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Pozitív gondolkodás
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Erőleves a léleknek címmel tartott 
előadást Szalay Ádám  
a Mindentudás Akadémiája 
legutóbbi találkozóján.

gyász
Életének 91. évében elhunyt Tóbiás 
Áron író, újságíró, Ferencváros 
többszörösen kitüntetett polgára.
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Ferencváros december 4-én lesz 225 esztendős. A születésnapi díszünnepség meghívóját keresse a 15. oldalon.

Újabb Tasnádi István-darabot, 
a Paravarieté című zenés játékot 
tűzi műsorára a Pinceszínház 
decemberben. 

PrEMIEr
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A szociális szférában dolgozók 
munkáját díjazták
A kerület szociális ellátása területén – legalább 10 esztendőn át – kiemelkedő tevékenységet végző magánszemély ré-
szére adományozható „Humanitas Ferencváros” díjat idén Antalik Tibor, a FESZGYI munkatársa vehette át Bácskai 
János polgármestertől. A Szociális Munka Napjához kapcsolódó ünnepségen elismerést adományoztak több, Ferenc-
város szociális és gyermekvédelmi területén tevékenykedő, kiemelkedő színvonalon dolgozó munkatársnak is. 

A Ferencvárosi Művelődési Központ szín-
háztermében rendezett átadón Talapka Ger-
gő moderátor üdvözölte a megjelenteket, 
majd Baranyi Hanna, a Weöres Sándor 
Általános Iskola és Gimnázium diákjának 
szavalata nyitotta meg az eseményt.

– Elgépiesedett világunkban legnagyobb 
értékké az ember és az emberség vált. Az 
ember, aki odafigyel és törődik másokkal, 
és ha kell, mások érdekét maga elé helyezi 

– kezdte köszöntőjét Bácskai János. A pol-
gármester elmondta, Ferencváros fontosnak 
érzi a szociális szférában dolgozók elisme-
rését, akik nélkül elképzelhetetlen a társa-
dalom szövetének fenntartása, erősítése. A 
fejlődés ezen a területen a IX. kerületben 
mind a munkatársak létszámában, mind a 
munkakörülményekben jól látható. Bácskai 
János végezetül megköszönte mindazok 
tevékenységét, akik becsülettel, elkötele-

zettséggel és töretlen akarattal szolgálják 
a rászorulókat és Ferencvárost.

Zombory Miklós a szociális területen dol-
gozók munkáját hivatásnak nevezte, amit 
nem motiválhat a pénz. Nekik nem lehet 
rossz napjuk, hiszen mindig segítséget vár 
el tőlük a közösség. 

Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás a címlapról
Hittel és meggyőződéssel kell maximális 
támogatást nyújtaniuk minden korosztály 
számára, illetve a különböző okokból hát-
rányos helyzetben vagy elesett állapotban 
lévőknek, amiért megérdemlik az őszinte 
megbecsülést. Az alpolgármester szavai sze-
rint a szociális területen tevékenykedőknek 
fel kell venniük a kesztyűt az elmagányoso-
dással, elidegenedéssel szemben is, valódi 
emberi kapcsolatokat kell kialakítaniuk, 
mely megértésen, türelmen, odaadáson és 
szereteten alapul. Ferencváros Önkormány-
zata nevében a hálás köszönet, az őszinte 
megbecsülés és a kimagasló munkát elis-
merő díjak mellett biztosította a szféra dol-
gozóit a lehetőséghez mérhető legmagasabb 
szintű anyagi és morális támogatásról is.

A beszédeket követően Kozlov Alexandra, 
az Ádám Jenő Zeneiskola növendékének 
zongorajátéka emelte az esemény hangula-
tát, majd a méltatások elhangzása után Bács-

kai János polgármester, valamint Zombory 
Miklós és Kállay Gáborné alpolgármester 
átadta a dicsérő okleveleket. Elsőként a 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intéz-
mények munkatársai: Horváth Istvánné, 
a Varázskert Bölcsőde vezetőhelyettese; 
Medgyesy Edit, a Manó-Lak Bölcsőde élel-
mezésvezetője és Zobokyné Kozma Kriszti-
na, a Pöttyös Bölcsőde kisgyermeknevelője 
vehette át az elismerést. Őket a Ferencváro-
si Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatóságánál (FESZGYI) dolgozó Bo-
donyiné Molnár Margit igazgatóhelyettes, 
Gödöllei Piroska családgondozó és Kecskés 
Lászlóné, a szociális étkeztetés szakmai ve-
zetője követte a kitüntetettek sorában. Végül 
a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és 
Ellátó (FESZOFE) Nonprofit Kft. mun-
katársai: Albertné Huszár Erika pénzügyi 
munkatárs; Hajnal Anna kertészmérnök, a 
IX. kerületi zöld területek felelőse és Mal-
mos Sándor, a cég pénztárosa kapta meg a 
dicsérő oklevelet. 

Az esemény fénypontjaként Bácskai János 
polgármester nyújtotta át a „Humanitas Fe-
rencváros” díjat Antalik Tibornak, aki 25 
éve a FESZGYI példaértékű hozzáállás-
sal tevékenykedő munkatársa. A díjátadó 
ünnepséget közös fotózás, Kökény Attila 
énekes koncertje, majd állófogadás zárta.

         (forrás: ferencvaros.hu)

Ingyenes jogi tanácsadás
Ferencváros Önkormányzata a IX. kerületi lakóhellyel rendelkező polgárok részére keddi napokon 12.00 és 16.00 óra között – 

előzetes időpont-egyeztetés alapján – ingyenes jogi tanácsadási szolgáltatást nyújt: polgári, büntető, családi, gazdasági,  
társasházi és szabálysértési jogi, valamint banki hitelezéssel kapcsolatos és egyéb jogi jellegű ügyekben.

A személyes tanácsadás helyszíne: Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Lenhossék utca 24–28. III. emelet 329. sz. iroda.
Időpontkérés: 215-1077/242 mellék

Kökény Attila

Papp Szabolcs

„Mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másoknak segítsen!”
Esélyegyenlőség Ferencvárosban címmel szervezett szakmai napot a IX. kerületi Szociálpolitikai Kerekasztal november 
13-án a Ferencvárosi Művelődési Központban. A társadalmi érzékenyítést zászlajára tűző rendezvénnyel elsősorban  
a diákokat kívánták megszólítani.

Kállay Gáborné alpolgármester megnyitó-
jában emlékeztetett, a kerület nemrégiben 
vehette át a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségének első díját Roma 
Koncepciójáért, illetve idén második alka-
lommal ismerték el Idős-
barát Önkormányzatként 
Ferencvárost. Emellett az 
UNICEF dicsérő oklevéllel 
díjazta a kerület gyermek-
barát települési pályázatát. 

A konferencia első elő-
adójaként Vég Katalin, az 
értelmi sérülteket munka-
vállalásukban és önálló 
életvitelükben segítő Salva 
Vita Alapítvány ügyvezető 
igazgatója beszélt a főként 
diákokból és pedagógusok-
ból álló hallgatóságnak az 
esélyegyenlőségről. Pre-
zentációjában kiemelte a 
társadalom felelősségét a 
fogyatékkal élők sikeres 
integrációjában, hozzátéve, 

hogy a megkapott eséllyel természetesen 
élni is kell. – Krizbai Teca, Hozleiter Fanny 
„Mosolyka”, Szekeres Pál; csak néhány név 
azok közül, akik valamely nehézségük elle-
nére ismertté váltak teljesítményükkel, akik 

nem adták fel, és megmutatták, fogyatékkal 
is lehet sikeres, boldog életet élni – mondta 
Katalin.  

Ezt követően a Nem Adom Fel Alapítvány 
mutatkozott be, amelynek alapelve 2005 

óta változatlan: „Mindenki elég 
gazdag ahhoz, hogy másoknak se-
gítsen!”. Papp Szabolcs szóvivő, 
tapasztalati szakértő felszólalá-
sa után a résztvevők a Pillangó 
Cirkusz című filmet tekintették 
meg, majd az alapítvány nyolc 
programjának bemutatása követ-
kezett – mozgáskorlátozottság, 
hallássérültség, látássérültség, 
szájjal-lábbal festés, autizmus, 
kommunikációban, értelmileg, 
mozgásban korlátozottság – játé-
kos feladatok által.

A rendezvényt a Nemadomfel 
együttes koncertje zárta. A zene-
karban a szólisták kivétel nélkül 
sérült (mozgáskorlátozott, értel-
mileg akadályozott és látássérült) 
előadók.        M. K.



Ferencváros 3AKTuÁlIS

Együttműködés a megelőzésért
A Mátyás téri Kesztyűgyár Közösségi Házban tartották meg a VIII. és a IX. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fóru-
mok (KEF) első közös rendezvényét. A 2017 áprilisában aláírt kooperáció részeként megvalósuló négynapos akkreditált 
oktatói műhelymunkában mindkét városrész pedagógusai részt vehettek. 

– A 2013-ban újjáalakult józsefvárosi KEF 
új szemlélet jegyében működik: a legfonto-
sabb a prevenció, hiszen a bajt legjobb meg-
előzni, a kezelés mindig nehezebb – mondta 
el köszöntőjében Sára Botond VIII. kerületi 
alpolgármester. Hozzátette, a gyerekek a leg-
kiszolgáltatottabbak ebben a kérdésben, és 
kulcsszerepe van annak, hogy mikor, milyen 
formában találkoznak először a kábítószer 
fogalmával: ha szakértő pedagógustól hal-
lanak róla, vagy ha a kortársakon keresztül 
ér el hozzájuk. – Józsefváros ennek megfe-
lelően mindent megtesz a prevencióért, nem 
fogadja el a kábítószer-fogyasztást, a szen-
vedélybetegeket pedig vissza kívánja vezetni 
a társadalomba – jelentette ki a politikus.

