. A témáról viszont csak úgy érdemes beszélni,
ha tudjuk, mit is jelent ma hajléktalannak
lenni Magyarországon. A fedél nélküliek
nagyobb része ugyanis munkából élő ember, akinek nincs elég jövedelme ahhoz,
hogy lakást béreljen, ezért átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben vagy éjjeli
menedékhelyen lakik. A program legfontosabb szakmai része tehát – a munkához és

szociális szolgáltatásokhoz juttatás mellett –
a lakhatás támogatása, hiszen a szakember
szerint, amíg valakinek nincs hol lehajtania a fejét, munkavállalásról sincs értelme
gondolkodni. A lehetőség az önkormányzat szociális bérlakás programjától abban
különbözik, hogy a LÉLEK Programban
kifejezetten azok vehetnek részt, akik lakhatásuk megszűnése előtt 5 évig a IX. kerületben rendelkeztek lakóhellyel.

Folytatás a 2. oldalon

A városfejlesztés területén elért sikerekért kapott újabb elismerést Ferencváros Önkormányzata. 4. oldal

MEGÚJULT AZ ORGONA

TISZTA FORRÁS

PREVENCIÓ

Hangversennyel egybekötött
istentiszteleten mutatták be
a Nagyvárad téri református
templom felújított orgonáját.

Két előadásból álló gálaműsorral
és táncházzal ünnepelte
fennállásának 60. esztendejét
a Bartók Táncegyüttes.

Ferencvárosban élő 60
év felettieknek szerveznek
Egészségnapot november
21-én, az FMK-ban.
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FERENCVÁROS
Folytatás az 1. oldalról

A ferencvárosi LÉLEK Program három pillérből áll. A kapcsolattartással, tanácsadással
járó előgondozási szakasz után az igénylő
beköltözhet egy önkormányzati bérlakásba,
ahol két esztendeig tartózkodhat. A lehetőség
azonban feltételekhez kötött: ebben az időszakban havi 10 ezer forintos megtakarítást
kell képezniük a későbbi továbblépéshez,
előírás az állandó munkahely, valamint lakbért és közüzemi díjakat is fizetnek. – Albérletből albérletbe költöztünk, ám egy idő után
egyiket sem tudtuk fizetni, pedig mindketten
dolgoztunk. Mivel nem volt lakcímünk, a
Gyermekjóléti Szolgálathoz kellett fordulnunk – mesélt nehéz sorsukról Mónika, aki
férjével, Zsolttal, három gyermekükkel és
egy kutyával költözhettek a ferencvárosi 42
nm-es lakásba. – Segítettek intézni a papírok beadását, mosni tudtunk, és
pszichológus tartotta bennük a
lelket – emlékezett vissza Mónika. A család végül 4 év várakozás és kapcsolattartás után
juthatott otthonhoz. Nem csoda,
hiszen rengetegen várnak szociális lakásra, miközben a program mindössze hat ingatlannal
gazdálkodhat. Akik jól teljesítik a feltételeket, nagyobb, ún.
kiléptető lakásba költözhetnek
át, ahol újabb három esztendőre
szóló lakásbérleti jogviszonyuk
keletkezik. Ilyenkor már a mentorálás is lazább, és ha minden
rendben zajlik, hosszú távú
bérleti szerződést köthetnek az
önkormányzattal.

Központ, ahonnan
elindulhatsz

a krízishelyzetben lévőknek, illetve lakhatási megoldásokat keresnek a számukra (pl.:
családok átmeneti otthona, hajléktalanellátó
intézmények).

Segítségnyújtás a terepen
A Tűzoltó utcai centrum másik pillére a terepen végzett utcai szociális munka. A FESZGYI hét munkatársa rendszeresen látogatja
az utcán élő hajléktalanokat, segít kielégíteni
alapszükségleteiket, és ha szükséges, elszállítja őket hajléktalanellátó intézményekbe,
például egészségügyi centrumba. Az utcai
szociális munkát végző szakemberek munkanapokon 18–22 óra között Belső- és Középső-Ferencvárosban 13 helyszínre járnak
ki, de reagálnak lakossági, valamint társintézményi bejelentésekre, sőt, a Külső-Ferencvárosban utcai szociális munkát végző
Menhely Alapítvány diszpécserszolgálatától

Siroki István

A Tűzoltó utca 23. szám alatt működő központ a LÉLEK Program beléptető pontja. Ha
ide betér egy rászoruló személy, család vagy
hajléktalan, biztos lehet benne, hogy ügyei
jó útra terelődnek. A munkatársak segítenek
az ügyintézésben, az ügyfél kimoshatja a
ruháit, lefürödhet, a borbélyszolgáltatásnak
hála pedig haját, szakállát is megmossák,
megnyírják. A testi szükségleteken túl a
lelkiekre is figyelmet fordítanak: a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatának
köszönhetően pszichológus nyújt segítséget
a rászorulóknak. A szervezet támogatásával ugyanitt mindenki számára nyitott Állás
Klub működik keddenként 9.00–12.00 óra
között, de a LÉLEK-Ponton adományokat
is osztanak, így az idelátogatók tiszta ruhát
kaphatnak. A kollégák emellett segítik a
munkához, társadalombiztosításhoz, szociális juttatásokhoz és természetbeli ellátásokhoz való hozzájutást, papírokat intéznek

is kapnak jelzéseket krízishelyzetben lévő
személyekről. Siroki István szerint bár sokan
tiltakoznak a beszállítás ellen, a törvény hatályba lépése óta egyre több kliensük alszik
önszántából szállón. A szakember úgy látja,
a több éve, évtizede utcán élők a legbizalmatlanabbak az ellátórendszerrel kapcsolatban, így őket és a pszichiátriai kórképekkel
küzdőket nehéz rávenni, hogy igénybe vegyék a menedékhelyeket.

Élet a melegedőben
A fedél nélkülieket érintő törvénymódosítás
óta a legnagyobb kérdés, hogy ha a hajléktalan jogellenesen tartózkodik az utcán, akkor
hol töltheti el a napját úgy, hogy megfeleljen az előírásoknak. Ferencvárosban erre
szolgálnak a hajléktalanok átmeneti intézményei, mint a Gyáli úti, a Táblás utcai és
az Aszódi úti éjjeli menedékhely, valamint
a Gubacsi úti nappali melegedő. – A közterületen élők itt elfogyaszthatják az ebéd-

jüket, fürdöhetnek, melegben lehetnek, tévézhetnek, kimossuk a ruhájukat, személyes
holmijukat pedig biztonságosan tárolhatják
a 78 fakkos csomagmegőrzőben – tájékoztatott a lehetőségekről Polgár Ágnes, az Új
Út Szociális Egyesület nappali melegedőjének intézményvezetője. A Gubacsi úti
intézménybe járóknak segítenek szociális
ügyeket intézni, és fodrász is rendelkezésre
áll. Az ebédet, például konzerveket maguk
vásárolják vagy kapják a lakosságtól és
az élelmiszereket forgalmazó üzletektől.
Akinek semmi sem jut, annak az egyesület
zsíros kenyeret és teát biztosít. Mivel főtt
ételt ritkán fogyasztanak, a melegedőben
bevezették a mindennapos zacskós levest. –
Aki rendszeresen idejár, annak mindig tiszta
a ruhája, ha elkopik, pótoljuk – mondja a
gondoskodó vezető.
A postás is rendszeresen benéz, hiszen
a hajléktalan is kaphat hivatalos levelet,
nyugdíjat, vagy épp idézést. Lakcím híján
pedig az intézmény biztosítja számukra a
postacímet. Itt is van házirend, amely előírja a kötelező tisztálkodást és a kulturált
viselkedést, a konfliktus szerencsére ritka.
A melegedőbe beengedik az ittas személyeket is, ha pedig nagyon részeg az illető,
félreültetik, amíg kijózanodik. Polgár Ágnes
szerint a drogos hajléktalanokkal van a legtöbb baj, de csak elvétve küldenek el bárkit.
Október 15-e óta a törvény a napi hat óra
helyett 8.00–18.00 óráig tartó nyitva tartást
ír elő, amit egyelőre – hozzárendelt források
és létszám nélkül – nehezen oldanak meg. A
vezetőnő szerint azonban hiába a hosszított
nyitva tartás, ha a hajléktalannak napközben
pénzt kell keresnie. Úgy véli, a nincstelenek
között kevés az olyan, aki megfelelő fizikai és mentális állapotban van ahhoz, hogy
munkához juttassa magát.

