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Több ezren látogattak ki az 
augusztus 25–28. között megren-
dezett Bakáts Fesztre, a kerület 
legnagyobb fesztiváljára.

KITÜNTETÉS
A Károli Gáspár Református  
Egyetem évnyitóján adták át  
Ferencváros Önkormányzatának  
a Károli Emlékérmet. 

 Szeptember 17-én ismét Autómentes Nap a József Attila-lakótelepi Napfény utcában. Részletek a 8. oldalon

A lakosság kérésére október  
1-jétől a József Attila-lakótelepen  
és a Vágóhíd utca környékén is 
bevezetik a fizetős parkolást. 16

PARKOLÁS
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Ötezren kezdték meg tanulmányaikat a kerületben
Annak rendje és módja szerint szeptember 1-jén Ferencvárosban is megkezdődött a 2016/2017-es tanév. A kerületi 
iskolák helyzetéről, az önkormányzat ezzel összefüggő, sokrétű támogatási rendszeréről, valamint a köznevelési intéz-
ményekben megvalósult beruházásokról Kállay Gáborné iskolai oktatásért felelős alpolgármester adott tájékoztatást. 

Kállay Gáborné kiemelte, a IX. kerületi is-
kolák változatlanul népszerűek: az új tanév- 
ben közel ötezren kezdték meg tanulmá-
nyaikat Ferencvárosban, közülük négy-
százan első osztályban. Az önkormányzat 
támogatási rendszerével kapcsolatban el-
mondta, 2014-ben vezették be a Ferenc-
városi Iskolakezdési Támogatást, amit a 
rászorulók ez évben is szeptember 30-áig 
igényelhetnek. Az étkeztetési támogatás 
mellett a gyerekek változatlanul megkapják 
az iskolatejet, a kiflit, péntekenként pedig 
a közkedvelt Túró Rudit. A B kategóriás 
jogosítvány megszerzéséhez az egyszeri 50 
ezer Ft támogatás továbbra is igényelhető. 
A nyelvvizsgadíj-támogatás ugyan átkerült 
a „deák” Közalapítványhoz, ám ez nem azt 
jelenti, hogy az csupán szociálisan rászoru-
lóknak járna, ezen túl is bárki igényelheti. 

A nehéz sorsú diákok számára a „deák” 
Közalapítvány továbbra is pályázatokat hir-
det sport-, zenei, tanulmányi, illetve nyelv- 
tanulási ösztöndíjakra.  

Mindezek mellett idén is ingyenesek a 
tankönyvek valamennyi kerületi általános 
és középiskolásnak, bár változást jelent, 
hogy – a köznevelési törvény előírásának 
megfelelően – azok árat mostantól a szü-
lőknek meg kell előlegezniük, a támogatást 
pedig utólag lehet igényelni. A tankönyvtá-
mogatás összege – évfolyamtól függően –  
15 500-tól 29 000 forintig terjedhet, a kére-
lem október 31-éig nyújtható be. Erre, mi-
vel az állam felmenő rendszerben biztosítja 
az ingyenes tankönyvet, ez évben csak 5. 
osztálytól van szükség, ugyanis 4. osztá-
lyig már alanyi jogon jár a térítésmentes 
tankönyvcsomag. A taneszköz-támogatás 

is megmaradt: a füzetcsomagból, különbö-
ző taneszközökből (többek közt vonalzó, 
színes ceruzák, körző), illetve elsősöknek 
tornazsákból álló csomagot alsó tagozatban 
valamennyi, felsőben pedig a ferencvárosi 
lakóhellyel rendelkező diákok kapják meg. 

Az alpolgármester arról is tájékoztatott, 
hogy a nyári szünet alatti óvodai, iskolai 
felújításokat Ferencváros Önkormányzata 
idén ugyanolyan nagy lendülettel végezte, 
mint az eddigi esztendőkben, noha január 
1-jétől az oktatási intézmények működte-
tése már nem a helyhatósághoz, hanem az 
államhoz fog tartozni. A munkálatok so-
rán többek közt tető- és udvarfelújítások, 
nyílászárócserék, részleges és komplett 
tanterem-renoválások, burkolatjavítások, 
kazáncserék, közüzemihálózat-felújítások 
történtek.                 Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás a címlapról:Iskolakezdés mint krízishelyzet? 
A tanévkezdés, a teljesítménycentrikusság, a kortársaknak és az otthoni elvá-
rásoknak való megfelelés – egyebek mellett ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy 
még az óvatosabb becslések szerint is csaknem minden negyedik–ötödik gyer-
mek küzd valamilyen pszichés problémával. Ezek túlmutatnak az alkalmazko-
dási nehézségeken; megjelenhet depresszió, szorongás, deviáns viselkedés, de 
van, hogy testi tünetek, például has- vagy fejfájás jelentkezik. 

Csenki Laura, a Semmelweis Egyetem I. sz. 
Gyermekgyógyászati Klinikájának szakpszi-
chológusa szerint a gyerekeknek számtalan 
krízissel kell megküzdeniük, ám ezekkel 
nem egyformán tudnak megbirkózni. Így 
teljesen normálisnak tekinthető, ha egy gye-
rek – átmenetileg – visszalép egy korábbi, 
már túlhaladott fejlődési szakaszba: példá-
ul bevizel, vagy szorosabb testi kontaktust 
igényel a szülőkkel, ahol biztonságban érzi 
magát. Ha azonban ez az állapot tartóssá 
válik, érdemes szakemberhez fordulni.

– Az iskolába kerülés vagy az iskolaváltás, 
egy osztálytárs vagy barát elköltözése, a 
szülők válása, a nagyszülők betegsége csak 
néhány példa, milyen gondokkal kell meg-
küzdeniük a gyerekeknek, és ehhez jön még 
az is, hogy magas elvárásokat támasztanak 
feléjük – részletezte a pszichológus. Hoz-
zátette: beszélgetéssel, közös megoldási ja-
vaslatok kidolgozásával mi magunk is sokat 
tehetünk a szorongás oldásában, emellett a 
mozgás is sokat segít a feszültség csökken-
tésében, és számtalan relaxációs technika 
közül is választhatunk. A tünetek hosszabb 

fennállása esetén érdemes a pedagógusokkal 
is beszélni, és ha ők is indokoltnak látják, 
pszichológust is bevonhatunk a probléma 
megoldásába.

A krízishelyzetek megélése és feldolgo-
zása függ a gyerek alkalmazkodóképessé-
gétől, valamint attól, hogy a szülő hogyan 
kezeli az akadályokat. A felnőttek bizony-
talansága a kicsikben is szorongást válthat 
ki, így szülőként egyszerre kell gyerme- 
künk és saját magunk érzelmeire is figyelni.  
– A teljesítményszorongás mérsékléséért 
sokat tehetünk azzal is, ha igyekszünk meg-
őrizni és táplálni a gyerekek természetes  
tudásvágyát, és nem az eredményekre, ha-
nem arra koncentrálunk, hogy megmaradjon 
a belső motiváció. Így elkerülhető, hogy 
csak azért tanuljon a gyerek, hogy eleget 
tegyen az elvárásoknak – mondta Csenki 
Laura, aki szerint nem csupán az iskola tá-
maszthat magas követelményeket a gyer-
mekekkel szemben, gyakran épp a szülők 
azok, akik sokszor indokolatlan vagy irreális 
igényekkel lépnek fel.

(forrás: Semmelweis Egyetem)

Mindezekre az önkormányzat a Ferencvá-
rosi Intézmény Üzemeltetési Központon, 
valamint a Felújítási Irodán keresztül több 
mint 150 millió forintot költött. 

A januártól esedékes változásokkal kap-
csolatban megtudtuk, országosan 58 új tan-
kerületi központ jön létre, ebből Budapesten 
kilenc lesz. A mi – belső-pesti – tankerületi 
központunk lesz a legnagyobb, amely öt 
kerületet (V., VI., VII., VIII., IX.) foglal 
majd magába, és az összes, azaz mind a 
23 budapesti szakszolgálat ide fog tartoz-
ni, illetve hozzánk kerülnek az Országos 
Szakértői Bizottságok is. A belső-pesti tan-
kerület kialakítására a minisztérium Tolnai 
Mariannát kérte fel, aki ezt megelőzően 
Ferencváros tankerület-vezetője volt. – Ő 
egy kiváló szakember, aki nagyon jól is-
meri városrészünket. Biztos vagyok benne, 
hogy a tankerület és az önkormányzat kö-
zötti jó kapcsolat változatlanul fennmarad, 
a szülők és a gyerekek pedig csak pozitív 
változásokat tapasztalnak majd az átala-
kítás után – jegyezte meg Kállay Gábor-
né, aki hozzátette, a kormány lépésenként 
igyekszik csökkenteni a tanulók terheit is. 
Ugyancsak jó hír, hogy rendezik az intéz-
ményvezetők jogköreit, így – remélhetőleg – 
egy olyan rendszer alakul ki, amely minden 
érintett számára érzékelhető javulást hoz  
az oktatásban.

V. L.
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Becsengettek
Iskolakezdéskor az új társas és fizikai környezet számos 
módon próbára teheti gyermekeinket. Új iskolában kez-
dők, illetve évismétlők számára például komoly kihívást 
jelenthet a beilleszkedés az ismeretlen közösségbe. A legin-
kább sebezhetők az ifjabb korosztály tagjai, ezért különö-
sen az alsó tagozatosok számára lehet nehéz a nagyobbak 
esetleges erőfitogtatása, basáskodása. A Budapesti Rend-
őr-főkapitányság az alábbi tanácsokkal igyekszik problé-
mamentessé tenni a tanévkezdést.

• Gyermekeink főként ott válhatnak diákcsínyek célpontjává, ahová 
nem ér el a tanárok, felügyelők óvó tekintete (ügyeleti tanterem, 
öltöző, mellékhelyiség, udvar). Hívjuk fel gyermekünk figyelmét, 
hogy ezeken a helyeken maradjon mindig kortársai közelében, 
amennyiben lehetősége van, kerülje a bajt. Bármilyen konfliktus 
esetén azonnal szóljon a felügyelő tanárnak, kérjen segítséget! 

• Fontos, hogy tanévkezdéskor is beszélgessünk sokat gyermekeink-
kel, bátorítsuk őket arra, hogy osszák meg velünk problémáikat, 
amelyek megoldásában talán segíteni is tudunk. Ha nehézség 
adódik, ne hagyjuk, hogy az súlyosabbá váljon, elmérgesedjen. 
Szükség esetén azonnal jelezzünk a tanárok,  
pedagógusok felé.  

• Biztassuk csemetéinket arra, hogy esetleges konf-
liktusaikat ne tettleg, inkább ésszel rendezzék.

