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Megalakult az FTC felnőtt női 
vízilabdacsapata, amely elindul  
a rövidesen kezdődő első osztályú 
bajnokságban.

FeSztivál  
A FEGYIÖK által szervezett Ifi 
Feszten bemutatkozott Bregyán  
Sára, Ferencváros új ifjúsági 
polgármestere. 8

Már igényelhető a Ferencvárosi Karácsonyi Támogatás. Részletek a 15. oldalon.

Ismét egy Márai-darab bemutató-
jára készülnek a Pinceszínházban. 
A Varázs című előadást  
októbertől játsszák.

premier  
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Nem csupán lehetőség,  
ok is volt a mulatságra a lakótelepen
Izgalmas sport- és gyerekprogramokkal, süteményversennyel, valamint kiváló koncertekkel szórakoztatta az önkor-
mányzat a József Attila-lakótelepen élőket szeptember második hétvégéjén a Nagyjátszótér melletti parkban.  
Az eseményen bejelentették, hogy biztosan nem épül semmilyen autóút a Kiserdőn keresztül, valamint azt is,  
hogy hamarosan elkezdődnek a „Mi lakótelepünk” projekt lakossági fórumai.

A Ferencvárosi Lakótelepi Mulatság szep-
tember 8-án délelőtt a felújított Nagyjátszó-
tér hivatalos átadásával kezdődött. A közön-
ség az új játékok és megújult közlekedőutak 
mellett megtekinthette „Az én játszóterem” 
rajzpályázat szabadtéri tárlatát is. Bácskai 
János polgármester a Nagyjátszóteret a la-
kótelepén élő gyermekes családok második 

otthonának nevezte, melynek léte örömteli 
közügy. A több mint egyhektáros területet 
Ferencváros Önkormányzata egy év alatt, 
három ütemben, csaknem hetvenmillió fo-
rintból újította fel. A városvezető bejelen-
tette: ötletbörzét indítanak azzal a céllal, 
hogy a környékbeliek a jelenleginél szebb 
és tartalmasabb nevet találjanak a közked-

velt parknak. Ezután Vas Imre országgyűlési 
képviselővel, Sajó Ákossal, a József Atti-
la részönkormányzat elnökével, valamint  
a megjelent gyerekekkel közösen – szalag-
átvágással és lufifelengedéssel – átadták  
a megújult játszóteret.

Folytatás a 2. oldalon

fotó: Mészáros Gábor / FMKéptár
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Folytatás a címlapról

A délután a nyúldombi sportnap versenyeivel telt, majd a Katáng 
zenekar gyermekkoncertje avatta fel a nagyszínpadot. Az esti bulira 
meghívott Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar fellépése előtt a pol-
gármester köszöntötte a mulatozókat. Beszédében arra emlékeztetett, 
az első lakók 60 éve költöztek a József Attila-lakótelepre, ahol az-
óta olyan közösség épült, amely 
törődik saját sorsával, óvja és 
fejleszti környezetét. – Ferenc-
város 225 esztendős, melynek 
büszke tagja a főváros legzöl-
debb, legvirágosabb lakótelepe, 
a gyermekes családok szeretett 
otthona – mondta el a kerület 
vezetője, aki épp ezért arra kér-
te az itt élőket, hogy vegyenek 
részt a lakótelep jövőjéről szóló 
diskurzusban is. 

Erről szólt szombaton a „Mi 
lakótelepünk” program elindí-
tása is. A lakók a Csigaparkban 
kihelyezett sátrakban ismerked-
hettek meg a lakótelep teljes 
megújítására kiírt építészeti 
tervpályázat győztes pályamun-
káival, és közvetlenül tehettek 
fel kérdéseket, illetve mondhattak véleményt a kerület főépítészé-
nek, Szűcs Balázsnak. A szakember és a polgármester egy pop-up 
fal segítségével a nagyszínpadon is szemléltette a terveket, majd a 
főépítész elindította az online és offline szavazást arról, hogy ezekből 
mi valósuljon meg, és mi nem. – A közösségi tervezés lényege, hogy 
ne épüljön semmi olyan, amit a lakók nem szeretnének – jelentette 
ki a városvezető. Bácskai János lapunknak elmondta, várhatóan 
október közepén – kilenc témakörben – megkezdik a lakótelep 
megújításával kapcsolatos lakossági fórumok megtartását is.  

Szombaton a családosoké volt a főszerep: a Nagyjátszótéren és a 
nagyszínpadon egymás követték a színes programok. A közönséget 
sportbemutatókkal, tánciskolák, tornászok és harcművészeti csopor-
tok produkcióival nyűgözték le. A rendezvényen rengeteg szabadtéri 
játékot vonultattak fel, a trambulinra, a kisvasútra és a körhintára 
ingyen is fel lehetett szállni. A kavalkádban elfáradt fesztiválozó-
kat kézműves sörök és grillételek frissítették fel. A mulatságra a 
Magyar Honvédségi is kitelepült: bárki beszállhatott harci szállító 
járműveikbe, de különféle lőfegyvereket is kézbe lehetett venni.  

Délután a kerületben élő nemzetiségek mutatkoztak be. A görög, 
a szlovák, a roma és a német nemzetiségek nemcsak zenéiket és 

táncaikat, de tradicionális konyhájuk remekeit is megosztották a 
nagyérdeművel. Később az Aranyszamár Bábszínház adta elő a 
gyerekeknek Pom-Pom meséit, majd a minden esztendőben nagy 
sikert arató Mydros zenekar koncertje hozta görögösen vidám han-
gulatba az ünneplőket. 

Az esti nagykoncert előtt a polgármester értékelte a hétvégét, 
aki szerint a megjelentek számából is látszik, hogy a lakótelepiek 
számára fontos a környék jövője. Megnyugtatta őket: a terület 

minden szépsége megmarad, sőt, 
a felújítás után még szebb lesz 
az otthonuk. Felszólalása után 
a színpadra hívta Kocsis Mátét, 
Józsefváros polgármesterét, a 
lakótelepet is magába foglaló 
6-os számú választókerület el-
nökét, aki egy jó hírrel érkezett. 
Elmondta, korábban felvetődött, 
hogy valakik a lakótelep tüdején, 
a Kiserdőn keresztül egy négysá-
vos autóút megépítését tervezik. 
A politikus közölte: idén nyáron 
Bácskai Jánossal közösen sokat 
dolgoztak azon, hogy megment-
sék a Kiserdőt az azt átszelni kí-
vánó úttól. Örömmel jelentette 
be, hogy ennek eredményeként 
biztosan nem épül ilyen, így a 
Kiserdőben megvalósulhatnak a 

békés kirándulóhely létesítéséről szóló önkormányzati tervek. 
A Lakótelepi Mulatság a P. Mobil utódzenekara, a Mobilmánia 

koncertjével zárult.              T. D.

Megválasztották  
a lakótelep legjobb sütijét
Idén is édes perceket okozott a zsűritagok és a közönség 
számára a Ferencvárosi Lakótelepi Mulatság hagyomá-
nyos süteményversenye. Ezúttal rekordrészvétel mellett 
zajlott a házibajnokság: kilenc környékbeli hobbicukrász 
készítette el kedvenc családi desszertjét. A pályaművek 
igen széles műfaji skálát öleltek fel, a zsűri asztala tren-
di Oreo kekszes nyalánkságoktól, hétköznapi sütiktől és 
királyi tortáktól roskadozott.

A Bácskai János polgármester elnökségével tevékenykedő zsűri az 
ízek harmóniáját, a sütemény állagát és külsejét egyaránt értékelte. 
Az ítészek közt foglalt helyet Nándori László, a Nándori cukrászda 
tulajdonosa, Hantos-Jarábik Klára, az FMK igazgatója, valamint 
Horváth Márton, a Szent Kereszt Plébánia káplánja.

Nándori László – akinek cukrászata két egymás utáni esztendőben 
nyerte el az év cukormentes tortája, tavaly pedig az év fagylaltja 
címet – annak örül a legjobban, hogy immár hagyománnyá vált 
a ferencvárosi sütiverseny, amely elsősorban a közösségépítésről 
szól. Úgy vélte, a zsűrinek igen nehéz dolga volt, hiszen csupa 
finomságot kóstolhatott. 

A vetélkedő végeredményéből kiderült, az egyszerűbb sütik sem 
indultak hátránnyal a bonyolultabb, ünnepi nyalánkságokkal szem-
ben, hiszen azokat ugyanolyan kihívás jól elkészíteni. Éppen ezért a 
díjátadón minden induló megkapta az önkormányzat, az FMK és a 
Nándori cukrászda közös ajándékcsomagját, amely egyebek mellett 
receptkönyvet, pólót és konyhai eszközöket rejtett. A győztes to-
vábbá belépőjegyeket is nyert a jubileumi, tizedik Nemzeti Vágtára.

