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Két, a romák felzárkóztatását célzó 
pályázatról tartott sajtótájékoztatót 
Czibere Károly államtitkár  
az FMK-ban.
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Folytatás a 2. oldalon

Gyerekeknek készült könyv a kerületről
Bemutatták a városrész épített környezetének, helytörténetének, természeti adottságainak megismertetését célzó 
Ferencváros gyerekeknek című kötetet december 18-án az FMK-ban. Az önkormányzat támogatásával megvalósult 
színes, igényes kiállítású, 120 oldalas kiadványban az információk, a megértést könnyítő rajzok mellett játékos, inter-
aktív feladatok is helyet kaptak. Ahogy a szerző, Izápy-Tóth Nikoletta fogalmazott: „a gyerekek bátran rajzolhatnak, 
színezhetnek bele”.
Izápy-Tóth Nikoletta elmondta, építészként 
mindig is fontos volt számára az épített 
környezet, és mivel gyermekei a kerületbe 
járnak iskolába, a kötődés is adott volt. A 
szerző arról is beszélt, a kiadvány összeál-
lításakor elsősorban azt tartotta szem előtt, 
hogy az a gyerekek számára is érdekes, 
vonzó, ne pedig tankönyvszerű legyen. A 
rajzok ideálisan egészítik ki a szöveget, és 
teszik élményszerűvé az információszer-
zést. Cél volt a gondolkodtatás, a környe-

zet megítélése és a véleményalkotás: mit 
gondolnak a legkisebbek az épületek újra-
hasznosításáról? Jó ez? Megfelelő módon 
történik? Hogyan változott a Duna szerepe? 
Mit jelent, ha egy ház védett? Lehet-e egy 
épület funkciójára következtetni a szobrok 
vagy a mozaikberakások alapján? Te milyen 
játszóteret terveznél? Milyen lenne, ha le-
zárnák az iskolád utcáját a forgalom elől?

A könyv virtuális kulturális kalandtúrát, 
valós irodalmi sétát, valamint biciklitú-

ra-útvonalat is kínál. Természetesen nem 
hiányzik belőle a térkép, a rövid történeti 
áttekintés, a kerülethez kötődő híres szemé-
lyiségek megidézése, de a környezet védel-
me is kiemelt szerephez jut: az itt található 
fa- és madárfajokról, a hulladék útjáról, 
az ipari környezetszennyezésről is találni 
benne tudnivalókat. Olyan témák is terí-
tékre kerülnek, mint a világörökségi cím, 
vagy a kerületi és fővárosi önkormányzati 
hatáskörök.
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Folytatás a címlapról

A gyerekek nyelvén íródott mű további nagy erénye, hogy napra-
kész, az ábrázolt épületek, közterületek vagy közlekedési eszközök 
mind a mai állapotokat tükrözik, azaz a gyerekek tudnak hozzájuk 
kötődni. A kötet célja egyértelműen az, hogy már a kicsik is nyitott 
szemmel járjanak, vegyék birtokba környezetüket, kötődjenek 
hozzá, hiszen akkor tud valóban otthonná válni a lakóhely. A mű az 
épített környezeti nevelést zászlajára tűző KulturAktív Egyesület 
könyvsorozatába illeszkedik, jelent már meg hasonló kiadvány 
Pécsről, Egerről, Paksról, de Brassóról és Sepsiszentgyörgyről is.

Az elkészült kötetet Bácskai János is méltatta, szerinte a hely-
történeti vetélkedők iránti töretlen lelkesedés is mutatja az igényt 
egy ilyen kiadványra. A polgármester saját bevallása szerint 
sok új információt talált a könyvben, pedig bölcsődébe 
és óvodába is ide járt, és immár 20 éves az itteni hivatali 
múltja. Beszéde végén köszönetet mondott a szerzőnek 
és az illusztrátornak, valamint Gönczi Ambrusnak, a Hely-
történeti Gyűjtemény vezetőjének illetve Kállay Gáborné 
alpolgármesternek, amiért segítették a megjelenést.

A friss dizájnú, gazdagon illusztrált könyv grafikáiért a 2016-
ban az év illusztrátorának választott Remsey Dávid felelt, aki a 
kiadvány elkészülésének folyamatába, műhelytitkaiba engedett 
bepillantást. A művész felemlegette gyerekkori látogatásait az 

egykor a Bakáts téren élő bábtervező nagyapjánál, akinek a műter-
mében mindig varázslatos világba csöppent. Így már fiatal korában 
tudta, a IX. kerület tele van különleges helyekkel.

A bemutató végén Bácskai János és Kállay Gáborné valamennyi 
helyi általános iskola képviselőjének átadta a könyvcsomagot, amely 
révén minden 3–4. osztályos diák részesülhet belőle, idővel pedig 
cél, hogy az összes ferencvárosi gyermeknek legyen egy.

M. K.

Lámpás gyúlt a látássérülteknek
Ferencvárosban is Lámpás klubot indított a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete  
január 8-án. A több kerületben jelen lévő klubhálózat legfontosabb célja, hogy felkutassa és közösségbe szervezze  
a látássérülteket, akik amellett, hogy kirándulnak és kultúrprogramokra járnak, kivételes lehetőségekkel is  
megismerkedhetnek. 

– A látássérültek nagyon könnyen elszigetelődnek a társadalomtól, 
de még a saját családjuktól is. Ezért elsőrendű feladat őket közös-
ségbe szervezni – jelentette ki a megnyitón Fodor Ágnes egyesületi 
elnök, aki azt ígérte, információkat, segítő technológiákat, rehabili-
tációs és akadálymentes lehetőségeket közvetítenek a kerületben élő, 
mintegy ezer látássérült számára. Az egyesület a civil, a szociális, 
az egészségügyi és az oktatási szférával is felveszi a kapcsolatot, 
miközben a társadalmi érzékenyítésen is dolgozik.

Kállay Gáborné egy példabeszéddel kezdte köszöntőjét, melynek 
tanulsága az, hogy sose mérjük magunkat más emberhez, annak 
javaihoz, képességeihez, helyzetéhez, mert ha fölébe kerekedünk, 
elbizakodottá válunk, ha pedig alul maradunk az összehasonlítás-
ban, gyengének, sikertelennek értékeljük magunkat. Az alpolgár-
mester elmondta, Ferencváros mindig kiemelt feladatként kezelte 
a fogyatékkal élők ügyét, ezért is működik együtt számos segítő 
szervezettel. Végül azt kívánta, a Lámpás klub találjon igazi ott-
honra a kerületben. 

Lenkainé Vajda Viktória közösségi szervező bejelentette, minden 
hónap első hétfőjén 14 órától tartanak Lámpás klubot az FMK-ban, 
amelyen változatos előadásokon, kézműves foglalkozásokon vehet-
nek részt az érdeklődők. A találkozó elmaradhatatlan része lesz a 
kötetlen beszélgetés, amikor a tagok egyéni problémáikat vitatják 
meg, az előadásokra pedig általuk megszavazott szolgáltatókat, 
segédeszközgyártókat, vagy éppen művészeket hívnak meg. – Az 
is előfordulhat, hogy stylist ad öltözködési tanácsokat, rendőr be-
szél a személyes biztonságunkról, vagy szakács mutat be egyszerű 
recepteket – vázolta a lehetőségeket a szervező.  

Emellett olyan szabadidős programokkal is színesítik az klubtagok 
életét, mint kirándulások, múzeumlátogatások, színházi progra-
mok, sőt, moziba is mennek. A szervezők ugyanis kézzel érinthető 

kiállításokra és audionarrációval ellátott színdarabokra, filmekre 
viszik őket. „Mezítlábas kirándulások” is lesznek, amikor a vakok 
és gyengénlátók a talpukon keresztül érezhetik meg – a fűtől a 
kavicsig – a különböző felületeket. 

Fodor Ágnes szerint nagy eredmény, hogy egyre több a vakokat 
segítő letölthető applikáció, melyek használatára is meg fogják 
tanítani az újdonsült tagokat. Ezek között hangostérképek és GPS-
szolgáltatások vannak, melyek azt is megmondják, hány lépést kell 
tenni például egy aluljáróig. A látássérültek másik nagy segítsége az 
Iphone-okba beépített hangosbeszélő, amely lépésről lépésre vezeti 
végig a felhasználót, így tulajdonosa segítség nélkül alkalmazhatja 
az okostelefont, sőt, 24 órás telefonos operátor is a rendelkezésére 
áll. Az elnök asszony nagy örömmel számolt be arról, hogy egy 
uniós programnak köszönhetően idén 100 darab Iphone készüléket 
osztottak ki az egyesületi tagok között.                           T. D.
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Kevesebb bűncselekmény,  
több elfogott bűnelkövető
Ismét teadélutánra várta Belső-Ferencváros lakóit 
Zombory Miklós alpolgármester, a körzet önkormányzati 
képviselője. A politikus 1999 áprilisa óta minden évben két 
alkalommal tartja meg az összejövetelt, melyet azzal a cél-
lal hozott létre, hogy a választópolgárok kötetlen körülmé-
nyek közt ismerkedhessenek vele és egymással. A december 
17-i eseményen Ámán András, Ferencváros rendőrkapitá-
nya volt a meghívott vendég.

