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Az önkormányzat támogatá-
sának köszönhetően jutalmat 
vehettek át a kiemelkedően telje-
sítő IX. kerületi rendőrök.

INTERJÚ
Tar Józseffel, a roma nemzetiségi 
önkormányzat elnökével mun-
kájukról, terveikről és a kitörés 
lehetőségeiről beszélgettünk.

Már igényelhető a húsvéti élelmiszer-támogatás. Részletek a 15. oldalon

Xantus Barbara színésznő mesélt 
életéről, szerepeiről, és arról, mi-
lyen volt az ország első helyzetko-
médiájában játszani.
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A IX. kerületben a madarak is otthonra lelnek
A „Madarak Városa Ferencváros” program első fázisának záróeseményén madárodúkat helyeztek ki a Kőrösi Csoma 
Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolában. A Bácskai János polgármester ötlete alapján megvalósult projekt célja, 
hogy összefogja a csatlakozott iskolák, óvodák tevékenységét, és a környezet játékos tanulmányozásán keresztül a 
természet szeretetére, tiszteletére nevelje a felnövekvő generációt. 

A 2015 decemberében elindított önkor-
mányzati programsorozat nem titkolt cél-
ja, hogy kapcsolatot teremtsen a városi 
környezetben élő madarak és a kisdiákok 
között. A projekt részeként meghirdetett 
pályázatra az iskolák és óvodák komplett 
madárvédelmi és tudásbővítő programmal 
nevezhettek. A felhívásra 15 intézmény – 
köztük 8 óvoda és 7 iskola – jelentkezett, az 
oda járó gyerekek fél éven át tartó feladat-
sort teljesítenek: madáretetőket és odúkat 
építenek és helyeznek ki, valamint nyomon 
követik az etetők „forgalmát”. Megfigyelé-
seik eseményeit, adatait, a fajmegjelölést 
és a fotókat, egy naplóban rögzítik. A ma-
dáreleséget és az odúkhoz szükséges kel-

lékeket az önkormányzat biztosítja a részt-
vevők számára. A programot intézmények 
közötti verseny zárja majd, amelyre többek 
közt a Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület munkatársai készítik fel 
a nebulókat. A pályázat során ismeretter-
jesztő kiadványok, plakátok készítésével, 
az odúlakók élettörténetének megírásával, 
saját verssel és kisfilmmel is készülhetnek 
az óvodások és iskolások. 

A Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű 
Általános Iskolában az egyik kisdiák 
nagypapája, Nyíri Béla (képünkön) alakí-
tott ki madárbarát kertet és pihenőhelyet, 
amit azóta is szemmel tart. Az intézmény-
ben egész télen zajlott az etetés és a ma-

dármegfigyelés; az etetők „bejáratása” 
után most az odúkat helyezték ki. A febru-
ár 3-i eseményen Béla bácsi azt is bemu-
tatta, hogyan kell megépíteni a széncinege 
és a rozsdafarkú cinege ideális lakhelyét. 
A tanulók közben madarakról szóló ver-
sekkel, gyermekdalokkal és mondókákkal 
színesítették az ünnepséget. 

Az eseményen T. Zuggó Tünde alpolgár-
mesteri tanácsadó tolmácsolta a program 
megálmodója, Bácskai János üzenetét, 
mely szerint fontos, hogy már óvodás-
kortól mindent megtegyünk azért, hogy a 
maiakhoz hasonlóan a jövő generációi is 
gondozott, zöld környezetben élhessenek.

(folytatás a 2. oldalon)



Ferencváros2 

T. Zuggó Tünde felhívta a figyelmet a IX. 
kerületben élő neves ornitológus, Schmidt 
Egon megfigyelésére is: az utóbbi időben 
olyan új madárfajok jelentek meg Ferenc-
városban, amelyek eddig nem fordultak 
elő városi környezetben. 

– A projekt előnye, hogy 
az iskolák bemutatják egy-
másnak saját eredményei-
ket, a játékos feladatokon 
keresztül pedig észrevétle-
nül teszik magukévá a kör-

nyezettudatos 
szemléletet – 
jegyezte meg 
Gerséné Varga 
Ildikó prog-
ramkoordiná-
tor, kerületi 
reáltantárgy-
gondozó. Míg 
az óvodások 
május 3-án a Nyúldombi ver-
sennyel zárják a programot, 
az iskolások kétnapos felké-
szítő táborba mennek Kin-
csesbányára, hogy végül 
a Madarak és Fák Napján 
mérjék össze tudásukat a 
Leövey Klára Gimnázium 
záróversenyén. A pályázat 

május közepén eredményhirdetéssel és 
az FMK-ba tervezett kiállítással zárul, 
ahol a nagyközönség is megcsodálhatja a 
győztes pályamunkákat. Mivel az önkor-
mányzat hosszú távú madárvédelmi kon-
cepciót dolgozott ki, a Madarak Városa 
Ferencváros program a következő évben 
is folytatódik.

T. D.

AKTUÁLIS

Folytatás a címlapról:

Madárbarát Ferencváros

– Tetszik látni, a Fradi-sas is éhes, tanító néni!

Elismerték a rend őreit
Kitüntetéseket és jutalmakat vehettek át a kiemelkedően teljesítő rendőrök a IX. kerületi kapitányság hagyományos, 
év eleji állománygyűlésén. Ferencváros Önkormányzata mindent megtesz azért, hogy a kerületben ne alakuljon ki 
rendőrhiány: anyagi támogatással, szolgálati lakásokkal, továbbképzésekkel és ösztönző elismerésekkel igyekszik itt 
tartani a fiatal bűnüldözőket.

A négyedik éve megrendezett jutalom-
osztáson Fuxreiter Róbert, a IX. kerületi 
rendőrkapitányság vezetője elmondta, az 
állomány rendkívül jól teljesített 2015-
ben: az elmúlt két évben 45 százalékkal 
csökkent a Ferencvárosban elkövetett köz-
területi bűncselekmények száma. Ennek a 
szép eredménynek is tulajdonítható, hogy 

tavaly több ferencvárosi rendőr országos 
főkapitányi jutalomban részesült. A r. alez-
redes megköszönte az önkormányzat évek 
óta tartó, mindenre kiterjedő támogatását, 

majd elmondta, kötelékükben több mint 30 
esztendős szolgálati idővel rendelkező kol-
légák is dolgoznak, akik hűségükkel példát 
mutatnak társaiknak.

Bácskai János köszöntőjében arról be-
szélt, fontosnak tartja, hogy a kerület la-
kóinak szubjektív biztonságérzete folya-
matosan javuljon. Az önkormányzat ezért 

minden évben több tízmillió forinttal tá-
mogatja a IX. kerületi rendőrkapitányság 
munkáját. Kijelentette, a kiváló együttmű-
ködés meghozta gyümölcsét: mérséklődött 

a gépkocsi- és lakásfeltörések száma, a 
Ferencváros-szerte kihelyezett 100 térfi-
gyelő kamera felvételei alapján pedig több 
elkövetőt beazonosítottak, illetve elfogtak 
az elmúlt hónapokban. – Ferencváros Ön-
kormányzata a kedvező statisztikák mellett 
rengeteg pozitív lakossági visszajelzést is 
kap az egyenruhások munkájával kapcso-
latban, amit örömmel tolmácsol a rendőr-
ség felé – tette hozzá a polgármester, aki 
a szerv és a helyhatóság közti párbeszéd 
folytatását ígérte.

Fuxreiter Róbert, Bácskai János és 
Zombory Miklós alpolgármester három ka-
tegóriában adott át díjakat a kerület legjobb 
teljesítményt nyújtó rendőri vezetőinek, 
majd az állomány 41 kiemelkedő munkát 
végző tagját jutalmazták az önkormányzat 
támogatásának köszönhetően összesen 3 
millió forint értékben. A Ferencváros Év 
Rendőre elismerést parancsnoki munkája 
alapján Fórizs Sándor r. őrnagy, a Börzsöny 
utcai rendőrőrs vezetője, bűnügyi munkája 
alapján Kovács Katalin r. főtörzsőrmester, 
rendészeti munkája alapján pedig Gazdik 
András r. főtörzsőrmester, Belső-Ferencvá-
ros körzeti megbízottja kapta.    T. D. 
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Kőrösi Zoltán emlékére
Február 5-én, 53 éves korában tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Kőrösi Zoltán író. A Ferencvárosban lakó József 
Attila-díjas irodalmár 1990 és 2007 között szerkesztőként, 
dramaturgként dolgozott a Magyar Rádióban, valamint 
forgatókönyvíróként is alkotott.

Pályafutása során 16 könyve jelent meg, írásaiban főként hétköz-
napokból vett, mindennapi helyzetek, problémák örvényében élő 

embereket jelenített meg. Saját szavai szerint budapesti történeteket 
szeretett írni. Első novellájával 1992-ben megnyerte a ferencvárosi 
szépirodalmi műhely, a Magyar Napló Örkény István-novellapá-
lyázatát. Ugyanebben az évben publikálta első kötetét, a beszél-
getéseket tartalmazó Felrombolást, ezután folyamatosan jelentek 
meg regényei és novelláskötetei. A 2004-es, Budapest, nőváros 
című művéből Vizi Mária tévéfilmet forgatott. Legutóbbi regé-
nye, a Szívlekvár 2014-ben látott napvilágot. Idén két kiadványa 
vár megjelenésre: Az ítéletidő című regénye április elején kerül a 
könyvesboltok polcaira, kisgyerekeknek szóló verseskötetét pedig 
júniusban, az Ünnepi Könyvhéten mutatják be. Műveit olasz, héber, 
orosz, angol, német, francia és koreai nyelvre is lefordították.

Az irodalom mellett két másik vonzódásáról is sokan ismer-
ték Kőrösi Zoltánt. Önéletrajzában is megemlíti, hogy húsz évig 
ugyanannyi időt töltött futballal, mint irodalommal – a Magyar 
Íróválogatottban is játszott. Közismert volt lakóhelyéhez való kö-
tődése, családjával a Ferenc téren lakott. Rajongott Ferencváro-
sért, a kerületet több könyvében is megemlíti.  

