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Nagyszalontai fiatalokkal érkezett 
baráti vizitre Böjte Csaba atya,  
a kerületünkben élő Rajna Tibor 
’56-os forradalmárhoz.

TiszTa FeReNCváRosT!
valamennyi illetékes szerv veze-
tője jelen volt a Közös Képviselők 
Klubja illegális hulladéklerakásról 
szóló találkozóján.

Hetven év után, idén februárban 
újjáéledt a Fradi vívószakosztálya, 
a klub a párbajtőrt és a kardot is 
meghonosítaná. 9

aNgaRd!
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Megújították az együttműködést
Továbbra is ingyenes a könyvtárhasználat a iX. kerületi lakcímmel rendelkező kismamáknak és nyugdíjasoknak. 
erről írt alá újabb három évre szóló együttműködési megállapodást Ferencváros Önkormányzata és a Fővárosi szabó 
ervin Könyvtár (FszeK) január 26-án.

A Szabó Ervin fiókkönyvtárak szerves ré-
szei a kerület kulturális életének: mind a 
Boráros téri, mind a József Attila-lakótelepi 
bibliotéka számos ferencvárosi eseménynek 
nyújt otthont, és aktívan veszi ki részét Jó-
zsef Attila emlékének ápolásából is. Az évti-
zedes jó viszony is hozzájárult ahhoz, hogy 
Kállay Gáborné alpolgármester és Fodor 
Péter, a FSZEK főigazgatója meghosszab-
bította a kooperációt, melynek részeként  
a kerület átvállalja a nyugdíjasok és kisma-
mák beiratkozási díját. Továbbá folytatódik 
a Könyvet házhoz program is, amely az 
otthonukból nehezen kimozdulóknak segít 
olvasnivalóhoz jutni.

Fodor Péter főigazgató elmondta, az ada-
tokból jól látszik, hogy Ferencváros ki-
emelten figyel nyugdíjas, illetve gyesen 
lévő polgáraira, hiszen csak tavaly közel 
400-an iratkoztak be ingyenesen a kerületi 
fiókkönyvtárakba. A Könyvet házhoz prog-
ram esetében pedig a budapesti kerületek 
összehasonlításában Ferencváros tudja a 
legjobb eredményt felmutatni: a lakók több 
mint 1100 dokumentumot kölcsönöztek ki 
ilyen módon a FESZGYI és a Humánszol-
gáltatási Iroda munkatársainak segítségével. 

Kállay Gáborné François Truffaut 451 
Fahrenheit című, elképzelt jövőben játszódó 
filmjét idézte fel, ahol az emberek már nem 

tudnak sem írni, sem olvasni, és amelyben 
a könyvek üldözött, pusztítandó tárgyak, 
mivel hatásukra az embereknek saját gon-
dolataik ébredhetnek. A jövőt rendkívül 
sötéten lefestő alkotásban is van azonban 
remény, hisz emberek egy kis – titokban 
működő – földalatti csoportja memorizálja 
a könyveket, hogy tartalmuk így maradhas-
son fenn. Az alpolgármester emlékeztetett: 
a kultúra, az irodalom fenntartása közös 
felelősség, és fontos biztosítani a lehetősé-
get, hogy mindenkihez eljusson. – Éppen 
ez a most aláírásra kerülő megállapodás 
lényege – tette hozzá. 

M. K.
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Hadat üzennek a szemetelőknek
az illegális hulladéklerakás elleni harc jegyében egyesítették erőiket a hivatalos szervek – legalábbis erre enged kö-
vetkeztetni, hogy az ügyben érintett összes szereplő képviseltette magát a Közös Képviselők Klubja (KKK) idei első 
találkozóján. Ferencváros bőven kap szemetet a környező kerületekből, de az itt élők közül is sokan szeretnek könnyen 
és olcsón megszabadulni feleslegessé vált tárgyaiktól. 

– Ferencvárosnak évi 20–30 millió forintjába kerül az illegális  
hulladéklerakók felszámolása, ezért a megoldás nem lehet pusztán 
az elszállítás. A megelőzésre is hangsúlyt kell fektetni – jelentette ki 
bevezetőjében Bácskai 
János. A polgármester 
arról is beszélt, a sze-
métlerakás nem kizá-
rólagosan ferencvárosi 
probléma, de a helyzet 
kezelése – a belváros 
és a külterületek közt 
fekvő városrészként – 
a IX. kerület számára 
jelentős energiaráfor-
dítást és többletforrást 
igényel. 

Kulpinszky Eleonóra 
önkormányzati képvi-
selő prezentációjában bemutatta, milyen könnyen alakulnak ki spon-
tán módon illegális hulladéklerakók, akár egy lakótelep forgalmas 
pontján is. – Ha valaki kirak egy zsákot, napokon belül mindenki 
odahordja a szemetét, amiből förtelmes halmok keletkeznek – ma-
gyarázta a KKK háziasszonya, aki szerint a legfontosabb teendő, 
hogy – akár épp a közös képviselők segítségével – tájékoztassák  
a lakosságot arról, ezzel szabálysértést követnek el, illetve arról is, 
hogy miként szabadulhatnak meg legálisan a hulladékoktól.

Rácz András, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyekért 
felelős helyettes államtitkára a közelmúlt kormányzati lépéseit  
ismertette, majd megemlítette, hogy a kabinet törvényi megoldásokat 
keres a közterületeken áldatlan állapotokat okozó lomtalanítások 
helyettesítésére is. Hozzátette, a lomisok ténykedése nem szociális 
kérdés, hiszen a maffiahálózat működtetői milliós profitra tesznek 
szert a bűncselekmény útján megszerzett haszonanyagokból, ugyanis 
ezek tulajdonjoga a közszolgáltatót illeti meg. Azt is elmondta, habár 
a bírságok, szabálysértések, bűncselekmények tényállását kormány-
rendelet szabályozza, az elkövetők elfogása, illetve a „szennyező 
fizet” elv betartatása nehézségekbe ütközik. 

Rácz András előremutató lépésként említette a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékgyűjtő udvarok beveze-
tését, valamint az olyan szemléletformáló akciókat, mint a Tiszta  

Magyarországért, a TeSzedd! és a Hulladékcsök-
kentési Hét. Végül arra figyelmeztetett, sok még  
a tennivaló 2036-ig, az uniós előírásoknak megfe-
lelően ugyanis addigra kell 65 százalékra növelni 
a hulladék-újrahasznosítás mértékét.

Pajor László, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
(FKF) üzemvezetője az illegális szemét fogalmát 
segített tisztázni. Lomnak csak a háztartásokban 
keletkező nagy darabos hulladékok, például elhasz-
nálódott bútorok nevezhetők, minden más – mint 
az autógumi, építési törmelék – illegális szemétnek 
számít. Ezért a vezető arra kérte a lakosságot, ezeket 
ne tegyék ki a ház elé lomtalanításkor, mert amellett, 
hogy szabályt sértenek, az FKF sem fogja elszállíta-
ni azokat. Az említett hulladékokat gyűjtőpontokon, 

illetve gyűjtési akciókon adhatják le, melyekről az FKF honapjáról 
(www.fkf.hu) lehet tájékozódni. A szakember hangsúlyozta, a sze-
lektív gyűjtőszigetek mellé lerakott szemét szintén illegális, amit 
az FKF ugyancsak nem szállít el. Véleménye szerint azonban a 
helyzet nem kilátástalan. Sikeres fővárosi akciók bizonyítják, hogy 
a 24 órás területmegfigyelés, az elkövetők lebuktatása és megbír-
ságolása gyors eredményeket hozhat, a módszer viszont jelentős 
erőforrásokat kíván meg. 

Ezeken túl a trükköző elkövetők módszereire is felhívta a figyel-
met. Vannak, akik pénzért vállalják, hogy összeszedik a lakók prob-
lémás szemetét, és leteszik azt egy illegális helyen. A társasházakban 
működő üzletek, vállalkozások pedig gyakran látszatszerződést 
kötnek a házzal, majd arra hivatkoznak, hogy így joguk van berakni 
a szemetüket az adott társasház kukájába. Nyomatékosította, hogy 
a befogadó nyilatkozatok nem érvényes engedélyek, az üzleteknek, 
irodáknak önálló közszolgáltatási szerződéssel kell rendelkezniük, 
amit idén januártól a hatóság emberei ellenőrizhetnek.  

Az ülésen jelen volt minden olyan illetékes szerv vezetője, amely 
a kihelyezett hulladék megjelenésének észlelésétől annak elszál-
lításáig, valamint az elkövető felderítéséig az eljárás valamely 
szakaszában részt vesz. Ennek megfelelően a közös képviselők 
feltehették kérdéseiket László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyet-
tesnek (Földművelésügyi Mi-
nisztérium Környezetfejlesztési 
Főosztály); Hosszú Károly al-
jegyzőnek; Szili Adrián iroda-
vezetőnek (Városüzemeltetési 
Iroda); Rimovszki Tamás igaz-
gatónak (Ferencvárosi Közte-
rület-felügyelet); Sebők Endre 
igazgatónak (FESZOFE Kft.); 
Princzkel-Ördögh Brigittának, 
a IX. kerületi Kormányhivatal 
vezetőjének; Kasza Mónika 
irodavezetőnek (Hatósági Iro-
da); valamint Ámán András IX. 
kerületi rendőrkapitánynak is.

(T. D.)

aKTuális

Kreatív szemetelő

– Esküszöm, csak a kerület nevezetességeit akarom 
megmutatni ennek az öreg komódnak, biztos urak!

Csomagolókat, gépkeze-
lőket, raktárosokat, ko-
missiózókat, targonca-
vezetőket keresünk 2-3 
műszakos munkarendbe 

Budapestre és Pest  
megyei telephelyekre. 

 A bejárás ingyenes céges 
busszal megoldott.

Felvételi interjú: 2017. 
02. 22., szerda 16.00 óra 
KMO Kispesti Munkás-

otthon Művelődési Ház, 
XIX. ker., Teleki u. 50. 
Érd.: 06/70/342-1653
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Óriási siker a helyi közösségi adományozásban
Három helyi civil projekt támogatására közel két és fél millió forint felajánlás gyűlt össze tavaly november végén  
a Ferencvárosi Közösségi alapítvány (FKa) 2. Élő adás közösségi adománygyűjtő estjén. a részt vevő 92 támogató 
(magánadományozók és helyi vállalkozások, cégek képviselői) egy, két és fél órás programon tehette meg felajánlását 
a projektek bemutatkozását követően. a kedvezményezett szervezetekkel az eseményt megrendező és lebonyolító FKa 
idén januárban támogatási szerződést kötött, és átutalta részükre az adományokat.