Éjjel-nappal a szállón
Az Aszódi úti Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő kettős profiljának köszönhetően
rengeteg érintettet képes kiszolgálni, a lehetőségekhez mérten színvonalasan. A szálló
vendégköre többségében dolgozó emberekből áll, akik képtelenek önálló lakhatást biztosítani maguknak, de koldulásból élővel és
ritkábban „aluljáróssal” is lehet találkozni.
A nappali melegedő 8.00–18.00 óráig, az
éjjeli menedék pedig 18.00–8.00 óráig fogadja az ügyfeleket, tehát a hajléktalanok
akár 24 órán keresztül az épületben tartózkodhatnak. Fürdési, mosási lehetőség,
könyvtár, tévészoba itt is van. A törvénymódosítás óta 194 férőhelyesre bővült az intézmény, amely nagy kapacitása ellenére sem
vált tömegszállássá: a betérők négyágyas
szobákban aludhatnak. A biztonság vízválasztó a hajléktalan számára, ezért a lopások ellen a szálló a szobákban elhelyezett
zárható szekrényekkel védekezik. Minden
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ide kerülő állapotát felmérik, majd szociális
munkást rendelnek mellé, akivel közösen
tűznek ki célokat és dolgoznak a megvalósításon. Az Aszódi szálló akadálymentesített,
ezért jött ide a kerekes székben élő Farkas
Árpádné (címlapképünkön) is, aki kérdésünkre elmondta, itt mindent megkap, amire
szüksége van.

tiltják a rendbontót, ám csupán 1–2 hétre, és
ez sem jelenti azt, hogy az illetőnek az utcán
kellene éjszakáznia. – Ilyenkor felhívjuk a
társintézményeket, hogy érkezni fog tőlünk
egy kliens. Az, hogy valakinek konfliktusa
volt itt, nem jelenti azt, hogy máshol is lesz,
ezért a szállók mindig befogadják a kitiltottakat is – tette tisztába a kérdést Tamás.

Az éjjeli menedék már most maximális kihasználtsággal működik, a nappali társalgójában azonban átlagosan csak 20–30 ember
tartózkodik, hiszen a többség napközben
teremti elő megélhetését munkával, gyűjtögetéssel vagy koldulással. – Felkészültünk,
hogy október 15-étől tömegesen jönnek hozzánk, de elmaradt a nagy roham – számolt be
tapasztalatairól Gallai Tamás intézményvezető, aki szerint az eddig aluljárókban, utcán
élők a törvény miatt erdőkbe, külterületekre
húzódtak, de a hideg beálltával be fognak
kopogtatni a szállókra. A megnövelt kapacitásnak hála azonban lesz elég férőhely az
épületben.
Az intézmény kiemelkedő odafigyeléssel
tart rendet és tisztaságot épületében. Minden új vendég ruháját megvizsgálják, hogy
fertőzött-e, és ha szükséges, mindenből tisztát adnak nekik. A matracok is műbőrrel
borítottak, így élősködő nem tud bennük
megtelepedni. – Az éjjeli szállásra nincs
sorban állás, hiszen csak utcai szociális
munkás ajánlására lehet bekerülni, amivel
biztosítjuk, hogy tényleg a legrászorulóbbak
jöjjenek hozzánk – meséli Tamás, aki szerint
az Aszódi szálló biztonságos, pozitív megítélésű helynek számít a rendszerben. Mivel
sokan kerülnek be rossz egészségügyi állapotban, heti egyszer orvos jön hozzájuk, aki
szükség esetén gyógyszert és beutalót ír. A
vezető szerint az agresszivitás, az ittasság és
a viselkedési probléma minden intézményben jelen van, de náluk ritka a konfliktus,
ami az elkülönülést segítő négyágyas szobáknak is köszönhető. Súlyos esetben ki-

A tisztaság fél egészség
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2013 áprilisában újra megnyitotta az Albert Flórián
út és Könyves Kálmán körút találkozásánál
lévő fürdető, fertőtlenítő állomást, amelyet
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Utcáról a munka világába
Ferencváros Önkormányzata szociális foglalkoztató cégén, a FESZOFE Nonprofit
Kft.-n keresztül 2012 óta hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogramot működtet
a kerületben, melynek fontos célja, hogy
minél több nehéz helyzetben lévő embert
tereljen az elsődleges munkaerőpiac irányába, illetve hogy a hasznos munkavégzés
által növelje önbecsülésüket. A Belügyminisztérium anyagi támogatásával megvalósuló projektet – a ferencvárosi szisztéma
szerint – 2014-től országos programmá
fejlesztették, a FESZOFE Kft.-nek pedig
Pintér Sándor miniszteri elismerő oklevelet
adományozott. Az immár hatodik üteménél tartó mintaprogram az elmúlt esztendők
során több mint ezer hajléktalan számára
biztosított foglalkoztatást, aki – ha rendelkezett valamilyen szakismerettel – a cég
valamennyi ágazatnál, így akár a nyomdai,
a varrodai vagy a csomagolórészlegnél is
végezhetett munkát. Ennek hiányban pedig
főként köztisztasági és kertészeti feladatok
elvégzésére alkalmazzák őket. Sebők Endre
ügyvezető igazgató lapunknak elmondta, a
közfoglalkoztatott dolgozók bérét az állami
költségvetés fizeti, amit Ferencváros Önkormányzata plusz nettó 25 ezer forinttal
(bruttó 37 594 Ft) egészít ki, így ez mintegy
nettó 80 ezer forintot tesz ki. Hozzátette,
munkavállalóik felszereléseinek (védőruha,

Közfoglalkoztatottak a FESZOFE-nél
korábban az ÁNTSZ működtetett. A tapasztalatok alapján a Ferencvárosban élő hajléktalanok legnagyobb része igénybe veszi
a szolgáltatást, de a különböző szállókon
lakók közül is sokan megfordulnak itt. Van,
aki magától jön, van akit krízisautó vagy
mentő hoz be. A tisztálkodás mellett szükség
esetén a fertőtlenítést és az élősködők irtását
is elvégezik, a fertőzött ruhát megsemmisítik, és tisztára cserélik. Az intézményben
belgyógyászati szakrendelés is működik,
ahol vérnyomás- és vércukormérés, egyéb
vizsgálatok, sebkötözés, receptírás, gyógyszerelés, beutalás szakrendelésre vehető
igénybe.

munkaeszköz) beszerzése nagyobb részben
szintén önkormányzati forrásból történik.
A cégvezető arról is tájékoztatott, hogy
az Illatos út 3–5. szám alatt, az egykori
Dzsumbuj telkén már megkezdődött egy
száz férőhelyes munkásszálló építése, amely
várhatóan a jövő évben elkészül. A munkálatok összköltsége mintegy 670 millió forint,
melyből az állami támogatás 280 millió,
a FESZOFE önrésze pedig 220 millió forint.
A fennmaradó összeget az önkormányzat
fedezi. A munkásszálló megépítésének fő
célja, hogy a náluk munkát vállalók számára
lakhatási lehetőséget tudjanak biztosítani.
			
(Ferencváros)
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Újabb rangos
elismerés kerületünknek

Ferencváros Önkormányzata az elmúlt 20 esztendőben elért városfejlesztési sikereiért
a Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Szövetség (FIABCI) oklevelét kapta meg október 30-án.
Bácskai János, Ferencváros polgármestere a Marriott Hotelben vette át a FIABCI elismerő oklevelét, a kerületet az
elmúlt évtizedekben nemzetközi szinten is ismertté tévő
városfejlesztési tevékenységért. Az 1992 óta tartó folyamat
– amelynek szerves részét képezik a magántőke bevonásával
megvalósított projektek – elérte, hogy a klasszikus városkép
megtartásával Ferencváros egy élhető, komfortos és zöld
területekben kiemelkedően gazdag városrésszé váljon.
A FIABCI a IX. kerület által 2016-ban elnyert „ingatlanfejlesztési Oscar-díj” odaítélésekor is kiemelte, hogy
a századfordulós városszövet megtartásával megvalósuló tömbrehabilitáció mellett a városrész különösen nagy
gondot fordít az itt élők lakhatási, oktatási és szociális
helyzetének javítására.