Ez alkalommal is megtelt a Bakáts téri há-
zasságkötő terem a teadélután kezdetére, 
amelyen Zombory Miklós külön üdvözöl-
te az új érdeklődőket, majd az óvodások 
produkciója, valamint zenével és prózával 
fűszerezett műsor következett. Ezt követően 
az alpolgármester összefoglalta az elmúlt 
évek eredményeit, és kitért a problémákra is, 
mint a számára személyes okokból is kedves 
Schöpf-Merei Kórház épületének elhanya-
goltsága, vagy a Nehru parti kényelmetlen 
padok kérdése. Utóbbi témában jó hírrel is 
tudott szolgálni, a főváros – ígérete szerint 
– 12 „ülhető” padot helyez ki tavasszal a 
Duna-parti sétányra. Szó esett a Ráday–
Lónyay utcai építkezésről is: „én ugyanazt 
szenvedem el, mint önök”, utalt arra, hogy 
maga is a körzetben lakik. Ténykedéséhez 
köthető nyári eredmény a Rákóczi hídnál 

lévő HÉV-megálló 
átnevezése is Müpa 
– Nemzeti Színház 
megállóhelyre, mivel 
a korábbi elnevezés 
(Közvágóhíd) nem 
illett az impozáns környezethez.

Zombory Miklós tovább kívánja erősíteni 
Ferencváros és a rendőrség régi jó kapcsola-
tát, ennek jegyében kérte fel Ámán András 
rendőrkapitányt egy rövid bemutatkozásra. 
Az alezredes elmondta, azt szeretné, ha min-
denki bizalommal fordulna hozzá, ezért is 
fogad örömmel minden meghívást, amikor 
a kerület lakóival találkozhat. Kijelentette, 
feladatuknak érzik, hogy tájékoztassák az 
állampolgárokat, és segítséget nyújtsanak 
olyan ügyekben is, amelyek nem tartoznak a 
rendőrség szorosan vett hatáskörébe. Beszá-

molt a javuló statisztikákról is: az elmúlt 17 
esztendőben soha nem volt ilyen kevés bűn-
eset a kerületben, ugyanakkor sohasem fog-
tak el ilyen sok bűnelkövetőt, mint tavaly. 
Hozzátette: a sok eredményes felderítéshez 
és a ferencvárosi polgárok biztonságérzeté-
hez nagyban hozzájárulnak az utcákon és 
a lépcsőházakban elhelyezett kamerák is.

A jó hangulatú teadélután tombolával, koc-
cintással és szerény vendégséggel zárult, 
majd Zombory Miklós a megjelentektől ál-
dott, békés ünnepeket kívánva búcsúzott el.

M. K.

Ajándékokat vittek a rendőrök
Temérdek játékkal és egyéb hasznos meglepetéssel érkeztek a lábadozó kicsikhez a II. számú Gyermekgyógyászati Kli-
nikára december 14-én délelőtt a IX. kerületi rendőrkapitányság dolgozói, akik másodszor kezdtek gyűjtésbe karácsony 
havában. A szép gesztusért cserébe rengeteg mosolyt kaptak a kórház ifjú betegeitől. 

A ferencvárosi rendőrök 2016-ban szerveztek először gyűjtést, 
akkor két gyermekkórházba vittek játékokat. Tavaly még nagyobb 
elánnal vetették bele magukat az ajándékok halmozásába: nem 
csupán a kicsiket lepték meg, hanem a klinika eszközkészletét is 
igyekeztek gyarapítani. – Azt gondoltuk, most nem forgácsoljuk 
szét az erőinket, inkább egy 
intézményre koncentrálunk, 
de arra nagyon. Kapitánysá-
gunkon meghirdettük, hogy 
szívesen vesszük mindazok 
felajánlását, akiknek van hasz-
nálaton kívüli, jó állapotú já-
téka, amely jobb helyre nem 
is kerülhetne – mondta Ámán 
András alezredes, a IX. kerüle-
ti rendőrkapitányság vezetője.

Újításként megkeresték a 
Tűzoltó utcai gyermekkórház 
igazgatóját, Szabó Andrást, 
és megkérdezték tőle, milyen 
eszközök könnyítenék meg a 
munkavégzésüket. A vezető 

egy multifunkcionális nyomtatót és néhány garnitúra ágynemű-
huzatot említett. A rend őrei a játékgyűjtésen kívül további ada-
kozásba is kezdtek, és végül egy nyomtatót, valamint tíz garnitúra 
gyermekmintás huzatot vásároltak az összegyűjtött összegből, amit 
december 14-én ők maguk vittek el a klinikára.

Az egyenruhásokat Szabó 
András fogadta, és köszönte 
meg jószívű igyekezetüket. A 
kapitány munkatársaival végig-
látogatta a kórház onkológiai, 
neurológiai és pulmonológiai 
osztályán fekvő beteg gyereke-
ket. Az apróságok mosolyogva 
fogadták a rendőröket, majd 
ízlésük szerint választottak 
az ajándékokból, sőt, ha volt 
kedvük, játékosan meg is bi-
lincselhették vagy gumibottal 
püfölhették a protektorba bújt 
zsarukat.

(forrás: police.hu,  
fotó: Manek Attila)
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Bizalom, párbeszéd, együttműködés
Sajtótájékoztatót tartott Czibere Károly január 5-én az FMK-ban. A szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért  
felelős államtitkár a havi rendszerességgel megrendezett Ferencvárosi Roma Táncház napján felhívta a figyelmet  
a roma kulturális események támogatására indított pályázatra, és bejelentette: a tavaly lezárult Közös értékeink –  
sokszínű társadalom című európai uniós pályázat keretösszegét a kormány több mint duplájára emelte.

Czibere Károly emlékeztetett, a társadalmi felzárkózási stratégiát a 
kormány 2011-ben fogadta el, melynek hangsúlyos részét képezik a 
roma programok, hiszen a romák és nem romák között bizalomra, 
párbeszédre és együttműködésre van szükség. – Az elfogadás egyik 
legjobb eszköze a kultúra, amely erőforrás, kincs, és amelynek 
megőrzése, megismertetése, ápolása kiemelt felelősség. Kulcsfon-
tosságú, hogy a roma kultúra ne zárványként, hanem a többségi 
társadalom bevonásával, annak integráns részeként fejlődhessen 
tovább – tette hozzá a politikus.

A sajtótájékoztatón elhangzott, a roma kulturális események tá-
mogatására kiírt, 50 millió forintos, hazai finanszírozású pályázatot 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdette meg január 15-i 
kezdettel, amelyre természetesen Ferencváros Önkormányzata 

is pályázik. Célja a cigány nyelvek (a romani és a beás) ápolása, 
fejlesztése, a hagyományok és a múlt megismertetése, valamint  
a kölcsönös elfogadás elősegítése. Roma művek létrehozása és 
bemutatása mellett kulturális események szervezésével is lehet 
indulni, tavaly 173 nyertes pályázatot hirdethettek ki.

Az államtitkár arról is beszámolt, hogy a múlt évben lebonyolított, 
Közös értékeink – sokszínű társadalom című kiírás EU által finanszí-
rozott 1 milliárdos keretösszegét a kormány – a nagy érdeklődésre 
való tekintettel – saját forrásból 2,2 milliárd forintra emelte. Így 
az eddigi 33 nyertes mellett további pályázatok pozitív bírálatára 
lesz lehetőség.

Kállay Gáborné alpolgármester megemlítette, a táncház ötlete 
tőle származik, mint egy olyan fórum, ahol romák és nem romák 
rendszeresen találkozhatnak, megismerhetik egymást, ez pedig  
a későbbiekben az elfogadást segítheti. Emlékeztetett, 2017-ben  
a IX. kerület első díjat nyert a legjobb önkormányzati gyakorlatok 
pályázaton roma koncepciójával. – Ferencvárosban tudatos, átgon-
dolt felzárkóztatási munka folyik, mintaszerű kooperációban az 
egyházakkal, közművelődési intézményekkel és civil szervezetek-
kel, amely tevékenységet az önkormányzat évi több mint 30 millió 
forinttal támogatja – jelentette ki az alpolgármester.

Az esemény végén a házigazda, a roma táncházat és a Khamoro 
Budapest Bandet vezető Farkas Zsolt köszönte meg a támogatást, 
és reményét fejezte ki, hogy más kerületekben is olyan pozitív, 
nyitott hozzáállással fog találkozni, mint ami Ferencvárost jellemzi.  

M. K.

Karácsonyfát kaptak a rászorulók 
A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kará-
csony alkalmából hagyományőrző cigány bált szervezett, 
valamint ajándék fenyőfával és szaloncukorral tette szebbé 
a rászoruló családok ünnepét. 
A december elején megtartott Mikulás-ünnepségen ajándékokkal, 
koncertekkel és színházi előadással kedveskedő roma önkormányzat 
karácsony előtt ismét megajándékozta a nehéz sorsú kerületieket. 
December 22-én hagyományőrző cigány bált rendezett az FMK-
ban, ahol egész este élő zenekarok szórakoztatták a megjelenteket.

