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Elismerő okleveleket, valamint  
a Humanitas Ferencváros díjat  
is átadták a Szociális Munka  
Napja alkalmából.

MANDÁTUM 
Átvették megbízólevelüket  
és letették hivatali esküjüket  
a FEGYIÖK újonnan  
megválasztott képviselői. 3

 Kezdjük együtt 2019-et! Az önkormányzat Újévi Koncertjének meghívóját keresse az 4. oldalon

Az oktatási ombudsman 
hivatalában állíthatta ki diákjai 
legszebb alkotásait a József Attila 
Általános Iskola és AMI.
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Szabadtéri fitneszpark  
épült a Markusovszky téren
Comb-, váll- és haserősítés, húzodzkodás, zsírégető kardiotréning – néhány a számtalan edzőgép nyújtotta mozgás- 
forma közül, amellyel a Markusovszky téren telepített szabadtéri fitneszparkban átmozgathatjuk egész testünket.  
Az eszközöket a környékbeli iskolák testnevelésórák megtartására is használhatják.

A világszerte hódító kültéri edzőparkok  
a IX. kerületben is terjednek: az elmúlt 
években az önkormányzat a József Attila-la-
kótelepen, a MÁV-Aszódi telepen, valamint 
a Haller parkban is telepített street workout 
eszközöket, ám a sűrűn lakott Belső-Fe-
rencvárosban eddig nem volt ilyen lehető-
ség. Nemrég azonban erre a célra is sikerült 
találni egy központi helyszínt. – Ferencvá-
ros identitásának egyik alappillére a sport és 
a Fradi, a helyhatóság pedig egy koncepciót 
készített arra, hogy a kerületi parkokban, 
köztereken olyan agórákat hozzon létre, 

ahol a lakók találkozni, beszélgetni, és nem 
utolsósorban sportolni is tudnak. Ehhez  
a költségvetés a megfelelő anyagi fedezetet 
is biztosítja – mondta el lapunknak Gyurá-
kovics Andrea önkormányzati képviselő. 
Hozzátette, mivel a most kiépített géppark 
nagyon változatos eszközöket vonultat fel, 
első ránézésre nem mindegyikről derül ki, 
pontosan mire is való. Ezért arra is figyel-
met kíván fordítani, hogy a környéken élők 
megtanulják rendeltetésszerűen használni 
ezeket. – A jövőben személyi tréner be-
vonásával edzéseket szeretnék szervezni 

ide, hogy szakember mutassa be, melyik 
gép milyen izmok átmozgatására szolgál 
– tájékoztatott a politikus.  

A Markusovszky téren létesített fitnesz-
park közel 7,3 millió forintos költségét tel-
jes egészében Ferencváros Önkormányzata 
fedezte. A helyhatóság részt vesz a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Program-
ban, melynek pályázati forrásaiból további 
ilyen testedzési lehetőségeket kíván meg-
valósítani a kerület több részén.  

V. L.
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„100 gyermek karácsonya 2018.”
Tisztelt Leendő Támogatónk!
Kedves Barátunk!
Jelen levelünkkel a „100 gyermek karácsonya 2018.” jótékonysági 
akcióhoz szeretnénk az Ön vagy vállalkozása támogatását meg-
nyerni, amellyel legalább száz rászoruló ferencvárosi gyermek 
részére kívánjuk szebbé tenni az ünnepeket. A támogatásra szánt 
összegből elsősorban édességet és játékokat vennénk, melyet 
egyénre szabottan válogatnánk össze a látókörünkben lévő gye-
rekek részére.

A Horizont Szociális Alapítványt – amelyet a Családsegítő 
Szolgálat munkatársai hoztak létre Ferencvárosban 1991-ben – a 
Fővárosi Törvényszékt közhasznú szervezetté minősítette, és 
megállapította, hogy közhasznú jogállása 2014. június 1. napjától 
folyamatosan fennáll. „Közhasznúsági beszámolónkat” a Fővárosi 
Törvényszék minden évben elfogadta.

Alapítványunk a „100 gyermek karácsonya 2018.” elnevezésű 
akcióját a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatóságával (FESZGYI) közösen szervezi és bonyolítja le, ami 
garanciát jelent arra, hogy valóban a legrászorultabb gyermekek 
kaphassanak ajándékot.

A jelen akcióhoz elsődlegesen pénzbeli adományokat várunk, 
melyet átutalással vagy a házi pénztárba történő befizetéssel lehet 
megtenni.

Alapítványunk számlaszáma:
CIB Bank 11100104-90004089-10000001

Szükség esetén a személyes befizetés módjáról Bosnyák Ilona 
munkatársunk tud felvilágosítást adni a 06/1/218-6175-ös tele-
fonszámon.
Az akció eredményéről minden támogatónkat tájékoztatni fogjuk!

Köszönettel: 
Berecz Dénes, a kuratórium elnöke   

Gedeon Andor,  a FESZGYI igazgatója

Megalakult a negyedik ifjúsági  
önkormányzat
A Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormány-
zat (FEGYIÖK) november 9-én tartotta alakuló 
ülését az Ádám Jenő Zeneiskola dísztermében. 
Kerületünkben negyedik alkalommal rendezték 
meg az diákönkormányzati választásokat 18 álta-
lános és középiskola, valamint a H52 és a Konkáv 
Közösségi Tér részvételével. Az újonnan megvá-
lasztott képviselők átvették megbízólevelüket,  
a korábbi vezetők pedig emléklapot kaptak  
munkájuk elismeréseként.

Ferencváros Önkormányzatának kezdeményezésére 2012-ben 
alakult meg a FEGYIÖK azzal a céllal, hogy a tanulók érdekeit 
képviselje, valamint szórakoztató, kulturális és sportrendezvénye-
ket szervezzen a diákság számára. Az október 12-én megtartott 
voksoláson összesen 47 fiatal kapott két esztendőre szóló mandá-
tumot. Ifjúsági polgármesternek Magos Bencét, a Gundel Károly 
Szakképző Iskola, középiskolai alpolgármesternek Veres Bánkot, 
a Leövey Klára Gimnázium, általános iskolai alpolgármesternek 
pedig Csepeli Pétert, a Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános 
Iskola tanulóját választották meg. 

Bácskai János, Ferencváros polgármestere köszöntőjében arra 
hívta fel a figyelmet, fontos, hogy a fiatalok megismerjék az önkor-
mányzatiság elveit, értékeit, és tisztában legyenek a demokratikus 
intézményrendszer működésével. Kos-
suth szavait idézte, aki a demokráciát 
az önkormányzatiság nemzeti szintjé-
nek nevezte. Beszéde végén gra-
tulált új „kollégáinak”, akik-
nek eredményes, jó munkát 
kívánt, felajánlva a város-
vezetés segítő támogatását 
részükre. Ezután a képvi-
selők egyenként vették át 
megbízólevelüket Kállay 
Gáborné és Zombory Mik-
lós alpolgármestertől, az 

ifjúsági polgármester és alpolgármesterei pedig Bácskai Jánostól, 
majd az eskütétel következett. 

Az alakuló ülés következő momentuma Magos Bence felszólalása 
volt. Az új ifjúsági polgármester elmondta, örömmel kezd a feladat-
hoz, ami a FEGYIÖK vezetőjeként vár rá. Céljának nevezte, hogy 
a diákönkormányzat hagyományait folytatva, ám új utakat keresve, 
új lehetőségeket kiaknázva folytassa a munkát. Hozzátette, társaival 
a következő két esztendőben arra fognak törekedni, hogy változatos 
programok révén színesebbé tegyék a IX. kerületi gyerekek életét, 
és minél több lehetőséget biztosítsanak a fiatalok kibontakozására. 
Végül köszönetet mondott Ferencváros Önkormányzatának, amiért 
a kezdetektől nyitottsággal fogadják ötleteiket, és támogatják el-

képzeléseik megvalósítását. 
Az ünnepségen levetítettek egy kisfilmet az előző két 

év ifjúsági rendezvényeiről, majd a 
III. FEGYIÖK leköszönő veze-

tőit, illetve legaktívabb képvi-
selőit jutalmazták elismerő 

oklevéllel. Az esemény 
az Ádám Jenő Zeneisko-
la növendékeinek előa-
dásával folytatódott, és 

a FEGYIÖK-torta fel-
vágásával, illetve ál-
lófogadással zárult. 
                         M. K.

JÓTÉKONYSÁGI FELHÍVÁS
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Elismerték a segítő szakma dolgozóit
A Szociális Munka Napja alkalmából elismerő oklevélben részesültek a szféra kiemelkedő teljesítményt nyújtó munka-
társai, valamint átadták a Humanitas Ferencváros díjat is. A szociális területen végzett tevékenységért adható legmaga-
sabb kitüntetést idén a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének ítélték oda.

A Ferencvárosi Művelődési Központban (FMK) megtartott ese-
ményt Márai Sándor gondolatai nyitották meg, melyeket Kádas 
Gyöngyi, a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium tanulója 
tolmácsolt. November 12-ét 1977-ben jelölték a Szociális Munka 
Napjává, Magyarországon 
1998-ban ünnepelték meg 
először. 
Kállay Gáborné Böjte 
Csaba atya szavait idézte, 
aki szerint a segítő hiva-
tás alapja a bizalom. Az 
alpolgármester beszédé-
ben hangsúlyozta, ezen a 
napon azokat ünnepeljük, 
akik hivatásként tesznek 
másokért, mert ezen az úton 
csak hittel, szeretettel és tel-
jes odaadással lehet járni. 
– Ezek az emberek a legszebb és legnehezebb parancs: a szeretet 
gyakorlására tették fel az életüket – tette hozzá. Végül köszönetet 
mondott a szféra dolgozóinak áldozatos munkájukért, melynek 
eredményeként Ferencvárosban egy kimagaslóan értékes szociális 
rendszer működhet.  