A modellt a londoni székhelyű The Funding 
Network Giving Circle rendezvényeinek 
mintájára honosította meg az alapítvány 
még 2015-ben. Akkor kis híján kétmillió 
forintot gyűjtött össze szintén három helyi 
ügynek, ezúttal pedig ezt az eredményt is 
sikerült félmillió forinttal túlszárnyalnia. 
A város peremén pro-
jekt – amely 835 ezer 
forintot gyűjtött – célja 
az egykori Dzsumbuj 
emlékének megőrzése 
és tudományos igényű 
feldolgozása, melynek 
részeként egy tavaszi 
eseménysorozatot is 
terveznek. A belső-fe-
rencvárosi Tárt Kapu 
Galéria Védett átkelő 
programja számára 983 
ezer forintot ajánlottak 
fel a támogatók, amely 
lehetővé teszi, hogy 

pszichiátriai és mentális betegek számára 
három művészetterápiás csoportot indítsa-
nak el, hozzájuk kapcsolódó alkotói hetek-
kel és kiállítással. A Budapest Hangtérképe 
projekt részére felajánlott adomány 625 ezer 
forint volt, mely összegből a közösségi tör-
ténetmesélés és emlékezés fejlesztése a cél.

A 2. Élő Adás kerületi támogatói voltak: 
Budapest Music Center, Nándori Cukrászda, 
Deák Szóda, Costes, Borháló, Bonbonier 
és a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány 
Sütiflotta programja. Szakmai együttműkö-
dő partnerek voltak: The Funding Network 
és a KÖZÖS Alapon program.

Kik azok a józan babák?  
Megtartotta 2017. évi első összejövetelét a Kábítószerügyi egyeztető Fórum (KeF), ezúttal a Ferencvárosi szociális és 
gyermekjóléti intézmények igazgatóságának (FeszgYi) nemrégiben átadott új, lenhossék utcai székhelyén.  
az ülésen bemutatkozott a Józan Babák Klub is.

Az egybegyűlteket Vibling Géza, a FESZGYI igazgatóhe-
lyettese köszöntötte, majd bemutatta az ülésnek otthont adó 
intézmény céljait, szervezeti egységeit, munkacsoportjait.  
Az eseményt Kállay Gáborné alpolgármester nyitotta meg, és 
kívánt jó munkát az örömtelien sok résztvevőnek. Kiemelte, 
2017 jeles esztendő Ferencváros életében, hiszen idén 225 
éves a városrész. 

A KEF vezetője, Rapi István ifjúsági és drogprevenciós 
referens röviden összefoglalta a 2016. évi eredményeket, 
felelevenítette a tavalyi ülések és az egyéb programok témáit, 
majd elmondta, 2017-ben – az előző esztendőkhöz képest – 
nagyobb pályázati források nyíltak meg a fórum számára. 
Hozzátette: idén – a már hagyományos eseményeken túl 
– áprilisban kétnapos csapatépítő tréninget is szerveznek  
a munkatársaknak.  

A találkozón bemutatkozott a Józan Babák Klub, amelynek 
képviseletében Mándi Bettina és Oberth József volt jelen. 
Oberth József, aki korábban a Magyar Emberi Jogvédő Központ 
Alapítványnál dolgozott, 2006-ban a droghasználó szülők számá-
ra, velük közösen alapította meg az önsegítő csoportot. A Baross 
utcában működő klub fő célja, hogy azoknak segítsen, akik kábí-
tószer-fogyasztók, de szeretnének gyereket vállalni. A civil szer-
vezet kapcsolatban áll addiktológussal, ügyvéddel, nőgyógyásszal,  
pszichiáterrel, sőt, kórházzal is, hogy minél szélesebb körben tudjon 
támogatást nyújtani a hozzájuk fordulóknak. 

Az alapító közölte, az hívta életre a csoportot, hogy korábban a 
szerhasználó várandósoknak az orvosok leggyakrabban azt taná-
csolták, vetessék el a magzatot, ám a legtöbben mégis meg szerették 
volna tartani gyermeküket. Ezért gondolták, hogy a jellemzően 
hátrányos helyzetű, nehéz sorsú kismamáknak inkább szakértő 
segítségre lenne szükségük. Érdeklődni, továbbá segítséget kérni 
a jozanbabakklub@gmail.com e-mail címen lehet. 

M. K.

KÖzÖssÉg

BUDAÖRSI székhelyű,
élelmiszergyártással
foglalkozó cégünk 

munkatársakat keres 
betanított munkára.

Keresünk továbbá árufeltöltő
és raktáros kollégákat is.

Modern környezet,
versenyképes juttatások,

utazási bérlet térítés.
Várjuk jelentkezéseiket 

a 06-20-510-7686-os számon
minden hétköznap 

10-14 óra között, illetve 
az info@khellfood.hu címen.
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A nyertes szervezetek képviselői (fotó: Facebook)
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Ferencvárosban járt Böjte Csaba ferences szerzetes
Az erdélyi Nagyszalontán lévő gyermekotthonban élő 11 fiatallal 
együtt érkezett baráti látogatásra Böjte Csaba atya a kerületünkben 
lakó vitéz Rajna Tibor ’56-os hőshöz. A Tűzoltó utcai forradalmi 
egység helyettes parancsnoka sok 
érdekes és izgalmas történetet me-
sélt a – IX. kerületben – november 
9-éig tartó harcokról, a megtorlás 
időszakáról, illetve kalandos Nyu-
gatra szökéséről, majd hazatértéről. 
A beszélgetés után – amelyen részt 
vett Bácskai János polgármester is – 
a vendégek megtekintették Ferenc-
város néhány nevezetességét, mint 
például a József Attila Emlékhelyet, 
a Bakáts téri ’56-os emlékművet, 
illetve a Salkaházi Sára parkban ta-
lálható Angyal István-emlékművet.

A ferencvárosi látogatás napján Böjte Csaba ferences rendi  
szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapító elnöke átvehette 
az Emberi Méltóság Tanácsa (EMT) által neki adományozott Emberi 
méltóságért díjat. Az elismerést olyan személyeknek ítélik oda, 
akik kiemelkedően sokat tesznek az emberi jogokért, az emberi 
méltóságért.

A díj idei kitüntetettjét Lomnici Zoltán, az EMT elnöke méltatta. 
Mint mondta, Böjte Csaba olyan reménytelenségben élő gyerekek-
nek adott és ad ma is otthont, ételt és hitet, akiket szüleik elhagytak, 

vagy anyagi lehetőségeik nem en-
gedik meg, hogy emberhez méltó 
körülményeket biztosítsanak nekik. 
Hangsúlyozta: Csaba testvér lelke-
ket ment, a testi nélkülözéstől óv 
nemre, származásra, nemzetiségre 
nézve függetlenül.

Az elismerés átvétele után Böjte 
Csaba így szólt: – A mai napon a 
Gát utcában, József Attila szülő-
házánál jártam. Eszembe jutott, 
amit munkatársaimnak szoktam 
mondani: honnan tudjuk, hogy 
nem éppen a következő „József 

Attilát” fogadjuk-e be, hiszen ki tudja, mit rejt az a kisgyermek, aki 
hozzánk érkezik. Minden gyermekben a csodát látom, a Jóisten nem 
gyárt selejtet. Csaba testvér elmondta, először 23 kiskorút fogadott 
be, mára 83 helyen végzik munkájukat; házaikba eddig összesen  
körülbelül 6000 gyermek kapott otthont. Hozzátette: jelenleg 2130 
fiatalról gondoskodnak.               V. L.

Sakkban nagy
Ferencváros új előadássorozattal rukkolt elő „a teljesség felé” idősügyi koncepció részeként. a Mesterségem címere 
elnevezésű programon kerületi, szakmájukban elismert vagy érdekes hobbit űző embereket ismerhetünk meg, így akár 
közvetlen szomszédunkkal is összetalálkozhatunk az előadásokon. az FMK-ban tartott első találkozón a Ráday utcában 
élő lukács Péter sakknagymester mesélt izgalmas karrierjéről.

A sakkbajnok a ’60-as években kezdte pályafutását, amikor az 
átlagember előtt három karrierlehetőség állt. – Pártvonalon az át-
lagnál kicsit többet lehetett keresni, a szakmai karrierben maximum 
osztályvezetői szintig juthatott az ember, így a sport számított a 
legtöbb lehetőséget kínáló pályának. Szerettük, amit csináltunk, 
az eredményeinket értékelték és egyedül mi utazhattunk Nyugat-
ra – emlékezett vissza a szocialista időkre az előadó, aki szerint 
akkoriban is kizárólag a sportban vehettük fel a versenyt a nyugati 
országokkal. Pétert 1953-ban terelte a sors a sakk felé, kezeletlen 
gyermekbénulása miatt ugyanis el kellett búcsúznia minden fizikai 
mozgástól. Maradt a sakk, ami később rendkívül sikeressé tette.  
A táblajátékot kávéházi sakkozó nagyapjától tanulta meg, aki soha 
nem hagyta nyerni.  

Ez azonban nem szegte kedvét, amikor pedig megvette első sakk-
elméleti könyvét, lenyűgözte a játék logikája, tudományosan kidol-
gozott stratégiái. A Spartacusban, majd az MTK és az MTK VM 
sportegyesületekben játszott, később ifiválogatott lett. Megnyerte a 
Bajnok Csapatok Európa-kupáját, magyar bajnoki, majd nemzetközi 
nagymesteri címet szerzett. Európa-bajnokságon kétszer szerzett 
ezüstérmet, és ő nevelte ki itthon a legtöbb nagymestert. Lukács 
Péter a szülőknek azt tanácsolja: a profi karrierhez a gyermeknek 
hatéves kora előtt el kell kezdenie sakkozni, a siker pedig – véle-
ménye szerint – a tehetségtől és az anyagi helyzettől egyaránt függ. 
Egy átlagos verseny nevezési díja ugyanis 60–80 ezer forintba kerül, 
és van olyan magyar nagymester, akinek szülei eladták a házukat 
gyermekük karrierjéért. A mester úgy véli, a sakkban a legszebb, 
amikor beáldozzuk saját figuráinkat, hogy később egy váratlan, 
akár logikátlannak tűnő lépéssel mattot adjunk.

(T. D.)