A szintén a Ferencvárosi Művelődési Központban tartott karitatív 
karácsonyfa-ajándékozási akcióra főként nagycsaládosokat vártak, 
de Balázs Béla utcai irodájukban bárki feliratkozhatott a részvétel-
re. – Jól ismerjük a kerület nehéz helyzetű lakosait, és önkéntesek is 
segítenek felkutatni a szociálisan rászoruló családokat, hogy valóban 
ott segíthessünk, ahol a legnagyobb a szükség – mondta lapunknak 
a fenyőfaosztást vezető Tar József.

A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke arról 
tájékoztatott, 2017-ben rekordszámú, összesen 208 darab fenyőfát 
kínáltak térítésmentesen a helyiek számára, amely szinte maradéktala-
nul el is fogyott. Az akcióban résztvevők szaloncukrot is hazavihettek 
szentestére, ebből közel 400 csomag talált gazdára.                T. D.
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Ajándékozz örömöt!
A Ferenc téri Karácsonyváró rendezvényen és a rá következő hetekben összegyűjtött ruha- és játékadományokat, va-
lamint gyümölcsöt adott át a Fehérholló utcai Gyermekek Átmeneti Otthonának Kulpinszky Eleonóra önkormányzati 
képviselő és Kovács Flóra vállalkozó december 20-án.

A FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthona 
24 férőhellyel, két csoporttal működve 18 
éves korig lát el olyan gyerekeket, akik szü-
lei jellemzően anyagi, illetve lakhatási prob-
lémákkal küzdenek, vagy egyedülállóként 
nem tudják megoldani a gyerekfelügyeletet. 
16 munkatárs háromműszakos munkarend-

ben, az év 365 napján, 24 órában biztosítja 
az átmenetileg itt élő fiatalok ellátását. 

– 2017-ben 63 gyermek fordult meg ná-
lunk, sokan hónapokig itt tartózkodtak. Je-
lenleg nyolc-tíz lakónk van másféltől 16 
éves korig, de karácsonyra mind haza tudnak 
menni a szülőkhöz, nagyszülőkhöz vagy 

rokonokhoz – tudtuk meg Garancz 
Anasztázia szakmai vezetőtől, aki a 
hátrányos helyzetű gyermekek iránti 
elkötelezett munkájáért és a családi 
krízisek enyhítése érdekében végzett 
kiemelkedő tevékenységéért 2017-
ben Bárczy István-díjat kapott a fő-
várostól.

– Ebben az otthonban igazán értékes 
munka folyik, amit támogatni kell. Ez 
a hely sokszor az utolsó megoldás 
reményvesztett vagy krízishelyzetben 
lévő családok számára, ezért nagyon 
fontos, hogy empátia, szakszerűség 

és szeretet vegye körül a pártfogoltakat – 
mondta Kulpinszky Eleonóra, aki harmadik 
alkalommal szervezett adománygyűjtést az 
otthonban tartózkodó gyerekek részére, akik 
verses-dalos karácsonyi műsorral hálálták 
meg az ajándékokat.

Kovács Flóra, a Ferenc téri Réteskék kávé-
zó tulajdonosa már 2016-ban is csatlakozott 
a jótékonysági akcióhoz. Ezúttal az össze-
gyűjtött ajándékokon túl, egy nagy tepsi friss 
meggyes pitével látogatott el az otthonba. 
Mint elmondta: az év valamennyi Ferenc 
téri családi rendezvényén folyt az adomány-
gyűjtés, ennek köszönhetően nem csupán a 
téli szezonhoz illő ruhákat, játékokat tud-
nak a gyerekek rendelkezésére bocsátani. 
Hozzátette, felnőtt ruhák is bőven kerültek 
a zsákokba, ami itt nem talál gazdára, azt a 
családsegítő szolgálat kapja meg.

(forrás: ferencvaros.hu)

Tárgyjutalmak a példamutatóan teljesítő tanulóknak
A Ferencváros Önkormányzata által 2000-ben alapított Ferencvárosi „deák” Közalapítvány az iskolák szakmai ajánlá-
sa alapján minden évben – idén 12. alkalommal – tárgyi eszközökkel ismeri el azokat a hátrányos helyzetű ferencvárosi 
diákokat, akik példás tanulmányi eredményükkel, közösségi szerepvállalásukkal vagy sportteljesítményükkel kivívták 
intézményük elismerését, és jó példát mutattak társaiknak. A kilenc díjazott személyre szabott jutalmakat: számítás-
technikai, sport-, illetve taneszközöket vihetett haza december 20-án.

Megnyitóbeszédében Zombory Miklós elmondta: kuratóriumi tag-
ként és egykori pedagógusként örömmel tölti el, hogy a hagyomá-
nyos év végi jutalmazáson túl a közalapítvány több területen is képes 
ösztöndíjakat nyújtani a tehetséges helyi diákoknak, teljesítsenek jól 
akár a tanulás, a sport, a zene vagy a nyelvek terén. Önkormányzati 
képviselőként pedig azért tevékenykedik, hogy az oktatás minél 
nagyobb támogatáshoz jusson, a városvezetés és az intézmények 
kapcsolata pedig zavartalan legyen. 

Tar József, a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke szintén szólt a megjelentekhez. Kiemelte a hátrányos hely-
zetből való egyetlen valódi kitörési pont, a tanulás fontosságát. 

Saját életútját említette példaként: serdülőkorától kezdve el kellett 
tartania magát, ám így is eljutott a felsőoktatásig, épp ezért tudja, 
mekkora segítség bármilyen támogatás, ösztöndíj a tanulmányok 
során. Tar József külön megköszönte a roma diákok támogatását a 
„deák” Közalapítványnak.  

A díjazottakat Leskó Emese, az alapítvány kuratóriumi tagja méltat-
ta, majd Klujber Róbertné, a közalapítvány elnöke és Zombory Mik-
lós adta át a tárgyjutalmakat, valamint két pár sportgörkorcsolyát, 
amellyel a máris szép eredményekkel büszkélkedő Kristóf József és 
Kristóf Katalin testvérpár még eredményesebben készülhet fel a jövő 
évi speciális nyári világjátékokra.                 (forrás: ferencvaros.hu)

A támogatott diákok névsora:
Ruszó Eugénia Cintia, Budai Krisztina Julianna, Sipos István Gábor, Suhaj Vivien, Csire Beatrix (József Attila Általános Iskola és 
AMI); Óvári Réka Nikolett (Komplex Általános Iskola és EGYMI); Riffer Szilvia, Orgon Róbert Miklós, Jónás Vanessza Dzsenifer  
(Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium)
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Gyász 
Életének 67. évében január 8-án elhunyt Tőkéczki László Széchenyi-díjas történész, 
Ferencváros polgára és kitüntetettje.

Tőkéczki László 1951-ben, Szikszón született. Előbb a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem, 
majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán tanult, ahol történelem-német szakos 
tanári oklevelet szerzett. 1978-ban került az MTA Pedagógiai Kutatócsoportjához, 1989 óta volt 
az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Művelődéstörténeti Tanszékének docense, 
tanszékvezetője.

A Duna Televízió alapító kuratóriumának is tagja volt, az 1998-ban életre hívott Református Tehet-
séggondozó Alapítvány elnökeként és a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány alapító tagjaként 
szintén tevékenykedett, valamint betöltötte a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat alelnöki tisztét 
is. Részt vett a Protestáns Közművelődési Egyesület megalapításában, 2002-től a Dunamelléki 
Református Egyházkerület világi főjegyzője, 2009-től főgondnoka volt.

Tőkéczki László kerületünkben élt, 2011-ben Ferencvárosért Emlékéremben részesült. 2014-ben a 
Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést vehette át, 2017-ben pedig Széchenyi-díjjal ismerték el.

Újévi fogadalmaink 
Amerikai statisztikák szerint az újévi fogadalmak mindössze 8 százalékát sikerül betartaniuk a megkérdezetteknek. 
Vajon Magyarországon hogyan alakul ez a szám? Miért van szükségünk egyáltalán fogadalmakra? Miért nem valósít-
juk meg céljainkat azonnal, és kezdünk bele már ma az olyan pozitív változtatásokba, mint a fogyókúra, az alkoholfo-
gyasztás vagy a dohányzás elhagyása, a sportolás elkezdése? Tényleg akarunk változtatni, vagy csupán időt szeretnénk 
nyerni? Pedig ismerjük a közmondást: „Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra”. És mi mégsem kezdünk bele célja-
ink megvalósításába, azokat inkább fogadalmakba fogalmazzuk. Ezek aztán vagy megvalósulnak, vagy – az elemzések 
szerint – inkább nem. 

