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augusztus 5-éig mintegy 300 
tonna veszélyes hulladékot 
szállítottak el a BVM Illatos úti 
telephelyéről.  

VIhar után

az elmúlt évtizedek legpusztítóbb 
vihara csapott le Ferencvárosra 
július 8-án. Összefoglaló a 
kárelhárításról.

Szeptember első hétvégéjén ismét megrendezik a Humor és Borfesztivált. Részletes program a 13. oldalon.

Együttműködés a laborok között
Megállapodást írt alá Ferencváros és Csepel Önkormányzata két középiskola szakmai együttműködéséről. A IX. ke-
rületi Leövey Klára Gimnázium és a XXI. kerületi Jedlik Ányos Gimnázium természettudományos laborjai több ezer 
gyerek számára teszik kézzel foghatóvá és szerethetővé a tudományt.

A csepeli és a ferencvárosi önkormány-
zat, valamint tankerületeik által kötött 
megállapodás a természettudományos 
oktatás módszertanának és eszközrend-
szerének megújításáért jött létre. A két 
kerület vezetője aláírásával vállalta, hogy 
a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban és 
a ferencvárosi Leövey Klára Gimnázium 
és Szakközépiskolában a TÁMOP projekt 
keretében létrejött laborok működését és 
fenntartását tapasztalataikkal és szakmai 
munkájukkal kölcsönösen segítik. 

Bácskai János elmondta, a természet-
tudományok iránti érdeklődés növelése 
és a diákok magasabb szintű oktatása ér-
dekében hozták létre négy évvel ezelőtt 
a Leövey Gimnázium laborját, később 
elkészült a csepeli iskola laborja is. Kije-
lentette, az együttműködésnek köszönhe-
tően a két, magas szinten felszerelt labor 

30 iskola közel 11 ezer tanulója számára 
teremti meg a gyakorlati oktatás lehető-
ségét, amely messze túlmutat a tantervi 
kereteken. A fizika-kémia szakon végzett 
polgármester egykori oktatójáról, Vermes 
Miklós Kossuth-díjas fizika tanárról is 
szólt, aki híres volt egyszerű, de rendkívül 
érzékletes kísérleteiről. 

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere 
elmondta: 2013-ban – százszázalékos uni-
ós finanszírozással – több mint 303 millió 
forint támogatást nyertek el a Jedlik régi 
laborjának felújítására. A 2014-ben átadott 
fizika, kémia és biológia kísérletekre alkal-
mas szaktanteremnek óriási szerepe van a 
reáltárgyak megértésében és megkedvelte-
tésében, tette hozzá.

Az eseményen bejelentették, hogy az 
Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szer-
vezett „A fizika mindenkié” országos 

rendezvénysorozat részeként meghirde-
tett Tungsram pályázaton a Leövey Klára 
Gimnázium és Szakközépiskola Barabás 
Péter fizikatanár által vezetett csapata első 
helyezést ért el, ezért Tungsram-díjat ka-
pott. A Fény Világnapja és Nemzetközi 
Éve alkalmából kiírt pályázatra érkezett 
ötletes, a kísérleti tananyagba is beépít-
hető, magas színvonalú pályázatok nehéz 
döntés elé állították az akadémikusokból 
álló zsűrit, így a Leövey csapata megosz-
tott első díjat kapott a Városmajori Gim-
náziummal. A kerületközi megállapodás 
aláírása után Bácskai János polgármesteri 
elismerő oklevelet adott át a TÁMOP pro-
jektben is részt vevő Barabás tanár úr, illet-
ve fizikafakultációs diákcsoportja részére.

T. D.

Fuxreiter Róberttel, a IX. kerület 
rendőrkapitányával a javuló köz-
biztonság okairól beszélgettünk. 

7

InteRJú



Ferencváros2 

Öt új MOL Bubi gyűjtőállomást üzemelt be a 
BKK a fővárosban július 31-én. ezek közül ket-
tő Ferencvárosban van. Az egyik a Bakáts té-
ren, a másik pedig a Vendel utcában, a Leövey 
gimnázium és a Semmelweis egyetem tőszom-
szédságában található. A IX. kerületben eddig 
a Boráros téren, az Üllői út–Ferenc körút talál-
kozásánál, a Markusovszky téren, a Corvinus 
egyetemnél, a Lechner Ödön sétányon, vala-
mint a kerület határánál a Corvin téren és a Fő-
vám téren létesítettek gyűjtőállomásokat azok-
nak, akik a kerékpáros közlekedést választják. 

AKtUÁLIS

Hírek az Illatos útról
• Eredményes volt az a közbeszerzési eljárás, amelyet a Buda-
pesti Vegyiművek (BVM) Zrt. Illatos úti telephelyén még ott lévő 
hordók elszállítására írtak ki. A nyertes cég, a Palota Környezet-
védelmi Kft. 1 milliárd 580 millió forintos árért gondoskodik a 
ferencvárosi telephelyen található, mintegy 2300 tonnányi veszé-
lyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról. A társaságnak 
180 nap alatt kell végeznie a munkával. A közbeszerzési eljárás 
során a legolcsóbb, de a szakmai feltételeknek mindenben megfe-
lelő pályázatot fogadták el.
• Augusztus 5-éig csaknem 300 tonna veszélyes hulladékot szállí-
tottak már el az Illatos útról, derült ki Tarnai Richárd Bácskai Já-
nosnak címzett, augusztus 10-én kelt leveléből. A kormánymegbí-
zott ebben arról is tájékoztatta Ferencváros polgármesterét, hogy 
várhatóan december végéig megtörténik valamennyi veszélyes 
hulladék elszállítása a felszámolás alatt álló cég telephelyéről. To-
vábbá, hogy a Kormányhivatal Környezetvédelmi Mérőközpontja 
az elszállítási munkálatok idején is – telepített mérőeszközökkel 
– gondoskodik a levegőminőség és a légszennyezettség méré-
séről. A levél írója hozzáteszi, a Kormányhivatal munkatársai a 
munkavégzés alatt folyamatosan helyszíni ellenőrzéseket tartanak 
a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartása és a hulladékel-
szállítási műveletek ellenőrzése érdekében.

• Stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősí-
tette a kormány a felszámolás alatt álló BVM Zrt.-t. A döntés azért 
különösen fontos, mert ezeknél a cégeknél vagyonfelügyelőként, 
illetve felszámolóként kizárólag állami tulajdonban álló nonprofit 
gazdasági társaság járhat el. Ennek értelmében a cégbíróság július 
31-én kijelölte az új, állami felszámolót (Nemzeti Reorganizációs 
Nonprofit Kft.) és Börcsök Sándor felszámolóbiztost. 
• Megtörténtek a mintavételezések a BVM Illatos úti telephelyé-
nek lakosság által érintett hatásterületén. A vizsgálatok a talajban, 
a talajvízben, illetve az Illatos-árok felszíni vízében esetlegesen 
jelenlévő szennyező és egészségre káros vegyi anyagok mennyi-
ségére, koncentrációjára vonatkoznak. Ferencváros Önkormány-
zatának Képviselő-testülete – költségvetés-módosítással – 2 mil-
lió forintot különített el az akkreditált vizsgálatokra. A mérések 
elvégzésére pályázatot írtak ki, a nyertes cég a július 22-én elvég-
zett mintavételezés eredményeinek kiértékelését 30 napon belül 
vállalta. A talajvíz-mintavételhez kutat fúrtak az Aszódi lakóte-
lepen a Táblás közben, a József Attila-lakótelepen a Csengettyű 
utcában és a Napfény utcai termelői piac melletti területen. Talaj-
vízmintát vettek e mellett az Illatos úti ebtelep meglévő monitor-
ing kútjából, az Illatos árokból pedig felszíni vízmintát gyűjtöttek.

Újabb botlatókövet helyeztek el a Ráday utcában
A Ráday utca 8. szám alatt élt Kohner Ida, amikor a nyilasok 1945-ben elhurcolták, kivégezték és testét a Dunába lök-
ték. Farkas István festőművész, a Singer és Wolfner Könyvkiadó tulajdonosának felesége, a nagyiparos Kohner család 
leszármazottja fiatalon Fényes Adolf tanítványa volt. Anyává válása előtt maga is festett, egyik képét a Szépművészeti 
Múzeumban lehet megtekinteni. 

„Csak azokat felejtik el, akiknek a nevét is elfelejtik” – ez Gunter 
Demnig, a botlatóköveket elhelyező német szobrászművész ars 
poeticája. Demnig művészeti projektje részeként minden 10x10 
centis, a nemzeti szocializmus áldozataira emlékeztető réztáblács-
kát személyesen helyez el az áldozat utolsó, még szabadon válasz-
tott lakhelye előtt. A botlatókövek – amelyeken általában a név, 
a születés évszáma, a halál időpontja és körülménye szerepel – 
célja, hogy ezeknek a hétköznapi embereknek is fennmaradjon az 
emlékük, az utókor megismerhesse a nevüket, mert sokszor nem 
maradt utánuk semmi más.

Magyarországon az első botlatókövet – Róna Béla emléké-
re – 2007-ben szintén a Ráday utcában helyezték el, pár ház-
zal odébb, az 5. szám előtt. Ma már Európa 18 országában több 
mint ötvenezer ilyen, betonkockára applikált réztábla emlékez-
tet a vészkorszak áldozataira – ezáltal a világ legnagyobb, több 
helyszínű emlékműve jött létre.

Gunter Demnig július 21-én Kohner Ida két unokája, egyik déd-
unokája, illetve Kállay Gáborné alpolgármester jelenlétében, 
formalitások nélkül helyezte el a kerület legújabb botlatókövét a 
Ráday utca 8. előtt.              M. K.

HÍRKÉP
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A házirendről értekeztek 
a közös képviselők
A közösségi együttélést érintő új rendeletekről tájékozódhattak és a házirend kidolgozásához kaphattak segítséget az 
érintettek a Közös Képviselők Klubja nyári szemináriumán. A társasházakban tapasztalható együttélési nehézségeket – 
a hatóság szerint – egy jó házirend orvosolhatja leginkább, amely betartását mostantól szigorú büntetések is ösztönzik. 

