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Folytatás a 2. oldalon

Modernizált Mátyás-mesékkel  
hódítottak a diákok 
Különleges iskolaszínházi produkcióval ünnepelte Ferencváros a Magyar Kultúra Napját: hat kerületi oktatási intéz-
mény nyolcvan tanulója Mátyás király-meséket és -mondákat alakított át mai történetekké. Az FMK nagyszínpadán 
bemutatott három telt házas előadást az Ádám Jenő Zeneiskola növendékeinek hangszeres betétei színesítették.

A Ferencvárosi Ádámok és Évák névre 
keresztelt iskolaszínházi program 2013-
ban az Ember tragédiájával debütált, azóta 
Lázár Balázs színművész, a Pinceszínház 
irodalmi referensének szakmai irányításával 
minden esztendőben diákok közreműködé-
sével állítanak színpadra egy-egy darabot. 
Színre vitték már a Toldit, a János vitézt, az 
1956-os forradalmi eseményeket, valamint 
magyar regéket, mondákat is.

Az idei, Mátyás király Ferencvárosban 
címet viselő előadás hat mesét és mondát 
tárt a közönség elé. A Táltos galamb, Má-

tyás király és Drakula, Mi van a legtöbb a 
világon?, A kolozsvári bíró, Mátyás király 
lopni megy, valamint a Furcsa vendégek 
című történeteket a Weöres Sándor, a Ba-
káts téri, a Kosztolányi Dezső és a József 
Attila Általános Iskola, valamint a Szent 
István Közgazdasági Szakgimnázium és a 
Leövey Klára Gimnázium tanulói állították 
színpadra. – Az iskolaszínház lényege, hogy 
a gyerekek saját élményt szerezzenek a tör-
ténelmi alakokról és irodalmi művekről. 
Ezáltal válnak a históriák kortárs alkotások-
ká, melyekben megjelenik a fiatal készítők 

sajátos látásmódja – mondta el lapunknak 
Lázár Balázs, aki szerint a színházi mun-
ka újra felfedezteti a diákokkal az olva-
sás szépségét. A Pinceszínház munkatársa 
már májusban elkezdte az ötletelést és az 
anyaggyűjtést, hogy nyáron átadhassa a 
koncepciót a hat részt vevő iskola felkészítő 
tanárainak, akik szeptemberben elkezdték 
a meséket próbálni a gyerekekkel. Végül a 
főpróbán már a teljes stábbal fésülték össze 
a jeleneteket.
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A Mátyás király-téma kiváló választásnak bi-
zonyult, hiszen az iskolások könnyen azono-
sultak a tréfás és fordulatos cselekményekkel. 
Ráadásul a korszak igazi sikertörténet hazánk 
krónikájában. Mátyás idejében Magyarország 
gazdasági, kulturális nagyhatalom volt, az 
uralkodó bevétele sokszorosa volt az angol 
és a francia királyénak.

Lázár Balázs szerint a darab legfontosabb 
értéke a közösségi élmény, amit továbberő-
sít, hogy a tanulók szabadidejüket áldozták 
a közös produkció sikeréért. – Talán ez is 
ellenpélda lehet arra, hogy a Z generáció ér-
dektelenséget mutat a múlt értékei iránt. Az 
iskolaszínházi programok ezentúl fejlesztik 
a fiatalok kreativitását, kifejezőképességét, 
önismeretét és együttműködési készségét 
is – tette hozzá. 

Bácskai János köszöntőjében kijelentette, Mátyás király 
igenis járt Ferencvárosban. Színpadi és filmes megformálója, 
állandó magyar hangja, Helyey László színművész ugyanis 
40 évig élt a kerületben. A polgármester azt tanácsolta a né-
zőtéren helyet foglaló gyerekeknek, hogy hallgassanak sok 
magyar mesét, a Mátyás király-történetekből pedig tanuljanak 
az igazságosságról.

Az előadásokat sok nevetés kísérte, a diákszereplők modern 
látásmódja ezúttal is megmutatkozott: a darabban Mátyás 
király gyakran szelfizett, egyes jelenetekben kocsmázott, 
lányoknak csapta a szelet, és még stylistja is volt. A minimális 
díszlet és jelmez dacára mégis ötletes, friss színpadképek 
jöttek létre. Az Ádámok és Évák mára összművészeti produk-
cióvá nőtte ki magát: az Ádám Jenő Zeneiskola növendékei 
a zenei betétekért feleltek, láthattunk reneszánsz táncot, a 
művelődési központ aulájában pedig a mesékhez kapcso-
lódó óriásrajzokat, és a próbákról készült fotósorozatot is 
kiállítottak. 

T. D.

Folytatás az 1. oldalról

Válogatás a magyar kultúra kincsestárából
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Tavaszy Noémi képeiből nyílt kiállítás január 22-én a Ferencvárosi Művelődési 
Központban. A tárlat március 4-éig tekinthető meg az FMK Folyosó Galériáján.

A megnyitón elsőként az FMK Női Kara énekelt, majd Kál-
lay Gáborné mondta el köszöntőjét. Ferencváros kultúráért 
felelős alpolgármestere megemlékezett a tavaly júliusban, 91 
esztendős korában elhunyt művésznőről: „Ezer szállal kötődött 
Ferencvároshoz, hiszen itt született, abban a házban, amely-
ben József Attila, itt tette meg első lépéseit a Gát utca 3. első 
emeleti konyhájában. A Páva utcába járt óvodába, itt volt elemi 
iskolás, és a Ranolder Intézetben végezte el a tanítóképzőt.”

Kállay Gáborné felidézte az 1997-ben Ferencváros díszpolgá-
ra címmel kitüntetett képzőművész-grafikus gazdag életművét, 
tehetségét is, egyúttal kifejezve hiányérzetét, amiért az évek 
óta hagyományos kiállításon „immár csak képzeletünk vetí-
tőszárnyán eleveníthetjük magunk elé Tavaszy Noémi örökké 
mosolygó, szeretetet, békét sugárzó arcát és kedves hangját, 
ahogyan szeretett férje verseit szavalta”. Beszéde végén az 
alpolgármester felolvasta Tavaszy Sándor: A Dómban című 
versét, majd Kilin Ildikó adott elő két Tavaszy Sándor-művet.

(forrás: ferencvaros.hu)

 

– Még Józsefvárosban is hallják,  
hogy súgsz, Ferike!

Iskolaszínházi próba
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Diákok alkotásai a Művészetek Palotájában
Megnyílt a hagyományos, immár tizenharmadik alkalommal megrendezett Téli Tárlat a Művészetek Palotájában,  
amelyen tehetséges ferencvárosi általános és középiskolás tanulók mutatkoznak be. 

A kiállítás megálmodója, háziasszonya, Vincze Angéla művésztanár 
köszöntőjében kiemelte: a tehetség sokszínű, boldogságunk – vagy 
boldogulásunk – pedig attól is függ, hogy megtaláljuk-e a számunk-
ra kellemes, tálentumunknak 
megfelelő utat. Hozzátette,  
a tehetség a legritkább esetben 
simulékony, sokszor kitör, ke-
resi az útját, korlátait, amiket 
aztán ledönthet. Vekerdy Tamás 
szavaival élve: „Ki mondta, 
hogy a jó tanuló a tehetséges 
ember? Épp ellenkezőleg: a 
tehetséges és kreatív ember 
deviáns, egyenetlenül fejlődik, 
és utálja, amihez nincs kedve.”

A január 30-áig megtekint-
hető tárlatot Sipos Endre mű-
vésztanár, művészetfilozófus 

nyitotta meg, aki régóta otthon érzi magát Ferencvárosban – hiszen 
hosszú évek óta ő a Költészet Napja versillusztrációs pályázat 
zsűrielnöke.  

A változatos technikákkal és 
témákkal bemutatkozó diákok 
képei mellett divatterveket is 
láthattak az érdeklődők. A ke-
rület magas színvonalú mű-
vészeti oktatását képviselte  
a Bakáts téri Ének-Zenei Ál-
talános Iskola SoulAir kórusá-
nak műsora is, Molnár Móni-
ka kórusvezető vezényletével.  
A megnyitó végén a kiállító fi-
atalok oklevelet és ajándékokat 
vettek át Vincze Angélától és 
Sipos Endrétől.

(forrás: ferencvaros.hu)

Két délután Benedek Elekkel
Tizenkettedik alkalommal rendezte 
meg a Kerekerdő Óvoda a Mesemon-
dó Találkozót, amelyen gyermekek 
előadásában színvonalas és szívet 
melengető produkciókat láthatott  
a közönség.