Kállay Gáborné, Ferencváros alpolgármes-
tere kiemelte, a probléma nem szűnik meg 
az egyes kerületek határainál, ezért fontos 
az együttműködés, így ugyanis hatékonyabb 
küzdelmet lehet folytatni a veszélyek ellen, 
a fiatalok pedig egészségesebben, drogmen-
tesen nőhetnek fel. – A pedagógusok szerepe 
megkerülhetetlen, hiszen ők állnak a meg-
előzés frontvonalában – jelentette ki.

Az Életvezetési ismeretek és készségek 
című, 40 órás pedagógus-továbbképzés 

célja az ismeretbővítésen túl az első ma-
gyar, iskolai alapú megelőzési tanterv és 
kézikönyvsorozat feldolgozása volt, amely 
a sajátélményes tanulás által kívánja elérni 
a szemléletváltás elősegítését. A komplex 
módszert sokféle területről érkező szakér-
tők bevonásával alakították ki a ’90-es évek 

második felében, a visszajelzések pedig 
máig egyöntetűen pozitívak mind a gye-
rekek, mind a pedagógusok oldaláról, sőt, 
rendszeres a szülők bevonása is. A program 
Józsefvárosban az óvodától a középiskola 
végéig működik a kerület minden oktatási 
intézményében.                 M. K.

AUTÓ DÉL-PEST
1097 Budapest, Gyáli út 40. | Tel.: 280-7390

WWW.MAZDADELPEST.HU

Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 5,0 – 6,8 l/100km, CO2 –kibocsátás: 132 – 159 g/km.
Az ajánlat nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. A részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben!
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Sportolóból lett énekes Keresztes Ildikó
Az idén karrierje 32. esztendejét ünneplő Keresztes Ildikó mesélt fordulatos életéről a Szó és ember című irodalmi  
beszélgetéssorozat legutóbbi találkozóján. Az 1985 óta éneklésből élő előadóművész színházi szerepeiről, félreértett  
személyiségéről és a munkához való viszonyáról vallott lelkes közönségének.

A vendéget Topolcsányi Laura színművész, színházi szerző fag-
gatta, akiről kiderült, karrierje számos metszéspontban találkozik 
Ildikóéval. Az énekesnő friss aranylemezének dalszövegét Laura 
írta, de a Turay Ida Színházban is együtt játszanak az Edit Piaf 
életét bemutató, Égben maradt repülő című darabban. Keresztes 
Ildikó elmondta, még ma is sokan meglepődnek, hogy a zord hang 
és a karakteres külső mi-
lyen végtelenül érzelmes 
és törékeny belsőt takar. 
Többen tartanak tőle a 
szakmában, ám pár perc 
beszélgetés után kiderül, 
milyen nagy szíve van. 
Szerinte a magyar ember 
nagyon könnyen ítélke-
zik a felszín alapján, 
ő inkább mindenkinek 
időt ad, és csak azután 
alkot véleményt. Piaf és 
Dietrich alakja évtizedek 
óta kísérti, a világhírű 
francia énekesnő szere-
pe azonban a legjobbkor 
találta meg: éppen, ami-
kor megérett rá. – Edit Piaf szabad lény volt, aki azt üzeni, mer-
jünk élni, mert csupán egy életünk van – mesélt lelkesen színházi 
szerepéről az előadóművész.

A megzabolázhatatlan gyerekből lett énekesnő Marosvásárhe-
lyen született egykeként, szülei korán elváltak. Hajlékonysága 
és jó mozgása miatt szigorú nagyszülei balett-táncosnak szánták, 
ám Ildikó a Balettintézetet megunva szertornázni kezdett, majd 
ritmikus sportgimnasztikára váltott. Mire az érettségiig jutott már 
tudta, színésznői ambíciói végett szakítani fog a sporttal. Láza-

dó gimnazistaként került be egy művésztársaságba, ahol spártai 
életmódja után szinte megrészegült a laza rockerélettől. Ebben a 
közegben merült fel először, hogy Ildikó érces hangjával kezdeni 
kellene valamit. Érettségi után édesanyja új férjének kívánságára 
Magyarországra települtek, ahol egyenesen a Testnevelési Főiskolára 
vezetett az útja, de hamar rájött, ezen a pályán képtelen lenne az 

egekbe emelkedni. 
A színpad, a csillogás 

vonzotta, ezért végleg el-
döntötte, nem akar átlagos 
életet élni. Azóta hálás a 
sorsnak, hogy azt csinál-
hatja, amit szeret, és ami-
ben tehetséges. Mikó Ist-
vánnak mint rendezőjének, 
színésztársának sokat kö-
szönhet, hiszen a komikus 
virtuóz hívta először éne-
kelni a Thália egy show-
műsorába. Első munkahe-
lye a Ferenciek terén álló 
Lido mulató volt, ahol az 
állandó zenekar énekesnő-
jeként sikerült megértetnie 

előítéletes főnökével, hogy ő nem az a nyafka művésznő, akivel csak 
a baj van. A Kölyök című musical aztán végérvényesen eldöntötte 
útját: főszerepet kapott úgy, hogy előtte egyetlen mondatot sem 
mondott el színpadon. Jelenleg a Turay Ida Színházban játssza Piaf 
szerepét Szurdi Miklós rendezésében, aki szerint Ildikó mérhetetlen 
alázattal viszonyul a munkához. Továbbá szerepet kapott a nemré-
giben bemutatott Irma, Te édes című darabban is.

T. D.

Gyász 
Életének 91. évében, november 13-án elhunyt Tóbiás Áron író, újságíró, Ferencváros 
többszörösen kitüntetett polgára.

Tóbiás Áron 1927. június 17-én, Szekszárdon született. Az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán tanult, 1946-tól a Magyar Rádió 
munkatársa volt. Az 1956-os forradalom idején a Szabad Kossuth 
Rádió szerkesztőjeként tevékenykedett, november 4. után pedig 
részt vett a nemzeti ellenállásban. A Magyar Írók Szövetségének 
vezetősége november közepén őt és Varga Domokost bízta meg, 
hogy a Központi Munkástanács elé terjessze Bibó István tervezetét 
a magyar kérdés kompromisszumos megoldásáról.  

1957. május 23-án tartóztatták le mint az úgynevezett „kis író-
per” másodrendű vádlottját, és egyévi börtönbüntetésre ítélték. 
Kiszabadulása után egy ideig könyvtárosként dolgozott, 1963-ban 
amnesztiában részesült. Ezt követően kizárólag rövid időre szóló, 
4 órás munkákat kapott. Később – ugyan nem a saját nevén – már 
cikkeket is publikálhatott. Az 1980-as években az Olvasó nép 
című folyóirat szerkesztője, 1992–1996-ig a Magyar Nemzet 
főtitkár-helyettese, majd szerkesztőbizottsági tagja volt. A Magyar 

Újságírók Országos Szövetsé-
gének Aranytoll és Pethő Sán-
dor-díjasát 2012-ben a Magyar 
Érdemrend tisztikeresztjével is 
elismerték.

Közel 40 esztendeig élt Fe-
rencvárosban, ahol rendszere-
sen tartott megemlékezéseket 
és vezetett történelmi sétákat a 
kerület forradalmi helyszíneit 
érintve. 2007-ben Ferencvá-
rosért Emlékéremmel tüntették ki, 2016-ban pedig az elsők között 
kapta meg Ferencváros Bárány János díját, melyet az önkor-
mányzat az ’56-os hősök elismerésére alapított a forradalom 60. 
évfordulóján.

(Ferencváros)
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Beköszöntött a digitális korszak  
a Tudományfesztiválon
A hagyománytól eltérően idén nem a Nemzeti Múzeum kertjében, hanem a Múzeum utcai Kossuth Klubban rendezték 
meg a tudományos ismeretterjesztést népszerűsítő eseményt, amelyet évről évre Ferencváros is támogat. A VII. Tudo-
mányfesztiválon az érdeklődők előadásokat, illetve kerekasztal-beszélgetéseket hallgathattak meg, VIII. és IX. kerületi 
diákok pedig a várost járva próbálhatták ki a Budapest Science City okostelefonos applikációt.

Zárug Péter Farkas fesztiváligazgató jelölte ki a 2017-
es rendezvény fő célkitűzését: a digitális korszak be-
emelését az esemény portfoliójába. Az egész napos 
fesztivál célja volt továbbá, hogy kiderüljön, hogyan 
áll Budapest az okosvárosok, a smart cityk világában.

 „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon 
tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a 
jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás iz-
galmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” – 
idézte Kállay Gáborné, Ferencváros alpolgármestere 
a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albertet. Kifejtette, a 
legfontosabb, hogy megőrizzük kíváncsiságunkat, 
hiszen a megoldás keresése izgalmat jelent, a prob-
lémák megoldása pedig örömöt okoz – nemcsak az 
iskola, de a munka során is. A jelen lévő fiataloknak 
azt kívánta, hogy érdekes, életre szóló felfedezéseket 
tegyenek, nem csupán a tudomány, hanem a művészet 
terén is, mivel ez a két terület szorosan összetartozik. 
Végezetül kiemelte Ferencváros szerepét a modern 
technológia alkalmazásában: a Magyar Tudományos 
Akadémiával közösen kifejlesztett három, városi sé-
tákon alkalmazható mobilapplikációt, illetve a Budapesti Corvinus 
Egyetemmel kötött együttműködést. Megemlítette továbbá, hogy 
a kerületi diákok ferencvárosi időseknek tartanak nagy sikerű szá-
mítógép-használati kurzusokat. 

Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes a generációk közötti 
különbségekre hívta fel a figyelmet, arra kérve a Z generáció tagjait, 
legyenek türelmesek a mai negyvenesekkel, amiért nem mindig 
képesek követni az ifjabbak gondolatainak ritmusát. A fiataloknak 
azt kívánta, legyenek bátrak, és bontakoztassák ki kreativitásukat.

