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Jubileumát ünnepli a József Attila-
lakótelep első óvodája, ez alkalom-
ból ajándékokat adtak és kaptak a 
gyerekek. 

A téli hideg időkre számos segítsé-
get nyújt a helyi rászorulók részére 
az önkormányzat. Igényelhető gáz-
ár- és távhőtámogatás is.

A kerület minden részéről érkez-
tek kérdések a zöld területek vé-
delmétől a városrehabilitációig a 
közmeghallgatáson.

főhajtás a hősök előtt
Országszerte megemlékezéseket tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulója alkalmából. Októ-
ber 23-a Magyarország nemzeti lobogójának katonai tiszteletadással történő felvonásával kezdődött. Ferencvárosban 
több helyszínen is tisztelegtek a nemzet ’56-os hősei előtt.

A ferencvárosi diákok már október 22-én 
bekapcsolódhattak a kerületi ünnepségso-
rozat részükre szervezett programjaiba. 
Az FMK színháztermében Wass Albert 
műveinek előadásával tisztelegtek a kom-
munista hatalommal szembeszálló már-
tírok előtt. Másnap Ferencváros Önkor-
mányzata tartott megemlékezést a Bakáts 
téren, ahol pártok, valamint civil szerve-
zetek képviselői koszorúzták meg a temp-
lom mellett található ’56-os emlékművet. 
– Éljünk úgy, hogy azt érezzük, nem volt 

hiábavaló elődeink véráldozata, megőriz-
zük az általuk kiharcolt szabadságot, és 
vigyázzunk rá, hogy az utánunk követke-
ző generációk is büszkék lehessenek ránk 
– szólt az ünneplőkhöz dr. Bácskai János 
polgármester. Az esemény után körsétára 
indultak a jelenlévők, dr. Vas Imre ország-
gyűlési képviselő vezetésével végigjárták 
Ferencváros legjelentősebb forradalmi 
helyszíneit. 

A megemlékezések november 4-én is 
folytatódnak: 57 éve ezen a napon haj-

nalban a forradalmárok megpróbálták a 
lehetetlent, és bátran szembeszálltak a 
több ezerszeres szovjet túlerővel, elkese-
redetten küzdöttek többek közt a Baross 
tér környékén, a Corvin köznél és Sorok-
sáron is. Az 1956-os forradalom leverésé-
nek évfordulóján országszerte koszorúkat 
helyeznek el, gyertyát gyújtanak azok 
emlékére, akik hősies helytállása örökre 
kivívta a világ megbecsülését.

Részletek a 2. oldalon.

Fotó: Fortepan / Nagy Gyula
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Mindig kiállni az igazság mellett
diákok megemlékezései
Október 23-a előnapján kerületi di-
ákok emlékeztek az 1956-os esemé-
nyekre. A Ferencvárosi Helytörténeti 
Egyesület tanulókkal járta végig a 
forradalom kerületi helyszíneit, ahol 
koszorúkat helyeztek el. 

A Ferencvárosi Művelődési Köz-
pontban Wass Albert műveiből ösz-
szeállított pódium-előadást tekint-
hettek meg a fiatalok. Az eseményen 
Formanek Gyula mondott köszöntőt, 
aki beszédében a forradalom és sza-
badságharc ifjú mártírjainak hősies-
ségét emelte ki. Az alpolgármester 
a kommunista diktatúra alantassá-
gát bizonyító, elvetemült gaztettnek 
nevezte az 57 évvel ezelőtti népfel-
keléssel szembeni megtorlásokat, 
amelyek során a hazájukat védő ti-
zenéves gyerekeket bebörtönözték, 
idősebb társaikat pedig kivégezték. A 
városatya szerint a forradalom fiatal 
harcosai teljesen hétköznapi diákok 
voltak, nem születtek hősnek, ám 
bátorságukkal, áldozatkészségük-
kel, elszántságukkal az 
egész világ tiszteletét 
kivívták. Tudták, éle-
tükkel fizethetnek azért, 
hogy a szovjet megszál-
lókkal szemben fegy-
vert ragadnak, ám sza-
badságvágyuk erősebb 
volt a halálfélelem-
nél. – Ezen az előadá-
son elhangzik néhány 
olyan információ, ami 
az iskolai tananyagból 
kimaradt, de jó gon-
dolatokat ébreszthet. 
Azt szeretnénk, ha mi-
nél többet tudnátok az 
1956-os forradalomról, és megértenétek 
annak örökké aktuális üzenetét, hogy az 
igazság mellett mindig lelkiismeretesen ki 
tudjatok állni – üzent a közönség fiataljai-
nak Formanek Gyula.

Megemlékezés a Bakáts téren
Másnap, október 23-án a Bakáts téren tar-
tott megemlékezést Ferencváros Önkor-
mányzata. Nemcsák Károly színművész 
Reményik Sándor költő művével tisztel-
gett az ‘56-os hősök előtt, dr. Bácskai Já-
nos pedig Kenneth Klára „Anyu, tüntetni 
megyek!” című versét olvasta fel. A pol-
gármester ezzel a költeménnyel emlékezett 
arra a kisfiúra, akinek halott testét 1956. 
november első napjaiban az a zászló takar-

ta, ami a mostani megemlékezésen is látha-
tó volt. A kerületvezető felszólalása elején 
virtuális sétára hívta a jelenlévőket, amely 
során felidézte a forradalom és szabadság-

harc ferencvárosi helyszíneit, résztvevő-
it és eseményeit. – Éljünk úgy, hogy azt 
érezzük, nem volt hiábavaló az elődeink 
véráldozata, megőrizzük az általuk ki-
harcolt szabadságot, és vigyázzunk rá, 
hogy az utánunk következő generációk 
is büszkék lehessenek ránk – szólt az 
ünneplőkhöz a polgármester. Beszéde 
után a résztvevők, köztük dr. Vas Imre 
országgyűlési képviselő, valamint a he-
lyi pártok és civil szervezetek – a Fidesz, 
a Fidelitas, a KDNP, az MSZP, az LMP, 
a Jobbik – képviselői, illetve a Szabad 
Nemzet Egyesület, a Ferencvárosi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat, a Ferenc-
városi Úrhölgyek Polgári Egyesülete, a 
Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület 
és a Magyar Vállalkozók és Munkaadók 
Pártjának tagjai helyezték el virágaikat 
az ‘56-os emlékmű mellett, majd mé-
csest gyújtottak.

főhajtás az emlékhelyeken
A központi ünnepséget követően a ke-
rület lakói dr. Vas Imre vezetésével fel-
keresték a hősök emlékhelyeit Ferenc-
városban. Ellátogattak a Tompa utcába, 

a mártírok Üllői úti emléktáblájához, va-
lamint a Salkaházi Sára parkban található 
Angyalvár nevű alkotáshoz, amelynél Ro-
gán Antal országgyűlési képviselő mon-
dott beszédet. A túra résztvevői végezetül 
Angyal István szabadságharcos parancs-
nok emléktáblájánál is fejet hajtottak.

(szencz)

MeGeMléKezés

Olvassa be telefonjával 
a QR-kódot, és tekintse 

meg videónkat.



Ferencváros 3AKTUálIs

November 8-án nyit a Bálna 
A közönség számára november 8-án nyitja meg kapuit a Bálna Kul-
turális, Kereskedelmi és Vendéglátó Központ – korábbi nevén CET 
– a Nehru parton. Három napon át, november 8. és 10. között művé-
szeti csoportok produkcióival, koncertekkel, gyermekműhellyel, az 
ez alkalomra felállított egyedülálló Budapest 
Makettel várja első látogatóit a Bálna. Bemu-
tatkoznak az új központ már beköltözött la-
kói: a Budapest Anno, a Budapest Bio, az Új 
Budapest Galéria, a nagyszabású Budapesti 
merítés – 2013 kiállítás, a vendéglők, kávé-
zók, a finomságokat és érdekességeket kíná-
ló üzletek. A Bálna 250 darab parkolóhellyel 
rendelkezik, de a létesítmény szinte az összes 
tömegközlekedési eszközzel is megközelít-

Kérdések és válaszok
Közmeghallgatást tartottak
Belső- és Középső-Fe-
rencvárosból, valamint a 
József Attila-lakótelepről 
is érkeztek érdeklődők a 
közmeghallgatásra, amit 
az önkormányzat tanács-
termében tartottak októ-
ber 17-én. A megjelentek 
kérdéseket, észrevétele-
ket fogalmaztak meg a 
zöld területek védelmétől 
a városrehabilitációig.

Egy úr a József Attila-lakó-
telepről lakókörnyezete zöld 
felületei, illetve az ott talál-
ható fák pusztulására hívta 
fel a figyelmet. Állítása szerint a park-
gondozók szakszerűtlenül kezelik a fákat, 
amelyek ezért elhalnak. Nehezményezte, 
hogy szinte évente pótolni kell azokat, ami 
tetemes költséget jelent. Hozzászólása vé-
gén azért elismerte, az utóbbi időben már 
ő maga is tapasztal pozitív változásokat e 
területen.