A Humanitas Ferencváros díjat Dobák-Kiss Tímea vehette át, 
aki 2004 óta tevékenykedik Ferencvárosban. A „Fehér Holló” 

Gyermekjóléti Szolgálatnál kezdett családgondozóként, 2014-től 
szakmai vezetőhelyettes lett, 2016 óta pedig a Család- és Gyermek-
jóléti Központ vezetője. Kollégái szerint mindig lehet számítani 
a veszélyeztetett gyermekek ügye iránti elkötelezettségére, mun-

káját szakmai hozzáértés, 
felelősség és nagyfokú szo-
ciális érzékenység jellem-
zi. Oroszlánrészt vállalt az 
újonnan megalakult Óvodai 
és Iskolai Szociális Segítő 
Csoport kialakításában, to-
vábbá nagyrészt neki kö-
szönhető, hogy az országos 
szintű munkahelyelhagyás 
elkerülte a kerületi szakmai 
egységet.

Az önkormányzat elismerő 
oklevélben részesített továb-

bi kilenc, szociális szférában tevékenykedő kollégát is. Kállay 
Gáborné és Zombory Miklós alpolgármester, valamint Bácskai 
János polgármester bölcsődében, idősklubban, ifjúsági közösségi 
térben dolgozóknak, valamint a FESZOFE munkatársainak nyújtott 
át elismeréseket. A rendezvény zárásaként Oláh Gergő adott nagy 
sikerű koncertet.

T. D.

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

Ford Kuga 
5 799 000 Ft-tól*

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

Ford Credit finanszírozással  

A hirdetés 
felmutatójának 

új jármű rendelése 
esetén egyedi 
kedvezményt 

adunk!

*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.
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A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

Kérjük, részvételi szándékát minél előbb szíveskedjék

jelezni a rendezveny@ferencvaros.hu e-mail címen.

A regisztráció határideje: 2018. december 10.
F SERENCVÁRO

OTTHON, VÁROS

Tisztelt Ferencvárosiak, Zenekedvelő barátom!

MÜPA Bartók Béla
Nemzeti

MÁV Szimfonikusok Hot Jazz Band

Ferencváros Önkormányzata 2019 januárjában immáron
negyedik alkalommal rendezi meg hagyományos

.

Az évről évre növekvő érdeklődésre való tekintettel,
2019-ben már az ezerhatszáz fő befogadására alkalmas

invitálom Önt és kedves Partnerét a

és a

közös produkciójára.

Találkozzunk a koncerten
és kezdjük együtt az Újesztendőt!

Újévi Koncertjét

Hangversenyterembe

Időpont:

Helyszín:

(Budapest IX. Komor Marcell u. 1.)

2019. január 5. 19 óra

MÜPA – Bartók Béla
Nemzeti Hangversenyterem



FERENCVÁROS 5CIVIL 

A hely, ahol nem vagy egyedül
„Egyedül nem megy…” – szól a régi 
nóta, ami a statisztikákat tekintve 
nem is lehetne aktuálisabb, hiszen 
egyre több az egyszülős család, amely 
gyakran elszigetelődik problémáival. 
A fél évvel ezelőtt – állami segítséggel 
– létrehozott Egyszülős Központban 
kávézó, játszóház és segítő szakembe-
rek sora várja az érintetteket.

– Az Egyszülős Központ májusban nyitott 
meg az Üllői út 30. szám alatt, a mögötte 
álló alapítvány azonban már 13 esztendeje 
működik. Magyarországon 300 ezer egyszü-
lős családban mintegy félmillió gyermek ne-
velkedik, a több mint 800 ezer érintett pedig 
azt jelzi, van mit megoldani – magyarázta 
Nagy Anna, az Egyedülálló Szülők Klubja 
Alapítvány kuratóriumi elnöke, majd hozzá-
tette, minél nagyobb egy város, annál több az 
egyszülős család. Tehát Budapest a gócpont, 
azonban a hozzájuk fordulók fele vidékről 
keresi fel a szervezetet. Az ország első ilyen 
tematikájú, ingyenes szolgáltatásokat nyújtó 
intézménye komplex projektjével nemzetközileg is egyedülálló, ám 
az sem utolsó szempont, hogy nagyon kellemes élmény ide belépni. 
A modernizált térben nemcsak hangulatos vendéglátóhely, hanem 
méretes játszóház is várja a családokat, hogy a programokon való 
részvételnek ne lehessen akadálya a gyerek felügyelete.

Szolgáltatási palettájuk igen széles, hiszen az „egyszülősség” több 
területet is érint. Az alapítvány számos tábort szervez, idén 1500 
gyermek és szülő jutott el nyaralni a közreműködésükkel. A köz-
pontban minden nap különböző tantárgyból tartanak korrepetálást, 
sőt, középiskolai felvételi előkészítőre is lehet járni. Ezek a külön- 
órák ráadásul ugyancsak térítésmentesek, így az a diák sem marad 
le a tanulásban, akinek a gondviselője nem tudna megfizetni egy 
magántanárt. 

Az itt tevékenykedő szakemberek segítik a szülőket munkához 
jutni, felkészítenek önéletrajzírásra, állásinterjúra, de az ügyfelek 
akár mobilirodaként is használhatják a központ egyes helyiségeit. 
Elérhető továbbá jogi tanácsadás, valamint pszichológusi, mediátori 
támogatás is. Nagy Anna szerint, amikor valaki egyedül marad 
gyermekével, az egyik első kérdése, hogyan tud majd két ember 
helyett is teljesíteni, ezért szülői szerepükben is erősítik az érintet-
teket. Az elváltak mellett a várandósoknak és a leválás időszakában 
lévőknek szóló csoportjuk is ezt szolgálja.

A kuratóriumi elnök – saját felmérésüket ismertetve – arról be-
szélt, az egyszülős családoknak az elmagányosodás, az izoláció a 
legnagyobb gondjuk, hiszen egyedül a kapcsolatteremtés is nehe-
zebb. Ezért olyan közösségeket szeretnének építeni, melyekben a 
résztvevők egymásnak segítenek, tapasztalatokat, ötleteket tudnak 
cserélni és barátokra lelhetnek. Az „Úgy alkotnék!” klubban az 
amúgy is mindenkiben munkáló alkotói vágy kap teret, miközben 
oldottan lehet társalogni bármiről. Tematikus előadásaik aktuális 
élethelyzetekre reagálnak. A „Hogyan legyünk jó digitális egy-
szülők?” esemény például azt taglalja, mit tegyünk, ha tinédzser 
gyermekünk hónapokig nem néz a szemünkbe, mert tekintete fo-
lyamatosan a képernyőre szegeződik. 

Az Egyszülős Központ a mozaikcsaládok egyben tartásán is dol-
gozik, hiszen a második, harmadik házasságok, a két famíliából 
összegyúrt társulások sokkal könnyebben bomlanak fel. A központ 
tánctanfolyam indítását is tervezi, hogy az anyuka/apuka néha 
kiléphessen szülői szerepéből, kikapcsolódjon, és ne csak problé-
mákat oldjon meg. 

T. D.
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Varázslatos festmények  
az ombudsmani hivatalban
Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalában állíthatta ki diákjai legszebb alkotásait a József Attila Általános Iskola  
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A Varázskezek címet viselő tárlat létrejötte nagy megtiszteltetésnek számít, 
hiszen a hivatal az ország összes iskolája közül évente csupán három-négy intézményt kér fel arra, hogy műveikkel 
díszítsék az irodák falait.

Aáry-Tamás Lajos oktatási ombudsman köszöntőjében elmesélte, 
amikor 19 esztendeje a belvárosban működő irodába költöztek, a 
fenntartó felajánlotta, hogy kölcsönöznek neki egyetlen egy fest-
ményt a Szépművészeti Múzeumból. Mivel sokkal több üres falat 
szerettek volna feldíszíteni, visszautasította a lehetőséget, és azóta 
inkább igényes művészeti munkát végző iskolákat kérnek fel arra, 
hogy rendezzenek náluk kiállítást. – Szeretnék igazi „köz” intéz-
ményt működtetni, ezért hozzánk bárki bejöhet, és megnézheti 
aktuális kiállításunkat – jelentette ki az ombudsman, aki elárulta, 
a hozzá érkezők szeme mindig megakad a szépséges festménye-
ken, ezért tárgyalásai után tárlatvezetést tart a vendégeknek, hogy 
elbüszkélkedjen az alkotásokkal. 

Vincze Angéla, az iskola művészeti vezetője arról beszélt, az 
intézményben a különböző technikákat olyan magas szinten sa-
játítják el a művészpalánták, hogy már nem divathullámokban és 
utánzásban gondolkodnak, hanem alkotói magatartást vesznek fel, 
és saját képzeletükből merítenek. Hozzátette, ha valaki 16 éves 
koráig fejleszti kreativitását, később bármilyen szakmát választ is, 
egy feladat során nem egy, hanem 3-4 megoldás is eszébe fog jutni. 