Nem épül autóút a Kiserdőben, jelentette be Kocsis Máté, a VIII.  
és Bácskai János, a IX. kerület polgármestere
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Közösségépítő mulatság negyedszer
Az idei ősz sem múlhatott el Szüreti Mulatság nélkül a MÁV-Aszódi lakótelepen. A szeptember 16-án, immár negyedik 
alkalommal megrendezett eseményen – a hagyományokhoz híven – színes programokkal, remek koncertekkel és főző-
versennyel várták a városrész lakóit. 

Kérdésünkre Sajó Ákos, a körzet önkormányzati képviselője, a 
József Attila-lakótelepi részönkormányzat elnöke elmondta, a ren-
dezvény célja, hogy az infrastrukturálisan kevésbé jól ellátott, 
elszeparált Aszódi lakó-
telepen is megvalósul-
hasson a közösségépítés. 
Itt ugyanis nincs óvoda, 
iskola vagy közösségi 
ház, a lakóknak buszra 
kell szállniuk, hogy a 
József Attila-lakótelepi 
kulturális, szórakozá-
si lehetőségekkel élni 
tudjanak. Ezt ellen-
súlyozandó májusban 
a kicsiket gyereknapi 
programra, ősszel pedig 
a felnőtteket és a csalá-
dokat Szüreti Mulatság-
ra várják.

Az is elhangzott, hogy 
a rendezvény helyszí-
nén, a tavaly teljesen 
megújult, Sajó Ákos 
indítványára Madaras Józsefről elnevezett parkban hamarosan 
megkezdődik a futópálya kialakítása is. A képviselő megemlítette, 
hogy terítéken van a lakótelep közvilágítási és vízvételi problémá-
inak megoldása is.

A színpadi programok sorát Veres Robi, azaz MC/DC freestyle rap-
koncertje nyitotta meg, majd a Bokréta duó adott elő klasszikus és 
mai slágereket. Az eseményen a gyerekek számára idén is ingyenes 

volt az ugrálóvár, az arc-
festés, a lufihajtogatás, 
sőt, még a vattacukor 
is. A felhőtlen szóra-
kozáshoz a szervezők 
kézműves foglalkozá-
sokkal, illetve csocsó- és 
pingpongasztalokkal is 
hozzájárultak. Ez évben 
először a ferencvárosi 
rendőrkapitányság is 
részt vett a mulatságon, 
a legkisebbek kívül-be-
lül megcsodálhattak egy 
valódi rendőrautót.

A paprikáskrumpli-
főző versenyen idén öt 
ötfős csapat indult, a 
legízletesebbnek a Feri 
és a haverok elnevezé-
sű team étele bizonyult. 

A mulatság 18 órától Gulyás Szabina és zenekara fellépésével 
folytatódott. A remek hangulatú „szüreti házibuli” közönségét a 
csendesen szemerkélő eső sem tudta hazakergetni, a jelenlévők 
késő estig ropták a táncot.            M. K.

A zsűri külön dicséreteket is bőkezűen osztogatott. Nagy sikert 
aratott például a manapság érdemtelenül elfeledett szilvalekváros 
bukta, Hantos-Jarábik Klára pedig a 18 éves Nagy Sándort méltatta, 
amiért fiatalember létére citromos tányérdesszertje tökéletesíté-
sére szánta hétvégéjét. A különdíjat Kicsi Hajnal keze nyomán 
az étcsokis bagolytorta nyerte el, amelyhez a Nándori cukrászda 
és a Pinceszínház ajándéka is járt. A harmadik helyet a mezőny 
legfiatalabb versenyzője, a 11 éves Bujka Liza szerezte meg megy-

gyes-mákos süteményével. Ezüstérmes Varga-Magyar Kata lett, 
akinek levendulás trüffeltortája „egyenesen a polgármester szívébe 
talált”. Bácskai János – akinek bevallottan ez az édesség volt a 
kedvence – a versenyző bátorságát emelte ki, amiért a „zöld-fehér 
kerületben” lila színű tortát készített. Ezért „büntetésképpen” egy 
Fradi-meccsre szóló jegyet ajánlott fel neki. A lakótelep legjobb 
sütijének járó elismerést egy egyszerű uzsonnasütemény, Károlyné 
Zdenkó Ildikó meggyes-marcipános-mandulás-fahéjas virágszirma 
nyerte el. Nándori László szerint a győztes összetett, jól harmonizáló 
ízkombináción alapuló cukrászati remeket produkált.   

 T. D.

– Már a hatodik szilvalekávros buktát falja be,  
hagyhatna a többi zsűritagnak is valamit, kolléga úr!

Sikeres pályamunka

A lakótelep legjobb sütijét Károlyné Zdenkó Ildikó készítette
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Fesztiválozott az ifjúság
Nagy nyüzsgés és széles programkínálat várta azokat, akik szeptember 21-én részt vettek az ötödik Ifi Feszten. A Fe-
rencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) által szervezett eseménynek hagyományosan az FMK ad 
otthont. Bár az időjárás idén nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, a szervezők gondoskodtak a népes látogatósereg fog-
lalkoztatásáról és szórakoztatásáról.

A Ferencváros Önkormányzata által támo-
gatott, ám teljes mértékben a fiatalok által 
megrendezett fesztivál célja, hogy összehoz-
za a kerületi diákságot, lehetőséget biztosít-
son személyes ismeretségek kialakítására, 
ugyanakkor hasznos, tartalmas programokat 
kínáljon. 

A különböző civil szervezetek standjai a 
Ferencvárosi Művelődési Központ frissen 
felújított aulájában álltak, a termekben szá-
mos interaktív foglalkozás kapott helyet, 
miközben a sakktermi kis- és nagyszínpa-
don igényes produkciók váltották egymást. 
A kisebb termekben többek közt póló- és 
bögrefestés, palacsintasütés, preventív célú 
részegszemüveg kipróbálása, hennatetoválás, 
számos társasjáték és ügyességi feladat várta 
az érdeklődőket. A tornateremben pedig rodeóbika, élő teke és 
pingpong szolgálta ki a fiatalok igényeit. Akinek ez sem volt elég, 
az ellátogathatott a főzőverseny helyszínére – idén pásztortarhonya 
volt a feladat.

Ferencváros frissen megválasztott diákpolgármestere, Bregyán 
Sára elmondta, idén is minden helyi iskolának küldtek meghívót, 
és az interneten is hirdették a fesztivált, ennek is köszönhető a 
magas, 600 fő körüli létszám. Kiemelte, az esemény erőssége a 

sokszínűség, hiszen a sportversenyektől a palacsintasütésen át a 
teaházig mindenki megtalálhatja az őt érdeklő programot. Fontos, 
hogy a fellépők között is túlsúlyban voltak a helyi tehetségek, így 
a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola kórusa is énekelt, de 
táncprodukciókat és koncerteket is láthattak a diákok.

Bregyán Sára, a korábbi alpolgármester Koch Katát váltotta az 
ifjúsági polgármesteri poszton, miután Kata elköltözött, és nem 
tudta tovább vállalni a tisztsé-
get. Kérdésünkre, hogy mivel 
jár Ferencváros diákpolgármes-
terének lenni, Sára elmondta: 
sok feladata és nagy felelőssé-
ge van – ahogy a FEGYIÖK-
öt irányító gárda minden tag-
jának. Elsődlegesen a csapat 
összetartásáért felel, de segíti 
Rapi István ifjúsági referens 
munkáját is, és legtöbbször ő 
a diákönkormányzat arca.

M. K.

Bregyán Sára, Ferencváros ifjúsági polgármestere

Nettó 130e Ft
havi alapkereset plusz
útiköltség térítés, plusz

egyéb juttatások! 
Könnyen betanulható

egyműszakos
szendvicskészítői munkakör

Budaörsön. 

Várjuk jelentkezéseiket 
a 06-20-510-7686-os telefon-
számon hétköznap 10–14 óra

között, illetve az 
info@khellfood.hu címen.
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Közös út, közös jövő
Hetedik alkalommal rendezte meg Ferencváros Önkormányza-
ta a gépjárműforgalom elől lezárt Napfény utcában az Európai 
Mobilitási Héthez köthető Autómentes Napot. A rendezvény 
ismét az egészség- és környezettudatosságról, és természetesen  
a szórakozásról szólt.

Enyhén szemerkélő esővel indult a nap 
szeptember 16-án, a zenés kutyashow mégis 
kicsalta az érdeklődőket a Napfény utcai 
rendezvényre. Kozma Zsuzsanna „FittMóka” 
elnevezésű családi tornáján a saját maga 
által írt és előadott dalokra mozgatta meg 
a résztvevőket. Az 1958-ban alakult – és 
már a Haller utcai FMK-ban is jelen lévő – 
Bartók Táncegyüttes „Érik a szőlő…” című 
táncházzal kedveskedett a lakótelepieknek. 
A Molnár Ferenc Általános Iskola „Molnár 
szöcskék” ugrókötélcsoportja ügyességé-
vel nyűgözte le a nézőközönséget, majd a 
monociklishow következett, amelyen Né-
meth Levente mutatta be, milyen bravúrokat 
lehet az egykerekűvel produkálni.