Kulpinszky Eleonóra önkormányzati kép-
viselő ezúttal azért hívta össze a társashá-
zak képviselőit, hogy azok egymást segítve 
gondolhassák újra az elavul vagy rosszul 
megírt házirendeket. A munkához a sza-
bályzat törvényi hátterét ismertető és a házi-

rend összeállításához segítséget nyújtó tájé-
koztatóval látták el a jelenlévőket, amelyek 
felsorolják, milyen fontos megállapításokat 
kell tartalmaznia a hivatalos iratnak.

Ferencváros képviselő-testülete áprili-
si ülésén alkotta meg a közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól szóló rendeletet, 
amely időszerűvé tette a házirendek újra-
gondolását. – A rendelet, amely kimondja, 
hogy aki a lakóépület házirendjét nem tartja 
be, megsérti a közösségi együttélés alap-
vető szabályait, számos olyan társasházi 

problémára nyújthat megoldást, amelyet 
eddig jogszabály hiányában lehetetlen volt 
kezelni – mondta el a képviselő. A doku-
mentum kitérhet például a takarítás, a zajjal 
járó munkálatok, a dohányzás vagy a közös 
helyiségek használatának szabályaira.

Kasza Mónika hatósági irodavezető a 
társasházak életének legfontosabb irány-
adójának nevezte a Szervezeti Működési 
Szabályzatot (SZMSZ) és az annak ré-
szét képező házirendet. Az irodavezető 
hangsúlyozta, hogy a már hatályba lépett 
helyi rendelet szankcionálja a házirendet 
megsértőket. Amennyiben a társasház pa-
naszt tesz, az önkormányzat mostantól ha-
tóságként járhat el a szabályszegők ellen, 
az eljárás ugyanis csak meghatározott sze-
méllyel szemben folytatható le. A hivatal 

zártan kezeli a tanúk adatait, amely anoni-
mitást biztosít a panaszosok számára.

Az új rendelet határozottan lép fel a sza-
bályok megsértőivel szemben: aki a há-
zirend ellen vét, maximum 200 ezer, jogi 
személy esetén legfeljebb egymillió forin-
tos bírsággal büntethető.  Ezek közé tarto-
zik, ha valaki a ház közös helyiségeiben 
állatot tart, dohányzik, szemetel vagy saját 
holmiját tárolja, lakását nem rendeltetés-
szerűen használja, vagy ha mások nyugal-
mát bármilyen módon zavarja. 

Kulpinszky Eleonóra egy táblára írta ösz-
sze a közös képviselők által felvetett kér-
déses pontokat, melyeket együtt tárgyaltak 
meg, majd döntöttek arról, felvegyék-e 
azokat a saját házirendjükbe. – Egy keret-
házirendet hoztunk létre, amelyet minden 
társasház a saját adottságai, szükségletei 
szerint tölt meg tartalommal – mondta el 
az önkormányzati képviselő, aki arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a helyes házirend 
sem alul-, sem túlszabályozott nem lehet. 

A felmerülő gondok között szerepeltek 
többek között a háziállatokkal, a kertekkel, 
az üzletek nyitva tartásával, a bérlőkkel, a 
hulladéklerakással vagy a klímaberende-
zésekkel kapcsolatos helyzetek. Szó esett 
továbbá a műemlék jellegű házak nyílászá-
rócseréjének szabályozásáról, az aggályos 
antennakihelyezésekről, a zavaró és sze-
metet hagyó felújításokról, valamint az el-
érhetetlen külföldi lakástulajdonosokról is. 
A közös képviselők kérésére indított nyári 
munkacsoport szeptemberi szemináriumán 
már végleges formátumba öntik a korsze-
rűsített házirendeket.

T. D.

HÍRKÉP

lapzártánk idején ugyan még zajlottak a munkálatok, 
azonban mire ezeket a sorokat olvassák, várhatóan már 
befejeződött az 51-es és az 51A villamos vonalán a vágány-
felújítás. A BKV Zrt. a csendesebb villamosközlekedést 
eredményező rekonstrukciót a Mester utcában, az Angyal 
utca és a Dandár utca, valamint a Gubacsi úton, a Hentes 
utca és a tagló utca közötti vonalszakaszon végezte au-
gusztus 1–16. között. A felújítás idején az érintett járatok 
teljes vonalán villamospótló autóbuszok közlekedtek. 
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Helyreállították a viharkárokat
Július 8-án csapott le a fővárosra az elmúlt évtizedek egyik legpusztítóbb vihara. Az orkánerejű szél Ferencvárosban is 
jelentős rombolást végzett: leginkább a MÁV-Aszódi telepet, a József Attila-lakótelepet és a Mester utca–Haller park 
környékét zilálta szét, de a kerület szinte teljes területén súlyos viharkárok keletkeztek. A katasztrófavédelem, a rend-
védelmi és önkormányzati szervek példás együttműködésben dolgoztak a kárelhárításon.

A siker titka: a gyors reakció
– A telefonok aznap megállás nélkül csö-
rögtek, így már a vihar estéjén elkezdtük 
a kárfelmérést – emlékezett vissza Kalo-
csa-Géczi Viktória, a Ferencvárosi Köz-
terület-felügyelet jogi igazgatóhelyettese. 
Az önkormányzat másnap reggel rendkí-
vüli vezetői értekezletet tartott az érintett 
szervezetek részvételével, a helyzetérté-
kelés után pedig összehangolt cselekvési 
programot dolgozott ki. Ennek egyik fon-
tos eleme volt, hogy felhívták a lakosság 
figyelmét, működjenek együtt a kárelhá-
rító szervekkel, és fokozottan ügyeljenek 
a balesetveszélyes helyzetek elkerülésére. 
A vihar egyetlen halálos áldozata éppen 
egy ilyen szituációban vesztette életét. Az 
idős úr áramtalanítási céllal lement a víz-
zel teli pincébe, ahol áramütés érte. Öz-
vegye számára az önkormányzat már át is 
utalt 140 ezer forint rendkívüli segélyt, és 
a temetés költségeinek egy részét is átvál-
lalják. Azonban nem csak a pincék voltak 
veszélyesek: a kerületben több ezer fa sé-
rült meg, dőlt ki vagy szakadt le az ága, 
ezért kerülni kellett a parkokat és játszó-
tereket is. Ferencváros Önkormányzata a 
katasztrófavédelemmel, az ELMŰ-vel, a 
Fővárosi Önkormányzattal, a BKK-val, a 
rendőrséggel, a Ferencvárosi Közterület-
felügyelettel és a FESZOFE-vel közösen 
kezdte meg a helyreállítást. 

Két nappal  később a helyhatóság ismét 
rendkívüli értekezletet tartott. A válságstáb 
egyeztetésén az önkormányzati tulajdonú 
társaságok képvise-
lői a kárfelmérésről 
és intézkedéseik-
ről tájékoztatták 
egymást. A beszá-
molókból kiderült, 
hogy Ferencváros-
ban közel 50 ké-
ményt ért sérülés, 
óvodák, iskolák 
teteje, udvara ron-
gálódott meg. Az 
eddigi bejelentések 
alapján 21 önkor-
mányzati fenntartá-
sú épület 51 lakásá-
ban keletkezett kár, 
több száz pincét öntött el a víz. 

A fák okozták a legtöbb gondot
A vihar utáni napokban égtek a telefonvo-
nalak, az erre a célra biztosított zöldszá-
mokra, ügyfélszolgálatokra és az önkor-
mányzathoz rengeteg bejelentés érkezett 
jellemzően kidőlt fákról, leszakadt tetők-
ről, áramkimaradásról, villanyvezetékek 
és lakóépületek megrongálódásáról. 

– Elsőként az életveszélyes állapotokat 
kellett megszüntetni – számolt be a IX. 

kerületi Tűzoltó parancsnokság munkájá-
ról Boros László százados, parancsnok-
helyettes. A katasztrófavédelemhez a fő-

városban 4600 riasztás futott be egy hét 
alatt, amelyből számos Ferencvárost érin-
tette. A kerületi parancsnokság 60 embere 
egy hónapon keresztül folyamatosan azon 
dolgozott, hogy felszámolják a balesetve-
szélyes helyzeteket.

Mivel a legtöbb kárt a fák okozták, je-
lentős feladat hárult a FESZOFE-re is. A 
kerület közterület-fenntartó és parkgondo-
zó cége a megrongálódott padokat, játszó-
tereket, szemeteseket, kutyafuttatókat tette 
rendbe, de a kidőlt fák gyökérzete által fel-
szakított útburkolatokat is helyreállította. 
– Olyan sok volt a feladat, hogy a megfe-
szített munka ellenére alvállalkozókat is be 
kellett vonnunk a kárelhárításba – mondta 
el Sebők Endre, a FESZOFE igazgatója. 
A cég a Haller park gallymentesítésével 
foglalkozott a legtöbbet, ahol szinte mind-
egyik fa megsérült. A MÁV-Aszódi tele-
pen és a József Attila-lakótelepen is ren-
geteg volt a tennivaló: itt két brigád és egy 
kosaras autó dolgozott a helyreállításon. 
Mindhárom helyszínen aprítógépekkel 
tüntették el a letört vagy lefűrészelt több 
ezer köbméternyi ágat, gallyat. Mire a kár-
szakértő a terület feléig jutott a felmérés-
ben, már több mint 500 olyan fa szerepelt 
a listán, amelyet sérülése következtében 
menthetetlennek ítélt. A veszélyhelyzet és 
kárelhárítási munkálatok költsége 25–30 
millió forintra rúghat, míg a természeti kár 
100 millió forintos nagyságrendű lehet. 
Sebők Endre hozzátette, augusztus végéig 
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kivágják a regenerációra képtelen, sérült 
fákat, pótlásukra az őszi hónapokban ke-
rülhet sor. A viharkárokat 75 százalékban 
elhárították, a teljes befejezés szeptember 
közepe táján várható.

Az épületkárokat is kezelte a kerület
– 21 ház és 51 lakás rongálódott meg a jú-
liusi viharban, mely során 20 millió forint 
értékű kár keletkezett. A sérülések jellem-
zően a tetőszerkezeteket és kéményeket 
érték, illetve lakások áztak be – ismertette 
tapasztalatait Kandolka László, a Ferenc-
városi Bérleményüzemeltető Kft. ügy-
vezetője. Az orkánerejű szél sok esetben 
letépte a tetőt, a Szerkocsi utca 2/B-ben 
pedig egy hatalmas kémény dőlt a tetőre, 
amit be is szakított (lásd fenti képünkön). 