Mások arról érdeklődtek, mikor és milyen 
feltételekkel vásárolhatják meg az önkor-
mányzattól piaci alapon bérelt lakásaikat. 
Válaszában Bácskai János polgármester 
elmondta, jelenleg nincs napirenden ezen 
bérlemények értékesítése, de hozzátette, 
ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem 
lesz lehetőség megvásárlásukra. Azonban 
annak időpontjáról és feltételeiről még zaj-
lanak az egyeztetések.

Két hölgy a Lónyay utcából arra pa-
naszkodott, hogy megkeseríti életüket 
az egykori MSZP-pártiroda helyén nyílt 
kocsma. Pál Tibor, a szocialisták frakció-
vezetője erre reagálva közölte, a helyi-
ség már régóta magántulajdonban van, és 

pártjának semmi köze az üzemeltetőhöz. 
Kandolka László, a körzet önkormányzati 
képviselője elmondta, a társasházi törvény 
módosítása óta egy üzlethelyiség funkció-
váltásakor nincs szükség a ház lakóinak 
beleegyezésére, az üzemeltetőnek csupán 
bejelentési kötelezettsége van. Bácskai Já-
nos megígérte, jelzik a problémát az illeté-
kes hatóságoknak, és felkérik őket a ven-
déglátóegység fokozottabb ellenőrzésére.

Egy, a Sobieski utcában lakó ifjú hölgy a 
minőségi lakáscseréről kérdezett. Elmond-
ta, hogy bár már hónapokkal ezelőtt beadta 
kérelmét, még nem kapott ajánlatot. Hoz-
zátette, tudatában van annak, hogy a József 
Attila Terv (JAT) miatt több ház is kiürítés 
alatt áll, és bizonyára az ott lakók egy ré-
szének elhelyezésére kellenek a lakások, 
de azt is közölte, nem látja, hogy bármi 
történne a Gát utca környékén. Ferencvá-
ros polgármestere elmondta, jelenleg nincs 
több e célra felhasználható ingatlana az 
önkormányzatnak, ezért kényszerűségből 
ideiglenesen leállt a minőségi lakáscsere 

rendszere. Mivel a városvezetés eltökélt 
a rehabilitáció folytatása mellett, dönteni 
kellett, hogy a minőségi csere igényeket 
elégítik ki, vagy inkább a szükséglaká-
sokban élők kiköltöztetését preferálják. A 
JAT-tal kapcsolatos észrevételre reagálva 
megemlítette, eddig az engedélyeztetések, 
a tervezések, illetve a közbeszerzési el-
járások zajlottak, de rövidesen, még idén 
megkezdődnek az első két ház kivitelezési 
munkálatai.

Természetesen ezen a közmeghallgatá-
son is érkezett kérdés azzal kapcsolatban, 
mikor kerül sor egy-egy ház felújítására. 
A Balázs Béla utca 24. szám alatt lakó 
úr elpanaszolta, elviselhetetlen állapotok 
uralkodnak náluk, és azt firtatta, mikor 
ér el odáig a rehabilitáció. Bácskai János 
elmondta, hogy jelenleg több mint 70 ház 
vár felújításra, de reméli, hogy a JAT II. 
ütemére is nyer egy hasonlóan komoly ösz-
szeget a kerület, és ebben már benne lehet 
az említett épület is.

       (FV)

Eltűnt Budapest egéről a kék lé-
zerfény. A Bálna tetején elhelye-
zett lézerfény a Budavári Palotát 
és a Mátyás-templomot világítot-
ta meg október 27-én. A három 
hónapja üzemelő lézerfény-ins-
talláció, amelyet most lekapcsol-
tak, felváltva mutatott rá a város 
egy-egy nevezetességére.
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Nemzetközi szócsata a BMc-ben
„Kell-e bojkottálni a nagyszabású sportesemények megrendezését azokban az országokban, ahol megsértik az emberi 
jogokat?” – erről a kérdésről folytatott izgalmas szócsatát német nyelven Közép- és Kelet-Európa négy legjobban vitázó 
fiatalja október 18-án, a IX. kerületi Budapest Music Centerben.

A középiskolai tanulók részére szerve-
zett vetélkedő, a Vitázik a világ ifjúsága 
nemzetközi döntőjét idén Budapesten tar-
tották, a projekt egyik támogatója 
a Ferencvárosban működő Goethe 
Intézet volt. A Vitázik a világ ifjú-
sága arra ösztönzi a diákokat, hogy 
kritikusan vizsgáljanak meg aktuális 
társadalompolitikai témákat. A német 
nyelvű eszmecserék során a fiatalok 
idegennyelv-tudásukat használják és 
fejlesztik. 

– A vitára való készségben egy de-
mokrácia minősége mutatkozik meg. 

Diktatúrában életveszélyes lehet az ural-
kodó véleménnyel szembeforduló szó, de-
mokráciában viszont az ellenvélemény és 

kifejezése a létfenntartó oszlop – emelte ki 
Elmar Brok, az Európai Parlament Külügyi 
Bizottságának elnöke a döntő elején tartott 

köszöntőbeszédében. 
Kassai Viktor, a 2011-es év legjobb 

játékvezetője, a projekt magyar fővéd-
nöke elmondta, mivel munkája során 
neki is rengeteget kell érvelnie, na-
gyon örül, hogy jelen lehet, és tanulhat 
a vitákból. A Budapest Music Center 
nagytermében közel 300 néző követte 
figyelemmel a záróvitát, amelyet a zsű-
ri döntése szerint a cseh, 17 éves Domi-
nika Perlínová nyert meg. (TZA)

fővárosi hírek

félszáz esztendeje a gyermekekért
Jubileumi ünnepséget tartottak október 18-án a 
József Attila-lakótelep Napfény Óvodájában az 
intézmény fennállásának 50. évfordulója alkal-
mából. Az ovisok előadással készültek a nagy 
napra.

A születésnapi ünnepségen először az intézmény új ve-
zetője, Sztudva Mónika, majd Bácskai János köszön-
tötte a megjelenteket. A polgármester örömét fejezte 
ki, hogy a Napfény Óvoda, a József Attila-lakótelep 
első óvodája egyike azoknak a kerületi gyermekin-
tézményeknek, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
ferencvárosi gyerekek elsajátítsák azokat a társadalmi 
és erkölcsi normákat, amelyek alkalmassá teszik őket a 
felnőtt társadalomba való beilleszkedésre. 

Bácskai János külön köszönetet mondott a létesít-
mény korábbi vezetőinek és dolgozóinak, hogy mun-
kájuknak hála az óvoda megmaradt a legkedvesebbek 
és legjobbak között. A polgármester végezetül játéko-
kat ajándékozott az óvodásoknak. Az ünnepség vendé-
gei kézzel készült filcnapocskát és az intézmény saját 
emblémájával ellátott kártyanaptárt kaptak.

Közmeghallgatás a fővárosban
Budapest Főváros Közgyűlése 2013. november 14-én, csütörtö-
kön 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Fővárosi Önkor-
mányzat közgyűlési termében (Budapest, V. kerület, Városház 
utca 9–11. I. emelet). Az állampolgárok előzetes kérdéseiket a 
Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest 
V. kerület, Bárczy István utca 1–3.) lévő urnába helyezhetik el 
november 13-áig, vagy postán (1840 Budapest) juttathatják el.
Muzsikus cigányok parkja
Október végétől a Muzsikus cigányok parkja nevet viseli a VIII. 
kerületi, korábban névtelen közterület a Baross utca és Szigony 
utca találkozásánál, így állítva emléket a világhírű cigány zené-
szeknek. Az ünnepélyes avatáson nyolc roma muzsikus dombor-
művét leplezték le.

– Ha megkérdeznek egy külföldit, mi jut eszébe Magyarországot 
hallva, elsőként a zenét említi. A magyar cigányok világhírűvé 
tették a cigány zenét és hazánkat is – mondta Kocsis Máté, József-
város polgármestere az ünnepségen.
Őszi szünet „tökfejekkel”
Töklámpásokat kínáltak az állatkert több lakójának október végén. 
Belsejükbe azonban nem mécseseket, hanem az állatok számára 
ellenállhatatlan, ínycsiklandó finomságokat tettek a gondozók. Az 
ilyen módon elkészített „tökfejeket” a gorillák és a szurikáták is 
nagy örömmel fogadták. A „tökfejekkel” az angolszász eredetű 
Halloween népszokás mellett arra hívta fel a figyelmet az állat-
kert, hogy október utolsó hetében – amikorra mindenszentek nap-
ja, illetve az őszi szünet is esett – számos programmal várták a 
családokat a városligeti intézményben.
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Kirakatfrissítés
Ferencvárosban is elindult az üres üzlethelyiségek és rende-
zetlen kirakatok problémájának megoldását célzó Rögtön 
jövök! program. Az akciótól a működtetők azt remélik, hogy 
ha sikeres lesz, Budapest belvárosa újra a kereskedelem von-
zó célpontjává válik.

A plázák rohamos szaporodása az utóbbi 
években egy új jelenséget eredményezett a 
főváros frekventált útvonalain: egyre több 
az üresen álló, lepusztult üzlethelyiség. A 
rendezetlen, koszos kirakatok erősen ront-
ják a városképet mind a magyar emberek, 
mind a külföldi turisták szemében, ráadá-
sul a városrészek leértékelődéséhez és gaz-
dasági gyengüléshez vezethet.