A középső-ferencvárosi városfejlesztés töretlen sikerét és népszerűségét
jól szemléltetik az elmúlt néhány
évben – nemzetgazdasági szinten
is kiemelkedő értéket teremtő kerületben – létrejött beruházások.
A teljesség igénye nélkül: az új
FTC-stadion és a mellette felépült
TELEKOM-székház, az MTA új kutatóközpontja, a Milleniumi városközpont további fejlesztése, illetve az a több
ezer megépült és felújított lakás, amelyet
2010 óta vehettek birtokba Ferencváros
régi, illetve új lakói.
(Ferencváros)

Megújult a református templom orgonája
A Nagyvárad téri református templom felújított orgonájának hangját
a hívek első alkalommal október 28-án, egy hangversennyel egybekötött ünnepélyes istentiszteleten csodálhatták meg. A Reformáció
Napjához kapcsolódó ünnepi istentiszteletet Balog Zoltán lelkipásztor
vezette. Zila Péter, a Nagyvárad téri Református Egyházközség lelkésze elmondta, régóta szükség volt a hangszer renoválására, ami most
többek között az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázata
segítségével, illetve Józsefváros és Ferencváros Önkormányzatának
támogatásával meg is valósulhatott. Az eseményen Fürjes Zoltán
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
is köszöntötte a híveket. A záró imádság után következett a hangverseny, amelyen Gárdonyi Dániel orgonaművész és a Nagyvárad
téri Református Gyülekezet kórusa működött közre.		
T. D.

Indul a szociális segítés az ovikban és az iskolákban
Szeptembertől a család- és gyermekjóléti központok feladatai az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel bővültek. Ez azt jelenti, hogy mostantól a gyerekek védelme érdekében a köznevelési intézményekben szociális munkások is
dolgoznak majd szoros együttműködésben a pedagógusokkal.
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) új segítő szolgáltatásának célja, hogy megelőzze
a kicsik veszélyeztetettségét, és – a szociális munka eszközeivel –
támogatást nyújtson a köznevelési intézményekbe járó gyerekeknek,
azok családjainak és a velük foglalkozó pedagógusoknak.
– A szociális munkás egyéni, csoportos és közösségi tevékenységet végez: segíti a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe
és oktatásba való beilleszkedésben, a tanulmányi kötelezettségei
teljesítéséhez szükséges kompetenciák fejlesztésében, valamint
támogatja a családot a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben – avatott be az új szolgáltatás lényegébe Pál Csaba, az
óvodai-iskolai szociális segítés IX. kerületi koordinátora. Ezentúl
az óvodai, iskolai szocmunkás feladata lesz, hogy figyelje, nem
áll-e fenn a gyermek fejlődését jelentősen befolyásoló vészhelyzet.
Ő lehet az, aki felfedezi, ha a gyereket bántalmazzák, súlyosan
elhanyagolják vagy nincsenek kielégítve az alapvető szükségletei.
Amennyiben veszélyeztetettséget vélelmez, a Gyermekvédelmi Ész-

lelő- és Jelzőrendszeren keresztül célzott segítségnyújtást tud kezdeményezni. Pál Csaba azt is elmondta, a szociális segítő a helyben
felmért szükségletek alapján a pedagógusokkal és társszakmákkal
együtt tevékenykedve látja el a feladatait az intézményekben, és a
prevenció mellett tanácsadással, tájékoztatással, illetve közvetítéssel
is foglalkozik majd.
– Előfordul, hogy a gyerekek és családjaik gondjaira a pedagógiai
módszerek nem nyújtanak kielégítő választ, pusztán amiatt, mert a
felmerülő probléma jellege nem pedagógiai, hanem szociális. Az
új szolgáltatás ezen helyzetek megoldását kívánja támogatni, hogy
a családok számára áthidalhatóvá váljanak a krízisek és nevelési
nehézségek. A végső cél, hogy a család önműködően folytathassa
mindennapjait – tette hozzá a szakember. A szolgáltatás folyamatosan bővülő körben éri el Ferencváros óvodáit, iskoláit és kollégiumait. A FESZGYI arra törekszik, hogy idővel minden köznevelési
intézményben jelen legyen szociális segítő munkatárs.
T. D.
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Kreativitás és digitális kompetencia

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont évek óta sikeresen szerepel az Európai Unió által kiírt Erasmus+ projekt pályázatain. Ennek részeként nyitották meg október 24-én Ferencvárosban a két esztendeig zajló „Kreativitás és
digitális kompetencia – a 21. századi munka világának előfeltételei” című nemzetközi projekt találkozóját brit, német,
portugál és lett iskolák diákjainak részvételével.
Az eseményen Rubovszky Rita, a
Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont főigazgatója üdvözölte a vendégeket, majd Ulrik
M. Monika, a Boldogasszony Iskolanővérek házfőnöknője mondott angol nyelven köszöntőt.
Ezt követően Kállay Gáborné
alpolgármester mutatta be a tavaly 225. esztendejét ünneplő
Ferencváros három alappillérét:
a városrehabilitációt, a pezsgő
kulturális életet, valamint a sportot. Felszólalásában
kitért az ifjúságra
mint kiemelt célcsoportra, amelynek
– legyen szó tanulásról vagy a szabadidő
hasznos eltöltéséről –
a IX. kerület vezetése minden segítséget
megad. Teller Ede világhírű atomfizikust
idézte: „Az olyan
ember, aki nem ért a
számítógéphez, a 21.
században analfabétának fog számítani”.
A politikus felsorolta azokat a magyar
feltalálókat, akik sokat tettek a
mesterséges intelligencia fejlődésében: Neumann János, a számítógép atyja, Kemény János,
a BASIC-nyelv megalkotója,
valamint a Nobel-díjas Wigner
Jenő, akinek az információ alapegységét, a bitet köszönhetjük.
Egyúttal hangsúlyozta, hogy a
digitális kihívások mellett a lányokra hagyományos női feladat
is vár, hiszen a családalapítás,
a fészekrakás évszázadok óta
női szerep. Szavait Veres Pálné

gondolataival zárta: – „Amilyen
a nő, olyan a család, és amilyen
a család, olyan a társadalom”.
Rózsa Gábor, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárságának digitális tartalomfejlesztési
osztályvezetője elmondta: a kormány kiemelt célja, hogy a jelen
diákjai minden olyan kompetenciával rendelkezzenek majd, ami
elősegíti a sikeres pályaválasztást, elhelyezkedést. – Az élet-

folyik ez a program. Egyúttal
reményét fejezte ki, hogy a
műhelymunka végén olyan jó
gyakorlatok születnek, amelyeket a többi katolikus iskola is át
tud venni.
Baranyi Péter, a Széchenyi
István Egyetem professzora bemutatta az egyetem és a Patrona
közös digitális tananyagfejlesztését, a MaxWhere programot.
A 3D-s operációs rendszer lehetővé teszi, hogy bárki létrehoz-

hosszig tartó tanulás, a digitális
és vállalkozói ismeretek, valamint a nyelvtudás fontosságát
előtérbe helyezve a mostani
projekt is ehhez ad segítséget –
tette hozzá.
– Országszerte 622 katolikus
oktatási intézmény működik –
kezdte beszédét Barcsák Marianna, a Katolikus Pedagógiai
Intézet vezetője, aki örömének
adott hangot, amiért éppen az
ország egyetlen lánygimnáziumában, a nagy múltú Patronában

hasson egy virtuális valóságot
vagy háromdimenziós környezetet a laptopján, melyen keresztül
bármilyen alkalmazást használni
tud.
A projektben a Patrona mellett
a northamptoni magán lányiskola, a német keresztény privát
lányiskola Amberg városából,
a portugáliai Gondomar magániskolája, valamint az Állami
Német Gimnázium a lettországi Riga városából vesz részt.
A nyitónapon diákok és tanára-

ik mutatták be intézményüket,
illetve ismerkedtek a magyar
kultúrával, hiszen a Patrona
zeneiskolájának fuvolatriója,
valamint a tavalyi Tiszán innen, Dunán túl című országos
népdalverseny győztesei egy
nótacsokorral adtak ízelítőt
a magyar zenei életből.