Az igazgató arról tájékoztatott, hogy a 
munkálatok jól haladnak, a házak 70 szá-
zalékánál sikerült helyreállítani a vihar 
előtti állapotot. Hozzátette, a bejelentett 
károk helyreállítási költségeinek egy ré-
szét a biztosító fizeti, de az önkormányzat 
is biztosít forrásokat Havaria-keretéből.

A vihar az iskolákat sem kímélte
Az önkormányzat által működtetett isko-
lák, óvodák üzemeltetését végző Ferenc-
városi Intézményüzemeltetési Központ 
(FIÜK) vezetője, Czakóné Dobó Krisztina 
arról számolt be, a legjelentősebb kár az If-
júmunkás utcai Kosztolányi Dezső Általá-
nos Iskolát érte, ahol egy húsz négyzetmé-
teres ablakszerkezet dőlt be a lépcsőházba. 
A Mester utcai József Attila iskolában a 

tető egy jókora darabját tette tönkre a vihar, 
több oktatási intézményben pedig az isko-
laudvarokat, kerítéseket, játszóeszközöket 
rongálták meg a fakidőlések. – A károk 
helyreállítása szeptember 1-jére befejező-
dik, így minden diák zavartalanul kezdheti 
meg a tanévet – közölte az igazgató.

A közterület-felügyeleten futottak 
össze a szálak
Mivel a térfelügyeleti rendszerben 24 órás 
szolgálatban dolgoznak, a kárelhárítási 
központ is a Ferencvárosi Közterület-fel-
ügyelet lett, melynek diszpécserközpontja 
fogadta a zöldszámokra érkező bejelen-
téseket. Július 8-a óta összesen 70 esetet 
regisztráltak. Kalocsa-Géczi Viktória jogi 
igazgatóhelyettes elmondta, minden be-
jelentett helyszínre felügyelőket küldtek, 
akik jegyzőkönyvet, fényképeket készí-
tettek, rangsorolták a kárt és körbekerí-
tették a balesetveszélyes helyeket. – A 
FESZOFE-val minden percben kapcsolat-
ban voltunk, már a helyszínről értesítettük 
az illetékes szerveket – tette hozzá a veze-
tő, aki szerint a kárelhárítási szervek a jó 
együttműködésnek köszönhetően gyorsan 
és hatékonyan léptek fel. A legkritikusabb 
helyzet a Gyáli úton alakult ki, ahol vil-
lanyoszlopok dőltek ki. Itt az ELMŰ és 
a katasztrófavédelem részéről is azonnali 
beavatkozásra volt szükség. A helyszín-
biztosítást végző felügyelet a gépkocsikat 
ért károkat is kezelte: a rájuk zuhant ágak-
tól összetört autókat egy biztonságos, őr-
zött telepre szállították. – Az első négy na-
pon kritikus mennyiségű helyzetet kellett 
kezelnünk, de a mai napig érkeznek hoz-
zánk bejelentések a viharkárokról – tette 
hozzá Kalocsa-Géczi Viktória. ........  T. D.

Helyreállítás előtt helyreállítás után



Ferencváros6 OKTATÁS

Délvidéken jártak a József Attila iskola diákjai
A József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 15 tanulója kapott lehetőséget az emberi erő-
források Minisztériuma Határtalanul programjában arra, hogy tanulmányi kiránduláson vegyen részt a Vajdaságban.

A program célja, hogy kapcsolat 
alakuljon ki a magyarlakta terü-
leteken élő nemzettársainkkal, 
elmélyüljön a gyerekekben a 
Kárpát-medencében élők össze-
tartozása, megismerkedhessenek 
a határon túli magyar történelmi 
és irodalmi emlékhelyekkel, a 
természet szépségeivel, illetve a 
magyarság kultúrájának kincse-
ivel. Továbbá, hogy személyes 
élményeket szerezzenek, barát-
ságok, jövőbeli kapcsolatok ala-
kuljanak ki, és erősödjön a tanu-
lókban a magyarságtudat. 

Az iskolai csapat nagy vára-
kozással indult az útra, hiszen a 
gyerekek zöme még soha nem 
hagyta el az országot, így a szü-
lők is izgatottan várták az indu-

lást. A szép, napos délelőttön 
gyorsan átértek a határon, első 
útjuk Szabadkára vezetett. Ki-
használva a kellemes időt, sé-
táltak a szecessziós épületekben 
gazdag korzón, délután pedig a 
horgosi Október 10. Általános 
Iskola tanulóival való találkozás, 
ismerkedés, „hagyománycsere”, 
a diákok által a fontosnak ítélt 
helyi nevezetességek megisme-
rése következett. 

Másnap Zentát és környékét 
barangolták be a diákok és kí-
sérőik, majd megemlékeztek a 
híres zentai csatáról. Az esték 
mindig gazdag programokkal 
zárultak – sportversenyekkel, 
táncházzal és művészeti iskolá-
sok előadásaival. 

GONDOSKODó FERENCVÁROS

Tájékoztató a Ferencvárosi iskolakezdési támogatással 
és a Ferencvárosi tankönyvtámogatással kapcsolatban
Az önkormányzat a 2014. évben beveze-
tett iskolakezdési támogatással továbbra 
is segítséget kíván nyújtani az iskolázta-
tással kapcsolatos kiadások viseléséhez. 

Az önkormányzat a törvényes képvise-
lő kérelmére Ferencvárosi iskolakezdési 
támogatást nyújt a gyermekét egyedül 
nevelő szülő, a három- vagy többgyer-
mekes, illetve a tartósan beteg gyermeket 
nevelő családok nappali tagozatos (álta-
lános, közép- és szakiskolák) Budapest 
IX. kerületben bejelentett lakóhellyel ren-
delkező és életvitelszerűen itt tartózkodó 
tanulói részére. A jogosultak részére a tá-
mogatás tanulónként egységesen 3000 Ft. 
A kérelem benyújtásának határideje 2015. 
szeptember 30. napja.

A kérelemhez csatolni szükséges a ké-
relmező és családtagjainak lakcímét iga-
zoló hatósági bizonyítvány (lakcímkár-
tya) másolatát, valamint az intézmény 
által kiállított tanulói jogviszony igazolást 
a 2015/2016. tanévről.

Az elmúlt évhez hasonlóan az önkor-
mányzat Ferencvárosi oktatási támogatást 
nyújt a IX. kerületi lakhelyű diákok részére. 

Ferencváros Önkormányzata a törvé-
nyes képviselő kérelmére a 2015/2016. 
tanévtől az önkormányzat által működ-

tetett, illetve a IX. kerület közigazgatási 
területén működő egyházi fenntartású 
köznevelési intézmények (általános, kö-
zép- és szakiskolák) Budapest IX. kerületi 
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező 
nappali tagozatos tanulói részére 4–12. 
osztályban – az állami támogatáson felül 
– kiegészítő támogatást nyújt a szükséges 
tankönyvek megvásárlásához. A tanuló 
részére megállapított kiegészítő támoga-
tást a köznevelési intézmény fenntartója 
részére utalják át.

Kérelemre a IX. kerület közigazgatási 
határán kívül működő általános iskolák-
ban tanuló, de Budapest IX. kerületi ál-
landó bejelentett lakóhellyel rendelkező 
nappali tagozatos, 4–8. osztályos tanulók 
a tankönyvek árának kifizetéséhez kap-
hatnak kiegészítő támogatást.  A kérelem-
hez a lakcímet igazoló hatósági igazol-
vány (lakcímkártya) másolatát, valamint 
a köznevelési intézmény által kiállított, az 
adott évfolyam és osztály tankönyvkölt-
ségét bizonyító igazolást kell csatolni. 

Ferencváros Önkormányzata a szüksé-
ges taneszközcsomagot is biztosítja az 
önkormányzat által működtetett közne-
velési intézmény 1–8. osztályokban ta-
nuló, Budapest IX. kerületi lakóhellyel 

rendelkezdő nappali tagozatos diákok 
részére. A kerületi önkormányzati mű-
ködtetésű köznevelési intézmények nem 
Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendel-
kező nappali tagozatos tanulói részére az 
1–4. osztályban biztosítják a szükséges 
taneszközcsomagot.

A taneszközcsomagokat a fenntartó in-
tézményen keresztül osztják ki.

A formanyomtatványok a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Bakáts 
tér 14., Lenhossék u. 24–28., Toronyház 
u. 3/b.,  Ecseri út 19.) kérhetők el, ahol 
egyúttal a kérelmeket is be lehet nyújtani.

A kérelmek a www.ferencvaros.hu hon-
lapról is letölthetők.

további információ kérhető:
• személyesen a Humánszolgáltatási
Irodán (Lenhossék u. 24–28., ügyfél-
fogadás: hétfő: 8–18; kedd, szerda, 
csütörtök: 8–16; péntek 8–12 óra),
• a 215-1077/459-as telefonszámon,
• a humanszolg@ferencvaros.hu email

-címen.



Ferencváros 7INTERJÚ

Felére csökkent a közterületen
elkövetett bűncselekmények száma
A IX. kerületi rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységét ismertető – a képviselő-testület által is elfogadott – beszámo-
lóból kiderül, hogy tavaly szinte valamennyi területen csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. A legszembetű-
nőbb mérséklődés a közterületen elkövetett bűnesetek számában következett be. A közbiztonság javulásának okairól, 
hátteréről Fuxreiter Róbert r. alezredest, Ferencváros rendőrkapitányát kérdeztük. 

•	 A	 IX.	 kerületi	 utcákon,	 tereken	 2014-
ben	 közel	 felével,	 45,77	 százalékkal	
kevesebb	bűneset	történt,	mint	az	előző	
esztendőben.	 Minek	 tudható	 be	 ez	 az	
örvendetes	adat?