KÖzÖssÉg



Ferencváros 5

Jubileumi Mesemondó Találkozó 
Tizedik alkalommal vehettek részt a kerületi óvodások a hagyományosan a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó 
Mesemondó Találkozón a Kerekerdő Óvodában. a két napon át tartó rendezvényen a házigazda vágóhíd utcai intéz-
ményen kívül a Csicsergő, a Méhecske, az epres, a Kicsi Bocs, a liliom, a Napfény, a Csudafa és az ugrifüles Óvoda 
gyermek és felnőtt mesemondói voltak jelen.

Az esemény első napján Zombory 
Miklós köszöntötte a megjelent 
gyerekeket, szülőket, nevelőket 
és vendégeket. A találkozó fő cél-
jának a hagyományőrzést nevez-
te, melyet nem tanítani, hanem 
„megélni” kell. – A mese sok 
egyéb mellett megtanít az élet 
és az emberi kapcsolatok érté-
kelésére, erkölcsi tanulságokat 
szolgáltat, fejleszti a kicsik szó-
kincsét, fantáziáját, kommuni-
kációs képességét – közölte az 
alpolgármester, aki reményét 
fejezte ki, hogy a televízió és a 
számítógépek elterjedése ellenére 
a legtöbb gyermek nem filmet 
nézve, hanem mesét hallgatva merül álomba. 

Szencz Mátyásné, a Kerekerdő Óvoda 
vezetője elmondta, a rendezvényt minden 
évben kiállítás is kíséri, idén az elmúlt 10 
esztendő fényképeivel emlékeznek meg 
a korábbi találkozókon náluk megfordult 

vendégekről, mesemondókról, akik közül  
a legtöbben már iskolások. Az összejövete-
leken elsősorban a kerület kilenc óvodájá-
ból érkező gyerekek mesélnek, de óvoda-
pedagógusok is vannak a szereplők között.  
A rendezvényt évről évre neves vendé-

gek is megtisztelik. Ők 
a Kárpát-medence teljes 
területéről érkező, a ma-
gyar kultúrához, népmű-
vészethez kötődő színé-
szek, intézményvezetők, 
népzenészek.

Az óvodavezető fontos-
nak tartotta megjegyez-
ni, hogy a program nem  
verseny, ebben az élet-
korban ugyanis még nem 
szeretnék megméretni 
az előadókat, inkább azt 
tartják szem előtt, hogy 
a mesemondás és me-
sehallgatás közösségi 

élményt nyújtson. Hozzátette, a szépszá-
mú támogató jóvoltából ajándékokkal,  
mesekönyvekkel, egészséges finomságokkal  
is kedveskedtek a résztvevőknek. 

(forrás: ferencvaros.hu)

Zenélő hulladékok az oviban 
Papírfurulya, flakongitár és pléhdob – a kukákból megmentett hulladékokból olyan hangszerek készültek, amelyek  
zenélésre is alkalmasak. a Méhecske Óvodában nyolcadik éve rendezik meg a „Készítsünk hulladékból valamit!”  
elnevezésű kiállítást azzal a céllal, hogy a gyerekeket – családjukkal együtt – a fenntarthatóságra neveljék. 

– Szeretnénk, ha az emberek másképp viszonyulnának a hulladé-
kokhoz, mint eddig, és észrevennék: nem minden hulladék szemét 
– mondta lapunknak Badics Ágnes, a Méhecske Óvoda pedagógusa. 
Az Ifjúmunkás utcai intézmény népszerű tárlatára minden évben új-
rahasznosítható hulladékokból készült alkotásokkal lehet nevezni. A 
változó tematikájú rendezvényen a gyerekek 
alkottak már madárijesztőt, madáretetőt, álla-
tokat, közlekedési eszközöket, társasjátékokat 
és lakásdíszeket is – az idei kiállítás témája  
a hangszer volt. A felhívásra nemcsak az 
ovis csoportok, de a családok is készítettek 
alkotásokat, melyek között megszólaltatható 
hangszereket és pusztán látványként funkci-
onáló kreációkat is találtunk.

Az óvónő elmondta, a február elején  
lezárult tárlat után a csoportfoglalkozásokon 
zenélni is fognak a hulladékhangszereken 
egészen addig, amíg azok tönkre nem men-
nek. Mivel a magyar háztartások is egyre 
több hulladékot termelnek, az óvoda ez-
zel a szemléletformáló akcióval igyekszik  
motiválni a lakosságot, hogy kevesebb 
csomagolóanyag és más értékes, újrahasz-
nosítható hulladék landoljon a kukában.  
A Méhecske a hétköznapokban is környe-
zettudatosan működik: évek óta viseli büsz-

kén a Zöld óvoda és Madárbarát óvoda címeket, az ott dolgozók  
szelektíven gyűjtik a szemetet, komposztálnak, hulladékból épített 
madáretetőket tartanak fenn, és egyedülálló módon közösségi kertet 
is gondoznak.

(T. D.)

iFJúság



Ferencváros6 

Helytörténetből ötös
a kerület általános és középiskolásai 15 esztendeje mérik össze tudásukat a Ferencvárosi Helytörténeti egyesület és a Fe-
rencvárosi Pedagógiai intézet vetélkedőjén. az egész tanévet átölelő versenysorozat első megmérettetésén a tanulók fogós 
kvízkérdésekből álló feladatsort oldottak meg.

Néhány száz éve még azt jósolták, a marha- és 
növénytermesztés lesz Ferencváros jövője – 
ilyen és hasonló helytörténeti ínyencségekkel 
kedveskedett az eseményt megnyitó Kállay 
Gáborné a vetélkedőre kiválóan felkészült 106 
diáknak. Az alpolgármester tesztkérdésekkel 
is próbára tette a kihívást teljesítő 5–8. osz-
tályos diákok tudását, ám a résztvevők még  
a legnehezebb feladatokra is tudtak válaszolni.

– Az egyesület 2000-ben Mesélnek a fe-
rencvárosi utcák címmel helytörténeti kötetet 
szerkesztett, amely azóta is hasznos tankönyv-
kiegészítőként szolgál a kerületi iskolákban.  
Ez adta az ötletet, hogy vetélkedőket szer-
vezzünk a témában – mondta el a helyszínen  
Lukács Emília, a helytörténeti egyesület el-
nöke. A 12 tanár és muzeológus alkotta civil 
szervezet megmérettetésén minden korcsoport-
ban – ötödik osztálytól egészen a középiskola 
végéig – Ki Mit Tud? versenyeket szerveznek Ferencvárosról. 

Az első fordulón a tanulóknak híres személyeket kellett felismerni-
ük, majd következett a vaktérképes feladat, a totó és a helyszínfelis-
merés. A második fordulóban a versenyben maradt csapatok az idei 
évfordulónaptárból kiválasztanak egy híres személyt vagy eseményt, 

akiről, illetve amiről esszét írnak, majd a májusi döntőn – választott 
témájukból – dramatizált előadást készítenek. A legjobban teljesítő 
csapat végül elviheti a fődíjat, egy kétnapos osztálykirándulást. 

(T. D.)

loKálpaTriÓTa

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

1. Milyen néven működik  
szabadtéri szórakozóhely a 
Ráday utcában?
A) Háromszög
B) Rombusz
C) Trapéz
2. Melyik édességgyáros neve 
kötődik a Vágóhíd utcához?
A) Auguszt E. József
B) Stühmer Frigyes
C) Szamos Mátyás
3. Mi az elnevezése annak 
az összfővárosi helytörténeti 
programsorozatnak, amely  
részeként bizonyos kerüle-
ti épületek is látogathatóvá 
válnak?
A) Budapest100
B) Fővárosi Anzix
C) Kulturális Örökség Napjai

4. Melyik állítás nem igaz a  
kerület névadójára?
A) A magyar királyi trón el-
foglalása után 43 évvel és  
1 nappal hunyt el
B) A Német–római Birodalom 
utolsó császára volt
C) Uralkodása alatt tört ki a  
Rákóczi-szabadságharc
5. Ki volt Ferencváros első  
ifjúsági polgármestere?
A) Németh Imre Dávid
B) Koch Kata
C) Urbán Szabó Sándor
6. Melyik Ferencvároshoz 
köthető személy utolsó sza-
vai ezek: „Inkább meghalok, 
minthogy olyan szégyentelje-
sen éljek, mint ti”?
A) Angyal István
B) Salkaházi Sára
C) József Attila

Előző lapszámunk nyertese: Elges Emese. Gratulálunk! Jutalma 
átvételével kapcsolatban e-mailben értesítjük. A helyes megfejtés: 
1 – B, 2 – C, 3 – A, 4 – A, 5 – A, 6 – B.

* Az ajándékra csak a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, 
   a készlet erejéig, 2017. március 10-ig.

Miért rossz ötlet
úgy tenni, mintha
értené, amit Önnek mondanak?
• LEMARADHAT fontos INFORMÁCIÓKRÓL
• KIMARADHAT a meghitt családi BESZÉLGETÉSEKBŐL

Ajándék
a téli estékre

Hőtartó
úti bögre*

06-1/323-0878 • 06-30/832-1193
06-80/204-567 (zöld szám)

HÍVJON MINKET BIZALOMMAL:

TELEPY UTCAI HALLÁSVIZSGÁLÓ
1096 Budapest, Telepy u. 18.
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Mit együnk influenzajárvány idején?
Néhány napos diéta nem árthat téli vírus- vagy bakteriális fertőzés esetén, vagyis ha valakinek nincs étvágya, nem kell 
erőltetni az evést, elegendő a bőséges folyadékfogyasztás. Étrend-kiegészítők szedése helyett változatos, sokféle alap-
anyagot tartalmazó táplálkozással hatékonyabb működésre serkenthetjük védekezőrendszerünket, ami influenzajár-
vány idején különösen fontos.

Veresné Bálint Márta, a Semmelweis Egyetem Dietetikai és Táplál-
kozástudományi Tanszék főiskolai tanára elmondta, az immunrend-
szert erősítő értékes tápanyagokat természetes forrásból, élelmisze-
rekkel elfogyasztva nem lehet túladagolni, sőt, ezek egymás hatását 
és hasznosulását is támogatják. – Szervezetünk védekezőrendszere 
szempontjából kiemelt szerepe van a cinknek, amely a sejtek  
szaporodásához, újraképződéséhez szükséges – közölte a szakember 
hozzátéve, a tökmag, a sovány marhahús és a hüvelyes növények 
mind jó cinkforrások.