Az idei találkozó témáját – amelyen mind 
a kilenc kerületi óvoda képviseltette magát 
– a 160 esztendeje született kisbaconi nagy 
mesemondó, Benedek Elek adta, ugyanis 
két napon át az ő meséit hallgathatták meg 
a résztvevők. Az előtér dekorációja is ehhez 
igazodott: a szünetben „Elek apó” életével, 
műveivel és családfájával lehetett ismerked-
ni. A tárlaton kiemelt helyet kapott a tavaly 
Bácskai János polgármester által Kisbacon-
ból hozott, Szabó Réka, az író dédunokája 
által dedikált Benedek Elek-mesekönyv. 

A mesemondók között középső és nagy-
csoportosok egyaránt voltak, akik mind 
emléklappal, és a támogató cégek jóvoltá-
ból egy ajándékcsomaggal – mesekönyvvel 
és finomságokkal – lettek gazdagabbak. A 
nap végén a szakértő zsűri tagjai: Szabad 
Boglárka néprajzkutató, Bán György népi-
hangszer-készítő – akinek furulyajátéka je-
lezte a szünet kezdetét és végét –, Kerekes 
Valéria mesekutató, Farkas L. Rozália népi-
játszóház-vezető és játékkészítő, valamint 

Szente Ibolya, a csíkszeredai Micimackó 
Óvoda vezetője tett értékes hozzászólásokat.  
Az erdélyi testvérintézmény vezetője sok 
éve a Mesemondó Találkozók állandó részt-
vevője, sőt, ferencvárosi mintára két eszten-
deje már Csíkszeredában is megrendezik az 
ottani találkozókat.

– Benedek Elek is vallotta a népmesék és 
az értékes gyermekirodalom fontosságát – 
ezt már Magyarné Willinger Andrea óvoda-
vezető, a rendezvény házigazdája mondta, 

hozzátéve: a találkozó üzenete, hogy a nép-
mesék foglalják el a gyerekek életében az 
őket megillető helyet. Ugyanis a személyes, 
szóban történő mesélést nem helyettesítheti 
a digitális úton elérhető mesenézés. A szü-
lők, nagyszülők által mondott mese nyelvi és 
erkölcsi fejlesztő hatása mellett – az együtt 
töltött minőségi idő révén – az érzelmi fej-
lődés szempontjából is kulcsfontosságú. 

M. K.
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Halálos áldozata is van  
a kollégiumtűznek
Tűz ütött ki a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Ráday Kollégiumának 
második és harmadik emeletén január 
23-án este. A katasztrófavédelem húsz 
járművel és több mint hatvan tűzoltó-
val vonult a helyszínre. A szerencsét-
lenségben egy ember életét vesztette,  
az épület Markusovszky téri része 
használhatatlanná vált. 

A kollégiumban lakó mintegy 130 diák kö-
zül – tekintettel a vizsgaidőszakra – csu-
pán 80 fő tartózkodott a létesítményben. Ők 
valamennyien kimenekültek, és éjszakára 
mindenkit sikerült ismerősöknél, rokonok-
nál, illetve a környéken lakó önkéntes fel-
ajánlóknál elszállásolni. Volt, akit a szülei 
hazaszállítottak. A tűzben egy ember éle-
tét vesztette, őt lapzártánkig nem sikerült 
minden kétséget kizáróan azonosítani, az 
azonban biztos, hogy nem hallgató, hanem 
vélhetően az egyik vendégszoba középkorú 
lakója volt. A kárfelmérés, illetve a tűz kelet-
kezési okának felderítése folyamatban van.

Bácskai János, Ferencváros polgármes-
tere, valamint a körzet önkormányzati kép-
viselője, Gyurákovics Andrea a hír hallatán 
azonnal a helyszínre sietett. A környéken 
több házból ki kellett költöztetni a lakókat, 
akiknek a helyhatóság két melegedőhelyet 
biztosított. A Polgármesteri Hivatal Bakáts 
tér 14. szám alatti épületében mintegy 25 
polgár kért menedéket, akiket forró teával, 
kávéval és ásványvízzel láttak el, majd – 

a veszélyhelyzet elmúltával – éjfél körül 
visszaengedték őket otthonaikba. A tűz ol-
tása és az átszellőztetés addigra ért véget, a 
katasztrófavédelem áldozatos munkájának 
köszönhetően a lángok a környező ingatla-
nokra egyáltalán nem terjedtek át. A másik 
kijelölt melegedőre, a közterület-felügye-
let Ferenc körúti bázisára végül nem volt 
szükség.

Az önkormányzaton kívül a Ráday ut-
cában lévő Boldogasszony Iskolanővérek 
rendháza, a Knézich utcában található Pat-
rona Hungariae Katolikus Iskolaközpont, 
valamint a Hőgyes Endre utcai Bartók Béla 
Unitárius Egyházközség is felajánlotta se-
gítségét.

Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki 
Református Egyházkerület püspöke január 
24-én tartott tájékoztatóján megköszönte a 
sajtónak a korrekt, méltóságteljes híradást, 

továbbá a mentésben részt vevő valameny-
nyi szervezetnek és magánszemélynek a 
közreműködést. Hozzátette: Orbán Viktor 
miniszterelnök máris felajánlotta a kormány 
támogatását a károk elhárításához és az épü-
let rendbetételéhez.

A püspök kitért arra is, hogy a bajba ju-
tott diákoknak szánt tárgyi adományokat a 
Magyar Református Szeretetszolgálathoz 
lehet eljuttatni, a pénzbeli felajánlásokat pe-
dig az egyetem bankszámlaszámára várják: 
11705008-2049223-00000000. A közlemény 
rovatban kérik feltüntetni: „tűzeset”.

Zsengellér József, az egyetem stratégiai 
rektorhelyettese arról tájékoztatta a sajtót, 
hogy a hittudományi karon felfüggesztik a 
vizsgaidőszakot, és erre kérik a társintéz-
ményeket is, hiszen a kollégiumban más 
egyetemekre járó tanulók is laktak.

(Ferencváros)

Bővül a támogatásra jogosultak köre
A képviselő-testület január 24-i ülésén módosította a pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendeletét. 
Eddig azok a kerületi polgárok részesülhettek a Ferencvárosi élel-
miszer-támogatásban, akik betöltötték 70. életévüket, vagy négy, 
illetve több gyermeket nevelnek. A korrekció eredményeként idén 
már a háromgyermekes családoknak is jár a kérelemre húsvét előtt 
folyósított segítség.

Megerősítette a grémium Ferencváros Sepsiszentgyörggyel 1994-
ben létesített testvérvárosi kapcsolatát. A döntést Antal Árpád And-
rás, az erdélyi testvérvárosunk polgármestere január 7-én kelt 
levelében kezdeményezte, melyet a Romániában kialakult új jogi 
szabályozás indokol. 

Ellenszavazat nélkül fogadták el az Ovi-Sport Közhasznú Alapít-
vány által 2017/2018 évben megvalósított Sportfejlesztési Program 
szakmai és pénzügyi beszámolóját. 2017-ben az alapítvány pályázati 
támogatásával egy multifunkcionális, úgynevezett Ovi-Foci, Ovi-
Sport pályát alakítottak ki az Epreserdő Óvoda udvarán, amelyhez 
tavaly nyáron egy, az erős UV-sugárzás ellen védő, árnyékot adó 
és alacsonyabb hőmérsékletet biztosító álcahálót is felszereltek. 
Ehhez az önkormányzatnak 30 százalékos önrészt kellett vállalnia. 

A napirendi pont tárgyalásakor Zombory Miklós alpolgármester 
bejelentette: január 11-én derült ki, hogy Ferencváros Önkormány-
zatának második pályázatát is pozitívan bírálták el, így még ebben 
az esztendőben egy ugyanilyen műfüves pályát kap a Méhecske 
Óvoda is.

Ugyancsak egyhangúlag támogatta a képviselő-testület az ön-
kormányzat 2009 óta érvényben lévő, a zaj elleni védelem egyes 
szabályairól szóló rendeletének hatályon kívül helyezését. Ezt az 
indokolja, hogy a jelenlegi ferencvárosi zajrendelet – összevetve  
a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel – túlterjeszkedik  
a törvényi felhatalmazáson. Az előterjesztésben szerepel az is, hogy 
a korábbi években az Alkotmánybíróság, illetve a Kúria Önkormány-
zati Tanácsa több fővárosi kerület – a ferencvárosival szó szerint 
megegyező – zajrendeletét semmisítette meg, több esetben pedig 
a törvényességi felügyeletet ellátó illetékes kormánymegbízott élt 
törvényességi felhívással. Az új szabályozást két fordulóban tárgyal-
ják, a rendelet végleges megalkotása a következő ülésen várható.