A közterületen elkövetett bűncselekmé-
nyek azok, amelyeket az állampolgárok a 
saját bőrükön érzékelnek, így a szubjektív 
biztonságérzetet is ezek befolyásolják leg-
inkább. A közel 50 százalékos csökkenés 
talán legfőbb oka a célirányosság: évköz-
ben folyamatosan elemezzük, hogy a ke-
rület mely részein és mely időszakokban 
követnek el leggyakrabban bűncselekmé-
nyeket. A problémás körzetekben nemcsak 
az egyenruhások számát emeltük meg, de 
bizonyos területeket operatív megfigye-
lés alá vontunk. Ezeknek az összehangolt 
intézkedéseknek köszönhetően nem egy 
esetben fogtunk el nyakláncletépőt, autó-
feltörőt, sőt, betörőt is. Nagyon fontosnak 
tartom továbbá a szolgáltató típusú rend-
őrség meghonosítását. Az önkormányzat 
támogatásával felújított és kibővített funk-
ciójú Börzsöny utcai rendőrőrs, az elmúlt 
években megnyitott négy új körzeti meg-
bízotti iroda és az ott szolgálatot teljesítő 
kollégák segítségével sikerült közelebb ke-
rülnünk az emberekhez. Sokkal pontosab-
ban megismerhettük, hogy melyek azok a 
gondok, amik leginkább zavarják az adott 
körzetben élőket. Munkánk sikerében nagy 
szerepe volt és van a polgárőrségnek, a 
közterület-felügyeletnek és persze az ön-
kormányzatnak is.
•	 Segítséget	 jelent-e	 a	 rendőrség	 mun-
kájában	 az	 egyre	 bővülő	 IX.	 kerületi	
térfigyelőkamera-rendszer?

Természetesen. A kameraképek alapján 
többször sikerült már a helyszínen el-
kapnunk vagy utólag beazonosítanunk 
elkövetőket. Ráadásul a közel száz, már 
kihelyezett térfigyelő kamerának megelő-
ző hatása is van. Az önkormányzat másik 
nagyon fontos és hasznos kezdeményezése 
a lépcsőházi kamerarendszerek telepítésé-
nek támogatása. Ezeknek az eszközöknek 
főként a társasházakon belüli bűncselek-
mények (betörések, besurranásos lopások, 
tárolófeltörések, idősek sérelmére elköve-
tett trükkös lopások) megelőzésében és fel-
derítésében van fontos szerepük. Kijelent-

hető, hogy a lépcsőházi kamerarendszerrel 
felszerelt házakban megszűntek az ilyen 
jellegű esetek, ezért ezúton is javaslom az 
olvasóknak, biztassák közös képviselőjü-
ket arra, hogy éljenek az önkormányzat 
pályázati lehetőségével.
•	 Mérséklődött	 a	 kiemelten	 kezelt	 bűn-
cselekmények	 száma	 is,	 szinte	 csak	 a	
kábítószerrel	 kapcsolatos	 bűncselek-
mények	vonatkozásában	figyelhető	meg	
emelkedés.	Mit	 tudnak	 tenni	 a	 drogok	
visszaszorítása	érdekében?

Tavaly Ferencvárosban nem történt ember-
ölés, kevesebb volt a lopás, a gépkocsilopás, 
az autófeltörés, a lakásbetörés, továbbá a 
garázdaság és a testi sértés is. A rablások 
száma 41-ről 44-re nőtt, ezen a területen vi-
szont javult a felderítések aránya.

A kábítószerekkel kapcsolatban a leg-
fontosabbnak a felvilágosítást és a meg-
előzést tartom. Az olcsón beszerezhető 
dizájner drogok megjelenésével egyre fia-
talabb korosztályok válnak érintetté, ezért 
őket mindenképpen meg kell szólítanunk. 
Az általános iskolákban egy egyenruhás, 
úgynevezett DADA (drog, alkohol, do-
hányzás, AIDS) előadó van jelen, míg a 
középiskolákban második éve bűnmegelő-
zési tanácsadó tevékenykedik. A civil ruhás 
hölgykolléga a programba jelenleg bevont 

három középiskolában teljesít szolgálatot, 
részt vesz az intézmények életében, tema-
tikus, bűnmegelőzéssel kapcsolatos órákat 
tart. Közreműködésével társaiknak drogot 
terjesztő diákokkal szemben is tudtunk 
már intézkedni. Továbbá jelen vagyunk 
az önkormányzat által két éve létre hozott 
Kábítószer Egyeztető Fórumban, és részt 
vettünk a kerületi kábítószer-ellenes stra-
tégia kidolgozásában. A prevenció mellett 
természetesen nagy erőket fordítunk a ter-
jesztők lefülelésére is. 

V. L.

NÉVJEGY
Fuxreiter Róbert rendőr alezredes 
1978-ban született Gyöngyössolymo-
son. 2000-ben a főváros VIII. kerüle-
tében szerelt fel, 2008-ban áthelyezték 
a XVII. kerületi kapitányságra bűnügyi 
osztályvezetőnek. 2010-ben visszave-
zényelték a VIII. kerületbe kapitány-
ságvezető-helyettesnek. 2011 júliusa 
óta Ferencváros rendőrkapitánya. Első 
diplomáját az Egri Tanárképző Főisko-
lán szerezte, majd elvégezte a Rendőr-
tiszti Főiskolát és az Államigazgatási 
Főiskolát. Egy hétéves kisfiú édesapja.
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Rudas Ferencet 
köszöntötték
Kilencvennegyedik születésnapján köszöntötték Rudas Ferencet, a Fradi egykori 
hátvédjét, a legidősebb élő magyar válogatott labdarúgót. A nagy Béla Hagyo-
mányőrző egyesület klubhelyiségében sokan ünnepelték az FtC-ben 363 (ebből 
276 bajnoki) mérkőzést játszott védőt, akit orvosai is elkísértek az eseményre. 
Ferencváros Önkormányzatát Bácskai János polgármester képviselte. 

Kőbányán kezdett futballozni Rudas (Ruck) 
Ferenc, akinek édesapja is élvonalbeli lab-
darúgó volt. A tehetséges jobbhátvéd tizen-
hét évesen került a Ferencvároshoz, először 
1941 novemberében szerepelt az első csa-
patban egy Salgótarján elleni győztes mér-
kőzésen. A zöld-fehérekkel 1942–44-ben 
háromszor Magyar Kupát, az 1948–49-es 
évadban bajnoki címet nyert, a magyar vá-
logatottban 23 alkalommal lépett pályára. 
Egy, 1950-es lábtörés döntően befolyásol-
ta karrierjét, régi formáját már nem nyerte 
vissza, utolsó szezonjában bronzérmes volt 
az akkor Bp. Kinizsi nevű Fradival.

Később több helyen dolgozott edzőként, 
1974-ben megkapta a Ferencváros örökös 
bajnoka címet, 1989-től éveken át volt 
a zöld-fehérek szakosztályának elnök-
ségi tagja. Négy éve átvehette a Magyar 
Köztársasági Éremrend lovagkeresztjét, 
2012-ben megkapta a Magyar Fair Play 
Díjat életmű kategóriában, tavaly pedig ő 

végezte el a kezdőrúgást az új Üllői úti 
stadion megnyitóján. Idén tavasszal Bu-
dapest díszpolgára lett, jó ideje ő az FTC 
Baráti Kör elnöke.

Az egykori kiváló labdarúgó július 6-án 
lett 94 esztendős. Tiszteletére fradista szü-
letésnapi összejövetelt szervezett a Nagy 
Béla Hagyományőrző Egyesület (NBHE) 
és az FTC Baráti Kör. Az ünnepség elején a 
jelenlévők Rudas Ferenccel együtt énekel-
ték el a Fradi-indulót, majd Takács Tibor, 
az NBHE elnöke üdvözölte a betegsége 
ellenére változatlanul jó humorú sportem-
bert. Feri bácsit köszöntötte Bácskai János, 
Ferencváros polgármestere, Danada Judit, 
a Fővárosi Önkormányzat sportosztályá-
nak vezetője és Nyíri Zoltán, az FTC Lab-
darúgó Zrt. operatív igazgatója is, aki egy 
94-es számú, Rudas feliratú Fradi-mezt 
ajándékozott neki. A Baráti Kör emlékke-
resztjét Springer Miklós alelnök és Hélisz 
József főtitkár adta át az ünnepeltnek. 

A hivatalos rész után sorra üdvözölték 
Rudas Ferencet azok a ma már szintén 
meglett korú, korábbi ferencvárosi fut-
ballisták, akik annak idején játékosként 
és sportvezetőként is ismerték. Sokan „fi-
gyelmeztették” Feri bácsit, hogy a 100. 
születésnapján is szeretnék ebben a kör-
ben felköszönteni, ő pedig elmondta: hálát 
ad az Istennek, hogy fradista barátai kö-
zött ünnepelheti a születésnapját.

M. S.

Speciális érmek Los Angelesből
Az idei esztendő egyik legnagyobb 
sporteseménye a los angelesben meg-
rendezett speciális olimpiai nyári 
Világjátékok volt. A versenyeken 165 
ország 6500 sportolója vett részt. A 
magyarok között ott voltak a Ferenc-
városi Komplex Óvoda, Általános 
Iskola diákjai is, akik nagyszerű ered-
ményeket értek el.

A 2015-ös Speciális Nyári Olimpiai Világ-
játékok megnyitóját olyan híres sportem-
berek is megtisztelték, mint a többszörös 
profi világbajnok ökölvívó, Oscar De La Hoya, az olimpiai baj-
nok tornásznő, Nadia Comaneci és a világelső teniszező, Novak 
Djokovics. Ötvenezer néző előtt a tizennyolcszoros olimpiai baj-
nok úszó, Michael Phelps közreműködésével lobbant fel az olim-
piai láng. A játékokat az Egyesült Államok elnökének felesége, 
Michelle Obama nyitotta meg.

A magyar speciális olimpikonok 14 sportágban álltak rajthoz, köz-
tük volt a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola két jelen-
legi és egy korábbi tanulója. A görkorcsolyaversenyeknek a belvá-
rosi Convention Center adott otthont. A magyar csapatban többek 
között két ferencvárosi, Marosi Viktória és Hocza Róbert küzdött a 
helyezésekért. A görkorisok nyolc arany-, hat ezüst- és egy bronzér-
met szereztek. A termésből kivették a részüket a Gát utcai iskola ta-

nulói is. Marosi Viktória győzött 100 és 300 méteren, valamint Ma-
yer Barbarával, a SOFI/Életjel Alapítvány versenyzőjével 2x200 
méteres váltóban. Hocza Róbert 100 méteren bronz-, 500-on arany-
érmet szerzett, a 2x200-as váltóban pedig Péter Dáviddal (SOFI/
Életjel) a második helyen végzett. A teniszezők között szerepelt az 
iskola volt tanulója, Kelemen Zsombor. Ő az egyéni versenyben a 
dobogó második fokára állhatott fel, míg a párosban Begovics Évá-
val (Csalogány SE) aranyérmes lett.