A vitaminok közül a B12-, az A-, C- és E-vitaminok fogyasztására 
kell különös gondot fordítani, ám fontos, hogy ezeket – a túladago-
lás elkerülése érdekében – elsősorban ne étrend-kiegészítőkkel, 
hanem természetes forrásokból vigyük be szervezetünkbe. 
A B12-vitamin minden állati eredetű termékben (hús, hal, 
tojás, kefir), valamint a dúsított gabonapelyhekben is 
megtalálható. Az A-vitamin véd a fertőzésektől, mi-
vel elősegíti a bőr és a nyálkahártya épségét, ezáltal 
kevesebb esélyt ad a kórokozók szervezetbe jutásá-
ra. Veresné Bálint Márta javaslata szerint naponta 
szükséges A-vitamin-tartalmú élelmiszereket (máj, 
tojás, tejtermékek, margarin), vagy ezek előnyagát,  
a béta-karotint tartalmazó színes zöldségeket (sütő-
tök, piros húsú kaliforniai paprika, brokkoli) és gyü-
mölcsöket (például aszalt sárgabarack) fogyasztani. 

– A túlzásba vitt C-vitamin-bevitel idővel akár 
vesekő kialakulásához is vezethet, azonban a napi 
szükséglet duplája (180–200 mg) nagymértékben 
támogathatja az immunrendszer működését – hívta 
fel a figyelmet a főiskolai tanár. A legjobb termé-

szetes C-vitamin-források a friss gyümölcsök (citrusfélék, kivi) 
és a zöldségek (zöldpaprika, kelbimbó, karfiol, fejes-, kel- vagy 
savanyú káposzta). Az E-vitaminnak szintén lényeges szerepe van  
a légutak egészsége szempontjából, valamint segíti az immunsejtek 
képződését. Az étolajon kívül többek közt a gabonacsírákban és  
a tojássárgájában található meg. Immunrendszerünk felépítéséhez 
jó minőségű fehérjére is szükség van, mely a sovány tejtermékek-
ben (például túró, joghurt), húsokban, halakban, tojásban található 
meg. Hasznosulásához nélkülözhetetlen a B6-vitamin, melynek 
gazdag forrásai többek között a barna rizs és a teljes kiőrlésű  
gabonatermékek.

– A bélrendszernek is jelentős szerepe van az immunvédekezés-
ben. A probiotikus joghurtok olyan hasznos baktériumokat 

tartalmaznak, amelyek a vastagbélben megtapadva kevesebb 
életteret hagynak a kórokozóknak, így támogatják a bélflóra 
és a védekezőrendszer épségét. A népi gyógyászatban bevált 
fokhagyma jellegzetes ízét és illatát adó hatóanyaga (allicin) 

baktérium-, vírus- és gombaellenes hatású, ezért érdemes 
főzéshez és salátákhoz is bátran használni – szögezte le 
a dietetikus, és arra is felhívta a figyelmet, hogy hányás, 
hasmenés, étvágytalanság esetén nem gond, ha valaki 
egyáltalán nem tud enni, ám legalább napi 2–2,5 liter 
folyadék elfogyasztása szükséges, ami által elkerülhető 
a kiszáradás és a baktériumok is könnyebben kiürülnek 
a szervezetből. A gyógyszertárban kapható úgyneve-
zett orális rehidráló sókeverékkel készített folyadék 
fogyasztásával pedig pótolni lehet a szervezetből a 

tünetek következtében kiürült ásványi anyagokat.

(forrás: Semmelweis Egyetem)

EgéSZSég

éljen 100 évig egészségben!
A több évezredes kínai orvoslás módszereire 
alapozó meridiántorna szabadalmaztatója, 
Eőry Ajándok volt „A teljesség felé” Min-
dentudás Akadémiájának legutóbbi vendége. 
Az orvos-természetgyógyász bemutatta a 
mozgásformát, amely 18 perc alatt felfrissü-
lést ad, ráadásul bárki el tudja végezni, akár 
ülve is. Elmondta, az elmúlt 10 esztendő-
ben Magyarországon tízezer ember kezdett 
meridiántornázni, amelynek köszönhetően 
– ezt bemutatott statisztikai adatokkal iga-
zolta – egyértelműen növekedett hazánk 
lakóinak várható élettartama. 

A kínai orvoslás holisztikus szemléletű, 
azaz a testet teljességében és összefüggése-
iben látja, ráadásul különös hangsúlyt fektet 
a megelőzésre. A kínaiak szerint „ha valaki, 
akkor kezd el foglalkozni a betegséggel, 
amikor a tünetek már jelentkeznek, az olyan, 
mint a hadvezér, aki a háború idején kezd 
el fegyvert kovácsoltatni”. A meridiánok 
az életenergiát, a „csít” vezető csatornák, 
amelyek hálózatot alkotnak. A torna lénye-

ge ezek stimulálása, és bár kísérletek bizo-
nyítják a meridiánok létezését, a nyugati 
orvoslás nem vesz róluk tudomást. Az elő-
adó arra is felhívta a figyelmet, hogy noha a 
meridiántorna segítségével nagy előrelépést 

lehet elérni a legtöbb betegség kezelésénél, 
mégis inkább a megelőzésben, illetve a terá-
piák utáni rehabilitációban van kulcsszerepe.

M. K. 
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Győzelemmel emlékeztek
Különleges mérkőzést játszott a Ferencváros jégkorongcsapata az Újpest 
ellen a MOL Liga alapszakaszának utolsó előtti fordulójában. A veronai 
buszbalesetben elhunyt egykori hokisra, a mindkét együttesben megfordult 
Vígh Balázsra és a többi áldozatra emlékeztek azok, akik ott voltak a Tüske-
csarnokban vívott meccsen.

A tragédia után az FTC jégkorongszakosztálya úgy döntött, ez a – mindkét csapat számára 
tét nélküli – mérkőzés elsősorban a megemlékezésről szóljon, és a teljes jegybevételt 
felajánlotta az áldozatok hozzátartozóinak. Ezért a Fradi a kétezer néző befogadására 
alkalmas Tüskecsarnokba vitte a találkozót. A jegyek kétharmada már elővételben el-
fogyott, a felek telt ház előtt léptek jégre. 

A meccs egyperces néma főhajtással kezdődött. Az első harmadban jól használta ki 
lehetőségeit az FTC, és kétgólos előnyt szerzett. A második húsz percben azonban – kettős 
emberelőnyből – szépítettek a vendégek. A záró harmadot góllal kezdte a Ferencváros, 
ám a játékrész közepén ismét közelebb jött az Újpest. Az eredmény innen már nem 
változott, így 3-2-es győzelemmel búcsúztak Vígh Balázstól a zöld-fehérek.

(m)

Újabb kézis bravúr
Az októberi bravúr után ismét egy NB I-es ellenfél várt a Ferencváros másodosztályú férfi kézilabdacsapatára a Ma-
gyar Kupában. A zöld-fehérek a Vácot is legyőzték, így legközelebb már az elődöntőbe jutásért játszanak.

A Magyar Kupa IV. fordulójában az élvonal 12. helyén álló Váci 
KSE látogatott az Elek Gyula Arénába. A mérkőzés elején még a 
Fradi vezetett 5-4-re, ezután érvényesülni látszott a papírforma: 
a váciak négy-öt góllal elhúztak, a szünetben 19-15-es vendég-
vezetést mutatott az eredményjelző.

A második játékrészben azonban csodát tettek Adorján Gábor 
tanítványai. Hamar kettőre csökkent a különbség, és újra nyílt 
lett a mérkőzés. A Vác jó ideig őrizte még két-három gólos elő-
nyét, 27-26-ra azonban már az FTC vezetett. A hajrában szinte 
extázisban kézilabdáztak a zöld-fehérek, és végül 34-32-re meg-
nyerték a meccset.

A következő forduló sorsolásán a legnehezebbnek tűnő rivális 
jutott a Fradinak, az élvonalban a harmadik helyen álló Tatabá-
nya. A mérkőzést március 16-án rendezik meg a Népligetben, a 
Ferencváros már egy döntetlennel is bejutna az áprilisi négyes 
döntőbe.

M. S.

42 év a Fradiért
Több mint négy évtizeden át szolgálta a 
Ferencvárost dr. Gyarmati Jenő. A birkó-
zók, a jégkorongozók, majd a labdarúgók 
csapatorvosa életének 74. évében hunyt el.
 

Gyarmati Jenő 1943-ban született Buda-
pesten. Tizennégy éves korától öt eszten-
dőn át játszott a Ferencváros utánpótlás-
labdarúgócsapataiban, olyan társakkal, 
mint Géczi István, Horváth László, Juhász 
István, Páncsics Miklós és Varga Zoltán. 
1969-ben szerezte meg diplomáját, egy 
év múlva már a Fradi csapatorvosaként a 
birkózók és a jégkorongozók mellett te-
vékenykedett.

Később a labdarúgókhoz került, és szá-
mos nagy sikerben lehetett része: hét ma-
gyar bajnoki cím, KEK-döntő, a BL- és az 
UEFA-csoportkör során ült a futballisták 
kispadján. Klubhűségére jellemző, hogy 
kitartott a jogtalan kizárás miatt másodosz-
tályba sorolt együttes mellett is. 2012-ben, 
negyvenkét évi szolgálat után távozott a 
Ferencvárostól. Az FTC-n kívül dolgozott 
a Sportkórházban, valamint a magyar bir-
kózó- és labdarúgó-válogatottnál is.

A bajnok ellen az elődöntőért
A Ferencváros jégkorongcsapata a hetedik helyen végzett a tizenegy tagú 
MOL Ligában, így részt vehet a rájátszásban. A meglehetősen érdekes kiírás 
értelmében nem a helyezések, nem a sorsolás, hanem az előrébb végzett együttesek akarata döntötte el, ki kivel csap 
össze az elődöntőbe jutásért.

A zöld-fehérek keretében nagy volt a jövés-menés tavaly nyá-
ron. Tizenhárom új játékos érkezett, és sok fiatal került fel a 
felnőttcsapathoz, így idő kellett, amíg összerázódtak a fiúk. A szezon 
második felében már jobban ment a szekér, végül biztosan jutott be 
a rájátszásba a gárda, teljesítve ezzel a minimális célt.

Természetesen nem elégednek meg ennyivel a fradisták, a hivatalos 
elvárás a csapattal szemben, hogy megszerezze a hatodik helyet. A 
játékosok ennél merészebb tervet dédelgettek a bajnoki rajtnál, ők 
akkor azt mondták, az elődöntőbe szeretnének kerülni.

Greg Lindqvist vezetőedző szerint még soha nem volt ilyen erős a 
magyar bajnokság, amelyben három romániai és egy szerb együttes 
is küzdött a pontokért. A legjobb nyolc közé ezúttal csak egy külföldi 
gárda, a brassói ASC Corona verekedte be magát, a Ferencváros a 
7. helyen zárta az alapszakaszt.