Miért halogatunk, mit nyerünk vele?
Kutatásokból az tűnik az egyik lehetséges magyarázatnak, hogy a 
halogatásnak egykor volt evolúciós előnye is. Akkor, amikor még 
nem volt olyan biztonságos az életünk, mint manapság, lehetett 
annak haszna, ha nem léptünk ki a barlangból, és nem mentünk 
vadászni, tűzifát gyűjteni. Annak idején a döntések végrehajtása a 
szükségleteken (éhségen, hidegen, félelmeken) múlt, amit az ösz-
tönök határoztak meg, de a társas hierarchiában elfoglalt helyünk 
is befolyásolta, hogy volt-e választásunk. Manapság, amikor a 
legtöbben biztonságban élünk, erőforrásaink kielégítettek, a moti-
vációnk lehet csekély. Hajlamosak vagyunk ugyanis olyan célokat 
kitűzni, melyek csak kevésbé kapcsolódnak szükségleteinkhez, 
kellően távoliak, nem is biztos, hogy a sajátjaink, sőt, az is lehet, 
hogy csupán a társadalmi elvárásoknak akarunk megfelelni. 

Visszakanyarodva az újévi fogadalmakhoz, tegyük fel magunknak 
a kérdést: miért várunk a kezdéssel, miért nem valósítottuk meg 
idáig célunkat, mi hiányzott az eléréséhez eddig? Talán pont a 
kitartás, az akarat, vagy éppen az abban való hit nincs meg, hogy 
nekem is sikerülhet. Mit tehetünk, hogy minél eredményesebb le-
gyen vállalásunk? Ne támasszunk irreális elvárásokat önmagunkkal 
szemben. Ha azt vesszük észre, hogy a fentebb említett halogatással 
élünk, vizsgáljuk meg, mi lehet ennek az oka, ahelyett, hogy önvádló 
módon leértékelnénk magunkat. Szeressük önmagunkat, és fogadjuk 
el, ha a célhoz vezető úton az egyik nap nem úgy alakul, ahogyan 
terveztük. Ettől még nem reménytelen a célkitűzésünk. A siker 
érdekében bontsuk le a fogadalmunk eléréséhez vezető utat kisebb 

egységekre, mert így a mindennapi erőfeszítéseink előbb okoznak 
örömet azáltal, hogy meg tudtunk csinálni valamit, ami nekünk 
fontos. Ezáltal többször élünk meg sikerességet, ami jutalmazólag 
hat, növeli az önbizalmunkat és az énhatékonyságunkat, ami pedig 
végső soron a fogadalom megtartását segítheti elő. 

Fedor Mariann klinikai és egészségpszichológus

– Esküszöm, 2018-ban nem csinálok többet ilyet,  
drága, aranyos biztos úr!

Totya bevállalja

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
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Tisztelt Ferencvárosi Gépjármű-üzembentartók/Tulajdonosok!
A 2017. évi lakossági várakozási hozzájárulások érvényessége hamarosan lejár! A 2018. esztendőre érvényes 
hozzájárulásokat – folyamatos fejlesztéseinknek köszönhetően – gyorsan, egyszerűen és ügyfélszolgálati irodánk 
személyes felkeresése nélkül, a nap 24 órájában elektronikus úton igényelhetik honlapunkon keresztül a Ferencvá-
ros várakozási övezetében állandó lakóhellyel rendelkező gépjármű-üzembentartók, illetve -tulajdonosok.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy várakozási hozzájárulás kizárólag abban az esetben adható ki, ha a vonatkozó 
jogszabályokban előírt feltételek maradéktalanul teljesülnek! A feltételekről részletesen tájékozódhatnak honla-
punkon, a www.ferencvarosiparkolas.hu címen.

Elektronikus igénylés
Weblapunkon, a http://ugyfelablak.
ferencvarosiparkolas.hu linken, a Vára-
kozási hozzájárulás igénylése menüpont-
ban – rövid regisztrációt követően – a nap 
24 órájában elektronikusan igényelhetők 
a 2018. évre érvényes lakossági várako-
zási hozzájárulások. A szükséges adatok 
megadását követően nincs szükség doku-
mentumok feltöltésére, az igénylés során 
minden lényeges információról, illetve a 
költségtérítés megfizetésének módjáról 
az ön által megadott e-mail címen tájé-
koztatjuk, továbbá – elfogadott kérelem 
esetén – várakozási hozzájárulását szintén 
elektronikus úton juttatjuk el önnek. 
Ügyfélszolgálati  
irodánkban történő kérelem
A várakozási hozzájárulások – teljes kö-
rűen kitöltött kérelemnyomtatvánnyal és 
a szükséges dokumentumok bemutatása, 
valamint a költségtérítés pénztárunkban 

bankkártyával, illetve készpénzben tör-
ténő megfizetése mellett –, nyitva tartási 
időben, ügyfélszolgálati irodánkban is igé-
nyelhetők. A nyomtatványok letölthetők 
honlapunkról (www.ferencvarosiparkolas.
hu) a Várakozási engedélyek menüpont 
alatt, vagy beszerezhetők ügyfélszolgálati 
irodánkban.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 
lakásonkénti második gépjárműre vonat-
kozó várakozási hozzájárulás kizárólag 
személyesen igényelhető!

A megnövekedő ügyfélforgalom miatt 
ügyfélszolgálati irodánkban hosszú vára-
kozási idő alakulhat ki, melynek elkerülése 
érdekében kérjük, foglaljanak időpontot, 
amit honlapunkon tudnak kérvényezni a 
http://ugyfelablak.ferencvarosiparkolas.hu 
címen a Várakozási engedély igényléséhez 
időpontfoglalás ügyfélszolgálati irodába 
menüpontban, vagy telefonos ügyfélszol-
gálatunkkal tudnak időpontot egyeztetni 

a 06/1/6777-295-ös telefonszámon, ahol 
munkatársaink hétköznapokon 8–20 óra 
között készséggel állnak rendelkezésre.

Az időpontról – az ügyintézéshez szük-
séges tudnivalókkal együtt – a megadott 
e-mail címre visszaigazolást küldünk. A 
kiválasztott időpontban ügyfélszolgálati 
munkatársunk soron kívül fogadja önöket, 
a regisztrációkor megadott név és rend-
szám alapján.

Ha további kérdése merülne fel, fordul-
jon bizalommal telefonos ügyfélszolgála-
tunkhoz a 06/1/6777-295-ös telefonszá-
mon, ahol munkatársaink hétköznapokon 
8–20 óráig készséggel állnak rendelke-
zésére!

Oberbank a kerületben 
(Haller Gardens): a pénz másképp

A banki kultúra és kapcsolatok új dimenzióját tárja fel
immár a Ferencváros vállalkozói és lakói előtt is az 
Oberbank. A Haller  Gardens Irodaházban (a Soroksári út és
Haller utca sarkán) megnyílt gyönyörű fiókjukba az egyénre
szabott, családiasan figyelmes, egyben magas szakmaisággal
átitatott kiszolgálás vonzhatja leginkább az ügyfeleket.

A tradíciók, az alapos szakmai ismeretek, a hosszú gyakorlat és tap-
asztalat mára minden vállalkozás egyre megbecsültebb véd-jegye.
Az egykori kis linzi fiókból kinövő osztrák Oberbanknál 1869 óta
építik a jövőt — százados alapokon nyugvó hozzáértésükből ma öt
európai ország 160 fiókjában profitálhatnak az ügyfelek.

A már hazánkban is tíz éve megtelepedő Oberbank napjaink egyik
legsikeresebb regionális bankjaként elsősorban a 3-Banken-
Bankcsoport és a saját stabil részvényesi struktúra által garantált
függetlenséget és a kockázatkerülő, megfontolt növekedésre építő
fenntarthatóságot tekinti alapértékeinek — mindkettőt partnerei,
elsősorban a kis- és középvállalati ügyfelek javára is fordítva. 
Mindezt a helyi gazdaságot és körülményeket jól ismerő, magasan
képzett munkatársak és az ügyfelek közötti személyes ismeret-
ségre, kölcsönös bizalomra alapuló kapcsolat erejére építve. 

1095 Budapest, Soroksári út 30-32.
Telefon: +36 1 610 5511

Nyitva tartás:  Készséggel állunk rendelkezésre előre egyeztetett időpontokban is.

hétfő: 8:30 — 16:00
kedd: 8:30 — 16:00
szerda: 12:00 — 17:00 
csütörtök:  8:30 — 13:00
péntek: 8:30 — 15:00

Oberbank. A Bank másképp

Az Oberbank a vállalkozói szféra, az üzletemberek, cégvezetők 
mellett természetesen a lakossági ügyfelek pénzintézete is — utóbbi
téren elsősorban az ingatlanfedezetes ügyletek specialistájaként
szerzett tapasztalatokkal.