• Sok gyermek számára az iskolakezdés az első 
olyan alkalom, amikor felügyelet nélkül, egyedül 
fog közlekedni, így óhatatlanul kapcsolatba kerül 
majd másokkal is. Tudatosítsuk benne, hogy lehe-
tőség szerint idegenekkel ne álljon szóba. Idegen 
személy az: aki nem családtag, akit név szerint 
nem ismer, akivel neki, valamint családjának 
nincs állandó kapcsolata.   

• Bízzunk az egyenruhában! Gyermekeink számára 
hangsúlyozzuk, hogy baj esetén az egyenruhás 
rendőrtől mindig bátran kérhetnek segítséget.

• Érdemes a szülők mobilszámát a gyerekek emlé-
kezetében rögzíteni, valamint egy papírra felje-
gyezve zsebében, táskájában elhelyezni.

(forrás: BRFK)

Tájékoztató a Ferencvárosi Iskolakezdési Támogatásról
Ferencváros Önkormányzata – sok más kedvezmény biztosítása 
mellett – a 2014-ben bevezetett iskolakezdési támogatással is 
segítséget kíván nyújtani a családok kiadásainak viseléséhez. 
A törvényes képviselő kérelemére Ferencvárosi Iskolakezdési 
Támogatást nyújt a gyermekét egyedül nevelő szülő, a három- 
vagy többgyermekes, illetve a tartósan beteg gyermeket nevelő 
családok nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás), 
IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Fe-
rencvárosban tartózkodó tanulói részére. 

A támogatás összege: tanulónként 3000 Ft. 
A kérelem benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családtagjainak lak-
címigazolvány-másolatát, valamint az oktatási intézmény által 
kiállított tanulói jogviszony igazolását a 2016/2017. tanévről.

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgála-
tain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról az alábbi 
útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/
Humánszolgáltatási Iroda/Eseti támogatási Csoport. 

A kérelem benyújtható postai úton, valamint személyesen a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 14., Len-
hossék u. 24–28., Toronyház u. 3/B, Ecseri út 19. 

További információ kérhető:
Személyesen: a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 
24–28., ügyfélfogadás: hétfő: 8–18, kedd, szerda, csütörtök: 
8–16, péntek 8–12 óra)
06/1/215-1077/459-as telefonszámon, 
humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen.

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

Nehezen kelő gyermek

– Nem tarthatná meg azt a fránya irodalomórát a Ferikém 
szobájában, Joli néni?!
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Károli Emlékérmet kapott Ferencváros
A Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 5-i tanév-
nyitóján adták át a Ferencváros Önkormányzatának adomá-
nyozott elismerést. 

Istentisztelettel egybekötött ünnepélyes  
tanévnyitót tartott az egyetem a Városlige-
ti fasori református templomban, ahol az  
intézményi karok és az egyetem szenátusa 
által adományozott elismeréseket is átad-
ták. A ceremónián jelen volt Rétvári Bence 
államtitkár, az egyetem korábbi főtitkára, 
valamint az intézmény vezetői, köztük Balla 
Péter rektor is.

Balla Péter beszédében arra is kitért, hogy 
a nemrégiben befejeződött riói olimpiai já-
tékokon négy diákjuk vett részt, közülük 
ketten – Szilágyi Áron és Szabó Gabriella – 
aranyéremmel tértek haza. Az olimpikonok-
nak távollétükben is nagy tapssal gratulált 
a hallgatóság.

Ezt követően adták át a Károli Emlékérmet 
és a többi kitüntetést. Ferencvárost a Ráday 
utcában működő Hittudományi Kar terjesz-
tette fel az elismerésre, majd az egyetem 
szenátusa döntött az adományozásról. A díjat 
az önkormányzat nevében Bácskai János 
polgármester vette át. A rektor laudációjában 
kiemelte az egyetem és a IX. kerület hagyo-

mányosan szoros kap-
csolatát, amely Bácskai 
János hivatalba lépése 
óta tovább erősödött, 
közvetlenebbé vált. 
Példaként említette, 
hogy a városrész „re-
formátus negyedében” 
található kar és az ön-
kormányzat közösen 
helyezte el 2015-ben 
Ballagi Mór-emléktáb-
láját a Kinizsi utcában, 
valamint hogy a kerület 
anyagilag is támogatta 
a teológustalálkozót. A számos közvetett 
és közvetlen segítségnyújtást figyelembe 
véve döntött úgy a felsőoktatási intézmény 
vezetése, hogy a karnak otthont adó kerü-
letnek, Ferencvárosnak Károli Emlékérmet 
adományoz.

Az emlékérem – évente egy – azoknak  
a természetes és jogi személyeknek adható, 
akik kiemelkedő módon segítették az egye-

tem oktató-kutató tevékenységét, hozzájá-
rultak az intézmény fejlődéséhez, hazai és 
külföldi elismertségének növeléséhez, akik 
jelentős szerepet töltöttek be az egyetem 
társadalmi, tudományos kapcsolatrendsze-
rének fejlesztésében, illetve kiemelkedően 
ápolták az egyetem névadójának örökségét. 

M. K.

AKTUÁLIS

Búcsú Oláh Jánostól
Életének 74. évében, július 25-én elhunyt Oláh János József Attila- és Babérkoszorú díjas író, költő, a Ferencvárosban 
működő Magyar Napló főszerkesztője.

Oláh János 1942-ben született Nagyberkiben, első versei már tizen-
éves korában megjelentek. Ferencvároshoz rengeteg szállal kötődött: 
a IX. kerületi Képzőművészeti Gimnáziumban érettségizett, majd 
az ELTE BTK-n diplomázott. Egyetemi évei alatt a Ráday Kol-
légiumban lakott, itt szerzett élményei hatására írta meg az egyik 
első magyar abszurd drámát Kenyérpusztítók 
címmel. (Felolvasószínházi változatát tavaly 
láthatta a közönség a Pinceszínházban, Lázár 
Balázs rendezésében.)

Pályája a legendás Kilencek alkotócsoport 
Elérhetetlen föld című antológiájával kezdő-
dött. Az egy évvel később elindított Kísérlet 
című irodalmi lapjukat elkobozták, bezúzták. 
Ezután – politikai konfliktusok miatt – el-
vesztette népművelői állását, és húsz éven át 
cselgáncsedzőként dolgozott. Könyvei csak 
az Illés Endre vezette Szépirodalmi Könyv-
kiadóban jelenhettek meg. 

A rendszerváltozás után előbb a Remetei 
Kéziratok alapító-szerkesztője, majd 1994-től 
a ferencvárosi székhelyű, a kortárs magyar 
irodalom meghatározó és számos tehetséget 
felkaroló lapjának és kiadójának, a Magyar 
Naplónak vezetőjeként is egyetemes érté-
keket mentett és hozott létre. Az év versei, 
Az év novellái című antológiasorozat és a 
Versmaraton kezdeményezője, mely tavaly 

ferencvárosi helyszínnel is bővült. A Magyar Napló és Ferencváros 
Önkormányzata közötti sikeres együttműködés részeként a lap 
számos IX. kerületi iskolában tartott rendhagyó irodalomórákat.  
A Pinceszínházban egy éve sikeres irodalmi sorozat indult a két 
kerületi kiadó részvételével, Magyar Napló-Széphalom Estek cím-

mel, melynek Oláh János elindítója és részt 
vevője is volt.

Oláh János a Magyar Művészeti Akadé-
mia és a Magyar Írószövetség tagja volt, sok 
műfajú, kiemelkedő tehetségű, nagy mun- 
kabírású, koncepciózus alkotó, aki az elmúlt 
évtizedek magyar irodalmi életének szerve-
zőjeként is fontos szerepet töltött be és bizo-
nyította közösségi elkötelezettségét. Felesége 
Mezey Katalin Kossuth-díjas író, költő, aki 
a kerület kulturális életében végzett aktív 
munkájáért 2014-ben megkapta Ferencváros 
József Attila Díját. Három gyermekük szintén 
alkotóművész.

Temetésén, augusztus 16-án a Farkasréti 
temetőben mások mellett Fekete György, az 
MMA elnöke; Lezsák Sándor író, költő, az 
Országgyűlés alelnöke; Jókai Anna író és 
Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség 
elnöke búcsúztatta. Hiánya pótolhatatlan lesz. 
Irodalmi öröksége felbecsülhetetlen, példaér-
tékű, nemzedékekre kiható munkásság.
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Tárt karokkal  
várjuk az olimpiát
Megtartotta szeptember 1-jén első őszi ülését a képviselő-
testület. A hét, nyilvánosan tárgyalt napirendi pont között 
szerepelt az Olimpiai garanciavállalás című előterjesztés is.

Amint az köztudott, hazánk pályázott a 2024-es olimpia és 
paralimpia megrendezésére. Az ötkarikás játékok fő helyszíne a 
IX. kerületben lenne, itt valósulna meg többek közt az olimpiai 
stadion és az olimpiai falu is. 2016 júniusában Budapest eljutott a 
kandidálási folyamat második – középső – szakaszába, melynek 
egyik fő feladata a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által megköve-
telt, létesítményeket és földterületeket érintő garanciák beszerzése. 

Fürjes Balázs kormánybiztos, az olimpiai pályázat elnöke  
augusztus 29-én kelt levelébe felkérte Ferencváros Önkormányzatát, 
hogy hagyja jóvá a megküldött ideiglenes és állandó helyszínekre 
vonatkozó földhasználati garancialeveleket. A testületi ülésen meg-
jelent és rövid prezentációval érvelt az előterjesztés megszavazása 
mellett Schneller Domonkos, aki Fürjes Balázs kabinetfőnöke és 
a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. 
stratégiai főigazgatója, valamint Bernáth Lajos, a Budapest 2024 
Nonprofit Zrt. jogi referense. A végül nagy többséggel (14 igen,  
2 nem, 0 tartózkodás) megszavazott határozati javaslat értelmében 
a képviselő-testület támogatását adta a tervezett 2024-es budapesti 
nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezéséhez, valamint 
jóváhagyta a területét érintő ideiglenes és állandó helyszínekre 
vonatkozó földhasználati garanciákat. 

Az ideiglenes földhasználati garanciával az önkormányzat arra 
vállal kötelezettséget, hogy az érintett területeket – meghatározott 
díj ellenében – az Olimpiai Szervező Bizottság használatába adja. 
Ezekben az esetekben a kötelezettségvállalás csak egy időleges 
bérleti jogviszonyt, használatot biztosít. Az állandó létesítményekre 
vonatkozó földhasználati garanciák esetében az a koncepció, hogy 
minden beruházás, ami az olimpiai létesítményekhez kapcsolódik, 
az az állami büdzsét terheli, tehát ezeket a földterületeket a Magyar 

Állam megveszi. A garanciában az önkormányzat arra vállal köte-
lezettséget, hogy ha Budapest megnyeri a rendezési jogot, akkor 
ezeket – később tisztázandó szerződéses feltételekkel – az állam 
rendelkezésére bocsátja. 

A garancialevelekben foglalt kötelezettségvállalás kizárólag akkor 
hatályos, ha Budapest kapja meg az olimpia játékok rendezésének 
jogát.                  V. L.