A Főpolgármesteri Hivatal 2012 tavasza 
óta foglalkozik a kiüresedett üzlethelyisé-
gek kezelésének témájával. Belső, hivatali 
munkacsoport dolgozik a probléma feltá-
rásán és megoldásán. Ughy Attila város-
képvédelmi és városfejlesztési tanácsnok, 
a XVIII. kerület polgármestere és a Rögtön 
jövök! program ötletgazdája szerint a köz-
terek, találkozóhelyek is a plázákba helye-

ződtek át az utóbbi idő-
ben. – Ezt a folyamatot 
tehát nemcsak kereske-
delmi szempontok mi-
att kell megváltoztatni, 
hanem azért is, hogy az 
utca újra közösségi tér 
legyen – fogalmazott a 
politikus.

Ennek eszközeként indították el a Rög-
tön jövök! programot, melynek keretében 
elsőként egy internetes adatbázist hoztak 
létre, ahol bárki szabadon kereshet és kí-
nálhat üzlethelyiségeket, így elősegítve 
azok bérbeadását. A rogtonjovok.hu web-
oldalon jelenleg Üllői úti és Haller utcai 
üres kirakatok láthatóak a IX. kerületből. 
Emellett indult egy olyan pályázat is, mely 

során a használaton kívüli üzlethelyiségek 
kirakatában elhelyezhető „okos” installá-
ció kialakítása volt a cél. A nyertes pálya-
műveknek köszönhetően sok üresen álló 
üzlethelyiség kirakata szépült meg, és vált 
figyelemfelkeltővé, informatívvá, elgon-
dolkodtatóvá, így bevonva az utca emberét 
a probléma hosszú távú megoldásába.

               (szencz)

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Városfejlesztési, Város-
gazdálkodási és Környezetvédelmi Bizott-
sága díjmentes veszélyeshulladék-gyűjtési 
akciót hirdet 2013. november 16-án, szom-
baton 9.00–13.00 óra között.

Helyszínek:
• Napfény utcában (Lidl áruház előtt)
• Bakáts téren (Polgármesteri Hivatal 

épülete előtt)
• Lenhossék utcai parkban (a park 

Márton utcai oldalán).

A háztartásban feleslegessé váló aláb-
bi hulladékokat gyűjtjük: elem, ak-
kumulátor, elektronikai hulladék, 
festékpatronok és -kazetták, fénycső, vil-
lanykörte, lejárt szavatosságú gyógyszer, 
növényvédő szer, festékes, illetve hígítós 

doboz, rongy, fáradt olaj, használt étolaj, 
tisztítószerek, dezodoros flakonok, oldó-
szerek, ragasztómaradékok,levegőszűrő, 
olajszűrő, savak, lúgok, vegyes laborvegy-
szerek.

A gyűjtést az A.S.A. Magyarország Kft. 
szakemberei végzik. Ha ezek az anyagok 
a háztartási hulladékokkal együtt kerülnek 
a szeméttelepre, komoly környezeti prob-
lémákat okoznak. Környezetünk 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 gyűjtés időpontja: 2014. ja-
nuár 18., szombat

Házfelügyelői  
munkakör betöltésére
A FEV IX. Ferencvárosi Vagyon-
kezelő és Városfejlesztő Zrt. pá-
lyázatot hirdet házfelügyelői állás 
betöltésére Budapest IX. kerület 
területén. A házfelügyelői felada-
tokat kizárólag főállásban az erre a 
célra biztosított szolgálati lakásból 
lehet ellátni. Pályázni a pályázati 
dokumentációban megjelölt önkor-
mányzati lakóépület házfelügyelői 
állására lehet, a pályázati anyagban 
meghatározott feltételek szerint. A 
nyertes pályázóval a FEV IX. Fe-
rencvárosi Vagyonkezelő és Város-
fejlesztő Zrt. munkaszerződést köt, 
a szolgálati lakást a nyertes haszná-
lati szerződés alapján használhatja.

A pályázati kiírás részletes felté-
teleit (ingyenes dokumentációját) 
az érdeklődők a FEV IX. Ferenc-
városi Vagyonkezelő és Városfej-
lesztő Zrt. Bérlemény-üzemeltetési 
lrodáján, a 1096 Budapest, Haller 
u. 54. szám alatti székhelyén ve-
hetik át, munkanapokon 9-től 13 
óráig, illetve letölthetők a www.
ferencvaros.hu honlapról.

A pályázatról bővebben a 216-
1434-es telefonszámon lehet ér-
deklődni.

FELHÍVÁS

PÁLYÁZATA legszebb panel
Egy hónapon keresztül kereste Budapest leg-
szebb panellakását a FŐTÁV Zrt. Szeptem-
ber 11. és október 11. között összesen 17 766 
szavazat érkezett a versenybe benevezett 125 
lakásra.

Az I LOVE PANEL program célja a pa-
nellakások pozitívumainak bemutatása volt, 
hogy így is bizonyítsák, megfelelő kialakí-
tással és korszerűsítéssel kellemes és gazda-
ságos életvitelt biztosíthatnak. Két kategóri-

ába, a legszebb lakásba és a legtakarékosabb 
épületbe lehetett benevezni az otthonokat 
Ferencvárosból is. A szépségversenyre végül 
125, a legtakarékosabb épület pályázatra 13 
nevezés érkezett. A legszebbnek járó címért 
induló lakásokra a legnagyobb közösségi ol-
dalon lehetett szavazni, amelyet végül Kóczi-
án Patrícia (1. helyezett), Csáki Anikó (2.) és 
Bobák Barbara (3.) otthona nyert el.

          (KM)
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Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP) Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDNP) 

Csárdi Antal (LMP)

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP) 

Hidasi Gábor (MSZP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)

Kandolka László, 1. evk. (Fidesz–KDNP)

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)

Kassab Adonis István (független)

Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz–KDNP)

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDNP)

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)

Pál Tibor (MSZP)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)

Tornai István (független)

Veres László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)

Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz–KDNP)

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Polgármesterként a Polgármesteri Hivatalban (I. em. 
24.) minden hónap utolsó csütörtökén 12–16 óráig, 
bejelentkezés személyesen az Ügyfélszolgálati Irodá-
ban, nyitvatartási időben. A József Attila-lakótelepen 
(Toronyház u. 3/B – Ügyfélszolgálati Kirendeltség) 

minden hónap második csütörtökén 17–18 óráig. 
Országgyűlési képviselőként minden hónap utolsó csütörtökén 
16.30–18 óráig a Lónyay utcai Fidesz-irodában.

Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap 
utolsó szerda, 12–16 óra, Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14., II. emelet 38. Képvi-
selői fogadóóra: minden hónap első hétfő, 
17–19 óra, a részönkormányzat irodája, 

Toronyház u. 3/B. Bejelentkezés az ügyfélszolgálati irodákon 
(Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 3/B). Érdeklődni lehet 
telefonon: 215-1077/210-es mellék. 

Legalább egy nappal korábbi előzetes  
egyeztetés alapján.  
Telefon: 06/20/365-0340

Minden hónap második kedd, 13–15 óra, a 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A), illetve egyeztetés alapján. Telefonon: 
06/20/513-0779

Minden hónap első péntek, 9–11 óra, a 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A). Telefon: 280-7195,  
e-mail: hidasigabor@freemail.hu.

Minden hónap első péntek, 10–12 óra, 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A) Telefon: 280-7195,  
e-mail: hidasi.gyula@ferencvaros.hu

Minden hónap első hétfő, 17–19 óra, Ferenc-
városi Művelődési Központ (IX., Haller u. 27.)

Minden páros hét kedd, 16–18 óra, IX., 
Lónyay u. 48., illetve előzetes egyeztetés 
alapján bármikor. Telefon: 06/20/510-7425

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor. 
Telefon: 06/70/379-9243

Minden hónap második hétfő, 17–19 óra, 
Ferencvárosi Művelődési Központ (IX., Haller 
u. 27.), illetve előzetes egyeztetés alapján. 
Telefon: 06/30/276-3395

Előzetes egyeztetés alapján bármikor. 
Telefon: 215-1077/537 mellék, e-mail: 
danielmartos20@gmail.com

Minden hónap második kedd 16.30–18 óra, 
Köztelek u. 2. fszt. 1. Előzetes egyeztetés 
alapján. Telefon: 06/20/969-8849

Minden hónap második péntek, 16–18 óra, 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP 
irodája (IX., Toronyház u. 3/B). Telefon: 348-
0864, e-mail: ptibor9@gmail.com

Minden hónap első péntek, 16–18 óra, 
Aszódi úti önkor mányzati iroda, vagy előze-
tes bejelentkezés alapján: 06/20/975-8262

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor. 
Telefon: 06/70/333-1713

Minden hónap első hétfő, 16–17.30 óra, 
FESZ-Oktatási Stúdió (Mester u. 33–35., 
bejárat a Dandár utca felől), vagy  előzetes 
bejelentkezés alapján bármikor. Telefon: 
06/30/250-2249

Minden hónap második csütörtök, 16–18 
óra, Bakáts téri általános iskola könyvtára, 
vagy sürgős esetben a 06/20/926-5633-as 
telefonon.