V. L.
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„Mi a törődésen és  
a sütiken keresztül tudunk szeretni”
Budapesten immár 62 esztendeje fogalom a Ráday utcai Nándori Cukrászda, melynek történetét elismerések garmadá-
ja szegélyezi. Háromszor hódította el az Ország cukormentes tortája címet, Év fagylaltja díjat nyert, vezetője, Nándori 
László pedig tavaly decemberben érdemelte ki Ferencváros Pro Urbe díját. Az aranykoszorús cukrász, aki a ’80-as évek 
óta vezeti az ikonikus helyet, a siker titkáról és a vendéglátós szellemiségről mesélt lapunknak.

• Hogyan lesz valakiből aranykoszorús 
cukrász?

Az előd Varga Cukrászdát a nagybátyám 
alapította 1957-ben, én pedig ’58-ban szü-
lettem, így közel egyidős vagyok a munka-
helyemmel. Varga úr ebben az időben ismer-
kedett meg nagynénémmel, és édesanyám 
is hamarosan azon kapta magát, hogy cuk-
rászmesterként dolgozik a vállalkozásban. 
Engem 13 esztendősen csábított magához a 
szakma, amikor fagylaltot kezdtem adagolni 
a nyári szünetekben. A ’70-es évek közepén 
a kínálatot csupán a nagy szállodák cukrá-
szatai, a néhány rossz minő-
ségű állami cukrászda, illetve 
az a 20–30 magánvállalkozó 
jelentette, akik próbáltak job-
bat nyújtani. Ezért előttünk 
is kígyózó sorokban álltak az 
emberek befőttesüveggel, ter-
mosszal felszerelkezve. Ennek 
köszönhető, hogy Közép-Eu-
rópában talán én adagoltam a 
leggyorsabban a fagyit, köz-
ben dobáltam a gombócokat 
és zsonglőrködtem a kanállal. 
Az iskolában viszont a matek 
volt az erősségem, versenyekre 
jártam, a Műszaki Egyetemre 
készültem, ám nem elég tuda-
tosan, úgyhogy nem vettek fel. 
Ezért hálás lehetek a sorsnak, 
mivel így megtaláltam azt a 
hivatást, amit szeretek.
• Mitől tud sikeres lenni a Nándori?
Szeretjük a vendéget. Egyszerűen hangzik, 
de sok kolléga ma is becsmérli őket a hátuk 
mögött. A másik, hogy a vendéglátást sze-
rintem nem lehet iparként felfogni. Én nem 
tudok különbséget tenni, hogy az otthonom-
ban vagy a cukrászdában fogadok vendéget, 
ezért úgy is bánunk vele, mint egy kedves 
ismerőssel. Emellett minden nap egyezte-
tünk a kollégákkal, min változtassunk egy 
picit, hogy még jobbat nyújthassunk. Alap-
koncepcióm, hogy csak olyan süteményt 
készítünk, amit én is szeretek, és úgy, ahogy 
én szeretem. Nem lehet ugyanis más ízlését 
utánozni vagy kitalálni. A siker persze a jó 
alapanyagtól is függ, amelyre nem szabad 
sajnálni a pénzt. Más: rendszeresen járok 
cukrászdákba, hogy kóstolgassak. Hozzám 
meg bejönnek úgy cukrászok, hogy nem kér-

nek semmit. Hogy tudnék úgy jó sütit készí-
teni, ha nem szerzek máshol tapasztalatot? 
Van, aki még a sajátját sem kóstolja meg.  
A jó hírű Európa Cukrászda nemrég bezárt. 
A tulajdonosa autószerelő volt, a dolgozókat 
nem fizette ki, nem értett a szakmához, csu-
pán bevételi forrás volt számára az egész. 
Így nem lehet jót csinálni.
• Az elmúlt évtizedben kibontakozó 

gasztroforradalom hatására divat 
lett a minőség az étkezésben. Miként 
alkalmazkodik egy patinás cukrászda 
ehhez? Követi a trendeket? 

Az igény emelkedése mindenkinek használ, 
hiszen vendég és vendéglátó egymást húzza. 
Aki ma étterembe megy, már nem intézi el 
annyival, hogy „jó vót a rántott hús”. A nívó 
javításához azonban az is kell, hogy el mer-
jem mondani, ha valami rossz. Én mindig 
így teszek. Lehet, hogy nincs igazam, de a 
visszajelzés kell, hogy számítson. Ha szól 
a vendég, hogy ez a süti nem olyan, mint 
tegnapelőtt, utánanézek, hiszen napi 120 
féle édességet nem tudok megkóstolni. Vá-
lasztékunk alapja a tradicionális sütemények 
köre: dobos torta, lúdláb, sacher, rákóczi 
túrós és a többiek. Aztán vannak az egyedi 
Nándori-sütik és az újhullámosok. Mára a 
vajkrémes kiment a divatból, a könnyebb, 
gyümölcsös a népszerű. Nálunk állandó-
an változik a kínálat, egy évben nagyjából 
280 fajta süteményt készítünk. Nem leszünk 
sosem mentes cukrászda, de amióta 2013-

ban először nyertük meg az „Ország cukor-
mentes tortája” címet, elhatároztuk, hogy 
jobban odafigyelünk a cukorbetegekre és 
egészségtudatos vendégekre, tehát mindig 
van a pultban laktózmentes, lisztmentes és 
cukormentes édesség is.
• Hogyan tervez meg egy új süteményt?
Tavaly is neveztünk az ország tortája ver-
senyre, amit egy 25 esztendős komáromi 
fiú nyert meg. Ilyenkor az indulók együtt 
roadshow-znak a médiában. Egy riporter 
kérdésére a győztes elmondta, két és fél hó-
napjába telt, amíg kitalálta és megalkotta a 

finomságot. Mikor engem kér-
deztek, elmondtam az igazat: 
nekem 6 percbe került, és már 
a második sütésre jó lett. Erre 
mondják, hogy az évek meg 
a rutin. Szerencsére elég kifi-
nomult ízléssel rendelkezem. 
Ahogy a zenész hallja fejben a 
muzsikát komponálás közben, 
én amikor gondolkodni kezdek 
az összetevőkön, már érzem a 
leendő édesség ízét. Fontos 
az is, hogy fantáziát vigyünk 
bele. Az elmúlt esztendőkben 
a cukormentes kategóriában 
minden ország tortája ugyan-
úgy nézett ki: krémcsík a kö-
zepén, fényes mázzal leöntve. 
Gondoltam, szakítok a francia 
stílussal, és legutóbb egy egy-

szerű meggyes-túrós tortát készítettünk, amit 
bárki meg tud sütni. Ezzel tudtam nyerni, 
ám ebben az egészben óriási szerepe van a 
munkatársaimnak. Ha nem lenne mellettem 
ilyen kiváló csapat, amelynek rengeteget kö-
szönhetek, soha semmit nem nyertem volna.
• Köztiszteletben álló lokálpatriótaként 

vissza is ad valamit a közösségnek, 
amelyben él?

Fontosnak tartom, hogy segítsük azokat, 
akiknek még egy szelet süti is luxus, akikkel 
kevesen törődnek. Ünnepekkor, rendezvé-
nyekre rendszeresen adunk ajándékba süte-
ményeket, tortákat a Knézich utcai Idősek 
Otthonának, a Fehérholló utcai gyermek- 
otthonnak, de rendszeresen szállítunk finom-
ságokat a Kerekerdő Óvoda mesemondó 
versenyére, a kerületi helytörténeti vetél-
kedőkre, a kórházban fekvő magányos be-
tegeknek és folytathatnám a sort.     T. D.



FERENCVÁROS6 KÖZÖS

Lezajlott a sakk-diákolimpia kerületi döntője
A Kosztolányi Dezső Általános Iskolában január 17-én tartottuk 
meg az idei tanév legnagyobb sakkversenyét. A sakk-diákolimpia 
ferencvárosi döntőjére a kerület kilenc iskolájából 37 tanulót ne-
veztek. Sok intézményben a versenyt házi bajnokság előzte meg, 
így válogatták ki azokat, akik méltóképpen képviselhetik isko-
lájukat. A színvonalas sporteseményen a legtöbb korcsoportban 
körmérkőzést vívtak egymással a diákok. Ahol nem volt kellő 
számú jelentkező, ott dupla körmeccs vagy többszörös oda-visz-
szavágó zajlott. A megmérettetés azért is volt nagyon fontos, mert 
a győztesek képviselhetik Ferencvárost a budapesti döntőben, a 
második helyezettek pedig a pótdöntőben indulhatnak. A résztvevők 
igyekeztek legjobb tudásukat nyújtani; minden egyes fordulóban 
kemény küzdelmeket, nagy koncentráltságot, örömöt és bánatot is 
láthattunk. Az eredményhirdetésen a dobogósok érmet és oklevelet 
kaptak, de a többiek is emléklappal térhettek haza. 