– Magyarország a leggazdagabb ország, ha a tehetségeket nézzük 
– mondta Jakab Jácint, az Új Nemzedék Központ ifjúsági igazga-
tóhelyettese. Az eseményt támogató Nemzeti Tehetség Program 
hét esztendeje segíti a kutatásfejlesztést, 2,8 milliárd forintos éves 
kerettel. – A tehetségek felkarolása közös ügyünk, amely közös-
ségeket teremt, hidakat épít a generációk közt – zárta gondolatait 
az igazgatóhelyettes.              M. K.

– Ilyen csúszós, latyakos időben sosem indulok el  
téli gumi nélkül!

Télen is biztonságban
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Egészségnap a lakótelepen
A Ferencvárosban élő 60 év felettiek részére szerveztek ingye-
nes Egészségnapot a József Attila-lakótelepi Közösségi Ház-
ban november 15-én. A rendezvény résztvevői egészségmeg-
őrzéssel kapcsolatos előadásokat hallgathattak meg, valamint 
különféle szűrővizsgálatokat vehettek igénybe. 

„A teljesség felé” koncepció részeként meg-
valósult esemény szervezője, Ladányi Erika 
idősügyi koordinátor üdvözölte a megjelen-
teket, és tájékoztatta őket a nap folyamán 
igénybe vehető szolgáltatásokról. 

Kállay Gáborné köszöntőjében hangsú-
lyozta: a rendezvény célja, hogy felhívja 
a helyi szépkorúak figyelmét az egészsé-
ges életmódra, melynek ugyanúgy része a 
gyakori testmozgás, mint a megfelelő táp-
lálkozás vagy a szűrővizsgálatokon való 
rendszeres részvétel. Az alpolgármester a 
közelmúltban másodszor is Idősbarát Ön-
kormányzat díjjal kitüntetett, idén 225. szü-
letésnapját ünneplő Ferencváros korábbi és 

újonnan induló idősügyi 
programjait is ismertet-
te a jelenlévőkkel. El-
mondta, a városvezetés 
kiemelt célja, hogy ak-
tivizálja a nyugdíjaso-
kat, előhívja meglévő 
képességeiket, meg-
akadályozza az elma-
gányosodást, valamint 
erősítse a generációk 
közti együttműködést – ezáltal elősegítse a 
kerületben élők társadalmi szemléletváltását.

A köszöntő után Lőrinczné Táborfi Julian-
na, a kerületben működő Egészséges Táplál-

kozásért Egyesület elnöke, 
a program moderátora és 
társszervezője konferálta 
fel az első előadót, Bártfai 
Katalin gyógyszerészt, aki 
a fájdalommentes szűrő-
vizsgálatok fontosságáról 
számolt be. 

Mosó Attila hatóanyag-
szakértő a táplálékaller-
gia diagnosztizálásának 
új módszeréről, Gothárd 
Csaba orvos a liposzómás 
készítményekről, Kerényi 
Ágnes biológus pedig a 
házi natúrkozmetikumok 
használatáról tartott elő-
adást. Gyurkó István or-

vos-fizikus prezentációjában körbejárta, mi 
minden állhat gyógyulásunk útjában. Végül 
az érdeklődőknek az új hallásvizsgálati mód-
szerekről tartottak bemutatót.

A nagy érdeklődésre számot tartó, jó 
hangulatú eseményen lehetőség volt vér-
cukorszint-, vérnyomás-, koleszterinszint-, 
valamint testtömegindex-mérésre, írisz-
diagnosztikára és melanómaszűrésre is. 
Fájdalommentes emlőszűrés, hallásvizs-
gálat, állapotfelmérés, ételallergia-szűrés, 
életmód-tanácsadás és több kiállító bemu-
tatkozása tette teljessé a ferencvárosi idő-
sek számára, hogy minél szélesebb körű 
ismereteket kapjanak arról, mit tehetnek 
egészségük megőrzése érdekében. A spor-
tot kedvelők pedig Erdei Zoltán és Szabó 
Csilla mediballbemutatójához csatlakozva 
megtapasztalhatták, miért könnyű ezzel a 
mozgásformával javítani az életminőséget. 

(forrás: ferencvaros.hu)

•	 10%	kedvezmény	a	Batz	egyedi	gyártású	prémium	betétből
•	 Ingyenes	állapotfelmérés
•	 Egész	héten	ingyenes	vérnyomásmérés
•	 Minden	20	000	Ft	feletti	vásárlás	esetén	1000	Ft	kedvezményt	adunk

2017.	11.	27-én a Rehab Zrt. és a Meyra (orvostechnikai eszközöket gyártó, 
javító cégek) képviselőinek részvételével gyógyászati segédeszközökről  
és egyéb termékekről tartunk tanácsadást, bemutatót.

2017.	11.	28-án és	30-án Rex-San Kft. (orvostechnikai eszközöket gyártó,  
javító cég) képviselőjének részvételével ismertetjük termékeinket.

2017.	11.	29-én a Batz Kft. képviselője ingyenes talpmérést végez.

Revita-Group	Kft.	1095	Bp.	Mester	utca	27.	
Tel.:	06/1/215-7921

Meghosszabbított nyitva tartással várjuk kedves vevőinket!
Nyitva tartásunk: H–P: 09.00–18.00-ig

2017.	november	27.	–	december	1.

Egészség	
hét!



Ferencváros 7EGéSzSéG

 Jótékonysági felhívás

Komoly gondokra figyelmeztethet  
a szaglás romlása
Neurológiai betegségekre, például Alzheimer- vagy Parkinson-kórra is utalhat a szagláscsökkenés, amely akár tumorok 
vagy különféle endokrinológiai elváltozások első tüneteként is megjelenhet. Panasz esetén első körben fül-orr-gégész 
szakorvost keressünk fel, aki az okok feltárása után kiválasztja a számunkra leginkább megfelelő terápiát.

Krasznai Magda, a Semmelweis Egyetem Fül-orr-gégészeti és 
Fej-nyaksebészeti Klinikájának adjunktusa elmondta, a szaglás 
zavara százból egy embert érint, előfordulása azonban az életkor 
előrehaladtával nő, így 60 év felett akár minden második ember 
érintett lehet. – Bár a szaglósejtek újdonképződése egész életen 
át tart, körülbelül hatvanéves kortól az utánpótlás mértéke jóval 
kisebb lesz. Emiatt tehát idővel mindenképpen jelentkezik bizonyos 

mértékű szaglászavar, emellett a szaglórégiót 
érintő fejlődési rendellenességek, traumák, 
gyulladások, hormonális és anyagcsere-

betegségek is állhatnak a romlás hát-
terében. Ám különböző vírusok, 

szennyező anyagok, gázok, gőzök, 
vagy például a cigarettafüst is 
kiválthat szagláscsökkenést – 
hívta fel a figyelmet az adjunk-

tus. Hangsúlyozta, a szaglászavar 
mögött a leggyakrabban, az esetek 
mintegy negyedében az orr- és a 
melléküreg megbetegedései állnak, 
majd a vírusfertőzések, illetve a 
fejtraumák következnek. Emellett 

fontos kiemelni, hogy akár Parkinson- vagy Alzheimer-kór, illetve 
agyi tumor, gyulladás vagy sclerosis multiplex első jele is lehet a 
szagláselváltozás, ezért kulcsfontosságú a korai diagnózis. Továbbá 
pszichiátriai kórképek, de akár vitamin- vagy nyomelemhiány is 
szerepelhet az okok között.

Mivel a szaglóképesség megváltozását számos betegség kiválthat-
ja, a kivizsgálás is sokoldalú, gyakran a társszakmák bevonásával, 
valamint labordiagnosztika és képalkotó segítségével történik. 
Alapvető a gondosan felvett kórelőzmény és a fül-orr-gégészeti 
vizsgálat, mely után szubjektív szaglásvizsgálati tesztet végeznek. 
Krasznai Magda szerint a fül-orr-gégészeti rendellenességek, például 
az orrpolip, az orrsövényferdülés vagy az orrmandula-megnagyob-
bodás által kiváltott szaglásromlás orvosolható a legegyszerűbben, 
többnyire műtéti úton. Akut orr- és melléküreg-gyulladások vagy 
allergia esetén pedig főként gyógyszeres terápiát alkalmaznak. Az 
adjunktus emellett hangsúlyozta, érdemes minden olyan életmódbeli 
tényezőt kiiktatni, amelyről tudható, hogy hátrányosan befolyásolja 
a szaglást. Ha például olyan helyen dolgozunk, ahol sok a vegyszer, 
javasolt orrmaszkot használni, és akár házilag elkészített sós oldattal 
rendszeresen orrot öblíteni. Az orrcseppek használata ugyanakkor 
ronthat a helyzeten, különösen, ha tartósítószert is tartalmaznak.

(forrás: Semmelweis Egyetem)

„100 gyermek karácsonya 2017”
Tisztelt Támogatónk, Kedves Barátunk!
A Horizont Szociális Alapítványt 1991-ben a Családsegítő Szol-
gálat munkatársai hozták létre Ferencvárosban. Felhívásunkkal a 
100 gyermek karácsonya 2017. jótékonysági akcióhoz szeretnénk 
az Ön vagy vállalkozása támogatását megnyerni. Kezdeménye-
zésünkkel legalább száz IX. kerületi rászoruló gyermek részére 
kívánjuk szebbé tenni a karácsonyi ünnepeket. Jelen akcióhoz 
elsődlegesen pénzbeli adományokat várunk, amit átutalással vagy 
a házipénztárba történő befizetéssel lehet megtenni. Terveink 
szerint a támogatásra szánt összegből elsősorban édességeket 
és játékokat vennénk, melyeket egyénre szabottan válogatnánk 
össze a látókörünkben lévő gyermekek részére. Alapítványunk 
a 100 gyermek karácsonya 2017. elnevezésű akcióját a Ferenc-
városi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságával 
(FESZGYI) közösen szervezi és bonyolítja le, ami garanci-
át jelent arra, hogy valóban a legrászorultabbak kaphassanak 
ajándékot.