Előzetes bejelentkezés alapján 
a József Attila-lakótelepi 
Közösségi Ház Fidesz-irodájában 
(IX., Toronyház u. 3/B). Telefon: 
a 06/20/279-7025, vas.imre@
fidesz.hu

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) 

A biztonság létszükség
A Lónyay utca és környéke volt a következő állomása annak az akciósorozatnak, amelyet 
a rendőrség és a közterület-felügyelet indított nemrégiben a ferencvárosiak szubjektív 
biztonságérzetének megerősítése érdekében. Az eseményen részt vett a terület önkor-
mányzati képviselője, Zombory Miklós is.
•	 Miért	kísérte	el	a	hatóságok	munkatársait?
Kötelességemnek érzem, hogy személyes kap-
csolatot ápoljak az itt élőkkel. Az október 18-i 
bejáráson lehetőség nyílt arra, hogy a körzet la-
kói elmondják közbiztonsággal kapcsolatos pa-
naszaikat, észrevételeiket, illetve javaslataikat.
•	 Milyen	 szabálysértéseket	 sikerült	 felderíte-
niük	az	akció	során?

Szerencsére komolyabb bűncselekmény nem 
történt az ellenőrzés alatt, ám kisebbfajta sza-
bálytalanságok akadtak. A Ráday utcában és 
a Bakáts téren is voltak például olyanok, akik 
tilosban parkoltak. Szeretném kiemelni, az érin-
tettek többsége nem kerületi lakos volt.
•	 Milyen	tapasztalatokat	szerzett?
Megerősödött bennem az a vélemény, hogy a 
rendőrök utcai jelenlétére igenis szükség van. A 
ferencvárosi polgárok biztonságérzetét ez erősítheti meg leginkább. Dr. Bácskai János 
polgármester úr ígérete szerint hamarosan egy körzeti megbízotti iroda is nyílik majd a 
Lónyay utcában, ami tovább fogja emelni a kerületi közbiztonság színvonalát. (szencz)

lakossági bejárás a József 
Attila-lakótelepen
Ideje: 2013. november 6., szerda 17.00
Találkozó: Ügyfélszolgálati Kirendeltség, Toronyház 
utca 3/B.

Ígéretünkhöz híven folytatjuk a lakossági bejárá-
sokat a József Attila-lakótelepen. Célunk az itt élők 
által jelzett problémás helyszínek felkeresése, a lakók 
javaslatainak megismerése, vélemény- és tapaszta-
latcsere. Ha van javaslata, milyen konkrét helyszínt 
keressünk fel a bejárás során, jelezze a lakotelep@
ferencvaros.hu címen.

A lakossági bejárás résztvevői: dr. Vas Imre, a la-
kótelep országgyűlési képviselője, Formanek Gyula 
alpolgármester, Görgényi Máté elnök, József Attila 
Városrészi Önkormányzat, Fuxreiter Róbert rend-
őrkapitány, Rimovszki Tamás igazgató, Ferencvá-
rosi Közterület-felügyelet, Sebők Endre igazgató, 
FESZOFE Nonprofit Kft.

Jöjjön el és mondja el közvetlenül véleményét, ja-
vaslatait a lakótelep közbiztonságáról, a közterületek 
állapotáról, a helyi közösséget érintő kérdésekről!

Formanek Gyula alpolgármester,
Görgényi Máté részönkormányzati elnök

MEGHÍVÓ

Olvassa be telefonjával 
a QR-kódot, és tekint-

se meg videónkat.
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sikeres volt a romológiai képzés
A magyar társadalom legnagyobb lélekszá-
mú kisebbsége a cigányság. Bár fokozato-
san kialakult egy vékony, tanult értelmiségi 
réteg is közöttük, többségük aluliskolázott, 
munkanélküli, tartós mélyszegénységben, 
kilátástalan helyzetben él. Ezeket a ténye-
zőket érzékelve indította az önkormányzat 
„Míg én rólad mindent, Te rólam semmit 
sem tudsz!” című romológiai képzését, 
amelyet Oláh Anna esélyegyenlőségi re-
ferens tartott október három csütörtökén a 

Csicsergő Óvodában. A képzés 
során a hallgatók foglalkoztak 
a cigány kisebbség történelmi 
múltjával, számos társadalmi 
mutatón keresztül megismer-
ték a hazai cigányság helyzetét. 
A képzés legfőbb eredménye, 
hogy a résztvevők fejlesztették 
toleranciakészségüket, a más-
ság iránti befogadó-elfogadó 
képességüket.             (TZA)

segítség a téli hónapokhoz
Számos segítséget és tá-
mogatást nyújt a helyi rá-
szorulók részére a kerület 
Ferencváros Önkormányza-
ta Képviselő-testületének 
25/2011. (IX.26.) pénzbeli és 
természetbeni támogatások-
ról szóló rendelete alapján. 
Eszerint egyebek mellett igé-
nyelhető normatív lakásfenn-
tartási támogatás, helyi gáz-
ár-, illetve távhőtámogatás, 
lakbértámogatás. A szociális 
juttatás iránti rászorultságot 
minden alkalommal igazolni 
és kérelmezni kell a Polgár-
mesteri Hivatalnál.

Helyi gázár- és távhőtámogatást igényel-
het, aki nyugdíjasként egyszemélyes ház-
tartást vezet, keresete pedig nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének 300 százalékát, vagyis a 85 500 Ft-
ot. Az a nyugdíjas is igényelheti a támoga-
tást, aki egy háztartásban többedmagával 
él, és mindannyian nyugdíjasok. Ebben az 
esetben a háztartásban együtt élő szemé-
lyek egy főre jutó havi nettó jövedelme 
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 250 százalékát, azaz  
a 71 250 Ft-ot.

A támogatást az a szülő is igénybe veheti, 
aki gyermekét egyedül neveli, vagy aki-
nek háztartásában tartós betegség, illetve 
súlyos fogyatékosság miatt magasabb ösz-
szegű családi pótlékban részesülő személy 
él. Esetükben is a háztartásban együtt élő 
személyek egy főre jutó havi nettó jövedel-
me nem haladhatja meg az öregségi nyug-
díj legkisebb összegének 250 százalékát, 
vagyis a 71 250 Ft-ot.

A támogatás kizárólag a la-
kásban történő fűtés céljára 
igénybe vett gázfogyasztásra 
vagy távhőfelhasználásra jár, s 
háztartásonként csak egy sze-
mély részére állapítható meg. 
A támogatás összege 2000 Ft 
havonta, november, december 
hónapban is igényelhető, és az 
aktuális negyedévre állapítha-
tó meg.

Összegét a Polgármesteri Hi-
vatal havonta átutalja a gáz-, 
illetve távhőszolgáltató szer-
vezet részére, amely a jogosult 
számláján a támogatás össze-

gét jóváírja. A kérelemhez csatolni kell a 
kérelmező és a vele együtt élő személyek 
jövedelemigazolását, valamint az utolsó 
havi gáz-, illetve távhőszámlát.

Az igényléssel és a kérelem benyújtásá-
val kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal 
Rendszeres Ellátási Csoportjánál lehet bő-
vebben érdeklődni. Cím: 1096 Budapest, 
Lenhossék utca 24–28. III. emelet.

E-mail: humanszolg@ferencvaros.hu. 
Telefon: 215-1077/307

       (FV)

?
Elindult a fűtési szezon. Ön hogyan tud spórolni?

Margitay	Miklós:
„Október elejétől a társas-
házunkban elindult a fűtési 
szezon, ám a jó időnek kö-
szönhetően eddig csak ritkán 
kellett befűtenem. A lakások 
már egyedi mérővel rendel-
keznek, így az átalányra való 

átállás és a rezsicsökkentés után 9 ezer fo-
rintnál nem fizetek többet havonta.”
 

Adame	Judit:
„Cirkó gázfűtéssel fűtöm a 
110 négyzetméteres családi 
házamat. Idén az ingatlan 
homlokzatát 8 centiméteres 
dryvit szigeteléssel láttuk el, 
emiatt előreláthatóan a gáz-

számla 35–40 százalékkal is csökkenhet 
majd. A megtakarítás mértéke a rezsi-
csökkentés összegével is emelkedik.”
 

Bakó	István	Gáborné:
„Idén nem fűtöttem még, de 
kénytelen leszek, ha jön a 
rossz idő. Egy gázkonvek-
tort üzemeltetek állandóan, 
a konyhában és a fürdőben 
viszont csak az ott tartózko-

dás idejére kapcsolom be a fűtőtesteket. A 
nyílászáróknál szélfogókat helyeztem el, 
hogy a meleg ne szökjön ki a lakásból.”
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Nyolcvanöt éves a fradi-hoki
A 20. század elején kedvelt téli sport volt Budapesten a 
bandy (jéglabda), amelyet főleg futballisták játszottak, az 
FTC-nek is volt ilyen szakosztálya. A hoki azonban egyre 
népszerűbb lett, és 1928. október 28-án megalakult a Fe-
rencváros jégkorongszakosztálya.