Köszönet illeti az eseményt minden szempontból nagyon komolyan 
támogató Budapesti Sakkszövetséget és a Barcza Gedeon SC-t, 
amely a verseny bíróját is küldte, Grimm 
György nemzetközi bíró személyében. 

Minden felkészítő és kísérő pedagógus-
nak, a rendezvényre ellátogató szülőknek 
és a megjelent gyerekeknek nagyon szé-
pen köszönöm a részvételt, a sok munkát, 
a versenyzőknek gratulálok a kitartó, kon-
centrált küzdelmekhez és az elért ered-
ményekhez, hiszen mindegyikük méltón 
képviselte iskoláját! 

Baumann Péter  
kerületi sakk-koordinátor                             

Több mint ötezer diákot vontak  
be a drogprevencióba
Megtartotta idei első ülését a Ferencvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (KEF). A január 21-i tanácskozásnak  
a Kék Pont Alapítvány Gát utca 25. szám alatti székhelye 
adott otthont.

Elsőként a KEF 2018. évi beszámolóját hallgathatták meg a je-
lenlévők. Elhangzott: a szervezet együttműködést alakított ki az 
erzsébetvárosi, a józsefvárosi és a kőbányai Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórumokkal. Rapi István, Ferencváros Önkormányzatának 
ifjúsági és drogprevenciós referense sürgette a fővárosi KEF meg-
alakítását is, amely hozzájárulhatna a legsúlyosabb, kerülethatáro-
kon túlnyúló problémákkal szembeni hatékony fellépéshez. A IX. 
kerületi KEF-titkár elmondta, a kapcsolatépítés jegyében tavaly 
több vidéki város (Szolnok, Nyíregyháza Szombathely) szervezett  
tanulmányutakat hozzánk, hogy ellessék a ferencvárosi jó gyakorla-
tokat, és átültethessék azokat saját munkájukba. Az előző esztendő 
legfontosabb eseményei között említette a KONKÁV Közösségi 
Tér és Prevenciós Műhely megnyitását, valamint a ferencvárosi 
fiatalok számára szervezett programokat (Feri Feszt, Dzsembulik, 
AIDS Világnap, iskolákba kihelyezett drogprevenciós foglalkozá-
sok), amelyeken összesen több mint ötezer kerületi diákot értek el. 

Rapi István 2019-et illetően elmondta, a KEF EMMI-hez benyúj-
tott pályázata 1,3 millió forintos támogatást nyert, amit az önkor-
mányzat is kiegészít. Ebből az összegből a 2020 végéig érvényes 

drogprevenciós stratégia mentén folytatják a munkát. Idén kiemelt 
projekt lesz az iskolák egészségfejlesztési tervének felülvizsgálata, 
aktualizálása, a lehetőségek megismertetése, valamint a problémák 
azonosítása.

A tervek bemutatása után a házigazda Kék Pont Alapítvány mun-
katársai ismertették meg a dizájnerdrogok világát és a felépülés 
lehetőségeit a hallgatósággal, majd a Józsefvárosban, az önsegítés 
elvén tevékenykedő Megálló Csoport szakmai munkáját mutatta 
be Oláh Péter terápiás programvezető. 

M. K.

Az első helyezettek, akik indulnak a budapesti döntőben: 
• Mészáros Júlia – Kosztolányi Dezső Általános Iskola  

(I. korcsoport)
• Kellermann Botond – Patrona Hungariae Katolikus  

Iskolaközpont (I. korcsoport)
• Eibel Tímea – Ferencvárosi Sport Általános Iskola és  

Gimnázium (II. korcsoport)
• Lauf Tibor – Kosztolányi Dezső Általános Iskola  

(II. korcsoport)
• Olgyay-Szabó Katalin – Kosztolányi Dezső Általános Iskola 

(III. korcsoport)
• Lichtenstein Béla – József Attila Általános Iskola  

(III. korcsoport)
• Stáhl Hajnalka – József Attila Általános Iskola (IV. korcsoport)
• Ládi-Erlauer Aldó – Molnár Ferenc Kéttannyelvű  

Általános Iskola (IV. korcsoport)
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Egyre több az 1-es típusú  
diabéteszes kisgyermek
Magyarországon évente 250–300 frissen diagnosztizált gyermeket érint az 1-es típusú diabétesz, és különösen nyugtala-
nító, hogy előfordulása a hat év alatti korosztályban még az idősebb gyerekekkel összehasonlítva is aránytalan mér-
tékben nő. Az autoimmun betegség kialakulásának oka egyelőre ismeretlen, az érintettek azonban megfelelő terápiával 
teljes életet élhetnek.

– Az 1-es típusú diabétesszel kapcsolatban a legfontosabb tisz-
tázandó félreértés, hogy szemben a rossz táplálkozási szokások 
miatt jelentkező 2-es típusú cukorbetegséggel, nem civilizációs 
kór, kialakulásában életmódbeli tényezők nem játszanak szerepet 
– hangsúlyozta Tóth-Heyn Péter, az I. sz. Gyermekgyógyászati 
Klinika igazgatóhelyettese, hozzátéve: az 1-es típusú diabéteszt 
az immunrendszer működésének zavara idézi elő. 

A kórkép gyermekkorban alakul ki, a betegek száma az elmúlt 
30 esztendőben megháromszorozódott. Hazánkban minden hat-
századik 15 évesnél fiatalabb gyermek érintett, így mára az egyik 
leggyakoribb krónikus gyerekbetegséggé vált. A legszembetűnőbb 
tünetek között említhető a túlzott folyadékfogyasztás (akár napi 4–6 
liter), a gyakori vizelés, a már szobatiszta gyermek ismé-
telt ágybavizelése, melyekhez fáradtság és jó étvágy 
melletti fogyás is társul. Csecsemők esetén árulkodó 
jel a szoptatás és a pelenkacsere iránti gyakoribb 
igény, vagy a korábbinál jóval több cumisüvegnyi 
folyadék fogyasztása.

Az 1-es típusú diabétesz okát az orvostu-
domány az elmúlt évtizedekben sem tudta 
feltárni, csupán a hajlamosító tényezők 
ismertek, úgy mint a családi halmozódás, 
az egyéves kor alatti tehéntejfogyasztás, 
valamint egyes vírusfertőzések. A minél 
korábbi fázisában történő diagnosztizálása 
rendkívül lényeges lenne, az első, jól ér-
zékelhető tünetek megjelenése és a súlyos, 
életveszélyes anyagcsere-kisiklás kialakulása 
közötti időszak ugyanis nagyon rövid, kisgyer-
mekek esetén ez akár egy hét alatt is 
bekövetkezhet.

Az érintetteket Magyarországon a 
28 diabéteszcentrum valamelyikében 
látják el, ahol szakemberek segítségé-

vel alakítják ki számukra a legoptimálisabb kezelési módot, melynek 
alapköve az élethosszig tartó inzulinpótlás. A klinika igazgatóhe-
lyettese felhívta a figyelmet, hogy a terápiás lehetőségek óriási 
tempóban fejlődtek az elmúlt 30 esztendőben, az orvostudomány 
az állati eredetű inzulintól eljutott a bőrbe ültethető inzulinpum-
páig és -szenzorig, melynek köszönhetően nem csupán a betegek 
életminősége javult jelentősen, de minimalizálódott a szövőd-
mények kockázata, az érintettek életkilátásai pedig évtizedekkel 
meghosszabbodtak. Hozzátette, a modern eszközök ellenére az 1-es 
típusú diabéteszes gyerekek életét rendkívül szigorú napirendbe 
kell szervezni: az étkezések ideje, száma és mennyisége előre meg-
határozott. Ugyanakkor speciális diéta nincs, az ajánlások az egész-

séges táplálkozási elvekkel 
egyeznek meg, tiltólistán 
csak bizonyos gyorsan 
felszívódó szénhidrátok 
szerepelnek.

Tóth-Heyn Péter kiemel-
te, a cukorbetegség keze-
lése igazi teammunkában, 
az edukátor nővér, a die-
tetikus, a gyermekdiabe-
tológus és a pszichológus 
együttműködésében való-
sul meg, de kiemelkedő 
szerepe van a civil közös-
ségeknek is. A szakorvos 
csupán háromhavonta fél 
órára találkozik a gyer-
mekkel, épp ezért nagy 

szükség van a családtagok 
felkészítésére is. 