A projektötlet háttere:
A 21. század oktatási rendszerében bekövetkezett változások új
kihívások elé állítják
mind a pedagógusokat, mind a tanulókat.
Ezért törekedni kell
arra, hogy a diákokat felkészítsék arra
a világra, amelyet
a mesterséges intelligencia és a számítógépek hatalma
jellemez. Kutatások szerint 2030-ra
a jelenlegi tanulók
40 százaléka olyan
munkát fog végezni,
amely ma még nem
is létezik. Ezeknek az
elvárásoknak a jövő
nemzedéke csak úgy tud megfelelni, ha kellő kreativitással,
adekvát digitális kompetenciákkal és kritikus gondolkodási
képességgel rendelkezik. Ezen
kívül a projekt határozott célja,
hogy a lányok jövőbeni szerepét
kiemelje, esélyüket növelje.
A megvalósítás öt találkozó segítségével két szálon fut, amit a
partneriskolákban egy kétéves
projektmunka kísér.
(forrás: ferencvaros.hu)

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 in-

formációkat Papula Évától kaphatnak a 06/1/215-1077/262-es
telefonszámon, illetve a deakkoza@ferencvaros.hu e-mail
címen.
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Képek és fények

Az önmagát lelkes amatőrnek tartó, Ferencvárosban élő, nyugdíjazásáig itt is
dolgozó Goldmann Ilona festményeiből nyílt kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben október 24-én.
A kiállítást megnyitó Jánoska Péter restaurátor közölte, a tárlat címét: Képek és fények, ő kiegészítené az árnyak kifejezéssel
is, amelyek az egységet teremtik meg, és
élővé teszik a festményeket. Kifejtette, belemerülve a képek nézegetésébe, a látogató
egy idő után úgy érezheti, hogy ő maga is
jelen van azokon a helyszíneken, ahol a
művek készültek. Hozzátette, a bemutatott alkotásokat két részre lehet bontani, az

egyik a régi nagy szerelem, Prága, a másik
pedig a hovatartozás, az elhivatottság kifejezése a műveken keresztül.
Goldmann Ilona lapunknak elmondta,
nyugdíjba vonulása előtt a Fehér holló utcai krízisközpontban tevékenykedett, volt
a FESZGYI József Attila-lakótelepi családsegítő központjának a vezetője, dolgozott
a FESZOFE-nál is, korábban pedig egy
IX. kerületi iskolában tanított. Az önma-

Gyógyító színek a Désiben

gát valóban műkedvelő amatőrnek tartó
művésznő – aki máig Ferencvárosban él
– tizennyolc esztendeje foglalkozik festészettel. A tárlat november 10-éig tekinthető
meg.
			
V. L.

Színterápia

Az őszt és annak gyönyörű színvilágát mutatja be Pápai Ildikó
Színharmonikusok című fotókiállítása, amely november 30-áig
tekinthető meg a Dési Huber István Művelődési Házban. Az alkotó
arra hívta fel a figyelmet, hogy a színek tudtunk nélkül is óriási
hatást gyakorolnak életünkre, hangulatunkra és egészségünkre.

A művészetterapeutaként, stílustanácsadóként színharmonizálással is foglalkozó Pápai Ildikó a megnyitón arra biztatott,
figyeljük meg az élet ciklikus rendjében
tapasztalható színváltozásokat. Tavasszal
friss, üde, élénk színekkel borítja be a tájat

a természet, nyáron maradnak
a világos színek, amelyek tompulni kezdenek, majd az őszben
a dús, telített tűz- és földszínek
dominálnak, végül pedig a tél
hűvös, fakó árnyalatokra vált.
A szakember szerint érdemes
ügyelni a minket körülvevő
színekre, hiszen azok energe– Sokkal jobb lesz a hangulata,
tizálnak bennünket. Ha például
ha őszi színekbe öltözik, Franciska néni!
őszies, meleg színvilágú képekkel, lakástextíliákkal, függönnyel vesszük lunk. Az alkotó arra is rávilágított, saját enerkörbe magunkat vagy ilyen színű ruhát getikai rendszerünk a hét csakrán keresztül is
hordunk, a hőérzetünk akár 2–3 fokkal is egy színrendszer. Tudományos tény, hogy a
megemelkedik, és lelkileg is feltöltődünk. színek valójában rezgésszámok, hullámhos�A művészetterápiában az a mondás járja, szuk, frekvenciájuk van – így nem mindegy,
mutasd a színed, és megmondom, ki vagy. milyen színnel tudunk együtt rezegni. Ezért
Tehát az, hogy milyen színt szeretünk, és egy negatív színvilágú munkahelyi, iskolai
esetleg melyiktől irtózunk, sokat elárul ró- környezet enerválttá teheti az embert. T. D.
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Ne hagyja, hogy
a trombózis az életére törjön!

A Trombózis Világnapja kezdeményezés ötödik éve hívja fel a figyelmet erre a gyakran elhanyagolt és félreértett megbetegedésre. Fontos a tudatosság növelése, hiszen napjainkban minden negyedik ember halálát valamilyen vérrögből
adódó probléma okozza. A három leggyakoribb, halálos végkimenetelű kardiovaszkuláris betegség esetében a vérrög is
szerepet játszik. Ahhoz, hogy az aggasztó statisztikákon javítani lehessen, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kór felismerésére, időben történő kezelésére, illetve a további kockázatok megelőzésére.
A Trombózis Világnapját 2014 óta október
13-án tartják, ekkor van ugyanis a trombózis felismerésében és megértésében úttörő
tudós, a német származású Rudolf Virchow
születésnapja. A kezdeményezés célja, hogy
világszinten hívja fel a figyelmet a trombózisra, annak kockázati faktoraira, jeleire,
tüneteire és kezelési formáira, hogy ennek
köszönhetően csökkenjen a betegségből adódó rokkantság és halálozás száma. A világnaphoz kapcsolódó mozgalom támogatja
az Egészségügyi Világszervezet
célkitűzését, amely 2025-ig 25
százalékkal szeretné mérsékelni
a nem fertőző betegségek által
okozott korai halálozások mértékét.
•
Milyen fajtái lehetnek
a trombózisnak?
A trombózis kifejezés abnormális, életveszélyt jelentő vérrögre
utal, amely az artériában vagy
a vénában alakul ki. A vénában
létrejövő vérrög, amit mélyvénás trombózisnak is nevezünk,
legtöbbször a végtagokban –
leginkább a lábakban – vagy a
medencében jelentkezik. Az a
rög, amelyik leválik, majd a vérárammal a
tüdőbe jut, tüdőembóliaként ismert. A mélyvénás trombózis és a tüdőembólia együttes
neve vénás tromboembólia.
Az artériás trombózis az artériában kialakuló vérrögre utal. Különösen veszélyes

formája a szívkoszorúérben keletkező rög,
amely a szívbe áramló vér útját gátolja, és
a szívroham mögött rejlő okot jelenti. Az
artériából az agy felé áramló vérrög pedig
a stroke egyik fő forrása.
•
Miről ismerhető fel ez az elváltozás?
Mélyvénás trombózis létrejöttekor a végtagokban fájdalom érezhető, érzékenység és
melegségérzet, pirosság, valamint püffedés
jelentkezhet. Tüdőembólia esetén a következő tünetek léphetnek fel: megmagyaráz-

hatatlan légszomj, szapora légzés, mellkasi fájdalom (amely mély lélegzetvételnél
erősödik), gyors szívverés, szédülés vagy
ájulás. Az artériában a szívritmuszavar egyik
legkockázatosabb formája, a pitvarfibrilláció is okozhatja vérrög kialakulását. A pit-

varfibrilláció nem mindenkinél jelentkezik
tünetekkel, másoknál viszont szabálytalan
szívverés, erős szívdobogás, légszomj, fáradtságérzés, szédülés és mellkasi fájdalom
léphet fel.
•
Hogyan lehet mérsékelni a rizikófaktorokat és megelőzni a vérrögök
képződését?
A vérrögök kialakulását elsősorban egészségtudatossággal, megfelelő életmóddal lehet megakadályozni. Fontos a vitamindús
és rostban gazdag táplálkozás,
a napi 2–3 liternyi folyadékbevitel, a túlsúly leadása, a dohányzás mellőzése és a rendszeres mozgás.
Azoknak, akiknél megállapították a trombózis veszélyét
vagy már érintettek voltak
a betegségben, még nagyobb
figyelmet kell fordítaniuk
a megelőzésre. Ennek egyik
formája lehet az orvos által felírt véralvadásgátló gyógyszer
szedése. Az ilyen innovatív
vérhígító készítmények, más
néven antikoaguláns terápiák
megállítják a vérrög képződését, így csökkenhet a rög kialakulásából
adódó kockázat a lábban, a tüdőben, és elkerülhető a stroke is. Emellett alkalmazható
kompressziós harisnya, és már rendelkezésre
állnak különböző mechanikus kompressziós
eszközök is.