Az alapítvány számlaszáma: 
CIB Bank 11100104-90004089-10000001 

Szükség esetén a személyes befizetés módjáról Bosnyák Ilona 
munkatársunk tud felvilágosítást adni a 218-6175-ös telefon-
számon. 

Az akció eredményéről minden támogatónkat tájékoztatni 
fogjuk!

Köszönettel:
Berecz Dénes, a kuratórium elnöke

Gedeon Andor, a FESZGYI igazgatója
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Megszépült  
a lakótelep csigája
Befejeződött a Napfény–Dési Huber utca kereszteződésében lévő Madáretető parkban 
található Ágaskodó csiga elnevezésű szobor felújítása. Csákvári Nagy Lajos 2002-ben 
készült tölgyfa alkotásának állapota jelentősen leromlott az elmúlt 15 esztendőben, a 
szobortest több helyen is megrepedt. A Ferencváros Önkormányzata által megrendelt 
restauráció során a hézagokat folyékony fapótló anyaggal töltötték ki, majd egy, az idő-
járásnak ellenálló felületkezelést is elvégeztek a teljes művön. A munkálatok költsége 
bruttó 295 ezer forint volt.

Restaurálják a Borárus szobrát 
A Budapest Galéria tájékoztatása szerint a múlt héten megkezdték a Boráros tér aluljáró 
szintjén álló Borárus szobor felújítását. Varga Imre alkotásának kőhordó és dongafa alátét 
elemeit műhelybe szállíttatták, a szobrot a renovációt követően 2018 tavaszán állítják 
vissza eredeti helyére.

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

1. A Vámház körút 13. szám falán már-
ványtábla állít emléket a korábban ott 
lakó Patrubány Gergelynek. Mi volt 
munkájának legfőbb eredménye?

A) Ferencváros jogrendszerének meg-
alkotása a városrész első jegyzőjeként
B) Kórházépítési program Budapest 
első tisztifőorvosaként
C) Közteherviselés kiterjesztése az 
Andrássy-kormány adóügyi megbí-
zottjaként

2. A Hentes utcával párhuzamosan fut 
a Tagló utca – ezek mind a közeli vágó-
hídhoz kapcsolódóan kapták nevüket. 
Mit jelent a tagló?

A) Kábító hatású gyomnövény
B) Súlyos fejsze
C) Vágómarhák istállója

3. Hányadik tanévet kezdték meg idén 
szeptemberben a Bakáts téri Ének-
Zenei Általános Iskolában?

A) 125.
B) 150.
C) 180.

4. Melyik közterületet nevezték koráb-
ban Temető utcának?

A) Gát utca
B) Haller utca
C) Mester utca

5. Ki nem díszpolgára Ferencváros-
nak?

A) Zwack Péter
B) Tavaszy Noémi
C) Vathy Zsuzsa

6. 1958-tól 1969-ig működött Ferenc-
városban a Petőfi kertmozi. Hol?

A) A Nagyvárad téren
B) A Bakáts téren
C) A Kálvin téren

Előző lapszámunk nyertese: Schreiner 
Bianka. Gratulálunk! Jutalma átvételével 

kapcsolatban e-mailben értesítjük. A 
helyes megfejtés: 1 – A, 2 – B, 3 – A, 4 – 

C, 5 – B, 6 – C.

HElYI ÉrTÉK
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Alkotásokkal ünnepelték 
az őszt az óvodában

Megnyitotta hagyományos őszi kiállítását a Méhecske Óvoda. Az 
intézmény csoportjai lehullott színes falevelekből és növényi termé-
sekből készítettek dísztárgyakat. A színvonalas tárlatot a következő 
hetekben a környékbeli óvodások és iskolások is meglátogatják, 
hogy ellessék a legjobb ötleteket, amelyekből maguk is ihletet 
meríthetnek. Némethné Faragó Ibolya óvodavezető elmondta, a 
kiállítás létrehozása a gyerekek kerti gyűjtőmunkájával kezdődik, 
majd kreativitásukat latba vetve a természet kincseiből: geszte-
nyéből, makkból készítenek figurákat, fadarabokból szobrokat, 
falevelekből pedig képeket. A tárlatot Zombory Miklós alpolgár-
mester nyitotta meg.

T. D.

Kiégett egy lakás a Vaskapu utcában
Tűz ütött ki a Vaskapu utca 6/A számú társasház egyik otthonában 
november 16-án délelőtt. A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsu-
gárral és egy emelősugárral fékezték meg a lángokat. A harmadik 
emeleti lakásban egy ember tartózkodott, ő időben elhagyta az 
ingatlant. Az ötemeletes, harminclakásos épületből öt személyt 
kísértek ki, egyiküket a mentők megvizsgálták. Az egységek a tetőn 
kisebb beizzásokat találtak, így egy vízsugárral ezeket is eloltották. 
A kiégett lakás állapotát statikailag nem ítélték megfelelőnek, ezért 
szakértőt kértek a helyszínre. A tűzzel érintett ingatlan alatt lévő 
lakás sajnos szintén lakhatatlanná vált, tulajdonosa átmenetileg 
hozzátartozókhoz költözött. A tűzoltók a többi lakás állapotát is 
átvizsgálták, a lángok keletkezésének okát lapzártánkig még nem 
sikerült pontosan meghatározni. Mészáros László, a körzet képvise-
lője arról tájékoztatta lapunkat, hogy azonnal felvette a kapcsolatot 
a kiégett lakás tulajdonosával, és felajánlotta az önkormányzat 
segítségét a bajba jutott férfinek.         

Az akció pontos részleteiért keresse munkatársainkat!

MoZAIK

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán
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Tizes  
az Újpestnek
A magyar női labdarúgás jelenleg legjobb csapata a Fe-
rencváros. Az NB I-ben tíz forduló után fölényesen vezet-
nek a zöld-fehér lányok, legutóbb szó szerint tizet számol-
tak az Újpestre, azaz két számjegyű győzelmet arattak  
a nem igazán acélos lilák ellen.

A Fradihoz hasonlóan az újpestiek is kilógnak a mezőnyből, csak 
éppen ellenkező előjellel. A lila-fehérek pont nélkül sereghajtók az 
élvonalban, így a két együttes mérkőzésén egyértelműen az FTC 
volt az esélyes.

A Szusza Ferenc Stadionban még három percig sem reményked-
hettek a hazaiak, Fenyvesi Evelin ugyanis hamar előnyhöz juttatta 
a Ferencvárost. A 15. perctől indult be igazán a zöld-fehér henger, 
alig több mint húsz minutum alatt hatszor vették be Dörnyei Balázs 
tanítványai az UFC kapuját.

A fordulás után sokáig nem született újabb gól, pedig a Fradi-
szurkolók már extrakülönbségű diadalt vizionáltak. Aztán az utolsó 
negyedórában ismét örülhettek ferencvárosi találatoknak, és végül 
10-0-ás vendéggyőzelemmel ért véget a találkozó. Érdekesség, 
hogy a tíz gólon nyolcan osztoztak, csupán Fenyvesi és Szabó 
Viktória duplázott.

Az FTC lapzártánk után játszott a Haladás Viktória gárdájával, 
a szombathelyi az egyetlen együttes, amely még szeptemberben 
pontot tudott rabolni a zöld-fehérektől.              (ms)

Futball mindenkinek
A sport nevelő hatásáról már sokan és sokszor írtak. A Ferencvárosban azonban tesznek is azért, hogy a sport, egész 
pontosan a labdarúgás pozitív élményekhez juttassa azokat a gyerekeket, akiknek eddig ezekből kevés jutott.

Ferencváros Önkormányzatának Lenhossék utcai épületében van 
egy tornaterem, amit már jó ideje hetente többször is gyerekzsivaj 
és labdapattogás tölt be. A helyhatóság, valamint a Roma Kulturális  
és Sport Közhasznú Egyesület (ROKUS IX.) támogatásával futbal-
lozni tanítja itt a fiatalokat id. Pindák László. A tősgyökeres ferenc-
városi sportember évek óta foglalkozik nehezebb sorsú gyerekekkel. 
Vallja, hogy a labdarúgás sokuk számára egy más világ kapuit nyitja 
meg, és a közösségformálás, egymás elfogadása szempontjából is 
nagyon hasznos mozgásforma.

Laci bácsi az edzéseken kívül is odafigyel a srácokra. Jó néhány 
diákot maga hoz el az iskolából a tréningre, majd haza is viszi 

őket, több szülővel rendszeresen egyeztet a tanulásról. Annak kü-
lönösen örül, amikor egy-egy ügyetlenebb, vagy éppen problémás 
fiú anyukája arról mesél, milyen sokat változott a gyerek, amióta 
a Lenhossékba jár.

A tréningek szerdán 18 és 19 óra között vannak a 2005/06-osoknak, 
míg hétfőn és pénteken 16 és 18 óra között a kisebbeknek. Mindenki 
jöhet, aki kedvet érez egy kis önfeledt játékra. A tehetségesebbeket 
idővel klubokhoz, többek között az FTC-hez irányítja id. Pindák 
László, aki decemberben Mikulás-kupát szervez a srácoknak a 
Vendel utcai sportcsarnokban.

M. S.

Elődöntőben a pólós lányok
A Ferencváros női vízilabdacsapata megalakulása után néhány hónappal elkönyvelhette első komoly sikerét: a Magyar 
Kupában bejutott a legjobb négy közé. A zöld-fehérek a Szentes együttesét múlták felül a negyeddöntőben.