(forrás: Semmelweis Egyetem)
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Bravúros pontszerzés a vízben
A január eleji kilencgólos belgrádi győzelem 
után az olasz Bresciát fogadta a Ferencváros 
vízilabdacsapata a Bajnokok Ligájában. A 
Komjádi uszodában fordulatos mérkőzést 
vívott a két csapat, a Fradi végül az utolsó 
másodpercben mentett pontot.

A zöld-fehérek még december elején ott-
hon kaptak ki egy góllal a spanyol Barcelo-
netától, így az első kör utolsó fordulójában 
– a Brescia ellen – egyértelműen a győzelem 
volt a céljuk. Az említett két rivális szűk két 
héttel korábban döntetlent játszott egymással 
a katalán városban.

Az első negyedben Vámos Márton révén 
mindkét emberelőnyét gólra váltotta az FTC, 
miközben két emberhátrányt is kivédeke-
zett, így 3-2-vel kezdhették a felek a máso-
dik nyolc percet. A folytatásban kétszer is 
egyenlítettek az olaszok, de Aaron Younger 

találatára már nem volt válaszuk, 5-4 volt 
az állás a nagyszünetben.

Mindkét oldalon kimaradt egy előny, majd 
Vámos harmadik góljával már 6-4-re veze-
tett a Ferencváros. Ekkor azonban valami 
eltörött a zöld-fehéreknél, a negyed végére 
ismét egyenlített a Brescia. Sőt, az utolsó 
játékrészben, létszámfölényben szerzett ta-
lálatokkal kétgólos vezetésre tettek szert az 
itáliaiak. Kapufák, pontatlan lövések, beját-
szások – veszni látszott minden. Ám több 
mint tizenhárom percnyi eredménytelenség 
után, 45 másodperccel a vége előtt Kállay 
Márk hamar gólra váltott egy emberelőnyt. 
Az olaszok húzták az időt, nem igazán akar-
tak támadni, és ezzel esélyt adtak a Fradinak.

Négy másodperc volt hátra, amikor kiál-
lítottak egy olasz pólóst. Középen Sztefan 
Mitrovics (képünkön) kapta a labdát, aki 

hatalmas gólt lőtt a Brescia kapujába: 8-8! 
Joggal mondta Varga Zsolt, az FTC veze-
tőedzője, hogy a Fradi-szív diadala volt ez 
a parádés hajrá.

Az első kör után kettévált az A-csoport 
mezőnye, és lényegében biztosra vehető, 
hogy a Fradi ott lesz a nyolcas döntőben. 
Legközelebb február elején, Bresciában száll 
vízbe a Ferencváros.

Pengés évkezdés
A kadetkorosztályú férfi tőrözők Európai Körversenyének idei első, pozsonyi állomásán ismét megcsillantotta tehetsé-
gét Szemes Gergő, a Ferencváros vívója. A 16. születésnapját februárban ünneplő sportoló előbb tagja volt az aranyér-
mes gárdának, majd bronzérmet nyert az egyéni versenyben.

A csapatok küzdelmében két együttes képviselte Magyarországot, 
és összesen öt ferencvárosi tőröző lépett pástra. A 2-es csapatban 
Madura Máté, Gál Botond és Tölgyesi Ödön vívott, ez a gárda 
könnyedén nyert Ausztrália ellen, majd kikapott a törököktől.  
Az 1-es csapat Szemes Gergővel és Horváth Somával állt fel, és 
mind a négy mérkőzésén magabiztosan, nagy fölénnyel győzött. 
Katar, Hollandia és Kanada után a fináléban az Egyesült Államok 
válogatottja is fejet hajtott a magyarok előtt.

Két nappal később az egyéni küzdelemben – ahol összesen 208-an 
versenyeztek – ismét villogott Gergő. A 32 közé jutásért egy orosz 
tőrözőt 15-1-re (!) vert meg, majd egy amerikai vívó ellen 15-9-re, 
egy kanadaival szemben 15-10-re nyert. A legjobb nyolc között a 

német Borowiak sem tudott mit kezdeni a fiatal ferencvárosival 
(15-7). A döntőbe kerülésért azzal az Oszipovval csapott össze, aki a 
16 közé jutásért nagy csatában 15-13-ra nyert Horváth Soma ellen. 
A szintén 2003-as születésű orosz tőrözővel nem bírt Szemes, így 
bronzérmes lett, legyőzője pedig megnyerte a viadalt.

Egy hét múlva a juniorcsapat-világkupán szerepelt Gergő, a ma-
gyar válogatott legfiatalabbjaként. Az esélyesebb németeket meg-
verték a srácok, a negyeddöntőben a későbbi ezüstérmes franciák 
azonban túl nagy falatnak bizonyultak számukra. A helyosztón előbb 
Japánt gyürték le a magyarok, majd az olaszok jobbak voltak, ezzel 
a mieink hatodikként zártak.

(ms)

Több mint két évtizede várt siker
Alaposan megerősödött nyáron a Ferencváros jégkorongcsapata, amely 
azzal a céllal vágott neki a bajnokságnak, hogy első lépésként megnyeri  
az alapszakaszt. A zöld-fehérek ezt a tervüket meg is valósították, így  
az élről várhatják a folytatást.

A Fradi hokisai legutóbb 1997-ben lettek 
bajnokok. Akkor az alapszakaszban elért 
második hely után a döntőben mindkét mér-
kőzésen legyőzték a Dunaferrt. Két évvel 
korábban megnyerték az alapszakaszt, majd 
a fináléban a Volánt is felülmúlták.

Azóta sem a bajnokság első részében, sem 
a végén nem tudott az élen végezni az FTC. 
Utóbbihoz 2000-ben állt a legközelebb, ak-
kor a döntőben csak három meccsen tudta 
két vállra fektetni a Dunaferr. Több bronz- 
érem után kilenc hosszú esztendő telt el 
úgy, hogy nem tudott dobogós lenni a 
zöld-fehér együttes. Aztán 2013-ban és 

2014-ben újra a harmadik helyen vég-
zett a gárda, azóta azonban nem sikerült 
érmet szereznie.

A 2018/19-es évadban az elmúlt né-
hány szezont uraló csapatok, a DVTK 
Jegesmedvék és a MAC Újbuda a szlo-
vák első osztályban játszanak, így a töb-
biek előtt megnyílt az út a bajnoki döntő 
és az aranyérem felé. A tavaly nyáron jól 
erősítő Ferencváros szeptember közepe 
és november vége között remek soroza-
tot ért el, zsinórban 19 viadalon nem talált 
legyőzőre, ami új rekord. Végül 93 pontot 
gyűjtött Fodor Szabolcs együttese, és öt 

ponttal előzte meg a Csíkszeredát, így 6, 
míg legnagyobb riválisa 3 bónuszponttal 
kezdte meg a rájátszást.

Még egy siker a végére: a Magyar Kupa 
elődöntőjében ugyan kikapott a Fradi a 
MAC-tól, ám a bronzmeccsen 3-0-ra ki-
ütötte a DVTK-t.      MS
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Liliána parádés belépője
Újabb kiváló úszó csatlakozott a Ferencvároshoz: január közepén szer-
ződött a klubhoz az Európa-bajnoki ezüstérmes, Szilágyi Liliána, aki né-
hány nappal később – Hosszú Katinkát is legyőzve – megnyerte a rangos 
antwerpeni Flanders Swimming Cupon a 200 méteres pillangóúszást.

Ha valakire illik a mondás, hogy igazi sportcsaládba született, az a 22 esztendős 
Szilágyi Lilána. Édesapja, Szilágyi Zoltán olimpikon úszó, aki a Fradiban fejezte 
be pályafutását, édesanyja, Gyarmati Terézia Eszter tornász, úszó, nagyapja pe-
dig Gyarmati Dezső háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Ő maga ritmikus 
gimnasztikázóként kezdett sportolni, majd áttért az úszásra, és hamar kiderült, ez 
nagyon jó döntés volt.

Az úszásnemek közül a pillangó vált a legerősebb számává,  a 200 méteres tá-
von ifjúsági Európa-bajnok lett 2012-ben. Két évvel később, az Ifjúsági Olimpiai 
Játékokon 100 és 200 méteren is ő bizonyult a legjobbnak. A 2016-os londoni felnőtt Európa-bajnokságon 200-on 
egyetlen századmásodperccel csúszott le az aranyéremről, 100-on pedig két századdal a dobogóról.