FELHÍVÁS: MAMMOGRÁFIA

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A IX. kerületben lakó, 45–65 esztendős hölgyek, akik utolsó
mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amelyen szerepel, hogy mikor várják őket a Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgáltatónál vizsgálatra (Mester u. 45–49., tel.:
06/1/455-4542).

Vegyen részt Ön is a térítésmentes mammográfiás
szűrővizsgálaton!
A lehetőség adott, éljen vele!
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály
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Bácsi Péter világbajnok!

Négy évvel a taskenti elsőség után ismét világbajnoki aranyérmet nyert a Ferencváros 35 esztendős birkózója,
Bácsi Péter. A 2015-ben „Ferencváros Sportjáért” díjjal elismert klasszis végig aktívan birkózott a budapesti
vb-n, és megérdemelten állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.
Amikor a budapesti birkózó-világbajnokság előtt a hozzáértők a magyarok várható szereplését latolgatták, Bácsi Pétert
az éremesélyesek közé sorolták, sőt, a végső győzelemre is
képesnek tartották. A Fradi
kitűnősége ismét megmutatta, hogy nagy küzdő, és
megvan benne az a plusz,
ami egy vb-éremhez kell.
Bácsi Péter a 82 kg-os súlycsoportban lépett szőnyegre.
Első ellenfele az osztrák Michael Wagner volt, és a ferencvárosi birkózó mindkét
menetben szerzett egy-egy
pontot a támadásait rendre
hárító riválissal szemben. A
hajrában Wagner kitolta Bácsit, ám ez csupán egy pontot
ért, így Péter készülhetett a
fehérorosz Viktar Szaszunouszki elleni nyolcaddöntőre. Ezen a meccsen is hasonló volt a
forgatókönyv: aktivitása két intéspontot eredményezett, ezután
pedig jól védekezett Bácsi, így 2-1-gyel jutott a negyeddöntőbe.
A kazah Makszat Jerezsepov sem tudott mit kezdeni Péter
lendületével, ezért a bíró kétszer is megintette. Aztán ahogy

az lenni szokott, a folytatásban a magyar versenyző is kapott
egy intést, majd hibátlanul hárította ellenfele próbálkozásait.
Az elődöntőben a fiatal kirgiz Atabek Aziszbekov várt a Fradi
birkózójára. Az addig egyetlen értékelhető akciót sem
végrehajtó Bácsi Péter rosszul
kezdett, ellenfele két támadással 4-0-ás előnyre tett szert. A
szünet után azonban, 1-4-nél átszakadt Bácsinál az a bizonyos
gát, és szebbnél szebb akciókkal – kitolás, pörgetés, emelés
és eldobás – fordított, végül 124-re, technikai tussal győzött.
A másnapi fináléban telt ház fogadta a Papp László Sportarénában küzdőket. A török Emrah
Kus mellett a finoman szólva
is roppant érdekes felfogású
bíráskodással is meg kellett
küzdenie az FTC sportolójának. Riválisa két akcióval 3-0-ra
elhúzott, majd hiába ment előre Bácsi, nem intették meg a törököt. Aztán a második menetben előbb egy gyönyörű pörgetéssel
szépített, majd kitolta Kust a szőnyegről, és 4-3-ra megnyerte a
döntőt, így 2014 után másodszor lett világbajnok!
(ms)

Jubileumi Újpest-verés
A Ferencváros jégkorongszakosztálya október végén egy
Újpest elleni derbivel ünnepelte alapításának 90. évfordulóját. A zöld-fehérek a Tüskecsarnokban fogadták ősi riválisukat, és magabiztos játékkal nyerték meg sorozatban 15.
bajnoki mérkőzésüket. Ezzel továbbra is veretlenül vezetik
az Erste Ligát.
Ahogy az ilyen jeles eseményhez illik, az
FTC színvonalas felvezetéssel hangolta a
szurkolókat az újbudai Tüskecsarnokban –
azért itt, mert jóval többen férnek be, mint
a pesterzsébeti „hazai” csarnokba. A lelátón
helyet foglaltak a zöld-fehérek eddigi utolsó
bajnokcsapatának játékosai is.
A nyáron alapos vérátömlesztésen esett
át a Fradi: 16 új játékos, valamint egy régi
ferencvárosi hokis személyében új vezetőedző is érkezett. Fodor Szabolcs nagyon jól
összerakta az együttest, a szeptember eleje
óta tartó bajnokságban egy-egy hosszabbítás és szétlövés utáni vereséget leszámítva
mindig győztesen távozott a jégről a gárda,
sőt, legutóbbi nyolc meccsét a rendes játékidőben nyerte meg.
Az ünnepélyes korongbedobást a még
élő legidősebb hokis bajnokunk, a 83 éves
Simon V. László és a legifjabb reménysé-

günk, Bernáth Botond közösen végezte
el. Kicsit görcsösen
kezdett a retrómezben pályára lépő
FTC, majd az első nagy helyzet a kiállításból éppen visszatérő Roczanov Dezső előtt
adódott, de lövését bravúrral védte a lilák
kapusa. Három és fél perccel később viszont
már tehetetlen volt a lövésével szemben,
Roczanov Hardi passzát vágta a bal alsó
sarokba. A harmad végén az egykori időket
idéző bunyó alakult ki a nagyszerűen védő
Arany Gergely kapuja mögött.
A második harmadban egymást követték
a nagy Fradi-helyzetek, ám vagy az irányzékkal volt baj, vagy a DVTK-tól kölcsönbe
Újpestre érkezett Duschek hárított. Sok kiállítás tarkította a játékot, az egyik emberelőnyből, a 39. percben a kanadai légiós,

Braden Walls bombázott a jobb alsó sarokba.
A záró harmadban magabiztosan hokizott az
FTC, játékosai nemigen engedték helyzetbe
kerülni az újpestieket, így a végén joggal
ünnepelte őket a szépszámú Fradi-tábor.
Az első magyar bajnokságot 1937-ben rendezték meg, a Ferencváros (Kinizsi néven)
1951-ben lett először aranyérmes. Legutóbb
pedig 1997-ben, és már nagyon várják a
szurkolók a következő, 26. bajnoki címet.
Bár még messze a szezon vége, a Fradit máris a végső győzelemre esélyes csapatként
emlegetik. Szép ajándék lenne a jubileumra.
(MS)
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Böde Dani: mesterhármas!
Simán győzött a Ferencváros az NB I második körének első fordulójában Diósgyőrben. A zöld-fehérek négy góljából
a 32. születésnapját három nappal korábban ünneplő Böde Dániel hármat szerzett. A Fradi 13-asának ez volt
pályafutása során a hatodik triplája az élvonalban.
A Tolna megyei Madocsáról származó csatár a Paksi SE utánpótlásában nevelkedett, majd 2006-ban kapott profi szerződést
a PFC-től, nem sokkal később pedig pályára is lépett az NB I-ben.
A gólveszélyes támadót hamar megkedvelték a szurkolók. Aztán
eljött 2011. május 13., amikor a paksiak 3-0-ra győztek otthon
a Vasas ellen, bebiztosítva ezzel bajnoki ezüstérmüket – a zöld-fehérek mindhárom találatát Böde szerezte. Bő négy hónappal később,
szeptemberben a Pécsi MFC-vel játszott 4-4-es döntetlent a PFC
a paksi stadionban, Böde Dániel a 89. percben egyenlített, az volt
a harmadik gólja.
A „madocsai Messi” 2012 nyarán igazolt a Ferencvárosba, és
még abban az évadban, 2013. április 13-án, az Üllői úton, a Siófok
elleni 4-2-es mérkőzésen megszületett első fradista mesterhármasa.
Ezt követően az év őszén egy Magyar Kupa-meccsen (Szekszárd),
majd egy Ligakupa-találkozón (Soproni VSE) is hármat vágott

Kilencen a keretben
Nem véletlenül mondják évek óta a ferencvárosi szurkolók, hogy az FTC a legjobb
magyar női kézilabdacsapat. A döntően
hazai játékosokra építő Fradiból kilencen
kaptak meghívót a válogatottba Kim Rasmussen szövetségi kapitánytól. A szakember
kijelölte a november végén kezdődő franciaországi Eb-re a 28-as bő keretet, amelyben a Ferencvárost Bíró Blanka, Faluvégi
Dorottya, Lukács Viktória, Kovacsics Anikó,
Klivinyi Kinga, Mészáros Rea, Háfra Noémi,
Hornyák Dóra és Schatzl Nadine képviseli.
A BL-győztes Győri ETO-ból hárman vannak a keretben.
(m)

Böde. Bajnoki összecsapáson legközelebb 2014. július 27-én volt
háromszor eredményes: Kecskeméten, a KTE elleni 3-1-es győzelem során ő szerezte a zöld-fehérek találatait. Számos egygólos
meccs és jó néhány dupla után jött el 2018. március 10., amikor
a Balmazújváros látogatott az új Fradi-stadionba. A Ferencváros 13asa a második félidőben háromszor is bevette a vendégek kapuját,
5-0-ra alakítva ezzel az eredményt.
A 2018/19-es évad első szakaszában a korábbinál ritkábban kapott
játéklehetőséget. Mezőkövesden csereként beállva győztes gólt lőtt,
majd a Puskás Akadémia ellen újra kezdő volt, és kétszer is a kapufát találta el. Diósgyőrben aztán ismét a régi Böde Danit láthatták
a szurkolók, hatodik NB I-es mesterhármasával oroszlánrészt vállalt
a DVTK 4-1-es legyőzésében.
Böde immár 86 bajnoki és összesen 109, tétmeccsen elért gólnál
jár, mindkettővel 10. a Ferencváros ranglistáján.
M. S.