Görgényi Máté önkormányzati képviselő 
köszöntőjében kiemelte: az Európai Mobili-
tási Hét és az Autómentes Nap azzal a céllal 
jött létre 16 évvel ezelőtt, hogy felhívja a 
kontinens lakóinak figyelmét a motorizá-
ció által megjelenő problémákra (környe-
zetszennyezés, parkolási gondok), illetve 
alternatívát kínáljon az autós közlekedéssel 

szemben. A Városfejleszté-
si, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizott-
ság elnöke hangsúlyozta, a 
Föld egy nagyon törékeny 
biológiai környezet, me-
lyet közös munkával kell 
megőriznünk. 

Az esemény idején 
ugrálóvár, karikatúraraj-
zolás, mászófal, fogápolási tanácsadás, 
szódásinasképzés, ökokézműveskedés és 
kreatív ruhatervezés várta a látogatókat. A 
Magyar Madártani Egyesület madarász-
foglalkozást tartott a „Madarak városa 
Ferencváros” programhoz csatlakozva, a 
gombfoci-bemutatón pedig sok apuka és 
nagypapa idézte fel gyerekkora népszerű 
játékát, megmutatva azt az ifjabb generá-
ciónak. A kicsik egy mobil-KRESZ-park 
használatával tanulhatták meg a biztonsá-
gos közlekedés szabályait, és ismét nagy 
sikernek örvendett az óriásbuborékshow is. 
Természetesen nem maradhatott el a méltán 

népszerű bolhapiac sem, ahol használt, ám 
még használható ruhák és egyéb tárgyak 
cseréltek gazdát néhány száz forintért. A 
korábbi esztendők gyakorlatának megfe-
lelően a veszélyeshulladék-gyűjtés szintén 
elérhető volt a rendezvényen.

Az Autómentes Nap programját az 1967-
ben alakult Főnix zenekar koncertje zárta, 
amely Máté Péter legismertebb dalait hozta 
el a lakótelepre.

A szervezők köszönetet mondanak a Nap-
fény utcai SPAR áruháznak is, az esemény 
lebonyolításához nyújtott segítségért.

(forrás: ferencvaros.hu)
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Toyota M5, Dél-Pest Autócentrum Kft. 
1097 Budapest, Gyáli út 42. 

Telefon: +36 1 348 4070, 
www.toyotam5.hu

Ajánlatunk 2017. augusztus 18-tól visszavonásig megkötött vevőszerződésekre érvényes a feltüntetett modellek esetében. A Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó kamatozású zártvégű 
pénzügyi lízing kalkulációja, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. A kalkulációk részletei: futamidő – 3 év, kezdőrészlet - a bruttó 
vételár 35%-a, maradványérték (utolsó kiemelt részlet) – Auris TS 2017: 2.370.000 Ft; Corolla: 2.132.000 Ft; Verso: 2.426.000 Ft; C-HR: 2.646.000 Ft. A THM meghatározása az aktuális 
feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A casco 
biztosítás díja előre nem ismert, így azt a THM nem tartalmazza.A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, annak célja a figyelemfelkeltés, a Toyota Pénzügyi Zrt. a kondíciók változtatá-
sának jogát fenntartja. Az ajánlat más központi kedvezménnyel nem összevonható. A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.

Mit tegyünk, ha kínoznak az ételek?
A Törődjön többet egészségével! című előadássorozat évadnyitó találkozóján Mosó Attila fitoterapeuta nem csupán  
az ételallergia és az ételintolerancia közti különbséget tisztázta, de fényt derített az ételérzékenységek okaira, illetve 
kezelési lehetőségeire is.

A VitaHelp Egészségközpont vezetője bevezetőjében elmondta, 
az ételérzékenység kétféleképpen nyilvánulhat meg aszerint, hogy 
a szervezet reakciójában részt vesz-e az immunrendszer, vagy 
sem. Utóbbi esetben a kellemetlen tüneteket külső hatások okoz-
hatják: ilyen lehet az enzimhiányos állapot (például laktóz- vagy 
fruktózintolerancia), a kémiai hatások, a toxinok, a lebontási zavar 
vagy az emésztőrendszeri betegség. Ezek közül a legtöbb gondot 
a laktózintolerancia okozza: a világ népességének 75 százaléka 
(!) küzd tejcukorbontási problémákkal. A szakember bevallotta, 
nincs jó véleménye a tehéntejről, ugyanis azt szerinte nem emberi 
fogyasztásra „találták ki”. Azt viszont elismerte, hogy vannak olyan 
tejtermékek, amelyek kevésbé terhelik meg az emésztőrendszert. 
Arra is figyelmeztetett, ha fény derült az ételintoleranciára, ne 
kísérletezgessünk az adott étel fogyasztásával vagy enzimtab-
letták szedésével, egyszerűen hagyjuk ki a problémás táplálékot 
étrendünkből. 

Az ételallergia (IgE típus) az immunreakciót kiváltó érzékenysé-
gek egyik fajtája. Ide tartozik például a jól ismert mogyoróallergia, 
amely kis mennyiség bevitele után is gyorsan súlyos tüneteket vált 
ki. Ha a beteg viszketést, fulladást tapasztal, azonnal orvoshoz kell 
fordulni, mert akár halálos kimenetelű anafilaxiás sokkot is kaphat. 
Az ételallergia mechanizmusa nagyon hasonló a pollenallergiához, 
ezért gyakran járnak együtt, illetve erősíthetik egymás hatását. Ez 

a fajta érzékenység általában a gyomorban, a bélrendszerben, a 
nyálkahártyán, a bőrön és a légutakban okoz gondokat. Az ételal-
lergiák európai toplistáját a glutén vezeti, majd a rákok, a tojás, a 
halak, a földimogyoró, a szója, a tej, a magvak, a zeller, a mustár, 
a szezámmag, valamint a borászatban, illetve a konzerviparban 
használt kén-dioxid következik.

Az ételintolerancia (IgG típus) az immunválaszt kiváltó ételér-
zékenységek másik fajtája. Ez is allergiás reakciót jelent, azonban 
csupán a nagy mennyiségben, gyakran fogyasztott ételeknél jelenik 
meg. Ebben az esetben az étkezés és a tünetek megjelenése között 
sok idő telik el, így nehéz beazonosítani a kiváltó élelmet. Általában 
nem okoz súlyos panaszokat, ám azok jelentősen ronthatják a köz-
érzetet, az életminőséget (fáradtság, levertség, gyakori gyulladásos 
betegségek, lassú gyógyulás, hajhullás, ekcéma, emésztőrendszeri 
bajok). Sajnos az ételintolerancia is a lakosság 60–70 százalékát 
érinti, gyanú esetén teljes körű kivizsgálás szükséges, hiszen az 
anyagcserezavaroktól a tápanyaghiányon át a funkciózavarokig 
rengeteg, nehezen beazonosítható szimptómát produkálhat. A 
fitoterapeuta arra kérte közönségét, ha már kiderült az érzékenység 
miértje, szakembert kérjenek fel az új étrend kialakítására. Vége-
zetül türelemre is intette a hallgatóságot, ugyanis a diéta általában 
3 hónap múlva érezteti hatását.

T. D.
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Briliáns, arany, ezüst, boros-
tyán felvásárlása extra áron!
Dinasztiánk harmadik gene-
rációja vagyok. Hiszem, hogy 
a tisztességes magatartásnak 
van jövője! Bp., XI. ker., Fehér-
vári úti Csarnok, földszint, vi-
rágsor (Porcelán-Ezüst Üzlet).  
Tel.: 209-4245.

Szabó Balázs vállalja kémények 
belső marását, bélelését teljes körű 
ügyintézéssel. 06/20/264-7752.

gyáli kontAktlenCSe-
GYÁRBA BETANÍTOTT DOL-
gozÓkAt kereSÜnk 12 órás 
munkarendbe! Bruttó 810–900 
Ft órabér + 40% műszakpótlék 
+ 15 000 Ft Cafetéria. Ingyenes 
dolgozói buszjárat! Jelentkezés: 
06/30/338-2005 vagy allas7@
jobconcept.hu

rAktároSokAt kere-
SÜnk októbertől rövid és hosszú 
távra, Budapestre, a IV. kerületbe, 
műszaki termékek raktárába. Je-
lentkezés: 06/70/572-4464 vagy 
allas4@jobconcept.hu

EMELT SZINTŰ MATEMATI-
kAoktAtáS helyben 11–12. 
osztályos középiskolás fiatalok 
részére. Tel.: 06/20/459-9024; 
e-mail: educate@sznet.hu

APRÓHIRDETÉSAz egészségügy jövőjének 
letéteményesei
A Semmelweis Egyetem ferencvárosi és józsefvárosi campusain szeptember 2–7. kö-
zött tartották meg az Európai Orvostanhallgatók Egyesületének (EMSA) legnagyobb 
éves találkozóját. A záróünnepséget Zombory Miklós, a IX. kerület alpolgármestere 
nyitotta meg. 