Kőrösi Zoltán 2011-től 2013-ig igazgatta a IX. kerület kulturális 
és közösségi életét szervező nonprofit szervezetet, az önkormány-
zat 2004-ben Ferencvárosért Emlékéremmel tüntette ki.

Ülésezett a képviselő-testület
12 igennel, két tartózkodás mellett támo-
gatta a képviselő-testület a kerület 2016. 
évi költségvetésének kifüggesztését. Ez 
azt jelenti, hogy nincs akadálya a rende-
lettervezet második fordulós tárgyalásá-
nak. A büdzsé az intézményhálózat és az 
önkormányzati tulajdonú cégek feladatai-
nak ellátásához szükséges fedezet biztosí-
tásával és a tervezés alapvető kritériuma-
inak betartásával – működési hiány nem 
tervezhető, az önkéntes feladatok felvál-
lalása nem veszélyeztetheti a kötelezően 
ellátandó feladatokat – készült. A napi-
rendi pont vitájában Pál Tibor elmondta, 
számításaik szerint a jelenlegi változatban 
a korábbi évekhez képest 50–53 millió fo-
rinttal kevesebb összeg jut a segélyezet-
tekhez. Ezt Kállay Gáborné alpolgármes-
ter tételesen cáfolta, soronként ismertetve 
a szociális kiadások összegeit. Kijelentet-
te, idén is biztosítani fogják az országos 
viszonylatban is kiemelkedően jó szociá-
lis rendelet költségeit.

Eredményes lett a Ráday utca 57. szám 
alatti telek értékesítésére tavaly október-
ben kiírt pályázat. Az 1376 négyzetméteres 
beépítetlen terület, amit egy igazságügyi 
ingatlan-értékbecslő 2015 szeptemberé-
ben nettó 393 millió forintra taksált, végül 
451 millió forint + áfa összegért kelt el. Az 
elidegenítésről szóló előterjesztés vitájá-
ban Baranyi Krisztina meg nem nevezett 
befektetőkre hivatkozva közölte, szerinte 
100–150 millióval többet is kaphatna az 
önkormányzat a telekért, ezért azt java-

solta, hogy a pályá-
zatot nyilvánítsák 
eredménytelennek. 
Módosító indítvá-
nyát leszavazták. 

Megszavazta a 
képviselő-testület 
Szilágyi Zsolt elő-
terjesztését, mely 
szerint felülvizsgál-
ják a lakásrendeletet 
annak érdekében, 
hogy kizárólag az 
általános közfelfo-
gás szerint elfoga-
dott normák szerint élő igénylők számára 
utalhassanak ki önkormányzati tulajdonú 
ingatlant. A jobbikos képviselő előterjesz-
tésében a lakásépítési támogatásról szóló 
kormányrendeletre hivatkozott, amint írta, 
a kormányzati szándék a társadalom széles 
körében messzemenő támogatásnak örvend, 
ezért indokoltnak tartja, hogy az önkor-
mányzat is hasonló tartalmú szabályozási 
környezetet teremtsen a saját tulajdonában 
álló ingatlanok bérbeadásakor. Az erkölcsi 
fedhetetlenséget nemcsak a bérlő személye, 
hanem a vele együtt az önkormányzati tu-
lajdonban álló lakást használó valamennyi 
személy tekintetében is szükséges lenne 
jogosultsági követelményként, vagy éppen 
felmondási okként meghatározni.

Ugyancsak megkapta a támogató sza-
vazatok többségét a Ferencvárosi Polgári 
Frakció előterjesztése, amelyet Szilágyi 

Zsolt kiegészítésével fogadtak el. A doku-
mentum szövege szerint az ellenőrizetlen 
bevándorlás közbiztonsági kockázatot je-
lent, veszélyezteti a társadalmi együttélési 
normákat, a terrorizmus pedig napi prob-
lémává vált Európában. Ezért Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a kormány kötelező betelepítési 
kvóta és a visszatoloncolás elutasításával 
kapcsolatos intézkedéseit, döntéseit. 

A képviselő-testület úgy határozott, ered-
ményesnek nyilvánítja a Ferencvárosi 
Egyesített Bölcsődei Intézmények intéz-
ményvezetői pályázatát, a feladat ellátásá-
val pedig – 5 éves határozott időtartamra – 
Káldy Györgyné korábbi vezetőhelyettest 
bízza meg. A pályázatot Lengyel Zoltánné 
nyugdíjba vonulása miatt kellett kiírni.

V. L.
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MEGHÍVÓ

Józsi, te cigány vagy?
Hamarosan adománygyűjtő pontot nyit a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Tar József elnökkel társa-
dalmi szerepvállalásának motivációjáról, a segítségnyújtás formáiról, illetve jövőbeli terveikről beszélgettünk.

• 2014 októbere óta vezeti a Ferencvárosi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatot. Mi 
motiválta, hogy megmérettesse magát és 
aktív szereplője legyen a közéletnek?
Annak a története, hogy miért éreztem fon-
tosnak a romák képviseletével járó, sokszor 
igen nehéz keresztet a vállamra venni, rég-
re nyúlik vissza. A Bakáts Téri Ének-Zenei 
Általános Iskolában tanultam, és nagyon 
szerettem oda járni. Sem az osztálytársaim, 
sem a tanáraim részéről nem éreztem soha, 
hogy megkülönböztetnének a származá-
som miatt. A középiskolában azonban már 
egészen más volt a helyzet. 4,5-ös átlaggal 
vettek fel a gimnáziumba, ahol amikor híre 
ment, hogy több, romáknak szóló pályáza-
tot is elnyertem, elkezdtek ferde szemmel 
nézni rám. Mivel a külsőm alapján a leg-
többen nem veszik észre rajtam, hogy – 
félig – roma származású vagyok, az egyik 
tanárom, óra után kerek perec megkérdez-
te tőlem: Józsi, te cigány vagy? Az arcki-
fejezését látva, megszeppenve vallottam 
be, hogy igen, cigány vagyok. Innentől a 
tanárok egy részének személyemhez való 
hozzáállása 180 fokos fordulatot vett, pél-
dául bármennyit tanultam, mindig rosszabb 
jegyeket kaptam a valós teljesítményemnél. 
A folyamatos megaláztatást, amit úgy ér-
zem, sem a viselkedésemmel, sem mással 
nem érdemeltem ki, évekig tűrtem úgy, 
hogy még odahaza sem meséltem el. A 4. 
évben aztán valami végleg eltört bennem, 
és a második félévben, érettségi előtt iskolát 
váltottam. Végül a József Attila-lakótelepi 
Weöres Sándor Gimnáziumban maturáltam, 
megjegyzem matematikából például ötösre, 
ami abból az évfolyamból mindössze ket-
tőnknek sikerült.

• Ez vezetett tehát oda, hogy részt vevője 
lett a roma érdekképviseletnek?
Igen, már gimnazistaként megfogadtam, 
hogy amint kikerülök a nagybetűs életbe, 
megpróbálok változtatni a cigányság meg-
ítélésén, és javítani az életkörülményeiken. 
Először 2010-ben indultam a kisebbségi vá-
lasztáson, akkor mindössze egy szavazattal 
maradtam le. Ez jel volt számomra, hogy 
van esély, előbb-utóbb eljön az én időm, 
így érdemes továbbfolytatni a munkát. 
• Mi mindenben tudnak segíteni a IX. ke-
rületi romáknak?
A legtöbben lakásproblémáikkal fordul-
nak hozzánk. Ferencváros Önkormányza-
tával gyümölcsöző az együttműködésünk, 
részükről megvan a segítőkészség, mi pe-
dig egyfajta közvetítő szerepet töltünk be 

köztük és a kerületi 
roma lakosság kö-
zött. Azt tapaszta-
lom, hogy sokszor 
már egy jól meg-
fogalmazott kére-
lem megírásával 
is előrelépést lehet 
elérni. Több csa-
ládnak sikerült pél-
dául komfortosabb, 
egészségesebb kö-
rülményeket biz-
tosító cserelakás 
ü g y i n t é z é s é b e n 
közbenjárnunk. Jók 
a tapasztalataink 
azok esetében is, 
akiket ilyen-olyan 
tartozásaik miatt ki 
akartak lakoltatni, 
mert nem halottak 
az adósságkezelési 
programról, a Háló-
zat Alapítványról, 
vagy információ 
hiányában nem tud-
ták, milyen doku-
mentumokat kell 
kitölteni, illetve 
azokat hova kell 
beadni. Sokszor ezekkel az apró segítsé-
gekkel megakadályozható, hogy családok 
az utcára kerüljenek. Büszke vagyok rá, 
hogy bár a nemzetiségi önkormányzatnak 
ez nem feladata, sok tartósan munkanél-
küli kerületi embernek sikerült munkahe-
lyet szereznünk. Ez azért rendkívül fontos, 
mert ha egy gyerek azt látja, hogy a szü-
lő reggel elmegy munkába, számára is ez 
lesz a követendő példa, ha felnő.
• Tavaly év végén a Roma Koncepció része-
ként a TÁRKI készített egy közvélemény-
kutatást, amely eredményeiről lapunkban 
mi is beszámolunk. Mi a véleménye az 
anyagról, és mit emelne ki belőle?
Nagyon örülök, hogy megvalósulhatott a 
tanulmány, amit az önkormányzattal közö-
sen azért készíttettünk, hogy pontosan tud-
juk, mire kell koncentrálnunk, mivel tudunk 
leginkább segíteni a romáknak. Az anyagból 
kiemelendőnek tartom például a gazdasági 
aktivitásra vonatkozó részt, amely megcá-
folja azt a közhiedelmet, hogy a romák nem 
dolgoznak. A válaszadóknak ugyanis csak 
20 százaléka vallotta magát munkanélküli-
nek, a többiek mind rendelkeznek valami-