A párharcot két, eddig a bajnokságban egyaránt 
három győzelemmel álló gárda vívta. Az első 
mérkőzésen, Szentesen jól kezdtek a zöld-fehé-
rek, 3-1-re is vezettek. Aztán 4-4 után rendre a 
hazaiaknál volt az előny, a Fradi viszont mindig 
egyenlített, így 10-10-es döntetlennel zárult a 
találkozó. A ferencvárosiak közül Bujka Barbara 
négy, Kisteleki Dóra három gólt szerzett.

A népligeti visszavágón óriási hangzavar fo-
gadta a csapatokat, valamint a meccsre kilátogató 
Kemény Dénest, a szövetség elnökét. A vendégek 
lőtték az első gólt – ekkor vezettek utoljára. A 
szünetig fordított az FTC, majd a második ne-
gyedben potyogtak a gólok, a térfélcserénél 8-5-

ös ferencvárosi előnyt mutatott az eredményjelző. 
A második félidő elején csak a hazai szurkolók 
örülhettek, a Szentes legközelebb az utolsó játék-
részben, 10-5-nél talált a kapuba. Ekkor már ün-
nepelt a közönség, és néhány gólváltást követően 
13-9 lett a vége. Bujka ezúttal is négyet vágott, 
Muzsnay Fanni hármat dobott.

A bravúros győzelem azt jelentette, hogy a ma-
gyar női vízilabdában újonc Ferencváros bejutott 
a Magyar Kupában a legjobb négy közé, ahová 
még a sportág három élcsapata, az UVSE, a BVSC 
és a Dunaújváros kvalifikálta magát. Az elődöntő 
sorsolását november 20-án tartják a szövetségben.

(m)

Fenyvesi Evelin
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Pindi hazatért
Még akkor kezdett jégkorongozni, amikor a Ferenc-
város fogalom volt a magyar hokiban. Pindák lászló 
az FTC saját nevelésű csatáraként hétszeres bajnok, 
négyszeres kupagyőztes és több mint 150-szeres válo-
gatott. Hét év szünet után visszatért szeretett klubjá-
ba, és a fiatalokat neveli a jövő Fradija számára.

A szurkolók körében népszerű 29-es, vagy ahogy mindenki 
hívta, Pindi már játékosként elkezdett edzősködni az U18-as 
gárdánál, az ő keze alatt pallérozódott többek között a később 
A csoportig jutó Jánosi Csaba, majd az U18-as válogatott 
szövetségi kapitányaként ezüstérmes lett gárdájával a Divízió 
2-es világbajnokságon. Később, többek között a Ferencváros 
női együttesével bajnoki címet, majd kétszer Magyar Kupát 
nyert, a női válogatottal pedig első lett a Divízió 3-as vb-n. 
Az FTC felnőtt férficsapatát is irányította, munkássága elismeréseként 2009-ben meg-
kapta a zöld-fehér klub Aranydiplomáját. Aztán egy esztendővel később távozott, nem 
saját akaratából.

A szakosztályt az utóbbi időben módszeresen építő új vezetés felvette a kapcsolatot a 
46 éves Pindákkal, aki első lépésként az U14-es korosztály egyik csapatával dolgozik. 
Természetesen besegít az utánpótlás-igazgatónak, Kercsó Árpádnak is a legkisebbek fog-
lalkozásain. A tervek szerint jövőre lesz U18-as együttese a Fradinak, amelyet ő irányít 
majd. A Ferencvároshoz tartozik a siket jégkorong-válogatottként pályára lépő gárda is, 
amelynek szintén Pindák László a trénere.

Az FTC régen arról volt híres, hogy az egykori remek hokisok visszavonulásuk után 
edzőként is szolgálták az egyesületet. Pindi visszatérésével egy újabb hajdani kiváló 
jégkorongozó csatlakozott a stábhoz, ahol ismét egyre több régi fradista igyekszik tenni 
azért, hogy újra nagy legyen a Ferencváros.        M. S.

Két érem az úszó ob-n
Idén is Százhalombattán rendezték 
meg az úszók rövid pályás országos 
bajnokságát. A Ferencváros sportolói 
jól szerepeltek, két érmet és számos  
jó helyezést szereztek.

Az ob nyitónapján egy ötödik hely jutott a 
Fradinak a 4x200 m-es gyorsváltó révén, az-
tán másnap megszületett az első ferencvárosi 
érem. Szokol Szonja a harmadik idővel jutott 
be az 50 m-es pillangóúszás döntőjébe, ahol 
remekül teljesített, és 27,06 másodperccel 
másodikként ért célba.

A következő versenynapon többek között 
Biczó Bencéért izgulhatott a zöld-fehérek 
szakosztályának edzői stábja, aki a 200 m-es 
pillangóúszásban döntőzött. Kezdetben ha-
todik volt, majd fél távnál harmadikként 
fordult, ezt a helyet pedig a futam végéig 
megőrizte, így a vb-ezüstérmes Milák és 
az olimpiai bronzérmes Kenderesi mögött, 
Cseh Lászlót megelőzve bronzérmes lett.

A Fradi úszói a két érmen kívül egy 4., 
négy 5., egy 6., két 7. és egy 8. helyezéssel 
365 pontot szereztek, ezzel az összesített 
pontversenyben a Ferencváros a 11. helyen 
végzett. Ez 150 ponttal és öt hellyel jobb 
szereplés, mint a 2016-os rövid pályás ob-n.

(m)

Dávid ezüstje
Verrasztó Dávid a rövid pályás ob helyett a Pekingben zajló világkupán állt rajtkőre. 
A Ferencváros úszója nagyszerűen versenyzett a kínai fővárosban, a 400 m-es vegyes 
úszásban másodikként ért célba, ezzel ezüstérmet szerzett. A 200 m-es mellúszásban a 
10. időt érte el. Másnap a 400 m-es gyorsúszásban pedig szintén remekelt: a döntőben 
az ötödik helyen végzett.

Bajnok birkózók
Jól szerepeltek a novemberben megrendezett korosztályos országos bajnokságokon a 
Ferencváros fiatal birkózói. A diák II. korosztály Dorogon versenyzett, a Fradi sportolói 
közül Scheuring Vilmos (42 kg) és László Koppány (+69 kg) arany-, Mizsei Bátor (26 
kg) pedig ezüstérmes lett. Az összesített pontversenyben az FTC a harmadik helyen zárt.

A juniorok szabadfogású bajnokságát Budapesten rendezték meg. A ferencvárosiak 
közül Juon Mihály érte el a legjobb eredményt, az 55 kg-osok között második lett. 
A kadetbajnok Szabados Noémi Berlinben lépett szőnyegre, és a rangos nemzetközi 
viadalon megnyerte a 65 kg-os súlycsoportot.

Akrobatikus sikerek
Ismét nagy sikerrel rendezte meg az akrobatikus tornászok számára az ÉTC-
kupát az Érdi Torna Club. A versenyen rajthoz álltak a Ferencváros fiataljai 
is, a zöld-fehérek négy korosztályban mutatták be gyakorlataikat.

A legjobb eredményt a youth kategóriában induló lányhármas érte el: a Horváth Emília, 
Buzási Anna, Király Jázmin összeállítású trió minden ellenfélénél több pontot kapott, és 
aranyérmes lett. A serdülő II-ben szereplő Ozsvár Klára–Buzási Éva páros szintén érdekelt 
volt a díjkiosztón, a Fradi sportolói nagy küzdelemben szorultak a második helyre, így 
ezüstérmet vehettek át.

Két ferencvárosi duó a dobogó harmadik fokára léphetett fel: a serdülő I korosztályban 
Varga Büszke Borbála és Vadász Virág, az újoncok mezőnyében pedig Józsa Viktória és 
Móricz Tünde kapott bronzérmet az eredményhirdetésen.

RÖviDen

Biczó Bence
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Indítsd be a változást!
Erőleves a léleknek, avagy hogyan 
érezhetjük magunkat jól egy felgyor-
sult világban? címmel tartott előadást 
Szalay Ádám televíziós újságíró, kom-
munikációs szakember a Mindentudás 
Akadémiája legutóbbi találkozóján.  
A TV2 Naplójából ismert egykori ri-
porter ma Sikerkód néven oktatja  
az amerikai coach, Jack Canfield 
módszerét.

Az előadót Ladányi Erika programkoordi-
nátor méltatta Vujity Tvrtko szavaival, aki 
régóta ismeri Szalay Ádámot: „Személyes 
hősöm, példaképem, motivátorom, az egyik 
legjobb ember, akit valaha megismertem. 
Büszke vagyok a barátságára. Ma a legjobb-
tól tanulhatnak, tőle kaphatják az erőt!”.

Egy időben Ádámnak is nagy szüksége 
volt a motivációra, ugyanis elvesztette azt. 
2006-ban egy utazós műsort készített, mely 
során ötcsillagos szállodákban élt, gyönyö-
rű helyekre látogatott el, és jól is keresett. 
Mégsem volt boldog, mivel nem lehetett feleségével, kislányaival, 
munkájában pedig már nem talált kihívást. Depressziójából családja 
mellett Jack Canfield könyve mutatott számára kiutat, és tapaszta-
latait másokkal is meg akarta ismertetni.

Szalay Ádám arra világított rá, hogy a régóta áhított változásokat 
az életünkben senki mástól nem várhatjuk el, csak saját magunktól. 
Hiába okoljuk ugyanis a nehéz körülményeket, rossz sorsunkat, 
családunkat vagy munkahelyünket, az életünkért elsősorban mi 
magunk vagyunk felelősek. A kommunikációs szakember sze-
rint igaz a tétel, hogy minden, így a változás is fejben dől el, ám 
legtöbben nem értjük, mit is jelent ez pontosan. Először meg kell 
változtatnunk a gondolatainkat, így megváltoznak a meggyőződé-
seink. Utóbbi megváltoztatja az elvárásainkat, és ha ez megtörtént, 
megváltozik a hozzáállásunk is. Új hozzáállásunkkal megváltozik 
a viselkedésünk, ez pedig megváltoztatja a teljesítményünket. A 
folyamat végpontjaként pedig egyszer csak azt vesszük észre, hogy 
megváltozott az életünk.