Tovább szolgálják az FTC-t
Tisztújító közgyűlést tartott október végén a Ferencvárosi TC az Elek Gyula Arénában. A voksolás előtt Kubatov Gábor, az egyesület elnöke az elmúlt hét és fél esztendő sportszakmai és egyéb eredményeit foglalta össze. Elmondta, az infrastruktúra
rengeteget fejlődött: az új stadion mellett megépült a női labdarúgóközpont, és más
szakosztályok is új vagy megújult létesítményekben tevékenykedhetnek. A klub
anyagi helyzete sokat javult, teljes mértékben átláthatóvá vált a költségvetés, ennek
is köszönhetően érkeztek tőkeerős támogatók a klubhoz.
A közgyűlésen megválasztották az elnökség tagjait. Újabb négy évre kapott bizalmat
többek között Bácskai János, Ferencváros polgármestere is. A testület ezután titkos
szavazással ismét Kubatov Gábort bízta meg az elnöki teendők ellátásával. Az egyesület első számú vezetője, vagy ahogy ő fogalmazott, első számú szolgája a jövőben
is azon dolgozik majd, hogy a lehető legtöbbet adja szeretett klubjának. Az FTC
alelnöke az egyéb elfoglaltságai miatt távozó Kocsis Máté országgyűlési képviselő
helyett Nyíri Zoltán lett.

Fontos lépés az olimpia felé
A 2018-as torna-világbajnokságot Katar fővárosában, Dohában rendezték meg.
A versenynek azért volt a szokásosnál is nagyobb jelentősége, mert a csapatok itt szerezhették meg a kvalifikációt a 2019-es stuttgarti vb-re, amely a 2020-as tokiói olimpia
szempontjából rendkívül fontos esemény lesz. A német városban vívhatják ki ugyanis
a nemzeti válogatottak az ötkarikás részvétel jogát.
A három ferencvárosi tornásszal – Babos Ádám, Boncsér Krisztián (képünkön) és
Sheppard Ryan – felálló magyar együttes megtette az első lépést Japán felé. A cél az
volt, hogy a csapat bekerüljön a legjobb huszonnégy közé, mert így indulhat a jövő évi
világbajnokságon. Ez sikerült, a válogatott a 20. helyen fejezte be a viadalt. A zöld-fehérek sportolói közül Boncsér szerepelt a legeredményesebben, ugrásban 22. lett, míg
az egyéni összetettben Sheppard az 51. helyen végzett.
Az FTC utánpótláskorú tornászai ismét bizonyították, hogy kiváló szakmai munka
folyik a Népligetben. Az ifjúsági bajnokságon Tomcsányi Benedek megnyerte az
egyéni összetett versenyt, valamint a lólengést és a gyűrűt, talajon és korláton
ezüst-, nyújtón pedig bronzérmet szerzett. A kadet ob-n Gombás Krisztián ös�szetettben harmadik lett, csakúgy, mint lólengésben és korláton, míg gyűrűn a
második helyen végzett.
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November-kvíz
November 1-je mindenszentek,
november 2-a pedig halottak
napja. Kérdéseink ezekkel a dátumokkal kapcsolatosak. A helyes
válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre elküldő megfejtőink között Ferencváros-ajándékcsomagot sorsolunk ki.
1. Mi történt Ferencvárosban
1956. november 1-jén?
A) Újjáalakult a Fradi
B) A forradalmárok bevették
a Kilián laktanyát
C) Elfogták Angyal Istvánt

HELYI ÉRTÉK

„Mert mibennünk
zeng a lélek”

Két előadásból álló jubileumi gálaműsorral és táncházzal ünnepelte fennállásának 60. esztendejét a Bartók Táncegyüttes október 27-én.
„A népzene (…) a természet tüneménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szervezetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért
olyan gyönyörű, olyan tökéletes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség
megtestesítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszerényebb eszközökkel
valamilyen zenei gondolatot legtökéletesebben kifejezni” – Bartók Béla gondolataival
kezdte beszédét Kállay Gáborné, majd így folytatta: Tímár Sándor, az együttes alapítója
egy olyan alkotóműhelyt hozott létre 1958-ban, amelyben több generáció ismerkedhetett
meg táncos anyanyelvünkkel, és válhatott életük szerves részévé ez a kultúra. Ebben a

2. Melyik IX. kerületi utca neve
volt korábban Gottesackergasse
(Temetőkert), majd Friedhofgasse
(Temető) utca?
A) Haller utca
B) Knézich utca
C) Mester utca
3. Belső-Ferencvárosban 2016-ban,
egy hotel építése során egy törökkori temető, valamint az Árpád-kori
település, Szenterzsébetfalva nyomaira bukkantak a régészek.
Hol történt ez?
A) Csarnok tér
B) Markusovszky tér
C) Nehru part
4. 2015-ben avatták fel Schwajda
György, az új Nemzeti Színház első
direktora szobrát a teátrum előtti
Bajor Gizi parkban. A mű alkotója
1923. november 1-jén született.
Kiről van szó?
A) Varga Imre
B) Melocco Miklós
C) Kligl Sándor
5. Jókai Mór melyik regényében
játszódik egy monológ a ferencvárosi
temetőben?
A) És mégis mozog a föld
B) Kárpáthy Zoltán
C) Szegény gazdagok
6. Milyen eredményt ért el az FTC
az Üllői úton 1995. november 1-jén,
a Real Madrid elleni BL-meccsen?
A) 2-0
B) 1-1
C) 0-3
Előző lapszámunk nyertese:
Boldogh Tamásné. Gratulálunk! Jutalma átvételével kapcsolatban e-mailben
értesítjük. A helyes megfejtés:
1 – C, 2 – A, 3 – C, 4 – C, 5 – B, 6 – C.

műhelyben fejlesztette ki a világon egyedülálló táncoktatói módszerét is. Gyakran voltak
az együttes vendégei a társművészetek olyan jeles képviselői, mint Csoóri Sándor, Nagy
László, illetve az elméleti tánctudomány, valamint folklórgyűjtés olyan ismert alakjai,
mint Martin György és Kallós Zoltán.
Az alpolgármester elmondta, Tímár Sándornak meghatározó szerepe volt a magyarországi táncházmozgalom megismertetésében, elterjesztésében is. Az együttes ezen céljának
megvalósítása során vált ismertté többek között Halmos Béla, Sebő Ferenc, Sebestyén
Márta, a Muzsikás Együttes, és még nagyon sokan, akik a „tiszta forrás” tiszteletét vallották és vallják.
Kállay Gáborné külön köszönetet mondott, amiért a Bartók Táncegyüttes az FMK-t választotta székhelyéül, és a kerület jelmondatával – „Otthon, város, Ferencváros” – kívánta,
hogy érezzék otthonuknak a városrészt.
Az FMK-ban megrendezett délelőtti és a délutáni telt házas műsorban visszatekintettek
a Bartók elmúlt hat évtizedére, melynek részeként jelenlegi és egykori táncosok is felléptek, felidézve a korábbi koreográfiákat is. Este táncházzal zárult a jubileumi program,
melynek kísérő eseményeként a művelődési központ aulájában fotókiállítást is láthattak
az érdeklődők az együttes életéről.				
(forrás: ferencvaros.hu)

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

ügyintézéssel. Szabó Balázs:
06/20/264-7752.