A tárlat szinte teljes merítést ad az iskolában folyó színvonalas 
művészeti munkából: felsorakoztat égetett kerámiákat, vászonra, 

fára festett képeket, akvarellt, vegyes technikát és kollázst. A fest-
mények között szerepel a Múzeumok Éjszakája festőperformanszára 
készített Tedd a kezed homlokomra és a Dunánál című két óriáskép 
is. A kiállítás január 26-áig tekinthető meg az V. kerület, Szalay 
utca 10–14. szám alatt.               T. D.

filharmonikusok.hu

Karácsonyi vásár  
a nemzeti filharmonikusokkal

| AJÁNDÉKKÁRTYA  | KoNceRTJegY

 | gIN-ToNIc KoRTÁRs+JAzz  
Novemberben és decemberben várjuk Önöket jegyértékesítő pultunknál  

az Allee Bevásárlóközpont I. emeletén.

NFZ_hirdetes_189x130mm.indd   1 10/29/18   3:52 PM
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A néptánc  
a legdemokratikusabb sport
A fennállásának 60. évfordulóját idén ünneplő Bartók 
Táncegyüttes a ’70-es években indult táncházmozgalom 
megkerülhetetlen szereplőjeként úgy tűnik, semmit nem 
vesztett lendületéből: Ferencvárosba költözése óta is min-
den korosztályt megtáncoltat, és számos rendezvényen  
mutatja be népi kultúránk értékeit, színeit. Az együttest  
vezető Teszáry Miklóssal a társulat jelenéről beszélgettünk.

• Minek köszönhető, hogy az együttes Ferencvárosba költözött?
Egyesületként teljesen önfenntartó módon működünk, ezért folya-
matosan keressük a megfelelő munkafeltételeket. 13 esztendeig 
az Óbudai Kulturális Központban, majd a Budavári Művelődési 
Házban dolgoztunk, másfél éve pedig megkerestem az FMK veze-
tését, amely nyitott volt a néptáncra. Most rendszeresen itt próbál a 
felnőtt együttesünk és az ifjúsági csoportunk, nemrég pedig óvodás 
foglalkozást indítottunk a József Attila-lakótelepi Dési Művelődési 
Házban. A három korcsoport heti rendszerességgel tanul táncolni, 
de van olyan is, aki csak a Désiben tartott havi táncházunkra jár 
el kikapcsolódni.
• Hogyan fogadta önöket a helyi közösség?
Rég tapasztalt nyitottsággal, érdeklődéssel, befogadással talál-
koztunk mind az itt lakók, mind az önkormányzat tisztviselői és 
szakemberei részéről. Nagy öröm, hogy – legyen az Tavaszünnep, 
gyereknap vagy Bakáts Feszt – szinte az összes ferencvárosi ren-
dezvényre elhívnak bennünket. Megtiszteltetés volt idén a király-
helmeci testvérvárosi találkozón a IX. kerületet képviselni, vagy a 
Nemzeti Összetartozás Napján az egyedülálló népviseleti bemutatón 
közel 100 táncost beöltöztetni. Sokan spontán felkéredzkednek a 
színpadra, hogy velünk táncoljanak, a táncház alkalmával pedig 
lelkesen állnak be még a nézelődők is. 
Az érdeklődés tehát adott, ezért nyár ele-
jén szeretnénk népművészeti napközis 
tábort szervezni az FMK-ban.
• Hat esztendeje, a köztévé néptán-

cos tehetségkutatójának sikere 
kapcsán kezdtek a műfaj rene-
szánszáról beszélni. Kitart ma is 
az akkori vérfrissítés?

Talán sokakat meglep, de ha az aktív 
táncegyüttesbe járó gyerekeket és fel-
nőtteket igazolt sportolónak számítjuk, 
akkor a legnagyobb „sportegyesületi 
tagsággal” a néptánc rendelkezik Ma-
gyarországon. Nem szeretem a rene-
szánsz kifejezést, mert a néptánc folya-
matos változáson, megújuláson megy 
keresztül. A Felszállott a páva című 
tévéműsor valóban nagy hatással volt 
a mozgalomra: a koreográfusok azóta más szemmel nézik a szín-
padi előadásokat, másképp tanítanak, és jobban odafigyelnek a 
látványra is. Gyakrabban alkalmaznak például háttérvetítést és 
hangbejátszásokat.

• Tehát a médiafigyelem használt a műfajnak?
Használt is, és ártott is. Megfigyelhető, hogy sokszor gyorstalpa-
lóvá válik a táncegyüttesi műhelymunka, mert rövid idő alatt kell 
felkészülni egy fesztiválra vagy tévéfelvételre. Ilyenkor nincs elég 
idő, hogy a fiatalokban megérjen a tánc. Szűkebb figurakészletet 
alkalmaznak, a tánc mélységei háttérbe szorulnak, elég, ha a ko-
reográfia jól mutat a színpadon. Persze emellett áldásos is a nagyobb 
figyelem, a Csoóri Sándor Program pedig méltó támogatásban 
részesíti a néptáncot.
• Miért ajánlja a fiataloknak ezt a mozgásformát?

Aki néptáncegyüttesben táncol, iga-
zi csapatmunka részese lehet. Akinek 
kedve, lelkesedése, kitartása van, jöhet 
hozzánk, nem kell mindenkiből szóló-
táncost faragni. A néptánc épp ezért – a 
foci mellett – a „legdemokratikusabb 
sport”. Mindenki úgy táncol, ahogy tud, 
és mindenkinek van róla véleménye. 
Másrészt az emberek itt közel kerülnek 
egymáshoz, és szavak nélkül, nonverbá-
lis úton ismerik meg egymást. A „Miért 
mentél hozzá feleségül?” kérdésre a régi 
időkben gyakran volt az a válasz, azért 
„Mert jól táncolt”. Hiszen akivel jól 
működöm együtt a táncban, azzal na-
gyobb a valószínűsége, hogy az élet más 
területein is jobban megértem magam. 
Emellett a néptánc komoly koncentrá-
ciót igénylő fizikai munka, tájékozódni 

kell a térben, érezni kell a ritmust. És akkor még nem szóltam az 
utazásról. A társulat tagjai eljutnak határon túli magyar tájakra, vagy 
akár szerte a nagyvilágba, ahol életre szóló kalandokat élhetnek át.

T. D.
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Ferencváros Önkormányzata kezdeményezte az 
FKF Zrt.-nél a kerületben található szelektív hul-
ladékgyűjtő szigetek egy részének felszámolását, 
mivel a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetésével jelentősen lecsökkent ezek kihasz-
náltsága. Ezzel párhuzamosan a szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetek az illegális szemétlerakások 
célpontjaivá is váltak, ezért a helyhatóság kilenc 
ilyen sziget megszüntetése mellett döntött. 

Ferencváros Önkormányzata elkötelezett a kör-
nyezet védelme iránt, ezért már az FKF Zrt. által 
nyújtott házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetése előtti esztendőkben is – pályázat által 
– biztosította a társasházak számára a papír- és 
műanyag hulladék szelektív gyűjtésének lehető-
ségét. Továbbá az önkormányzat – évi öt alkalom-
mal – jelenleg is biztosítja a lakosság számára a 
háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékok 
díjmentes leadását.

A ferencvárosi lakosok a szelektíven összegyűjtött 
hulladékot az FKF Zrt. Ecseri út 9. szám alatti hul-
ladékudvarában, vagy a jelenleg is aktívan üzemelő 
alábbi szigeteken adhatják le:

• Liliom utca (csak üveg helyezhető el)
• Nádasdy utca 2.
• Börzsöny utca 19.
• Csengettyű utcai kutyafuttató melletti sziget
• Epreserdő utca 37.–szervizút–Napfény utca 
• Füleki utca, rendelőintézettel szemben
• Hentes utca 12., autószerviz előtt
• Hurok utca 5.
• Ifjúmunkás utca, élelmiszerüzletnél
• DIÓ iskola (Toronyház utcai kerítése mellett)
• Napfény utca 29–31.
• Napfény utca, Spar mellett
• Pöttyös utca–Üllői út
• Réce utca–Osztag utca
• Táblás utca 15. számmal szemben
• Toronyház utca, az élelmiszerüzletnél
• Toronyház utca–Lobogó utca sarok
• Üllői út 185. előtt, a parkolóban

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi, a lakosság számára 
legtöbb bosszúságot okozó szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
véglegesen megszűntek, ezért kérjük, ide már ne helyezze-
nek el hulladékot:

• Márton utca–Vendel utca sarok
• Gyáli út 15/A–Péceli utca sarok  
• Mihálkovics utcai lakótelep, Coop melletti parkoló
• Aszódi utca–Ecseri út sarok
• Börzsöny utca–Dési Huber utca
• Napfény utca 21. előtti parkoló sarka
• Távíró utca–Dési Huber utca–járda–Nyúldomb sport-

pálya mögött
• Üllői út 155.
• Vágóhíd utca 31.–Lenkey utca sarok

További információk a hulladékudvarral kapcsolatban:  
https://www.fkf.hu/letesitmenyeink-hulladekudvar

Ferencváros Önkormányzata

Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes 
veszélyeshulladék-gyűjtési akciót hirdet

2018. november 24-én, szombaton  
9.00–13.00 óra között.
Helyszínek:

• Napfény utca (Lidl áruház előtt)
• Bakáts tér (Polgármesteri Hivatal 

épülete előtt)
• Lenhossék utca 24–28. szám előtt 

(Vendel utca felőli részen)
A háztartásban feleslegessé váló alábbi 
hulladékokat gyűjtjük:

• elem, akkumulátor
• elektronikai hulladék, fénycső,  

villanykörte

• festékpatron és -kazetta
• lejárt szavatosságú gyógyszer
• festék- vagy lakkhulladék
• festékes, hígítós göngyöleg, rongy 
• használt sütőzsiradék
• tisztítószer, dezodorosflakon
• oldószer, ragasztómaradék
• savak, lúgok, vegyes laborvegysze-

rek, növényvédő szerek
• szigetelő anyagok
• fáradt olaj, fagyálló, olajszűrő
• autógumi, lökhárító, autószélvédő

A gyűjtést az FCC Magyarország Kft. 
szakemberei végzik. Ha ezek az anyagok 

a háztartási hulladékokkal együtt kerülnek 
a szeméttelepre vagy a lefolyóba, komoly 
környezeti károkat okoznak. Környeze-
tünk védelme érdekében kérjük, akciónkat 
minél nagyobb számban szíveskedjenek 
igénybe venni. 

AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG FERENCVÁ-
ROSI LAKOSOK SZÁMÁRA, HÁZTAR-
TÁSI MENNYISÉG ÁTVÉTELÉRE VO-
NATKOZIK!

A következő  
veszélyeshulladék-gyűjtés időpontja: 

2019. január 26., szombat

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK RÉSZLEGES MEGSZÜNTETÉSE

FELHÍVÁS: VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTÉS
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Amennyiben Ön az akciónkban részt vevő teljes áras Summit iQ i2400 CIC hallókészüléket vásárol, akkor a hallókészülék árából biztosított kedvezmény mértéke megegyezik az Ön életkorával. 
Maximális kedvezmény mértéke 80%.  Akciónk 2018. november 5. és 30.  között a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben. 

A maximálisan adható 
kedvezmény 80%

Életkor = Kedvezmény a hallókészülék árából
Készüljön velünk a karácsonyra!

Ahány éves, annyi % kedvezményt adunk mélyhallójárati hallókészülékünk árából

NOVEMBER 30-ig

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Budapest 9. ker., Ferenc körút 26. 
06 30 449 9201 • 06 1 416 9371

Falászavar: a férfiak leggyakoribb 
evésproblémája
Míg a bulimia és az anorexia túlnyomórészt a fiatalabb korosztályra és a nőkre jellemző, addig a falászavarban a 30–40 
éves korosztály a leginkább érintett, a pácienseknek pedig mintegy 40 százaléka férfi. A háttérben biológiai és pszicho-
lógiai tényezők is állhatnak, ezért a kezelés is komplex megközelítésben valósul meg. 

– A falászavart mint az evészavarok új 
formáját 1992-ben írták le, 2013-ben 
pedig már önálló kórképként kapott 
helyet a mentális betegségek rendsze-
rében – tájékoztatott Babusa Bernadett, 
a Semmelweis Egyetem Magatartástudo-
mányi Intézetének adjunktusa. Kiemelte, 
falászavarról akkor beszélünk, ha a kont-
rollálatlan falásrohamok minimum 
három hónapig fennállnak, és 
hetente legalább egy-
szer jelentkeznek. 
Mint mondta, a kór 
szoros összefüggés-
ben áll az elhízással, 
hiszen míg bulimia 
esetén kompenzáci-
ós viselkedés, pél-
dául hánytatás, sport 
is megjelenik, addig a falászavarnál ez nem jelentkezik, ezért az 
érintettek mintegy fele túlsúlyos. A klasszikus evésproblémákkal 
összevetve elmondható, hogy falászavar esetén meghatározóbb 
a negatív érzelmek (harag, düh, frusztráció) jelenléte, miközben 
ritkábban jellemző a testsúly és az alak miatti szorongás.   

A klinikai szakpszichológus szólt arról is, hogy az e kórképben 
szenvedők társas helyzetben általában ugyanannyit esznek, mint 
mások, a falásrohamok többnyire akkor törnek rájuk, amikor egye-
dül vannak. Ez gyakran este, éjjel fordul elő, és jellemző, hogy 
szégyenérzet, undor, tehetetlenség és düh érzése is megjelenik. 
Azoknak az elhízottaknak, akik falászavarban szenvednek, jel-
lemzően rendszertelenebbek az étkezési szokásaik, és napközben 
is többet nassolnak, ehhez jönnek még a falásrohamok, amelyeket 
kiválthat akár stressz, szorongás vagy depresszió is. Ilyenkor az 

érintett az evés révén igyekszik 
szabályozni a negatív emocionális 
állapotot. 
Az evészavar általában króni-
kus, hosszú hónapokig, éve-

kig fennáll, és a páciens 
többnyire akkor kerül az 
ellátásba, amikor egyéb, 
másodlagos gondok is je-
lentkeznek. Jellemzőek a 
pszichés problémák, de 
magas vérnyomás, szív-
betegség és mozgásszervi 
megbetegedések is előfor-
dulhatnak. A falászavarban 
szenvedőknél nem alakul 
ki teltségérzet, így olyan 
szintig képesek túlenni 
magukat, hogy végül kel-

lemetlen feszülésérzés jelentkezik. 
A falászavart több ok is kiválthatja, illetve hajlamosíthat rá: egy-

részt agyi vagy genetikai eredetű tényezők, másrészt pszichológiai 
okok (pl. alacsony önértékelés, szorongás, depresszió) is állhatnak 
a háttérben, de a negatív érzelmekkel való nehéz megküzdési mód, 
valamint a testet ért folyamatos kritikák megléte is jellemző. Gya-
kori, hogy az érintett gyermekként kövér volt, illetve hogy fizikai 
vagy szexuális abúzust élt át. Mivel az okok szerteágazók, a ke-
zelés is komplex módon történik, amelynek része lehet az egyéni 
vagy csoportos pszichoterápia. Kiemelt cél a negatív érzelmekkel 
való megküzdés elsajátítása. Amennyiben nagyon előtérbe kerül 
valamilyen társult pszichés probléma, úgy gyógyszeres kezelés is 
szóba jöhet. Egy testsúlycsökkentő programban való részvétel pedig 
az esetek többségében elkerülhetetlen.    (forrás: Semmelweis Egyetem)
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Győztes királynők
Nagy sikert értek el a ferencvárosi Fekete Kalózok táncosai: a 4M Dance Companyhoz tartozó egyesület fiataljai 
aranyérmesek lettek az olaszországi Bergamóban megrendezett World Dance Talent Cup elnevezésű versenyen.

A 11 és 14 év közötti lányok Fábián Anita irányításával tanulják 
a különböző táncelemeket a Mester utcai Molnár Ferenc Kéttan- 
nyelvű Általános Iskolában. Van, aki már hét, de akad, aki csupán 
két éve táncol, együtt másfél esztendeje gyakorol a társaság, 
amelynek zöme a IX. kerületben lakik, és itt is jár iskolába.

A kilenctagú, Vison nevű formáció kétszeres magyar bajnok 
fashion dance stílusban, a májusi, Zágrábban lebonyolított Euró-
pa-bajnokságon pedig hiphop kategóriában a tizenöt fős Qwinners 
csapat lett ezüstérmes. Ezzel az eredménnyel az ifjú hölgyek 
kvalifikálták magukat a bergamói Világkupára. Az olaszországi 
viadalon tizennégyen álltak a zsűri elé, amely az ő 3,5 perces 
produkciójukat értékelte a legtöbbre a juniorok mezőnyében.

A Világkupa-győztes Qwinnerst ők alkották: Cserna Viktória, 
Kvaller Júlia, Kotroczó Eszter, Bieber Nóra, Ábrahám Dorka, 
Szántó Csenge, Dobos Viktoria, Dobránszky Noémi, Maros Zoé, 
Sárosi Virág, Horváth Emília, Benedek Erika, Kertai-Havas Lilla, 
Lanczkor Heléna.            (ms)

Heten az Eb-keretben
A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Kim Rasmussen 
kihirdette a franciaországi Európa-bajnokságra készülő tizennyolcas 
keretet. A kiválasztottak közül heten képviselik a Ferencvárost.

A mieink dán szövetségi kapitánya október 
végén huszonnyolc játékost jelölt ki a no-
vember 29. és december 14. között megren-
dezendő kontinenstornára való felkészülés 
jegyében. A bő keretbe kilenc fradista kapott 
meghívást, és valószínűnek tűnt, hogy több-
ségüknek helye lesz a végleges csapatban is.

Így is történt, Kim Rasmussen hét ferenc-
városi kézilabdázónak szavazott bizalmat: 
Bíró Blanka, Lukács Viktória, Kovacsics 
Anikó, Klivinyi Kinga, Mészáros Rea, Háf-
ra Noémi (képünkön) és Schatzl Nadine 
folytathatja a felkészülést. Hornyák Dóra 

azonban bejelentette, hogy gyerme-
ket vár, ezért a norvég Kristiansand 
elleni BL-mérkőzés után egy jó da-
rabig nem játszik. A húszéves szélső, 
Faluvégi Dorottya egyelőre nem tagja 
a keretnek, ám van esélye arra, hogy 
ő is pályára lépjen a franciaországi 
Eb-n. A tornát tizenhatan kezdik el, 
de a csoportkör idején, a középdöntő 
alatt és a döntő hétvégéjén egyaránt két-két 
játékost cserélhetnek a csapatok.

Érdekesség és jól jellemzi a mai magyar 
női klubkézilabdát, hogy a négyszeres 

BL-győztes Győrt egyedül a kapus, Kiss 
Éva képviseli. Az FTC után az Érd adja a 
legtöbb játékost, szám szerint négyet.

(MS)

Szemes újabb sikere
A hazai vívósport egyik legnagyobb tehetségének tartott Szemes Gergő ismét bizonyította, hogy hosszú idő után újra a 
világ legjobbjai közé juthat egy magyar férfi tőröző. A Fradi 15 esztendős sportolója az EFC-körverseny budapesti állomá-
sán parádés teljesítménnyel lett bronzérmes.