Négy hónappal később rendezték meg az első hivatalos mérkőzést, 
amelyen a Fradi 2–1-re kikapott. Az első bajnoki címet 1951-ben 
nyerte az akkor Bp. Kinizsi nevű csapat, pontveszteség nélkül. Az 
aranykor a ‘70-es években köszöntött a hokiszurkolókra, zsinór-
ban tízszer lett aranyérmes a Ferencváros. Ebben az időszakban 
a Bajnokcsapatok Európa-kupájában is vitézkedett az együttes, 
1973 őszén az olasz Bolzano és a német Füssen legyőzésével be-
jutott a legjobb négy közé, ami a mai napig a magyar jégkorong 
egyik legnagyobb sikere. 

A ‘90-es évek első felében is remekelt a Fradi, sorozatban ötször 
végzett az élen. A nagy meccseket mind a Kisstadionban, mind 
később a Budapest Sportcsarnokban sok ezer ember előtt játszotta 
a gárda. Az ‘50-es évektől számos klasszis hokis terelgette a pak-
kot zöld-fehérben, négyen részt vehettek az 1964-es innsbrucki 
téli olimpián is. Idehaza eddig 25 bajnoki (legutóbb 1996–97-ben) 
és 14 kupaelsőséget (1994) szerzett az FTC, ám az utóbbi másfél 
évtizedben nem tartozik a magyar élmezőnybe.

A jubileumot nagyszerű győzelemmel ünnepelte a Ferencváros a 
MOL-ligában. A zöld-fehérek a szakosztály születésnapján szét-
lövéssel megverték a címvédő dunaújvárosi csapatot – idén már 
másodszor.                 (m) 

A klubalapító emlékére
A közelmúlt-
ban ünnepelt a 
Fradi család. A 
klubalapító dr. 
Springer Ferenc 
1863 októberé-
ben született, 
rá emlékeztek 
a zöld-fehérek 
hívei.

Springer Ferenc 
harmincéves volt, 
amikor országgyű-
lési képviselő lett, 
majd 1896-ban 
megszerezte az 
ügyvédi oklevelet, 
és irodát nyitott 
Budapesten. Há-
rom esztendővel 
később őt válasz-
tották meg az ak-
kor megalakuló Ferencvárosi Torna Club első 
elnökének. Tekintélyét mindig, mindenhol 
latba vetette a klub érdekében, sokat tett az 
Üllői úti pálya felépüléséért is. Évről évre új-
raválasztották, haláláig, 1920. október 31-éig 
állt a zöld-fehér egyesület élén. Ez idő alatt 
nyolc bajnoki címet szereztek a Ferencváros 
labdarúgói, és egyszer megnyerték a Magyar 
Kupát is. Kezdeményezésére jött létre a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség, melynek egyik 

alapítója az FTC volt. Temetésén több ezren 
voltak a Kerepesi temetőben.

Az alapító elnök tiszteletére 1922 szeptem-
berében az Üllői úti stadionban avatták fel a 
Mátray Lajos által készített szobrot. Ennek 
talapzatán dr. Springer Ferenc arcképe látha-
tó, és Berán Lajos alkotása. Az azóta eltelt bő 
kilenc évtizedben fogalommá vált a Springer-
szobor, a most épülő új stadionban is helye 
lesz.         (MS)

cél a riói olimpia
A kazahsztá-
ni Almatiban 
rendezett ököl-
vívó-világbaj-
nokságon szo-
rítóba lépett a 
IX. kerületben 
lakó Harcsa 
Zoltán is, aki 
a júniusi minszki Eb-n bronzér-
met szerzett. A 21. születésnapját 
novemberben ünneplő, 75 kg-os 
súlycsoportban versenyző fiatalem-
ber a kenyai Nickson Abaka ellen 
mutatkozott be, és mindhárom me-
netet megnyerve bejutott a legjobb 
16 közé. Második mérkőzésén az ír 
Jason Quigley várt rá, aki a nyáron 
megnyerte az Európa-bajnokságot. 
Zoltán jól kezdett ellene, de aztán 
kidomborodott a friss Eb-győztes fi-
zikai fölénye, és legyőzte a magyar 
bokszolót, aki végül ezüstérmes lett. 
A ferencvárosi sportember így is a 
legeredményesebb magyar ökölví-
vónak bizonyult a vb-n.

Bátyja, a nemrég a 81 kg-osok 
közé visszatérő Norbert előbb le-
győzte az ausztrál Dylan Hardyt, 
majd a 2011-es Európa-bajnok ír 
Joe Wardtól kikapott.

A két Harcsa testvér célja azonos: 
kijutni a riói olimpiára.          (m)
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MOZDULJ VELÜNK!

FTC 1964

Három arany a mesterfokú ob-n
Nagyszerűen szerepeltek az FTC-Ybl Tervező férfitornászai a mesterfokú 
bajnokságon. Az egyéni összetettben és a szerenkénti döntőben összesen kilenc 
érmet nyertek a zöld-fehérek, köztük három aranyat. A hölgyek a másodosztá-
lyú ob-n értek el jó eredményeket.

A budapesti Tornacsar-
nokban rendezték meg 
a férfi mesterfokú tor-
nászbajnokság egyéni 
összetett versenyét. 
Az FTC-Ybl Tervező 
sportolói közül Vág-
ner Levente szerepelt a 
legjobban, egyenletes 
teljesítményt nyújtva 
ezüstérmes lett, egy 
ponttal a győztes mö-
gött. Őt négytizedes 
hátránnyal Vlacsil Atti-
la követte, Vecsernyés 
Dávid és Babos Ádám holtversenyben ötö-
dik lett. A szakosztály erősségét jelzi, hogy 
a tizenkettes mezőnyben még két ferenc-
városi tornász mutathatta be gyakorlatait, 
Szabó Nándor a 7., Selmeczi Bánk pedig a 
9. helyet szerezte meg.

Néhány nappal később a szerenkénti dön-
tők eredményhirdetésén három számban 
is fradistának szólt a taps a békéscsabai 
Városi Sportcsarnokban. Nyújtón kettős 
ferencvárosi győzelem született, Vágner 
Levente nyert Vlacsil Attila előtt. Utóbbi 
gyűrűn bizonyult a legjobbnak, ezen a sze-
ren Vágner bronzérmes lett. Korláton Ba-
bos Ádám produkcióját értékelte a legma-
gasabbra a zsűri, talajon Vágner, ugrásban 
Babos szerzett bronzérmet.

A nők a II. osztályú országos bajnoksá-

gon mutatták be gyakorlataikat a Torna-
csarnokban. A legsikeresebb Fradi-tornász 
a nemzetközi mezőnyben korábban több 
jó eredményt elért Tóth Renáta volt. Ösz-
szetettben győzött – klubtársa, Kovács 
Tünde lett a második –, csakúgy, mint fele-
máskorláton, míg talajon ezüst-, gerendán 
bronzérmet nyert. Kovács három szeren 
– felemáskorláton, gerendán és talajon – a 
dobogó második fokára állhatott fel, Far-
kas Réka ugrásban, Resch Nikoletta pedig 
felemáskorláton végzett a harmadik he-
lyen. A csapatbajnokság őszi fordulójában 
második lett az FTC, ezen a versenyen a 
térdsérüléssel bajlódó Tóth Vivien is a sze-
rekhez lépett. A tavaszi gyengébb szerep-
lés miatt az összesítésben a negyedik he-
lyen zárt a Ferencváros.     (ms) 

rendszeres sportolási lehetőségek az fMK-ban
• Akrobatikus rock and roll  

hétfőnként 16 órától 14 év alattiak-
nak, 17 órától 14 év felettieknek

• Egészség jóga 
hétfőnként 17 órától

• Menő manó torna 
keddenként 9.40-től és 10.30-tól 
(1–4 éves korig), keddenként 9 
órától (6 hónapos kortól 1,5 éves 
korig)

• Zen Bu Kan kempo karateedzés 
keddenként és csütörtökönként 17 
órától (7–14 éves korig)

• Aerobik alakformálás 
keddenként 19 órától, csütörtökön-
ként 19.50-től

• Aerobik zsírégető step 
csütörtökönként 19 
órától

• Zumbafitnesz 
keddenként 19.15-től

• Zumba sentao 
péntekenként 18 órától

• Kaya kalp jóga 
péntekenként 19.15-től

• Zumba gyerekeknek 
szombatonként 15 órától

Bővebb információ: Ferenc-
városi Művelődési Központ, 
1096 Budapest, Haller u. 27. 
Tel.: 216-1300, web: www.
fmkportal.hu

Úszók éjszakája
Öt városban rendezték meg az Úszók Éj-
szakáját október 29-én, hogy felhívják a 
figyelmet a pikkelysömörrel élőkre. Ők 
sokszor esnek társadalmi előítélet áldoza-
tául, az uszoda pedig tipikus példája azon 
helyeknek, melyeket leginkább próbálnak 
elkerülni annak ellenére, hogy a betegség 
egyáltalán nem fertőző. A kór közel 150 
ezer embert érint Magyarországon. A má-
sodik Úszók Éjszakáján egészséges embe-
rek álltak ki pikkelysömörrel élő társaikért 
egy úszóversenyen, amelyen népszerű 
sportolók is indultak, köztük Cseh László 
olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és 
Európa-bajnok úszó, valamint Szécsi Zol-
tán olimpiai és világbajnok vízilabdázó.