A konferencián – amelyre húsznál is több ország-
ból 230 orvostanhallgató érkezett – a tréningek és 
csoportos foglalkozások mellett több, az európai 
régiót érintő téma is terítékre került, mint például 
a vakcináció, a fenntartható fejlődési célok és a 
különböző orvosi egyetemek tanrendje. 

A nemzetközi esemény csúcspontja az egye-
tem Nagyvárad téri elméleti tömbjében tartott 
záróünnepség volt, melyet Zombory Miklós 
nyitott meg. Ferencváros egészségügyért fele-
lős alpolgármestere reményét fejezte ki, hogy a 
külföldről érkezett hallgatók megtapasztalhatták 
a magyarok vendégszeretetét, és akár szakember-
ként, akár magánemberként később is visszalá-
togatnak hazánkba. Méltatta az EMSA szerepét, 
amely sokrétű tudáscserének ad teret, fejlesztve 
a Semmelweis Egyetem diákjainak nemzetközi 
kapcsolatait és tudományos teljesítményét is. Az 
alpolgármester saját jelszavával szólította meg 

a jövő orvosait: „Egy jól működő országnak három stabil pilléren kell nyugodnia: egészségügy, 
oktatás és szociális háló”. Hozzátette, a találkozó résztvevői az első és talán legfontosabb pillért 
képviselik, így tudniuk kell, a társadalom jelenét és jövőjét bízza rájuk. 

Az Európai Orvostanhallgatók Egyesületének tájékoztatója szerint a konferencia – a szervezet 
legfontosabb rendezvényeként – méltó lezárása volt az évnek. A jelenlévők az itt szerzett tudást, 
illetve tapasztalatokat hazaviszik, azokat alkalmazva pedig egy egészségesebb jövő felé mozdít-
hatják kontinensünket.          (forrás: ferencvaros.hu) 

Az érszűkület és a cukorbetegség együtt 
megsokszorozza az amputáció veszélyét
Magyarországon évente több mint négyezer lábamputációt hajtanak végre az alsó végtag érszűkülete miatt, holott  
a műtétek egy jelentős része megelőzhető lenne. Szeberin Zoltán, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika egyete-
mi docense hangsúlyozta, a fáradékony lábszárizomzat és a lassan gyógyuló seb vezértünetnek számít, ilyenkor érdemes 
mielőbb orvoshoz menni. Érszűkület szempontjából a dohányosok, illetve a 60 év felettiek különösen veszélyeztetettek.

– Mind az 1-es, mind a 2-es típusú dia-
béteszre jellemző, hogy mészlerakódás 
jelentkezik az érfalban, melynek nyomán 
alsó végtagi érszűkület alakul ki – mondta 
Szeberin Zoltán kiemelve, hogy a cukorbe-
tegség és az érszűkület együttes előfordulása 
– a megfelelő kezelések elmaradása esetén 
– sokszorosára növeli az amputáció kocká-
zatát. A szakember szerint már a legkisebb 
gyanú esetén is érdemes felkeresni a házi-
orvost, aki egy egyszerű pulzustapintással, 
illetve a panaszok alapján meg tudja hatá-
rozni, szükség van-e további vizsgálatokra. 
Amennyiben indokolt, érsebészhez vagy 
érbelgyógyászhoz irányítják az érintettet, 
ahol ultrahangvizsgálattal megnézik az erek 
állapotát. Van, hogy egyáltalán nincs teendő, 

ám az is gyakori, hogy a gyógyszeres keze-
lés megkezdése mellett döntenek. Amennyi-
ben ez sem elegendő, műtéti beavatkozást 
végeznek. Ezek egy része nyitott operáció, 
azonban ma már egyre elterjedtebb az egy-
napos beavatkozásként végzett, kevesebb 
szövődménnyel járó katéterezés.

A kezelés elmulasztása esetén egyre hosz-
szabb szakaszok záródhatnak el a verőerek-
ben, egyre komolyabb panaszokat okozva.  
A sebek el is fertőződhetnek, akár el is üsz-
kösödhetnek, illetve a páciens egyre rövi-
debb távot tud gyalog megtenni. Mindez oda 
vezethet, hogy végül nem lehet megmenteni 
a végtagot. Szeberin Zoltán hangsúlyozta, 
hazánkban emiatt évente mintegy 4400 lá-
bat vágnak le, és hozzávetőleg ugyanennyi 

kisebb amputációt hajtanak végre, utóbbiak 
többnyire a boka alatti részre terjednek ki.  

Az érsebész hozzátette, a 60 év felettiek, 
illetve a dohányosok különösen veszélyez-
tetettek érszűkület szempontjából, emellett 
az egészségtelen táplálkozás, a helytelen 
életmód és az elhízás is sokat ront az erek 
állapotán. Ezért azt tanácsolta, a magyaros 
étrend helyett a fehér húsokat, halakat, zöld-
ségeket, gyümölcsöket felvonultató medi-
terrán diétát részesítsük előnyben, emellett 
igyekezzünk az optimális testsúly elérésére 
és megőrzésére. Felhívta továbbá a figyel-
met a rendszeres testmozgás megelőzésben 
játszott szerepére is.

(forrás: Semmelweis Egyetem)
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Női vízilabda a Fradiban!
Sporttörténelmi pillanatnak lehettek tanúi azok, akik részt 
vettek az FTC vízilabda-szakosztályának legutóbbi sajtó-
tájékoztatóján. A zöld-fehérek vezetői bejelentették, hogy 
megalakult a klub felnőtt női pólócsapata, amely elindul  
a rövidesen kezdődő első osztályú bajnokságban.

A Ferencvárosi TC megalapítása után nem sokkal már pólóztak a 
klubban; a zöld-fehér vízilabdázók először 1910-ben lettek magyar 
bajnokok. Ezt azután még huszonegyszer megismételték, tizenhét 
alkalommal nyertek Magyar Kupát és hatszor nemzetközi kupát. 

A ’80-as évek elejétől a férfiak mellett a hölgyek is pólóznak 
Magyarországon, ám a Fradiban mostanáig nem. A fent említett 
eseményen azonban ország-világ megtudhatta: megalakult az FTC 
női vízilabdacsapata, amely nagy tervekkel vág neki a 2017/18-as 
évadnak.

Nyíri Zoltán, a klub operatív igazgatója elmondta, jó ideje gon-
dolkodtak azon, hogy legyen női póló is a Fradiban. A tervezgetést 
most tett követte, és nem is akármilyen! Már az is jelentős dolog, 
hogy a női vízilabdázók mezőnye a Ferencvárossal bővül, ráadásul 
egy olyan Ferencvárossal, amely több klasszist is felvonultat.

Amikor három éve Gerendás György szakmai igazgatóként visz-
szatért a zöld-fehérekhez, a szakosztályban elkezdtek külön foglal-
kozni lányokkal, ami szép reményekre jogosít fel a jövőt illetően. 
Ahhoz azonban, hogy a Fradi idén elindulhasson a bajnokságban, 
játékosokat kellett igazolnia.

Az újonnan alakult női gárdában olyan kiválóságokat láthat majd 
a közönség, mint a világbajnok Kisteleki Dóra, az Európa-bajnok 
Bujka Barbara és Kasó Orsolya, de jól cseng a „szakmában” Ármai 

Zita, Kövér-Kiss Réka, Gémes Alexa, Huszti Dóra és Illés Henrietta 
neve is. A folytatással kapcsolatban Gerendás György elmondta, 
néhány éven belül nagyrészt a saját utánpótlására támaszkodhat 
majd a Fradi. Ez is része annak a szisztematikus építkezésnek, 
amiről Nyíri Zoltán beszélt, és hogy a cél jó szakmai munkával 
eljutni a magyar bajnoki címig. Az első szezonban a négy közé 
kerülést szeretné elérni az FTC. A csapat edzője a korábbi Fradi-
kapus, Béres Gergely, aki jelenleg kapusedző és utánpótlástréner 
a férfiaknál.                     M. S.

Valóra vált remények
Az utánpótláskorú kajak-kenu mezőny egyik 
legrangosabb viadala évről évre az Olimpiai 
Reménységek Versenye. Idén a csehországi 
Racicében rendezték meg a sporteseményt. 
A Ferencváros harmadszor képviseltette 
magát ezen az erőpróbán, most először öt 
kajakossal. A fiatal fradisták nagyszerűen 
szerepeltek: a lányoknál Fekete Dorina K-1 
1000 méteren ezüst-, 500 m-en bronzér-

met szerzett, Rekop Gyöngyvér a dunakeszi 
Szabó Cintiával a K-2 200 m-es döntőben 
negyedikként zárt. A fiúknál Gergő Bálint 
és Csokor Erik K-2 500 m-en második lett, 
200 m-en és 500 m-en a négyes tagjaiként 
a negyedik helyen értek célba.