Ahogy Rakonczai Szilvia, a bank Haller-Gardens-i fiókjának vezetője
ígéri, a hozzájuk betérők elsősorban személyre szabott, türelmes,
aprólékos, egyedi kiszolgálásra számíthatnak. A gyorsaság, a rugal-
masság, a sorszámhúzás és sorban állás nélküli, családias légkör
náluk nem szlogen, hanem mindennapjaik munkastílusa. Egy bank-
nál persze a figyelmesség önmagában nem elég, a „számoknak” is
vonzóaknak kell lenniük, így szeretnék, ha a kerületben működő
cégek mielőbb megtapasztalnák az Oberbank mindezzel együtt 
is professzionális, személyre szabott ajánlatait, szolgáltatásait. 
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Életük a Fradi  
és a barátság
Az első Fradi Fair Play Díjátadó Gálán, 2017 végén két 
kategóriában kaptak elismerést az arra érdemesek. Igazi 
Zöld-Fehér Hős olyan ferencvárosi sportoló lehet, aki kü-
lönleges sportemberi nagyságáról tett tanúbizonyságot,  
a Fradi Szív díjat pedig olyan magánszemély, cég, illetve 
szervezet kaphatja meg, aki vagy amely a klub számára 
fontos társadalmi ügyben támogatta a Ferencváros törek-
véseit. Lapunk személyesen kereste fel a két kitüntetettet. 

Patlók Olivér
A 2017-es Igazi Zöld-Fehér Hős Patlók Olivér úszó lett, aki janu-
árban ünnepli 9. születésnapját. Alig négy esztendeje a család úgy 
döntött, tanuljon meg úszni a vizet pici kora óta imádó gyerek, 
ezért az akkori lakóhelyükhöz közeli népligeti uszodát választották. 
A Fradiban azzal fogadták őket, hogy ott utánpótlás-neveléssel 
foglalkoznak, majd miután az edző megnézte a srácot, azt mondta 
maradhat, mert lát benne fantáziát.

Olivér maradt, és elkezdte nagyon érdekelni minden, ami a Ferenc-
várossal kapcsolatos. Eleinte édesanyja, Heni vitte futballmeccsre, 
majd lecsábították az apát is – László hamarosan szintén igazi 
fradistává vált. Az Üllői úton a B-középbe járnak, az első sorban 
szurkolnak, és egy ideje már vidékre is elkísérik a csapatot. Ha 
idejük engedi, jégkorongra és vízilabdára is elmennek.

A fiatalember könnyen teremt kapcsolatokat, és hamar jóban lett 
a labdarúgókkal. Csupa zöld, a Fradiról – és úszóérmeiről – szóló 
szobájában büszkén mutatta két kedvence, Dibusz Dénes és Jova 
Levente aláírt mezét és kapuskesztyűjét. Boldogan mesélt találko-
zásairól olimpikon úszókkal is. Leginkább a pillangót szereti, és 
arra a kérdésre, hogy mi a célja az úszással, habozás nélkül rávágta: 
olimpiai bajnok akar lenni. Edzője, Betye Balázs szerint tehetsége 
és szorgalma alapján bármi megtörténhet.

Az ízig-vérig sportanyukává váló Heni még várandóssága idején, 
az interneten ismerte meg a nádudvari Szabó Csabi édesanyját, 
akivel azóta is tartják a kapcsolatot. Éppen két éve derült ki, hogy 
Csabinak mellékvese-daganata van. Mivel Olivérrel régóta mindent 
megbeszélnek, ezt is elmondták neki, ő pedig azóta mindenben azt 
keresi, hogyan tudna segíteni barátjának. Elhatározta, hogy az Iron 
Kidsen Csabiért fut, és a Csodalámpa Alapítvány közreműködésével 
pénzt is gyűjtött számára. Egyszer azt is megszervezte, hogy együtt 
ülhettek a Fradi kispadján egy bajnoki meccsen.

Bár a különböző kezelések révén Csabi állapota sokat javult, 
tavaly nyáron kiújult a betegsége. Ekkor Olivér felajánlotta, hogy 
elárverezteti az FTC labdarúgói által aláírt sálját, hogy ezzel is 
támogassa az újabb beavatkozást. Az ifjú úszó sportemberi nagy-
sága egy Cipruson élő Újpest-szurkolót is megindított, aki annak 
ellenére átutalta a pénzt a sálért, hogy nem ő nyerte meg a licitet. 
Az ereklye végül Olivérnél maradt, aki úgy döntött, az jobb helyen 
lenne Csabinál, így neki ajándékozta.

– Nagyon örültem a díjnak, de a legfontosabb, hogy segítsek 
Csabinak. Kedvence a Fradi-ropi, ezért amikor meglátogathatom, 
mindig viszek neki. Tudom, hogy nagyon beteg, de remélem, meg-
gyógyul. Én addig is igyekszem minél több örömet szerezni neki 
– mondta a Ferencváros újságnak Patlók Olivér, a Vajda Péter utcai 
általános iskola tanulója, aki akárcsak az uszodában, a tanórákon is 
maximalista. Szereti a matematikát, mindig felírja, mikor, mennyit 
úszott edzésen, hiszen tisztában van vele, hogy az olimpiai dobogóig 
hosszú út vezet.

Kékesi „Postás” József
Az első Fradi Szív díjat Kékesi József kapta, bár így kevesen ismerik. 
Ám alig van olyan ferencvárosi szurkoló, aki ne ismerné vagy ne 
hallott volna a Postásról. Mivel a csapatsportágak szinte minden 
mérkőzésén ott van, rendre jól informált, hetekre előre tudja a pontos 
programot és mindig óriási lelkesedéssel beszél az FTC-ről. Nem 
vezérszurkoló ő, de talán éppen ezért: fogalom a Fradiban.

Józsi 1970-ben született, így amikor hatévesen elkezdte olvasni a 
Népsportot, számos Fradi-sikerről szerezhetett tudomást. Édesapja 
nem volt elkötelezett egyik klub iránt sem, de megtanította fiának 
a futball főbb szabályait. Aztán 1978-ban a nagyobb srácokkal ki-
ment egy meccsre az Üllői útra, ahol a Ferencváros nyert a Haladás 
ellen. Annyira megragadta a hangulat, hogy attól kezdve rendsze-
resen kijárt a stadionba. Tízéves korától vidékre is jár, szülei pedig 
hozzászoktak, hogy hétvégeken késő este, vagy akár csak reggel 
jön haza. Mert a focin kívül egyre gyakrabban tűnt fel kézilabda-, 
vízilabda- és jégkorongmeccseken is.
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Világbajnok edző a Népligetben
A modern kézilabdában egyre nagyobb szerepe 
van az erőnlétnek, hiszen egy-egy meccs gyakran 
csak az utolsó percben dől el. A Ferencváros férfi 
kézilabdacsapata nemrég edzőt váltott, és az új 
tréner, Horváth Attila vezetésével két győzelem-
mel zárta 2017-et.

A jövőben – szó szerint – továbberősödhet a 
Fradi. A zöld-fehérek új erőnléti edzőt „igazol-
tak” a többszörös fitneszvilágbajnok Bánkuti 
Gabriella személyében, aki első külföldiként, 
civilként és nőként spartan fighter edzést tartha-
tott a Francia Idegenlégió Korzikán állomásozó 
ejtőernyős ezredében, amiért megkapta az év 
legnagyobb sikere díjat.

A személyi trénerként szintén jól ismert kivá-
ló szakember az erőnlét mellett másra is figyel 
majd: egy számos részletre kiterjedő egészség-
ügyi felmérés után egyéni étrendet és korrekci-
ós gyakorlatokat állított össze a játékosoknak. 
Bánkuti Gabriella a megszokottól eltérő edzé-
seket tart, amelyek jelentősen hozzájárulnak a 
ferencvárosi kézilabdázók további fejlődéséhez. 
Úgy véli, a teljesítményfokozásnál a táplálkozás, 
a táplálékkiegészítés, az testmozgás és a pihenés 
négyesét kell szerves egységgé formálni.

Tóth Gyula  
hazatért
A magyar futsaltörténelem egyik legkivá-
lóbb játékosa, a kapus Tóth Gyula. A 35 esz-
tendős sportember Gödöllőn kezdte futsalos 
pályafutását, majd 2008-ban a Ferencváros-
ba igazolt. A zöld-fehéreknél három évadot 
töltött, az utolsóban bronzérmes lett az FTC-
vel a bajnokságban. Ezután Dunakeszin és 
a Rába ETO csapatában védett.

A 100-szoros válogatottságát tavaly ősszel 
ünneplő Tóth Gyula hat és fél év után visz-
szatért a Népligetbe. Úgy érzi, rengeteget 
kapott a futsaltól, itt az ideje ebből vissza-
adni valamit, ehhez pedig a legjobb hely a 
Ferencváros. Amikor megkérdezték tőle, 
mit jelent neki a Fradi, azt felelte: mindent, 
hazatért!

Tóth Gyula amellett, hogy játékosként erő-
síti szeretett együttesét, kapusedzőként is te-
vékenykedik az FTC-ben. Bízik benne, hogy 
rutinjával sokat segíthet a tehetséges fiatal 
kapusnak, az ősszel berobbant Vámosi Mar-
cellnek és a szakosztály többi hálóőrének.