Liliána tehát édesapját követve idén a Ferencvárosba igazolt, az ezt követő első versenyén pedig rögtön egy nagyszerű 
eredménnyel örvendeztette meg  a Fradi-szurkolókat. A belgiumi Flanders Swimming Cup elnevezésű viadalon az elő-
futamból Hosszú Katinka mögött jutott be a fináléba, ám ott visszavágott a háromszoros olimpiai bajnoknak. A táv felénél 
már vezetett, végül három és fél másodpercet vert Hosszúra. Reméljük, a folytatásban is hasonló remek eredményekre 
lesz képes Szilágyi Liliána – immár zöld-fehérben.                            (ms)

Szavazzunk Bácsira!
A Playboy magazin idén hatodik alkalommal rendezi meg A Man 
Of The Year elnevezésű díjátadó ünnepséget. Ezen hat kategóriá-
ban díjazza a legtöbb szavazatot elérő közéleti hírességeket, ce-
lebeket és sportolókat. Utóbbi kategóriában tavaly a Ferencváros 
világbajnok vízilabdázója, Vámos Márton kapta a legtöbb voksot.
A 2019-es évben is lehet fradista győztese a sportolók versenyé-
nek. A magazin ugyanis jelölte a kétszeres világbajnok ferencvá-
rosi birkózót, Bácsi Pétert is. Ezúttal nem a szőnyegen lesznek 

ellenfelei, hanem az interneten. A riválisok: a világbajnoki bronz- 
érmes gátfutó, Baji Balázs, az olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó, 
Liu Shaolin Sándor, az RB Leipzig magyar válogatott labdarúgója, 
Gulácsi Péter, valamint a paralimpiai bajnok úszó, Tóth Tamás.

Bácsi Péterre április 1-jéig ezen a linken szavazhatunk: https://
moty.marquardmedia.hu/nominee/bacsi-peter

(m)

Új fiúk zöld-fehérben
Ahogy az lenni szokott, a téli szünetben nagy mozgás zajlik a labdarúgócsapatok háza táján. 
A Ferencvároshoz lapzártánkig öt új játékos érkezett, négyen pedig távoztak  
az Üllői útról.

Az első új futballistát még a szezon zárása előtt szerződtették: no-
vemberben lett a Fradi labdarúgója a belga utánpótlás-válogatott 
támadó középpályása, Marten Wilmots. A 20. születésnapját január 
végén ünneplő játékos édesapja a sokszoros válogatott, UEFA-ku-
pa-győztes, majd belga szövetségi kapitány, Marc Wilmots. Marten 
legutóbb az olasz Avellinóban ját-
szott, most szabadon igazolhatóként 
érkezett.

Karácsony előtt szerződött a klub-
hoz a fehérorosz Mikalai Szihnevich. 
Az Európa-liga csoportköréből to-
vábbjutott BATE Boriszov 194 cm-
es csatára három gólt szerzett az őszi 
mérkőzéseken, az egyiket a Vidinek 
lőtte. A februárban 27. esztendejét 
betöltő, 15-szörös válogatott táma-
dó ötször nyert bajnoki címet előző 
csapatával.

December végén írta alá kontraktusát az ukrán középpályás, Ihor 
Haratin. A munkácsi születésű labdarúgó februárban lesz 24 eszten-
dős, és öt éve, a Dinamo Kijevnél már dolgozott a Fradi edzőjével, 
Szerhij Rebrovval, majd a Zorja Luhanszknál csapattársa volt a 
tavaly nyár óta zöld-fehérben szereplő Ivan Petrjak. Sokszoros 

utánpótlás-válogatott, 10 EL-csoport-
körös mérkőzésen vett részt.
2019 első igazolása egy Angliából 
hazatért fiatal támadó középpályás, 
Szerető Krisztofer lett. A 19 éves után-
pótlás-válogatott fradista családból 
származó futballista az utóbbi néhány 
idényt a Stoke City U18-as együttesé-
nél töltötte, tavaly az U23-as gárdában 
is szerepelt.

A törökországi edzőtáborozás idején 
a védelem erősítésére szerződtette az 
FTC a 14-szeres grúz válogatott Las-
ha Dvalit. A 191 cm magas sportoló 
elsősorban középhátvédként játszott a 
lengyel élvonalban, legutóbb a Pogon 
Szczecinben, de bal oldali védőként 
vagy védekező középpályásként is 
hasznos labdarúgó.

Akik eddig távoztak: Finnbogason, 
Rodríguez, Georgijevics, Rui Pedro 
– utóbbi három kölcsönbe került új 
csapatához.          (MS)

Mikalai Szihnevich

Lasha Dvali

Ihor Haratin
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Kéménybélelés, kondenzációs 
kazánok bekötése, szerelt ké-
mény építése, szakvélemény 
ügyintézése. Tel.: 06/20/327-
1888.

IX. kerületi 3***-os szál-
lodánkba keresünk éjsza-
kai recepciós és felszolgáló 
kollégát! Elvárásunk: angol 
nyelv társalgási szintű isme-
rete. Szeniorkollégák jelent-
kezését is várjuk. Érdeklő-
dés: 06/30/419-3104, illetve a 
sales@canada-hotel.hu címen.

Szeretne anyagilag kiegyensú-
lyozott, tervezhető nyugdíjas 
éveket? Az egyszeri, nagyobb 
összeg mellett akár havi 150 
ezer forintos életjáradék ösz-
szeget is fizetek Önnek élete 
végéig úgy, hogy Ön jogilag 
garantáltan a lakás kizárólagos 
haszonélvezője marad. Érd.: 
06/20/614-2808, dr. Balázsi 
Bence.

Arany-, ezüstfelvásárlás! 
Készpénzért veszek festmé-

nyeket, bútorokat, Herendi-, 
Zsolnay- és egyéb porceláno-
kat, ezüst- és bronztárgyakat, 
pénzeket, képeslapokat, kitün-
tetéseket, borostyán ékszere-
ket, órákat, teljes hagyatékot. 
IX. ker., Vámház krt. 7., nyit-
va: H–P: 10–16 óráig. Tel.: 
06/70/620-3636.

Kémények bélelése, átépíté-
se, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs: 
06/20/264-7752.

APRÓHIRDETÉS

Elindult a szeniortársasjáték-klub
A szellemi frissesség megőrzése és a kellemes kikapcsolódás érdekében társas-
játékklubot indított az önkormányzat a Ferenc körút 17. szám alatti Board 
Game Caféban. A kerületi nyugdíjasok havonta egyszer ingyen vehetnek részt 
a csoportos foglalkozáson. 

A társasozás lehetőségével tovább-bővült 
„A teljesség felé” idősügyi koncepció eddig 
is széles kínálata, amely mára éves szinten 
több mint 1000 programot kínál az idősek-
nek. A Ferenc krt. 17. szám alatt működő 
Board Game Café Magyarország első tár-
sasjátékos kávézójaként négy éve alakult 
Budán, a Nagyenyed utcában. A tulajdonos 
Londonból importált ötlete itthon is bevált, 

azóta sorra jönnek létre hasonló klubok a fő-
városban. – Az egyetemi negyed közelsége 
miatt költöztünk Ferencvárosba, így estén-
ként főleg a hallgatókat látjuk vendégül, ám 
küldetésünknek éreztük, hogy nyissunk más 
korosztályok felé is – mondta a debütáló 
rendezvényen Széll Ágnes, a Board Game 
Café ügyvezetője, aki szerint a fiatalokhoz 
könnyű eljutni a Facebookon keresztül, az 
idősekkel azonban már nehezebben tudják 
felvenni a kapcsolatot. Ezért keresték az 
együttműködést az önkormányzattal, amely 
januártól havonta egy kedden térítésmen-
tes játékot biztosít az odalátogatóknak.  
A többi héten szintén keddenként fél áron, 
azaz jelképes 250 forintért játszhatnak az 
érdeklődők.

– Miénk a legnagyobb készlet a hasonló 
klubok közül, mintegy 600 társasjátékunk 
van – mesélte büszkén a tulaj hozzátéve: 
ennyi játék között szinte lehetetlen lenne 
eligazodni, ezért a klub játékmesterei se-
gítenek választani, elmagyarázzák a játék-
szabályokat, felépítik és elindítják a partit. 
A kávézó hamarosan social gameing típusú 
játékot is indít, amikor a vendég a játék-

mesterekkel játszhat együtt. Ez a fajta az 
egyedül érkezőknek is lehetővé teszi a tár-
sasozást. A Board Game Caféban már két 
fő is számos lehetőség közül válogathat, de 
vannak nagycsapatos játékok is, melyekben 
8–12 fő is játszhat egyszerre. 