SOS keresek 1–1,5 szobás
lakást 23 000 000 Ft-ig. Tel.:
06/30/590-2571.

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

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű

Egyetemista lányomnak eladó, felújítandó, emeleti

öröklakást keresek készpénzfizetéssel. Magánszemély.
Tel.: 06/20/352-2204.
2 000 000 Ft!!! egyszeri összeget, plusz havi életjáradékot
fizetnék élete végéig idős úrnak vagy hölgynek budapesti
ingatlanra. Megbízható, leinformálható magánszemély
vagyok. Tel.: 06/20/318-4880.

IDŐSÜGY
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Idősügyi programajánló
Helytörténeti séta
Végig a Mester utcán II.
November 7. (szerda)
10.00 óra
Találkozó: Mester–Dandár
utca sarok

Fiatalító tibeti
és kínai energiajóga
November 8., 15.
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi
Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Gyógytorna
November 7., 14. (szerda)
11.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)

Vízitorna
November 9., 16. (péntek)
16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda
(Lobogó u. 1.)
Molnár Ferenc iskola uszoda
(Mester u. 19.)

Belső
értékeink nyomában
November 7. (szerda)
14.00 óra
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)
Táncklub
Én táncolnék veled…
November 7., 14. (szerda)
14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
3-1-2 meridiántorna
November 7., 14. (szerda)
15.30 óra, FMK (Haller u. 27.)

Szó és ember
irodalmi sorozat
November 13. (kedd)
14.00 óra
Vendég: Baán Tibor költő,
kritikus, esszéista
Beszélgetőtárs: Mezey Katalin, az Írók Alapítványa és
a Széphalom Könyvműhely
alapítója, vezetője.
Közreműködik:
Lázár Balázs színművész.
FSZEK Börzsöny utcai
Könyvtár (Börzsöny u. 13.)

Macska- és
állatbarátok klubja
November 14. (szerda)
17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Természetjárás
Planetáriumi
kalandozás az égen
November 15. (csütörtök)
10.00 óra
Találkozó: Petőfi híd budai
hídfő, aluljáró
További információ: Kiss
Ádám, tel.: 06/70/212-1288
Filmklub
November 15. (csütörtök)
15.00 óra
„Mester utcai fiúk” – vetítéssel egybekötött beszélgetés
Frenreisz Károllyal
Helytörténeti Gyűjtemény
(Ráday u. 18., bejárat az
Erkel utca felől)

Parádés Főzés
Bartal Sándor séffel
November 19. (hétfő)
10.00 óra
Francia nap: Lyoni hagymaleves és Ratatouille
(francia „lecsó” sokféle
zöldséggel), sertésszűz
József Attila-lakótelepi
Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/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
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Művészdiákok
alkotásai a Mester Galériában

A Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium festő és szobrász szakos növendékeinek műveit mutatta be legutóbb
a Mester Galéria és Közösségi Tér (MeGKöT). A számos technikát felvonultató tárlaton a tusrajztól a kőszobrokon
át az absztrakt munkákig minden alkotás azt bizonyította, a diákok meg fogják állni a helyüket a legrangosabb
művészeti egyetemeken is.
A Bráda Tibor Mukácsy-díjas festőművész kezdeményezésére
október 18-án ünnepelt Magyar Festészet Napján nyitották meg
a Handmade II. című kiállítást, amelyen a látogató figyelemmel
kísérheti, hogy a ferencvárosi szakgimnázium 9., 10. osztályos,
tehát kezdő művészetis diákjai már most profi munkákat képesek
letenni az asztalra. A galériában harmadik alkalommal bemutatkozó
iskola tárlatát Atlasz Gábor festőművész mellett Kállay Gáborné
alpolgármester nyitotta meg, aki szerint a kiállítás sok fiatalnak
lehet példa arra, hogy milyen magas szintre juthatnak a művészeti
pályán, és azt kívánta, az alkotók
őrizzék meg egyéni látásmódjukat
a jövőben is. Az összművészeti
tárlaton keramikus munkákat és
dizájn belső tereket, ólomüveg
ablakot, üvegipari formaterveket
és tanulmányrajzokat láthat a közönség, de a formatervező diákok
saját tervezésű asztalt, lámpákat
is kiállítottak. Vincze Angéla, a
MeGKöT művészeti vezetője el-

mondta, az alkotások profikat meghazudtoló színvonala a szorgalom
és tehetség mellett a szakgimnáziumokban folyó professzionális
szakmai képzésnek és a magas rajzóraszámnak is köszönhető. A november 18-áig megtekinthető kiállításra nevezett műveket a Jaschik
tanárai zsűrizték, így csak a legjobbak kerülhettek ki a falakra.
A Jaschikból a festő- és grafikustanulók általában a Képzőművészeti Egyetemre, a keramikusok, dizájnőrök, formatervezők
pedig az Iparművészetire felvételiznek. Méghozzá olyan sikeresen, hogy idén tizenkettőből
kilenc jaschikos diákot vettek
fel a képzőre. Coates Ádám
kulturális programszervező arról is tájékoztatta a megjelent
tanulókat, hogy a közösségi
térként is működő galériában
kreatív, csoportos feladatokon
keresztül tölthetik le kötelező
közösségi szolgálatukat. Az
intézmény idén pályaorientációs programokkal is készül a
középiskolásoknak.
T. D.

Műhelytitkok,
avagy bepillantás
a zeneszerzők életébe
A komolyzenei ismeretterjesztő
sorozat 2. része:
Az irodalom és a zene találkozása a romantika korában 2018.
november 16., péntek 14.30.
Helyszín: Ádám Jenő Zeneiskola díszterme (Köztelek u. 8.)
Vendégünk: Sudár Gyöngyvér
operaénekes, a Magyar Állami
Operaház tagja.
Állandó közreműködőink:
• Mezei Pál zongoraművész
• Magyar Kornél moderátor-műsorvezető
A koncerten elhangzó darabok:
• F. Schubert: Margit
a rokkánál
• P. J. Csajkovszkij:
Anyegin, Tatjana
levéláriája
• C. F. Gounod: Faust,
Ékszerária
• R. Schumann: Asszonyszerelem, asszonysors

•
•

Liszt Ferenc: Lorelei
Liszt Ferenc: Rigoletto
parafrázis
A belépés ingyenes!
A program Ferencváros Önkormányzatának kulturális pályázati
támogatásával, a Prelúdium Művészeti Alapítvány szervezésében valósul meg.

www.facebook.com/
preludiumalapitvany
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AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
AZ ERDŐDY KAMARAZENEKAR
HANGVERSENYE

JÓZSEF ATTILA EMLÉKHELY

November 10., szombat 17.00
Bartók Béla Unitárius Egyházkösség
Temploma, Hőgyes Endre u. 3.
Műsor: Kusser: Overture, Capricornus:
Domine Jesu Christe, Dall’abaco: Concerto da Chiesa (Op. 2. No. 1.), Mozart:
Templomi Szonáta (KV 328),
Mendelssohn: IX. Vonósszimfónia
(C-moll), Kilar: Orawa
Közreműködik: Szefcsik Boldizsár – ének
Koncertmester: Szefcsik Zsolt
A belépés díjtalan!