A legtöbb rájátszásos sportágban a bajnokság első részének ered-
ményei alapján dől el, hogyan folytatják a küzdelmet a csapatok. 
A MOL Liga 2016–17-es sorozatában azonban igencsak érdekes 
módon alakult ki a negyeddöntő párosítása: az alapszakaszban az 
első három helyen végzett együttes választhatott magának ellen-
felet az 5–8. helyezettek közül. Az első és egyben címvédő DVTK 
Jegesmedvék gárdája a Ferencvárost választotta, így az egyik fél 
negyedik győzelméig tartó párharcot a zöld-fehérek a miskolciakkal 
vívják. Bár a papírforma a tavalyi bajnok sikerét jósolja, a fradisták 
fogadkoznak: a végsőkig fognak küzdeni.

Az első meccset február 14-én játsszák Miskolcon, a másodikat 
pedig 16-án a Pesterzsébeti Jégcsarnokban. 18-án ismét Borsodban, 
20-án pedig újra a Zodony utcában mérkőzik meg a két együttes. 
Szükség esetén 22-én, 24-én és 26-án is összecsapnak a felek.

Vívók zöld-fehérben
A Ferencváros vívószakosztálya hetven évvel ezelőtt, 1947-ben szűnt meg, 
azonban 2017 februárjában újjáéledt – így ismét vannak vívói a Fradinak!

Az FTC vívószakosztálya először 1905-
ben alakult meg a Mester utcai tornate-
remben; eleinte csak kardozók küzdöttek 
a páston zöld-fehér színekben. Három do-
bogós helyezés után 1914-ben a Becker 
István, Horn K. Lajos, Kleckner Sándor, 
Pick Jenő összetételű Fradi megnyerte a 
II. osztályú csapatbajnokságot. Az I. világ-
háború azonban közbeszólt, és megszűnt 
a szakosztály.

Nyolc esztendővel később, 1922-ben 
alakult meg ismét, és a kardozók azonnal 
meg is nyerték a másodosztályú csb-t. A 
bajnokok azonban inkább a munkájuk-
ra koncentráltak, így csak a ’20-as évek 
végén lendült fel ismét a vívás Ferencvá-
rosban – ekkor már a tőrversenyeken nők 
is pástra léptek. A II. világháború végén 
megint megszűnt a vívás a Fradiban, de 
1946-ban újjászervezték, és az addigi két 
fegyvernemben versenyeztek tovább a 
zöld-fehérek. A hölgyek között szerepelt a 
fiatal Zsabka Magda, aki később egyéniben 
két magyar, csapatban három világbajnoki 
címet nyert. Sajnos már nem fradistaként, 
mert anyagi okok miatt 1947-ben harmad-

szor is megszűnt a szakosztály, ezúttal úgy 
tűnt végleg.

A Ferencváros vezetőségének az a célja, 
hogy ha lehetőség adódik rá, olyan szak-
osztályokat hívjon életre, amelyek régebben 
már működtek a klubban. Ennek jegyében 
vették át az Építők SC 2012-ben alapított 
vívószakosztályát, amely az alakuláskor 
egy új vívóteremben kezdhetett dolgoz-
ni. Néhány esztendő alatt számos sikert 
értek el a népligetiek, részben a klubba 
becsatlakozó Terézvárosi DSE tehetsége-
inek köszönhetően. Az Építők a címvédő 
a férfi tőrcsapatbajnokságban, Szabados 
Kristóf pedig egyéniben lett aranyérmes 
tavaly novemberben. A 2017. februári kadet 
ob-n már Ferencvárosként szerzett ezüst-
érmet férfi és bronzérmet a női tőrcsapat, 
Zsoldos Karolina pedig az ötödik helyen 
végzett egyéniben.

A Népligetben épülő sportkomplexumban 
a vívók egy, minden igényt kielégítő termet 
kapnak majd. A tervek szerint a párbajtőrt 
és a kardot is szeretnék meghonosítani a 
klubban.

M. S.

Harmadikként folytatják
Február első hétvégéjén befejeződött a küzdelem a férfivízilabda-élvonalban. 
A Ferencváros a B csoportban a második helyen végzett, és jó helyzetben vár-
ja a rájátszás nyolc mérkőzését.

A zöld-fehérek tizennégy meccsükből tízet megnyertek, és három döntetlen mellett 
csupán egyszer szenvedtek vereséget. A csoport kiemelkedő gárdája, az Eger mindössze 
egyetlen döntetlent játszott – a Fradi ellen.

A bajnokság középső szakaszában a két csoport első négy helyezettje a felsőházban 
folytatja úgy, hogy mindenki magával viszi az addig megszerzett pontjait. Az FTC a 
40 pontos Eger és a 39 pontos Szolnok mögött 33 ponttal a harmadik helyről kezdi a 
rájátszást, mögötte 27 ponttal a Miskolc áll. A nyolc meccs után az első két helyezett a 
bajnoki címért, a harmadik a negyedikkel a bronzéremért csap össze.

A rájátszás február 22-én kezdődik.
(m)
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Egyre több szenior szörföl a neten
Ferencváros második, időseknek szóló haladó internetfelhasználói tanfolyamának okleveleit adták át január 27-én a 
József Attila-lakótelepi Weöres Sándor iskolában. A kerületben székelő Ericsson Magyarország Kft. társadalmi szerep-
vállalása részeként biztosított oktatókat a kurzushoz, akiktől a hatvan év felettiek a bankolástól kezdve a vásárláson át 
a közösségi oldalak használatáig minden szükséges netes tudást megszerezhettek.

Tavaly szeptember óta 25 
szépkorú tanult internetezni a 
Ferencváros Önkormányzata és 
az Ericsson együttműködésében 
megvalósuló tanfolyamon. A 
távközlési vállalat 29 önkéntese 
négy hónapon át, heti rendszeres-
séggel, két helyszínen: a Weöres 
Sándor és a Szent-Györgyi Albert 
iskolában oktatta a világháló 
használatára az időseket, akik 
többek közt netes vásárlásról, 
közösségi oldalak használatáról, 
internetbiztonságról és az ügyfél-
kapuról tanulhattak. 

Kósa Jolán, az Ericsson Magyarország Kft. operatív munkatársa az 
oklevélátadáson elmondta, a cég mindig komolyan vette a társadalmi 
felelősségvállalást: korábban munkatársaik önkéntes alapon kerítést 
festettek, játszótereket újítottak fel, de hamar rájöttek, hogy inkább 
olyan területen szeretnének segíteni, amihez a legjobban értenek. – 
Egy jól szervezett, sok embert elérő program ötletével kerestük meg 

Ferencváros Önkormányzatát, 
amely örömmel biztosított ehhez 
teret – tájékoztatott Kósa Jolán, 
aki szerint a nyugdíjasok kiváló 
tanítványoknak bizonyultak: a 
tanórákon aktívan szerepeltek és 
gyorsan fejlődtek. A résztvevők 
egyebek mellett megtanultak 
chatelni a távol élő unokákkal, 
ételrecepteket, vagy akár sport-
eredményeket keresni, illetve 
e-újságot olvasni.

Az Ericsson munkatársa el-
árulta, a vállalat magyarországi 
csoportjánál 1400, nagyrészt férfi 

kolléga dolgozik, akik átlagéletkora 32 év, így a kurzus során so-
kat tanulhatott egymástól a két generáció. A cég olyan komolyan 
vette küldetését, hogy a programban részt vevő munkatársak egy 
200 oldalas tankönyvet is készítettek, amit a tanfolyamon végzett 
idősek otthon is haszonnal forgathatnak.

(T. D.)

Vidám farsangi teadélután
A Nyugdíjasok Szociális Fóruma és a Budapesti Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
támogatásával tartottak farsangi teadélutánt a kerületi időseknek február 7-én a házas-
ságkötő teremben. 

Kállay Gáborné köszöntőjében külön üdvözölte 
a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság 
jelen lévő főtitkárát, hiszen a Ferencvárosban 
2012-ben elindított „A teljesség felé” idősügyi 
koncepció létrejöttében nagy szerepe volt Iván 
László professzornak, a társaság volt elnökének. 
Az alpolgármester az idősügyi stratégia sikereiről, 
elismertségéről is szólt, melynek egyik fő ismérve, 
hogy a résztvevők javaslataikkal, véleményükkel 
aktívan alakíthatják a programokat.

Baranyai Szilvia örömének adott hangot, amiért a 
2013-ban Idősbarát Önkormányzat díjjal kitüntetett 
Ferencváros rengeteg szabadidős lehetőséget bizto-
sít a helyi nyugdíjasoknak. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának főreferense reményét fejezte 
ki, hogy a tárca minél több, az idősek mentális, 
lelki és fizikai aktivitását szolgáló eseményt tud 
majd támogatni. 

Semmelweis Ferenc, a Nyugdíjasok Szociális 
Fórumának elnöke beszédét a szervezet jelmon-
datával kezdte: „Az emberi méltósághoz való jog 
minden embert megillet – a fogantatás pillanatától 
a rá emlékezés határáig”. Elmondta, ő személy 
szerint 2015-ben, egy egészségnapon került kap-
csolatba Ferencvárossal, ahol a kerület főorvosai 
az időskorral kapcsolatos előadásokat tartottak 
és egészségügyi szűréseket végeztek. Az elnök 
példaértékűnek nevezte ezt a kezdeményezést, 

majd hozzátette, Ferencváros vezetőinek szemé-
lyes jelenléte ezeken a programokon azt mutatja, 
a kerület idősei folyamatosan érezhetik a törődést, 
a gondoskodást.

Románné Tóth Julianna, a Budapesti Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház vezetője elmond-
ta: céljuk azt elérni, hogy a különböző generációk 
kölcsönös együttműködésben, egymást segítve, 
szeretve éljenek. Zékány Zita, a Magyar Geron-
tológiai és Geriátriai Társaság főtitkára „Hogyan 
legyen boldog és vidám az időskor?” címmel tartott 
előadást, melynek témái közt a fizikai és szellemi 
frissesség fenntartása és a betegségek megelőzése 
is szerepelt. Végül Magyar Róbert operaénekes 
örökzöld melódiákat énekelt, majd pogácsával és 
teával vendégelték meg a jelenlévőket.