Aktív edzés

– Na, Jolánkám, holnap ezt  
mi is kipróbáljuk!
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Előző lapszámunk nyertese: Szabó Botond.  Gratulálunk! Kérjük, írja meg postacímét a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre! 
A helyes megfejtés: 1. – A, 2. – C, 3. – A, 4. – A, 5. – B,  6. – A, 7. – A, 8. – C

Helytörténeti kvíz
Mindenszentek és halottak napja alkalmából helytörténeti kvízünkben ezúttal Ferencváros elhunyt díszpolgáraira 
emlékezünk. A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre elküldő megfejtőink között értékes könyvaján-
dékot sorsolunk ki.

1. Springer Ferenc a Ferencvárosi Torna 
Club első elnöke volt, 1999-ben posztu-
musz díszpolgári címet adományozott neki 
a kerület. Hány esztendőn keresztül vá-
lasztották újra klubelnöknek?
A) 19 B) 21 C) 23
2. Boldog Salkaházi Sára közel száz ma-
gyarországi zsidó megmentője a nyilas 
uralom idején, vértanú. Boldoggá avatási 
dekrétumát XVI. Benedek pápa 2006. áp-
rilis 28-án írta alá, ünnepélyes kihirdetése 
pedig 2006. szeptember 17-én volt, a bu-
dapesti Szent István-bazilika előtti téren. 
Melyik évben avatták díszpolgárrá?
A) 2006 B) 2007 C) 2009
3. Zwack Péter 2012 augusztusában hunyt 
el, pár hónappal később özvegye és két 
gyermeke vette át a neki szánt díszpolgári 
címet. Mikorra teszik a Zwack cég tradici-
onális gyomorkeserűje, az Unicum recept-
jének születését?
A) 1790 B) 1883 C) 1964
4. Melyik díszpolgárunk visszaemlékezé-
séből idézünk? „Kivettem a részemet az 

üzletek előtt való álldogálásokból – volt 
úgy, hogy este kilenc órakor odaálltam 
az élelmiszerüzem előtt várakozó sorba, 
és reggel fél nyolckor, mikor már sorra 
kerültem volna, jelentették ki az orrom 
előtt, hogy nincs több zsír. Úgy segítettem 
anyámnak, ahogyan tudtam. Vizet árultam 
a Világ moziban. 
Fát és szenet lop-
tam a Ferencváro-
si pályaudvarról, 
hogy legyen fűte-
nivalónk. Színes 
papírforgókat csi-
náltam és árusítot-
tam a jobb sorsban 
élő gyerekeknek. 
Kosarakat, csoma-
gokat hordtam a 
vásárcsarnokban.”
A) Ravasz László 
ref. püspök B) Kis 
Gyula orvos, po-
litikus C) József 
Attila költő

5. Ízes meséi példanélkülien új, jellegzetes 
hangon szólaltak meg, és ez olvasói köré-
ben a rajongásig népszerűvé tette a képen 
látható személyt. Ki ő?
A) Ritoók Zsigmond B) Csukás István C) 
Lázár Ervin

szeretteinkre emlékezünk
A keresztény világban november 1. mindenszentek ünnepe, november 2. halottak napja. Mindenszentek a katolikus 
egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, míg a protestantizmus az elhunytakról emlékezik meg ilyenkor. Az ezt 
követő halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való általános megemlékezéssé.

A IV. században mindenszentek ünnepét a pünkösd utáni első 
vasárnap ülték meg, az ortodox keresztény egyház ma is ekkor 
tartja. Az ünnep a VIII. században tevődött át november 
1-jére, egy kelta ünnep időpontjára. Jámbor Lajos 
frank császár 835-ben IV. Gergely pápa engedé-
lyével már hivatalosan is elismerte az 
új ünnepet, így ettől kezdve a min-
denszentek az egész kereszténység 
ünnepe lett.

Általános szokás, hogy minden-
szentek napján rendbe teszik és 
virággal díszítik a sírokat, amelye-
ken gyertyát gyújtanak a halottak 
üdvéért. A gyertya fénye az örök 
világosságot jelképezi, a katolikus 
egyház szertartása szerint a teme-
tők nagy keresztjénél ma is elimád-
kozzák a mindenszentek litániáját, 
és megáldják az új síremlékeket. 
Sokan úgy tartották, hogy a halottak 
ezen az éjszakán kikelnek a sírjuk-
ból, így a családi lakomán nekik is 

terítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy el-
igazodjanak a házban. 

A november 2-i halottak napja jóval későbbi ere-
detű: Szent Odiló apát 998-ban vezette be emlék-
napként a Cluny apátság alá tartozó bencésházak-
ban. A XIV. század elejétől a katolikus egyház 
egésze átvette az ünnepet.

Lelkileg nagy vigasztalás a hátramaradot-
taknak, hogy tehetnek valamit elköltözött sze-
retteikért imával, vezekléssel, szentmisével. A 
halottak napi gyászmisék az örök életről és a 

feltámadásról szólnak. E napon gyertyákat, 
mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink 
emlékére. A szokáshoz kapcsolódó némely 
népi hiedelem szerint ennek az a célja, 
hogy a világosban a véletlenül kiszabadult 
lelkecskék újra visszataláljanak a maguk 
sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák 
az élőket. Azért kell megszépíteni ilyenkor 
a sírokat, hogy a halottak szívesen maradja-
nak lakhelyükben.

(KM)
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Vízitorna
November 5. 15.00
Molnár uszoda (Mester u. 19.)

Filmklub – A hópárduc 
talpra áll

November 7. 10.00
Dokumentumfilm Erőss Zsoltról
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B)
Információ az eseményről: dokumen-
tumfilm a legendás hegymászóról, Erőss 
Zsoltról, akinek akarat- és életereje 
példaként állhat mindenki előtt.
Rendező: Kollmann András. (2011)
Várható időtartam: 87 perc

Nordic walking 
tanfolyam

November 7. 10.00
Ferencvárosi Művelődési Központ 
(Haller u. 27.)
Információ az eseményről: ez az 
egész testet jó kondícióban tartó 
mozgásforma csökkenti az ízületek 
terhelését, kiválóan alkalmas a csont-
ritkulás megelőzésére.

Egészségügyi előadás 
a cukorbetegségről

November 12. 14.30
FESZ Oktatóterme (Dandár u. 28.)

Gyógytorna
November 13. 11.00
FMK

Nordic walking tanfolyam
November 14. 10.00
FMK

Vízitorna
November 15. 16.00
Weöres uszoda (Lobogó u. 1.)

Író-olvasó találkozó
November 19. 14.00
Az év novellái – 2013 című kötet 
bemutatója
FSZEK Börzsöny u. könyvtárfiók 
(Börzsöny u. 13.)
Információ az eseményről: a 2013-as 
év novelláinak bemutatója. Meghívott 
vendég: Csender Levente író, vele 
beszélget: Bíró Gergely, a Magyar 
Napló szerkesztője.

Vízitorna
November 19. 15.00
Molnár uszoda (Mester u. 19.)

Nordic walking tanfolyam
November 21. 10.00
FMK

Természetjárás – Séta a 
Szemlő-hegyi-barlangban

November 21. 10.00
Találkozás: Nyugati pályaudvar előtt 
a 91-es busznál
Útvonal: Könnyűtúra a Cimbalom 
utcáig – séta 2–3 km, a barlangban 1 
km séta. Táv: 2 km
Vezeti: Kiss Ádám

idősügyi 
programajánló

Felköszöntötték Margit nénit
Kilencvenedik születésnapja alkalmából 
köszöntötték Kirilláné Szalay Margit né-
nit, a József Attila-lakótelep lakóját. A 
szépkorú hölgy férjével együtt fogadta 
az önkormányzat képviselőit és mun-
katársait otthonában. Margit néni elme-
sélte, az elsők között volt, akik a József 
Attila-lakótelepre költöztek, így több év-
tizede a kerület lakója. Azt is hozzátette, 
csaknem ötven évig dolgozott az egész-
ségügyben, élete legszebb pillanata pe-
dig az volt, amikor férjével megesküdtek 
az Ecseri úti Szent Kereszt templomban. 
A köszöntőn Formanek Gyula alpolgár-
mester egy csokor virágot és a minisz-
terelnök kézjegyével ellátott oklevelet 
adott át az ünnepeltnek.

(SZD)

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS
Ferencváros Önkormányzata „A teljesség 
felé” idősügyi programok sikeres megva-
lósításához keres:
• olyan embereket, akik szakmájukat ér-

dekesnek, követésre méltónak tartják, és 
szívesen beszélnének róla a fiatalabb ge-
nerációnak, lelkesítenék őket, elmesél-
nék, hogyan lehet lelki egységet találni 
a jól megválasztott szakmában, munká-
ban. 

• önkénteseket,
• akik segítenek abban, hogy prog-

ramjaink eljussanak kortársaik-
hoz, vagy

• akik szeretnék hobbijuk rejtelme-
ibe beavatni kortársaikat, illetve 
a fiatalokat (fotózás, írás, kézi-
munka, modellezés stb.), vagy

• akik szeretnek főzni, és szíve-
sen részt vennének a 9.tv által 
készített és közvetített „Főzzünk 
együtt nagyival!” műsorban, 
vagy

• akik szívesen segítenének a prog-
ramok szervezésében, lebonyolí-
tásában.