AKTUÁLIS

0670 775 5701      WWW.OPTIRON.HU

OPTIRON NAPOK
Szeptember 14-16. között minden új  
komplett szemüveg készítése esetén 

40% kedvezményt biztosítunk  
az Essilor márkázott lencséi árából, valamint a  
megjelölt keretekbol 20-30-40% kedvezményt.

Az ajánlat minden, az Essilor nagy katalógusában szereplő lencsére vonatkozik és új keret vásárlása  
esetén érvényes. A 20-30-40% kedvezmény a megjelölt szemüvegkeretekre vonatkozik komplett szemü- 
veg rendelésekor. Az Essilor lencsék és a keret kedvezménye összevonható. A szemüveg rendeléséhez  
elfogadunk hozott felírást, vagy van lehetőség látásvizsgálatra előjegyzés alapján: 06 70 7755 701

MÉdIAFAlu
SAJTóKÖZPONT

Közvetítő KözpONt

BUDAPEST X-PARK

KONGRESSZUSI 
KÖZPONT

ATLÉTIKAI 
STADION

OlIMpIAI FAlu

BUDAPESTI 
TENISZKÖZPONT
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Több ezren látogattak ki a Bakáts Fesztre
Zajos sikerrel zajlott az augusztus 25–28. között megrendezett Bakáts Feszt, Ferencváros legújabb és legnagyobb fesz-
tiválja. Az esti telt házas előadások mellett lecsófőző verseny, gyermekprogramok és dzsesszkoncertek színesítették a 
rendezvény programját. A Bakáts utcában berendezett „Borutcában” pedig kiváló borokat, pálinkákat, édességeket és 
sajtkülönlegességeket kínáltak az esemény teljes ideje alatt.

A Carmina Burana előadásával vette kezdetét a négynapos Bakáts 
Feszt. Carl Orff nagyszabású kantátáját Strausz Kálmán vezényleté-
vel a MÁV Szimfonikus Zenekar adta elő a Magyar Állami Opera-
ház szólistái, valamint a Budapesti Stúdió Kórus közreműködésével. 
A nyitókoncertre olyan nagy volt az érdeklődés, hogy az előadás 
előtt a nézőteret bővíteni kellett. A kultúrabarátokat a rendezvény 
háziasszonya, a 9.tv főszerkesztője, Oláh Olívia köszöntötte, majd 
Bácskai János mondta el megnyitóbeszédét. Ferencváros polgármes-
tere a helyszín történelmének 
ismertetésével érzékeltette a 
Bakáts tér Budapest köz- és 
hitéletében, kultúrájában el-
foglalt előkelő helyét, majd a 
Carmina Burana bordalából 
vett idézettel kívánt jó szóra-
kozást és tartalmas időtöltést 
az esemény látogatóinak. 

A második napon az abszurd 
humor kedvelői Laár Andrást, 
a L’art pour L’art Társulat Be-
senyő Pista bácsiját láthatták 
a színpadon, aki a már jól 
ismert karaktereit (a Költőt 
és Edebede bácsit) is megje-
lenítette produkciójában. A 
Talamba ütőegyüttes jóvol-
tából a ritmusok szerelmesei 
virtuális világkörüli utazásra 
indulhattak, este pedig a Ma-
gyar Állami Népi Együttes 
mutatta be a Keleti-Kárpátok-
ban és a Kárpátalján élő népek sokszínű kultúráját. A produkció 
olyannyira magával ragadta a közönséget, hogy együtt énekeltek 
a művészekkel, a műsor végén pedig szűnni nem akaró tapssal 
jutalmazták a fellépőket. A bemutató előtt Ferencváros kárpátaljai 
testvérvárosa, Beregszász polgármestere tartott köszöntőbeszédet. 
Babják Zoltán kiemelte: miközben Ukrajna keleti végén háború 
dúl, az ország nyugati részén, Kárpátalján csodálatos interetnikus 
harmónia tapasztalható. Hozzátette, az előadás is azt bizonyítja, 

hogy az ott élő magyarok, ukránok, oroszok, ruszinok, huculok, 
zsidók és romák jól megférnek egymás mellett, hiszen közösek az 
érdekek, melyek összekötik őket a hétköznapokban. A városvezető 
végezetül köszönetet mondott a Beregszász és Ferencváros közti 
érzelemgazdag, egymást erősítő együttműködésért.

Szombat délelőtt meseelőadás várta a gyermekeket, majd meg-
kezdődött a negyedik Ferencvárosi Lecsófőző Bajnokság és Lecsó-
kóstoló, amelyen 13 csapat versengett, a látogatók pedig hosszú 

sorokban álltak, hogy megkóstolják a 
bográcsban főtt étkeket. A IX. kerületi 
intézmények, civil szervezetek, vala-
mint Ferencváros testvértelepülései ál-
tal alkotott csapatok közül a FEV IX. 
Zrt. főztje bizonyult a legfinomabbnak, 
azonban a rangos gasztronómiai szak-
emberekből álló zsűritől valamennyi 
induló csapat kapott elismerést. Kora 
este Berecz András lépett színpadra, 
hogy meséivel, tréfáival és pikáns hu-
morával szórakoztassa a nézőket – a 
hatás természetesen nem maradt el. Ezt 
követően a balkáni népzene világszín-
vonalú hazai képviselője, a Söndörgő 
zenekar érkezett, hogy páratlan hang-
szeres tudásukkal és magával ragadó 
előadásmódjukkal elvarázsolják a 
Bakáts Feszt közönségét.

A programsorozat fináléja a vasárnap 
esti Operagála volt, melyen Puccini, 
Rossini, Verdi, Wagner, Saint-Saëns, 
valamint Erkel Ferenc operáiból hang-

zottak el részletek Kolonits Klára, Wiedemann Bernadett, Boncsér 
Gergely és Perencz Béla, a Magyar Állami Operaház énekeseinek 
előadásában. A Concerto Budapest szimfonikus zenekart Kovács 
János vezényelte.

A négynapos rendezvényen a Bakáts utcai Jazz színpad is izgalmas 
koncertekkel várta a műfaj kedvelőit. Fellépett a Junior Prima díjas 
billentyűs, Oláh Dezső, a Kinczel Trió, az ifjú dzsessz-zongorista, 
Balogh Tamás és zenekara, valamint Pátkai Rozina is.

Operagála

Carmina Burana
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Kiszínezték a Boráros teret
Minden nagyvárosban megfigyelhető, hogy számos köztere szürke és elidegenítő, amit így nehéz szeretni, óvni. ez hosz-
szú távon leépüléshez, elhasználódáshoz vezet, végül a terek elvesztik közösségi funkcióikat. A városban szinte kizárólag 
reklámok színesítik a környezetet, ami semmiképpen sem nevezhető előremutatónak. ezen kíván változtatni a Színes 
város Csoport, melynek közreműködésével most a Boráros tér lett színesebb.

A Színes Város civil kezdeményezés 2008-ban indult, és mun-
kájuknak köszönhetően eddig több mint 20 ezer négyzetméter 
falfelület kapott művészi dizájnt. Az alapgondolat a magyar szár-
mazású művész, Victor Vasarely 1983-ben megjelent koncepciójára 
épül, melynek lényege, hogy a művészet vonuljon ki az utcára, az 
emberek ne csak a galériákban találkozhassanak képzőművészeti 
alkotásokkal.

A Boráros tér kiválasztásakor elsődleges szempont volt, hogy olyan 
területet keressenek, ahol nagy a gyalogosforgalom, és hogy az elha-
ladók végre szívesen nézzenek fel, öröm legyen ott közlekedniük. A 
240 négyzetméter nagyságú Boráros téri projekt 5 nap alatt készült 
el 80 liter festék felhasználásával. A kivitelezésben három alkotó 
működött közre, a terveket Benkő Katalin képzőművész készítette.

M. K.

Romák koncerteztek a beteg kisfiúért
példás összefogás, önzetlen segítőszándék és vérpezsdítő dallamok. ezeket élhette át az, aki jegyet váltott a jótékonysá-
gi Roma Sztárgálára. A gerincvelői eredetű izomsorvadás (SMA) legsúlyosabb, 1-es típusában szenvedő dunaszekcsői 
Milaskics Richárd történetéről a főszervező a televízióból értesült, majd pillanatok alatt összetrombitálta barátait, hogy 
segíthessenek a kétségbeejtő helyzetben lévő gyermeknek.

– A beteg kisfiút édesanyja és nagyanyja 
elhagyta, jelenleg édesapja és nagyapja gon-
dozza egy romos házban – mesélt Ricsikéről 
Csanya Tibor főszervező, a Bescart Trió 
vezetője, aki együttesével személyesen is 
meglátogatta a tévéből megismert családot. 
A gyógyíthatatlannak titulált kisfiú egyálta-
lán nem tud önállóan mozogni, rendszeresen 
tornásztatni, etetni és gyakran lélegeztetni is 
kell. Napi 24 órás felügyeletet igényel, amit 
az őt nevelő két férfi egymást váltva végez. 
A családnak elfogytak a tartalé-
kai, az orvosi kezeléseket nem 
tudják finanszírozni, miközben 
állapota kezd kritikussá válni.

– Úgy éreztem, a három és 
fél éves kisfiú megérdemel egy 
esélyt az élettől, ezért – bár soha 
nem csináltam még ilyet – jó-
tékonysági koncertet szervez-
tem. Meghívtam zenész bará-
taimat, testvéreimet, akik első 
szóra igent mondtak – mesélte 
el Csanya Tibor. Az FMK nagy-
termében megtartott sztárgálára 
2500 forintért lehetett belépőt 
váltani, aki pedig nem tudott el-
jönni, 1000 forintos támogatói 

jeggyel segíthette a nemes ügyet. A vendé-
gek adományokat is hozhattak a koncertre: 
pelenka, bébiétel, tartós élelmiszer, tűzifa 
és aggregátor – ezekre van most a legna-
gyobb szüksége a családnak. Az esten Bangó 
Margit, Mohamed Fatima, Emilio, Kökény 
Attila, a Szilvási Gipsy Folk Band, Gáspár 
Győző és a Bescart Trió lépett színpadra. A 
koncert végén a szervezők átadták az össze-
gyűlt, több mint negyedmillió forintnyi fel-
ajánlást az első sorban ülő gondviselőknek.

A jótékonysági koncert megszervezésében 
a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat is segítette a muzsikust, Ferenc-
város Önkormányzata pedig azzal járult 
hozzá az eseményhez, hogy ingyen bocsáj-
totta használatra az FMK színháztermét. 
Tar József, a roma önkormányzat elnöke 
arról tájékoztatott, megnyerték az ügynek a 
Magyarországi Roma Galéria Egyesületet is, 
amelyen keresztül hivatalosan gyűjthették az 
adományokat. – A romákra inkább a széthú-

zás jellemző, de most megmutatták: 
ha segítségről van szó, képesek ösz-
szetartani – tette hozzá.