– Nagyszerű körülmények között kiváló teljesítmény nyújtot-
tak a gyerekeink – mondta büszkén Dombóvári Szilvia, a Fe-
rencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola testnevelő tanára, 
görkorcsolyaszakág-vezetőhelyettes. – A sportesemények mellett a fi-
ataloknak számos egyéb élményben volt részük, biztos vagyok benne, 
hogy ez a két hét egy életre szóló emlék marad számukra.                M. S.

Marosi Viktória hocza róbert Kelemen Zsombor
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Szervátültetett gyermekek éremesője
1978 óta rendezik meg a British transplant Games sporteseményt, de magyar 
szervátültetett csapat még soha nem vett részt rajta – eddig. A trappancs 
team tagjai közül többen a IX. kerület büszkeségei is.

Július 30-án a Trappancs Team elrepült Newcastle-be, hogy megmutathassák a közel 900 
részt vevő szervátültetett sportolónak (norvégok, írek, ausztrálok, amerikaiak, angolok), 
hogy velük is számolni kell a továbbiakban. Vezetőjük, aki sikerre vitte a csapatot, egy a 
IX. kerületben élő májátültetett fiatal teniszező hölgy: Jakab Ivett, a team orvosa pedig a 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet gyermekkardiológusa, Vilmányi Csaba 
volt. A 10 sportoló között 5 máj-, 3 vese-, 1 csontvelőtranszplantált, illetve 1 vese- és 
májtranszplantált gyermek volt.

Az úszók közt szerepelt a ferencvárosi Domonkos Ádám, a Bakáts téri Ének-Zenei Ál-
talános Iskola tanulója, aki éppen a verseny napján ünnepelte 12. születésnapját. Ádám 
100 százalékosan teljesített, 25 méter mellúszásban, 25 méter gyorsúszásban és 25 mé-

ter hátúszásban is megszerezte 
az aranyérmet. A fiú több mint 
11 éve májtranszplantált, évek 
óta úszik, rutinos versenyző. 
2014-ben a Szervátültetettek 
Európa Játékáról is 3 arany-
éremmel tért haza. 

Trappancsék összesített mér-
lege a 3 nap alatt: 13 arany-, 7 
ezüst- és 3 bronzérem.

(forrás: 9.kerulet.ittlakunk.hu)

Új vezetés, új csapat
a hokisoknál
Alaposan kicserélődött a Ferencváros jégkorongcsapatának kerete. A tavalyi 
együttesből hatan távoztak, és tizenegy új játékos érkezett a zöld-fehérekhez. A 
nyári szünetben új vezetése is lett a szakosztálynak, a szakmai igazgatói teen-
dőket a Fradi egykori kiváló hokisa, Hudák Gábor látja el.

Mivel lejárt a szakosztály elnökségének 
mandátuma, új vezetést választottak a zöld-
fehérek. Az eddigi elnök, Almássy Kornél 
egyéb elfoglaltságai miatt nem vállalta to-
vább a pozíciót, viszont tagja maradt az el-
nökségnek. Hudák Gábor (képünkön), aki 

az utóbbi években sokat segített a ferenc-
városi hokisoknak, ezentúl szakmai igaz-
gatóként dolgozik a Fradiért.

Az új vezetés folytatni akarja az előző 
által elkezdett utat. Ez azt jelenti, hogy 
egyrészt a gyereklétszám további növelé-
se mellett két-három éven belül újra sze-
retne ifjúsági csapatot indítani a korosz-
tályos bajnokságban, másrészt biztosítja 
a felnőttegyüttes zavartalan működését. 
A klubvezetés úgy tervezi, 2017-re elké-
szül a Népligetben az FTC jégcsarnoka, 
ezzel jelentősen megváltoznának a leg-
sikeresebb magyar jégkorongszakosztály 
körülményei.

A felnőttek célja, hogy bekerüljenek a 
legjobb négy közé a kibővített, immár ki-
lenctagú MOL-ligában. Az első mérkőzést 
szeptember 11-én, pénteken játssza a Fra-
di, a svéd Kjell Greg Lindqvist irányította 
gárda a bajnok és kupagyőztes Miskolci 
Jegesmedvék együttesét fogadja a pest-
erzsébeti jégcsarnokban. Az alapszakasz 
2016. január 30-áig tart, majd a negyed-
döntővel folytatódik a bajnokság. 

(ms)

Krisztián
történelmet írt
Sporttörténelmi eredményt ért el a 
tbilisziben megrendezett Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (eYOF) 
Boncsér Krisztián, a Ferencváros 
tornásza. A Fradi sportolója első ma-
gyarként nyert érmet a fiúk tornaver-
senyében: harmadik lett talajon.

Az erős mezőnyben jó teljesítményt nyúj-
tott a selejtezők során Boncsér Krisztián, 
három szeren is bejutott a döntőbe. A leg-

jobb eredményt talajon érte el a Ferencváros 
fiatal tornásza. Anyagerős, jól kivitelezett 
gyakorlatát a pontozók jól értékelték, ám 
két angol versenyző megelőzte, így Krisz-
tián a dobogó harmadik fokára állhatott fel 
a díjkiosztó ünnepségen. A fiútorna 2009 
óta szerepel az Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztivál programjában, és ez volt az első 
magyar érem ebben a sportágban. Az ugrás 
fináléjában két jó gyakorlatot mutatott be 
a Fradi ifjú tehetsége, és a hetedik helyen 
végzett, nyújtón azonban rontott, így ezen a 
szeren nyolcadikként zárt.                       (m) 



Ferencváros10 

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

1. Hány HÉV-megállót találhatunk a IX. kerület határain belül?
A) 3
B) 5
C) 7

2. Kiről nevezték el a Bakáts teret?
A) Bakáts Ignácról, a kerület korábbi, nagy hatású polgármes-
teréről.
B) Bakáts esperesről, a téren álló templom legendás prédikáto-
ráról. Eredetileg Bőrgyár tér volt a közterület neve, ám a lakók 
csak „az esperes tereként” vagy Bakáts térként kezdték emle-
getni.
C) Bakócz Tamás esztergomi érsekről, Mátyás király titkárá-
ról, akinek a neve csak 1899-ben rögzült ma használt alakjában, 
azonban a teret már ez előtt 15 évvel elnevezték.

3. Hány darab, a holokauszt áldozataira emlékeztető, úgyneve-
zett botlatókő található a Ráday utca kövei közt – ahol Budapest 
első ilyen emlékművét is elhelyezték 2007-ben?
A) 2
B) 5
C) 8

4. Melyik egyszámjegyű főút nem érinti a IX. kerületet?
A) 3-as, Miskolc, Tornyosnémeti felé
B) 4-es, Debrecen, Záhony felé 
C) 5-ös, Szeged, Röszke felé

5. Hány önálló, független ország van a világon, amelyiknél né-
pesebb Ferencváros?
A) 2
B) 9
C) 13

6. Végül egy könnyed, mégis a nyári hőségben fontos kérdés. 
Sokan ismerik a kisfröccs, a hosszúlépés, a házmester és a ma-
gyar–angol fogalmakat. Vajon mi a keverési aránya a kerüle-
tünkhöz is kötődő íróról elnevezett Krúdy-fröccsnek?
A) 9 deci bor, 1 deci szóda
B) 9 deci szóda, „megijesztve” egy kis borral
C) 7 deci bor, 3 deci szóda

IDŐSÜGY

Előző lapszámunk nyertese: Csordás Ildikó. Gratulálunk! Jutalma át-
vételével kapcsolatban e-mailben értesítjük. 1 – B, 2 – C, 3 – C, 4 – B, 
5 – C, 6 – B, 7 – B.

Felköszöntötték  
Sivadó Jánost 

Bácskai János polgármester és az önkormányzat munkatársai 
köszöntötték a családja társaságában ünneplő, 1925. június 25-
én született Sivadó Jánost Lónyay utcai otthonában. János bácsi 
géplakatosnak tanult, közel 60 évig ebben a szakmában dolgozott, 
tanított és oktatott is. Hitvallása: „Az embert a munka nemesíti”. 
Kamaszkora óta focizott, először a Nyírbátor, majd munkahelye, 
a BHG csapatában játszott közel 40 éven át – ma is naponta tor-
názik. 1951 óta lakik Ferencvárosban feleségével, akivel 64 éve 
boldog házasságban él. Egy fia, két unokája és két dédunokája 
van. Bácskai János kérdésére – mit üzen a mai fiataloknak – azt a 
választ adta a testi és szellemi frissessége teljében levő ünnepelt, 
hogy szeressék a munkájukat és mozogjanak, sportoljanak sokat.

A köszöntésen jelen volt fia, ifjabb Sivadó János is, aki 20 éven 
keresztül a Fradiban tornázott, és harminckétszeres magyar válo-
gatott volt. 1974-ben, a várnai vb-n bemutatta a róla elnevezett 
„Sivadó-vándort”, ami tulajdonképpen a „Magyar-vándor” fordí-
tottja. Jelenleg Ausztriában dolgozik edzőként.

95 éves Pékli Ferenc 
Vas Imre, Ferencváros országgyűlési képviselője és az önkor-
mányzat munkatársai köszöntötték Börzsöny utcai lakásán Pékli 
Ferencet 95. születésnapja alkalmából július 28-án. Az ünnepelt 
elmondta, hogy 1964 óta lakik Ferencvárosban, a József Attila-
lakótelepen, amit nagyon szeret. Feri bácsi Fradi-drukker, fiatalon 
focizott is, és sokat járt annak idején a falelátós stadionba. Ma is 
minden nap mozog, sétál és eljár bevásárolni. 

Miután közgazdász diplomát szerzett, az orvosi egyetemen kez-
dett dolgozni, majd az Egészségügyi Minisztérium pénzügyi fő-
osztályvezetője lett, ahol az egészségügyi fejlesztések pénzügyi 
feltételeit valósította meg. 53 évet dolgozott az egészségügyben. 
Két gyermeke (egy lánya és egy fia), valamint három unokája van, 
felesége már régebben elhunyt.

www.válasz.hu

89x55.5_pest-budai.indd   1 2015.07.15.   17:17
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket vagy 
javaslataikat a programjainkkal kapcsolatosan a következő e-mail címen: idosugy@ferencvaros.hu vagy 
a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

Idősügyi programajánló
Kezdő angolnyelv-tanfolyam (csak 
regisztrált résztvevőknek)

Szeptember 7., 14. (hétfő) 11.00
Platán Idősek Klubja (Toronyház utca 11.)
Szeptember 8., 15. (kedd) 15.00
FMK (Haller utca 27.)