Férfi tőrben Kamuti Jenő 1968-as és 1972-es olim-
piai bajnoki címe után a ’80-as évek végén, ’90-
es évek elején voltunk az elitben. A Busa István, 
Érsek Zsolt, Szekeres Pál, Gátai Róbert, Szelei 
István alkotta csapat bronzérmet szerzett a szöu-
li olimpián, Busa egyéniben, valamint Érsekkel, 
Kun Csabával és Németh Zsolttal csapatban Euró-
pa-bajnok volt 1991-ben. Azóta ebben a szakágban 
hasonló sikernek nem örülhettünk.

Éppen ezért örvendetes, hogy a Ferencvárosban 
pallérozódó Szemes Gergő egyre jobb eredménye-
ket ér el a nála idősebbek között is. A 2003-as szü-
letésű fiatalember ezúttal a Gerevich Aladár Nem-

zeti Sportcsarnokban rendezett viadalon a rendkívül 
erős nemzetközi kadetmezőnyben csillogtatta meg 
tehetségét. A csoportkörben mind az öt csörtéjét 
magabiztosan megnyerte, majd a 32 közé jutásért 
az algériai Albertet verte meg 15-4-re, a 16 közé 
kerülésért pedig a lengyel Mlickit 15-3-ra. A nyol-
caddöntőben a japán Hijasi következett, a vívóidő 
lejárta utáni hosszabbításban szerzett találattal 13-
12-re Gergő győzött. A német Fabingert 15-13-ra 
búcsúztatta a Fradi tőrözője, akit az elődöntőben a 
francia De Belval a ráadásban győzött le 13-12-re. 
Egyetlen tuson múlt a finálé, így Szemes a dobogó 
harmadik fokára állhatott fel.                          M. S.

SPORT
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Rekorddöntés a jégen
Mióta jelenlegi formájában rendezik meg a magyar első osztályú jégkorongbajnokságot, a leghosszabb győzelmi  
sorozatot a MAC Budapest érte el: a 2015/16-os szezonban zsinórban tizenhatszor nyert. Ezt döntötte meg november 
elején a Ferencváros, amely időközben továbbnyújtotta sikerszériáját.

A nyáron alaposan megerősödött, új vezetőedzővel készülő, FTC-Te-
lekom néven szereplő zöld-fehér együttes nagyszerűen szerepel a 
2017/18-as bajnokságban. Az eddig lejátszott huszonegy mérkő-
zésen nem kapott ki rendes játékidőben a Fradi, hosszabbítás után, 
illetve büntetőkkel is csak egyszer-egyszer – még szeptember első 
felében. Azóta mindig győztesen hagyta el a jeget Fodor Szabolcs 
csapata, majd november 4-én elérkezett a nagy nap, amikor meg-
dönthette a MAC Budapest korábbi csúcsát. A Hokiklub Budapest 
gárdáját a Pesterzsébeti Jégcsarnokban fogadta a Ferencváros, és 

egy pillanatig sem forgott veszélyben az újabb diadal. A 8-3-as 
sikerrel sorozatban tizenhetedik alkalommal nyertek a zöld-fehérek.

A kitűnő formában hokizó Fradi a válogatott nemzetközi tornája 
miatti szünet után sem lassított, a Hokiklub Budapestet idegenben 
is magabiztosan fektette két vállra, megszerezve ezzel zsinórban a 
18. győzelmét. Az utolsó tizenkét meccsét ráadásul a rendes játék- 
időben nyerte meg az FTC-Telekom, és az alapszakasz felén kicsivel 
túl, 21 mérkőzés után hét ponttal előzi meg az SC Csíkszeredát. 
Lapzártánk után a Fehérvári Titánokhoz látogattak a zöld-fehérek.

Harmadszor is sikerülhet
Harmincnyolc év után nyerheti meg ismét a Ferenc- 
város vízilabdacsapata a LEN Szuperkupáját.  
Az Euro-kupa-győztes zöld-fehérek november 30-án  
20 órakor a Császár-Komjádi Uszodában csapnak össze 
a Bajnokok Ligáját megnyerő görög Olympiakosszal.

A Fradi pólósai az elmúlt más-
fél esztendőben történelmet ír-
tak. Először 2017-ben, amikor 
tizenkilenc év után bejutottak 
egy nemzetközi kupasorozat 
fináléjába, és ha már ott jártak, 
meg is nyerték az Euro-kupát. 
A szériában idén ismételtek 
a zöld-fehérek, és tizennyolc 
év elteltével újra megnyerték 
a magyar bajnokságot is. No-
vember 30-án pedig folytathat-
ják a 21. századi történetírást 
azzal, hogy harmincnyolc esz-
tendő után újfent elhódítják az 
európai szövetség, a LEN Szu-
perkupáját.

A Kupagyőztesek Európa-ku-
páját megnyerő Ferencváros 
1978-ban az olasz Canottieri 
Napoli, 1980-ban pedig a kor 
kiemelkedően legjobb magyar 
csapata, a Vasas ellen szerezte 
meg a trófeát, azaz mindkét-
szer az aktuális BEK-győztest 
múlta felül. Amikor az FTC 
utoljára diadalmaskodott a 

KEK-ben, 1998-ban az Olym-
piakoszt verte meg a fináléban. 
Abban az évben azonban nem 
mérkőztek meg a sorozatok 
legjobbjai a Szuperkupáért.

A mostani meccsen ismét a 
pireusziakkal találkozik a Fra-
di, akik a BL aranycsatájában 
az olasz Pro Reccóra vertek rá. 
A zöld-fehérek kilenc nappal 
a nagy mérkőzés előtt éppen 
az itáliaiakkal játszanak ide-
genben – a Bajnokok Ligája 
új sorozatában. A Ferencváros 
a nemzetközi porondon tavaly 
január 18. óta veretlen, sőt, az 
együttes 2017. április 5. után 
mind a huszonkét párharcát 
megnyerte az Euro-kupában 
és a BL-ben.

A szurkolókon semmi nem 
fog múlni, telt ház és óriási 
hangulat várja majd a feleket 
a „Komiban”. Reméljük, Var-
ga Zsolt vezetőedző ezúttal is 
győztes hadvezérként távozik 
az uszodából.             M. S.

Kézilabdázz a Fradiban!
A Ferencváros férfi kézilabda-szakosztálya 
szeretné, hogy a hölgyekhez hasonlóan ná-
luk is minél több olyan játékos szerepeljen, 
aki a Népligetben nevelkedett. A cél, hogy 
a Fradié legyen az ország legjobb utánpót-
lásbázisa. Az FTC fiúcsapatai kiemelkedően 
szerepelnek a bajnokságokban, a korosz-
tályos válogatottakba nyolc játékost ad a 
klub. Tizenegy fiatal a Ferencváros mezé-

ben léphetett pályára először felnőtt NB I-es 
mérkőzésen.

A jövőre gondolva a zöld-fehérek várják 
az Elek Gyula Arénában november 24-én, 
szombaton 11.00 órakor azokat a 2003 és 
2007 között született fiúkat, akik szeretné-
nek a Ferencvárosban kézilabdázni. A ki-
választáson a felnőttcsapat vezetőedzője, 
Horváth Attila mellett Kiss György, Kende 

Péter, Bari-Nagy Lajos, Elek Ábel, Márkus 
Béla és Mórocz Zsolt méri fel a gyerekek 
képességeit.

A kiválasztásra 21-éig lehet jelentkezni a 
sandor.kiraly@fradi.hu e-mail címen. 

Az első 50 jelentkező egy felnőtt kísérő-
vel kedvezményes áron tekintheti meg a 
délutáni Ferencváros–Cegléd összecsapást.

Szépség, erő, arany
Az egyik leglátványosabb sportág, a szinkronúszás Ma-
gyar Kupa-versenyét a Duna Arénában rendezték meg.  
A több ország részvételével lebonyolított viadalon a Fe-
rencváros fiataljai is bemutatták gyakorlataikat.

A jubileumi, 25. Magyar Kupán hat korosztályban mérték össze 
tudásukat az ifjú hölgyek. A fradisták közül a legjobb eredményt 
a 12 évesek és fiatalabbak kategóriájában versenyző Csanád Zita 
érte el. A szinkronúszással öt esztendeje foglalkozó kislány a II. 
kategóriában állt rajthoz. A kötelező elemeket nagyszerűen adta elő, 
teljesítményét a pontozók magasra értékelték, és a huszonhárom 
résztvevő közül ő végzett az első helyen. Produkciója színvonalát 
jól jelzi, hogy ezzel a pontszámmal az I. kategóriában – amelyben 
139-en ugrottak a medencébe – a 28. lett volna.

Csanád Zita párosban Horváth Kingával indult, aki egyéniben 
nem versenyzett. A kiírás értelmében ebben a számban az egyik 
szinkronúszó kötelezőre kapott pontjai és a duó kűrjének összesítése 
határozza meg a sorrendet. A ferencvárosi lányok szép előadásukkal 
riválisaikat megelőzve zárták a viadalt.

Mester Lívia szakosztályvezető elmondta, hogy jövőre mindketten 
egy korosztállyal feljebb indulnak, ahol ők lesznek a „kicsik”, itt 
ugyanis együtt szerepelnek a 13, a 14 és a 15 évesek. Zita az egyéni 
számra koncentrál majd, Kinga pedig a csapat oszlopos tagjaként 
folytatja a szinkronúszást.                (ms)

SPORT
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– A karácsonyi bevásárlással végeztem,  
holnaptól már a húsvéti ajándékokat intézem!