A gerincvelői eredetű izomsorva-
dás 2-es és 3-as típusára már létezik 
orvosság, Ricsike viszont az SMA 
1-es típusában szenved, amire még 
folyik a gyógyszerfejlesztés. Felépü-
lésére tehát kevés az esély, a család 
mégis szilárdan hisz gyógyulásában. 
Édesapja OKJ-s ápolói tanfolyamot 
is elvégzett, hogy szakszerűen lát-
hassa el fiát, kezelhesse az infúziót 
és a lélegeztetőgépet. A fiú nemrég 
elkezdte mozgatni a kezeit, ami újabb 
erőt adott a folytatáshoz.

T. D.
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Ferencváros Önkormányzatának Város-
fejlesztési, Városgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Bizottsága díjmentes ve-
szélyeshulladék-gyűjtési akciót hirdet  
2016. szeptember 17-én, szombaton 
9.00–13.00 óra között.
Helyszínek:
• Napfény utca (Lidl áruház előtt)
• Bakáts tér (Polgármesteri Hivatal épülete 

előtt)
• Kerekerdő park (a park Márton utcai 

oldalán)

A háztartásban feleslegessé váló alábbi 
hulladékokat gyűjtjük:

• elem, akkumulátor
• elektronikai hulladék
• festékpatronok és -kazetták
• fénycső, villanykörte
• lejárt szavatosságú gyógyszer
• növényvédő szer
• festékes, hígítós doboz, rongy 
• fáradt olaj
• használt étolaj
• tisztítószerek, dezodoros flakonok
• oldószerek 
• ragasztómaradékok
• levegőszűrő; olajszűrő
• savak, lúgok, vegyes laborvegyszerek

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

AZ AKCIó KIZÁRóLAG FERENC-
vÁROSI lAKOSOK SzÁMÁRA, HÁz-
tARtÁSI MeNNYISÉG ÁtvÉtelÉ-
RE VONATKOZIK! 

A következő veszélyeshulladék-gyűjtés 
időpontja: 2016. november 26., szombat 

VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTÉS

Autómentes napi 
Bolhapiac
Helyszín: Napfény utcai áruházak előtti 
terület.
Időpont: 2016. szeptember 17., 
  szombat 9–13 óráig

Várjuk mindazokat, akik megunt, régi ház-
tartási eszközeiket, könyveiket, ruháikat, 
játékaikat vagy bármely használati tárgyu-
kat szeretnék ily módon értékesíteni, illetve 
elcserélni.

Jelentkezés a 217-1725-ös telefonszámon 
vagy a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu 
e-mail címen szeptember 14-én, szerdán 
12 óráig.

Az asztalok korlátozott mennyisége miatt 
csak az első 20 jelentkezőnek tudjuk bizto-
sítani a helyeket érkezési sorrendben, kizá-
rólag előzetes regisztráció alapján.

Csak IX. kerületi lakosok vehetik igénybe, 
lakcímkártya bemutatásával!

Eső esetén az Autómentes napi rendez-
vényt a Toronyház u. 3/B sz. alatti Közös-
ségi Házban rendezzük meg, azonban a 
bolhapiac ez esetben elmarad!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Ferencváros Önkormányzata

Autómentes Nap  
a József Attila-lakótelepen
Szeptember 17-én, szombaton 9–13 óráig a Napfény utca a gyalogosoké!

Színpad:

9.00 Zenés kutyashow
9.30 ZumParadise

10.00 Ír sztepptánc
10.30 Strokes együttes

11.00 Óriásbuborékshow
11:45 Sajó Ákos, a RÖNK elnökének köszöntője

12:00 Budapest Voices-koncert

EgéSz napoS programok:

Bolhapiac
Dluhopolszky László karikaturista

Ingyenes lufihajtogatás
Kreatív ruhatervező foglalkozás

Madarász foglalkozás
Mobil KRESZ-park

Óriásfog
Öko-kézműveskedés

Szektorlabda (verseny gombfoci) bemutató
Szódásinas-képzés

TRX bemutató — használd a tested a gépek helyett!
Ugrálóvár

Veszélyeshulladék-gyűjtés

A rendezvényen A részvétel ingyenes! 

Eső esetén a színpadi programok a Közösségi Házban  
(Toronyház u. 3/B) kerülnek megrendezésre!



Ferencváros 9KÖZÖSSég

APRÓHIRDETÉS

A modern hallókészülékek 
feltűnésmentes megoldást nyújtanak:

Vizsgáltassa meg hallását ingyenesen, 
és együtt elérjük, hogy ismét jól halljon!

* Az ajánlat jelen hirdetés felmutatása esetén érvényes, 
   a részletekről érdeklődjön fenti elérhetőségeinken.

www.victofon.hu

A fül formájához igazodva kényelmes viseletet jelentenek.

A televízió és a mobiltelefon használatát is megkönnyítik.

Kezelésük könnyen elsajátítható.

Ön szerint 
   visel hallókészüléket 
    a hölgy?

Tudta?
Ft

/d
b*

Hallókészülék 
elem kupon

Ajándék sütőkesztyű 
ingyenes hallás-
vizsgálat esetén*

Bejelentkezés:
06-1/323-0878 • 06-80/204-567 
(ingyenesen hívható)

1096 Budapest, Telepy u. 18.
TELEPY UTCAI HALLÁSVIZSGÁLÓ

Kutyát tartani csak felelősen lehet
egy nap a kutyákért címmel rendeztek szabadidős napot a lurdy Ház parkolójában. A felelős és kulturált állattartás 
népszerűsítésének érdekében elindított zoodom dog day kutyatartási tanácsokkal, szépségversennyel és ügyességi 
vetélkedővel várta a ferencvárosi gazdikat. A rendezvényre kilátogatók ingyenesen nevezhettek kutyaszépségversenyre, 
táplálkozási, kutyakozmetikai tanácsokat és oktatási-nevelési tippeket kaphattak, illetve adakozhattak a West Highland 
White terrier fajtamentők javára. 

Az eseményt megnyitó Zombory Miklós al-
polgármester – a kutyás nap fővédnökeként 
– arról beszélt, azt természetesnek vesszük, 
hogy a kutya az ember legjobb barátja, de 
arra is törekednünk kell, hogy az ember is 
a kutya legjobb barátja legyen. A kutyának 
ugyanis sokat köszönhetünk, hiszen meg-
véd minket és tulajdonunkat, életet ment, 
keményen dolgozik, játszik velünk, segíti a 
fogyatékkal élőket, sokaknak pedig az egyet-
len társat jelenti. Felhívta a figyelmet arra is: 
fontos, hogy életkörülményeinknek megfele-
lő ebet válasszunk, és jól gondoljuk át, hogy 
belefér-e az életünkbe egy új társ. – Hiszen 
kutyát egy életre választunk, ami a sok öröm 
mellett felelősséget, kötelezettséget és terhe-
ket is jelent – tette hozzá Zombory Miklós. 
Az alpolgármester azt is megemlítette, az 
önkormányzat felelős állattartást támoga-
tó programjának részeként új kutyafuttatók 
épülnek a kerületben, legközelebb a Nehru 
parton nyílik ilyen. Ferencváros a kutyák 
ingyenes – állatorvos általi – mikrochipes 
megjelölésével és kutyaürülék-gyűjtőzacskók 
osztásával is segíti a gazdikat. Az önkormányzat a kulturált kutya-
tartásért tevékenykedő Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi 
Civil Szervezetét is támogatja, idén őket tüntette ki a Ferencváros 
Schmidt Egon Díjával. 

– A kutyatartással kapcsolatban ma is a kutyapiszok jelenti a 
legnagyobb problémát – tájékoztatott a főszervező, Czipula Zoltán.  
A Zoodom Hungary Kft. üzletkoordinátora szerint a szemlélet-
váltásra kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen míg a saját 
kertjében senki sem hagyja, hogy egy percig is kutyapiszok ék-
telenkedjen, addig közterületen jóval kevesebben takarítják el az 
ürüléket. Érdemes elgondolkodni rajta, hogy az, aki nem tartja be 
a szabályokat, a többi kutyás ellen is vét. Az szintén gond lehet, ha 
valaki nem megfelelő ebet választ társául. A szakember úgy véli, 
lakásban eleve nem ajánlott nagy testű kutyát tartani, de ha már 
van, naponta 2–3-szor le kell vinni mozogni. A főszervező hangsú-
lyozta, a városi kutyatartás egyik legjobb iránya a Budapest egy-két 
kerületében már működő kutyajátszóterek elterjesztése lenne, ahol 
akadálypályák segítségével megoldható az ebek átmozgatása és 
oktatása. A ferencvárosiak is élvezhetik ennek előnyét, ha – a tervek 
szerint – megújula Lurdy Ház melletti kutyafutattó.

T. D.

Nyugdíjas kisegítőt keresek kisebb csomagok szállítására a Bakáts 
tér környékén. Autót adok. 06/20/949-5848.

Ingatlanirodánk eladó lakásokat/házakat keres ügyfeleinek. 
Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. 
Ismerősének lakása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! 
Laurus.ingatlan.com, 06/20/9600-600
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Cél a négy közé jutás
Nyílt napot tartott a Ferencváros jégkorongszakosztálya a 
Pesterzsébeti Jégcsarnokban. A szezonnyitón közös, nyilvános 
edzést tartott a felnőtt és az ifjúsági csapat, a szurkolók pedig 
találkozhattak a Fradi hokisaival.

A közönségtalálkozó után Greg Lindqvist vezetőedző beszélt az együt-
tes előtt álló feladatokról. Azt is elmondta, nagy változások történtek a 
gárdánál, tizenhárom új játékos érkezett a zöld-fehérekhez. Sok fiatal is 
felkerült a felnőttkeretbe, nekik még szokniuk kell az élvonal tempóját.

A lapzártánk után kezdődött 2016/2017-es MOL-ligában tizenegy csapat 
küzd a pontokért, közülük nyolc jut be a rájátszásba. A szakosztályvezetés 
célja a hatodik hely megszerzése, de a játékosok ennél jobb eredményt 
szeretnének elérni: be akarnak kerülni a legjobb négy közé. A svéd szak-
ember szerint még soha nem volt ilyen erős a bajnokság, amelyben a hét 
magyar csapat mellett három romániai és egy szerb együttes szerepel.

(m)

Bajnoki címekre vágynak
A kézilabda régóta az egyik kiemelt sportág a Ferencvárosnál. 
Ezért figyelemre méltó mindaz, ami elhangzott a szezon kezdetét 
megelőző sajtótájékoztatón, melynek most először a Groupama 
Aréna adott otthont.