Bővebb információ és jelentkezés: az 
idosugy@ferencvaros.hu címen vagy a 
215-1077/392-es telefonszámon.

karácsonyi 
receptötletek
Különleges, ám könnyen elkészíthető ün-
nepi menüt szokott öszeállítani? Recept-
jeit szívesen megosztaná másokkal is? 
Kérjük, jelentkezzen a kerületi tévé „Főz-
zünk együtt nagyival!” című műsorába 
szereplőnek, ahol lelkes fiatalokkal együtt 
készítheti el kedvenc karácsonyi ételeit. A 
legjobb recepteket közzétesszük a Ferenc-
város újság decemberi számában, illetve 
az önkormányzat honlapján is.

Bővebb információ és jelentkezés: az 
idosugy@ferencvaros.hu címen vagy a 
215-1077/392-es tele-
fonszámon.
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ludwig-beat
A beatkorszak szerelmeseinek nyújt kellemes kikapcsolódást az a kiállítás, amely november 9-étől látható a kortárs 
művészeti értékeket gyűjtő Ludwig Múzeumban. A tárlat a beatnemzedék egyik irodalmi vezéralakjává vált Allen Gins-
berg munkássága és személyisége köré épült.

A Ludwigban ezúttal nem egy klasszikus értelemben vett tárlatot 
láthatunk. Ez inkább vizuális és akusztikus antológia: élménysze-
rűen megtapasztalhatunk egy vetített képekkel teli fantasztikus vi-

lágot, és virtuálisan bebarangolhatjuk a II. világháború alatt New 
Yorkban kibontakozó, majd 1955-től világszerte elterjedt jelen-
tős multikulturális mozgalmat. A kiállítás anyagát performansz-
felvételek, filmek, szövegek, fényképek, riportok, kézirat-repro-
dukciók és eddig még nem publikált dokumentumok alkotják. 
Ginsbergnek hála lépésről lépésre követhetjük azon irodalmi, 
kulturális, politikai, egzisztenciális és intellektuális vitákat, me-
lyekben a beatnemzedék aktív részt vállalt. 

A kiállításon megismerhetjük a modern irodalom képviselőinek 
fontos műveit, így Jack Kerouac, William Burroughs, Gregory 
Corso, Michael McClure, Gary Snyder, Peter Orlovsky és maga 
Allen Ginsberg saját alkotásait. Ezek által mérhetjük fel, hogy 
az említett művészek milyen úttörő szerepet játszottak íróként 
és kozmopolitaként azokban a jelentős nemzetközi mozgalmak-
ban, amelyek tiltakozásukat fejezték ki a vietnámi háború, a Wall 
Street, a Pentagon, az atombomba és a nukleáris ipar, illetve álta-
lában a kulturális és politikai imperializmus minden formája ellen.

A kiállítás három franciaországi és egy német intézmény együtt-
működésével valósult meg 2013 tavaszán. Budapesten a hely-
színre adaptált számos kísérőprogrammal kiegészítve lesz látha-
tó. November 9-én 16.00 órakor Jean-Jacques Lebel, a kiállítás 
kurátora tart exkluzív tárlatvezetést a helyszínen angol nyelven.

(SZD)

Mester és tanítvány  
újra találkozik
A Pincegaléria új kiállítássorozatának – a 
Mester és Tanítvány – első eseményén 
három legendás festőművésszel ismerked-
hettek meg az érdeklődők. Kokas Ignác ta-
nítványainak sora hosszú, közülük többen 
nemzetközi karriert futottak 
be, művészetüket Kossuth-
díjjal jutalmazták, néhányan 
maguk is tanítanak. 

A Mester és Tanítvány I. 
középpontjában két festő 
személyisége áll: az orosz 
származású El Kazovszkij 
(1948–2008) és a fiatalon 
elhunyt punkfestő, Szilágyi 
István (1966–2007). Mes-
terük, Kokas képei mellé 
helyezett alkotásaik lehe-
tőséget adnak arra, hogy 
a szemlélődő felfedezze a 
mester erőteljes hatását fes-
tőegyéniségükön, valamint 
azt, hogy mikor, mivel kez-
dődhetett az elszakadás, az 
egyéni stílus, látásmód meg-
találása. Mindhárom művész 
nevével találkozhatunk az 
állami gyűjteményekben, a 

Pincegaléria tárlata azonban azért is külön-
leges, mert a kiállított képek magánygyűjte-
ményekből származnak, a szélesebb közön-
ség így csak ritka alkalmakkor tekintheti 
meg őket.                                                 (KM)

Borzongás a trafóban
A magyar kon-
ceptuális művé-
szet egyik leg-

fontosabb hazai képviselőjének, Gerhes 
Gábornak nyílt kiállítása a Trafó Galé-
riában október 30-án. A Neue Ordnung 
(„új rend”) című tárlat néhány olyan 
képzeletbeli titkos társaság működésé-
be vezeti be a látogatót, melyek tagjaira 
egyszerre süthető rá az illuminátus, a 
szabadkőműves, a jezsuita, a kommu-
nista, a terrorista vagy a földönkívüli 
bélyeg.

A művész saját rekonstrukciós mód-
szertanát és az összeesküvés-elméle-
tek retorikáját követve fényképeken, 
emléktárgyakon és trófeákon keresztül 
mutatja be az emberiség igazi ősszen-
vedélyét, a gyűlöletet: az embernek 
mindig szüksége van valakire, akit gyű-
lölhet, hogy ezzel magyarázatot találjon 
a világgal szemben érzett zavarára, lé-
tezésének kétségbeesett kisszerűségére, 
vagy éppen kiszolgáltatottságának nyo-
morúságára. A zord és talányos, néhol 
hátborzongató, transzcendens kiállítá-
son Gerhes művei az egyén és a min-
denkori hatalom viszonyát firtatják.

Az ingyenesen látogatható tárlat dec-
ember 8-áig tekinthető meg. 

(KM)
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PROGRAMAjÁnLó
november 5. 16.00

50 éves a ferencvárosi természetjárás
Képi és tárgyi emlékek kiállítása
november 21-éig
FMK (Haller u. 27.)

november 8. 17.00
Nagy Kriszti hobbi selyemfestő 
tárlatának megnyitója
Dési Művelődési Ház (Toronyház u. 17/B)

november 8. 18.00
Töredékek/Fragments
Gellér B. István akadémiai székfoglaló 
kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja Szegő György
Látogatható december 6-áig
2B Galéria (Ráday u. 47.)

november 9. 19.00
Premier

Rita Zimmer – Wolfgang Kohlhaase: Hal 
négyesben 
zenés bűnügyi komédia két részben 
Pinceszínház (Török Pál u. 3.)

november 14. 14.00
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
A Concerto Budapest ifjúsági koncertje
Művészeti vezető: Lakatos György
FMK

november 14. 17.00
Az alkotás folyamata
Turczi István József Attila-díjas költő 
műhelybeszélgetése diákírókkal, diák-
költőkkel a József Attila Irodalmi Szalon 
szervezésében
FMK Szalonterem

november 15. 17.00
Balogh István festőművész kiállítása,  

a Változatok városi témára megnyitója 
Közreműködik: Balogh László festőmű-
vész
Megtekinthető december 20-áig
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

november 5–10.
10. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi 
Dokumentumfilm Fesztivál
Jön a Verzió! 62 film, 42 premier, 25 or-
szág, 6 helyszín
Friss, kreatív dokumentumfilmeket lát-
hatunk a világ minden tájáról pl. indo-
néz halálosztagról, afgán bevándorlók-
ról, palesztin menekültekről, tanzániai 
albínókrók, orosz kommunásokról
Toldi, Művész, Cirko-Gejzír, 
Örökmozgó, Francia Intézet, 
OSA Archívum

Mennyei társulat a nemzetiben
Bemutatkozási lehetőséget ad a Nemzeti Színház vidéki te-
átrumoknak. A program keretében október 30-án elsőként 
Brestyánszki Boros Rozália és a Jókai Színház Csörte című pro-
dukciója került színpadra. A békéscsabai intézmény egy külön-
leges érdekességgel is készült az alkalomra. A Mennyei Társu-
lat elnevezésű tárlaton olyan elhunyt színészek és munkatársak 
arcképeit állították ki, akik egykor maguk is a Jókai Színház 
tagjai voltak. A képeket olyan híres személyiségek helyezték 
el, mint Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, a 
Magyar Teátrumi Társaság elnöke, Fekete Péter, a Békéscsabai 
Jókai Színház igazgatója, a Vidéki Színházak Igazgatói Egye-
sületének elnöke, Felkai Eszter Jászai-díjas színművész, Oszter 
Sándor Kossuth-díjas színművész, Kadelka László, a Nemzeti 
Színház egykori főügyelője, Borovics Tamás Kaszás Attila-dí-
jas színművész, Marton Róbert színművész, valamint Szabó 
Norbert, a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója.

dokumentumfilmek 
szemléje
Online dokumentumfilm-szemlét szer- 
vez az Indafilm.hu, a honlapon no-
vember 1. és 15. között a versenyre 
benevezett friss – az elmúlt 3 évben 
készült – dokumentumfilmeket lehet 
megnézni. Azon filmek, amelyeket 
legalább ötezren megtekintettek, kö-
zönségszavazáson indulnak, az öt leg-
több voksot kapott dokufilmet pedig 
a kerületben működő DocuArt Film-
művészeti Központ fogja levetíteni a 
szemle lezárulása után. 