Haladó angolnyelv-tanfolyam (csak 
regisztrált résztvevőknek)

Szeptember 7., 14. (hétfő), szeptember 
10. (csütörtök) 14.00
Borostyán Idősek Klubja (Knézich utca 17.)
Szeptember 3., 10. (csütörtök) 11.00
Platán Idősek Klubja (Toronyház utca 11.)

Német társalgási klub
Szeptember 15. (kedd) 09.45
FMK (Haller utca 27.)

Kezdő számítógép-kezelői tanfolyam 
(csak regisztrált résztvevőknek)

Szeptember 9., 16. (szerda) 15.00
Telepy Károly Általános Iskola  
és Gimnázium (Telepy utca 17.)
Szeptember 8., 15. (kedd) 15.30
Weöres Sándor Általános Iskola és  
Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Haladó számítógép-kezelői tanfolyam 
(csak regisztrált résztvevőknek)

Szeptember 2., 9., 16. (szerda) 15.30
Weöres Sándor Általános Iskola  
és Gimnázium (Toronyház u. 21.)
Szeptember 16. (szerda) 14.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  
és Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)

Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás

Ingyenes internetezési lehetőség, tanács-
adás diákok közreműködésével
Szeptember 3., 10. (csütörtök) 15.30–16.30

Weöres Sándor Általános Iskola  
és Gimnázium (Toronyház u. 21.)
Szeptember 14. (hétfő) 14.00–15.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  
és Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)

Gyógytorna
Szeptember 2., 9., 16. (szerda) 11.00
Helyszínek: Dési MH (Toronyház u. 
17/b.) és FMK (Haller utca 27.)

Vízitorna
Szeptember 4., 11. (péntek) 16.00
Helyszínek: Molnár Ferenc Általános 
Iskola uszodája, (Mester u. 19.) és Weöres 
Sándor Iskola uszodája (Lobogó u. 1.)

Természetjárás
Kirándulás a Hunyadi-szigetre 
Augusztus 20. (csütörtök) 09.00 
Találkozó a Móricz Zsigmond körtéren,  
a 6-os villamos végállomásánál
Völgymenetben Pilisszántótól Lepencéig
Szeptember 5. (szombat) 09.00
Találkozó a 3-as metró Városkapu  
megállójánál lévő Volán-pénztárnál

Nordic walking 1. csoport
Mátyás király vadaskertje (Hármashatárhegy)
Szeptember 10. (csütörtök) 09.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28.  
épület előtt

Nordic walking 2. csoport
Séta a Budai-hegyekben
Szeptember 15. (kedd) 09.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28.  
épület előtt

Mindentudás Akadémiája
Tények és pletykák az európai királyi 
családokról

Szeptember 7. (hétfő) 17.00
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

Filmklub
„Veri az ördög a feleségét”; a film vetítése 
után vendégünk Pásztor Erzsi színmű-
vésznő
Szeptember 10. (csütörtök) 15.00
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
(Erkel utca 15.)

„Szó és ember”
Ferdinandy György prózaíró mesél „ha-
tártalan” életéről, valamint a nőről, akit 
háromszor vett feleségül
Szeptember 8. (kedd) 14.00
FSZEK Boráros téri könyvtára (Boráros 
tér 2.)

Helytörténeti séta – Róth Miksa 
üvegablakainak nyomában

A magyar szecesszió kiemelkedő alkotója 
150 éve született, belső-ferencvárosi sé-
tánk során a műhelyében készült munká-
kat tekintjük meg.
Szeptember 16. (szerda) 10.00–12.00
Találkozó a Kálvin téren a Kálvin-szobor-
nál

Népdalkör
Szeptember 16. (szerda) 13.00
Platán Idősek Klubja (Toronyház utca 11.)

Macska- és állatbarátok klubja
Időpont: szeptember 9. (szerda) 17.00
Helyszín: FMK (Haller utca 27.)

Kiemelt idősügyi rendezvények
Szeptemberben folytatódnak „A teljesség felé” idősügyi 
programjaink, amelyekre szeretettel várunk mindenkit. 

Szeptember 5-én a természet szerelmeseinek ajánlunk egy 8 km-
es, könnyű túrát Pilisszántótól Lepencéig.  

Szeptember 7-én Mindentudás Akadémiája címen folytatódik a 
korábbi Szenior Akadémia. Első alkalommal Horváth Edit elő-
adásában izgalmas tényeket és pletykákat hallhatnak az európai 
királyi családok történelméről és mindennapjairól. 

Szeptember 8-án a „Szó és ember” sorozat részeként Ferdinandy 
György József Attila- és  Saint-Exupéry-díjas író mesél „határta-
lan” életéről, valamint a nőről, akit háromszor vett feleségül. 

Folytatódik a Filmklub is, szeptember 10-én a Veri az ördög a 
feleségét című klasszikust tekinthetik meg a filmrajongók, illetve 
kötetlen beszélgetésen vehetnek részt Pásztor Erzsi színművész-
nővel. Újdonság, hogy a vetítés előtt kvízzel várjuk az érdeklő-
dőket, melyen a Turay Ida Színház által felajánlott színházjegyek 
és a Magyar Napló Kiadó könyvutalványai várják a nyerteseket.

A népzenét kedvelőket a Platán Idősek Klubjában most induló 
népdalkörünkbe invitáljuk, ahol szakember segítségével tanulhat-
nak és énekelhetnek régi-új népdalokat. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Ferencváros újság következő szá-
mában jelenik meg a következő félév idősügyi programnaptára.
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Színes nyári programok várták  
az érdeklődőket
A tízhetes nyári vakáció megoldása olykor komoly fejtörést 
okoz a szülőknek. Ebben segítettek a Ferencvárosi Művelő-
dési Központ által szervezett és koordinált ingyenes progra-
mok, amelyek hétről hétre tartalmas és színvonalas szóra-
kozást, időtöltést kínáltak gyerekeknek, felnőtteknek. 

Július 1-jétől augusztus 12-éig, minden 
szerdán délelőtt a József Attila-lakótelepi 
Nagyjátszótéren felváltva színházi és zenei 
előadások, illetve kézműves foglalkozások 
várták a kicsiket. 

Csütörtökönként ugyanebben az idő-
sávban a Ferenc térre szerveztek progra-
mokat az érdeklődők számára július 2. és 

augusztus 13. között. 
Minden héten vala-
milyen színházi vagy 
bábszínházi előadás 
szórakoztatta az egybegyűlteket, olyan 
klasszikus történetekkel, mint a Süsü vagy 
a Csizmás kandúr. De kevésbé ismert, ám 
nem kevésbé színvonalas előadások is 

színpadra kerültek.
Mindkét program 

örömtelien nagy-
számú közönséget 
vonzott. A kihelye-
zett székek és padok 
minden alkalommal 
megteltek csillogó 
szemű gyerekekkel, 
valamint az őket kí-
sérő szülőkkel, nagy-
szülőkkel, pedagógu-
sokkal. 

Családi rendez-
vénnyé érett a tavaly 

nyáron elindított, csütörtöki Zenés esték 
a Ferenc téren című programsorozat is. 
A zenepavilonnál minden héten más pro-
dukciót hallgathatott a nagyérdemű: gitár-
duót, bigbandet, vagy épp népi zenekart. 
A kora esti rendezvények is hozzájárul-
tak a Középső-Ferencvárosban lakók kö-
zösséggé kovácsolásához, hiszen a zene 
hangjai belakták a hangulatos teret. Kiss 
János, az FMK rendezvényekért felelős 
munkatársa elmondta, a látogatók számán 
is meglátszik, hogy évről évre ismerteb-
bek ezek az ingyenes programok. Hoz-
zátette, már nem csupán Ferencvárosból 
érkeznek érdeklődők, hanem a kerület 
határain túlról is – ez egyértelműen jelzi, 
hogy igény mutatkozik az ilyen kikapcso-
lódási lehetőségekre.

M. K.

Irodalmi játszóház a József Attila Emlékhelyen
„A távolságot, mint üveggolyót, megkapod” címmel tartottak szünidei, interaktív irodalmi játszóház foglalkozást július 
25-én a megújult József Attila Emlékhelyen. Az FMK mint szervező elsősorban a kerület óvodás és kisiskolás korosztá-
lyát kívánta megszólítani a rendezvénnyel, amelyet augusztus végén megismételnek.

A rendezvény elején Tóth 
Betty köszöntötte a megje-
lenteket. A Ferencvárosi Mű-
velődési Központ igazgatója 
elmondta, céljuk József At-
tilát minél szélesebb körben 
megismertetni, megszerettet-
ni a ferencvárosiakkal. Erre 
szolgál a mostani, kicsiknek 
tartott esemény is, de az év so-
rán minden korosztályt meg-
szólítanak. A „Rejtelmek, ha 
zengenek” címet viselő vers-
fesztivál, a helytörténeti gyűj-
temény által szervezett vers-
illusztrációs pályázat vagy a 
József Attila Irodalmi Szalon 
folyamatos programjai mind-mind a költészetet hozzák közelebb 
az emberekhez.

A korszerű és élményszerű kiállítótérben, illetve az emlékhely 
hangulatos udvarán egyaránt találhattak számukra érdekes prog-
ramokat az érdeklődők: Z. Mezei Erzsébet drámapedagógus és 

segítői versekkel, játékokkal, 
kézműves foglalkozással várták 
a jelentkezőket. A rekkenő hő-
ségben fáradhatatlan, mosoly-
gós türelemmel adták át a lehető 
legtöbb információt a költőóri-
ásról – a gyerekek nyelvén.

A József Attila 110. születés-
napján, április 11-én átadott 
emlékhelyen a jelenlévők ter-
mészetesen a tárlatot is megte-
kinthették, ahol a költő életét 
bemutató relikviák, versek, 
interaktív eszközök állnak ren-
delkezésre, hogy minél jobban 
megismerhessük Ferencváros 
szülöttét.