A klub számára fontos a kézilabda, ennek megfelelően elvárásai vannak 
a szakosztályokkal szemben. A női csapatról szólva Nyíri Zsolt, az FTC 
operatív igazgatója elmondta: itthon a bajnoki és a Magyar Kupa-döntőbe 
jutás a cél, míg nemzetközi porondon a Bajnokok Ligájában a nyolc közé 
kerülést várják Elek Gábor együttesétől, amely remek játékosokkal erő-
södött az utóbbi hónapokban. Természetesen nagyon örülne az egyesület 
vezetése és minden szurkoló, ha a hazai megmérettetéseken a Fradié lenne 
a végső győzelem, valamint a BL-ben egy fantasztikus teljesítménnyel 
kiharcolnák a lányok a Final Fourba jutást.

A férficsapat régen szerepelt már az élvonalban. Az FTC-nél stratégiai 
döntés született: a klubvezetés szeretné, ha ismét az első osztályban ját-
szana az együttes. A szponzoroknak is köszönhetően most minden adott 

ahhoz, hogy egy újabb fokot lépjen feljebb a Fradi a dobogón, és az NB I/B Keleti csoportját megnyerve egy év múlva a legjobbak között 
játszhasson. Ennek érdekében nyáron tíz, NB I-es tapasztalattal rendelkező kézilabdázót szerződtetett a Ferencváros.

Jeney Zsolt Ákos, a szakosztály elnöke azt hangsúlyozta, a fővárosban nagy érdeklődés van férfi kézilabda iránt, és ezt az FTC szeret-
né kiszolgálni úgy, hogy egyúttal egy erős bázist is teremt Budapesten. A cél az, hogy néhány év múlva jórészt ferencvárosi játékosok 
alkossák az élvonalbeli csapatot. Ehhez jó alapot teremthet a juniorgárda, amely a legutóbbi évadban megnyerte a felnőtt NB II-ben a 
Déli csoportot.

Az új idényt a férfiak lapzártánk után, Kecskeméten kezdték meg, míg a hölgyek szeptember 17-én, Budaörsön küzdenek először a 
bajnoki pontokért. Az Elek Gyula Aréna felújítása miatt az első két otthoni mérkőzésének pályaválasztói jogát felcserélte a Fradi aktuális 
ellenfelével. Az urak első két hazai meccsüket a legendás „faházban”, a régi csarnokban játsszák. A megújuló, Kőbányai úti létesítmény-
ben Elek Gábor gárdája október 11-én, Adorján Gábor együttese pedig október 15-én fogadhatja először riválisát.

(M. S.)

Három fradista a paralimpián
Szeptember 7-én egy látványos nyitóünnepséggel kezdő-
dött meg Rio de Janeiróban a XV. paralimpia, a fogya-
tékkal élők legnagyobb sporteseménye. A játékokon 
165 ország több mint négyezer sportolója versenyez 22 
sportágban. A magyar indulók negyvenhárman vannak, 
közülük hárman a Ferencvárosi TC-t képviselik.

Már a versenyek előtt komoly feladata volt az egyik ferencvárosi 
sportolónak. A megnyitón a hetedik paralimpiáján részt vevő 
úszó, Ráczkó Gitta (képünkön) vitte a magyar zászlót. A kiváló 
sportember háromszor lett bronzérmes 100 méteres mellúszásban 
az SB5 kategóriában: Atlantában, Athénban és Pekingben állha-
tott fel a dobogó harmadik fokára. Gitta az 1996-os paralimpián, 
Atlantában bajnoki címet szerzett a 4x50 méteres vegyes váltó 
tagjaként az S1-6 kategóriában.  

A szintén a Fradi színeiben induló sportoló, Engelhardt Katalin 
ugyancsak hetedik alkalommal szerepel paralimpián. Neki mind-
három éremfajtából van a gyűjteményében. 50 méteres pillangó-
úszásban az S6 kategóriában ezüstöt szerzett Barcelonában, az 
S5 kategóriában pedig bronzot vehetett át Atlantában, Sydneyben 
és Athénban. Az atlantai játékokon harmadik lett a 200 méteres 
vegyes úszásban (SM5), és tagja volt az aranyérmes 4x50 méteres vegyes váltónak (S1-6) is.

Az erőemelő Sas Sándor is rutinos paralimpikon, ő negyedszer indul a játékokon. Tavaly az egri Európa-bajnokságon második volt, 
míg az idei riói világkupát megnyerte. Bár rendkívül erős a mezőny, Brazíliában szeretne csatlakozni a paralimpiai érmesek táborához.

(M. S.)

Dél-Koreából az Üllői útra
Története során számos külföldi labdarúgó szerepelt már a Ferencvárosban, jó néhány ország 
képviseletében. Dél-koreai futballistája azonban eddig nem volt a Fradinak, ám 2016 augusz-
tusának vége óta már van: Rju Szung Vo személyében egy 22 éves támadó középpályás csatla-
kozott a zöld-fehérekhez.

A dél-koreai ifjú szülővárosában, Kimhében kezdett futballozni, majd a szöuli Csung Ang egyetemre járt, és 
ott is játszott. Innen került első profi csapatához, a Dzsedzsu Unitedhez, amely a Koreai-szorosban található 
Dzsedzsu-szigetének képviselője a koreai ligában. Az egyszeres bajnok klubnál azonban alig néhány hetet 
töltött, mert kölcsönvette a német Bayer Leverkusen.

Rju ekkorra már nem volt ismeretlen a menedzserek előtt. A 2013-as U20-as világbajnokságon mind-
három csoportmérkőzésen kezdő volt, első két meccsén gólt is szerzett (az egyiket Portugália ellen), a 
nyolcaddöntőben és a negyeddöntőben sérülés miatt nem játszhatott.  

A fiatal koreai kétszer pályára is lépett a német élvonalban, majd miután szerződtette a Leverkusen, a 
gyógyszergyáriak kölcsönadták a másodosztályú Braunschweignek. Rju Szung Vo 16 meccsen szerepelt, a 
hatodik helyen végzett Eintrachtban és négy gólt lőtt. Visszakerült a Bayerhez, aztán néhány hónap múlva 
a szintén a Bundesliga II-ben játszó Bielefeldnek adták kölcsön, amely színeiben tavasszal tíz mérkőzésen 
lépett pályára.

A 172 cm magas, mozgékony játékos legutóbb a riói olimpián igazolta képességeit: Fiji ellen kezdőként mesterhármast ért el, a néme-
tekkel vívott meccsen csereként állt be, Mexikó és – a nyolcaddöntőben – Honduras ellen ismét kezdő volt. Rju Szung Vo a középpálya 
több posztján tud jól futballozni, de szívesen játszik árnyékéket is.

M. S.

Varsóba készül Nagy Dominik
Újabb magyar labdarúgó folytathatja pályafutását a lengyel bajnokságban. A tizenegyszeres bajnok, 2016-ban is arany-
érmes Legia Warszawa megegyezett a Ferencvárossal, hogy az utánpótlás-válogatott Nagy Dominik 2017-től a fehér-zöld-
fekete-piros színeket viselő klubnál játszik.

Az utóbbi években több válogatott magyar futballistát is igazoltak 
a lengyel élvonal csapatai. A bajnoki örökrangsorban negyedik 
Legia Warszawa tavaly nyáron szerezte meg a szerb–magyar kettős 
állampolgárságú Nikolics Nemanját, akivel nagyon elégedettek a 
fővárosiak, hiszen az 58 varsói találatból 28-at ő jegyzett, és ezzel 
gólkirály lett.

A Legia nemrég egy újabb magyar játékost szemelt ki. A lengyel 
címvédő felfigyelt a Ferencváros 21 éves középpályására, aki az 
előző idényben egyre jobb teljesítményt nyújtott a magyar bajnok-

csapatban. Nagy Dominik a Pécsi MFC színeiben mutatkozott be 
az NB I-ben, és 2013 nyarán került a Fradiba. Eleinte a második 
csapatban játszott, majd egyre többször kapott szerepet Thomas 
Doll gárdájában. Tavaly részt vett az U20-as világbajnokságon, 
idén tavasszal pedig szerződést hosszabbított a zöld-fehéreknél.

A Ferencváros és a Legia megállapodása szerint a lengyel klub-
nak 2017. február 1-jéig kell kifizetnie Nagy Dominik vételárát, a 
középpályás akkor költözhet Varsóba.

M. S.

A klubfutball jövője
A svájci Genfben rendezték meg az Európai Klubok Szövetsége 
(ECA) 17. közgyűlését. Az eseményen 153 egyesület képviselői 
vettek részt, az FTC részéről Orosz Pál vezérigazgató volt jelen. 
Az ülés fő témája a klubversenyek jövőbeli koncepciója volt. 
Szó esett arról is, hogy a nyári Európa-bajnokság kapcsán milyen 
összegek járnak a kluboknak, köztük a Fradinak.

Sesták távozott
A szlovák válogatott Stanislav Sesták tavaly nyáron érkezett a 
Ferencvároshoz. Összesen harminc mérkőzésen lépett pályára, 
ezeken tíz találatot jegyzett és ötször adott gólpasszt. Szerepelt 
hazája csapatában az idei Eb-n is. Az FTC szeptember első hetében 
közös megegyezéssel szerződést bontott a 33 éves támadóval.

 (m)

Röviden



Ferencváros12 IDŐSÜGY

Legyünk egységben önmagunkkal!
A teljesség felé idősügyi koncepció részeként tavasszal új programot indítottak az érdeklődők számára. A Belső érté-
keink nyomában – önismeret, személyiségfejlesztés címet viselő előadássorozat arra vállalkozik, hogy felfedeztesse a 
bennünk szunnyadó jó tulajdonságokat, segítsen megteremteni és fenntartani belső békénket. Az interaktív foglalkozás 
ezúttal az egység témája köré épült.

A minden hónap első keddjén jelentkező foglal-
kozásokat vezető Fried Zsófia személyiségtréner 
szerint a mai világ ritkán emlékeztet és bátorít arra, 
hogy a mindegyikünkben ott szunnyadó jó tulaj-
donságainkat használjuk. Amit viszont nem hasz-
nálunk, az feledésbe merül, és sokszor már el sem 
hisszük, hogy képesek vagyunk a békére, egymás 
tiszteletére. Pedig titkon minden ember arra vágyik, 
hogy megértsék, szeressék, elfogadják és tiszteljék.

A tréner ezúttal sem bölcsességeket nyilatkoztatott 
ki, helyette játékos feladatokon keresztül vezette rá 
a résztvevőket saját igazságaik felismerésére, akik 
személyes példáikon keresztül eszméltek rá hibás 
gondolkodási szokásaikra és fedezték fel értékeiket. 
– Ne csak beszéljünk az értékekről, hanem tegyük 
azokat életünk szerves részévé – szólította fel a 
jelenlévőket Fried Zsófia.