lyen jövedelemmel. Szintén érdekes, hogy 
a 310, 18 év feletti megkérdezett mindössze 
10 százalékának van 3, vagy több gyermeke. 
Lehet, hogy az, hogy minden 10. családban 
3 vagy annál több gyerek van, arányában 
átlag felettinek mondható, mégis ez az adat 
cáfolat arra a média által sugalmazott hamis 
képre, hogy a romák jóval több gyereket 
szülnek, mint a többségi társadalom tagjai. 
• Miben látja a romák felemelkedésének 
legfőbb esélyét?
Rendkívül lényeges az oktatás és a mun-
kahelyteremtés, hogy a romák ne csak 
közfoglalkoztatottként tudjanak elhelyez-
kedni, én mégis azt gondolom, a legfonto-
sabb, hogy a közintézményekben is alkal-
mazzanak roma munkavállalókat, és minél 
több cigány származású tanárt képezzenek. 
Bizonyára nagyon sokat javítana a megíté-
lésünkön, ha minden iskolában tanítana 
legalább 2-3 roma oktató, aki példakép le-
hetne, és akikre a többségi társadalomhoz 
tartozó gyerekek is felnézhetnek. A média 
is nagyban befolyásolja a rólunk kialakult 
képet, ezért jó lenne, ha sűrűbben tüntet-
nék fel pozitív szerepekben a romákat.
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NÉVJEGY• Milyen további tervei vannak a roma ön-
kormányzatnak?
Ez évtől már 4 fő közfoglalkoztatottat al-
kalmazunk, ők adományszervezéssel fog-
lalkoznak. Hamarosan megkapjuk az ön-
kormányzattól a Márton utca 13. szám alatti 
pincehelyiséget, ahol egy adománypontot 
kívánunk létrehozni. Ide minden olyan meg-
unt holmit: ruhát, játékot, könyvet várunk 
majd, ami valaki számára még értékkel 
bírhat. Tárgyalunk néhány nagyobb céggel 
is, amelyek segítségével folyamatosan bú-
toradományokat tudnánk hozni a kerületbe. 
Ezek szállításához tervbe vettük egy hasz-

nált haszongépjármű beszerzését is. A már 
hagyományosak mellett újabb kulturális 
rendezvényeket is meg kívánunk valósítani, 
valamint idén is biztosítunk roma gyerekek 
számára mozi- és színházlátogatásokat azért, 
hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is műve-
lődjenek, és eljuthassanak olyan helyekre, 
ahová a családjukkal valószínűleg nem jut-
nának el. Tervezzük továbbá, hogy növeljük 
azon családok számát, amelyek általunk jut-
nak munkához, illetve több elképzelésünk 
és ötletünk van a kerület roma közösségének 
fejlesztésére és egyes problémás családok 
szemléletének megváltoztatására is.      V. L.

Kutatást végeztek a roma lakosság körében
Ferencváros Önkormányzatának megbízásából, a Roma Koncepció részeként végzett közvélemény-kutatást a TÁRKI 
2015. október 14. és november 2. között a IX. kerületben élő, 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló 
lakók körében.

A 310 fős mintán végzett kutatás során vizsgálták a demográfiai 
adatokat, az egészségi állapotot, a kerületi és fővárosi közösségi 
programok ismertségét, látogatottságát, az aktivitást és önkéntessé-
get, az elégedettséget, valamint a tájékozódási, elérési csatornákat.

A populációs arányokat a Központi Statisztikai Hivatal 2011-es 
népszámlálási adatai alapján határozták meg, a teljes budapesti 
roma népesség nem és korcsoport szerinti arányaira figyelem-
mel. Az interjúk elkészítésénél különös figyelmet fordítottak arra, 
hogy a válaszadókat véletlenszerűen válasszák ki, elkerülve a te-
rületi és az egyéb torzításokat. A válaszadókat véletlensétás el-
járással találták meg, amely azt jelenti, hogy a kérdezőbiztosok 
nem konkrét címeket kerestek fel, hanem egy előre meghatározott 
kiindulópontról indulva a véletlenséta pontos szabályait betartva 
kerestek válaszoló roma személyeket. 

A kutatás főbb megállapításai a következők:
• A IX. kerületi roma lakosság egészségi állapota általában jónak 
mondható, mindössze 16 százalék azok aránya, akik egészségi 
állapotukat rossznak vagy nagyon rossznak találják. Összességé-
ben a kérdezettek egynegyede szed valamilyen orvos által felírt, 
vényköteles gyógyszert. A kerületi felnőtt roma lakosság majdnem 
háromnegyede cigarettázik, jóval kevesebben vannak, akik – saját 

bevallásuk szerint rendszeresen fogyasztanak alkoholt, és 10–11 
százalék azok aránya, akik nyugtatót, altatót szed be. A válaszadók 
elenyésző része tartja magát szenvedélybetegnek.

• A kerületi roma lakosság nagymértékben tájékozott a közösségi 
programokat illetően. A konkrét események közül a legismertebb-
nek a Ferencvárosi Gyermeknap, a Romakarácsony és a Roma 
Kulturális Fesztivál bizonyult. Ezekről a kérdezettek majdnem 
fele hallott, és több mint egyharmaduk részt is vett valamelyiken. 

• A válaszadók viszonylag nagy része, 13 százaléka vállalna ön-
kéntes tevékenységet rászoruló emberekért. Az elmúlt 12 hónapban 
a megkérdeztettek 8 százaléka vett részt valamilyen romaszervezet 
munkájában, 4 százaléknyian vallási szervezet tevékenységében, 1 
százaléknyian pedig politikai párt, szervezet munkájában.

• Az válaszadókat arról is megkérdezték, érte-e őket hátrányos 
megkülönböztetés roma származásuk mi-
att. Legkevésbé az önkormányzatnál, a 
szociális szolgáltatások során, illetve a 
rendőrségnél tapasztaltak ilyet – majd-
nem kétharmaduk számolt be arról, hogy 
soha nem érte hátrányos megkülönbözte-
tés ezeken a helyeken. Munkavállalás so-
rán azonban a megkérdezettek mindössze 
egyharmada nem tapaszalt származása 
miatti megkülönböztetést, de sokan jelez-
ték, hogy közlekedés közben, szórakozó-
helyeken, szabadidős tevékenység során 
sem ritka ez a jelenség.

• A kérdezettek egy 11 fokú skála segít-
ségével értékelhették életüket, kilátásaikat, 
ahol a 10-es azt jelentette, hogy teljesen elé-
gedett vele, a 0 pedig, hogy egyáltalán nincs 
vele megelégedve. A válaszok átlagértéke 
4,16 lett, ami a közepesnél valamivel ala-
csonyabb elégedettséget mutat, mindössze 

3 százaléknyian adtak 8-as vagy annál magasabb osztályzatot.
• A kerületi eseményekről, ügyekről a kérdezettek egyharmada 

egyáltalán nem informálódik. Akik tájékozódnak, legnagyobb részt 
lapunkból, a Ferencváros újságból teszik ezt, vagy ismerősök ré-
vén jutnak információhoz. Azok a válaszadók, akik igényelnék az 
önkormányzat segítségét, legtöbben lakásproblémáikra és anyagi 
gondjaikra szeretnének átmeneti vagy tartós megoldást találni.

Tar József 1987-ben született Budapes-
ten, hatéves kora óta él Ferencvárosban. 
Felsőfokú pénzügyi és marketinges 
végzettséget szerzett, egy brókercégnél 
területi igazgatóként jelzáloghitelezés-
sel foglalkozik. Saját, takarítással és 
építőiparral foglalkozó vállalkozást ve-
zet, e mellett egy középső-ferencvárosi 
lakóház házfelügyelői feladatait is ellát-
ja. Nős, három gyermek: egy kislány és 
két kisfiú édesapja. 

Képünk a Romakarácsony rendezvényen készült.
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Tiszta levegő 
a Vámház körúton
A Törődjön többet egészségével előadássorozat februári 
programján a parajdi só felhasználásával, gyógyhatásával 
ismerkedhettek meg az érdeklődők.

Első hallásra meglepő lehet, hogy Ferencváros feltehetően leg-
jobb levegőjű pontja épp a Vámház körúton található, de ha hoz-
zátesszük, hogy egy sópincében van, akkor kevésbé tűnik hihe-
tetlennek. „A teljesség felé” idősügyi program egyik helyszínéről 
van szó, amellyel kapcsolatban Szűcs Ágnes idősügyi referens 
olyan sok kérdést kapott, hogy időszerűnek látta egy kimondottan 
a sóval kapcsolatos előadás megszervezését.

Domokos István, a Parajdi sópince üzemeltetője a só népi gyó-
gyászati felhasználásáról, a körúti létesítményről és magáról a só-
ról is beszélt.

Az erdélyi Parajd a történelmi Magyarország legfontosabb 
sókitermelőhelye volt, ahol 1762 óta bányásszák a kősót. 400 mé-
ter mélyről hozzák fel az ásványt, becslések szerint a több mint 
250 év alatt a sókészlet egy százalékát sem termelték még ki, 
annak ellenére, hogy évi hétezer kamionnal szállítanak el belőle. 
A turisztikai látványosságként is népszerű bányában szintén van 
sókúra, melynek részeként napi 1-2 órát töltenek főként légúti be-
tegek és allergiások a 30–40 focipályányi területen. 

A Vámház körúti sópince levegőjének tisztaságát négylépcsős 
szűrőrendszer garantálja, ami így százszor tisztább, mint az utcai 
levegő. A falakat ötvenezer kiló só veszi körül, így a benti levegő 
sótartalma magasabb, mint bármely tengerparté.