A szeniortársasjáték-klub első rendezvé-
nyén többen a régimódi típusokat válasz-
tották, mint a Gazdálkodj okosan! és az 
Activity, de előkerült a mai divatot képvi-
selő Dixit és Vortex is. – Köztudott, hogy a 
társasjáték kiváló eszköz az agyi képességek 
fenntartására. A logikai játékok pedig nem-
csak pallérozzák az elmét, de jó hangulatot 
is teremtenek és összehozzák az embereket 
– közölte Széll Ágnes.     

 T. D.

Helytörténeti 
kvíz
A helyes válaszokat a szerkeszto-
seg@ferencvaros.hu címre elküldő 
megfejtőink között Ferencvá-
ros-ajándékcsomagot sorsolunk ki.

1. Hol állt egykor a Hangya  
Szövetkezet székháza?

A) Közraktár utca–Boráros tér sarkán  
B) Thaly Kálmán utca–Vendel utca sarkán 
C) Mester utca–Vágóhíd utca sarkán

2. Ki tervezte a Ferencvárosi  
Helytörténeti Gyűjteménynek is  
otthont adó Ráday utca 18. szám  
alatti lakóházat?

A) Hauszmann Alajos 
B) Hild József 
C) Ybl Miklós

3. Középső-Ferencvárosban található 
az Óbester utca. Miről kapta nevét,  
mi az az Óbester?

A) 18. századi katonai szó, jelentése         
     ezredes 
B) Egykori felvidéki település, ma  
     Turócszentmárton része 
C) Ócska, használt holmikkal  
     kereskedő személy

4. 1923-ban egy kísérleti stúdióból 
indult el az első magyar rádióadás, 
egy Reiss Henrik feliratú bútorszállító 
kocsiból, amely ma is megtekinthető  
a közelben. Hol állt eredetileg?

A) Gyáli út–Zombori utca sarkán 
B) Haller utca–Mester utca sarkán 
C) Kinizsi utca–Ráday utca sarkán

5. 1876-tól 1995-ig működött egy vil-
lamoskocsiszín a kerületben, amelynek 
már csak a hűlt helyét találni. Mi volt 
a neve? 

A) Epreserdő kocsiszín 
B) Hungária kocsiszín 
C) Vágóhíd kocsiszín

6. Kinek az alkotása a Fradi alapító 
elnökének emlékét őrző, 1922. szeptem-
ber 24-én felavatott Springer-szobor, 
amely ma a Groupama Aréna előtt áll. 

A) Szőke Gábor Miklós
B) Mátrai Lajos 
C) Szécsi Antal

Előző lapszámunk nyertese:  
Kiss Brigitta. Gratulálunk! Jutalma 
átvételével kapcsolatban e-mailben 

értesítjük. A helyes megfejtés:  
1 – B, 2 – A, 3 – B, 4 – C, 5 – C, 6 – B.
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Idősügyi programajánló

IDŐSÜGY

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra!
Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javaslataikat programjainkkal kapcsolatban az idosugy@ferencvaros e-mail címen  

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

Gyógytorna
Január 30., február 6., 13. 
(szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B) 

Táncklub
Én táncolnék veled… 
Január 30., február 6., 13. 
(szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
Január 30., február 6., 13. 
(szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti  
és kínai energiajóga

Január 31., február 7., 14. 
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Mindentudás  
Akadémiája 

• Híres francia királyi 
ékszerek

Január 31. (csütörtök) 
15.30 óra
Házasságkötő terem 
(Bakáts tér 1.)
• Időskor és esztétika
Február 4. (hétfő) 16.00 óra
Előadó: dr. Boga Bálint 
belgyógyász, geriáter 
és onkológus főorvos
Házasságkötő terem 
(Bakáts tér 1.)
• Ókori szeminárium: 

Tutanhamon sírjának 
feltárása

Február 5. (kedd) 14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18., bejárat 
az Erkel utca felől)

Vízitorna
Február 1., 8., 15. (péntek) 
16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda 
(Lobogó u. 1.) 

Molnár Ferenc iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

Európa 2014  
„Egészséges Élmény”  
természetjáró gyalogló 
program

Szemlő-hegyi barlanglátogatás
Február 2. (szombat) 
10.00 óra
Találkozó: Margit híd budai 
hídfő, 291-es buszállomás 
(Zugliget, Libegő felé)
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció  
szükséges:
E-mail:  
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 
2015-1077/392-es mellék

Nordic walking  
egészségügyi séta  
haladóknak

Február 5. (kedd) 10.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 
24–28.

Belső  
értékeink nyomában

Február 6. (szerda) 14.00 óra
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

A sport, ami teljessé 
tesz – Így lettem én…

Kopeczky Lajos vendége 
Havasi Mihály, a Fradi 
„mindenese”
Február 11. (hétfő) 16.00 óra
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció 
szükséges:
E-mail: 
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 
2015-1077/392-es mellék
Claro Bisztró (Ráday u. 35.)

Macska- és  
állatbarátok klubja 

Február 13. (szerda) 
17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Orvosi előadás
Anti-Aging – Hogyan késlel-
tethető az öregedés? 
Február 14. (csütörtök) 
14.30 óra
Előadó: Gyurkó István okl. 
orvos-fizikus 
Parajdi Sópince 
(Vámház körút 11.)

Parádés Főzés  
Bartal Sándor séffel

Február 18. (hétfő) 10.00 óra
Menü: Waldorf saláta, Stroga-
noff bélszín, főtt tészta
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Board Game Café 
– Szenior társasjáték-
klub

Február 19. (kedd) 15.00 óra
Ferenc krt. 17. alagsor, lejárat 
az üzlethelyiségből

Előzetes regisztrációhoz 
kötött képzések,  
tanfolyamok:

Kezdő angolnyelv-tanfolyam 
(Dési Művelődési Ház):  
hétfőnként 11.00 óra 

Haladó angolnyelv-tanfolyam 
(Dési Művelődési Ház):  
csütörtökönként 11.00 óra 

Kezdő angolnyelv-tanfolyam 
(Borostyán Idősek Klubja): 
hétfőnként 14.00 óra 

Középhaladó angolnyelv- 
tanfolyam (Borostyán Idősek 
Klubja): hétfőnként 15.00 óra 

Haladó angolnyelv-tanfolyam 
(FMK): csütörtökönként 
14.00 óra

Számítógépes  
tanfolyamok

Szent-Györgyi Albert Általá-
nos Iskola és Gimnázium 
(Lónyay u. 4/C–8.)

Általános számítógép-kezelői 
és laptoptanfolyam csütörtö-
könként 12.30 órától.

Mobileszköz-használati kurzus 
csütörtökönként  
13.30 órától.
Ericsson haladó  
számítógép-kezelői képzés 
péntekenként 15.00 órától 
Ferencvárosi Sport Iskola  
(Telepy u. 17., bejárat  
a Tűzoltó utca felől) 

Kezdő számítógép-kezelői 
tanfolyam hétfőnként 
 8.30 órától

Haladó számítógép-kezelői 
tanfolyam hétfőnként  
10.00 órától
Weöres Sándor Általános  
Iskola és Gimnázium  
(Toronyház u. 21.)

Általános számítógép-kezelői 
képzés keddenként 16.30-tól

Mobileszköz-használati tanfo-
lyam keddenként 17.30-tól

Regisztrációhoz  
nem kötött  
klubfoglalkozások

Festőklub (Szerető Kezek 
Idősek Klubja):  
keddenként 14.00 óra 

Sakk-klub (FMK):  
keddenként 10.00 óra 

Német társalgási klub (FMK): 
keddenként 10.00 óra 
Chikung
(Lenhossék u. 24–28.):
keddenként 11.00 óra
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AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA

FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

ÉRZÉKENYÍTÉS ÉS NARRÁCIÓS  
SZEMLÉLETFORMÁLÓ FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK

Február 4., hétfő 10.00
Ferencváros Önkormányzata és a Vakok és Gyengénlátók Kö-
zép-Magyarországi Regionális Egyesülete közös szervezésében.
Az érzékenyítés során a gyermekek három helyszínen vesznek 
részt. A narrációs helyszínen a „Kockás fülű nyúl” című mesét 
vetítjük le, miközben a kicsik szeme szemtakaróval lesz lefedve. 
A másik két helyszínen vakvezetőkutya-bemutató és szimulációs 
játékok várnak a résztvevőkre.
A belépés díjtalan.