A legeredményesebb ferencvárosi kaja-
kosnak Keresztes Kristóf bizonyult. A 200 
m-es fináléban mindenkinél gyorsabb volt, 
a négyesben pedig Csokor Erikkel, Gergő 
Bálinttal és a KSI-ben kajakozó Nikodém 
Patrikkal végzett az első helyen.                (m)

Bravúr az atlétika csb-n
Az FTC atlétái még májusban kvalifikálták magukat a szeptemberi, Székes-
fehérvárott sorra kerülő csapatbajnoki döntőre. A zöld-fehérek a vártnál is 
jobban szerepeltek a fináléban: tizenkét együttes közül a 6. helyen végeztek, 
ezzel minden idők legjobb ferencvárosi eredményét érték el.

A csapatbajnokságon ugyanúgy versenyeztek egymással az atléták az egyes számokban, 
mint az egyéni viadalokon, ám ezúttal nem kaptak érmeket, hanem az eredményeik alapján 
pontokat gyűjtöttek egyesületüknek, a végső sorrend pedig az összesítés alapján alakult ki.
A döntő előtt Vágóné Solti Mária, a Fradi szakosztályvezetője azt nyilatkozta, mivel 
kevés a női atléta, a 10. hely lehet a reális, és már a nyolcadik pozíció is nagy bravúrnak 
számítana. A fehérvári fináléban egyedül az FTC és a Bp. Honvéd indult önállóan, a töb-
bi résztvevő a régiónként legerősebb klubok atlétáiból összeállított csapatként nevezett.  
A zöld-fehéreket 15 női és 24 férfi sportoló képviselte.

Nem okoztak csalódást, akiktől kiemelkedő eredményt várt a szakosztályvezetés. A 
fradisták négy első helyezést szereztek: Szabó László a 200 m-es síkfutásban, Galambos 
Tibor távol- és hármasugrásban, Huszák János diszkoszvetésben bizonyult a legjobbnak. 
Két-két második és harmadik helyet is elkönyvelhettek a ferencvárosiak Szabó László (400 
m-es síkfutás), Virovecz István (távolugrás), illetve Varga Dániel (400 m-es gátfutás) és 

Abdul Kevin Kristóf (magasugrás) ré-
vén. Ezen felül jó néhányan elérték az 
„olimpiai pontszerző” pozíciót, azaz a 
legjobb hat között végeztek.

Az egyes versenyszámok után össze-
adott pontok alapján a Debreceni SC 
SI-Nyíregyházi Sportcentrum meg-
védte bajnoki címét, a Ferencváros 
pedig kellemes meglepetést okozva 
a 6. helyen zárt. Ilyen jó eredményt 
még soha nem ért el csb-n az FTC, 
tehát atlétáink sporttörténelmet írtak.

ms.Galambos Tibor 
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Újabb három évig együtt
Napjainkban minden sportágban nagyon fontos, milyen az anyagi 
háttere egy gárdának, mert ez döntően befolyásolja szereplését.  
A Ferencváros női kézilabdacsapatának 2011 óta a vasúti árufuva-
rozással foglalkozó Rail Cargo Hungária Zrt. a névadó szponzora, 
és a szeptember közepén kötött megállapodás értelmében 2020-ig 
az is marad.

A Fradi női kézilabdázóinak 2011-től névadó támogatója a Rail Cargo Hungá-
ria Zrt., ez idő alatt a zöld-fehérek az első szezon bronzérme után öt ezüst- és 
egy aranyérmet szereztek a magyar bajnokságban, négyszer voltak kupa-
döntősök, idén meg is nyerték a serleget. A nemzetközi porondon 2011-ben 
és 2012-ben elhódították a Kupagyőztesek Európa-kupáját, a legutóbbi két 
évadban negyeddöntőbe jutottak a Bajnokok Ligájában.

Az újabb, három évre szóló szponzori szerződést Kovács Imre, a Rail Cargo 
Hungária Zrt. igazgatóságának elnöke és Kubatov Gábor, a Ferencváros 
elnöke írta alá a népligeti Sportcentrumban. A fuvarozó cég első embere 
elmondta, az eddigi sikerek igazolják a hat évvel ezelőtti döntés helyességét, 
a Rail Cargo Hungária pedig büszke arra, hogy névadó szponzorként a csapat 
mellett állhat. Az együttműködés a jövőben is a közös értékeken alapul, ezek 
az eredményesség, az elkötelezettség és a küzdeni tudás a célokért.

A női kézilabdázókhoz kapcsolódó kiemelkedő hír még, hogy vállműtétje 
után a közelmúltban elkezdte az edzéseket Szucsánszki Zita, a Fradi klasszis 
irányítója, ám a pályára való visszatérésére azért még várni kell.

M. S.

Tornagyőzelem Újpest-veréssel
Az FTC negyedszer rendezte meg a Népligeti Sportközpontban az Albert  
Flórián Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgótornát. A 2008-as születésű gyere-
kek vetélkedését a Ferencváros csapata nyerte meg.

Annak idején a Császár, azaz Albert Flórián a 9-es mezben futballozott, ezért az induláskor 
az volt a koncepció, hogy kilencéves gyerekek számára hirdetik meg a tornát. Amint azt  
ifj. Albert Flórián elmondta, fontos, hogy már ebben a korban nemzetközi ellenfelekkel 
csapjanak össze a srácok, mert így megismerhetnek másképp focizó csapatokat is.

A 2017-es tornán az elődöntőben a Pécset megverő házigazdák mellett az Újpest együt-
tese jutott a fináléba. A zöld-fehéreket a lehetséges győzelem mellett az is motiválta, hogy 
visszavágjanak a csoportkörben elszenvedett 1-0-ás vereségért. A nemes bosszú parádésra 
sikeredett, a Fradi fiataljai 6-2-re nyertek az újpestiek ellen, és otthon tartották a serleget.
Az Albert-tornán győztes, Deák Zsolt edzette Ferencvárost a következő sportolók alkot-
ták: Szepessy Máté, Patyó Milán, Gólik Benjámin, Sas Bálint, Kőszegi-Hoffmann Dániel, 
Vágvölgyi Sándor, Babos Bendegúz, Wébel Máté, Abaházi Demeter, Kertes Barnabás, 
Horváth Dénes. A gólkirálynak járó Albert-díjat Kőszegi-Hoffmann Dániel érdemelte ki.

(ms)

egy hétvége, 19 érem
A közelmúltban két rangos erőpróbán is remekeltek a Ferencváros ifjú birkó-
zói a Felvidéken. A zöld-fehérek ismét igazolták, hogy kitűnő szakmai munka 
folyik a klubban.

Először Révkomáromban, a XV. Kúr Géza-emlékversenyen léptek szőnyegre a fradisták, 
és hat súlycsoportban szereztek érmeket. Első lett Mizsei Bátor (29 kg), Scheuring Márton 
(40 kg), Vajó Vajk (44 kg), második helyezést ért el Mizsei Zoltán (33 kg), Scheuring Vilmos 
(40 kg), Toplak Zoltán (44 kg), Bíró Endre (52 kg) és Lukács András (59 kg), harmadikként 
Toplak Barna (33 kg) zárt. A csapatversenyben az FTC ezüstérmes lett.

Másnap Gútán szerepeltek a ferencvárosiak egy nemzetközi viadalon. Ezúttal is „po-
tyogtak” az érmek: aranyat szerzett Scheuring Vilmos (40 kg) és Váradi Zsolt (68 kg), 
ezüstöt Mizsei Zoltán (35 kg) és Toplak Zalán (44 kg), bronzot pedig Mizsei Bátor (27 
kg), Toplak Barna (32 kg), Scheuring Márton (44 kg) és Lukács András (68 kg). A gárda 
itt a harmadik helyen végzett.

(m)

Babost megműtötték
Az augusztus végi Universiadén a korlátról 
való leugráskor elülső keresztszalag-szaka-
dást szenvedett Babos Ádám, a Ferencvá-
ros többszörös bajnok, válogatott tornásza. 
A 25 éves sportolót nemrég megműtötték, 
az operáció jól sikerült.

Babos már a kórházban elkezdte a gyógy-
tornát, majd egy hét fekvés után otthon 
folytatta a rehabilitációt. Ilyen sérülést kö-
vetően hónapokig tart, mire az ember újra 
edzhet. Ádám úgy számol, hogy jövő év 
elején térhet vissza a tornaterembe. Eleinte 
csupán felsőtestre erősíthet, teljes értékű 
munkát csak újabb hetek elteltével végez-
het majd.

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

1. Hány éves idén a Pinceszínház?

A) 50
B) 60
C) 80

2. Kinek állíttatott emléktáblát az ön-
kormányzat 2015. december 1-jén,  
a Magyar Rádiózás Napján a Tűzoltó 
utca 15. számú ház falán?