Az irodalmi játszóházat még az iskolakezdés előtt, augusztus 29-
én délelőtt 10 órakor ismét megrendezik, hogy az is csatlakoz-
hasson az eseményhez, aki júliusban nem tudott ellátogatni a Gát 
utcába.                                              

 (forrás: www.ferencvaros.hu)

Szünidő Ferencvárosban

– Petikém, a nagyapát is vigyétek el abba szabadtéri 
bábszínházba!
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Ősz eleji kulturális rendezvények 
Szeptemberben a legtöbben már hazatértek a nyaralásból, elkezdődik az iskola, de még kellemes az idő. Reméljük, ez 
idén sem lesz másként, így minél több ferencvárosi vesz majd részt az önkormányzat által szervezett ingyenes szabadté-
ri rendezvényeken.

V. Humor és Borfesztivál Szódával (szeptember 4–5.)
Kétnapos gasztronómiai és művészeti fesztivál a Bakáts téren. 

Fellép többek között Sándor György, a Nemzet Művésze cím-
mel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas író, előadóművész, 
„humoralista”, a Vivát Bacchus énekegyüttes, a Four Fathers és a 
Brassdance együttes. A pénteki programot Tóth Vera nagyzeneka-
ri koncertje zárja. A szombat délelőtt a gyerekeké, de lesz nótaszó 
is: a II. Ferencvárosi Nyílt Lecsófőző Bajnokságot népzenei kon-
cert és táncház vezeti be. A fesztivált a Magyarok a Barcáért című 
film vetítésével zárják. Az FC Barcelonának egykor három ma-
gyar (fradista) csatára volt, aki megalapozta a Barca mai játékát. A 
film főszereplői (Kubala László, Kocsis Sándor és Czibor Zoltán) 
Katalónia ünnepelt sztárjai voltak, ezért senki ne lepődjön meg 
azon, ha Európa legnagyobb stadionjának bejáratánál egyikőjük 
kétméteres bronzszobrával találkozik. Sokak szerint Kocsis Tibor 
filmjét minden magyarnak látnia kellene. 

A rendezvényen bemutatkoznak Magyarország neves borvi-
dékeinek borászai, lesznek gasztronómiai bemutatók, kóstolók, 
kézműves játszóház, nép- és iparművészeti vásár, magyar népi 

játékok. A bor mellé a szódáról Deák László, a Márton utcai szik-
vízüzem „Pro Urbe Ferencváros” díjjal kitüntetett tulajdonosa 
gondoskodik.

A programon részt vesznek testvérvárosaink delegációi, a fesz-
tivál első napján, a Pincegalériában tartják Miklóssy Mária, sepsi-
szentgyörgyi festőművész kiállításának megnyitóját. 
Lakótelepi Mulatság (szeptember 11–12.)
A Lakótelepi Mulatság Ferencváros egyik legrégebbi kulturális 
rendezvénye, amelyre idén is színes programkínálattal várják a 
József Attila-lakótelep apraját és nagyját. A rendezvény immár 
hagyományos elemeként ez évben is keresik a „lakótelep leg-
jobb sütijét”, verseny formájában. A kulturális bemutató, a helyi 
csoportok művészeti produkciói és a gyerekprogramok mellett 
kiemelkedő érdeklődésre tarthat számot a szokásos rockkoncert. 
Idén a magyar rockzenei élet ikonikus alakjaival találkozhatunk 
az ATTILA ÉS FIAI koncerten. 
II. Szüreti Mulatság (szeptember 19.)
Idén ismét megrendezik a tavaly első alkalommal nagy sikerrel 
bemutatkozott Szüreti Mulatságot az Aszódi úton.

 A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAjÁNLójA

„A távolságot, mint üveggolyót, 
megkapod…” 

2015. augusztus 29. 10.00
Szünidei interaktív irodalmi játszóház a 
József Attila Emlékhelyen  
(1095 Budapest, Gát u. 3.)
A belépés díjtalan!

V. Ferencvárosi Humor 
és Borfesztivál Szódával
2015. szeptember 4–5., Bakáts tér
A programok ingyenesek!

2015. SzEPTEMBER 4. (PéNTEK) 
Pincegaléria
15.00 Miklóssy Mária sepsiszentgyörgyi 
festőművész kiállításának megnyitója,
Bakáts tér – Nagyszínpad
16.00 Molnár Trió koncertje
17.00 Sándor György humoralista műsora
17.30 Bácskai János polgármester köszöntője
17.40 Pityókás operett – az operettirodalom 
híres mulatós dala
Teremi Trixi, Benkóczy Zoltán, Bozsó József
18.05  VIVÁT BACCHUS énekegyüttes 
koncertje     
20.15 Maksa Zoltán humorista műsora                                                                                                                   
20.45 Tóth Vera nagyzenekari koncertje
2015. SzEPTEMBER 5. (SzoMBAT)  
Bakáts tér – Nagyszínpad
10.00 Mesemalac – A Batyuszínház  
mesejátéka
11.00 Nokedli, Tarhonya és Gombóc –  
A három bohóc

12.00 Vidám nótaszó – Kalmár Magda  
és Virágh József, kísér: a Dankó  
Cigányzenekar
14.00 KLG Társulat műsora
15.00 Népzenei koncert és táncház
A II. Ferencvárosi Nyílt Lecsófőző  
Bajnokság rajtja
16.00 Mahó Andrea és Csengery Attila 
vidám musicalműsora
17.00 Redenczki Marcsi humorista műsora
17.30 A Bab Társulat interaktív vásári 
komédiája óriásbábokkal
18.00 A II. Ferencvárosi Nyílt Lecsófőző 
Bajnokság zsűrizése
18.15 A Four Fathers együttes koncertje
19.45 A Brassdance együttes koncertje
20.45 „Magyarok a Barcáért” – Kocsis 
Tibor filmje 
Kubala, Kocsis, Czibor, három magyar fut-
ballista, aki az FC Barcelona legendája lett.

Ferencvárosi Lakótelepi Mulatság
2015. szeptember 11–12.
József Attila-lakótelep
A programok ingyenesek!

2015. SzEPTEMBER 11. (PéNTEK)
Nyúldomb 
15.30 dr. Bácskai János polgármester 
megnyitója
15.30–17.30 Sportfoglalkozások
Nagyjátszótér – Nagyszínpad
18.00 Szalóki Ági gyermekkoncertje
20.00 dr. Bácskai János polgármester 
köszöntője

20.05 Ferenczi György és a Rackajam        
2015. SzEPTEMBER 12. (SzoMBAT)
Nyúldomb
„A lakótelep legjobb sütije” verseny
Sütemények és receptek leadása 12 óráig
10.00–13.00 Sportnap
Nagyjátszótér/Nagyszínpad
10.00 Zenés ébresztő: Ádám Jenő  
Zeneiskola fúvós növendékei  
10.30 Brill Cats Tánciskola                                                                                              
11.00 Harmónia Balettiskola    
11.30 JamLand Tánciskola 
12.00 Rockin’ Board TSE   
12.30 Öt Elem Wushu Egyesület tájcsibe
mutatója                      
13.00 Aikidobemutató
13.30 Horváth Gyula és a ferencvárosi 
polgárok népi zenekara                                     
14.00 A lakótelep legjobb süteménye 
verseny eredményhirdetése
15.00 Nemzetiségek műsorai – német, 
szlovák, görög
16.00 Az állatok nyelvén tudó juhász –  
az Aranyszamár Színház vásári bábjátéka 
17.00 Huszák Zsóka zenés műsora                                                 
18.30 Mydros koncert és görög táncház                                   
20.00 dr. Bácskai János polgármester 
záróbeszéde
20.05 Attila és fiai társulat koncertje 
Varga Miklós, Kalapács József, Rudán 
Joe, Tóth Reni, Mr. Basary, Szűcs Antal 
Gábor, Závoti Zoltán, Gál Péter, Talabér 
László, Talabér Gábor, Szebényi Dániel
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Már várják a betegeket a DMC 
szakrendelőjében 
Négy szinten, két sebészeti műtővel, 14 ággyal és 25 rendelővel nyílt meg a Duna Medical Center (DMC) Szakrendelője 
és Egynapos Sebészeti Központja a Lechner Ödön sétány egyik irodaházában. Az intézményben az orvoslásban alkal-
mazott jelenleg legkorszerűbb eszközökkel gyógyítanak.

A tulajdonosok érvényes építési engedély-
lyel és részletes kiviteli tervekkel ren-
delkeznek, így a kivitelező kiválasztását 
követően 2–3 hónapon belül megkezdőd-
het a magánkórház építése a Millenniu-
mi Városközpontban. A Haller utca tor-
kolatában több éve szerkezetkészen álló 
épületet eredetileg oktatási célra szánták, 
az építkezés azonban forráshiány miatt 
elakadt. A komplexumot irodaházként 
nem lehetett hasznosítani, egészségügyi 
célokra viszont alkalmasnak bizonyult. A 
beruházás első ütemeként – néhány épü-
lettel odébb – megnyitott a DMC járóbe-

teg-szakrendelője és 
egynapos sebészete.

Az átadóünnepsé-
gen Zombory Miklós 
egészségügyért fe-
lelős alpolgármester 
elmondta, a leendő 
magánklinika jól 
illeszkedik majd a 
Soroksári úti modern 
irodaházak láncola-
tába, megépülésével 
megnyugtatóan ren-
deződik a környék 
sorsa. Bazsó Péter 

főigazgató kijelentette, a kórház a ma-
gán-egészségügyi piac meghatározó sze-
replője lesz, hiszen nem csupán egy újabb 
szülészetre vagy plasztikai sebészetre 
specializálódó rendelőről van szó. 

A DMC szinte a teljes orvosi palettát 
le kívánja fedni: 27 szakterületen végez 
majd vizsgálatokat és kezeléseket. Több-
féle beavatkozás, illetve csúcstechnoló-
giás készülék csak itt lesz elérhető Ma-
gyarországon. Bazsó Péter hangsúlyozta, 
álláshelyeiket az állami szektorból érkező 
kiváló magyar orvosok és egészségügyi 
dolgozók töltik be, de számos, külföldre 

távozott szakembert is sikerült hazacsábí-
taniuk.