Vásárlási láz

Amerika-nap a Lónyayban
Az aulában Harley Davidson motorok, az udvaron pedig amerikai benzinfaló 
autócsodák várták a tanulókat a Lónyay Utcai Református Gimnázium „USA 
Day” elnevezésű tematikus napján. Az Egyesült Államok Nagykövetsége támo-
gatásával szervezett eseményen megjelent Lisa Landes egészségügyi attasé és 
Zombory Miklós alpolgármester is.

A református gimnázium az előző két esztendőben Kanada kultúrájának szentelt hasonló 
tematikus programot, idén pedig sikeresen indult az USA nagykövetsége és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által köznevelési intézmények számára meghirdetett pályázaton.

– Az iskolánk angol nyelvi közössége is nyert az Egyesült Államok kultúrájának, természeti 
szépségeinek megismertetését célzó kiíráson – tudtuk meg Tóth Csaba Csongor igazga-
tótól, aki azt is elmondta: minden évben igyekeznek egy másik országot bemutatni annak 
érdekében, hogy nyelveket tanuló diákjaik minél többet megismerhessenek közülük. – Ez 
a tradíció a jövőben is folytatódni fog – tette hozzá az intézményvezető.

Zombory Miklós evangélikus presbiterként, alpolgármesterként és önkormányzati képvi-
selőként nagyon jó kapcsolatot ápol a Lónyay Utcai Református Gimnáziummal, rendszeres 
vendége az itt szervezett eseményeknek. A tematikus napokat nagyszerű kezdeményezésnek 
nevezte, ennek kapcsán emlékeztetett: Ferencváros Önkormányzata – bár az oktatás már 
nem tartozik közvetlenül a hatáskörébe – minden tőle telhető segítséget és támogatást 
megad a kerületi intézmények számára.  

Az USA Day vendége volt Lisa Landes, az Egyesült Államok Nagykövetségének nemrég 
kinevezett egészségügyi attaséja is, aki kiemelte: a pályázaton nyertes iskolák maguk ala-
kíthatták ki a rendezvény arculatát, attrakcióit. Ezek közös pontja, hogy mind kapcsolatban 
vannak az USA kultúrájával és Amerika egyik legfontosabb nemzeti ünnepével, a hálaadás 
napjával. A programsorozat egyik fénypontja a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes 
koncertje volt: a zenekar amerikai szerzők dalait, illetve amerikai témájú zeneműveket 
szólaltatott meg.          (forrás: ferencvaros.hu)

Előző lapszámunk nyertese: Sándor 
Judit. Gratulálunk! Jutalma átvételé-
vel kapcsolatban e-mailben értesítjük. 

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

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

1. Hol épített lakóházat kerületünk-
ben dr. Glück Ignác, a hideg-
víz-gyógyászat hazai úttörője?

A) A Tóth Kálmán utca–Mester  
     utca sarkán 
B) A Kinizsi utca–Lónyay utca  
     sarkán 
C) A Soroksári út–Liliom utca  
     sarkán

2. Melyik későbbi múzeum anyagát 
kezdte gyűjteni vitéz Aggházy 
Kamill a Mária Terézia-, később 
Kilián-laktanya épületében?

A) Biblia 
B) Hadtörténeti 
C) Malomipari

3. Mi nem volt azelőtt a Mária 
Valéria-telep (a mai József Atti-
la-lakótelep) helyén?

A) Marhalegelő 
B) Központi lóvasútremíz  
C) Lóversenypálya

4. Mi nem volt korábban a Fővám 
tér neve? 

A) Dimitrov tér 
B) Salzplatz 
C) Corvinus tér

5. Az FTC első bajnoki címe  
műugrásban Nagy Károly révén 
született meg. Melyik évben?

A) 1921 
B) 1939 
C) 1972

6. A Boráros térről induló H7-es  
az egyetlen olyan HÉV-vonal, amely 
nem hagyja el a főváros határát. 
Különlegessége az is, hogy ez a leg-
fiatalabb helyiérdekű vasútvonal. 
Mikor adták át?

A) 1914. október 13. 
B) 1937. január 26. 
C) 1951. április 29.

MOZAIK
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Idősügyi programajánló
Gyógytorna

November 21., 28., decem-
ber 5. (szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B) 

Táncklub
Én táncolnék veled… 
November 21., 28., decem-
ber 5. (szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
November 21., 28., decem-
ber 5. (szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti és kínai 
energiajóga 

November 22., 29.  
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi  
Közösségi Ház  
(Toronyház u. 3/B)

Vízitorna
November 23., 30.  
(péntek) 16.00 óra

Weöres Sándor iskola uszoda 
(Lobogó u. 1.) 
Molnár Ferenc iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

Cukorbetegklub
November 26. (kedd) 
14.30 óra
FESZ Oktatóterem  
(Dandár u. 28.)

Demencia Kávézó
November 26. (hétfő)  
16.00 óra
Előadó: dr. Boga Bálint bel-
gyógyász, geriáter és onkoló-
gus főorvos, a Magyar Geron-
tológiai és Geriátria Társaság 
korábbi elnöke
Téma: Hogyan késleltessük  
a demencia kialakulását –  
Az idősori aktivitás  
és a művészeti tevékenységek  
jelentősége
A belépés ingyenes, de előze-
tes regisztráció szükséges az 
alábbi elérhetőségek egyikén:
E-mail:  
idosugy@ferencvaros.hu 

Telefon: 215-1077/392-es 
mellék
Café Delion Bistro  
(Ráday u. 11.)

Mindentudás  
Akadémiája 

• Híres orosz cári és 
Habsburg ékszerek

November 29. (csütörtök) 
15.30 óra
Házasságkötő terem  
(Bakáts tér 1.)
• A pogány hitvilág, zsi-

dóság és kereszténység 
ünnepei(nek) története 
a különböző társadalmi 
rétegek körében

December 3. (hétfő) 
16.00 óra
Előadó: dr. habil Nagy 
Marianna, a Károli Gáspár 
Református Egyetem tanára
Házasságkötő terem  
(Bakáts tér 1.)
• Ókori szeminárium: 

Trója felfedezése
December 4. (kedd)  
14.00 óra

Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18., bejárat  
az Erkel utca felől)

Természetjárás
Mikulás-várás a Budai- 
hegységben
December 1. (szombat) 
10.00 óra
Találkozó: Széll Kálmán tér, 
metróállomás kijárata
További információ: Kiss 
Ádám, tel.: 06/70/212-1288

Nordic walking haladó 
csoport

Téli egészségmegőrző séta
December 4. (kedd)  
10.00 óra
Találkozó:  
Lenhossék u. 24–28.

Belső értékeink  
nyomában

December 5. (szerda)  
14.00 óra
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

IDŐSÜGY
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A Pinceszínház decemberi műsora  
1., szombat 19.00  Tasnádi István: Paravarieté
4., kedd 19.00   Per Olov.Enquist: A tribádok éjszakája
5., szerda  18.30  Dixie Kings of Hungary – Dixieland-klub
6., csütörtök 19.00  Háy János: A Herner Ferike faterja
7., péntek  18.00   Szendrey Júlia megidézése – Pódiumbeszélgetés a 190 éve
    született legendás magyar múzsáról
8., szombat 15.00  Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
12., szerda 18.30  Dixie Kings of Hungary – Dixieland-klub
13., csütörtök 19.00  Georges Feydeau: Édes Anyád – nyilvános főpróba
14., péntek 19.00  GEORGES FEYDEAU: ÉDES ANYÁD – BEMUTATÓ
15., szombat     19.00  Georges Feydeau: Édes Anyád 
16., vasárnap 15.00  Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
18., kedd 19.00   Háy János: A Gézagyerek
19., szerda  18.30  Dixie Kings of Hungary – Dixieland-klub
20., csütörtök  19.00  Georges Feydeau: Édes Anyád

SZÍNHÁZ

Vidám darabbal zárják az évet a Török Pál utcában
A Nő egyedül alszik otthon. Hirtelen csengetnek. Semmi baj, csak  
a Férfi jött meg. Kitör a vihar: a Férfi túl sokat költ és későn jár haza,  
a Nőnek nincs érzéke a művészethez és nem hasonlít a festményekhez. 
A Férfi egy meg nem értett művész és szolgálatkész beosztott, míg a Nő 
gondoskodó feleség és hibátlan az alakja. Váratlanul újra csengetnek, 
a házaspár összenéz: „Csak nehogy a családban legyen valami baj…” 

A 2018-as esztendő zárásaként Georges Feydeau Édes Anyád című, 
házaspári bonyodalmakat felvonultató fergeteges bohózatát mutatják 
be a Pinceszínházban december 14-én. A rendkívül szórakoztatónak 
ígérkező előadásban Csákányi Eszter, Kaszás Gergő és Bartha Lóránd 
lép fel. A színművet Varga Bence, a Színház- és Filmművészeti Egyetem 
végzős zenésszínház-rendező hallgatója állítja színpadra. 
Nyilvános főpróba: december 13., csütörtök 19.00 (félárú jegyek)
Bemutató: december 14., péntek 19.00
Jegyvásárlási lehetőség kezelési költség nélkül: www.pinceszinhaz.hu

Karácsonyi képeslap –  
Támogassa a rászorulókat 
a Nemzeti Színházzal! 
A Nemzeti Színház szeretné néhány rászoruló gyermek ün-
nepét szebbé tenni. November 20-ától a társulat művészeinek 
portréival díszített karácsonyi képeslapot kap minden nézőnk, 
aki jegyet vagy bérletet vásárol előadásainkra. Lehetősége 
van arra, hogy a karácsonyi üdvözlőlapért cserébe a színhá-
zunkban, valamint az Andrássy úti jegyirodánkban felállított 
adománygyűjtő dobozba annyi pénzt dobjon be, amennyit 
gondol. Az így összegyűlt összeget december 20-án kampá-
nyunk két arca, Udvaros Dorottya és Szabó Sebestyén László 
adja át a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban (IX. 
ker., Knézich u. 3–13.). Az adományt az oktatási intézmény 
juttatja el az iskolanővérek erdélyi missziójának gyermeke-
ihez, családjaihoz.   