A sóterápia lényege, hogy az apró sószemcsék rátapadnak a náluk 
nedvesebb részecskékre és elvonják belőlük a vizet. Így hatásta-
lanítják a polleneket, de a légutakban lévő lerakódásokat is ki-
szárítják, aminek eredményeképpen megnő a tüdő légzőfelülete. 
Ezáltal csíramentes környezetet hoznak létre, ami csökkenti a 
felsőlégúti megbetegedések kialakulásának kockázatát. Az öt-tíz 
napos, egy-két órás sóterápiák lényege a rendszeresség: fontos, 
hogy egymást követő napokon történjen a kezelés, és ne maradjon 
abba a megkezdett folyamat.

Sok kérdés érkezett az előadóhoz a só otthoni gyógyászati fel-
használásáról is. Megtudhattuk, hogy sótál (kősó és víz oldata) 
használatával a hálóhelyen – a tál egy-két méteres környezetében 
– ugyancsak biztosítható ez a kedvező minőségű levegő. Fürdősó 
használata által pedig bizonyos káros anyagok eltávolítása történik 
meg, de azok, akik nem rendelkeznek káddal, hasonló eredményt 
érhetnek el kúraszerű, sós vízben történő lábáztatással.            M. K.

Hogyan böjtöljünk hiánytünetek nélkül?
Veresné Bálint Márta, az Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének tanára szerint 
azoknak, akik csak a böjti időszakban mellőzik a húst, nem kell attól tartaniuk, hogy hiánybetegségeik lesznek, ám 
ennél hosszabb időszak esetén már érdemes átgondolni, hogyan pótolhatjuk a nélkülözhetetlen fehérjét és vasat.

A hús gazdag fehérjeforrás, amely többek 
közt az izmok, a kötőszövetek, a csontok és 
a haj építésében játszik szerepet. Ezért mel-
lőzése esetén mindenképpen oda kell figyel-
nünk a pótlására. A tej és a tojás is képes 
biztosítani a létfontosságú aminosavakat, 
ám ha ezeket is kiiktatjuk étrendünkből, 
akkor nehéz a mindig kopó izmokat újra-
építeni. A dietetikus szerint a szója, a dió és 

a mogyoró is gazdag fehérjében, de ezekre 
sokan allergiásak, számukra a szárazbab, a 
csicseriborsó és a lencse lehet alternatíva.

Ha nem eszünk húst, a vas pótlásáról is 
gondoskodnunk kell. Ez ugyanis az oxigén-
szállító hemoglobin egyik alkotója, így ha 
kevés van belőle, az agyunk és az izmaink 
nem jutnak elegendő oxigénhez, ami szelle-
mi és testi fáradtságot okoz, a gyermekeket 

pedig akár a fejlődé-
sükben is visszavethe-
ti. Ha hosszú időn át 
nélkülözzük a húst, 
érdemes többet ennünk 
azokból a növényekből 
(pl. mák vagy cékla), 
amelyekben bősége-
sen van vas, de nem árt 
tudnunk, hogy ezekből 
csak igen kis mennyi-
ség hasznosul. Ma már 
kapni vassal dúsított 
müzlit, ez is jó válasz-
tás lehet. Negyvenna-

pos húsmegvonás esetén azonban még nem 
feltétlenül kell attól tartanunk, hogy jelentő-
sen megcsappan a vaskészletünk.

– Ha valaki hosszabb és szigorúbb böjtbe 
kezd, mindenképpen tartsa be a fokozatos-
ság és a mértékletesség elvét – javasolja 
a szakember. A koplalás ugyanis nagyon 
megviseli a szervezetet, ráadásul várandós 
nőkre, gyerekekre, idősekre, daganatos 
és inzulinos cukorbetegekre kifejezetten 
veszélyes. Veresné Bálint Márta szerint 
a szervezet két-három nap után a zsírszö-
vetet használja energianyerésre, vagyis 
a ketózis irányába tolódik az anyagcsere, 
ami megterhelést jelent a szívre és a ve-
sékre. Azoknak, akiknek nem egészsége-
sek ezen szervei, kifejezetten kockázatos 
hosszabb ideig böjtölniük. Ha több héten 
át keveset eszünk, akkor tápanyaghiány 
alakul ki: esszenciális zsírsavakból, fehér-
jéből, szénhidrátból kevesebb juthat a tes-
tünkbe, mint amennyire szükségünk van.

(forrás: Semmelweis Egyetem)

Kalandpark a parajdi sóbányában
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Határtalan párbeszédek
A Hőgyes Endre utcai, elsősorban mentális betegek alkotásait bemutató Tárt Kapu Galéria újabb merítést ad a pszichi-
átriai osztályokon folyó művészetterápiás munkából. A február 9-én megnyílt Határtalan párbeszédek című tárlaton a 
hét kiállító művész közt egy ferencvárosi hölgy, Balassa Mária is bemutatkozik.

A művészetterápiát a ‘60-as évek óta alkalmazza a pszichiátria, 
az alkotómunka ugyanis csökkenti a betegek feszültségét, növeli 
önértékelésüket, az alkotásokon keresztül pedig a rejtett traumák, 
gondolatok, érzések is megnyilvánulhatnak. A megnyitón Komá-
romi Erzsébet művészetterapeuta, iparművész arra emlékeztetett, 
hogy az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetnek (OPNI) 
egykor saját múzeuma működött. A szintén itt alapított Tárt Kapu 

Galéria, amely a beteg alkotók mellett alternatív művészeknek is 
bemutatkozási lehetőséget ad, az OPNI 2007-es bezárása után az 
önkormányzat támogatásával került Ferencvárosba. 

A tárlatot megnyitó Roskó Gábor Munkácsy-díjas, Érdemes Mű-
vész elmondta, a kiállított munkák szuverén képzőművészetként 
is megállják helyüket. – Minden beteg saját megfejtéseit keresi 
alkotásában, hiszen a képzőművészet az útkeresésnek, a konflik-

tusok feloldásának, az öngyógyításnak eszköze. Mivel nem 
tanulták a művészetet, lelkük rezdülései kevesebb szűrőn át 
vizualizálódnak – méltatta a kiállított festményeket, grafikákat 
és szobrokat a művész. Roskó Gábor arról is beszélt, a világ 
számos táján, így a Benelux államokban és Svájcban galéri-
ákban is kiállítják a pszichiátriai betegek alkotásait, az art brut 
műfajnak komoly gyűjtői vannak.

A mentálisan sérültek művészetét kifejező art brut elnevezés 
az alkotások őszinte, erőteljes képi világára utal, amely nem 
akar megfelelni a szabályoknak, és amit a nyersesség, tisztaság 
jellemez. Az art brut épekre használt megfelelője az outsider 
stílus, amit a társadalom peremén élő, szakmai képzettség nél-
küli művészek képviselnek. Ilyen képzőművész Kopi Mundi 
Zoltán is, aki a megnyitón uszadékfából készített húros hang-
szerein játszott a közönségnek.

A tárlat április 8-áig tekinthető meg.          T. D.

Rákbetegek lelki problémáin segít a Tűzmadár
– A daganatos megbetegedések száma évről évre növekszik, mégis kevés az olyan szakember, akihez 
a rákbetegek segítségért fordulhatnának lelki gondjaik megoldására. Ezért létrehoztunk egy 
olyan központot, ahol onkológiában jártas pszichológusok, gyógytornászok, dietetikusok, művészet- 
és mozgásterapeuták csapatmunkában dolgoznak a betegek gyógyításáért és életminőségük javítá-
sáért – mondta el lapunknak Rohánszky Magda onkopszichológus, a Tűzmadár Ház vezetője.

A lélekgyógyász a Szent László Kórház 
Onkológiai Centrumában dolgozva azt lát-
ta, hogy a rákbetegek pszichológiai segíté-
sét nem tudja egy ember ellátni, hiszen több 
összetevőből álló támogatásra van szükség. 
Egy amerikai pályázatnak köszönhetően 
2005-ben a Szent László Kórház egy hasz-
nálaton kívüli épületszárnyában komplex 
rehabilitációs rend-
szer állt fel.

– A daganatos be-
teg számára megvál-
tozik a világ – me-
séli a Tűzmadár Ház 
vezetője. Csökken 
a munkaképessége, 
változik a családban 
betöltött szerepe, 
fizikai és lelki erőn-
léte, egzisztenciális 
helyzete, életminő-
sége. Aki például 
domináns típus volt, 
az hirtelen segítség-
re szoruló, kiszolgáltatott emberré válik. A 
gyógyulás akár évekig is eltarthat, ezalatt a 

beteget a bizonytalanság érzése gyötri. Az 
érintett mellett a családtagok is nagy terhet 
viselnek, az alapítvány ezért rajtuk is segít. 
A páciens először személyes interjún vesz 
részt, ahol egyéni tervet készítenek a keze-
lésére. A terápia állandó része a pszichote-
rápia, a feszültségkezelés, a stressz- és a 
félelemoldás, de számos egyéni és csopor-

tos foglalkozásra is lehetőség van. A szak-
ember a múlt mint a betegséghez vezető 

út, és a jelen mint a betegség következ-
tében létrejövő terhek feszültségeit oldja 
fel. A pszichoterápia 6 alkalmas, emellett 
a beteg megtanul relaxálni, meditálni, és 
önmagát gyógyítani.

A központot üzemeltető Tűzmadár Alapít-
vány célja, hogy modellértékű programjuk 
elterjedjen az egészségügyben, és sorra ala-
kuljanak ehhez hasonló centrumok. A Szent 
László Kórház páciensei térítésmentesen 
vehetnek részt a rehabilitációban, a kívülről 
érkezőknek pedig csupán jelképes összeget 
kell fizetniük az elköteleződés érdekében.