– Nálunk mindig elég idő jut a betegre, 
a páciensek várakozás nélkül, kellemes 
körülmények között konzultálhatnak az 
orvosokkal. A doktor pedig csak gyógyító 
munkát végez, és nem adminisztrációt – 
sorolta a magánintézmény előnyeit Ungár 
László orvosigazgató. – A közfinanszíro-
zásban érdemeket szerzett orvosgárda itt 
adózott, legális jövedelemhez jut, ahe-
lyett, hogy hálapénzből kellene megélnie 
– tette hozzá. 

Legeza Péter gazdasági igazgató arról 
tájékoztatott, hogy az intézményben nem 
lesz tb-finanszírozott ellátás, de a szolgál-
tatások egészségbiztosítással és magán-
egészségpénztári tagsággal elérhetők. 
– Az egészségünk nem kevésbé fontos, 
mint az autónk vagy a lakásunk. Az erre 
fordított pénz tehát nem irracionális – 
mondta el véleményét a főigazgató, aki 
szerint hazánk eddigi legnagyobb magán-
egészségügyi beruházása a felszerelés, 
az alkalmazott diagnosztikai és műtéti 
eljárások, terápiák tekintetében és kiváló 
szakembereivel új egészségügyi kultúrát 
teremthet hazánkban.

T. D.

VIGyÁZAT, CSALóK! TÁjÉKOZTATó

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!
Felhívjuk szíves figyelmüket dr. Környei Zsu-
zsanna, dr. Kotányi Péter és dpr. Jelinek Ben-
jamin Gábor felnőtt háziorvosok rendelési 
időpontjainak változására. 2015. szeptember 
1-jétől a Drégely u. 19. sz. alatti felnőtt házior-
vosi rendelőben Környei Zsuzsanna, Kotányi 
Péter és Jelinek Benjamin Gábor háziorvos 
keddi és csütörtöki napokon 15.00–19.00 óra 
között fogadja a betegeket. A rendelési idő-
pontok a további napokon változatlanok.

Kérjük, a háziorvosok felkeresése esetén 
szíveskedjenek figyelemmel lenni ezen vál-
tozásra!

Ferencváros Önkormányzata

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Ferencváros Önkormányzatának tudomására jutott, hogy az utóbbi időben ismeretlen szemé-
lyek azzal az ürüggyel keresnek fel kerületi lakosokat, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) nevében kérdéseket tegyenek fel, adatokat 
gyűjtsenek. A hamis indokkal bejutó egyének a tárgyalás közben felmérik a lakásban található 
értékeket, majd azokat magukhoz véve távoznak. Amennyiben a FESZGYI-re hivatkozva 
ismeretlenek szeretnének bejutni Önökhöz, úgy mielőtt beengednék őket, kérjék el az intéz-
mény által kiállított igazolványt, amely a személyi igazolvány felmutatásával együtt tanúsítja, 
hogy valóban kollégáink érkeztek Önökhöz. A FESZGYI által koordinált ellátórendszerrel 
kapcsolatos valamennyi tudnivaló elérhető a www.feszgyi.hu oldalon, valamint az intézmény 
székhelyén (Mester utca 19.) és telephelyein is megismerhető.

Az önkormányzat kéri a ferencvárosiakat, hogy legyenek óvatosak, és ne bízzanak meg a 
FESZGYI-re hivatkozó csalókban!

Tisztelettel:
dr. Bácskai János polgármester
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FELHÍVÁS EGÉSZSÉGÜGyI SZŰRÉSEKRE
Tisztelt Ferencvárosiak!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Ferencváros Önkormányzata ál-
tal szervezett lakossági prosztata- és nőgyógyászati szűrővizsgálatok 
időpontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

A prosztata-szűrővizsgálat részeként 2015. szeptember 8-án 14.00 
órakor szakorvosi előadást hallgathatnak meg a FESZ Kft. Oktatási 
Központjában (1095 Budapest, Dandár u. 28.).

A prosztata-szűrővizsgálat keretében sor kerül anamnézis felvételre, 
fizikális, PSA- és ultrahangvizsgálatra.
Prosztata-szűrővizsgálati időpontok:
2015. szeptember 15.: 13.30–17.30 óra között
2015. szeptember 22.: 13.30–17.30 óra között
2015. szeptember 29.: 13.30–17.30 óra között
A szűrővizsgálat helyszíne: FESZ Kft. Szakorvosi Rendelő, Uroló-
giai Szakrendelés, 1095 Budapest, Mester u. 45.

A nőgyógyászati szűrővizsgálat részeként 2015. október 5-én 15.00 
órakor szakorvosi előadást hallgathatnak meg a FESZ Kft. Oktatási 
Központjában (1095 Budapest, Dandár u. 28.).

A nőgyógyászati szűrővizsgálaton sor kerül anamnézis felvételre, 
fizikális vizsgálatra és emlőszűrésre. 
Nőgyógyászati szűrővizsgálati időpontok:
2015. október 12.: 14.00–18.00 óra között
2015. október 19.: 14.00–18.00 óra között
2015. október 26.: 14.00–18.00 óra között

A szűrővizsgálat helyszíne: FESZ Kft. Szakorvosi Rendelő, Nő-
gyógyászati Szakrendelés, 1095 Budapest, Mester u. 45.

A szív- és érrendszeri szűrővizsgálat időpontjai változatlanok, ezek 
részeként 2015. szeptember 1-jén 10.00. órakor szakorvosi előadást 
hallgathatnak meg a FESZ Kft. Oktatási Központjában (1095 Buda-
pest, Dandár u. 28.).

A szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton sor kerül anamnézis felvétel-
re, EKG-, labor- és fizikális vizsgálatra.
Szív-és érrendszeri szűrővizsgálati időpontok:
2015. szeptember 15.: 08.00–12.00 óra között
2015. szeptember 22.: 08.00–12.00 óra között
2015. szeptember 29.: 08.00–12.00 óra között
A szűrővizsgálat helyszíne: FESZ Kft. Szakorvosi Rendelő, Kardio-
lógiai Szakrendelés, 1095 Budapest, Mester u. 45.

A várható nagy érdeklődésre való tekintettel, a szűrővizsgálatokon 
való részvételre előzetes időpont-egyeztetés szükséges. Telefon: 455-
4500.

Tegyünk együtt az egészséges Ferencvárosért!
Reméljük, hogy minél többen vesznek részt a szűrővizsgálatokon, 

hiszen az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, illetve korai 
felismerése nagyon fontos. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Tegyünk együtt a magyar közösségekért, Kárpátalja 
fennmaradásáért! Az ottani magyar családok jelentős 
részének a megélhetése került veszélybe az ukrajnai há-
ború, illetve a nehéz helyzet miatt.

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
ezért egyhangúlag döntött arról, hogy 500 000 forintot 
adományoz a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten 
keresztül a kárpátaljai magyar lakosság megsegítésére.

A szervezet az általunk nyújtott adományt a kárpátaljai 
oktatási, nevelési intézményekben tanuló gyermekek ét-
keztetésének támogatására használja fel.

Felhívásban fordulok a kerület lakosságához, valamint 
a Ferencvárosban működő civil és egyéb szervezetek-
hez, hogy amennyiben tehetik, pénzfelajánlásaikkal 
támogassák a kárpátaljai magyar lakosság helyzetének 
javítását.

Az adományok érintettekhez való eljuttatásában Fe-
rencváros Önkormányzatának partnere a Magyar Öku-
menikus Segélyszervezet.

Pénzfelajánlásaikat a Magyar Ökumenikus Segély-
szervezet

HU 32-11705008-20464565-00000000 számú szám-
lájára juttathatják el 2015. szeptember 15-éig. A közle-
mény rovatba kérjük feltüntetni: „Ferencváros Kárpát-
aljáért”.

Segítségüket a kárpátaljai magyar lakosság nevében is 
köszönjük!

Dr. Bácskai János polgármester

 

 
 

 

  
 
 

A VÍZ ÉLET, GONDOZZUK KÖZÖSEN! 
 
Fenyegető árvizek, pusztító aszály, hőség és hóvihar…az éghajlatváltozás 
hatásai egyre sürgetőbbé teszik, hogy felkészüljünk ezekre a csapásokra és – 
amennyire lehet – kezeljük a szélsőséges időjárás hatásait.  
 

Az elv egyszerűnek tűnik: az árvizekkor lezúduló víz egy részének 
visszatartásával, tározásával enyhíteni lehetne az aszályos időszak 
vízhiányát. A megvalósításhoz azonban új, a környezeti változásokhoz 
igazított stratégia kialakítására van szükség. Magyarország összes felszíni és 
felszín alatti vizére vonatkozó Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata 
jelenleg folyik és 2015. december 22-ig készül el. 
 

A www.vizeink.hu honlapon követhetik nyomon és véleményezhetik a 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek országos, illetve a Duna, a Tisza, a Dráva és 
a Balaton vízgyűjtőkre vonatkozó fejezeteit. 
 

Személyesen, a társadalmi és szakmai fórumokon kapcsolódhatnak be a 
vitákba, ahol a szakemberek és az érintett állampolgárok, vízhasználók 
megismerkedhetnek a területüket érintő legfontosabb problémákkal és azok 
megoldásával. A területi fórumok meghívói a www.vizeink.hu oldalon 
találhatóak. 
 

Magyarország vízben gazdag és vízben szegény ország is egyszerre. Gondos 
és előrelátó vízgazdálkodási tervezéssel megvédhetjük természeti kincsünket 
és kamatozathatjuk a vizeinkben rejlő kihasználatlan lehetőségeket. „A 
természeti erőforrások, különösen… a vízkészlet… a nemzet közös 
örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek 
számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.” 
[Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25., P) cikk]  
 

Éljenek jogaikkal, a jövő érdekében ismerkedjenek meg az új Vízgyűjtő-
gazdálkodási Tervekkel és véleményezzék azokat! 

Somlyódy Balázs  
főigazgató 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 

jóTÉKONySÁGI FELHÍVÁS
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REjTVÉNyFERENCVÁROSI GóLyAHÍR

Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Hídi Enikő 
(2015. április 18.)

Kovács Hanna Léna 
(2015. június 14.)

Marczi Richárd Arnold 
(2015. március 25.)

Minya Tímea Lara 
(2015. július 17.)

Pándy-Szekeres László Márkus 
(2015. június 5.)

Székely Aliz 
(2015. június 15.)

5.
(péntek-
szombat)2015. szeptember 4-5.
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