Vámos Márton a legjobb
A sportági szakszövetségek minden esztendő végén megválasztják 
az adott év legjobb sportolóját. A Magyar Vízilabda Szövetség 
vezetősége egyhangú szavazással döntött 2017 legjobb férfi pó-
lósáról: az elismerést Vámos Márton, a Ferencváros 25 esztendős 
játékosa kapta.

Vámos tízévesen kezdett vízilabdázni a KSI-ben, majd a Vasasban 
folytatta pályafutását, amellyel magyar bajnoki címet nyert. A ma-
gyar válogatottban 2010 óta 134 alkalommal szerepelt, 2013-ban 
világbajnok lett Barcelonában. A Szolnoki VSC-vel háromszor 
nyert bajnokságot, 2017-ben Bajnokok Ligáját is.

A világklasszis, balkezes sportember tavaly nyáron szerződött 
a Ferencvároshoz, amelynek egyik vezéregyéniségévé vált, és a 
szövetség pontrendszere alapján az őszi szezon legjobb játékosa lett. 
Mint mondta, nagy tervei vannak zöld-fehérben, és biztos benne, 
hogy fradistaként sem marad jelentős trófea nélkül.

Tizennégy esztendősen a Hajtóműgyárban 
kezdett dolgozni, kitanulta a marós szakmát. 
Ekkortól már maga finanszírozta hobbiját, 
amely egyre inkább a jó értelemben vett 
szenvedélyévé vált. Négy év múlva szakmát 
váltott: apját követve kézbesítő lett a pos-
tán, amelyhez azóta is hűséges – akárcsak 
kedvenc klubjához. Ezért kapta barátaitól 
becenevét, és ma szinte minden szurkoló 
tudja, ki a Postás Józsi.

Ott volt „minden kilométerkőnél”, soha 
nem az eredményesség, hanem a Ferenc-
város számított neki. Noha a kosárlabdát 
mint sportágat nem szereti, amikor a Fra-
dinak volt női gárdája, egyetlen meccset 
sem mulasztott volna el. Nem rangsorol 

az egyes szakosztályok között, mindegyik 
egyformán fontos számára. A kézilabdázó-
kat régóta elkíséri külföldre is, egy időben 
a labdarúgókat is követte. Oroszországtól 
Spanyolországig, Görögországtól Norvé-
giáig bejárta Európát úgy, hogy – anyagi 
okokból – sohasem ült repülőn. Soha nem 
felejtett el ajándékot hozni szüleinek, akik-
nek elvesztése nagyon megviselte. 

Legszívesebben a ’90-es évek női kézi-
labdacsapatára emlékszik vissza, amely 
legendás közösséget alkotott, szerinte az 
volt az újkori fradizmus. És persze a futbal-
listák dicsőséges BL-szereplésére, a zürichi 
mérkőzésre gondolva ma is elérzékenyül. 
Azt nagyon sajnálja, hogy az utánpótlás-

ból kevesebben jutnak fel a nagycsapatba, 
mint egykor, de aki felveszi a Fradi-mezt, 
azt elfogadja, bárhonnan is érkezett. A lé-
nyeg, hogy küzdjön, és legyen méltó a klub 
szellemiségéhez.

– Hatalmas megtiszteltetés, hogy első-
ként engem jelöltek a Fradi Szív díjra, amit  
a munkám miatt nem a hivatalos ünnepsé-
gen vettem át. De jobb volt így, hogy egy 
kézilabdameccsen kaptam meg, hiszen az 
az én igazi közegem. 

Úgy gondolom, a kitüntetést nem egyedül 
én kaptam, hanem minden Fradi-szurkoló, 
aki él-hal a klubért. Remélem, 20–30 év 
múlva is lesznek ilyen drukkerek – mondta 
Kékesi „Postás” József.
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Izomdiszmorfia –  
a fordított anorexia
Korábban elsősorban a nőket érintette a testképzavar, napjainkban azonban  
a férfiak körében is egyre gyakrabban fordul elő. Rájuk leginkább az úgyneve-
zett izomdiszmorfia, vagyis az izomzat méretével való elégedetlenség jellemző.

Babusa Bernadett, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének adjunk-
tusa a legfőbb jellegzetességként azt említette, hogy az érintettek túlzásba vitt edzéssel, 
speciális – alapvetően magas fehérjetartalmú – étrenddel, sokszor anabolikus szteroidok 
szedésével hatalmas izomzatot építenek, ám magukat továbbra is vékonynak, gyenge 
fizikumúnak látják. A testépítők számítanak a leginkább veszélyeztetetteknek, körükben 
idehaza mintegy 4–5 százalékos a kórkép előfordulása. 

– A kemény tréning és a szigorú diéta betartása önmagában még nem meríti ki az 
izomdiszmorfia kritériumait, hiszen természetes, hogy a férfiak is szeretnének fittek, jó 
megjelenésűek lenni. Amikor viszont az izomtömeg növelése felett elvész a kontroll, a 
tevékenység könnyen patológiássá válhat – hangsúlyozta az adjunktus. Az izomdiszmorfiás 
páciensnek beszűkül az érdeklődése, háttérbe szorulnak társas és intim kapcsolatai, sok 
esetben pedig különféle szereket, például anabolikus szteroidokat is használ. Az érintettek 
ritkán keresnek segítséget, ezért is fontos, hogy a rokonok, barátok észleljék a tüneteket, 
és felhívják a figyelmet a bajra. A testképzavarhoz számos egyéb mentális elváltozás is 
társulhat, amely jelentős mértékben ronthatja az egyén életminőségét. 

Az izomdiszmorfia kialakulásában több hajlamosító tényező is szerepet játszik: gyakori, 
hogy az érintettnek gyermekként vagy serdülőkorában súlyproblémája volt, amely jelent-
hetett túlsúlyt vagy túlzott soványságot. – A fiúk kései érése is hajlamosító tényező, hiszen 
sok zaklatásnak lehettek kitéve emiatt. Megszégyenítés, bántalmazás, szexuális abúzus is 
állhat a háttérben. Ha a családi tényezőket nézzük, gyakran rajzolódik ki egy túlóvó anya, 
illetve olyan apa, aki alig vagy egyáltalán nem volt jelen a gyermek életében. Nem vélet-
len, hogy a betegség tipikusan késő serdülőkorban, kora felnőttkorban alakul ki. Egyéni 
fogékonyságként lehet említeni az alacsony önértékelést, a testtel való elégedetlenséget, 
és a kényszeres, rögeszmés folyamatokra való hajlamot is – közölte Babusa Bernadett. 

Hozzátette: az izomdiszmorfiának számos, az egészségre negatív következménye van, 
például izomsérülés, kardiovaszkuláris megbetegedések fokozott kockázata, evészavar 
vagy szteroidfüggőség is kialakulhat, emellett mentális zavarok, így hangulatingadozás, 
szorongás, depresszió is jelentkezhet. A betegség komplex volta miatt a kezelésben el-
sődleges szerepe van a pszichoterápiának, és amennyiben indokolt, úgy azt gyógyszeres 
kezelés egészítheti ki.         (forrás: Semmelweis Egyetem)

Helytörténeti 
kvíz
A mostani lapszámban a decem-
berben bemutatott Ferencváros 
gyerekeknek című, épített környe-
zeti nevelést célzó helytörténeti 
könyvből szemezgettünk.  
A kiadvány 2018-ban ajándékcso-
magunk részét képezi. A helyes 
válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő 
megfejtőink között Ferencváros-
ajándékcsomagot sorsolunk ki.

1. Melyik metróállomáson látható Ko-
dály Psalmus Hungaricusának kotta-
részlete?

A) Fővám tér
B) Kálvin tér
C) Nagyvárad tér

2. Hol található az Őrsejt szobor?
A) Nehru part
B) Nyúldomb
C) Thaly Kálmán utca

3. Melyik utcában áll védett fasor?
A) Angyal utca
B) Mester utca
C) Ráday utca

4. Hol láthatunk ballusztrádokat?
A) Épületek homlokzatán
B) Hidak pillérein
C) Villamosokon

5. Egykor Ferencvárosban, a Vám-
ház körúton élt az olasz származású 
Prodam Guido. Mi volt a hivatása?

A) Pilóta, repülőgép-tervező, a magyar               
       aviatika úttörője 

B) Hídépítő, faáru gyáros
C) Molnár, majd malomtulajdonos

6. Hol működött egykor a Malomipari 
Múzeum? 

A) Concordia malomban
B) Hungária malomban
C) Gizella malomban

Előző lapszámunk nyertese: Szilágyi 
István. Gratulálunk! Jutalma átvételé-
vel kapcsolatban e-mailben értesítjük. 
A helyes megfejtés: 1 – B, 2 – C, 3 – A, 
4 – B, 5 – A, 6 – C.
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Újonnan induló tanfolyamok
Új, díjmentes számítógép-kezelői és mobileszköz-használati kurzusok indulnak februártól és márciustól, melyekre  
a korlátozott létszámra való tekintettel előzetes regisztráció szükséges. Kérjük, részvételi szándékukat  
a ladanyi.erika@ferencvaros.hu e-mail címen, vagy a 06/1/215-1077/392-es telefonszámon jelezzék. 