– Az érintettek 60 százaléka meggyó-
gyul, a rák mégis stigmatizálja az embert. 
Ha viszont nevén nevezzük a betegséget 
és szembenézünk vele, már nem félelme-
tes – biztatja az érintetteket a szakember. A 
Tűzmadár Pszichoszociális Rehabilitációs 
Központba telefonon a 455-100/8607-es 
számon lehet bejelentkezni, személyesen 
pedig a Szent László Kórhaz 1. pavilon-
jában, a Tűzmadár Házban  fogadják az 
érdeklődőket. E-mail cím: tuzmadar@
tuzmadaralapitvany.hu 

T. D.
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Ismét Ferencvárosé 
a Komjádi-kupa
Kijelenthetjük, hogy a Ferencváros vízilabda-utánpótlása kiváló. En-
nek ékes bizonyítéka, hogy akárcsak tavaly, 2016-ban is a zöld-fehérek 
nyerték meg az utánpótlás korosztály számára kiírt Komjádi-kupát. 
Az idei fináléban Péter Imre tanítványai magabiztosan győzték le a 
Vasas együttesét.

Az FTC vízilabda-szakosztályában évek 
óta zajló szisztematikus munka egyik 
eredménye, hogy a közvetlen utánpótlás 
zsinórban másodszor hódította el a kor-
osztály legrangosabb sorozatát, a Komjá-
di-kupát. Az idei tornán kísérleti jelleggel 
a megszokottnál kisebb pályán és labdá-
val, valamint a látványos akciókat segítő 
rövidebb támadó- és kiállítási idővel ren-
dezték meg a mérkőzéseket.

A Komjádi uszodában lebonyolított dön-
tőben a Vasas gárdája várt a zöld-fehérekre. 
A meccsre kilátogattak a szövetségi kapitá-
nyok és a Fradi felnőttcsapatának vezetői 
is. A találkozó elején egy büntetővel az an-
gyalföldiek szerezték meg a vezetést, majd 
fordítottak Péter Imre fiai. A nagyszünetig 

fej-fej mellett haladtak a felek, a 
félidőben 8-7-re a Ferencváros állt 
jobban. A fordulás után főleg véde-
kezésben javult fel a Fradi, és el is 
húzott öt góllal. A zárónegyedben 
ismét sűrűn rezegtek a hálók. A 
Vasas azonban nem tudott felzár-
kózni, sőt, az FTC növelte előnyét, 
végül 18-12-re győzött. A finálé-
ban legtöbbször Jansik Szilárd volt 
eredményes, öt lövése talált utat a 
piros-kékek kapujába.

A közös mellett egy egyéni siker-
nek is örülhettek a ferencvárosiak. 
A Komjádi-kupa legjobb kapusá-
nak járó Bródy György-díjat Vogel 
Soma kapta.         M. S.

Aquatlon a Népligetben
Aquatlonversenyt rendez február 27-én, 
szombaton a Ferencváros. A Népligeti 
Sportcentrumban sorra kerülő erőpróbán 
igazolt versenyzők és amatőrök is rajthoz 
állhatnak. Az esemény 14 órakor a 800 mé-
teres úszással kezdődik, ezután következik 
az 5000 méteres futás. Nevezni online lehet 
a fradi.hu oldalon, a határidő február 20. 
A szervezők a helyszínen csak korlátozott 
számban fogadnak el jelentkezéseket.

Tizenegyen a keretben
A magyar női kézilabda-válogatott már-
ciusban két Európa-bajnoki selejtezőt is 
játszik Lengyelország ellen. Az együttest 
a két legjobb hazai csapat, a Ferencváros 
és a Győri ETO edzője készíti fel a mér-
kőzésekre.

Elek Gábor és Ambros Martin kijelölte 
a 28 fős bő keretet. Ebben az NB I lis-
tavezetőjét, az FTC-t tizenegyen képvi-
selik. Tagja lett a válogatott keretének a 

zöld-fehérektől a kapus Szikora Melinda, 
a jobbszélső Kovacsicz Mónika és Lukács 
Viktória, a jobbátlövő Hornyák Dóra, az 
irányító Szucsánszki Zita, a beálló Cif-
ra Anita, Mészáros Rea és Szamoránsky 
Piroska, a balátlövő Szekeres Klára és 
Zácsik Szandra, valamint a balszélső 
Schatzl Nadine.

A csoportban egyaránt négy ponttal álló 
két gárda március 9-én Korszalinban, 13-
án pedig Érden, a Városi Sportcsarnokban 
küzd meg egymással.

Elhunyt Rudas Ferenc
Életének 95. évében, február 11-én elhunyt Rudas Ferenc, a Ferencváros legendás 
hátvédje, a legidősebb magyar válogatott labdarúgó. Profi pályafutása alatt csak 
az FTC játékosa volt, és később élete végéig szolgálta szeretett klubját. Hűsége és 
fradizmusa példa lehetett mindenki számára.

A Ruck Ferenc néven született fiatalember 
17 évesen lett a Ferencváros futballistája. Ti-
zenhat esztendőn át játszott a Fradiban, 363 
mérkőzésen 35 gólt szerzett. Egyszer bajno-
ki címet, háromszor Magyar Kupát nyert a 
csapattal. A válogatottban 23 alkalommal 
szerepelt. Az egyesületet ért támadások ide-
jén hű maradt az akkor már ÉDOSZ, majd 
Kinizsi nevet viselő FTC-hez. Egy lábtörés 
után már nem nyerte vissza régi formáját, de 
még évekig hasznos tagja volt együttesének.

Edzőként több helyen is dolgozott. A ju-
bileumi 1974-es esztendőben megkapta a 
Ferencváros örökös bajnoka címet, 1989-től 
éveken át volt a labdarúgó-szakosztály el-

nökségi tagja. A Magyar Köztársasági Érem-
rend lovagkeresztjét 2011-ben vehette át, 
2012-ben pedig megkapta életmű kategóriá-
ban a Magyar Fair Play Díjat. 2015-ben Bu-
dapest díszpolgára lett, és az új Üllői úti sta-
dion megnyitóján ő végezte el a kezdőrúgást. 
Régóta ő volt az FTC Baráti Kör elnöke.

Tavaly nyáron, amikor 94. születésnapját 
ünnepeltük, jókedvűen idézte fel a hajdani 
meccseket. A klubtól kapott egy 94-es szá-
mú, Rudas feliratú Fradi-mezt, amit nagyon 
büszkén húzott magára.

Feri bácsi emlékét örökre megőrzi a Fe-
rencváros nagy családja.Rudas Ferenc a lovagkereszttel
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Fradisták a legjobbak között
A Magyar Olimpiai Bizottság minden évben köszönti és díjazza az 
előző esztendő legeredményesebb utánpótláskorú sportolóit és az őket 
felkészítő edzőket. Az idei Héraklész Díjátadó Gálán érdekeltek voltak 
ferencvárosi fiatalok is.

Az ünnepség helyszíne ezúttal is a Bu-
dapesti Kongresszusi Központ volt. A 
meghívottakat Borkai Zsolt, a MOB 
elnöke és Kozmann György, az Em-
beri Erőforrások 
Min isz té r iuma 
sportért felelős 
helyettes államtit-
kára köszöntötte. 
Borkai kiemelte, 
hogy a londoni öt-
karikás játékokon 
szerepelt magyar 
sportolók több 
mint kétharmada 
vett részt régeb-
ben valamelyik 
utánpótlás-neve-
lő programban. 
Kozmann a 2012-es bajnokokat hozta 
fel példának, közülük hatan voltak ko-
rábban hérakleszesek.

A különböző kategóriákban szá-
mos ifjú sportoló vehetett át elisme-
rést edzőjével együtt. Az úgynevezett 
nagycsapatoknál csak egy díjat osztot-
tak ki, ezt a junior világbajnokságon 

bronzérmes vízilabda-válogatott kapta. 
A csapatban négy fradista szerepelt: 
Kolozsi Marcell, Pohl Zoltán, Vogel 
Simon és Vogel Soma (képünkön).

Rajtuk kívül a tornász Boncsér Kriszti-
án képviselte az FTC-t, sportágában ő 
kapta díjat; az Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztiválon talajon szerzett bronz-
érmet. A tornasport legjobb utánpótlás-
edzője a tavalyi esztendőben Boncsér 
trénere, Kerekes Zsombor lett.

M. S.

Közös fotó a BL-trófeával
Megújult a serleg a 2016-os budapesti női kézilabda Bajnokok Ligá-
ja négyes döntőjére. Az új trófea elkészítésére – a Magyar Kézilabda 
Szövetség és az európai szövetség (EHF) felhívására – a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem (MOME) növendékei pályázhattak. A fiatalok kezei 
közül sok érdekes munka került ki, végül az ítészek Ádám Krisztián és 
Sipos Balázs ötletét fogadták el.

A 2014/15-ös sorozatot, vele a kupát a 
montenegrói Buducsnoszt Podgorica 
nyerte meg, így az ifjú magyar alkotók 
újra megformálták a különleges serleget. 
Február első felében Győrött és Budapes-
ten már sok szurkoló közelről is megis-
merhette a BL díját az Audi ETO CSM 
Bucuresti és a Ferencváros Rosztov Don 
elleni mérkőzésén.

Aki eddig még nem látta élőben, de 
szeretné, sőt, közös fotót is készítene a 
2016-os trófeával, annak február máso-
dik felében erre kétszer is lesz módja. 
Előbb 19-én a Győr és a Savehof, majd 
27-én a Ferencváros és a Nagybánya 
összecsapása előtt várja a kézilabda hí-
veit az új kupa.

A Final Fourt (négyes döntőt) május 
7–8-án Budapesten, a Papp László Sport-
arénában rendezik meg – remélhetőleg 
két magyar csapat részvételével.             (m)

Újra pályán az élvonal
Ahogy az utóbbi években, idén is Törökor-
szágban töltött el néhány napot a Ferencvá-
ros tavaszi idényre készülő labdarúgócsapa-
ta. A zöld-fehérek tizenegy napig edzettek 
Belekben, és több felkészülési mérkőzést 
is játszottak a szintén ott dolgozó külföldi 
együttesek ellen.