A foglalkozáson ezúttal az egységről beszélgettek a megjelentek, akik szerint a családi, a közösségi és a munkahelyi harmónia megte-
remtése mellett a legfontosabb, hogy az egyén mennyire van egységben önmagával. – Az egység az egyénekben és az egyének között, 
a csoportokban megnyilvánuló harmónia – magyarázta a tréner, aki szerint ahhoz, hogy valódi egység jöjjön létre, számos tulajdonság 
meglétére van szükség. Ilyen az empátia, a kompromisszumkészség, a tisztelet, a tolerancia, az alkalmazkodás, a bizalom vagy a közös cél. 

T. D.

A legjobb gyógymód, ha jóban vagyunk magunkkal
A teljesség felé idősügyi koncepció részeként szervezett Törődjön többet egészségével! című előadássorozat ősztől ismét 
havi rendszerességgel várja az érdeklődőket a Vámház körúti Parajdi Sópincében. A tiszta, száraz, csíramentes levegőjű 
helyiségben elhangzó előadások így nemcsak a szellemet pallérozzák, de a testet is karbantartják.

A szeptember 8-i rendezvényt az önkormányzat idősügyi refe-
rense, Szűcs Ágnes nyitotta meg, aki kifejezte abbéli örömét, 
hogy a terem teljesen megtelt, és a vártnál is többen jöttek el 
meghallgatni az előadást. Elmondta, a sópince felajánlásából a 
jelenlévők egy 5 kilogrammos sócsomagot kapnak, illetve hogy 
minden 60 év felettinek 10 százalékos vásárlási kedvezmény jár 
a pince termékeiből.

Bár Darnói Tibor holisztikus orvos előadásában elsősorban az 
időskori ortopédiai elváltozásokról esett szó, kiemelt hangsúlyt 
kapott a betegségek pszichoszomatikus, tehát lelki eredete, és az 
a szemlélet, hogy sokszor a betegségek maguk is a lélek problé-
máinak tünetei. Ezért ahhoz, hogy a bajt a gyökerénél kezeljük, 
saját magunkban kell rendet tenni. Ahogy egy régi bölcsesség is 
tartja: a fene, azaz a rák melegágya a megroggyant lélek.

A doktor bevezetőjében leszögezte: az öregedés nem beteg-
ség. Az időskorral bizonyos változások elkerülhetetlenül együtt 

járnak, így a lassuló anyagcsere, a csökkenő rugalmasság, izomerő és mozgékonyság, valamint az egyensúlyi és érzékszervi zavarok. 
Nem cél tehát az egyén húszéves kori képességeit visszahozni, hiszen a kor előrehaladtával az életfeladatok is módosulnak. Kiemelte, 
hogy a gyakran idézett „ép testben ép lélek” mondás egy félrefordítás, ezért csak féligazság, mivel azt sugallja, mintha a test lenne az 
elsődleges, pedig fordítva igaz (helyesen: „ép lélek legyen ép testben”).  

Időskorban kiemelt veszélyforrás a csontritkulás, amely bizonyos mértékig természetes folyamat, ám karbantartás nélkül súlyos gondokat 
okozhat. Késleltetése szempontjából fontos a D-vitamin napfény általi szervezetbe juttatása, valamint a helyes és kalciumdús táplálkozás. 
Szépkorúak esetében leggyakoribbak a csípő-, gerinc-, csukló- és végtagtörések, deformálódások. Gyakori, hogy a csigolyák ékalakúvá 
válnak, ez rossz tartást eredményez, ami máshol, például a hasüregben is okozhat rendellenességeket, mivel lecsökken a belső szervek tere. 

A reuma és az ízületi gyulladások is sokakat érintenek, és igen összetett problémát jelentenek. Akár a szem gyulladása vagy a rekedtség 
is jele lehet a reumának, ami egy autoimmun betegség, azaz ebben az esetben a test küzd saját sejtjei ellen. Itt is lényeges a lelki háttér 
feltérképezése a baj okának megszüntetéséhez.

M. K.
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Kiemelt rendezvények
• Ismét kerületünkbe látogat 

Portisch Lajos, aki ezúttal nem 
sakktudásával, hanem ének-
hangjával nyűgözi le az érdek-
lődőket. Szeptember 26-án a 
basszbariton Mozart-áriákat 
énekel, a műsort vezeti és köz-
reműködik Zöld Ildikó szoprán, 
zongorán kísér Hegedűs Valér 
zongoraművész.

• Új előadássorozat nyitányával várjuk Önöket szeptember 27-én. 
Az eddigi helytörténeti séták mellett ezentúl a Mindentudás Aka-
démiájának helytörténeti szemináriumán Ferencváros múltjával, 
érdekességeivel, titkaival ismerkedhetnek meg Gönczi Ambrus 
segítségével. Az első alkalom kerületünk híres íróiról, költőiről 
szól majd.

• Új mozgásformával várjuk a 60 év felettieket szeptember 19-étől, 
hétfőnként 11 órakor. A chikung a hagyományos kínai orvoslás 
betegségmegelőző, öngyógyító része. Ez az ősi módszer egye-
síti a mentális koncentrációt, a légzéstechnikát és a testmozgást 
annak érdekében, hogy aktiválja és karbantartsa életenergiánkat.

• Érdekes és napjainkban különösen aktuális kérdést jár körül a 
Filmklub következő vetítése szeptember 15-én; az „Allah minden 
napján szaladnak a lovak” című film úgy mutatja be a muszlim–
arab–magyar–török Budapestet, ahogyan eddig nem ismertük. 
Vajon megérkezik-e a boltnyitásra az „iszlám vágást” ismerő 
isztambuli hentes? Magyar vagy török feleségre vágyik-e a mé-
lyen vallásos agglegény, és hogyan boldogul az identitásával 
a budapesti születésű arab kamaszfiú, amikor egyszerre húz a 
szív és tilt a vallás? A film a hétköznapok kisléptékű jelenetein 
keresztül közelít a budapesti muszlim miliő integrálódásának 
nagyobb léptékű kérdéseihez. A vetítés után vendégünk Lőrincz 
Marcell, a Szubjektív Értékek Alapítvány munkatársa.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket  
vagy javaslataikat programjainkkal kapcsolatosan a következő e-mail címen: idosugy@ferencvaros.hu  

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

Látogatás 
a Fradi Múzeumban
és a stadionban

Szeptember 15. (csütörtök) 10.00
Találkozó a stadion főbejáratánál

Filmklub 
Allah minden napján szaladnak 
a lovak (dokumentumfilm) 
Szeptember 15. (csütörtök) 15.00 
DocuArt mozi (Erkel utca 15.)

Mindentudás
Akadémiája

Egyháztörténeti szeminárium:
a zsidó vallás
Előadó: Bicskei-Molnár Beáta, 
a Holokauszt Emlékközpont 
oktatási vezetője
Szeptember 19. (hétfő) 15.00
FMK (Haller utca 27.)
Helytörténeti szeminárium: Fe-
rencváros az irodalmárok kerülete
Szeptember 27. (kedd) 14.00 
Helytörténeti Gyűjtemény
(Erkel utca 15.) 

Helytörténeti séta 
A Boráros térről a Kálvin térig 
a Lónyay utcán
Szeptember 21. (szerda) 10.00
Találkozó a Boráros téri aluljáró-
ban, a borárus szobránál

Komolyzenei koncert
Mozart-délután Portisch Lajossal
Szeptember 26. (hétfő) 15.00
Ádám Jenő Zeneiskola
(Köztelek utca 8.)

Macska- és állatbarátok 
Klubja

Beszélgetés és tanácsadás 
állatorvos közreműködésével
Szeptember 14. (szerda) 17.00
FMK (Haller utca 27.)

Festőklub
Szeptember 20., 27. (kedd) 13.00
Platán Idősek Klubja 
(Toronyház utca 11.)

Gyógytorna
Szeptember 14., 21., 28.
(szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház utca 17/B) 
FMK (Haller utca 27.)

Táncklub
Én táncolnék veled…
Szeptember 14., 21., 28.
(szerda) 14.00
FMK (Haller utca 27.)

3-1-2 meridiántorna
Szeptember 14., 21., 28.
(szerda) 15.30
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti
energiajóga időseknek 

Szeptember 15., 22. 
(csütörtök) 10.00
József Attila-lakótelepi Közösségi 
Ház (Toronyház utca 3/B)

Vízitorna
Szeptember 16., 23.
(péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola 
uszodája (Mester utca 19.)
Weöres Sándor Iskola uszodája 
(Lobogó utca 1.) 

Sakk-klub
Szeptember 20., 27. (kedd) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Nordic walking
kezdő csoport

Ismerkedés a nordic walkinggal
Szeptember 28.
(szerda) 10.00 
Találkozó a Nyúldombon 
(József Attila-lakótelep)

Sakk-klub

Szeptember 6., 13. (kedd) 10.00 
FMK (Haller u. 27.)

Számítógép- és mobilte-
lefon-használati
tanácsadás 

Ingyenes internetezési lehetőség, 
tanácsadás diákok közreműködé-
sével
Szeptember 19., 26. (hétfő) 
14.30–15.30
Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola és Gimnázium 
(Lónyay utca 4/C–8.)
Szeptember 20., 27. (kedd) 
15.00–16.00
Telepy Károly Általános Iskola és 
Gimnázium (Telepy utca 17.)
Szeptember 15., 22. (csütörtök) 
15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium (Toronyház u. 21.)

A kezdő, középhaladó és haladó angolnyelv-tanfolyam, a kezdő né-
metnyelv-tanfolyam, a kezdő és haladó számítógép-kezelői tanfolya-
mok a regisztrált résztvevők számára a meghirdetett időpontokban és 
helyszíneken kerülnek megtartásra.

Idősügyi programajánló 
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Újabb díjakat nyert a Finito
Hosszú órákon keresztül mérlegel-
te a Makk Károly elnökölte zsűri, 
hogy kiknek ítélje a jubileumi, XV. 
VIDOR Fesztivál díjait, amely au-
gusztus 26. és szeptember 3. között 
zajlott Nyíregyházán.

A VIdámság és Derű ORszágos sereg-
szemléjén idén is a hazai színházak mű-
soron lévő, humoros előadásait gyűjtötték 
csokorba.

A Pinceszínház Tasnádi István Finito 
(Magyar zombi) című szatírájával kapott 
meghívást a programba, amit két alka-
lommal is játszottak a Móricz Zsigmond 
Színház Krúdy Kamarájában. A produk-
ciót végül két elismeréssel jutalmazták: 
a legjobb kamaraszínpadi előadásért járó 
Pierrot-díjjal és a legjobb női epizódala-
kítás (Györgyi Anna) Smeraldina-díjával.

A Finitot a Pinceszínházban, az új évad-
ban első alkalommal október 17-én játsz-
szák, és végig műsoron tartják.