JÓZSEF ATTILA
IRODALMI SZALON

FERENCVÁROSI
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
GYERMEKSZÍNHÁZ
November 16., péntek 11.00
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY:
A KIS HERCEG
Zenés mesejáték (1 óra szünet nélkül)
Szereplők: Ujlaki Dénes Jászai-díjas,
Érdemes Művész és Lukács Olivér
Teljes árú belépő: 1800 Ft.
Diákoknak és nyugdíjasoknak
kedvezményesen: 1000 Ft
Jegyek az FMK jegypénztárában,
valamint a jegy.hu országos hálózatán
vásárolhatók.
STRÓFA TRIÓ VERS-ZENE KLUB
November 17., szombat 18.00
Belépő: 600 Ft
TURAY IDA SZÍNHÁZ
ELŐADÁSA AZ FMK-BAN
RÁDAY IMRE-BÉRLET
November 11., vasárnap 15.00
Georgo Faloni: ÁRTATLAN VAGYOK!
vígjáték
Rendező: Szurdi Miklós
Jegyár: 3200 Ft
Jegyvásárlás a Turay Ida Színházban
(VIII. ker., Kálvária tér 6.), vagy
egy órával az előadás előtt az FMK
jegypénztárában. Tel.: +36/70/607-2620
E-mail: jegyiroda@turayidaszinhaz.hu
TANFOLYAMAJÁNLÓ
REMBRANDT-KÖR
Minden hétfőn 18.00 órakor
Festőiskola kezdőknek és haladóknak
– ismerkedés a festészeti ágakkal.
Részvételi díj: 3200 Ft/alkalom,
10 500 Ft/bérlet
Oktató: Vágó Zoltán festőművész
Mobil: +36/30/415-4373

November 8., csütörtök 18.00
Csokonai Attila író, költő, műfordító estje
Moderátor: Losonczy Attila, Belépő: 500 Ft
DÉSI HUBER ISTVÁN
MŰVELŐDÉSI HÁZ
30 ÓRÁS PEDAGÓGUSTOVÁBBKÉPZÉS A POMPÁS
NAPOK SZERVEZÉSÉBEN
November 16.,17., 18., péntek–vasárnap
8.00–18.00
A népmese, a népi játék és a tárgyalkotás
ötvözésének lehetőségei óvodában és alsó
tagozatban
További információ: +36/70/947-8609
vagy pompasnapok@pompasnapok.hu
JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
NOSZTALGIAKLUB
November 9., 16., 23., 30., péntek 15.00
Belépő: 600 Ft

•

szívesen töltenéd kreatívan az iskolai
közösségi szolgálatod
• szeretsz csapatban dolgozni
• érdekel a kiállításszervezés
Jelentkezz hozzánk, és gyere el keddenként, összesen 6+1 alkalommal, amikor
fotózással, kreatív írással és interjúkészítéssel közösen kutatjuk a Mester utca
hangulatát és arcait.
A hat hét munkájából egy kiállítási anyagot szerkesztünk, és együtt megszervezzük a programzáró tárlatot.
Felszabadult légkör, új barátságok, új
tudás, ezekre számíthattok a Mester X
résztvevőiként.
Bővebb információ:
mestergaleria@gmail.com
+36/20/514-1015
PÁLYAVÁLASZTÁS ELVITELRE
Csütörtök 15.00–18.00
Coates Ádám tréner és
Kallós Viola színész-drámatanár
Tarts velünk csütörtökönként akár
egyénileg vagy csapatban!
Iskolai csoportok jelentkezését is várjuk
a mestergaleria@fmkportal.hu e-mail
címen!
PALÁNTA – ALKOTÓMŰHELY

MŰSOROS EST A HUNGÁRIA
BARÁTI TÁRSASÁG
SZERVEZÉSÉBEN

Csütörtökönként 10.30-tól
Kreatív foglalkozások óvodás
csoportoknak

November 17., szombat 15.00
Belépő: 700 Ft

RÖGTÖNTÉR – IMPROTRÉNING
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

GARÁZSVÁSÁR

November 7., szerda 16.00–17.30
Foglalkozásvezető:
Borbás Gergő improvizációs színész

November 10., szombat 9.00–13.00
Asztalok korlátozott számban,
díjmentesen állnak rendelkezésre!
Regisztráció: kozossegihaz@desi.hu
MESERENGETEG-SOROZAT
November 17., szombat 10.00
Péter és a csodaágy – az Aranyszamár
Színház előadása
9.30 órától kézműveskedés
MESTER GALÉRIA
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR
KREATÍVAN EGYÜTT
Hétfő 14.00–18.00
A papírcsipkétől az árnyjátékig
MESTER X – KREATÍV KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
Kedd 15.30–17.30
Ezt a programot Neked találták ki, ha:

JASCHIK-WORKSHOP
November 9., péntek 14.00–15.30
A Jaschik Álmos Szakgimnázium kreatív
workshopja az iskola kiállításához
kapcsolódva.
Iskolai csoportok jelentkezését várjuk
a mestergaleria@fmkportal.hu e-mail
címen!
MESETERÁPIA
November 12., hétfő 10.00–11.00
Irodalomterápiás foglalkozás 9–11 éves
gyerekeknek,
Mirtse Zsuzsa Égforgató csodagyűrű című
mesekönyve alapján
Vezeti: Szommer Edit irodalomterapeuta
Iskolai csoportok jelentkezését várjuk
a mestergaleria@fmkportal.hu e-mail
címen!
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A munkaviszony létesítése és tartalma
A munkaviszony munkaszerződéssel jön
létre. Ennek alapján a munkavállaló köteles
a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, a munkáltató pedig köteles a munkavállalót foglalkoztatni és részére munkabért
fizetni.
A munkaszerződést mindig írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt
a munkaszerződés érvénytelenségére csak
a munkavállaló hivatkozhat, a munkába lépést követő harminc napon belül.
A munkaszerződésben a feleknek meg kell
állapodniuk a munkavállaló alapbérében és
munkakörében. A munkaviszony tartamát a
munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a munkaviszony határozatlan
időre jön létre.
A munkavállaló munkahelyét a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol munkáját szokás szerint végzi.
A munkaviszony – eltérő megállapodás
hiányában – általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.
A felek a munkaszerződésben a munkavi-

szony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki.
Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a
felek a próbaidőt legfeljebb egy alkalommal
meghosszabbíthatják. A próbaidő tartama
a meghosszabbítása esetén sem haladhatja
meg a három hónapot.
Egyes kivételektől eltekintve – ilyen, ha
a munkaszerződés alapján a munkaviszony
tartama az egy hónapot vagy a munkaidő a
heti nyolc órát nem haladja meg – a munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől
számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót:
a. a napi munkaidőről
b. az alapbéren túli munkabérről és
egyéb juttatásokról
c. a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról,
a kifizetés napjáról
d. a szabadság mértékéről, számítási
módjáról és kiadásának, valamint
e. a munkáltatóra és a munkavállalóra
irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól

A FŐTÁV Zrt. és a DHK Zrt.
közleménye
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
FŐTÁV Zrt. és a NKM Nemzeti Közművek Zrt. együttműködése részeként két új helyszínen: a Nemzeti Közművek
Zrt. központi ügyfélszolgálati
irodájában (1081 Budapest,
Fiumei út 9–11., a Keleti pályaudvar közelében), valamint
dél-pesti ügyfélszolgálati irodájában (1103 Budapest, Kőér
u. 2/A alatt, a Laurus irodaházban, a 3-as metró Határ
úti állomása közelében) is
fogadjuk ügyfeleinket.
A Fiumei út 9–11., valamint a Kőér utca 2/A szám
alatti ügyfélszolgálati irodában egyaránt két pultnál várjuk a FŐTÁV Zrt. és DHK
Hátralékkezelő és Pénzügyi
Szolgáltató Zrt. ügyfeleit adatmódosítási, számlázási, pénzügyi, számlafizetési, műszaki,

közös képviselői ügyek intézése, valamint hátralékkezelés
céljából.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ezen kirendeltségeken kizárólag bankkártyás fizetési lehetőséget biztosítunk.
Nyitva tartás:
• Hétfő:
• Kedd:
• Szerda:
• Csütörtök:
• Péntek:

8.00–14.00
8.00–14.00
8.00–20.00
8.00–14.00
8.00–14.00
FŐTÁV Zrt.
DHK Zrt.

f.

a munkakörbe tartozó feladatokról,
továbbá arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e
g. a munkáltatói jogkör gyakorlójáról
Az a) és e) pontokban foglaltak vonatkozásában a tájékoztatás munkaviszonyra
vonatkozó szabályra történő hivatkozással
is megadható. Szintén tájékoztatni kell a
változást követő tizenöt napon belül írásban
a munkavállalót a munkáltató megnevezésének, lényeges adatainak megváltozásáról.
A munkaviszony kezdetének napját szintén
a munkaszerződésben kell meghatározni.
Ennek hiányában a munkaviszony kezdete
a munkaszerződés megkötését követő nap.
A munkaszerződés megkötése és a munkaviszony kezdetének napja közötti időszakban a munkaszerződéstől bármelyik fél
elállhat, ha a munkaszerződés megkötését
követően körülményeiben olyan lényeges
változás következett be, amely a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné vagy
aránytalan sérelemmel járna.
Dr. Niklai Zoltán ügyvéd
1098 Budapest, Lobogó u. 5. 06/70/770-0510
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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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Hollós Borbála
(2018. szeptember 2.)

Balogh Denisz
(2018. szeptember 17.)

Szálinger Illés
(2018. augusztus 13.)

Csordás Letícia Maja
(2018. augusztus 25.)

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

REJTVÉNY