(forrás: ferencvaros.hu)

APRÓHIRDETÉS
Vaszary János, Szőnyi István, 
Márffy Ödön, Scheiber Hugó, 
Berény Róbert, Egry József, 
Kádár Béla, Batthyány Gyula, 
Schönberger Armand, Czigány 
Dezső, Perlrott Csaba Vilmos, 
Ziffer Sándor FESTŐMŰVÉ-
SZEK ALKOTÁSAIT KERES-
SÜK MEGVÉTELRE KÉSZ-
PÉNZÉRT.
Nemes Galéria 1024 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 3.,
06/30/949-2900, 
nemes.gyula@nemesgaleria.hu

BRILIÁNS, ARANY, EZÜST, 
BOROSTYÁN FELVÁ-
SÁRLÁSA EXTRA ÁRON! 
Dinasztiánk harmadik generá-
ciója vagyok. Hiszem, hogy a 
tisztességes magatartásnak van 
jövője! Bp., XI. ker., Fehérvári 
úti Csarnok, földszint, virágsor 
(Porcelán-Ezüst Üzlet).
Tel.: 209-4245.

Ingatlanirodánk eladó lakáso-
kat/házakat keres ügyfeleinek. 
Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 
3%, ügyvéd ingyenes. Isme-
rősének lakása eladó? Hívjon, 
ajánlási jutalékot kap! 
Laurus.ingatlan.com,
06/20/9600-600

Magyar Róbert operaénekes
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Séta a Pál utcai fiúk nyomában
Február 16. (csütörtök) 10.00
Találkozó a Kálvin téri templom előtt

Filmklub
Egészséges erotika – a vetítés után a filmről 
beszélgetünk
Február 16. (csütörtök) 15.00
Helytörténeti Gyűjtemény (Erkel utca 15.)

Mindentudás Akadémiája 
Ferencváros „templomai” 
Kaníziusz Szent Péter-templom
Február 20. (hétfő) 15.00
Gát utca 2.

Szeminárium az iszlám országokról
Banglades
Február 23. (csütörtök) 15.30
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)

Helytörténeti szeminárium
225 éves Ferencváros, az irodalmárok 
kerülete 2.
Február 28. (kedd) 14.00
Helytörténeti Gyűjtemény (Erkel utca 15.)

Mesterségem címere
A 45 000 éves fa: Túri Kis József 
faipari technikus előadása
Február 21. (kedd) 14.00
FMK (Haller utca 27.)

Íróműhely
Énekelget bennünk valahol…
Február 27. (hétfő) 14.30
FSZEK Boráros téri Könyvtár 
(Boráros tér 2.)

Cukorbetegklub
Február 28. (kedd) 14.00 
FESZ Oktatóterem 
(Dandár utca 28.)

Sakk-klub
Február 21., 28. (kedd) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Német társalgási klub
Február 21., 28. (kedd) 10.30
FMK (Haller utca 27.)

Festőklub
Február 21., 28. (kedd) 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss utca 5.)

Gyógytorna 
Február 15., 22., március 1. (szerda) 11.00 
Dési MH (Toronyház utca 17/B) 
FMK (Haller utca 27.)

Táncklub
Én táncolnék veled…
Február 15., 22., március 1. (szerda) 14.00
FMK (Haller utca 27.)

3-1-2 meridiántorna
Február 15., 22., március 1. (szerda) 15.30 
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti 
energiajóga időseknek  

Február 16., 23. (csütörtök) 10.00 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

Vízitorna  
Február 17., 24. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester utca 19.)
Weöres Sándor iskola uszodája 
(Lobogó utca 1.)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra!
Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javaslataikat programjainkkal kapcsolatosan az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen vagy  a 215-

1077/392-es telefonszámon várjuk.

A kezdő, középhaladó és haladó angol-
nyelv-tanfolyam, a kezdő németnyelv-tan-
folyam, a chikungtanfolyam, a kezdő és 
haladó számítógép-kezelői tanfolyamok 
a regisztrált résztvevők számára a meghir-
detett időpontokban és helyszíneken kerül-
nek megtartásra.

Idősügyi programajánló

Kiemelt 
rendezvények
• Folytatódik a Ferencváros temploma-

it, imahelyeit bemutató sorozatunk: 
február 20-án a Kaníziusz Szent Pé-
ter-templomba kalauzoljuk az érdek-
lődőket, amelynek egyik érdekessége, 
hogy az evangélikus, a katolikus és a 
roma gyülekezet is tart itt istentisz-
teleteket.

• Tudja Ön, milyen használati tárgyat 
nem tudtak eddig fából elkészíteni? 
Belegondolt már abba, hogy életünket 
a bölcsőtől a koporsóig végigkíséri a 
fa, mégis alig tudunk valamit erről 
az anyagról? Február 21-én Túri Kis 
József faipari technikus segítségével 
barangolhatnak a fák világában, meg-
tudhatják, mi minden készült fából a 
történelem során, és kézbe foghatnak 
egy 45 000 éves famintát is.

Íróműhely a könyvtárban
„Énekelget bennünk valahol…” címmel új idősügyi program indult január 30-án 
a Boráros téri könyvtárban. Az Íróműhelyre a kerület irodalmat kedvelő, alkotás 
iránt érdeklődő nyugdíjasait várják.

Az interaktív foglalkozásokat az Írók Alapítvá-
nya közreműködésével Baán Tibor (képünkön) 
költő, kritikus, esszéista, nyugdíjas pedagógus 
vezeti, aki az irodalom átfogó megismeréséhez 
a műfajok bemutatásán keresztül kalauzolja el 
az érdeklődőket.

Az első foglalkozáson a résztvevők bemutat-
koztak, és elmondták, hogyan kerültek közel 
az íráshoz. Van, aki családja krónikáját sze-
retné megörökíteni az utókor számára, más-
valaki egy irodalmi versenyt nyert meg egy 
képzeletbeli utazás leírásával. A különböző 
foglalkozású, más és más élethelyzetben lévő 
ferencvárosiakban egy közös van: mindannyian 
rengeteget olvasnak.

Baán Tibor a találkozón több témát is érintett. 
Az együttgondolkodás során szó volt arról is, 
hogy különféle életszakaszainkban másféle 
műfajokhoz vonzódunk. A férfi-női szere-

pek, a boldogságkeresés, a szabadságvágy, 
az örömmel végzett munka témája mellett az 
írók, filozófusok felelőssége is szóba került, 
hiszen – mint tudjuk – egyetlen eszme is fel 
tudja forgatni a világot.

Aki kedvet érez csatlakozni a csoporthoz, az 
idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen, illetve 
Szűcs Ágnes idősügyi referensnél jelentkezhet 
a 215-1077/392-es telefonszámon.

(forrás: ferencvaros.hu)
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Börcsök Enikő 
és Gézagyerek 
a Pinceszínházban
Kaphat-e beilleszkedési esélyt egy autista fiú a többségi 
társadalomtól? Erről szól Háy János A Gézagyerek című 
darabja. Számos nagy sikerű vidéki előadás után 
a Pinceszínház mutatja be először a fővárosban az 
istendrámát február 25-én. Az egyszerre kacagtató és 
szívfacsaró történetet a teátrum művészeti vezetője, Soós 
Péter állítja színpadra.

Géza autista. Ahogy a szín-
darab szereplői mondják: 
hibás. Otthon a kockás 
konyhakövet nézi egész 
nap, majd váratlanul felve-
szik a szobi kőfejtőbe, hogy 
a szalagra rakott kőáradatot 
figyelje, és ha idegen anyag, 
netán ember kerülne rá, 
rögtön nyomja meg a piros 
gombot, amitől a gép leáll. 
Végre büszkeség tölti el: 
reggelente munkába megy 
a távolsági busszal, a szalag 
melletti széke istenné teszi, 
hiszen az ő kezében van az 
irányító szerkezet, műszak után pedig kocsmába jár a többiekkel. 
Csakhogy – mivel soha semmi rendellenesség nem történik – kezdi 
feleslegesnek érezni magát, és készül otthagyni a munkahelyét. Az őt 
istápoló kőfejtők azonban maguk között akarják tartani, ezért kitalálják, 
hogy egy kóbor kutya tetemét dobják a szalagra, mintha egyikük lenne 
az. Géza végre megnyomhatja a piros gombot. De vajon belefér-e ez 
a hecc az ő világképébe? 

Gézagyereket a Pesti Magyar Színház fiatal tagja: Takács Géza, míg 
támogató édesanyját a Vígszínház népszerű színésznője, Börcsök Enikő 
kelti életre. Banda Lajos és Herda Pityu komikus sokat látott kőfejtő 
párosát Kaszás Gergő és Tóth Zoltán alakítja.

A Pinceszínház márciusi műsora

1., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary
3., péntek  19.00 Háy János: A Gézagyerek
5., vasárnap 19.00  Spiró György: Prah
6., hétfő 19.00  Yasmina Reza: Művészet – 
  csoportos igény esetén 
  drámafoglalkozással
8., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary
11., szombat 16.00 1848 hőseiről mesélnek – 
  A Széphalom Könyvműhely 
  kettős könyvbemutatója 
13., hétfő 11.00 Lázár Ervin: A Négyszögletű 
  Kerek Erdő 
14., kedd 14.00 Petőfi Sándor: Az apostol – 
  ingyenes program, regisztráció 
  szükséges: 
  erika.szegedi@pinceszinhaz.hu
 19.00 Székely Csaba: Bányavirág – 
  ÉVES JUBILEUMI ELŐADÁS
16., csütörtök 19.00  Hamlet – csoportos igény esetén 
  drámafoglalkozással
17., péntek  11.00 Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
21., kedd 19.00  Háy János: A Gézagyerek
22., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary
23., csütörtök 19.00  Vajda István: Pedig én jó anya 
  voltam – 10 ÉVES JUBILEUMI  
  ELŐADÁS
25., szombat  11.00 Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
 15.00 Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
26., vasárnap 15.00 Lázár Ervin: A Négyszögletű 
  Kerek Erdő
29., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary

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

nak hozzá a belépőkhöz.

Tavaszi Kölyöknapok a nemzeti Színházban
Kedves szülők, kedves gyerekek, kedves kisgyermekes családok!
A Nemzeti Színház folytatja családoknak szóló ingyenes programjait:

• 2017. február 26., vasárnap 10.00–13.00 
Farsangi Kölyöknap, mely pontosan a 
„farsang farka” időszakára esik

• 2017. március 19., vasárnap 10.00–13.00 
Március 15. ünnepe Kölyöknap

• 2017. május 21., vasárnap 10.00–13.00 
Pünkösd havi Kölyöknap

A Kölyöknapok műsora:
Mindhárom vasárnap délelőtt kézműves 
foglalkozások várják az érdeklődőket: ma-
kettet lehet készíteni, Csodaceruza színező 
füzetekbe rajzolhatnak és mézeskalácsot 
díszíthetnek az ügyes kezűek.