Hazatérve Thomas Doll együttese a Népligetben 
folytatta a munkát. Február elején a Debrecen ven-
dége volt a gárda, és a cívisvárosban jó játékkal 3-2-
re győzött – az eredmény a hazaiakra nézve hízelgő.

Már nagyon várták a szurkolók a 2016-os esztendő 
első tétmérkőzését, a Videoton elleni Magyar Kupa-
negyeddöntőt. Az aznap érkezett hidegfront és eső 
dacára négyezren látogattak ki az Üllői úti stadionba. 
Bár az első fél órában fölényben futballozott a Fra-
di, gólt nem sikerült szereznie. Aztán ahogy az lenni 
szokott, betalált a rivális – de hogyan! Egy, a ferenc-
városi tizenhatos felé szálló labda elöl Pintér Ádám 
lehúzta a fejét, a kilépő Dibusz Dénes erre nem szá-
mított, és a berobbanó fehérvári csatár, Feczesin az 
üres kapuba csúsztatott. Közvetlenül ezután Roland 
Lamah két (!) méterről kihagyta a kihagyhatatlant. 
A második félidőben alig ismertek rá csapatukra a 
drukkerek, akik úgy érezhették: ezen a meccsen reg-
gelig sem tudnának gólt elérni kedvenceik.

Thomas Doll a Fradi-mentalitásban bízva kije-
lentette: március 2-án, idegenben kiharcolják a to-
vábbjutást. Addig azonban több bajnoki meccset is 
játszanak. Az első hazai mérkőzés február 20-án, 
szombaton 15.30-kor lesz, a Puskás Akadémia láto-
gat az Üllői útra.      (ms)
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Farsangi mulatság 60 felett
Álarcosbál kortalanul címmel idén is megrendezték Ferencváros hagyományos, nyugdíjasoknak szóló farsangi ün-
nepségét. A jelmezverseny mellett a szépkorúak retródiszkóra ropták a táncot, majd Soltész Rezső énekelte el legna-
gyobb slágereit.

Ferencvárosban számtalan kulturális 
és szabadidős program közül válo-
gathatnak az idősek, melyek közül 
a farsang az egyik legnépszerűbb. 
Idén 130 fő regisztrált a részvételre, 
ami telt házat jelent a Ferencvárosi 
Művelődési Központban. A kerület 
számos pontjáról érkeztek vendégek, 
de a nyugdíjasklubok is képviseltet-
ték magukat. Kiss jános, az FMK 
művelődésszervezője elárulta, idén is 
készültek meglepetéssel. Míg tavaly 
Maksa Zoltán és Ihos József humor-
délutánja dolgoztatta meg a rekesziz-

mokat, idén Soltész Rezső énekelte el 
a nyugdíjasoknak a ‘60-as,’70-es évek 
legnagyobb slágereit. Előtte Tarnai 
Ágnes gondoskodott a hangulatról: az 
énekes-szintetizátoros produkciójára 
még a legidősebbek is táncra perdül-
tek. A retróbuli után a beöltözött ven-
dégek vonultak fel az FMK munkatár-
saiból szerveződött zsűri előtt, amely 
kiválasztotta a legötletesebb jelmeze-
ket. Az első három helyezett az önkor-
mányzat és az FMK közös ajándékcso-
magjait kapta jutalmul.   
              T. D.

Papírmasé: több, mint gondolnánk 
A Magyar Nemzeti Múzeum korábbi főrestaurátora, Nemes-
Takách László tartott előadást a Mindentudás Akadémiáján Pa-
pírmasé tárgyak, technikák a 16. századtól a 20. század közepéig 
címmel. „A teljesség felé” idősügyi program részeként megrende-
zett előadásnak a Köztelek utcai Ádám Jenő Zeneiskola díszterme 

adott otthont. Bár a papírmaséról a legtöbb embernek az iskolában 
készített ügyetlen tárgyak jutnak eszébe, az évszázadok alatt kifi-
nomult technika ennél jóval többre képes: képzőművészeti alkotá-
sokat, bútorokat, sőt, csónakot, vasúti kocsikerekeket, épületeket és 
épületdíszeket, gázvezetéket egyaránt készítettek ilyen eljárással. 

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfej-
tőink között Ferencváros-ajándékcso-
magot sorsolunk ki.

1. Melyik állítás igaz?
A) Budapest kerületei közül Ferencváros-
ban van a legtöbb gyógyfürdő 
B) Ferencvárosban van a belvároshoz 
legközelebb fekvő kemping
C) Ferencvárosban működik a legtöbb 
Michelin-csillagos étterem 
2. Honnan ered az 1999-ben megszün-
tetett, Könyves Kálmán körútról nyíló 
Bajtárs utca neve?
A) A közeli laktanya bakáinak szóhaszná-
lata nyomán

B) Bajtárs János, egykori tisztifőorvos nevéből
C) Bajtárs (ma: Báitáš, Szlovákia), hatá-
ron túli magyar település nevéből
3. Milyen közlekedési eszközzel lehetne 
utazni ma a Nagykörúton, ha Reitter 
Ferenc városrendezési koncepciója 
érvényesül?
A) Földalattival
B) Hajóval
C) Trolibusszal 
4. Hol mutatta be először a nemrég el-
hunyt Kőrösi Zoltán, 2014-ben megjelent 
Szívlekvár című regényét?
A) A Mester utca 29. szám alatti Brauch 
hentesüzletben
B) A Boráros téri könyvtárban
C) A Ferencvárosi Művelődési Központban

5. Hol működött a Nyugat szerkesztősége 
1912 és 1916 között?
A) Biblia köz 38.
B) Lónyay utca 18/B
C) Tompa utca 6. 
6. Hol áll a Kaniziusz Szent Péter-temp-
lom?
A) Gát utca 4.
B) Üllői út 77.
C) Haller utca 19–21.

Korzó: Kultúrtörténeti séták híres emberekkel
Architéka: Építészkritika a főváros épületeiről
Polc: Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KERESSE 
a február 18-i 

SZÁMBAN!

www.válasz.hu

89x55_5 PestBudai.indd   1 2016.01.28.   11:46

Papírmasé alkotások – Humanities Gallery, Brooklyn, New York

Előző lapszámunk nyertese: Dobi 
László. Gratulálunk! Jutalma átvételé-
vel kapcsolatban e-mailben értesítjük. 
A helyes megfejtés: 1 – A, 2 – C, 3 – 

B, 4 – B, 5 – C, 6 – C.
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Idősügyi programajánló 
Mindentudás Akadémiája 

Kevesebb fájdalom, több öröm – Kriston 
Andrea előadása
Február 29. (hétfő) 16.00 
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)
Szeminárium az európai királyi családokról
Monaco – Horváth Edit előadása
Február 25. (csütörtök) 16.00
FMK (Haller utca 27.)

Filmklub
Mese a 12 találatról című film vetítése, majd 
beszélgetés
Február 18. (csütörtök) 15.00 
Helytörténeti Gyűjtemény (Erkel utca 15.)

Tánctanfolyam 
Én táncolnék veled… – tánctanfolyam
Amerikai country tánc 2. és rumba 
február 17. (szerda) 14.00
Tangó, február 24. (szerda) 14.00
Madison, slow fox, március 2. (szerda) 14.00
FMK (Haller utca 27.)

Népdalkör
Február 24. (szerda) 13.00 
Platán Idősek Klubja (Toronyház utca 11.)

Festőklub
Február 23., március 1. (kedd) 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss utca 5.)

Kézműves foglalkozás
Február 17. (szerda) 10.00
Lenhossék utca 24–28. 1. emelet

Elsősegélyklub a tanfolya-
mot végzettek számára 

Február 22. (hétfő) 13.00
Vöröskereszt (Mester utca 38.)

Cukorbetegklub
Előadás a cukorbetegségről
Február 23. (kedd) 14.30
FESZ Oktatóterem (Dandár utca 28.)

Gyógytorna   
Február 17., 24., március 2. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház utca 17/B) 
FMK (Haller utca 27.)

Vízitorna
Február 19., 26., március 4. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester utca 19.) 
Weöres Sándor Iskola uszodája 
(Lobogó utca 1.)

3-1-2 meridiántorna 
Február 17., 24., március 2. (szerda) 15.00
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga időseknek
Február 18., 25., március 3. (csütörtök) 10.00
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

Nordic walking kezdő csoport
Ismerkedés a nordic walkinggal
Február 17., 24., március 2. (szerda) 10.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. épület 
földszintjén 
A helyszínekre való utazás tömegközlekedés-
sel történik, a program az időjárás függvényé-
ben változhat.

Kirándulás 
Ismerkedés a XX. kerülettel 
Február 18. (csütörtök) 10.00
Találkozó a 212-es busz Boráros téri végállomá-
sánál. A helyszínre utazás tömegközlekedéssel.

Sakk-klub 
Február 23., március 1. (kedd) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Számítógép- és mobiltelefon- 
használati tanácsadás 

Ingyenes internetezési lehetőség, tanácsadás 
diákok közreműködésével
Február 22., 29. (hétfő) 14.30–15.30 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium (Lónyay utca 4/C–8.)
Február 23., március 1. (kedd) 15.00–16.00
Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium 
(Telepy utca 17.)
Február 18., 25., március 3. (csütörtök) 
15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
(Toronyház utca 21.)

IDŐSÜGY

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket  
vagy javaslataikat a programjainkkal kapcsolatosan a következő e-mail címen: idosugy@ferencvaros.hu  

vagy a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

Kiemelt rendezvények
• Február 10-én nagy érdeklődés mellett 

kezdődött el az időseknek szóló 
tánctanfolyam az FMK-ban. A 

10 hétig tartó kurzusba bár-
melyik órán lehetőség van 

a becsatlakozásra, várjuk a 
táncos kedvű és lábú ér-
deklődőket.

• A Mindentudás Akadémiájának követ-
kező vendége Kriston Andrea lesz február 
29-én, aki Kevesebb fájdalom, több öröm 
címmel tart előadást az intimegészség 
megőrzéséről, és ad hasznos gyakorlati ta-
nácsokat a résztvevőknek.