A tréner egy másik motivációs előadó, a karok és lábak nélkül 
született ausztrál Nick Vujicic példáján keresztül mutatta be a hallga-
tóságnak, hogy lehetetlen márpedig nem létezik. A szerb származású 
Vujicic – a világ egyik legboldogabb, egyben legkiszolgáltatottabb 
embere – fiatalkorában katasztrófaként élte meg sorsát, amiben 
környezete is megerősítette. Azt mondták neki, soha nem lesz képes 
munkavégzésre, és szinte biztos, hogy nem lesz családja. Az élete 
mégis az ellenkezőjét bizonyította: felesége és gyermekei vannak, 
és a világ egyik legsikeresebb előadója. Azt vallja: bár nincsenek 
végtagjai, van beszédkészsége, kreativitása, amivel képes másokat 
inspirálni, és elmondani mindenkinek, hogy a pozitív életszemlélet 
csodákra képes.

Szalay Ádám szerint a pozitív gondolkodás nem közvetlenül a 
gondokat kezeli, hanem a problémához való hozzáállást alakítja át. 
A szakember azonban hangsúlyozta: a változások elindításához ki 
kell lépnünk a komfortzónánkból. Ha van egy erős motivációnk és 
kitűzött célunk, máris birtokában vagyunk a siker lehetőségének. 
Érdemes apró dolgokkal kezdeni, amelyekkel gyors sikert tudunk 
elérni, legyen az egy nyikorgó kilincs megolajozása vagy egy lyu-
kas szúnyogháló befoltozása. A lényeg, ha valami nem tetszik 
az életünkben, változtathatunk rajta. A jelen lévő időseknek azt 

üzente, mindig érdemes újat tanulni, és sosem késő újrakezdeni. Ha 
pozitív életszemlélettel, pozitív emberekkel körülvéve, hasznos és 
előremutató gondolatokkal éljük mindennapjainkat, és felelősséget 
vállalunk a döntéseinkért, nagy dolgokra vagyunk képesek. És ami 
a legfontosabb: emelkedik a boldogságszintünk.

T. D.
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Mesterségem címere
Kötődések – Kirakattól kosárig
November 21. (kedd) 14.00 óra
Borbényi Éva kirakat- és 
kiállításrendező, népi játszóházvezető, 
szövő- és kosárfonó-oktató  
bemutatkozása
Az előadás után közös játékra  
invitáljuk a résztvevőket!
FMK (Haller u. 27.)

Mindentudás Akadémiája 
• Gasztrotörténeti szeminárium
Ázsia gasztronómiai érdekességei
November 23. (csütörtök) 15.30 óra
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)
• Helytörténeti szeminárium
A 225 éves Ferencváros – történetek, 
események, emberek
November 28. (kedd) 14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény  
(Ráday u. 18., bejárat az Erkel utca felől)
• Magánnyomozás Magyarországon  

tegnap és ma
december 4. (hétfő) 16.00 óra
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)

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

Törődjön többet egészségével! 
Teljes értékű táplálkozás a karácsony 
jegyében
November 30. (csütörtök) 14.30 óra
Parajdi Sópince (Vámház krt. 11.)

Természetjárás
Levelet írunk a Mikulásnak  
a Kecske-hegyi kőfejtőben
december 2. (szombat) 8.50 óra
Találkozó: Margit híd budai hídfő,  
HÉV-pénztár
További információ: Kiss Ádám, tel.: 
06/70/212-1288

Nordic walking haladó csoport
Téli egészségmegőrző séta
december 5. (kedd) 10.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24–28.

Karácsonyváró táncdaldélután
december 6. (szerda) 15.00 óra
Fellépők: Endrődi Éva táncdalénekes  

és Gyémánt Valentin, a romantikus  
popzene csillaga
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B)
A részvétel díjmentes!

Belső értékeink nyomában
december 5. (kedd) 14 óra
Dési Huber Művelődési Ház  
(Toronyház u. 17/B)
A foglalkozást Fried Zsófia tréner tartja.

Sakk-klub
November 21., 28., december 5.  
(kedd) 10.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Német társalgási klub
November 21., 28., december 5.  
(kedd) 10.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Festőklub
November 21., 28., december 5.  
(kedd) 14.00 óra
Szerető Kezek Idősek Klubja  
(Friss utca 5.)

Gyógytorna 
November 22., 29., december 6.  
(szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház  
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub  
Én táncolnék veled…
November 22., 29., december 6. 
(szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
November 22., 29., december 6.  
(szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti enegiajóga 
November 23., 30. (csütörtök)  
10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B)

Számítógép- és mobiltelefon- 
tanácsadás
November 23., 30. (csütörtök)  
16.00 óra
Weöres Sándor iskola (Toronyház u. 21.)

Demencia Kávézó
November 27. (hétfő), 17.00 óra
Előadó: Somorjai Ildikó szociológus
Téma: Tevékenységek, örömforrások 
demenciával élőknek. Útkeresés  
a szolgáltatásfejlesztésben.
Balázs Café & Bistro (Ráday utca 11.)

Vízitorna 
November 24., december 1. (péntek) 
16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda  
(Lobogó u. 1.)
Molnár Ferenc Általános Iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

Chikungtanfolyam 
Keddenként 11.00 óra
Lenhossék utca 24–28.

Fitnesz 60+ Balog Bíborka edzővel
1. csoport:  
minden hétfőn 10.00 óra
2. csoport:  
minden csütörtökön 10.00 óra
Sunbody – 4% Fitness edzőterem,  
Ráday u. 16. (Ráday–Erkel utca  
saroképület)
A belépés ingyenes, de előzetes regisztrá-
ció szükséges az alábbi elérhetőségeken:
e-mail: idosugy@ferencvaros.hu
telefon: 215-1077/392 mellék

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javasla-
taikat programjainkkal kapcsolatosan az idosugy@ferencvaros e-mail címen vagy a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

Idősügyi programajánló

IdőSüGY

A kezdő, középhaladó és haladó  
angolnyelv-tanfolyam, a középhala-
dó németnyelv-tanfolyam, valamint  
a kezdő és haladó számítógép-kezelői, 
mobileszköz-használati kurzusok a re-
gisztrált résztvevők számára a meghir-
detett időpontokban és helyszíneken 
zajlanak.
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Újabb  
Tasnádi-darab 
a Török Pál 
utcában
Tasnádi István Paravarieté című 
zenés játékában a mindennapi 
élet trivialitása válik attrakció-
vá. A közönséges élet csak úgy 
lesz elviselhető, ha akrobatikus 
mutatványnak tekintjük annak 
minden megunt, lapos pillanatát. 
Erőművész lehet a nagybevá-
sárlásból hazatérő háziasszony, 
illetve szózsonglőr a félrelépé-
sét ügyesen kimagyarázó férj.  
A darabbeli műsorban fellépnek 
a hétköznapok mániás hősei, akik 
másfél órában pompás elégtételt 
vesznek perspektívátlan életükért 
hallucinációik pazar színpadán. 

Szereplők: Kovács Vanda, Néme-
di Árpád, Kaszás Gergő, Blahó 
Gergely
rendező: Tasnádi Csaba
Nyilvános főpróba:  
2017. december 1., péntek 19.00
Bemutató: 2017. december 2., 
szombat 19.00
Jegyek a színház honlapján ke-
resztül is válthatók: 
www.pinceszinhaz.hu

A Pinceszínház  
decemberi műsora
1., péntek 19.00  Tasnádi István: Paravarieté – nyilvános főpróba
2., szombat 19.00  TASNÁdI ISTVÁN: PArAVArIETÉ – BEMuTATó
4., hétfő  19.00  Moliére: Tartuffe         
6., szerda 18.30  dixie Kings of Hungary – dixieland-klub
7., csütörtök 19.00  Tasnádi István: Paravarieté
8., péntek 19.00  Háy János: A Gézagyerek
9., szombat 15.00  Tasnádi István: Finito
  19.00  Hašek: Svejk! Vacsorázunk! 
    Vendéglőjáték a Monarchia dalaival
10., vasárnap  15.00  Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
11., hétfő  19.00   Tasnádi István: Paravarieté
13., szerda 18.30  dixie Kings of Hungary – dixieland-klub
14., csütörtök 19.00  Versek szódával – Arany János 200.
    4. rész: Arany János humora
    Vendég: Szörényi lászló irodalomtörténész, író
    A belépés díjtalan! 
17., vasárnap 11.00  lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
  15.00  lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
18., hétfő 19.00  Márai Sándor: Varázs
19., kedd 19.00  Székely Csaba: Bányavirág
20., szerda  18.30  dixie Kings of Hungary – dixieland-klub
21., csütörtök  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.

Születésnap a mese jegyében
A Ferencvárosi Művelődési Központban tartotta 20. születésnapi rendezvényét az Aranyszamár Színház november  
11-én. A színes, vidám eseményen a színházi és bábszínházi előadások mellett interaktív mesekoncert, többféle játszóház  
és kézműves foglalkozás, szamársimogatás, bohócdoktorok műsora, valamint babahordozós foglalkozás is helyet  
kapott. A nagy érdeklődéssel kísért program a gyermeki lélekről szóló kerekasztal-beszélgetéssel zárult.