LAÁR ANDRÁS: HOGYAN NE DÖGÖLJÜNK MEG? 
– A BUDDHIZMUS TÜKRÉBEN 

Február 7., csütörtök 19.00
Laár Andrásnak jó ötletei vannak ebben a témában. Előadásában 
életvédelmi, mentálhigiéniás, megőrülésgátló szaktanácsokkal 
szolgál a kedves érdeklődőknek a buddhizmus végtelen kin-
csestárából szemezgetve. Az esemény végén gyógyító zenével 
ajándékozza meg a hallgatóságot. Belépő: 2000 Ft
Jegyek csak online vásárolhatók!  
További információ: Jese Bettina +36/30/834-2905

SÍBÖRZE

Február 10., vasárnap 9.00
Sí- és snowboardfelszerelések nagy választékával, védőfelszere-
lésekkel, kiegészítőkkel. Kedvező árak, minőségi, széles válasz-
ték, kedves eladók várnak Önre!  
További információ: siborze@gmail.com
A belépés díjtalan.

TANFOLYAMAJÁNLÓ
HATHA JÓGA – „Turbócsoport” 
Január 30. (szerda) 18.00–20.15
Kezdő csoport, ami a tanév elején indult, de most jöhetsz,  
csatlakozhatsz hozzánk te is. Látogass el az első 
foglalkozásunkra díjmentesen, és próbáld ki!
KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA 
Csütörtökönként 9.45 (0–3 éveseknek)
1300 Ft/alkalom, 5500 Ft/5 alkalmas bérlet
KEREKÍTŐ BÁBOS TORNA 
Csütörtökönként 10.30 (1–3 éveseknek)
1300 Ft/alkalom, 5500 Ft/5 alkalmas bérlet

TURAY IDA SZÍNHÁZ ELŐADÁSAI
RÁDAY IMRE-BÉRLET
Február 10., vasárnap 15.00
Ivan Kušan–Tasnádi István:
BALKÁN KOBRA
zenés komédia a ’90-es évekből
GYERMEKBÉRLETEK
Magyar népmese nyomán írta Topolcsányi Laura:
A RÁTÓTI CSIKÓTOJÁS
Rendező: NYÍRŐ BEA
BÉKA KIRÁLY-BÉRLET: 
Február 5., kedd 10.00
MÁTYÁS KIRÁLY-BÉRLET: 
Február 5., kedd 14.00 

CSIZMÁSKANDÚR-BÉRLET:
Február 6., szerda 10.00

DÉSI HUBER ISTVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ

CSALÁDI TÁNCHÁZ

Február 10., vasárnap
Farsangi magyar táncház kicsiknek és nagyoknak 
a Bartók Táncegyüttessel
10.00 kézműveskedés, 11.00 táncház
Belépő: 500 Ft/fő (felnőtt- és gyerekjegy 2 éves kortól)

AZ ALKOTÁS ÖRÖME –
FORMANEK JUDIT FOLTVARRÓ KIÁLLÍTÁSA

Február 8., péntek 17.00
A megnyitón fellépnek az Ádám Jenő Zeneiskola növendékei
Megtekinthető: március 3-áig

MESTER GALÉRIA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

KREATÍVAN EGYÜTT – ÁRNYSZÍNHÁZI GYAKORLATOK

Hétfőnként 14.00–18.00

RÖGTÖNTÉR – IMPROTRÉNING KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

FEBRUÁR 6. ÉS 20. 16.00–17.30 

MESTER X – KREATÍV KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 

Keddenként 15.30–17.30
Bővebb információ: mestergaleria@gmail.com; 
tel.: +36/20/514-1015
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JOGA VAN TUDNI!

A kötelesrész
A kötelesrész – mint nevéből is kiderül – egy olyan rész az örökség-
ből, amelyre fő szabály szerint a jogosult igényt tarthat. Kötelesrész 
illeti meg a leszármazót és az örökhagyó házastársát, valamint szü-
lőjét, ha az öröklés megnyílásakor az örökhagyó törvényes örököse 
vagy végintézkedés hiányában az lenne. A kötelesrész iránti igény 
öt év alatt elévül.

Nem jár kötelesrész annak, akit az örökhagyó végintézkedésében 
érvényesen kitagadott. A kitagadás akkor érvényes, ha a végintéz-
kedés annak okát kifejezetten megjelöli. Ilyen ok lehet például, ha 
az örökhagyó után a kitagadott az öröklésre érdemtelen lenne, vagy 
ha az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el, de az is, 
ha erkölcstelen életmódot folytat. Az eseteket tételesen felsorolja 
a Polgári törvénykönyv.

Ha a kitagadás okát az örökhagyó végintézkedése előtt megbo-
csátotta, a kitagadás érvénytelen, és az örökös kötelesrészre tarthat 
igényt, viszont ha a kitagadás okát az örökhagyó a végintézkedése 
után bocsátotta meg, a kitagadás a végintézkedés visszavonása 
nélkül hatálytalanná válik.

A kötelesrész alapja a hagyaték tiszta értéke, valamint az örök-
hagyó által élők között bárkinek juttatott ingyenes adományok 
juttatáskori tiszta értéke. Aki számára az ingyenes adománynak a 
juttatáskori értéken való számításba vétele súlyosan méltánytalan, 
a bíróságtól kérheti a körülmények figyelembevételével vett más 
érték megállapítását.

Nem tartozik a kötelesrész alapjához pl. az örökhagyó által a 
halálát megelőző tíz évnél régebben bárkinek juttatott ingyenes 

adomány értéke, valamint az olyan ingyenes adomány értéke, ame-
lyet az örökhagyó a kötelesrészre jogosultságot létrehozó kapcsolat 
keletkezését megelőzően juttatott.

Azt az ingyenes adományt, amelynek betudását az örökhagyó 
elengedte, nem lehet a jogosult saját kötelesrészének alapjához 
hozzászámítani. Kötelesrész címén a kötelesrészre jogosultat an-
nak harmada illeti meg, ami neki, mint törvényes örökösnek jutna.  
A kötelesrész kielégítésére szolgál mindaz, amit a jogosult a hagya-
tékból bármely címen kap, továbbá amit az örökhagyótól ingyenes 
adományként kapott, feltéve, hogy azt a kötelesrész alapjához hozzá 
kell számítani. Az örökhagyó a betudást kifejezett nyilatkozattal 
elengedheti. 

A kötelesrész kielégítéséért elsősorban a hagyatékban részesedő 
személyek felelnek, másodsorban a kötelesrésznek a hagyatékból 
ki nem elégíthető részéért az örökhagyó által a halálát megelőző 
tíz éven belül megadományozottak adományaik időbeli sorrend-
jére tekintet nélkül felelnek. A kötelesrészt nemcsak minden teher 
és korlátozás nélkül kell kiadni, hanem egyúttal a kötelesrészre 
jogosult kötelesrészének pénzben való kiadását is igényelheti. De 
ha a kötelesrész pénzben való kiadása akár a jogosultra, akár a 
kötelezettre sérelmes, a bíróság az összes körülmény mérlegelése 
alapján elrendelheti a kötelesrésznek részben vagy egészben ter-
mészetben való kiadását.

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

06/70/770-0510

www.dandarfurdo.hu

Kedvezményes belépőkkel, megújult 
beltéri medencékkel, két új kültéri 
medencével és mini szaunavilággal várja 
a  DANDÁR FÜRDŐ.

IX. kerület, Dandár u. 3.

KIPRÓBÁLTA MÁR?
Kár lenne kihagyni!

Nyugdíjas termál jegy: 1.500 Ft

189x130mm_fekvő.indd   1 2019.01.22.   14:55:16



FERENCVÁROS 15KÖZHASZNÚ

Kulturális helyiségpályázat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános 
pályázatot ír ki az önkormányzat kizárólagos tulajdonát kép-
ző, Bp., IX. ker., Ráday u. 47. fszt. III. szám alatti, 70,47 nm 
méretű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának 
megszerzésére, kulturális célra, az önkormányzattal történő 
együttműködési kötelezettséggel.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási Irodája (1094 Budapest, Lenhossék 
u. 24–28., telefon: 215-1077/320-as, illetve 383-as mellék) és 
Vagyonkezelési Irodája (1092 Budapest, Ráday u. 26., telefon: 
215-1077/510-es mellék). A pályázat egyéb részleteit a www.
ferencvaros.hu honlapon elérhető pályázati kiírásból ismerhetik 
meg.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

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

Baranyi Krisztina  (Független)

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 Atti-
la-lakótelepen (Toronyház 

u. 3/B – Ügyfélszolgálati Kirendeltség). Bejelent-
kezés 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 (Független)
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

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR REJTVÉNY

KÖZÖSSÉG

Dobi András  
(2018. május 11.)

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

Csiki Sándor  
(2018. november 13.)

Kossa Nimród  
(2018. november 21.) 

Rosta Veronika Emma  
(2018. június 12.)