• Folytatódik a Mindentudás Akadémiájá-
nak szemináriuma az európai királyi csalá-
dokról: Horváth Edit február 25-i előadásá-

nak témája a Monacói Hercegség története 
és eseménydús mindennapjai lesznek.

• A tavasz közeledtével nordic walking 
oktatást indítunk azon érdeklődő időskorú-
aknak, akik szeretnék a szabadidejüket aktí-
van, jó társaságban a friss levegőn eltölteni. 
A nordic walking lényege, hogy egy pár 

speciális bot és különleges gyaloglótech-
nika segítségével hatékonyan, ugyanakkor 

kímélő módon fejleszthető az állóképesség, 
a mozgáskoordináció és mozgatható át az 
egész test. Február 17-én, 24-én és március 
2-án szakember segítségével ismerkedhet-
nek meg a sportággal. 

A kezdő és haladó angolnyelv-tanfolyam, 
a német társalgási klub, a kezdő és haladó 
számítógép-kezelői tanfolyamok, valamint 
az elsősegély-tanfolyam a regisztrált részt-
vevők számára a szokásos időpontokban és 
helyszíneken kerülnek megtartásra.

II. Albert monacói herceg és családja
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a Famíliától a Kálvária térig
„A teljesség felé” idősügyi program Szó és ember irodalmi beszélgetéssorozatának legutóbbi találkozóján Xantus Bar-
bara színésznő mesélt életéről, szerepeiről, és arról, milyen volt az ország első helyzetkomédiájában játszani. A Família 
Kft. egykori sztárja őszintén vallott a rendezőfeleségek sorsáról is.

A moderátor, Topolcsányi Laura először 
aktuális munkáiról kérdezte művésztársát. 
Barbara jelenleg a Kálvária téri Turay Ida 
Színház társulatának tagjaként Edith Piaf 
és Marcel Cerdan két évig tartó, a férfi tra-
gikus légibalesetével végződő szerelmé-
nek történetét meséli el az Égben maradt 
repülő című darabban. A színésznő – aki 
olyan neves művészekkel játszik együtt, 
mint a Piafot alakító Keresztes Ildikó, vagy 
az énekesnő anyját megformáló Hűvösvöl-
gyi Ildikó – Marlene Dietrich szerepét ölti 

magára, így a közönség énekelni is hall-
hatja a színpadon. A darab különlegessége, 
hogy az összes dal magyarul hangzik el.

A vendég élete négy meghatározó sza-
kaszáról is beszélt a Boráros téri könyv-
tárban. Gyerekkorában a Honvéd Tánc-
együttes tagjaként bejárta a világot, majd 
24 évesen kezdődött élete második fontos 
periódusa, amikor egyszerre vették fel a 
Színművészeti Főiskolára és a Gór Nagy 
Mária Színitanodába. Barbara utóbbit vá-
lasztotta, ahol hamar beleszeretett tanárá-

ba, későbbi férjébe, Szurdi Miklós rende-
zőbe. Nem sokkal ezután beválogatták az 
akkor induló Família Kft. című televíziós 
sorozatba, amely rövid időn belül a ‘90-es 
évek legnépszerűbb műsora lett. – Eleinte 
mindenki aggódott, hogy tetszeni fog-e a 
nézőknek, néhány hét múlva viszont azt 
vettük észre, hogy az esti vetítésekkor ki-
ürültek az utcák – emlékezett vissza a si-
kerekre a színésznő, aki a széria által vált 
országosan ismertté. Harmadik életszaka-
sza a 8 évig futó sorozat után kezdődött, 
amikor 7 éven át a székesfehérvári Vörös-
marty Színházban játszott: rengeteget fog-
lalkoztatták, havonta 32 előadása volt. 

2008-ban azonban megálljt parancsolt az 
élet: elkerült a színháztól, szabadúszó lett 
és jóval kevesebbet állt színpadon. – Kö-
szönöm a sorsnak, hogy így alakult, mert 
míg a lányomra (18) kevés időm jutott, 
a fiamat (12) tényleg én nevelhettem fel. 
Visszataláltam önmagamhoz, önálló let-
tem – mesélte, és exférjével való kapcsola-
táról is nyíltan beszélt. – Házasságunkban 
az ő életét éltem, a válásunk igazából egy 
függetlenségi lázadás volt. Nem tagadom, 
ő nevelt fel engem, épp ezért úgy éreztem, 
most már Xantus Barbara akarok lenni és 
nem a „Szurdi Miklós felesége” – vallott 
színt a művésznő, aki szerint tévhit, hogy 
rendezőfeleségként könnyű egy nő élete. 

Barbara most boldog, hogy megtalálta a 
helyét a Turay Ida Színházban és elég időt 
tölthet családjával.

T. D.

Végtelenség és megérkezés 
„Amindenit” címmel nyílt kiállítás Balassa Katalin fes-
tőművész alkotásaiból a Mester utcai Pincegalériában. 
Tóth Eszter művészettörténész nyitóbeszédében hang-
súlyozta, Balassa Katalin saját nyelvén beszél nekünk 
a világról: – Az ember életéről, amely örökös munka, 
örökös hajnalok, amikor a képek születnek, örökös es-
ték és reggelek, örökös séták, amikor megfigyelhetjük a 
mindennapok történéseit. Végtelenség, majd megérke-
zés. Megérkezés az ecsethez, a színekhez. Ezekben az 
áldott pillanatokban formát ölt a lélek – mondta. 

Tóth Eszter felhívta a figyelmet a címre, amely – 
ahogy fogalmazott – egyben szimbolikus, direkt és 
elvont. – Az „Amindenit” az elégedetlenség és a min-
denre nyitottság keveréke – tette hozzá. 

A kiállítás február 27-éig tekinthető meg a Mester 
utca 5. szám alatti Pincegalériában.

V. H.



Ferencváros 13Kultúra

A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAjÁNLójA

amit eddig nem tudott a Vatikánról
A pápai államról, annak közigazgatásáról és mindenna-
pi életéről árult el kulisszatitkokat a világjáró Horváth 
Edit a Mindentudás Akadémiája szemináriumán. Az 
európai királyi családok sosem hallott titkait is felvillan-
tó előadássorozat ezúttal a teokratikus monarchiát hozta 
közelebb a közönséghez.

A 0,44 négyzetkilométer területű Vatikán nem volt mindig 
egységes állam: sokáig a pápaság és a német-római császárság 
között évszázadokon át folyó harc egyik tétje volt. – 1922-ben 
maga Benito Mussolini határozta el, hogy rendezi a miniállam 
sorsát – lepte meg közönségét az előadó. Végül 1929. febru-
ár 11-én aláírták az Apostoli Szentszék és Olaszország között 
kötött lateráni egyezményt, melynek eredményeként létrejött a 
Vatikánvárosi Állam. 

A Róma szívében fekvő Vatikánvárosban pápai rezidencia, 
közigazgatási hivatal, a svájci gárdisták laktanyája és a vati-
káni sajtó épülete veszi körbe a Szent Péter-bazilikát, de 
találhatunk postát, gyógyszertárat, bankot és színházat is a 
miniállamban. Területének felét különböző stílusban épült 
pápai kertek teszik ki, ahová a látogatók csak előzetes 
regisztráció után léphetnek be. A Vatikánba érkező 
magas rangú vendégek – repülőtér híján – a bazi-
lika kupolája mögötti helikopter-leszállópályára 
érkeznek meg.

A Szent Péter-bazilika építése 1506-
ban kezdődött, a munkálatok 100 évig 
tartottak. A Szent Péter apos-
tol sírjára épített bazilika 
132 méter magas kupo-
lájával és 60 ezer fős 
befogadóképességével 
a világ egyik legna-
gyobb belső terével 
rendelkező építmé-
nye. A sírhelye fölötti, 
20 méter magas balda-
chin 62 tonna bronz-
ból készült, alatta csak 
a pápa pontifikálhat 
misét. Történelmi ér-
dekesség, hogy az 

1972-es pünkösdi zarándoklat alkalmával egy magyar származá-
sú geológus, László Tóth egy kalapáccsal nekirontott Michelan-
gelo Pieta című, felbecsülhetetlen értékű márványszobrának, 

és 15 ütéssel leverte Szűz Mária orrát és ujjait. Azóta csak 
golyóálló üvegen keresztül lehet megcsodálni az alkotást. 

A Vatikánban a rendvédelmi szervek sem átlagosak. A 
130 fős rendőrség tagjai kizárólag 21–24 év közötti 
katolikus férfiak lehetnek, akik megadják a módját 
a járőrözésnek: tunningolt Renault autókkal, Ducati 

motorokkal járnak, és Armani egyenruhában 
feszítenek. A rendfenntartók sorába tartozik 

a szintén 130 fős gyorsreagálá-
sú terrorelhárító 
egység, valamint 
a pápa személyes 
testőrsége, a Sváj-
ci Gárda, amely 
1506 óta védi Jé-
zus Krisztus földi 
helytartóját. Ha 
mégis támadás 
történne, a bazi-
lika alatti kismet-
róval menekítik ki 
az egyházfőt.

T. D.

LEGO Játszóház és börze
Február 20. 9.00
Belépő: 300 Ft

Baba-mama börze
Baba-, gyerekruha- és játékvásár
Február 20. 9.00
A belépés díjtalan!