T. D.

nyílt nap a nemzeti Színházban
A Nemzeti Színház idén is megrendezi ingyenes Nyílt Napját. Látogassanak el szeptember 24-én, szombaton 14 és 22 óra között a 
teátrumba, és pillantsanak be kulisszatitkaikba! Hogyan zajlik egy próba? Hány rejtett zuga van a színháznak? Milyen érzés felpróbálni 
azokat a jelmezeket, amelyekben a nemzet színészei játszanak? Mi az a plakátfotózás? Milyen egy villámrandi művészekkel? Hogyan 
lehet megépíteni a Nemzeti Színház makettjét? És ez csak ízelítő azokból a programokból, amelyekkel kicsiket és nagyokat egyaránt 
szeretettel várnak!

helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.
1. Melyik egyetemi kar működik a 
IX. kerületben?

A) Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 
Természettudományi Kar
B) Károli Gáspár Református 
Egyetem Hittudományi Kar
C) Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jogtudományi és 
Államigazgatási Kar

2. Hol lakott születésétől a hetvenes 
évekig Bujtor István?

A) Mester utca 1.
B) Vámház körút 11.
C) Üllői út 111.

3. Melyik vonalon nem 
alacsonypadlós villamos jár?

A) Kiskörút (47, 49)
B) Nagykörút (4, 6)
C) Hungária körút (1)

4. Az alábbiak közül melyik egy 
ferencvárosi utcanév?

A) Bor utca
B) Likőr utca
C) Pezsgő utca

5. Minek nincs Ferencvárosban 
emléktáblája?

A) Aeroexpress hidroplánkikötő
B) Aurora irodalmi zsebkönyv
C) Budapesti bolgár iskola

6. Köztudott, hogy a legtöbb magyar 
bajnoki címet a Ferencváros 
labdarúgócsapata nyerte. De – hat 
trófeával lemaradva – ki a második 
helyezett?

A) Honvéd
B) Újpest 
C) MTK

Előző lapszámunk nyertese: Bíró Imre. 
Gratulálunk! Jutalma átvételével kap-
csolatban e-mailben értesítjük. A helyes 
megfejtés: 1 – B, 2 – B, 3 – C, 4 – B, 5 
– B, 6 – B.

A Pinceszínház szeptemberi műsora
16., péntek 19.00 George Simenon–Vörös Róbert: Fej nélküli holttest – 
   Maigret különös esete 

17., szombat  kora délutántól Színházak Éjszakája

19., hétfő 19.00  Pozsgai Zsolt: Csodák koldusa (felolvasószínház)  
   A Pinceszínház és a Szakrális Hét bemutatója a Magyar 
   Dráma Napja és a Szent Márton-év alkalmából 

21., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary – Dixieland-klub

24., szombat 16.00 Magyar Napló-Széphalom Estek 
   Vendég: Szentmártoni János József Attila-díjas író, 
   költő, a Magyar Írószövetség elnöke. 

26., hétfő 19.00 Hamlet

28., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary – Dixieland-klub

29., csütörtök 19.00 Versek szódával 1956 Vendég: Ferdinandy György 
   József Attila-díjas író

30. péntek 19:00 Új versszínházi sorozat: „Csendes csodák” – Hűvösvölgyi  
   Ildikó Kossuth-díjas színművész Reményik Sándor-estje

Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával 20 százalékos kedvezményt 
kapnak a jegyek árából, a 60 év felettiek pedig további 10 százalékkal olcsóbban 
juthatnak hozzá a belépőkhöz.

Györgyi Anna
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AZ FMK PROGRAMAjánlójA

Cosplay Party és Fantasy Expo
Szeptember 17. 10.00–20.00
A Cosplay Party csapata ismét cosplay-versennyel, workshopokkal, 
bazárral, jelmezes klubok bemutatóival, illetve konzolos és táncos prog-
ramokkal vár titeket.
A Fantasy Expo terepasztalos játékok bemutatóival, kipróbálható társas-
játékokkal, asztali és élő szerepjátékokkal, kézműves foglalkozásokkal 
várja a kisebbeket és nagyobbakat egyaránt. 
A Tuan Kiadó csapata témába vágó könyvek vásárával és könyvbemuta-
tókkal kedveskedik a látogatóknak.
Gyertek el egy nagy közös bulira és játsszatok velünk! 
Belépő: 1500 Ft

„Ősszel is ragyognak a csillagok”
A Ferencvárosi Művészetkedvelők Társaságának báli rendezvénye
Szeptember 23. 15.00
Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek 
Zenél: Tarnai Ágnes
Belépő: 700 Ft

IFI FESZT Ferencvárosban
Szeptember 22. 10.00–15.00
Fellépők: Puskás Peti és Caramell
Diákzenekarok, bűvész, hiphop-, énekes és táncprodukciók, henna-, 
stencil- és molinófestés, közös főzés, eurobungee, bunge run, rodeóbika, 
élő teke, élő csocsó, 3D-s karika, szumó, pingpong
A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Támogató: Ferencváros Önkormányzata

SPARKING-KLUB
Örömzene a Sparking együttes tagjaival
Szeptember 24. 19.00
A 2004 óta működő Sparking zenekar idén ősszel klubkoncerttel tér 
vissza hozzánk, őrizve a swinges, latinos és tradicionális dzsessz hagyo-
mányát, emellett bemutatva a pop, rock, funk, alter hatásokkal átitatott 
új saját stílusukat, magyar nyelvű szerzeményeiket. Könnyed, ugyanak-
kor tartalmas szórakozást garantál a vidámsággal átszőtt improvizatív 
élő zenés show, melyet a hazai és nemzetközi porondon is ünnepelt 
művészek közvetlen előadása tesz még emlékezetesebbé
Belépő: 1300 Ft

II. ÉletMiNŐség Fesztivál

Szeptember 25. 10.00–18.00

Nagyterem:
10.00–11.00 Megnyitó, kerekasztal-megbeszélés 
11.00–14.00 Előadások
14.00–17.30 Workshop
17.30–18.00 Tombola

Színházterem: 
10.30–12.30 Süsü, a sárkány
14.00–18.00 Előadások

Aula:
10.00–18.00 Kiállítások, bemutatók

Balett-terem I., II:
10.00–18.00 Mozgásprogramok, önfejlesztő tréningek

Udvar/tornaterem:
10.00–18.00 Gyerekprogramok

Egészséges élelmiszerek és ételek kiállítása és vására
A részletes program megtalálható a www.fmkportal.hu weboldalon.
Minden program ingyenes!
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Tisztelt Ferencvárosi Gépjármű-üzembentartók!

Ferencváros Önkormányzata – a lakossági kérelmeknek ele-
get téve – 2016. október 1-jétől a Ferencvárosi Vagyonkezelő 
és Városfejlesztő Zrt. bevonásával a József Attila-lakótelepen 
és a Vágóhíd utca környékén is bevezeti a fizetős parkolást.

A fizetős parkolás bevezetésének célja:
az érintett utcákat, tereket P+R parkolóként használók vissza-
szorítása az itt élők közlekedési és parkolási helyzetének javítása 
környezetünk élhetőbbé tétele
A fizetős parkolási övezetbe október 1-jétől bevont területek:
József Attila-lakótelep
Ecseri út–Epreserdő utca–Ifjúmunkás utca–Pöttyös utca–Dési 
Huber utca–Toronyház utca–Csárdás köz–Egyetértés utca–Távíró 
utca–Üllői út szervizútja által határolt terület, beleértve a hatá-
roló utakat és tereket, valamint a Ferde utcát, a Távíró utcának 
az Egyetértés utca és Dési Huber utca közötti szakaszát és az 
Üllői út szervizútjának a Távíró utca, illetve Ferde utca közötti 
szakaszát is. 
Vágóhíd utca környéke
Nagyvárad tér–Vágóhíd utca–Soroksári út–Haller utca által 
határolt terület kivéve a Haller utcát, amely már korábban is 
a várakozási övezet része volt. Továbbá az Albert Flórián utca 
Vágóhíd utca és Könyves Kálmán krt. közötti szakasza, a Lenkei 
János utca Vágóhíd utca és Szent László Kórház közötti szaka-
sza, valamint a Fehér Holló utca Vágóhíd utca és Szent László 
Kórház közötti szakasza.
A fizetős parkolással kapcsolatos tudnivalók:
A fizetős parkolás időtartama:
munkanapokon 8.00 órától 18.00 óráig.
A parkolási díj megfizetése:
Parkolóautomatánál megváltott parkolójeggyel, vagy
mobiltelefonos díjfizetéssel történhet (A mobiltelefonos parkolás 
a kerület egyéb helyein már megszokott módon, az automa-
tákon jól láthatóan feltüntetett telefonszámokra történő SMS 
küldésével, telefonhívással, illetve mobiltelefonos alkalmazás 
használatával történhet.)
a várakozási díj mértéke: 175 Ft óránként.

A parkolójegyet közvetlenül a gépjármű területen történt meg-
állása után kell megváltani. A parkolójegyet a jármű vezetőülés 
felöli első ablakán belül, de kívülről jól látható és ellenőrizhető 
módon kell elhelyezni.

A parkolójegyek érvényességét ellenőrök fogják vizsgálni, a 
nem fizető gépjárművekre pótdíjat szabnak ki.

Természetesen, a kerületben élőknek érvényes lakossági vára-
kozási engedély birtokában a parkolás továbbiakban is ingyenes! 
Várakozási engedély kiváltásával kapcsolatban kérjük, keressék 
társaságunkat az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Call Center: 06/1/677-7295
E-mail: ugyfelszolgalat@ferencvarosiparkolas.hu
Levelezési cím: 1463 Budapest, Pf.: 1196
Honlap: www.ferencvarosiparkolas.hu 
Ügyfélszolgálati Iroda: 1093 Budapest, Lónyay utca 13/A
Nyitva tartás:

hétfő: 9.00–17.00
kedd: 9.00–17.00 
szerda: 9.00–18.00 
csütörtök: 9.00–17.00
péntek: 9.00–16.00  

Lehetőségük van időpontot is foglalni ügyfélszolgálati irodánk-
ba, az éves lakossági várakozási engedélyek személyes ügyin-
tézésére a http://ugyfelablak.ferencvarosiparkolas.hu címen. 
Rövid regisztrációt követően, kiválaszthatják az Önök számára 
legmegfelelőbb időpontot, melyről a megadott e-mail címre visz-
szaigazolást küldünk, az ügyintézéshez szükséges tudnivalókkal 
együtt. A kiválasztott időpontban ügyfélszolgálati munkatársunk 
soron kívül fogadja Önöket, a regisztrációkor megadott rend-
szám alapján.

Bízunk benne, hogy fenti intézkedéseinkkel közösen, a lakos-
sági kéréseknek maximálisan megfelelve, egy élhetőbb Ferenc-
várost alakíthatunk ki. 

Amennyiben további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal 
telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06/1/677-7295-ös telefonszá-
mon, ahol munkatársaink munkanapokon 8–20 óráig készséggel 
állnak az Ön rendelkezésére.