Börcsök Enikő

Február 26. Gobbi Hilda Színpad

11.00–12.00 Debreceni ZeneTheátrum: 
Leopold születésnapja (zenés mesejáték).
12.00–13.00 A Tamariska Gyermek Tánc-
együttes farsangi előadása, kíséri a Zagyva 
banda, utána táncház.

Március 19. Gobbi Hilda Színpad

11.00–12.00 Magyar Népmese Színház: 
Mátyás király születése napja (mesejáték).
12.00–13.00 A Cédrus Gyermek Táncegyüt-
tes előadása, kíséri a Zagyva banda, utána 
táncház.

Május 21. Kaszás Attila Terem 
(jó idő esetén: Hajóorr)

11.00–12.00 Fabók Mancsi Bábszínháza:  
A háromágú tölgyfa tündére (mesejáték).
12.00-13.00 Farkasházi Réka és a Tintanyúl 
zenekar koncertje.
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A Hadart Színház bemutatja

Claude Magnier: OSCAR
Vígjáték két részben
Február 19. 15.00
Jegyár: 2800 Ft
Jegyek kaphatók online a jegy.hu rendszeré-
ben, valamint az FMK információs pultjánál 
8.00 és 14.00 óra között.
További információ:
Zsigmond Réka, Hadart Színház
E-mail: info@hadartszinhaz.hu
Mobil: 06/20/459-6768

„Bemutatkozás II.”

A Digitális fotótanfolyam kiállítása
Megnyitó: február 22. 18.00
Megtekinthető: március 29-éig

József Attila Irodalmi Szalon

Beszélgetés Lanczkor Gábor  
József Attila-díjas költővel
Február 23. 18.00
Helyszín: József Attila Emlékhely (Gát u. 3.)
A belépés díjtalan!

Strófa Trió 

Vers-zene klub
Február 25. 18.30
Belépődíj: 600 Ft 

Társasági vígságok

A Ferencvárosi Művészetkedvelők 
Társaságának báli rendezvénye

Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek
Zenél: Tarnai Ágnes
Február 24. 15.00
Belépő: 700 Ft 

Szép Szó versmondó műhely

A József Attila Emlékhely és a Magyar Vers-
mondók Egyesületének közös programja
Helyszín: József Attila Emlékhely (Gát u. 3.)
Február 28. 16.00

Csillag kórus & Louisiana Double

Az első magyar tbluesgrass-gospel  
gyerekkórus koncertje
Március 2. 17.00
A belépés ingyenes! A nézők a helyszínen a 
lemez megvásárlásával vagy adományaikkal 
egy tavaszra tervezett lengyelországi turné 
megvalósításában segíthetik a Csillag kórust.

Roma táncház

Táncházvezető: Farkas Zsolt, a Khamoro 
Budapest Band vezetője
Március 3. 17.00
A belépés díjtalan!

Magyar néptánc óvodásoknak

Mozgásos-zenés-játékos foglalkozás 
sok énekkel
Keddenként 16.00–16.45
Részvételi díj: 1500 Ft/alkalom, 4500 Ft/4 
alkalmas bérlet (2 hónapig felhasználható)
Oktató: Ládonyi Veronika
Jelentkezés: ladonyiverus@gmail.com vagy 
06/20/267-5944  

MediBall

Új tanfolyam!
Hétfőnként 18.00–19.30
Első foglalkozás: február 20.
Részvételi díj: 1600 Ft/alkalom
Próbaedzés (első alkalom): 
50% kedvezménnyel! 
Havi bérletek: egyéni 4 alkalmas: 5500 Ft, 
páros 6 alkalmas: 7500 Ft
Előzetes regisztráció szükséges!
Elérhetőség: 06/20/588-0692, 06/30/202-9541, 
ujmozgas@gmail.com

No phone. No computer. Only games

Együtt játszani jó! 
TÁRSASJÁTÉK DÉLELŐTT
Március 4. 10.00–13.00
Szeretettel várjuk a családok kicsijeit és nagy-
jait, akik szívesen töltik el együtt a szabadide-
jüket, és örömmel próbálnak ki olyan társasjá-
tékokat, amelyek fejlesztik a kreativitást és a 
logikus gondolkodást. 
A részvétel díjtalan!
A Béthel Alapítvány a „Jól vagyok, mert jó 
vagyok” Nemzeti Tehetség Program részeként 
valósítja meg a rendezvényt.

Ásványbörze 

Március 5. 9.00 órától 
Kiállítás, vásár, bemutató
Amennyiben kiállítani szeretne, asztalt foglal-
hat a 216-1300-ás telefonszámon, illetve 
a varga.balazs@fmkportal.hu e-mail címen 
Belépő: 400 Ft

A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAJÁNLÓJA

Művészpince fiataloknak
A Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium festő szakos tanulóinak munkáiból nyílt kiállítás a Pincegalériában február 
1-jén. A tárlatot Császár Gábor, a gimnázium művészeti igazgatóhelyettese nyitotta meg.

Kállay Gáborné, Ferencváros kultúráért felelős alpolgármestere 
január 11-én, a fiatal kerületi alkotóknak szervezett Téli Tárlat meg-
nyitóján jelentette be, hogy a Mester utca 5. szám alatti Pincegalériát 
átadják az ifjúságnak. A különféle művészeti ágak iránt érdeklődő 
diákok közösségi tere Vincze Angéla művésztanár irányításával 
kezdi meg működését. A Ferencváros József Attila Díjával kitün-
tetett pedagógus pezsgő életet és gazdag programkínálatot tervez: 
minden hónapban más ferencvárosi iskola tanulóinak munkáiból 
összeállított kiállítások, koncertek, alkotókörök, és nyári művész-
tábor is várja majd a helyi fiatalokat. 

Az új profilú Pincegaléria első jelentős eseménye januárban, a 
Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó Toldi-trilógiához készült 
illusztrációkból nyílt kiállítás volt, most pedig a Jaschik Álmos 
Művészeti Szakgimnázium festő szakos diákjainak alkotásaiból 
állítottak össze tárlatot. Pintérné Varga Zsuzsanna, az intézmény 
igazgatója köszönetet mondott a kiállítás szervezőinek és az azon 
részt vevő tanulóknak, majd Császár Gábor igazgatóhelyettes 
mondta el nyitóbeszédét. Szavai szerint végignézve a kiállított 
alkotásokon – amelyek az elmúlt néhány hónap munkájának gyü-
mölcsei –, mintha saját diákéveit, élményeit élné újra. Hozzátette, 
a műveken a fiatalos frissesség, a kísérletező kedv, a stílusjegyek 
és az európai kultúrjegyek lenyomatai figyelhetők meg. 

– Rossz tanárként időnként belenyúlnék az alkotási folyamatba 
kijavítani a hibákat, jó tanárként azonban azt mondom, nem sza-
bad. Aki magától megoldja ezeket, abból lesz művész – jellemezte 
a szakmai és a művészképzés közti különbséget Császár Gábor.

A tárlat február 28-áig tekinthető meg a Pincegalériában. 

(forrás: ferencvaros.hu)
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GONDOSKODÓ FERENCVÁROS 

A BKK TÁJÉKOZTATÓJA 

Tájékoztató az élelmiszer-támogatásról
A 2014-ben bevezetett Ferencvárosi Élelmiszer-támogatás 
kérelemre azon IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és élet-
vitelszerűen Ferencvárosban tartózkodó személyek részére 
állapítható meg, akik:
• 70. életévüket a tárgyévben betöltötték, vagy
• családjukban négy, illetve több gyermeket nevelnek

A kérelmek benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A kérelemhez csatolni kell:
• a kérelmező lakcímkártya-másolatát
• nyilatkozatát arról, hogy életvitelszerűen a IX. kerületben 

lakik
• a gyermekek számára tekintettel történő igénylés esetén, 

nyilatkozatot arról, hogy gyerekeit saját háztartásában 
neveli

A támogatás összege kérelmezőnként, illetve gyermekenként 
egységesen 5000 forint, ami igény szerint folyószámlára történő 
utalással vagy postai úton kerül kifizetésre.

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 
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain: Bakáts 
tér 14., Lenhossék u. 24–28., Toronyház u. 3/B, Ecseri út 19. 

További információ kérhető:

• Személyesen a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 
24–28., ügyfélfogadás: hétfő 8–18, kedd, szerda, csütörtök 
8–16, péntek 8–12 óráig)

• Telefonon: 215-1077/459 
• E-mailen: humanszolg@ferencvaros.hu

Február 24-éig – csatornázási munkálatok miatt – megválto-
zott útvonalon közlekedik a 281-es autóbusz, amely a jelzett 
időpontig nem érinti a Ferencvárosi Szakrendelő-intézet meg-
állóhelyet, helyette a 923-as autóbusz Haller utca/Mester utca 
megállóhelyén áll meg.

A kimaradó megállóban tájékoztató tábla hívja fel az uta-
sok figyelmét az ideiglenes felszállóhelyre, míg a vonal többi 
megállóhelyén az ideiglenes útvonalat tartalmazó menetrendi 
hirdetményeket helyeztek ki. Ezeken jelezték, hogy az autóbusz 
nem érinti a rendelőintézeti megállóhelyet.

A fentieken túl a járműveken az ideiglenes Haller utca/Mester 
utca megálló előtt előre felvett hangbemondással is tájékoztatják 
az utasokat a változásról.

További információ: www.bkk.hu

JOGA VAN TuDNI!
A bérleti szerződés
A Központi Statisztikai Hivatal 2014-es adatai szerint a lakosság 
túlnyomó része, majd’ 90 százaléka saját tulajdonú ingatlanban oldja 
meg lakhatását. A fennmaradó 10 százalékba tartoznak azok, akik 
bérlik lakásukat. Ennek ellenére az tapasztalható, hogy gyakran 
maguk a szerződő felek sincsenek tisztában jogaikkal és kötele-
zettségeikkel. Bérelni nemcsak lakást lehet, de életünkre nagy 
valószínűség szerint – amennyiben bérelt otthonban lakunk – a 
lakásra megkötött bérleti szerződés gyakorolja a legnagyobb hatást. 
Ezért érdemes ennek szabályaival tisztában lenni. 