Csaljunk mosolyt együtt a rászoruló gyermekek arcára!  

Nemzeti Színház

2018
DECEMBER 3.

17.00
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Gyertyagyújtás József Attila halálának 81. évfordulója alkalmából

Közreműködik: Barna Zsombor színművész
és a Momento kórus

Helyszín: József Attila Emlékhely 
(1093 Bp. Gát u. 3.)

JAirodalmiszalon_201812dec3.indd   1 2018. 11. 16.   11:39

2018
DECEMBER 3.

17.00

GYERTYGYÚJTÁSGyertygyújtás

www.jaemlekhely.hu

Gyertygyújtás József Attila halálának 81. évfordulója alkalmából

Közreműködik: Barna Zsombor színművész
és a Momento kórus

Helyszín: József Attila Emlékhely 
(1093 Bp. Gát u. 3.)

JAirodalmiszalon_201812dec3.indd   1 2018. 11. 14.   15:35



FERENCVÁROS 15KULTÚRA

FERENCVÁROSI  
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

ÉletMiNŐség SZALON 

November 21., szerda 17.00
- A Mikrobiom jelentősége az egészség 
megtartásában
Előadást tart:  
Gyurkó István okl. kvantumfizikus,
gyógyszervegyész-mérnök MSc
- Az ételektől betegszünk meg?
Előadást tart: Lőrinczné Táborfi Julianna 
dietetikus, egészségügyi menedzser,  
az ETE elnöke

AIDS-ELLENES  
KÜZDELEM VILÁGNAPJA

November 30., péntek 9.00
Előadások, tanácsadások,  
workshopok, kreatív
műhely, ingyenes anonimszűrés kerületi 
iskolások számára

TURAY IDA SZÍNHÁZ   
ELŐADÁSAI AZ FMK-BAN

December 6. (csütörtök) 10.30  
Love Story – Turay Ida-bérlet
December 16. (vasárnap) 15.00  

Hippolyt, a lakáj – Ráday-bérlet
GYERMEKBÉRLET
November 27., kedd 10.00  
(Béka király-bérlet)
November 27., kedd 14.00  
(Mátyás király-bérlet)
November 28., szerda 10.00  
(Csizmáskandúr-bérlet)
Jacob és Wilhelm Grimm:
A SUSZTER MANÓI
táncos mesejáték egy részben
Jegyár: 1500 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

DÉSI HUBER MŰVELŐDÉSI HÁZ 

BABASZÍNHÁZ
November 25., vasárnap 10.00
Játszótér – a Kezeslábas Társulat előadása
Belépő: 1200 Ft/fő, a babák a vendégeink!
Regisztráció szükséges:  
desimuvhaz@desi.hu

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

November 22., csütörtök 16.00
Összeállítás ferencvárosi vonatkozású 
hazai és külföldi filmhíradókból

MESTER GALÉRIA  
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

JELKY-ART-MIX
November 21., szerda 16.00
A Jelky András Iparművészeti 
Szakgimnázium kiállítása 
divatbemutatóval
A tárlatot megnyitja: Zala-Szabó Diána 
művészettörténész
Köszöntőt mond: Kállay Gáborné 
alpolgármester
Megtekinthető: december 15-éig

A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
tisztelettel meghívja a 

Ferencváros díszítőművészete
- Válogatás Mészáros Gábor fotóiból -

című kiállítás megnyitójára.

A megnyitó időpontja: 2018. december 4-én 17 óra
Megnyitja: Nagy Attila építész

A kiállítás megtekinthető:
keddtől péntekig 10 és 18 óra, szombatonként 10 és 14 óra között

2019. február 16-ig.
                                           

1092 Ráday utca 18. (bejárat az Erkel utca 15. felől) 

AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
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Őszi hangulat az FMK-ban
A természet szépségeit vonultatja fel Szalai Klára Tar ágak-bogak 
rácsai között című kiállítása. Az FMK Folyosógalériáján meg-
nyitott tárlatot – melyben az örömfestészetet képviselő művész 
jellegzetes színvilága mutatkozik be – József Attila: Ősz című 
költeménye ihlette.

A korábban már Szalai Klára grafikai munkáit is kiállító FMK Folyosógaléria 
ezúttal a művész olyan alkotásait tárta a közönség elé, amelyek átfogó képet 
adnak eddigi munkásságáról. A tárlatot megnyitó Rádi Károly, az ERESZ Ga-
léria vezetője elmondta: Szalai Klára, Gránitz Tamás festőművész tanítványa 
csupán két esztendeje foglalkozik olajfestészettel, mégis látványos fejlődésen 
ment keresztül. Az idei, vadonatúj képeit is felvonultató kiállításon a festő 
jellegzetes, erőteljes színeket használó képi világa mutatkozik meg. A több 
önálló tárlatot és külföldi bemutatkozást jegyző alkotó nem fél a kihívásoktól: 
jelenleg egy 48 lapos kártyasorozat képeit festi meg. Az esemény zárásaként 
a Ferencvárosi Művelődési Központ Női Kara adott elő ősszel kapcsolatos 
kórusműveket. A kiállítás január 11-éig tekinthető meg.              T. D.

Kapcsolódás helyi alkotókkal
Az ART9 Ferencvárosi Képzőművészeti Egye-
sület művészeinek munkáiból válogatott tárlat 
nyílt a Helytörténeti Gyűjteményben november 
13-án.

– Az egyesület IX. kerületi alkotókat tömörítve 1998-
ban alakult önkormányzati segítséggel. Jelenleg 26 tagot 
számlál, akik rendszeresen szerveznek kiállításokat or-
szágszerte, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben 
is többször szerepeltek már önálló tárlattal. A mostani 
kiállításon 19 művész mutatkozik be, jellemzően geo-
metrikus és nonfiguratív témájú festményekkel és grafi-
kákkal – mondta el a megnyitót megelőzően Kiss Zoltán, 
az ART9 elnöke, a kiállítás kurátora.

Az eseményen Gönczi Ambrus, a Helytörténeti Gyűj-
temény vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Bár-
dosi József művészettörténész nyitotta meg a kiállítást, 
kiemelve: az alkotók nehéz feladatra vállalkoztak azzal, 
hogy nem a már megélt múltat, hanem korunk életér-
zését, kérdéseit fogalmazták meg műveikben. A tárlat 
december 1-jéig látogatható.

 (forrás: ferencvaros.hu)

Elvont természet
Festménynek ható fényképek, ember alkotta tárgyaknak tűnő tájak, növények, állatok – Takács Sándor és Ribényi Csa-
ba Alfonz természetfotós képein semmi sem az, aminek elsőre látszik. Az FMK Aula Galériájában december 7-éig meg-
tekinthető, Természetes absztrakciók című kiállítás legnagyobb értéke az a rendhagyó látásmód, illetve utánozhatatlan 
egyediség, amivel ritkán találkozni a fotóművészetben.

A két fotográfus, bár hasonló szakmai utat járt be, most állít 
ki először közösen. Ihletük forrását a természeti, környezeti 
formák kimeríthetetlen tárháza adja, fényképeik különlegessé-
ge pedig abban rejlik, hogy nem lehet reprodukálni, utánozni 
őket. Fotóik valóban talányosak, sokszor nem lehet tudni, mit 
is ábrázol az alkotás. Csak elmélyedt nézegetés után jövünk 
rá például, hogy a művész nem egy kínai pagoda, hanem egy 
kocsibejáró részletét örökítette meg. A képek gondolkodásra 
késztetnek, a néző némi képzelgés után saját fantáziájának 
kivetülésére találhat rá bennük. 

T. D.
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APRÓHIRDETÉS
Gyűjteményem kiegészítésére 
hanglemezeket, műsoros ka-
zettákat keresek. Készpénzes 
fizetés: 06/20/363-2050.

Kémények bélelése, átépíté-
se, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs: 
06/20/264-7752.

Gyógypedikűrös házhoz 
megy! Vállalom benőtt kö-
röm, megvastagodott sarokbőr, 
tyúkszem kezelését kedvező 
áron. Tel.: 06/20/410-1012.

A sótlan ember kedélytelen, 
unalmas. Mi megfűszerezzük 
mások életét! IX. kerületi ipa-
ri fűszerkeveréket gyártó üze-
münkbe egyműszakos mun-
karendbe, betanított fizikai 
munkára férfi munkatársat 
keresünk. Tel.: 06/20/944-
6579.

Egyetemista lányomnak eladó, 
felújítandó, emeleti örökla-
kást keresek készpénzfize-
téssel. Magánszemély. Tel.: 
06/20/352-2204.

Arany-, ezüstfelvásárlás! 
Készpénzért veszek festmé-
nyeket, bútorokat, Herendi-, 
Zsolnay- és egyéb porceláno-
kat, ezüst- és bronztárgyakat, 
pénzeket, képeslapokat, kitün-
tetéseket, borostyán ékszere-
ket, órákat, teljes hagyatékot. 
IX. ker., Vámház krt. 7., nyit-
va: H–P: 10–17 óráig. Tel.: 
06/70/620-3636.