A) Puskás Tivadar
B) Dr. Magyari Endre
C) Taubler Margit

3. Mi működik ma az egykori Hazai 
Fésűsfonó- és Szövőgyár Soroksári 
úti épületében?

A) Bakelit Music Art Center
B) Budapest Music Center
C) Budapest Park

4. Madaras József szobra a róla el-
nevezett parkban áll az Aszódi lakó-
telepen. Ki volt ő?

A) Földbirtokos, a lakótelep területé-
nek eredeti tulajdonosa 
B) Kossuth-díjas színész, a lakótelep 
egykori lakója
C) A Merényi Gusztáv Kórház első 
igazgatója

5. Hogy nevezték a 2009-ben bezárt 
Schöpf-Merei Ágost Kórház elődjét?

A) Erzsébet Homeopata Kórház
B) Heim Pál Gyermekkórház
C) Szent Sebestyén Ispotály

6. Kiről kapta nevét a középső-ferenc-
városi Pápay István utca?

A) Bars vármegye főispánjáról
B) Erdély országgyűlési követéről
C) Kancelláriai tanácsos, Buda dísz-
polgáráról

Előző lapszámunk nyertese: Obola 
Julianna. Gratulálunk! Jutalma 

átvételével kapcsolatban e-mailben 
értesítjük. A helyes megfejtés: 1 – C, 

2 – C, 3 – B, 4 – B, 5 – C, 6 – A.  

IDőSüGY

zenés őszi ünnepség  
a Platánban 
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 
(FESZGYI) negyedik alkalommal rendezte meg hagyományos szüreti mulatsá-
gát a József Attila-lakótelepi Platán Idősek Klubjában szeptember 19-én.  
Az eseményen Bácskai János polgármester mondott köszöntőt.

A mulatságot Bodonyiné Molnár 
Margit, a Ferencvárosi Szociális 
Szolgáltató Központ vezetője nyi-
totta meg, és üdvözölte a vendé-
geket: a polgármestert, valamint a 
megjelent képviselőket és az önkor-
mányzat munkatársait.

Bácskai János kedvenc írója, Krú-
dy Gyula egy szüreti témájú levelé-
nek felidézésével kezdte köszöntő-
beszédét, majd elárulta, maga is épp 
a saját szőlőjében tartott szüretről 
érkezett az eseményre, ezért illendő-
en kóstolót is hozott tavalyi somlói 
olaszrizlingjéből és juhfarkjából. 

A megjelentekhez intézett szavai-
ban felhívta a figyelmet az Idősbarát 
önkormányzat címmel elismert Fe-
rencváros nagyszámú és rendkívül 
sokszínű idősügyi programjaira. 
Hozzátette, ezen rendezvények, 
foglalkozások, tanfolyamok külde-
tése a szépkorúak mindennapjainak 
tartalmasabbá tétele, ezt pedig akkor 

teljesíthető, ha azokon minél többen vesznek részt. – Ami az önkormányzat lelkiismeretes 
munkatársai számára egy megszervezendő program, az önöknek lehet, hogy annak a napnak 
az értelme, az ajándéka. Persze, csak ha eljönnek – zárta gondolatait a városvezető, majd 
mindenkinek kellemes szórakozást kívánt.

A szüreti mulatság előkészületei a reggeli bográcsozással vették kezdetüket, a kora délutáni 
ünnepségre pedig már minden készen állt a felhőtlen szórakozáshoz. A jó hangulatról idén 
is Haberle Erika és Juhász László előadóművész gondoskodott operett- és táncdalokból 
álló összeállítással. A vidám, zenés-táncos mulatság egészen kora estig tartott.

(forrás: ferencvaros.hu)
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Mindentudás Akadémiája 
• Helytörténeti szeminárium: 
A ferencvárosi pályaudvarok története
Szeptember 26. (kedd) 14.00 
Helytörténeti Gyűjtemény (Ráday u. 18., 
bejárat az Erkel utca felől)
• Gasztrotörténeti szeminárium: 
A gasztronómia története, francia  
gasztronómia
Szeptember 28. (csütörtök) 15.30 
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)
• Reformáció 500
A reformáció kirobbanása, rövid  
története és napjainkig tartó hatása
Dr. h. c. Szebik Imre, ny. evangélikus 
elnök-püspök előadása

Október 9. (hétfő) 16.00
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)

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

Portisch Lajos koncertje
Portisch Lajos (basszbariton) olasz  
áriákat és nápolyi dalokat énekel
Október 2. (hétfő) 15.00 
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)

Színházi előadás
Köszönet mindenért…  
(Turay Ida Színház)
Október 3. (kedd) 15.00 
FMK (Haller u. 27.)
Az előadás regisztrációhoz kötött, melyet 
az alábbi módon tehet meg: személyesen 
az FMK információs pultjánál, telefonon 

a +36/1/216-1300-as számon, illetve 
e-mailben: info@fmkportal.hu 

Nordic walking haladó csoport
Vízparti séta
Október 3. (kedd) 10.00 
Találkozó: Lenhossék u. 24–28.

Helytörténeti séta
Barangolás a József Attila-lakótelepen 2. 
A Mária Valéria tértől a Határ útig
Október 4. (szerda) 10.00
Találkozó: Lipóti pékség előtt

Nordic walking kezdő csoport 
Október 5., 12. (csütörtök) 10.00 
Találkozó: József Attila-lakótelep,  
Nyúldomb

Természetjárás
Gyalogos túranap és verseny a Margit-
szigeten
Október 7. (szombat) 9.00 
Találkozó: Árpád híd, pesti hídfő, 1-es 
villamos, feljáró
(60 év feletti kerületi lakosoknak az  
idegenvezetés és a belépők ingyenesek,  
az utazási és étkezési költségek  
a résztvevőket terhelik)
További információ: Kiss Ádám: 
06/70//212-1288

Szó és ember 
Iancu Laura: Éjszaka a gyermek
Október 10. (kedd) 14.00
FSZEK Börzsöny utcai könyvtára  
(Börzsöny u. 13.)

Macska- és állatbarátok klubja
Október 11. (szerda), 17.00
FMK (Haller u. 27.)

Törődjön többet egészségével! 
Orvosi előadás a csontritkulásról  
és a hormonok háborújáról
Október 12. (csütörtök) 14.30
Parajdi Sópince (Vámház krt. 11.)

Nárciszültetés a Magyar Hospice 
Alapítvánnyal
Október 13. (péntek) 10.00
Nyúldomb

Gyógytorna 
Szeptember 27., október 4., 11.  
(szerda) 11.00
FMK (Haller u. 27.)
Dési Huber Művelődési Ház  
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub  
Én táncolnék veled…
Szeptember 27., október 4., 11.  
(szerda) 14.00
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga 
Szeptember 28., október 5., 12.  
(csütörtök) 10.00 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B)

Vízitorna 
Szeptember 29., október 6., 13. 
(péntek) 16.00
Weöres Sándor iskola uszodája 
(Lobogó u. 1.) 
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester u. 19.)

3-1-2 meridiántorna
Szeptember 27., október 4., 11.  
(szerda) 15.30
FMK (Haller u. 27.)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra!  
Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javaslataikat  

programjainkkal kapcsolatosan  
az idosugy@ferencvaros e-mail címen  

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

Idősügyi programajánló

IDőSüGY
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A Pinceszínház  
októberi műsora
4., szerda 18.30   Dixie Kings of Hungary – Dixieland-klub
5., csütörtök 19.00  Márai Sándor: Varázs – Nyilvános főpróba
6., péntek 14.00–17.00  Tompa Mihály-kiállításmegnyitó, -emlékprogram.  
   A belépés díjtalan
6., péntek 19.00   Márai Sándor: Varázs – BEMUTATÓ
9., hétfő 19.00   Tasnádi István: Finito
11., szerda 18.30   Dixie Kings of Hungary – Dixieland-klub
12., csütörtök 19.00  Előretolt helyőrség pinceestek: A zongoránál  
   a három  testőr áll és felolvas. Prózaest és könyvbemutató.  
   A belépés díjtalan
14., szombat 15.00  Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
16., hétfő 19.00   Márai Sándor: Varázs
18., szerda 18.30  Dixie Kings of Hungary – Dixieland-klub
19., csütörtök 19.00  Márai Sándor: Varázs
20., péntek 19.00   Háy János: A Gézagyerek
23., hétfő 19.00   Székely Csaba: Bányavirág
25., szerda 18.30   Dixie Kings of Hungary – Dixieland-klub
26., csütörtök 19.00  „Versek szódával” – Arany János 200 – 2. rész. A belé- 
   pés díjtalan
27., péntek 19.00   Yasmina Reza: Egy spanyol darab
29., vasárnap 15.00  Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
30., hétfő 17.00   „Áldjad lelkem az Urat!” Zenés-verses irodalmi össze- 
   állítás a reformáció 500. évfordulója alkalmából az ün- 
   nep előestéjén – helyszín: a Kálvin téri református temp- 
   lom. A belépés díjtalan
30., hétfő 19.00   Háy János: A Gézagyerek 

Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával 20 százalékos kedvezményt 
kapnak a jegyek árából, a 60 év feletti kerületiek pedig további 10 százalékkal 

olcsóbban juthatnak hozzá a belépőkhöz.