Nyitóbeszédében Kállay Gáborné alpolgármester köszöntötte a 
kerek évfordulót megélt társulatot, amely egy romos istállóból 
indulva, kitartó munkával érte el azt a sikert, melyről sok más kis 
színház csak álmodhat: nevük ma már nem szorul magyarázatra, 
önmagáért beszél, a színvonalas szórakoztatás záloga. 

A 20 esztendeje, egy kis baranyai zsákfaluban, Szatinán életre 
hívott társulat székhelye évek óta Ferencvárosban van, ám utazó-
színház jellegét mindvégig megtartotta. Érsek-Csanádi Gyöngyi 
alapító igazgató visszaemlékezése szerint 2002-től datálható az a 
professzionális korszak, amikortól a bábművészek mellett rendezők, 
díszlettervezők és zeneszerzők bevonásával állíthatják színpadra 
előadásaikat.

– Megtisztelő és szívet melengető az Aranyszamár Színházzal 
közös munka, a zenéimet nagy örömmel fogadják, és rugalmasan 
alakítják a darabokhoz – mondta Szirtes Edina Mókus énekes-he-
gedűművész, aki a napot záró kerekasztal-beszélgetésnek is meg-
hívottja volt. A gyermeki lélekről, a mesékről, azok vizuális, illetve 

zenei megjelenítéséről szakemberek és művészek közreműködésével 
zajló eszmecsere célja az volt, hogy a különböző szemszögből 
megfogalmazott vélemények, gondolatok ne elutasításra, hanem 
– egymást kiegészítve – elfogadásra találjanak.

(forrás: ferencvaros.hu)
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HAMVADÓ CIGARETTAVÉG

A Ferencvárosi Művészetkedvelők Társaságának báli rendezvénye
Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek
Zenél: Tarnai Ágnes
November 24., péntek 15.00
Belépő: 700 Ft

KIÁLLÍTÁS

A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény tisztelettel meghívja  
a FERENCVÁROS FÉNYKÉPEKEN című tárlat megnyitójára.
december 1., péntek 17.00
A tárlat a Ferencváros fényképeken és a Ferencváros családi fo-
tóalbuma című pályázatok anyagának felhasználásával készült. 
A kiállítást megnyitja: Bácskai János polgármester
Közreműködnek az Ádám Jenő Zeneiskola fúvós tanszakának 
tanárai
A tárlat megtekinthető: 2018. január 20-áig, keddtől péntekig 10–18 
óra között.
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, Ráday u. 18. (bejárat az 
Erkel u. 15. felől)

FERENCVÁROSI GYEREKBOLHAPIAC

Használt könyvek, játékok, sportszerek árusítása, csereberéje
december 2., szombat 10.00–12.00
Jelentkezz minél előbb, ha zsebpénz-kiegészítésre vágysz!
Jelentkezés: Arapovicsné Kiss Ágnes 
06/30/434-2092, kiss.agnes@fmkportal.hu

CIMBORA JÁTSZÓHÁZ VERSSEL, DALLAL

december 2., szombat 10.00–12.30
TÉlKÖSZÖNTő CIMBorA JÁTSZóHÁZ 
10.00–13.00 Hóemberkrikett, medvedöntögető, állatos dominó, 
erdeiállatos-kirakó, hóemberépítő
A kézműves programon karácsonyi ajándékot és díszeket készítünk.
11.30 lEGYÉl A CIMBorÁNK, MIKulÁS!
Mikulás-váró minikoncert a Cimbora Trióval
Hozz a Mikulásnak egy rajzot ajándékokat! Te sem maradsz aján-
dék nélkül!
A belépés díjtalan!

AZ fMk PRogRAMAJánlóJA

KulTÚrA

Tavaszy Noémi festő-, grafikusművész kiállításának
november 22-i megnyitója betegség miatt elmarad!

részvételi szándékát, kérjük, jelezze a regisztracio.fmk@gmail.com e-mail 
címen 2017. november 30-ig. (regisztráció korlátozott számban lehetséges.)  

Az eseményt élőben közvetíti a 9.tv, ezért kérjük, időben foglalja el ülőhelyét.
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Nem csupán énekelni, de festeni is tudnak
Szintézis címmel nyílt kiállítás a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola tanulóinak munkáiból a Mester utcai Pincega-
lériában november 9-én. Az eseményen Molnár Mónika vezényletével fellépett az iskola kiskórusa is.

A megjelenteket Vincze Angéla, a Pincegaléria művészeti vezetője 
köszöntötte, majd Szarvák Antal képzőművész, az iskola vizuális 
kultúra tanára mutatta be a témaköröket, melyek alapján beren-
dezték a tárlatot.

Mint elmondta, a kiállításon a Bakáts suli utóbbi három és fél 
évének legjobban sikerült projektmunkái láthatók, melyeket felső 
tagozatosok készítettek. A bemutatott képek önmagukban is arról 
árulkodnak, hogy a művésztanár a látvány utáni ábrázolás helyett 
nagyobb hangsúlyt fektet a mai, modern témákra, melyekkel fel 
lehet kelteni napjaink diákjainak érdeklődését, és be lehet indítani 
fantáziájukat.

Ilyen szemlélet és módszer által született meg például az inter-
nettel, illetve számítástechnikával összefüggő alkalmazások és 
fogalmak modern védőszentjeinek egész falat betöltő ikonosztáza 
(képünkön), a terjedelmes bélyegsorozat vagy a képzeletbeli ze-
nekarok CD-borítószériája. 

A kiállítás december 5-éig tekinthető meg.
(forrás: ferencvaros.hu)

Vászonra vitték a lelküket
Tárlat nyílt a XV. kerületi Értelmi Fogyatékosok Napközi otthona lakóinak művészetterápiás alkotásaiból a Hőgyes 
Endre utcai Tárt Kapu Galériában. A festmények az értelmi sérültek örömeiről, bánatairól és világlátásukról mesélnek, 
de arról is elárulnak valamit, hogy miként viszonyulnak az épek társadalmához.

A XV. kerületi felnőtt értelmi sérülteket ellátó nappali intézmény há-
rom évvel ezelőtt indította el Másképp nevű vizuális alkotóműhelyét, 
amely a fogyatékkal élők önkifejező készségét hivatott támogatni. 
– Mivel az értelmi sérültek számára a legnagyobb akadály a kom-
munikáció, nehezen tudják megosztani gondolataikat a külvilággal. 
Ezért olyan fontos, hogy minél több eszközt, kommunikációs csa-
tornát kínáljunk fel nekik – mondta el a megnyitón Szabóné Busi 
Julianna, a XV. kerületi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 
vezetője. Közölte, mivel a 600 ezer magyarországi fogyatékkal élő 
embernek csupán 12 százaléka értelmi sérült, rendkívül alacsony az 
érdekérvényesítő képességük. – Ezért is érdemel külön elismerést 
a Tárt Kapu Galéria, hogy a leghátrányosabb társadalmi csoport 
számára bemutatkozási lehetőséget nyújt és hidat épít az épek 
társadalma felé – tette hozzá. 

Az alapvetően a festészet eszközeivel művészetterápiát folytató 
alkotóműhely vezető tanára, Francia Tímea szerint ő csak asszisztál, 
beszélget, utakat mutat és ajtókat nyit ki előttük ahhoz, hogy világra 
segítse a sérült alkotók érzéseit, gondolatait. De a tapasztalatok 
tükrében a művészi önkifejezés egyben kiváló „zsilipelő” funkció 
a mindennapi szorongások oldására.

„Ha hallasz belül egy hangot, ami azt súgja, nem tudsz festeni, 
akkor okvetlenül állj neki festeni, és a hang elnémul” – Kállay Gá-
borné alpolgármester Vincent van Gogh gondolataival köszöntötte 
a közönséget, majd így folytatta: még nekünk, épeknek is nehéz 
legbelső titkainkról beszélni, pedig a ki nem mondott szavak sebet 
ejthetnek az ember lelkén. Az önkifejezésnek azonban nem a beszéd 

az egyetlen módja, ezt a nyelvet tanítja meg a napközi vizuális 
műhelye a sérülteknek. – A művészetben a csúnya az, ami hamis és 
mesterkélt, ami nem kifejező, inkább csinos vagy szép akar lenni, 
ami erőltetett, negédes, amiben nincs igazság és lélek, minden, ami 
mímeli a szépséget és bájt. Ezek a képek ennek ellentétei: szeretni-
való, tiszta, igaz és őszinte alkotások, melyek főszereplője maga a 
lélek – zárta gondolatait az alpolgármester, aki szerint Ferencváros 
fontos feladatának tekinti a nehéz sorsúak segítését.

T. D. 
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Befejezett nyomozások
• A ferencvárosi rendőrkapitányság november 13-án vádeme-

lési javaslatot tett az ügyészség felé az előzetes letartóz-
tatásban lévő H. Ernő ügyében. A 30 éves budapesti férfi 
megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy augusztus 1-jén 
kora reggel, az Üllői út 115/B számú ház elöl eltulajdonított 
egy motorkerékpárt.

• November 10-én szintén vádemelési javaslattal továbbították 
az ügyészség felé Sz. Leila 23 éves budapesti lakos iratait, 
aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy szeptember 
9-én eltulajdonított egy, a munkahelyén, a Népligeti aluljá-
róban lévő pékségben – talált tárgyként – leadott laptopot. 
Az eljárás során az informatikai eszköz visszakerült jogos 
tulajdonosához.

• Ugyancsak vádemelési javaslattal fejezték be november 10-én 
az M. Antal 44 éves budapesti lakos ellen elrendelt eljárást. 
A férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy augusztus 
17-én délelőtt, a Bálna Budapest külső teraszán kivágta az 
egyik kávézó pultjának vászontetejét, majd onnan 200 ezer 
forint értékben szeszes italokat tulajdonított el. A rongálással 
további 200 ezer forint kárt okozott.