A bérleti szerződés alapján a bérbeadó a lakás időleges haszná-
latának átengedésére, a bérlő pedig a dolog átvételére és bérleti 
díj fizetésére köteles. A bérbeadónak szavatolnia kell, hogy a bé-
relt dolog a bérlet egész tartama alatt szerződésszerű használatra 
alkalmas, és az megfelel a szerződés előírásainak. (Pl. harmadik 
személynek nincs a bérelt dologra vonatkozóan olyan joga, amely 
a bérlőt a használatban korlátozza vagy megakadályozza.) 

Azt talán mindenki tudja, hogy a bérlő a lakást rendeltetésének 
és a szerződésnek megfelelően használhatja, de azt talán keve-
sebben, hogy a bérbeadó a bérlő szükségtelen háborítása nélkül is 
jogosult ellenőrizni a használatot. A bérlő a lakást jogosulatlanul 
nem alakíthatja át, illetve a bérbeadó felhívására köteles az eredeti 
állapotot helyreállítani. A bérlő köteles azt is tűrni, hogy a bérbeadó 
a lakás állagának megóvásához szükséges munkálatokat elvégezze. 
Ugyanakkor a bérlő nem köteles a lakás korszerűsítéséhez szükséges 
munkálatok elvégzésének tűrésére.

A bérelt lakást a bérlő csak a bérbeadó hozzájárulásával jogosult 
albérletbe vagy harmadik személy használatába adni. (Bérlő az, aki 
a lakást a tulajdonostól bérli, albérlő pedig, aki a bérlőtől bérel.)

A lakás fenntartásával járó rendszeres költségeket (rezsi) a bérlő, a 
többi költséget és terhet (pl. ingatlanadó) a bérbeadó viseli. A bérlő 
a bérleti díjat havonta előre köteles megfizetni. 

Fontos, hogy a bérleti díj vagy a bérlőt terhelő költségek meg-
fizetésének elmulasztása esetén a bérbeadó jogosult a szerződést 
felmondani, ha a bérlőt megfelelő határidő kitűzésével és a kö-
vetkezményekre való figyelmeztetéssel a fizetésre felszólította, és 
a bérlő e határidő elteltéig sem fizetett. Az ingatlan bérbeadóját 
zálogjog illeti meg – a bérleti díj és a költségek erejéig – a bérlőnek 
a bérlemény területén lévő vagyontárgyaira.

A határozatlan időre kötött szerződést rendes felmondással – fő 
szabály szerint – bármelyik fél a hónap 15. napjáig a következő 
hónap végére felmondhatja. Viszont a bérbeadó a szerződést – a 
bérlő előzetes felszólítását követően – legalább tizenöt napos fel-
mondási idővel felmondhatja, ha a bérlő vagy a vele együtt lakó 
személy a bérbeadóval vagy a szomszédokkal szemben az együttélés 
követelményeivel kirívóan ellentétes magatartást tanúsít, vagy a 
lakást illetve a közös használatra szolgáló helyiségeket nem ren-
deltetésszerűen vagy nem szerződésszerűen használja.

A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a 
kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a bérbeadótól a szerződés 
fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a tudomásszerzéstől 
számított nyolc napon belül kell közölni.

Dr. Niklai Zoltán családjogi szakjogász
1098 Budapest, Lobogó u. 5. II. lph. 

06/70/770-0510
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MOZDuLJ VELÜNK!

Ha nyert, nem Ön fizet!
Nagy értékű ajándékok helyett jelentős anyagi veszteség érheti, ha bedől a csalóknak, akik nyereményekre hivatkozva 
próbálják megtéveszteni Önt – hívja fel a figyelmet a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Az utóbbi időben sorozatosan történnek olyan esetek, amikor ké-
retlen személyek ismert áruházláncok nevében nyereményjátékra 
hivatkozva keresnek meg telefonon budapesti lakosokat, és közlik, 
a hívott fél telefonszámát „kisorsolták”. Állításuk szerint azonban a 
nyeremény átvételéhez az kell, hogy a nyertes egy ATM automatán 
keresztül több tízezer forint értékben mobiltelefon-feltöltéseket 
hajtson végre, vagy hogy küldjön két darab SMS-t a hívók által 
megadott telefonszámra.

A jóhiszemű és gyanútlan sértettek – reménykedve az ígért több 
száz ezres, akár milliós nagyságú pénzösszegben vagy nagy ér-
tékű tárgynyereményben – a felszólításnak eleget tesznek, és a 
csaló által diktált számsorra feltöltést hajtanak végre. Ezt azonban 
természetesen soha nem követi az ígért nyeremény átadása, átuta-
lása. Az elküldött SMS-ek pedig mobilvásárlásnak számítanak, és 
darabonként 15 ezer forintba kerülnek.

Kérjük, ha ismeretlen személy ilyen történettel jelentkezne Önnél:
• Semmilyen körülmények között ne utaljon át pénzt, ne küldjön 

SMS-t és ne keressen fel bankautomatát a csalók által meg-
adott kódok vagy telefonszámok beütése céljából!

• Ne adja ki személyes, illetve bankkártyája adatait, valamint ne 
árulja el lakcímét vagy tartózkodási helyét!

• Járjon el körültekintően: hívja fel a megnevezett áruházláncot, 
és ellenőrizze a hívás hitelességét! Ezzel az érintett vállal-
kozást is segíti, hiszen tudomásukra hozza, hogy nevükben 
visszaélnek mások jóhiszeműségével.

Hívták telefonon, de nem tudja, mit tegyen?
Ha ilyen jellegű bűncselekmény áldozatává vált, hívja a 107-es vagy 
112-es központi telefonszámok valamelyikét, illetve jelentkezzen a 
„Telefontanú” ingyenesen hívható 06/80/555-111-es zöldszámán.

Előzetesben a nyaklánckitépő
A IX. kerületi rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya eljárást folytat lopás bűntett kí-
sérlet elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt egy 19 éves nyírmeggyesi férfi el-
len, aki 2016. április 7-én egy ferencvárosi 
aluljáróban megpróbálta letépni egy idős 
nő nyakából a láncát. A sértett a sikerte-
len kísérletről értesítette a rendőrséget, a 
nyomozók pedig – a térfigyelő kamerák 
lefoglalt felvételei alapján – beazonosí-
tották K. Márkot. A férfi felkutatására tett 

intézkedések nem vezettek eredményre, 
ezért ellene a rendőrség 2017. január 19-én 
elfogatóparancsot adott ki. K. Márkot janu-
ár 25-én elkapták, gyanúsítotti kihallgatása 
után őrizetbe vették, és előterjesztést tettek 
előzetes letartóztatásának indítványozásá-
ra, amit az illetékes bíróság január 27-én 
elrendelt.

Vádemelést javasolnak
Lopás miatt folytatott eljárást B. László 30 
éves és B. Attila 39 éves budapesti lakos el-

len a IX. kerületi rendőrkapitányság. A két 
férfi 2016. július 24-én betört egy Soroksári 
úti raktárépületbe, és onnan csaptelepeket 
akart ellopni. A telephely biztonsági őre 
azonban észrevette őket, és értesítette a 
rendőrséget. A kiérkező járőrök az elkö-
vetőket a helyszínen elfogták, majd elő-
állították a kapitányságra. A velük szem-
ben lefolytatott nyomozást a rendőrség a 
napokban befejezte, a keletkezett iratokat 
vádemelési javaslattal az illetékes ügyész-
ségnek megküldte.

RENDŐRSÉGI HíREK

3x3 Kosártorna középiskolásoknak
2017. február 18-án, szombaton 8.30 órától

Helyszín: Vendel Sportcsarnok (Vendel u. 10–16.)
A játék jellege: 3-3 elleni félpályás „kosárlabdajáték”
Nevezhetnek:
• IX. kerületben tanuló, illetve IX. kerületben lakó középisko-

lás fiúk 3+1 fős csapatai 
• IX. kerületben tanuló, illetve IX. kerületben lakó középisko-

lás lányok 3+1 fős csapatai  
Diákigazolvány bemutatása szükséges!

A nevezés mindenki számára ingyenes!
A nevezéseket volgyesiattila@ferencvaros.hu e-mail címre kérjük 
eljuttatni február 15. (szerda) 14 óráig.
Kiegészítő program: 
Büntetődobó-verseny (a büntetődobó-versenyre 10 órától bárki 
nevezhet a helyszínen, így nemcsak a csapatok tagjait várjuk, ha-
nem mindenkit, aki szeretné kipróbálni büntetődobó-képességét.)
Díjazás:
Az első három helyezett csapat jutalmazásban részesül. 

A sportversenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt!
Mindenkit szeretettel várunk!

Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, 
Ferencvárosi Diáksport Bizottság

nőnapi Sportvarázs a Vendel Sportcsarnokban
2017. március 4-én, szombaton 10.00–14.30 óra között

Kedves IX. kerületi Lányok, Asszonyok!

Ferencváros Önkormányzata idén is sok szeretettel várja a spor-
tolni vágyó hölgyeket nőnaphoz kapcsolódó rendezvényén.

Bemelegítésként Borsodi Balázs nemzetközi bodyART® ELITE 
tréner tart foglalkozást. Az utána következő hastáncórán Baranyi 
Beáta vezetésével tanulhatják meg a műfaj alapjait. A hatha jóga 
a test és lélek harmóniáját biztosítja a lendületes edzések után. 
A záró zumba pörgésével pedig vidáman fejezhetik be a napot 
a résztvevők. 

Az emeleti kisterem foglalkozásait azoknak ajánlják, akik ge-
rincproblémákkal küzdenek, vagy jobban kedvelik a lassúbb, 
kondicionáló jellegű mozgásformákat. Részükre Dornbach Ildikó 
szakedző, funkcionális tréner tart órákat és ad szakmai tanácsot.

A résztvevőknek egy kis nőnapi meglepetéssel hálálják meg 
az aktivitást. 

Kérjük, hogy egészségügyi problémák esetén előzetesen kon-
zultáljanak háziorvosukkal. A rendezvényen mindenki saját fe-
lelősségére vehet részt.

Bővebb információ: Klenóczky Beáta sportreferens: 215-1077/470
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit 
a sportreg@ferencvaros.hu címen lehet megtenni.



Ferencváros16 KÖzÖSSÉG

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

e-mail címre Gólyahír jeligével!

Hartai Vince Gábor 
(2016. június 19.)

Ladányi Patrik Richárd 
(2016. december 19.)

Lakatos Zília 
(2016. július 15.)

Hangay Máté Milán 
(2016. június 4.)

Hirs Zoltán István 
(2017. január 10.)

Bodor Levente 
(2016. december 12.)

Bartha Panka es Bartha Gerda
(2016. december 22.)

FERENCVÁROSI GÓLyAHíR REJTVÉNy