A szemle keretében az utolsó két 
filmszemle dokumentumfilmjeit is ve-
títik az Indafilmen.

Moeyaert Magyarországon
Ferencvárosban tartott előadóestet 
Bart Moeyaert. A flamand alkotó 
főként ifjúsági regények írójaként 
vált híressé. 1983-ban publikálta 
első könyvét, azóta kötetei a világ 
egyre több pontján megjelennek. A 
Ráday utcában található Goethe In-
tézet épületében a flamand kormány 
budapesti képviseletén tartottak 
közönségtalálkozót október 30-án, 
ahol az érdeklődők személyesen is 
megismerhették az írót. 

A rendezvény elején André Hebbelinck, a flamand kormány tanácsadója mutatta be rövi-
den Bart Moeyaertet, akiről elmondta, történetei megírásakor sokat idéz saját gyermekko-
rából is. Az alkotó ferencvárosi látogatása során is családjáról, kiskoráról, iskolai élménye-
iről mesélt, illetve arról, miért választotta az írói pályát. Moeyaert azt mondta, már akkor 
megbabonázták a szavak, amikor diákként írni tanult.       (SZD)

Fotó: Nemzeti Színház
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FELHÍVÁS!
Tisztelt Ferencvárosiak!
Ferencváros Önkormányzata fontosnak tartja a ke-
rületi lakosok egészségmegőrzését, ezért a korábbi 
hónapokban melanomaszűrés, kardiológiai szűrő-
vizsgálat és prosztata-szűrővizsgálat igénybevételét 
biztosítottuk Önöknek.

Novemberben a fentiek folytatásaként három alka-
lommal glaucomaszűrést szervezünk. A glaucoma 
egy nem ritkán előforduló szembetegség, gyakran 
hosszú ideig tünetmentes. Elhanyagolt, késői stádi-
umban veszélyezteti a látást, korai felismerése igen 
fontos. A folyamat fennállása alatt a látóideg elválto-
zását okozza, látótér-károsodást hoz létre. A vizsgálat 
nem fájdalmas, mintegy 10–15 percet vesz igénybe.

A szűrővizsgálat elvégzése 40 év felett javasolt, kü-
lönösen azoknak, akik az alábbi kockázati csoportok 
valamelyikébe tartoznak: családi előfordulás, magas 
szemnyomás, cukorbetegség, nagyfokú rövidlátás, 
szteroidtartalmú gyulladáscsökkentők rendszeres 
szedése, korábbi szemsérülés. Mindezek alapján 
ajánljuk, hogy vegyenek részt a meghirdetett és tá-
mogatott szűrővizsgálatban, melyre a Mester utca 
45. szám alatti Szakorvosi Rendelő 4. emeleti Sze-
mészeti Szakrendelésére várja Önöket dr. Beliczay 
Katalin rendelésvezető főorvos.

2013. november 5-én 14.00 órakor felvilágosító 
előadást tartunk a glaucoma szembetegségről, a Fe-
rencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. Oktatási és 
Továbbképző Központjában (1095 Budapest, Dan-
dár utca 28.), melyre minden érdeklődőt szeretettel  
várunk.
Szűrővizsgálati időpontok:
2013. november 12., 19. és 26. 14.00 és 18.00 óra 
között.
A vizsgálatra előjegyzés kérhető hétfőtől péntekig  
8.00–13.00 óráig a 455-4512-es telefonszámon.

Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata

Hogyan erősíthetjük 
immunrendszerünket?
Az őszi-téli fertőzéses időszakban nem mindegy, mennyit és mit 
iszunk, valamint hogy milyen zöldségeket, gyümölcsöket eszünk – 
ezekről adott tájékoztatást Veresné dr. Bálint Márta, a Semmelweis 
Egyetem dietetikusa.

Nem csupán nyáron érdemes oda-
figyelni a megfelelő mennyiségű 
vízbevitelre, az őszi-téli időszakban 
is segíthetjük immunrendszerünk 
normális működését a tudatos folya-
dékfogyasztással. Ha naponta leg-
alább 6–8 pohár innivalót iszunk, 
sokat teszünk azért, hogy elegendő 
mennyiségben képződjön például 
a védekező rendszerünk számára is 
fontos gyomorsav, mely az ételekkel, 
élelmiszerekkel esetlegesen bejutó 
kórokozókat feltartóztathatja, elpusz-
títhatja. A légúti betegségeket okozó, 
cseppfertőzéssel terjedő kórokozók 
a kiszáradt orr- vagy szájnyálkahár-
tyán keresztül könnyebben jutnak 
szervezetünkbe, az elegendő folya-
dékfogyasztás ennek elkerüléséhez is 
hozzájárul.
A víz, ásványvíz mellett hasznosak 
a különböző gyógynövényekből ké-
szült teák (pl. menta, citromfű, csip-
ke, hársfa, kamilla, bodza). Jó vá-
lasztás frissen facsart vagy 100%-os 
gyümölcs- és zöldségtartalmú leveket 
fogyasztani vitamintartamuk miatt. 
Ezek akkor szívódnak fel igazán jól, 
ha vízzel, ásványvízzel feles arány-
ban hígítjuk. Célszerű a nap folyamán 
egyenletesen elosztani a bevitt folya-
dékmennyiséget; ha egész nap elfe-

lejtünk inni, és csak este fogyasztunk 
nagyobb mennyiséget, stresszhelyzet 
elé állítjuk szervezetünket, ami szin-
tén ronthatja védekezőképességét.

A naponta ötszöri vegyes, zöldsé-
gekben, gyümölcsökben gazdag étke-
zéssel egyenletesen látjuk el szerve-
zetünket a megfelelő tápanyagokkal, 
azaz fehérjékkel, vitaminokkal, ás-
ványi anyagokkal, fitonutriensekkel. 
Ideális esetben naponta 60–80 dkg 
gyümölcsöt, zöldséget kellene elfo-
gyasztanunk. Válasszuk az ép, sérü-
lésmentes termékeket, a gyümölcsöt, 
zöldséget pedig vásárlás után lehe-
tőleg azonnal használjuk fel, mert 
minél tovább tároljuk azokat, annál 
többet veszítenek C-vitamin-tartal-
mukból.

Figyeljünk arra, hogy minél színe-
sebb egy zöldség (pl. padlizsán, sü-
tőtök, brokkoli, lila káposzta) vagy 
gyümölcs (pl. vörös szőlő, szilva, 
kökény), annál több benne a színét 
adó fitonutriens (többféle polifenol). 
Ezek olyan antioxidáns anyagok, me-
lyek hozzájárulnak a (pl. túl zsíros 
táplálkozás vagy stressz miatt) túlzott 
mértékben képződő szabadgyökök 
semlegesítéséhez, ezzel többek kö-
zött az immunrendszer normális mű-
ködéséhez.                                 (TZA)

Pest-budai Látkép

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.hetivalasz.hu

Keresse a november 14-i 
 számban!

9x55.5_pest-budai.indd   1 2013.10.29.   10:14
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TEDD TELJESSÉ
A NETEZÉS ÉLMÉNYÉT 
EGY ÚJ TÁBLAGÉPPEL!

Készülékajánlatunk 2013. november 1-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes a Telekom szolgáltatási területein. Az akcióban egy előfizető egy otthoni internet-szolgáltatáshoz csak egy 
táblagépet vásárolhat. A részletfizetési konstrukció azon egyéni ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. A tájékoztatás nem 
teljes körű, az akció további feltételei: www.telekom.hu, 1412 és üzleteink.

7”

SAMSUNG GALAXY TAB3 7.0 WiFi
TÁBLAGÉP

 0 Ft kezdőrészlettel 

+ 24 x havi 1490 Ft kamatmentes részletre
NetMánia otthoni internet-előfizetésre vállalt 2 év hűségidő 
esetén, legalább 6 hónapja Telekom otthoni szolgáltatásra 
előfizetők részére, vagy arany illetve platina szintű Telekom 
mobilszolgáltatással rendelkező ügyfeleknek
Teljes ár: 35 760 Ft

EUROPARK TELEKOM ÜZLET,
1195 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 201.

Sam_GalTab3_7WF_186x269_FerMag.indd   1 10/22/13   10:30 AM
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Nyalka Lili Mira 2007. január 3-án, kishúga, Emma Flóra 
2013. február 3-án született az István Kórházban. A képen 5 és 
fél évesek, illetve 7 hónaposak.

REjTVÉnY

Továbbra is várjuk a kerületi babákról készült fotóikat. 
Címünk: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

kÖzÖsséG

Penyigey-
Manczur 
Olivér 2013. 
szeptember 
3-án jött 
világra.

FEREncVÁROSI GóLYAHÍR

Varró 
Fanni 2013. 
május 17-én 
látta meg a 
napvilágot.

ALBUM

A Bálna másként. Fotó: Hegedűs Hanna
Ha szeretné lapunkban látni saját fotóját, küldje el 
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre!
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