Újabb dílert kaptak el 
A ferencvárosi rendőrök november 14 én, IX. kerületi otthonában 
fogták el a 37 éves M. Csabát, aki a gyanú szerint lakásán új 
pszichoaktív szernek minősülő drogot árult. A házkutatás során 
a nyomozók a kábítószergyanús anyag mellett készpénzt is le-
foglaltak. M. Csabát a rendőrök előállították, őrizetbe vették és 
gyanúsítottként hallgatták ki, majd előterjesztést tettek előzetes 
letartóztatásának indítványozására.

Őrizetbe vették az akkumulátortolvajt 
Egy IX. kerületi lakos bejelentése alapján fogták el a ferencvárosi 
rendőrök azt a férfit, aki a gyanú szerint november 14-én délután 
egy franciakulccsal betörte egy, a Távíró és a Dési Huber utca 
kereszteződésénél parkoló személygépkocsi ablakát, majd a mo-
tortérből ellopta az akkumulátort. A rendőrök rövid időn belül 
elfogták S. Gábort, és a franciakulcsot is megtalálták nála. A férfit 
előállították, őrizetbe vették, gyanúsítottként hallgatták ki, és 
előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására.

Veszélyeshulladék-gyűjtés
Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága 
díjmentes

Veszélyeshulladék-gyűjtési 
akciót hirdet

2017. november 25-én, 
szombaton 9.00–13.00 óra 
között
Helyszínek:
• Napfény utca (Lidl áruház 

előtt)
• Bakáts tér (Polgármesteri 

Hivatal épülete előtt)
• Lenhossék utca 24–28. 

szám előtt (a Vendel utca 
felőli részen)

A háztartásban felesleges-
sé váló alábbi hulladékokat 
gyűjtjük:
• elem, akkumulátor
• elektronikai hulladék
• festékpatronok és -kazetták
• fénycső, villanykörte
• lejárt szavatosságú gyógy-

szer
• növényvédő szer
• festékes, hígítós doboz, 

rongy 
• fáradt olaj
• használt étolaj
• tisztítószerek, dezodoros 

flakonok

• oldószerek 
• ragasztómaradékok
• levegőszűrő, olajszűrő
• savak, lúgok, vegyes labor-

vegyszerek
A gyűjtést az FCC Magyaror-
szág Kft. szakemberei végzik. 
Ha ezek az anyagok a ház-
tartási hulladékokkal együtt 
kerülnek a szeméttelepre, 
komoly környezeti problémá-
kat okoznak. Környezetünk 
védelme érdekében kérjük, 
akciónkat minél nagyobb 
számban szíveskedjenek 
igénybe venni. 

AZ AKCIó KIZÁrólAG 
FErENCVÁroSI lAKo-
SoK SZÁMÁrA, HÁZ-
TArTÁSI MENNYISÉG 
ÁTVÉTElÉrE VoNAT-
KoZIK! 

A következő 
veszélyeshulladék-gyűjtés 
időpontja: 
2018. január 27., szombat

Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat/házakat keres 
ügyfeleinek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. 
Ismerősének lakása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus 
Ingatlan. Tel.: 06/20/9600-600.

Briliáns, arany, ezüst, borostyán felvásárlása extra áron! 
Dinasztiánk harmadik generációja vagyok. Hiszem, hogy a tisz-
tességes magatartásnak van jövője! Bp., XI. ker., Fehérvári úti 
Csarnok, földszint, virágsor (Porcelán-Ezüst Üzlet). Tel.: 209-4245.

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

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

TErMElőI MÉZ. Akácméz 2400 Ft, selyemfűméz 2200 Ft, 
virágméz 1700 Ft, repceméz 1700 Ft – 950 grammos kiszerelé-
sekben, dizájnos csomagolásban. Félkilós és negyedkilós kiszere-
lésekben is vásárolhatók egyéb árakon. Cegléd környékéről és a 
nógrádi hegyekből gyűjtött mézek. Ingyenes házhoz szállítás. Tel.: 
06/30/656-4966.

APRóhiRDetés

felhívás
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A társasházzal kapcsolatos szabályokról III.
A társasház legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés kizárólagos 
hatáskörében határoz pl. az alapító okirat módosításáról, a közös 
tulajdonban álló épületrészek használatáról, hasznosításáról, vagy 
a közös képviselőnek, illetve az intézőbizottság elnökének és tag-
jainak megválasztásáról, felmentéséről és díjazásáról. A közgyűlés 
a legalább három hónapnak megfelelő közös költség összegével 
hátralékba került tulajdonostárs külön tulajdonának jelzálogjoggal 
való megterhelését is elrendelheti, ez esetben a hátralékos tulajdo-
nostárs nem élhet szavazati jogával. A közgyűlés határozatának szó 
szerint tartalmaznia kell a napirendi pont tárgyát, a megszavazott 
döntést, továbbá a határozat végrehajtásának módját.

A közgyűlés a közös képviselőt, az intéző-, illetőleg a számvizs-
gáló bizottságot bármikor felmentheti. A felmentett tisztségviselő 
változatlan díjazás ellenében köteles az új közös képviselő, az új 
intézőbizottság megválasztásáig, de legfeljebb a felmentésétől 
számított 90. nap leteltéig ügyvivőként ellátni a közösség ügyeinek 
intézését.

A közgyűlést a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke 
hívja össze. A közgyűlésre valamennyi tulajdonostársat írásban 
kell meghívni, amellyel egyidejűleg a meghívó egy példányát a 
társasházban jól látható helyen ki kell függeszteni. A meghirdetett 
napirendben nem szereplő ügyben érvényes határozatot hozni nem 
lehet.

Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell tar-
tani. Az éves elszámolásról, a költségvetés megállapításáról szóló 
közgyűlést legkésőbb május 31-éig meg kell tartani.

Kötelező a közgyűlés összehívása, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-
ével rendelkező tulajdonostársak a napirend, az ok és a közgyűlési 
határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérték. Ha a közös 
képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a kérés kézhezvételétől 
számított 30 napon belüli időpontra a közgyűlést nem hívja össze, 
azt a 30. napot követő 15 napon belüli időpontra a számvizsgáló 
bizottság, ennek elmulasztása esetén az összehívást kérő tulajdo-
nostársak vagy az általuk írásban megbízott bármely tulajdonostárs 
jogosult összehívni.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az összes tulajdoni 
hányadnak több, mint a felével rendelkező tulajdonostársak jelen 
vannak. A rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalá-
sához a tulajdonostársak egyhangú határozata szükséges.

A közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének a köz-
gyűlésen meghozott határozatokat a közgyűlés megtartásától szá-
mított nyolc napon belül a társasházban jól látható helyen ki kell 
függesztenie.

Ha a közgyűlés határozata jogszabályba, az alapító okiratba vagy 
a szervezeti, működési szabályzatba ütközik, esetleg a kisebbség 
jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs 
kérheti a bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását 
a határozat meghozatalától számított hatvan napon belül. 

A kereset a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban 
a végrehajtást indokolt esetben felfüggesztheti.

Dr. Niklai Zoltán ügyvéd
1098 Budapest, Lobogó u. 5. II. lph. 06/70/770-0510

JogA vAn tuDni!
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gonDoskoDó feRencváRos

Tájékoztató a karácsonyi támogatásról
Ferencváros Önkormányzata kérelemre idén is karácsonyi tá-
mogatást nyújt azon IX. kerületi lakóhelyű és életvitelszerűen 
a kerületben élő személy részére, akinek a családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot, és 
az alábbiakban felsorolt feltételek valamelyikének megfelel:

• nyugellátásban, rendszeres nyugdíjszerű ellátásban  
részesül, vagy

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

részesül

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

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

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

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

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

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

Ferencváros Önkormányzata

kéPviselŐi fogADóóRák

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

Baranyi Krisztina  (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

KÖZÉrdEKű



Ferencváros20 

Hrabóczki Tamás István  
(2017. július 27.)

feRencváRosi gólyAhíR

ReJtvény

Móra luca Katalin  
(2017. február 26.)

Szakolczai Kornél Attila 
(2017. augusztus 15.)

Vonnák Nimród Zsolt  
(2017. július 7.)

közösség

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

17:30
Az első adventi gyertya meggyújtása  

és a Ferenc tér  ünnepi fénybe öltöztetése
 Köszöntőt mond: dr. Bácskai János polgármester

18:00
A Kolompos együttes koncertje

 18.00-19.00   
Mosolyt kérek!  –  készíttess profi fotót 

karácsonyi fényekben

A téren megkóstolható finomságok:  
forralt bor, almabólé, beigli, rétes, kenyérlángos

Karácsonyváró 
     a Ferenc téren

2017. december 3-án  
vasárnap 16-19 óráig

INGYENES PROGRAMOK FŰTÖTT SÁTORBAN:

gyertyagyújtás minden vasárnap 17.30-kor

✳ Az adventi koszorú készítése (felnőtteknek is) ✳  
✳ Karácsonyfadísz készítés a gyerekekkel ✳  

✳ Arcfestés ✳

16 és 19 óra között ingyenes  
karácsonyi kisvonat  
a Ferenc tér körül

További programok:  
facebook.com  –  Karácsonyváró a Ferenc téren

A rendezvénysorozat fővédnöke:  
Kulpinszky Eleonóra  
önkormányzati képviselő 
Szervező:  
EURIN Alapítvány –  
VertikaLAND baba-mama klub

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

Szakmai partnerek: 
IX. kerületi anyukák és apukák közössége ·  
Ferenc tér Klub · Réteskék Kávézó · Francesco Kávézó

A rendezvény támogatója:
Ferencváros Önkormányzata

DÍSZÍTSÜK FEL EGYÜTT A FERENC TÉRI KARÁCSONYFÁT!
Várjuk a vízálló, termésekből készülő karácsonyfadíszeket 

november 13-27. között a Réteskék Kávézóba.