KULTúRA

A Ferencvárosi Kolping Család tiszte-
lettel meghívja Önt és kedves barátait a 
HERTAY MÁRIA Munkácsy-díjas grafi-
kus- és zománcművész 85. születésnapja 
alkalmából rendezett kiállításra.

Megnyitó: 2017. október 7-én 16 
órakor, a Ferencvárosi  

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

A tárlatot megnyitja: Kratochwill 
Mimi, művészettörténész.

A kiállítás megtekinthető:  
2017. október 28-áig.

Októbertől ismét egy Márai-darab  
a Török Pál utcai teátrum műsorán
Az elmúlt két évtizedében a Pinceszínház színpadára leggyakrabban 
Márai Sándor-műveket állítottak. Emlékezetes és hosszú szériát 
futott a Kaland, a Válás Budán és Az igazi című produkció. Októ-
ber 6-án ismét a múlt század első felének polgári világrendjének 
emblematikus írójától tart bemutatót Ferencváros színháza. A Varázs 
című színdarabot a korábbi előadások rendezője, a Márai-művek 
avatott szakértője, Kőváry Katalin állítja színpadra. Ismét parádés 
színészgárda – Hirtling István, Dobra Mara, Bárnai Péter, Varga 
Zoltán és Kocsó Gábor – szövetkezett az egyszerre romantikus és 
lenyűgözően bölcs történet bemutatására, amelyben egy idősödő 
bűvész és egy fiatal, pályája csúcsán lévő idomár küzd meg egy 
ifjú légtornászhölgy szerelméért. Hamarosan mindannyiuk élete 
megváltozik.

előadások:
• Október 5., csütörtök 19.00 – nyilvános főpróba
• Október 6., péntek 19.00 – BEMUTATÓ
• Október 16., hétfő 19.00
• Október 19., csütörtök 19.00 

Jegyek a színház pénztárában és honlapján keresztül is válthatók: 
www.pinceszinhaz.hu Hirtling István

FERENCVÁROSI KOLPING CSALÁD
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„úJRA SZÁLL A DAL!"
A Ferencvárosi Művészetkedvelők  
Társaságának báli rendezvénye
Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek
Zenél: Tarnai Ágnes
Szeptember 29. 15.00
Belépő: 700 Ft

STRÓFA TRIÓ VERS-ZENE KLUB
Szeptember 23. 18.00 
Belépő: 600 Ft

FMK GYERMEKSZÍNHÁZ  
2017. őSZI ÉVAD

MOSOLYGÓ ALMA BÉRLET 
Október 10., kedd 10.00  
• A kiskakas gyémánt félkrajcárja
A Görbetükör Színi Társulat előadása

November 7., kedd 10.00
• A Csizmás Kandúr  
A Nektár Színház előadása

December 5., kedd 10.00 
• Legyél a Cimboránk, Mikulás! 
Korhecz Imola és a Cimbora Együttes 
koncertje

CSENGő BARACK BÉRLET
Október 11., szerda 10.00 
• Péter és a csodaágy 
Az Aranyszamár Bábszínház előadása

November 8., szerda 10.00 
• A suszter manói  
A Hahota Gyermekszínház előadása

December 6., szerda 10.00 
• Mamutvarázs 
Az Iszkiri zenekar Mikulás-váró koncertje

SZÓLÓ SZőLő BÉRLET
Október 17., kedd 10.00  
• A szóló szőlő, mosolygó alma,  

csengő barack
A Magyar Népmese Színház előadása

November 14., kedd 10.00 
• Legszebb kincs a barátság 
A Tihanyi Vándorszínpad előadása

December 12., kedd 10.00
• Itt van a szép, víg karácsony
A Katáng zenekar koncertje

A bérlet ára: 1700 Ft/3 alkalom 
A jegy ára: 800 Ft
Az előadások helyszíne:
FMK színházterme (Haller u. 27.)
Bérletigényüket Arapovicsné Kiss Ágnes-
nél jelezhetik telefonon (06/30/434-2092) 
vagy e-mailben  
(kiss.agnes@fmkportal.hu).

úJ TANFOLYAMOK AZ FMK-BAN

Mozdulatcsiszoló Táncműhely – 
balettoktatás gyerekeknek

I. Pöttöm balett
2,5–4 éves korig, 7500 Ft/hó/8 óra
csütörtök 16.15–16.45 óráig
II. Balett és mese (kezdő) 
klasszikusbalett-alapozó
4 éves kortól, 8200 Ft/hó/8 óra
kedd és péntek 16.00–16.45 óráig
III. Balett és mese (haladó)  
klasszikusbalett-alapozó
6 éves kortól, 8200 Ft/hó/8 óra
kedd és péntek 16.45–17.30 óráig
IV. Balett- és dzsessztánc
10 éves kortól, 9800 Ft/hó/8 óra
kedden 17.30–18.30 óráig
csütörtökön 17.00–18.00 óráig
Oktatók: Sali Gréta és Macskin Zita,  
a Budapest Táncszínház művésztanárai
További információ és feliratkozás:
Telefon: +36/70/5544170
E-mail: info@balettora.hu
Weboldal: www.balettora.hu

Ír szteptánc – gyerekek és felnőttek 
számára

Teljesen kezdő szintről gyerekeknek és 
felnőtteknek. Tanítványaik számára rend-
szeres versenyzési és fellépési lehetőséget 
biztosítanak, de várják kurzusaikra azokat 
is, akik csak hobbiszinten szeretnék elsa-
játítani a tánclépéseket!
Hétfő 17.00 Gyerekeknek 14 éves korig 
Hétfő 18.00 Felnőtteknek 
Részvételi díj: 1200 Ft/alkalom,  
5000 Ft/havi bérlet
Előzetes jelentkezés szükséges!
Oktató: Zimborán Gábor TCRG, a WIDA 
(World Irish Dance Association) nemzet-
közi táncszövetség tanára
Telefon: +36/30/211-6319 
E-mail: gabor.zimboran@gmail.com

Hatha jóga
Szerda 18.00–20.00
• Részvételi díj: 7000 Ft/hó
• Kezdés: szeptember 27. 
Az első alkalom ingyenes!
Oktató: Kosztolányi Ágnes 
E-mail: agnes@jogatan.hu 
Web: www.jogatan.hu

Bujutsu-kai kenshin-ryú
Ha érdekel a szamuráj-harcművészet,  
a szamurájkard technikai és lélektani útja, 
a hatékony pusztakezes önvédelem, és 

szeretnél egy jó csapat tagja lenni, itt  
a helyed! 
Csütörtök 18.30
• Részvételi díj: 4000 Ft/havi bérlet
• Edzés vezető: dr. Orszáczki Zsófia 

Kenshin
Telefon: +36/30/222-1429

Mazsorett twirling
A mazsorett twirling olyan sport, ahol  
a boteszköz a testen és a test körül forog, 
közben gimnasztikai gyakorlatokat végez 
a versenyző. A repertoárban magas do-
bások és fergeteges botforgatási elemek 
vannak. E sportágban Európa- és világ-
bajnokságot is rendeznek. A versenyeken 
kötelező és szabadon választott elemekből 
összeállított kűrökkel, egyéni, páros és 
csoportos versenyszámokban lehet részt 
venni. Ez a műfaj nemcsak a tánctudást 
fejleszti, hanem a gyerekek koncentráci-
ós képességeit is, hiszen egyszerre kell 
figyelni a zenére történő lábmozdulatokra, 
ritmusra, kéztartásokra és karmunkára.
• Mini-manó csoport: 5–6 év 
• Cadetcsoport: 7–11 év 
• Juniorcsoport: 12–14 év
• Felnőtt-, és Szeniorcsoport: 15 évtől 

(nincs felső korhatár)
Részvételi díj: 4500Ft/havi bérlet
Mazsorettbemutató: 
október 12., csütörtök 16.00–18.00
Információ: szaboferenc.mazsorett@
gmail.com

Bartók Táncegyüttes táncoktatás

néptánCoktAtáS
• Felnőtt együttes:  

hétfő és szerda 18.30–21.30 
• Alsós gyermekcsoport:  

kedd és csütörtök 15.45–16.45 
• Felsős gyermekcsoport:  

kedd és csütörtök 16.45–18.15
• Utánpótláscsoport:  

kedd és csütörtök 18.15–21.30
Részvételi díj: 5000 Ft/havi bérlet

mAgyAr tánCház
Élő zene, tánctanítás, büfé
Csütörtök 19.00
Belépő: 700 Ft

Információ: 
Pataki Brigitta +36/30/438-5501
Teszáry Miklós +36/30/378-2977 
info@bartoktancegyuttes.hu

A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAJÁNLÓJA

KULTúRA
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elfogták a feltételezett gyilkost
Bejelentés érkezett a rendőrségre szeptember 17-én reggel, hogy 
egy Gyáli úti munkásszálló lépcsőházában holtan találtak egy ott 
lakó és dolgozó 58 éves nőt. A rendőrök a helyszíni szemlén nem 
tudták kizárni az idegenkezűséget, ezért emberölés bűntettének 
gyanúja miatt rendeltek el nyomozást ismeretlen tettes ellen.  
A rendőrség később közölte, a bűncselekménnyel összefüggésben 
elfogták az áldozat korábbi élettársát, az 59 éves P. Árpádot, akit 
gyanúsítottként hallgattak ki. Az életvédelmi nyomozók a férfit 
őrizetbe vették, és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának 
indítványozására.