Általános számítógép-kezelői tanfolyamok:
Március 6. (kedd) 17.00:  
Weöres Sándor iskola (Toronyház utca 21.)
Március 7. (szerda) 13.30: Szent-Györgyi iskola  
(Lónyay utca 4–8.)

Haladó számítógép-kezelői tanfolyam:
Március 5. (hétfő) 10.00: 
Ferencvárosi Sportiskola  
(Telepy utca 17., bejárat a Tűzoltó utca felől)

Ericsson haladó számítógép-kezelői tanfolyam:
Február 9. (péntek) 15.30:  
Weöres Sándor iskola (Lobogó utca 1.)

Általános mobileszköz-használati tanfolyam 
(okostelefon, tablet stb.):
Március 7. (szerda) 17.00:  
Weöres Sándor iskola (Toronyház utca 21.)

Gyógytorna 
Január 17. (szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub  
Én táncolnék veled…
Január 17. (szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Vízitorna 
Január 19., 26. (péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda  
(Lobogó u. 1.) 
Molnár Ferenc Általános Iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

3-1-2 meridiántorna
Január 17., 24. (szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Filmklub
Szerelem csütörtök (1959), színes,  
magyar vígjáték
Január 18. (csütörtök) 15.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény  
(Ráday u. 18., bejárat az Erkel u. felől)

Parádés főzés Bartal Sándor séffel 
Leves, valamint normand csirke  
elkészítése
Január 22. (hétfő) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B)

Mindentudás Akadémiája 
Francia királyi szeretők  
és Napóleon szerelme
Január 25. (csütörtök) 15.30 óra
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)

Helytörténeti szeminárium
Ferencváros építészeti öröksége I.  
– Neoreneszánsz stílusú lakóépületek  
és tervezőik
Január 30. (kedd) 14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény  
(Ráday u. 18., bejárat az Erkel utca felől)

Demencia Kávézó
Január 29. (hétfő) 16.00 óra
Előadó: dr. Fullajtár Máté egyetemi 
tanársegéd, SOTE Pszichiátriai  
és Pszichoterápiás Klinika
Téma: Az időskori depresszió tünetei
Helyszín: Balázs Café & Bistro  
(Ráday u. 11.)

A belépés ingyenes, de előzetes regiszt-
ráció szükséges az alábbi elérhetőségek 
egyikén:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu , tele-
fon: 215-1077/392 mellék

Cukorbetegklub
Január 30. (kedd), 14.00 óra
FESZ Oktatóterem (Dandár u. 28.)

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

ÉRTESTÉS! A fiatalító tibeti ener-
giajóga foglalkozások január 18-án 
a terem festési munkálatai miatt 
ELMARADNAK! Annak érdekében, 
hogy a jövőben egészségesebb és 
tisztább körülmények között tudjon 
folytatódni a foglalkozás, valamint 
minden további program a József 
Attila-lakótelepi Közösségi Házban, 
szíves megértésüket és türelmüket 
kérjük.
FIGYELEM! Folytatódik a közép-
haladó németnyelv-tanfolyamunk új 
tanárnőnkkel, Oroszné Geszler Móni-
kával. A nyelvórákat hétfőnként 9.00 
órai kezdettel tartjuk az FMK-ban. 

IDŐSÜGY
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STRÓFA TRIÓ VERS-ZENE KLUB

Január 20. 18.00
A Strófa Trió 2006 áprilisában alakult, a magyar és a világirodalom 
verseiből állítja össze zenés műsorát. Programjukban a klasszikus 
és a kortárs irodalom költeményei egyaránt megtalálhatók.
Belépő: 600 Ft
FMK

ÉLETMINŐSÉG SZALON

Január 25. 17.00
Női szerepek a családban és a társadalomban
Vendég: Nagy Parisa, a Nők Világbéke Szövetsége elnöke
A belépés díjtalan!
FMK

„A HETEDIK” 2. SZÜLETÉSNAPI TALÁLKOZÓJA

Január 27. 11.00–21.00
„A Hetedik” online irodalmi folyóirat ezúttal is egész napos prog-
rammal ünnepli születésnapját az FMK-ban. A folyóirat a címadó 
vers szerzője iránti tisztelgésből törekszik arra, hogy szervesen 

kapcsolódjon Ferencváros kulturális életéhez.
Az esemény művészeti védnöke: Zalán Tibor
Részletes program: www.ahetedik.hu
A belépés díjtalan!
FMK

SZÉP SZÓ VERSMONDÓ MŰHELY

Január 23. 16.00
Játékos verstanulás kicsiknek és nagyoknak
Moderátor: Tóth Zsuzsanna drámapedagógus 

József Attila Emlékhely (Gát u. 3.)

FILMKLUB

Január 19., péntek 17.00 
Dékány István Bálvány című filmjét vetítjük a budapesti Sztálin-
szobor történetéről. A 48 perces alkotásban történészek, művészet-
történészek mellett korabeli filmhíradók és újságcikkek idézik fel a 
kort, amely a mai ember számára abszurd és nevetséges, akkoriban 
viszont a véres valóság volt. A film után a rendezővel beszélgetünk.

Helytörténeti Gyűjtemény, Ráday u. 18. (bejárat az Erkel u. 15. felől)  

 A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAJÁNLÓJA

A Pinceszínház januári műsora
1., csütörtök 19.00 Háy János: A Gézagyerek
3., szombat      15.00 Háy János: A Gézagyerek
4., vasárnap     11.00 Lázár Ervin:  
  A Négyszögletű Kerek Erdő
7., szerda  18.30 Dixie Kings of Hungary –  
  Dixieland-klub
8., csütörtök   19.00 Svejk! Vacsorázunk! – 
  Vendéglőjáték a Monarchia dalaival
9., péntek  19.00 Tasnádi István: Paravarieté
11., vasárnap  15.00 Márai Sándor: Varázs 
14., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary – 
  Dixieland-klub
15., csütörtök 19.00 Moliére: Tartuffe         
16., péntek  19.00 Tasnádi István: Paravarieté
17., szombat  15.00 Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
18., vasárnap  15.00 Tasnádi István: Finito
19., hétfő  19.00 Spiró György: Prah
20., kedd 19.00 Márai Sándor: Varázs
21., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary – 
  Dixieland-klub
23., péntek  16.00 „Arccal a földön a Huszadik  
  Század” – Emlékműsor a Kommunizmus  
  Áldozatainak Emléknapja alkalmából.  
  Ingyenes előadás
28., szerda        18.30 Dixie Kings of Hungary –  
  Dixieland-klub

Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával 20 szá-
zalékos kedvezményt kapnak a jegyek árából, a 60 év feletti 
kerületiek pedig további 10 százalékkal olcsóbban juthatnak 

hozzá a belépőkhöz.



FERENCVÁROS14 KÖZÉLET

Tisztelt Ferencvárosi Választópolgárok!
A Budapest Főváros IX. Kerületi Helyi Választási Iroda (HVI) a 2018–2019. évi általános választások (országgyű-
lési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint  
a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztása) lebonyolításához szavazatszámláló bizottsági tagok jelent-
kezését várja.

A bizottsági tagok feladata különösen, hogy ellenőrizzék a szava-
zóhelyiséget, levezessék a szavazást, valamint gondoskodjanak 
annak törvényes lebonyolításáról. Emellett döntenek a szavazás 
közben felmerült vitás kérdésekben, megszámlálják a voksokat, 
megállapítják a szavazókörben a voksolás végeredményét, amiről 
jegyzőkönyvet készítenek.

A választási bizottságnak kizárólag a településen lakcímmel 
rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár 
lehet tagja. A választási bizottságnak nem lehet választott tagja: 

• képviselő
• alpolgármester
• jegyző 
• másik választási bizottság tagja
• választási iroda tagja
• a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja
• a választókerületben induló jelölt hozzátartozója
• a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló 

személy
• jelölt
• a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány 

tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény sze-
rinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási 
bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező 
egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jog-
viszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati 
vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 
személy a közalkalmazott kivételével

• állami vezető

A szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a 
következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló 
bizottság alakuló üléséig tart.

Kérem, aki úgy érzi, hogy munkájával szívesen segítené a vá-
lasztások minél magasabb színvonalú helyi lebonyolítását, és 
személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, a Ferencvárosi 
Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodánál 
2018. január 31. napjáig szíveskedjék személyesen jelentkezni 

az alábbi napokon a Polgármesteri Hivatal I. emelet 32. számú 
irodájában (Bakáts tér 14.) 

• Hétfő: 8.00–15.00
• Kedd: 8.00–15.00
• Szerda: 8.00–15.00

Kérem, jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a válasz-
tások napján a szavazatszámláló bizottság munkájában történő 
közreműködés jelentős fizikai és szellemi megterheléssel jár, a 
választás napján, valamint a döntések meghozatalakor felelős-
ségteljes munkát igényel.