Strófa Trió vers-zene klub
Február 20. 18.30 
Belépő: 600 Ft

„Farsangi parádé”
A Ferencvárosi Művészetkedvelők 
Társaságánakbáli rendezvénye
Február 26. 15.00
Zenél: Tarnai Ágnes
Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek
Belépő: 700 Ft

FMK GYERMEKSZÍNHÁZ
MOSOLYGÓ ALMA BÉRLET 
Március 1., kedd 10.00
Hamupipőke 
zenés mesejáték, a Tihanyi Vándorszínpad 
előadása

CSENGŐ BARACK BÉRLET 
Március 2., szerda 10.00        
Ágacska
zenés mesejáték, a Nevesincs Színház 
előadása
A bérlet ára: 1700 Ft/3 alkalom 
A jegy ára: 800 Ft
Az előadások helyszíne: Ferencvárosi 
Művelődési Központ színházterme 
(1096 Budapest, Haller u. 27.) 
Bérletigényüket Arapovicsné Kiss Ágnes 
művelődésszervezőnél jelezhetik 
a +36/1/476-3423-as és a 06/20/498-0046-
os telefonszámokon.
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Medvenap a Kicsi Bocs Óvodában
Hagyomány, hogy a február 2-ához legközelebb eső pénteken 
családi napra várja vissza egykori növendékeit az Erkel utcai 
intézmény. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a legismer-
tebb tradíció a medvék viselkedésének megfigyelése: ha kijön a 
barlangjából és meglátja árnyékát, akkor visszamegy folytatni 
téli álmát, mert sokáig tart még a hideg. Ehhez kapcsolódóan 
rendez évről évre Medvenapot Belső-Ferencváros egyetlen óvo-
dája, a Kicsi Bocs Óvoda.

Nagyné Dobó Erika intézményvezető elmondta, számukra az 
óvoda születésnapja mellett ez az esztendő másik nagy esemé-
nye, amelyre előtte állatkerti, vadasparki, vagy éppen könyvtári 
látogatással, medvékkel való ismerkedéssel, kézműves foglalko-
zásokkal készülnek. Ez, a tavaszváró ünnep egyben az óvodá-
hoz kötődő szervezetnek, A Gyermekek Egészséges Fejlődéséért 
Alapítványnak is a napja, amelyet a családokkal közösen ünne-
pelnek. A gyerekek színházi előadással és néptáncbemutatóval is 
készülnek, melyet a Ferencvárosi Művelődési Központban mu-
tatnak majd be április 8-án.

Az idei Medvenap programjai közül a legnépszerűbb talán a csil-
lámtetoválás és az arcfestés volt, de állandó volt a nyüzsgés az 
akadálypályán, a felajánlásokból összeállított büfében, a vásárban 

és a kézművesteremben is, ahol gyöngyfűzéssel és papírhajtoga-
tással várták az óvónők a gyerekeket. Természetesen a farsangi 
hangulatnak megfelelően tombolajegy és zsákbamacska is kapha-
tó volt. A látogatókat mind a nyolc csoportban színes teremdíszí-
tések fogadták.               M. K.
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Színháztörténeti vetélkedő
A tavalyi nagy siker után a Nemzeti Színház ismét meghirdeti 
középiskolásoknak szóló internetes vetélkedőjét. A versenyre 
10. és 11. osztályos tanulókból álló, négyfős csapatok és felké-
szítő tanáraik jelentkezhetnek 2016. február 28-áig. A vetélke-
dő négyfordulós, az első három forduló feladatait az interneten 
kell beadni, a negyedik forduló a legjobb négy csapat részvé-
telével júniusban, a Nemzetiben zajlik majd. Az idei megmé-
rettetés vezető témája Vörösmarty műve, a Csongor és Tünde.  

A feladatok a Nemzeti Színház történetével kapcsolatosak, 
előtérbe helyezve – de nem kizárólagosan – a Csongor és 
Tünde előadást. A feladványok megoldása egyszerre igényel 
színháztörténeti kutatást, kreativitást, valamint informatikai 
ismereteket (szövegszerkesztés, prezentáció és videokészítés, 
képszerkesztés, Facebook).

A vetélkedő zsűrijét a Nemzeti Színház művészei: Bánsági 
Ildikó és Blaskó Péter Kossuth-díjas színművész, Bakos-Kiss 
Gábor színművész, valamint A. Szabó Magda, a teátrum stra-
tégiai igazgatója alkotja.

A győztes csapatok táblagépeket, könyvutalványokat, szín-
házbérleteket nyernek, az első helyezett csapat iskolájába pedig 
egy tanítási napra „kitelepül” a Nemzeti Színház: próbákkal, a 
színészek focicsapatával, smink- és fodrászbemutatókkal, elő-
adásokkal, valamint rendhagyó irodalom órákkal.

A csapatok február 28-án éjfélig jelentkezhetnek, az első for-
duló feladatait február 29-én 8 órakor publikálja a Nemzeti.

A vetélkedőről minden tudnivalót a nemzetiszinhaz.hu/
vetelkedo oldalon lehet megtudni.
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GONDOSKODó FERENCVÁROS

tisztelt Közös Képviselő asszony/úr!
Ezúton meghívom Önt és a Számvizsgáló 
Bizottság elnökét a Közös Képviselők Klub-
jának 12. ülésére, mely 2016. február 18-án 
(csütörtök) 18 órakor a Vendel Irodaházban 
(Vendel u. 11.) kerül megrendezésre.
Napirend: 
1. Társasházak tűzvédelmi dokumentáció-
ja – aktualitások. Vendég: Ilyés Viktor tű. 

szds., a Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Hatósági Osztályának főelő-
adója és Karas János tű. alezr., a IX. kerü-
let tűzoltóparancsnoka
2. A jelzálogjog bejegyzésének új szabályai
Vendég: Dr. Kasza Mónika, Ferencváros 
Önkormányzata Hatósági Irodájának iroda-
vezetője.

Részvételi szándékát kérem, jelez-
ze a sebestyen.agnes@ferencvaros.hu 
e-mail címen, vagy telefonon (06/1/215-
1077/202-es mellék) Sebestyén Ágnesnek.
Számítok segítő közreműködésére!
Tisztelettel:

dr. Bácskai János polgármester

tájékoztató az élelmiszer-támogatással kapcsolatban
Ferencváros Önkormányzata húsvéti élelmiszer-támogatásban 
részesíti azt a Budapest IX. kerületben állandó bejelentett lakó-
hellyel rendelkező és életvitelszerűen Ferencvárosban tartózkodó 
lakost, aki már betöltötte, illetve az idén tölti be 70. életévét, va-
lamint azt a családot, ahol négy vagy több gyermeket nevelnek. 

A kérelmeket 2016. március 31-éig lehet benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatainál (Bakáts tér 14., Lenhossék 
u. 24–28., Toronyház u. 3/B, Ecseri út 19.), ahol a szükséges 
formanyomtatványok is elérhetők.

A támogatás iránti kérelem formanyomtatványa letölthető Fe-
rencváros honlapjáról is.

A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve egy 
nyilatkozatot arról, hogy életvitelszerűen a IX. kerületben lakik, 
valamint arról, hogy gyermekeit saját háztartásában neveli.

A támogatás összege személyenként, illetve gyermekenként 
egységesen 5000 forint, ami igény szerint folyószámlára történő 
utalással vagy postai úton kerül kifizetésre.

Dr. Bácskai János polgármester

Baranyi Krisztina  (Együtt)

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

Fröhlich Péter (Fidesz–KDNP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)

Gyurákovics Andrea, 1. evk. (Fidesz–KDNP)

Intzoglu István, 11. evk. (Független)

Jancsó Andrea Katalin (LMP)

Kállay Gáborné, alpolgármester

Pál Tibor (MSZP)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)

Szilágyi Zsolt (JOBBIK)

Mészáros László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)

    KÉPVISELŐI FOGADóóRÁK

Minden hónap utolsó 
csütörtökén 12–16 óráig a 
Polgármesteri Hivatalban 
(I. em. 24.). Minden hónap 
második csütörtökén 
17–18 óráig a József Attila-

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

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

Minden hónap második kedd 12–14 óra. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B), ill. egyez- 
tetés alapján. Telefon: 06/20/513-0779

Fogadóóra egyeztetés alapján. 
Tel.: 06/20/942-5266

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

Minden hónap első hétfőjén 
16–18 óráig. 
Helye: Fidesz-iroda, Lónyay u. 48.  
(Bakáts utca sarok)

Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig, illetve 
előzetes bejelentkezés alapján. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat (RÖNK) 
iroda (Toronyház u. 3/B). Telefon: 06/20/921-0943

Minden hónap második keddjén. 
Bejelentkezés: telefonon 
(06/20/526-4808) és e-mailen 
(jancso.andrea@ferencvaros.hu).

Minden hónap második 
hétfőjén 16.30–18.30 óráig. 
Helye: Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14. II. 
emelet 38. 
Bejelentkezés az Ügyfél-

szolgálati Irodákon (IX., Bakáts tér 14. vagy To-
ronyház utca 3/B) személyesen a hónap minden 
munkanapján, ügyfélfogadási időben.

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

Helyszín: FMK vagy az Ecseri út 19. 
szám alatti Ügyfélszolgálati Iroda.
Előzetes bejelentkezés alapján: 
06/20/975-8262

Fogadóóra előzetes egyeztetés alap-
ján. Elérhetőség: 06/70/707-9105

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

Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.  
Telefon: 
06/20/279-7025,  
e-mail: 
vas.imre@fidesz.hu

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő 

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)

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

Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (Fidesz–KDNP)

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

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)

Előzetes egyeztetés alapján. 
Bejelentkezés: 06/20/969-8849 
Helye: Köztelek u. 2.

Zombory Miklós, alpolgármester 

Minden hónap második csü-
törtök 17.30–19 óráig, helye: 
Bakáts téri általános iskola. 
Alpolgármesteri fogadóóra: 
minden hónap harmadik 
csütörtökén 16.00–18.00 

óra, helye: Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér 14., 
II. emelet 38. Bejelentkezés az ügyfélszolgálati 
irodákon (IX., Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 
3/B) személyesen a hónap minden munkanapján, 
ügyfélfogadási időben.
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Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Leotard Albert Zoltán
(2015. szeptember 18.)

Berei Rozália
(2015. október 30.)

Nyalka Sára Gréta 
(2015. augusztus 14.)

Ványi Orsolya 
(2015. szeptember 9.)