Autóba rejtették a kábítószert
A ferencvárosi nyomozók a BRFK munkatársaival közösen, 
szeptember 15-én, egy akció során elfogtak két férfit a XIII. 
kerületi Dózsa György úton. Az intézkedés alá vont 34 éves 
palesztin állampolgár autójában – egy térképzsebbe rejtve – 
102 gramm kábítószergyanús zöld növényi törmeléket találtak 
és foglaltak le. A gépkocsiban ülő 27 éves szolnoki K. Olivér 
ruházatából további drog került elő. Az akció részeként a VII. 
kerületi Király utcában elfogták a 35 éves budapesti B. Attilát 
is, akinek járművében a rendőrök 430 gramm kábítószergyanús 
zöld növényi törmeléket találtak és foglaltak le. A nyomozók 
a három férfit előállították a IX. kerületi rendőrkapitányságra, 
ahol a palesztin állampolgárt drogkereskedelem, B. Attilát és K. 
Olivért pedig kábítószer-birtoklás miatt gyanúsítottként hallgat-
ták ki. A dílert őrizetbe vették, és előterjesztést tettek előzetes 
letartóztatásának indítványozására.

egyhamar nem szabadul a rabló
A ferencvárosi rendőrkapitányság eljárást folytatott rablás elkö-
vetése miatt – a jelenleg egy másik bűncselekmény elkövetése 
okán kiszabott börtönbüntetését töltő – L. János 30 éves buda-
pesti lakos ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 
2016. szeptember 5-én, egy IX. kerületi aluljárójában kitépte egy 
nő kezéből a telefonját. Szeptember 8-án, ugyanazon a helyen, 
társával egy férfit és egy nőt késsel arra kényszerítettek, hogy 
mobiltelefonjukat adják át. A sértettek ennek eleget tettek. A 
férfit a rendőrök beazonosították, gyanúsítottként kihallgatták, 
a keletkezett iratokat pedig vádemelési javaslattal a IX. kerületi 
ügyészségnek megküldték.

Sajátosan ünnepelte a karácsonyt
Betöréses lopás elkövetése miatt folytatott eljárást a IX. kerületi 
rendőrkapitányság bűnügyi osztálya a szabadlábon lévő R. László 
29 éves budapesti lakos ellen, aki megalapozottan gyanúsítható 
azzal, hogy 2016. december 25-én betört egy ferencvárosi bevá-
sárlóközpont egyik üzlethelyiségbe, és onnan készpénzt tulaj-
donított el. A férfit a rendőrök beazonosították, gyanúsítottként 
kihallgatták, a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal a IX. 
kerületi ügyészségnek megküldték.

A fizetési meghagyásos eljárás II.
A fizetési meghagyásos eljárás a kötelezett által előterjesztett el-
lentmondás folytán – az ellentmondással érintett részben – perré 
alakul. A fizetési meghagyásos eljárást akkor is per követheti, ha:

• a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet a közjegyző 
hivatalból elutasítja, és ezt követően a jogosult a követelés 
érvényesítése végett a bíróságnál keresetet indít, vagy

• a fizetési meghagyásos eljárást a közjegyző végzéssel meg-
szünteti, és ezt követően a jogosult a követelés érvényesítése 
végett a bíróságnál keresetet indít.

Ezen esetekben a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 
beadásának joghatályai fennmaradnak, ha a keresetlevelet az el-
utasító vagy megszüntető végzés jogerőre emelkedését követő 
harminc napon belül a jogosult a bírósághoz benyújtja, vagy annak 
címére ajánlott küldeményként postára adja. A határidő elmulasztása 
esetén igazolásnak nincs helye! A keresetlevélhez mellékelni kell a 
kérelmet elutasító, illetve az eljárást megszüntető végzést.

A közjegyzőnek a felet költségkedvezményben részesítő jogerős 
végzése a peres eljárásra is hatályos, azonban a perben eljáró bíróság 
a végzést hatályon kívül helyezheti vagy megváltoztathatja. Ez azt 
jelenti, hogy amennyiben a közjegyző a felet költségkedvezmény-
ben részesítette, a fél részben vagy egészben mentes a peres eljárás 
illetékének viselése alól.

Nagyon fontos tudni, hogy abban az esetben, ha a kötelezett ellent-
mondása folytán alakult perré az eljárás, a bíróság a pert megszün-
teti, ha a jogosult az illetékfizetési, továbbá a tényállás előadási és 
bizonyíték előterjesztési kötelezettségét a közjegyző felhívásának 
kézbesítésétől számított tizenöt napon belül nem teljesítette!

2016. január 1. napjától a kötelezett ellentmondását követően az 
elektronikus kapcsolattartást választó jogosult vagy képviselője, 
vagy a jogi képviselővel eljáró jogosult a jogi képviselője útján az 
ügyre vonatkozó részletes tényállításait és okirati bizonyítékait, to-
vábbá minden egyéb beadványt kizárólag elektronikusan terjeszthet 
elő, ellenkező esetben a bíróság a pert megszünteti!

2018-ban új eljárási törvény lép hatályba, melynek rendelkezéseit 
a 2018. január 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni.

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

06/70/770-0510

Pert vesztett a 444.hu  
Ferencvárossal szemben
Sajtó-helyreigazításra kötelezte a Fővárosi Törvényszék első fokon 
a 444.hu internetes portált egy májusban megjelent, Ferencváros 
Önkormányzata lejáratását célzó cikke miatt. Az írásukban megfo-
galmazott legtöbb állítás valóságtartalmát a Törvényszék elsőfokú 
ítéletében megkérdőjelezte, illetve megerősítette azt az ismert tényt, 
hogy a 444.hu által sugalmazott súlyos veszteséggel szemben a 
fizetős parkolási rendszer 2016-ban több száz millió forint nye-
reséget termelt a kerületnek. A 444.hu a bizonyítási eljárás során 
nem tudta hitelt érdemlően alátámasztani a cikkben leírtakat, így a 
Fővárosi Törvényszék első fokon Ferencváros Önkormányzatának 
adott igazat.
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Tájékoztató a karácsonyi támogatásról
Ferencváros Önkormányzata kérelemre idén is karácsonyi tá-
mogatást nyújt azon IX. kerületi lakóhelyű és életvitelszerűen 
a kerületben élő személy részére, akinek a családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot, és 
az alábbiakban felsorolt feltételek valamelyikének megfelel:

• nyugellátásban, rendszeres nyugdíjszerű ellátásban  
részesül, vagy

• tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevel, vagy
• három vagy több gyermeket nevelnek a családban, vagy
• időskorúak járadékában részesül, vagy
• egészségkárosodására tekintettel aktív korúak ellátásban 

részesül

A kérelem iránti formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról 

az alábbi útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető nyom-
tatványok/Humánszolgáltatási Iroda/Eseti támogatási Csoport.

A kérelem november 30-áig nyújtható be postai úton, valamint 
személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts 
tér 14., Lenhossék u. 24–28., Toronyház u. 3/B, Ecseri út 19.

További információ kérhető:
• Személyesen: a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 

24–28., ügyfélfogadás: hétfő: 8–18, kedd, szerda, csütörtök: 
8–16, péntek 8–12 óra)

• 215-1077-es telefonszám 459-es vagy 465-ös mellékén 
• humanszolg@ferencvaros.hu email-címen.

Ferencváros Önkormányzata

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

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

Baranyi Krisztina  (Együtt)

Dr. Bácskai János polgármester
Minden hónap utolsó 
csütörtökén 12–16 óráig  
a Polgármesteri Hivatalban 
(I. em. 24.). Minden hónap 
második csütörtökén 
17–18 óráig a József Attila-
lakótelepen (Toronyház u. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől) 
06/20/807-4734, illyesmikl@gmail.com

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

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

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

Dr. Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (Fidesz–KDNP)Gyurákovics Andrea, 1. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig. 
Helye: Fidesz-iroda, Lónyay u. 48.  
(Bakáts utca sarok). Elérhetőség:  
gyurakovics.andrea@gmail.com, 
06/70/408-2430
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Pék-Gárdony Sebestyén  
(2017. január 22.)

FERENCVÁROSI GÓLyAHíR REJTVÉNy

Dienes Viktória  
(2017. augusztus 19.)

Kocsi András  
(2017. április 24.)

Stauber Pál  
(2017. augusztus 11.)

közöSSég

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