FEV IX. Zrt. Parkolási Divízió

Tájékoztató a fizetős parkolási övezet kiterjesztéséről

Védőnői bérrendezés
A kormány döntése értelmében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 8,8 millió forintot juttatott el a Ferenc-
városban szolgálatot teljesítő védőnőknek. Zombory Miklós alpolgármester az intézkedést rendkívül fontos lépésnek 
tartja a területet érintő munkaerőhiány felszámolásában.

Magyarország Kormánya júliusban 2 milliárd forint pluszforrás biztosításáról döntött a védőnők bérrendezése kapcsán. Az OEP – január 
1-jéig visszamenőlegesen – minden védőnői szolgálat számára gondoskodott a forráskiegészítés kifizetéséről; a ferencvárosi védőnői 
ellátásra 8,8 millió forintot utaltak át. Ezt az összeget a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató (FESZ) Kft. – a munkáltatói közteher 
levonását követően – 100 százalékban a védőnők díjazására fordította. 

Kovács József, a FESZ Kft. ügyvezető igazgatója arról tájékoztatta lapunkat, hogy a személyenként hozzávetőlegesen bruttó 300 ezer 
forint egyszeri illetménykiegészítés az augusztusi bérek kifizetésével egyidejűleg valósult meg, mely jelentős segítséget jelent a dolgo-
zók életkörülményeinek javításában. 

Zombory Miklós, Ferencváros egészségügyért felelős alpolgármestere kijelentette, az egészségügyi alapellátás megerősítése érdekében 
tett minden kezdeményezés rendkívül fontos, mert azon munkaerőhiány felszámolását segíti elő, mely komoly veszélyt jelenthet a csalá-
dok ellátására nézve. Ezért a mostani pluszfinanszírozás nemcsak a ferencvárosi védőnők érdekét szolgálja, hanem mindannyiunk közös 
érdeke. Az alpolgármester arra is emlékeztetett, a képviselő-testület júniusban döntött arról, hogy a létszámhiány enyhítése érdekében 
Ferencváros szolgálati lakások felajánlásával „csábítana” a kerületbe fiatal, pályakezdő védőnőket.

A Magyar Védőnői Szolgálat mint nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális ellátási rendszer tavaly ünnepelte fennállásának 100. 
évfordulóját. A 2013-ban Magyar Örökség Díjjal kitüntetett, 2014-ben Kiemelt Nemzeti Értékké, 2015-ben pedig Hungarikummá nyil-
vánított szolgálat olyan nemzeti kincsünk, amelyre méltán lehetünk büszkék.
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Tisztelt Kerületi Lakók!

Ferencváros Önkormányzata kiemelt fontosságúnak tartja 
a kerületi lakosok egészségmegőrzését. Ezért, illetve az 
esetleges megbetegedések megelőzése érdekében térítés-
mentes bőrgyógyászati, szív- és érrendszeri, urológiai, 
szemészeti, mozgásszervi és nőgyógyászati szűrővizsgála-
tokat szervez.

Bőrgyógyászati szűrővizsgálatok időpontjai:
2016. szeptember 19.  13.30–17.30 óra között
2016. október 3.   13.30–17.30 óra között
Helyszín: FESZ Kft. Szakorvosi Rendelő, Bőrgyógyászati 
Szakrendelés, Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy 455-
4586.

Szív- és érrendszeri szűrővizsgálatok időpontjai:
2016. szeptember 13.  08.00–12.00 óra között
2016. szeptember 20.  08.00–12.00 óra között
2016. szeptember 27.  08.00–12.00 óra között
Helyszín: FESZ Kft. Szakorvosi Rendelő, Kardiológiai Szak-
rendelés, Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy 455-4579.

Szemészeti szűrővizsgálatok időpontjai:
2016. szeptember 28.  14.00–18.00 óra között
2016. október 3.   14.00–18.00 óra között
2016. október 10.  14.00–18.00 óra között
Helyszín: FESZ Kft. Szakorvosi Rendelő, Szemészeti Szak-
rendelés, Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy 455-4512. 

A szemészeti szűrővizsgálat részeként szeptember 20-án 
14.00 órakor szakorvosi előadást hallgathatnak meg a FESZ 
Kft. Oktatási Központjában (Dandár u. 28.).

A várható nagy érdeklődésre való tekintettel, a szűrővizs-
gálatokon való részvételre előzetesen időpontot szükséges 
egyeztetnie. Kérjük, hívja az adott szakrendelést a megadott 
telefonszámokon!

Tegyünk együtt az egészséges Ferencvárosért!

Ferencváros Önkormányzata

Gondoskodó Ferencváros

Dr. Bácskai János polgármester

Baranyi Krisztina  (Együtt)

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP) 

Fröhlich Péter (Fidesz–KDNP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)

Gyurákovics Andrea, 1. evk. (Fidesz–KDNP)

Intzoglu István, 11. evk. (Független)

Jancsó Andrea Katalin (LMP)

Kállay Gáborné, alpolgármester

Pál Tibor (MSZP)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)

Szilágyi Zsolt (Jobbik)

Mészáros László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)

    KÉPVISElŐI FOGADóóRáK

Minden hónap utolsó 
csütörtökén 12–16 óráig a 
Polgármesteri Hivatalban 
(I. em. 24.). Minden hónap 
második csütörtökén 
17–18 óráig a József Attila-

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

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

Minden hónap második kedd 12–14 óra. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B), ill. egyez- 
tetés alapján. Telefon: 06/20/513-0779

Fogadóóra egyeztetés alapján. 
Tel.: 06/20/942-5266

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

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

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

Minden hónap második keddjén. 
Bejelentkezés: telefonon 
(06/20/526-4808) és e-mailen 
(jancso.andrea@ferencvaros.hu).

Minden hónap második 
hétfőjén 16.30–18.30 óráig. 
Helye: Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14. II. 
emelet 38. 
Bejelentkezés az Ügyfél-

szolgálati Irodákon (IX., Bakáts tér 14. vagy To-
ronyház utca 3/B) személyesen a hónap minden 
munkanapján, ügyfélfogadási időben.

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

Helyszín: FMK vagy az Ecseri út 19. 
szám alatti Ügyfélszolgálati Iroda.
Előzetes bejelentkezés alapján: 
06/20/975-8262

Fogadóóra előzetes egyeztetés alap-
ján. Elérhetőség: 06/70/707-9105

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

Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.  
Telefon: 
06/20/279-7025,  
e-mail: 
vas.imre@fidesz.hu

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő 

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)

Minden hónap első hétfőjén 17–19 óráig. 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és Tovább-
képző Központ, Mester u. 33–35. (bejárat a Dandár 
utca felől) 06/20/807-4734, 
illyesmikl@gmail.com

Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (Fidesz–KDNP)

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

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)

Előzetes egyeztetés alapján. 
Bejelentkezés: 06/20/969-8849 
Helye: Köztelek u. 2.

Zombory Miklós, alpolgármester 
Minden hónap második csü-
törtök 17.30–19 óráig, helye: 
Bakáts téri általános iskola. 
Alpolgármesteri fogadóóra: 
minden hónap harmadik 
csütörtökén 16.00–18.00 

óra, helye: Polgármesteri 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.
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MIATYÁNK HETE 
A BAKÁTS TÉRI TEMPLOM KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI FESZTIVÁLJA

•  SZEPTEMBER 17. szombat  
18.30 – 23.00: Nyitott templomok 
napja. Szakszerű vezetéssel fogadjuk az 
érdeklődőket.

• SZEPTEMBER 23. péntek  
19.00: Lumen Christi Gospel Kórus 
koncertje, karvezető Gergó Lajos.

• SZEPTEMBER 24. szombat  
19.00 és 20.30:  Csíkszerda kórus.  
Mária története. A koncert művészeti 
vezetői: Tóth Árpád – Nagy Ida – Sulyán 
Tibor. 

• SZEPTEMBER 29. csütörtök  
19.00: Barokk és zsidó liturgikus zene. 
Közreműködnek: Szabó Barbara és 
Budai Miklós, továbbá a Musica Florens 
Ensemble.

• SZEPTEMBER 30. péntek  
19.00: Borbély Mihály és a Jávor kórus, 
vendég Dresch Mihály – szerb ortodox 

liturgikus kóruszene + kortárs jazz 
improvizációk.

• OKTÓBER 1. szombat  
19.00: Snétberger Ferenc gitárművész 
koncertje. 

• OKTÓBER 2. vasárnap  
11.00: NAGY AGAPÉ, a templom 
előtti téren családias „falunapot” 
tartunk bográcsozással, zenével, 
gyermekprogramokkal és „Forradalmi 
gyűjtéssel” egybekötve.

• OKTÓBER 2. vasárnap  
16.00: MIATYÁNK KONCERT.  
Fellép a Szent Efrém Férfikar Bubnó 
Tamás vezetésével, közreműködnek 
a Patrona Hungariae Katolikus 
Iskolaközpont diákjai.

• OKTÓBER 14. péntek  
19.00: Vendégünk a bukaresti Sound 
Kórus,  karvezető Voicu Popescu.

Az események díjmentesen látogathatók! 
További információ és előzetes regisztráció: http://szentferencplebania.hu
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REjTVÉnY

FEREncVáROSI GólYAhíR

Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi 
babák fotóit a szerkesztoseg@ferencvaros.hu

e-mail címre Gólyahír jeligével!

Túri Gizella 
(2016. június 9.)

Koók Ádám 
(2016. március 16.)

Hargitai János 
(2016. április 8.) 

Kotormán Ádám 
(2016. április 13.)

Csortos Bálint 
(2016. június 22.) 

Takács-Tündik Szófia 
(2016. május 23.)

Korzó: Kultúrtörténeti séták híres emberekkel
Architéka: Építészkritika a főváros épületeiről
Polc: Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KERESSE
a szeptember 15-i

SZÁMBAN!

89x55_5 PestBudai.indd   1 2016.08.17.   13:10

Álláslehetőség!
Elektronikai termékek minőségellenőrzésével foglalkozó partnerünk  

saját állományába keresünk munkatársakat az alábbi pozícióba: 

Betanított minőségellenőr

 Magán-munkaközvetítői ny.sz.: 29338/2000-0100

 Munkaerő-kölcsönzői ny.sz.: 37961/2001-0100

• Kisméretű, kész termékek gyártási hibáinak vizuális 
ellenőrzése

• Az eredmények rögzítése egyszerű számítógépes  
felületen  

• 8 általános iskolai végzettség
• Jó látás
• Alapfokú számítógépes ismeret
• Precizitás, pontosság
• Monotonitástűrés
• Előny: Tapasztalat több műszakos munkarendben  

vagy gyári környezetben 

• Stabil, hosszú távú munkalehetőség
• Azonnali kezdés
• Modern munkakörnyezet
• Barátságos légkör
• Alapbéren felüli juttatások 

Munkarend: 3 műszak  
Betanulási lehetőség a helyszínen

Budapest, IX. kerület

budapest5@trenkwalder.com 
 +36 20 997 37 23   

Elvárások:

Feladatok:

Amit kínálunk:

Munkarend:

Helyszín:

Elérhetőség:

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
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