Tájékoztatom önöket, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait 
Ferencváros Önkormányzatának képviselő-testülete választja 
meg. A tagok a megválasztásukat követően esküt/fogadalmat 
tesznek. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok – 
valamennyi választást megelőzően – kötelesek a bizottsági tagok 
részére szervezett felkészítő oktatáson részt venni.

Felhívom figyelmüket, hogy a szavazás napján bizottsági tag-
ként csak akkor tudnak a bizottság munkájában részt venni, ha 
személyazonosságukat érvényes okmányokkal igazolják.

Értesítem önöket, hogy a szavazatszámláló bizottság választott 
tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást 
követő napon a munkavégzési kötelezettség alól mentesülnek.

A jelentkezési lap a www.ferencvaros.hu oldalon az Országgyű-
lési képviselők választása 2018 menüpontból letölthető, illetve 
átvehető a Polgármesteri Hivatal I. emelet 32. számú irodájában 
(Bakáts tér 14.) a fenti időpontokban. 

Kérem, hogy jelentkezéskor személyazonosításra alkalmas ok-
mányát, lakcímkártyáját, taj- és adókártyáját, valamint lehetőség 
szerint a kitöltött jelentkezési lapot szíveskedjen magával hozni.

A jelentkezés feltételeivel kapcsolatosan részletes tájékoztatást 
kaphatnak a 06/1/215-1077-es telefonszámon, az alábbi mellé-
keken: 245, 257, 246, 220, 229, 248

Dr. Dombóvári Csaba, a HVI vezetője

Tisztelt Közös Képviselő Asszony/Úr!
Ezúton meghívom Önt és a Számvizsgáló Bizottság elnökét a 
Közös Képviselők Klubjának soron következő ülésére, melyet
2018. január 31-én (szerda) 17.00 órakor a képviselő-testületi 
ülésteremben (Bakáts tér 14. II. emelet) rendezünk meg.

Témánk:
A közös költség speciális kérdései 
Előadó: dr. Dencső Dávid ügyvéd

Részvételi szándékát kérem, jelezze a kkk@ferencvaros.hu e-mail 
címen, vagy telefonon (06/1/215-1077/202 mellék) Sebestyén 
Ágnesnek.
Meghívásomat legyen kedves továbbítani a Számvizsgáló Bi-
zottság elnökének is.
Számítok segítő közreműködésére!

Dr. Bácskai János polgármester

  A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK FELHÍVÁSA

MEGHÍVÓ
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Nem lesz boldog az új évük
A 31 éves budapesti M. Klaudia és a 49 éves esztergomi L. József 
január 1-jén hajnali 4 óra körül, a Boráros téri aluljáróban kifi-
gyelte, amint egy nő az egyik büfénél vásárolt, majd pénztárcáját  
a táskájába téve a cipzárt nem húzta be. M. Klaudia ekkor oda-
lépett, és kikapta a nyitott táskából a tárcát, majd társával együtt 
elmenekült. A bűncselekményt a közelben lévő két férfi észlelte, 
aki a sértett segítségére sietett. A jóakarók az elkövetők után 
szaladtak, a Gabona–Liliom utca kereszteződésében utol is érték 
őket, és visszakérték az eltulajdonított pénztárcát. A nő visszaadta, 
azonban a készpénz már nem volt benne. Ezután a pénzt is vissza 
akarták kérni, de szóváltás közben L. József elővett egy bicskát, 
és megfenyegette a hölgy segítségére siető férfiakat. A sértett 
ekkor hívta a rendőröket, akik a helyszínen elfogták a tetteseket. 
A IX. kerületi rendőrkapitányság nyomozói L. Józsefet rablás 
bűntett, míg M. Klaudiát lopás miatt gyanúsítottként kihallgatták, 
őrizetbe vették, és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásuk 
indítványozására.

Ismét életet mentettek a ferencvárosi rendőrök 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Köz-
pontjába érkezett hívás január 3-án kora este, miszerint a bejelentő 
nem tud bejutni édesanyja lakásába. A IX. kerületi járőrök perceken 

belül a Ferenc téri helyszínre értek, majd a Katasztrófavédelem 
munkatársainak segítségével behatoltak az ingatlanba, ahol ész-
lelték, hogy az ágyon fekvő hölgy eszméletlen állapotban van. 
Látva, hogy a nő nem lélegzik, a Police Medic képzésen részt vett 
járőr azonnal megkezdte a szakszerű újraélesztést, amit a kiérkező 
mentőszolgálat munkatársai folytattak. A sikeres elsősegélynyújtást 
követően a hölgyet további egészségügyi ellátás céljából a mentők 
kórházba szállították.

Öt autót tört fel, elkapták
A rendelkezésre álló adatok szerint a 48 éves budapesti N. K. 
Ferenc december 12-én az éjszakai órákban egy, a Kinizsi és 
egy, a Köztelek utcában parkoló gépkocsi ablakát betörte, majd 
azokból egy tabletet, valamint egy navigációs rendszert ellopott.  
A férfi másnap reggel 7 óra körül szintén egy, a Köztelek, december 
22-én pedig egy, a Kinizsi utcában parkoló autót tört fel, azonban 
egyikből sem vitt el semmit. N. K. Ferenc december 27-én ismé-
telten a Kinizsi utcában szemelt ki egy járművet, amelyből sikerült 
ugyan egy szervizkönyvet eltulajdonítania, ám a bűncselekmény 
elkövetése után pár perccel a ferencvárosi nyomozók elfogták, és 
megtalálták nála a gépkocsiablakok betöréséhez használt szerszá-
mot is. A IX. kerületi rendőrkapitányság nyomozói lopás vétség 
elkövetése miatt a férfit őrizetbe vették, és előterjesztést tettek 
előzetes letartóztatásának indítványozására. 

Veszélyeshulladék-gyűjtés
Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási  
és Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes veszélyeshulladék-gyűjtési  
akciót hirdet 2018. január 27-én, szombaton 9.00–13.00 óra között.

Helyszínek:
• Napfény utca (Lidl áruház előtt)
• Bakáts tér (Polgármesteri Hivatal épülete előtt)
• Lenhossék utca 24–28. sz. előtt (Vendel utca felőli részen)
A háztartásban feleslegessé váló alábbi hulladékokat gyűjtjük:
• elem, akkumulátor
• elektronikai hulladék
• festékpatron és -kazetta
• fénycső, villanykörte
• lejárt szavatosságú gyógyszer
• festék- vagy lakkhulladék
• festékes, hígítós göngyöleg, rongy 
• használt sütőzsiradék
• tisztítószer, dezodoros flakon
• oldószer, ragasztómaradék
• savak, lúgok, vegyes laborvegyszerek, növényvédő szerek
• szigetelő anyagok
• fáradt olaj, fagyálló, olajszűrő
• autógumi, lökhárító, autószélvédő

A gyűjtést az FCC Magyarország Kft. szakemberei végzik. Ha ezek az anyagok a 
háztartási hulladékokkal együtt kerülnek a szeméttelepre vagy a lefolyóba, komoly 
környezeti károkat okoznak. Környezetünk védelme érdekében kérjük, akciónkat 
minél nagyobb számban szíveskedjenek igénybe venni. 

AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG FERENCVÁROSI LAKOSOK SZÁMÁRA,  
HÁZTARTÁSI MENNYISÉG ÁTVÉTELÉRE VONATKOZIK!

A következő veszélyeshulladék-gyűjtés várható időpontja: 2018. április 14., szombat 

RENDŐRSÉGI HÍREK

Kéménybélelés, szerelt kémény 
építése, kondenzációs kazánok 
bekötése, szakvélemény ügyinté-
zése. Tel.: 06/30/680-6814.

Eladó lakás a Kálvin térnél. 
Udvari, magasföldszinti, 85 
nm-es, 31,5 millió Ft. Telefon: 
06/20/370-6070.

Ingatlanirodánk eladó budapes-
ti lakásokat/házakat keres ügy-
feleinek. Gyorsan vevőt hozunk, 
jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. 
Ismerősének lakása eladó? Hív-
jon, ajánlási jutalékot kap! Laurus 
Ingatlan. Tel.: 06/20/9600-600.

19–20. századi magyar és 
külföldi művészek festményeit 
keressük megvételre készpénzért 
gyűjtők, befektetők részére. Ne-
mes Galéria, 1024 Bp., Szilágyi 
Erzsébet fasor 3.
Tel.: 06/1/302-8696, mobil: 
06/30/949-2900, e-mail: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu

APRÓHIRDETÉSFELHÍVÁS



FERENCVÁROS16 

Bauer Máté  
(2017. február 27.)

FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR REJTVÉNY

Balogh Tamás és Balogh Bíborka (2017. október 4.)

Jankovich Buda  
(2017. október 22.)

KÖZÖSSÉG

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

Horváth Áron 
(2017. december 2.)

Erdélyi Barbara 
(2017. július 16.)

Cselényi Léda Dea  
(2017. november 26.)

Baranyai Márk  
(2017. július 20.)