Gyalog érkezett, autóval távozott 
A 38 éves budapesti H. Attila október 31. 23.00 óra és no-
vember 1. 9.00 óra között bement egy nyitott ferencvárosi 
lakásba, ahonnan mobiltelefonokat, műszaki cikkeket, 
pénzt és a sértett autójának kulcsait lopta el. A gépjárművet 
az utcán megkereste, majd azzal hagyta el a helyszínt. Az 
elkövetőt a IX. kerületi nyomozók azonosították, és novem-
ber 1-jén a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai-
val közösen elfogták. A férfi lakása előtt az eltulajdontított 
kocsit is megtalálták. A IX. kerületi rendőrkapitányság 
nyomozói H. Attilát lopás bűntett megalapozott gyanúja 
miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és előterjesztést tettek 
letartóztatásának indítványozására. 

Hatrendbeli bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsítják 
A rendelkezésre álló adatok szerint Cs. Dávid október 29. 
és november 2. között több gépjárművet feltört, amelyekből 
mobiltelefont, autósrádiót, akkumulátort és izzót lopott. 
Egyik alkalommal egy IX. kerületi hipermarket parko-
lójában álló kocsit nemcsak feltört, hanem el is tolta az 
autót. A férfit a rendőrök rövid időn belül beazonosították, 
elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki. A IX. kerületi 
rendőrkapitányság lopás bűntett és más bűncselekmények 
elkövetése miatt indított eljárást Cs. Dávid ellen.

Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2018
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint 
a Fővárosi Önkormányzat feladata többek között a kiemelt kul-
turális örökség védelme. A Közgyűlés – ezen feladatának eleget 
téve – támogatni kívánja a Budapest városképét meghatározó 
építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását, ezért létrehozta 
az Építészeti Örökségvédelmi Támogatást. 

A Fővárosi Önkormányzat 2018-ban 76 millió forint keret- 
összegben biztosít vissza nem térítendő támogatást, amely 

utófinanszírozással használható fel. Az elnyerhető támoga-
tás a megpályázott munka összköltségének legfeljebb 50 
százaléka lehet, és nem haladhatja meg a 10 millió forintot.  
A pályázatoknak 2019. január 31. 14 óráig kell beérkezniük  
a Főpolgármesteri Hivatalba. 

A részletes kiírás megtekinthető  
a www.budapest.hu honlapon.

RENDŐRSÉGI HÍREK 

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

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
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JOGA VAN TUDNI!

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
E témakörben tavaly már született egy írásom, ám a fokozott érdek-
lődésre való tekintettel az alábbiakban közzé teszem azokat a fontos 
tudnivalókat, amelyek korábban – helyszűke miatt – kimaradtak.

A munkaviszony leggyakrabban a határozott idő lejártával, a 
munkáltató jogutód nélküli megszűnésével vagy a munkavállaló 
halálával szűnik meg.

A munkaviszony nemcsak megszűnhet, hanem meg is szüntethető:
• közös megegyezéssel
• felmondással
• azonnali hatályú felmondással

A munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató fel-
mondással szüntetheti meg.

A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsola-
tos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével 
összefüggő ok lehet.

A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló hatá-
rozatlan időtartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül – a 
munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indo-
kolt felmondással – csak külön, törvényben meghatározott okból 
szüntetheti meg.

A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással 
szüntetheti meg:

• a felszámolási vagy csődeljárás tartama alatt
• a munkavállaló képességére alapított okból
• ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok kö-

vetkeztében lehetetlenné válik

A munkaadó a határozatlan tartamú munkaviszony felmondással 
történő megszüntetését nem köteles indokolni, ha a munkavállaló 
nyugdíjasnak minősül. Ezzel szemben a munkavállaló a határozat-
lan idejű munkaviszonyának felmondását nem köteles indokolni, 
a határozott idejű munkaviszonyának felmondását azonban igen.  
A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely számára a mun-
kaviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy körülményeire 
tekintettel aránytalan sérelemmel járna.

A felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon 
kezdődik, időtartama harminc nap. Munkáltató felmondása esetén 
a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött

• három év után öt nappal,
• öt év után tizenöt nappal,
• nyolc év után húsz nappal,
• tíz év után huszonöt nappal,
• tizenöt év után harminc nappal,
• tizennyolc év után negyven nappal,
• húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik.

Magától értetődően a felmondási idő a határozott idejű munka-
viszony felmondással történő megszüntetése esetén legfeljebb a 
határozott idő lejártáig tart. 

A munkaviszony megszüntetésének másik módjáról, az azonnali 
hatályú felmondásról és a munkaviszony megszüntetéskori mun-
káltatói kötelezettségről korábbi írásomban már beszámoltam.

Dr. Niklai Zoltán ügyvéd
1098 Budapest, Lobogó u. 5.

06/70/770-0510



FERENCVÁROS 19KÖZÉRDEKŰ

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
Tájékoztató a karácsonyi támogatásról
Ferencváros Önkormányzata kérelemre idén is karácsonyi tá-
mogatást 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 ügy-
félszolgálatain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról 

az alábbi útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető nyom-
tatványok/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

Minden hónap második csütörtöként 
18–20 óráig. 
Franciaudvar (Közraktár utca 24.) 
Bejelentkezés: 06/20/393-6650, 
baranyi.krisztina@ferencvaros.hu

Baranyi Krisztina  (Független)

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 Atti-
la-lakótelepen (Toronyház 

u. 3/B – Ügyfélszolgálati Kirendeltség). Bejelent-
kezés az Ügyfélszolgálati Irodákon (IX., Bakáts tér 
14. vagy Toronyház utca 3/B) személyesen a hónap 
minden munkanapján, ügyfélfogadási időben.

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP) 
Előzetes egyeztetés alapján. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B) 
Telefon: 06/1/280-7195

Fröhlich Péter (Fidesz–KDNP)
Fogadóóra egyeztetés alapján. 
Tel.: 06/20/942-5266

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)
Minden hónap első péntek, 10–12 óra. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B). 
Telefon: 280-7195, 
e-mail: hidasi.gyula@ferencvaros.hu

Intzoglu István, 11. evk. (Független)
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig, illetve 
előzetes bejelentkezés alapján. Helye: József 
Attila Városrészi Önkormányzat (RÖNK) iroda 
(Toronyház u. 3/B). 06/70/332-5932

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

Kállay Gáborné alpolgármester
Minden hónap második 
hétfőjén 16.30–18.30 
óráig. Helye: Polgármes-
teri Hivatal, Bakáts tér 
14. II. emelet 38. 
Bejelentkezés az 
Ügyfélszolgálati Irodákon 

(IX., Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 3/B) 
személyesen a hónap minden munkanapján, 
ügyfélfogadási időben.

Pál Tibor (MSZP)
Minden hónap első hétfőjén, 15–17 óra, 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP 
irodája (IX., Toronyház u. 3.). Telefon: 348-
0864, e-mail: ptibor9@gmail.com

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

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

Mészáros László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 16–17.30 óráig. 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől) 06/20/355-9819, 
meszaros.laszlo@ferencvaros.hu

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 17–19 óráig. 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől) 
06/20/807-4734, illyesmikl@gmail.com

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

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

Előzetes egyeztetés alapján. 
Elérhetőség: 06/20/357-1135 vagy 
kulpinszky@gmail.com

Dr. Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (Fidesz–KDNP)Gyurákovics Andrea, 1. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig. 
Helye: Fidesz-iroda, Lónyay u. 48.  
(Bakáts utca sarok). Elérhetőség:  
gyurakovics.andrea@gmail.com, 
06/70/408-2430
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KÖZÖSSÉG

Paládi Zsombor  
(2018. május 3.)

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

Szemenyei Zoé  
(2018. szeptember 19.)

Zohn Renáta Erzsébet  
(2018. október 15.)

Jakab Dávid Márkó  
(2018. május 31.)

Bővebb információ: www.ferencvaros.hu és www.fmkportal.hu

    December 16.
Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza, Díszterem 
„Ó fényességes szép hajnal..”
Közreműködik: Sebestyén Márta és Andrejszki Judit
A program, a FERUPE szervezésében kerül megrendezésre.

    DECEMBER 23.
Házasságkötő terem 
Közreműködik: Albinoni Kamarazenekar

Ferenc tér - vasárnaponként 17.30

KARÁCSONYVÁRÓ A FERENC TÉREN
   December 2., 09.00-18.00              Ferenc tér

LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGI KARÁCSONY
   December 12-16.             József Attila-lakótelep
Hétköznap 15.00-20.00 óráig, hétvégén 10.00-20.00 óráig.
Valéria tér – Pöttyös utca – Dési utca kereszteződés
(a Tinódi Pékség előtti terület)

ÜNNEPÉLYES ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK
   December 2., 9., 16., 23.

József Attila-lakótelep - vasárnaponként 15.00
Valéria tér – Pöttyös utca – Dési utca kereszteződés 
(a Tinódi Pékség előtti terület)

Belső-Ferencváros - vasárnaponként 16.30
    DECEMBER 2. 
Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza, Díszterem
Közreműködik: Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola kórusa
    DECEMBER 9.
Ferencváros Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem
Közreműködnek:
Csillagkórus / Vezényel: Balogh Eszter 
Ferencvárosi Művelődési Központ Női Kara / Vezényel: Lovas Gabriella 
Szent Kereszt Templom Kórusa / Vezényelnek: Krzyzewsky Sándor és Zólyomi Árpád

Advent Ferencvárosban


