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A képviselő-testület februári  
ülésén 18,6 milliárd forint  
főösszeggel elfogadta Ferencváros 
2017. évi büdzséjét.

PAnelből Penthouse?
nyílt tervpályázatot írt ki a József 
Attila-lakótelep településrendezési 
és építészeti megújítására  
az önkormányzat.

Megtartotta alakuló ülését  
a Ferencvárosért Klub, amely  
mindenkit vár, aki tenni akar  
a kerületért, az itt élőkért. 5

KlubAlAPítás!

4

nyílt napokat tartanak a kerületi óvodák, minden szülőt és gyermeket szeretettel várnak. 6. oldal

Sportünnepen díjazták a kerület legjobbjait
Ferencváros legeredményesebb sportolóit és sportszakembereit ismerte el ünnepélyes eseményen az önkormányzat  
az FMK-ban rendezett első Ferencvárosi sportgálán. A hagyományteremtő szándékkal indított díjátadó célja, hogy  
az élsporton kívüli sportélet is minél nagyobb figyelmet kapjon.

A színházteremben csak úgy hemzsegtek a 
jelenlegi, illetve már visszavonult olimpiai, 
világ- és Európa-bajnok sportolók, akik 
közül Kovács Kokó István olimpiai baj-
nok, amatőr és profi világbajnok ökölvívó 
a műsorvezetői posztot is magára vállalta 
Ferencz Gabi, a 9.tv műsorvezetője társa-
ságában. Kokó szerint – aki amióta letette 
a kesztyűt az FTC igazolt triatlonistájaként 
sportol – fontos, hogy az elismerések és a 
közösségi események az amatőr világot is 
erősítsék, összetartsák.

Bácskai János köszöntőjében arra em-
lékezetett, az idén 225 éves Ferencváros 
neve összefonódott a sporttal. Példaként 
említette a sikert sikerre halmozó, tizenhét 
szakosztállyal büszkélkedő Ferencvárosi 
Torna Club mellett a kiváló eredményeket 

felmutató iskolai, amatőr és versenysportot 
is. A polgármester azt is büszkén jegyezte 
meg, hogy az önkormányzat minden évben 
átadja a Ferencváros Sportjáért díjat, a köz-
elmúltban pedig két kerületi sportlegenda: 
Magyar Zoltán kétszeres olimpiai bajnok 
tornász és a 2011-ben elhunyt Albert Fló-
rián aranylabdás labdarúgó is díszpolgári 
címet kapott.

– Szerettük volna értékelni a ferencvárosi 
élcsapatokon kívüli sportéletet és -ered-
ményeket, valamint megismertetni egy-
mással a kerületi sportolókat – mondta el 
lapunknak Klenóczky Beáta sportreferens. 
A díjazottakat úgy választották ki, hogy 
az önkormányzat javaslatokat kért be is-
koláktól, egyesületektől, majd a hazai és a 
nemzetközi eredmények alapján kiválasz-

tották a legjobb tizenötöt. A legkiemelke-
dőbb sikereket elérő sportolók diáksport, 
speciális és parasport, korosztályos és fel-
nőtt versenysport, valamint sportszakember 
és szabadidősport kategóriákban vehettek 
át elismerő oklevelet, ajándékcsomagot, 
valamint kupát. 

A kitüntetéseket Tolnai Marianna, a 
Belső-Pesti Tankerületi Központ vezetője, 
Albert Magdolna, az Albert Flórián Lab-
darúgó Utánpótlás és Sportalapítvány ügy-
vezetője, Kállay Gáborné sportért felelős 
alpolgármester, Kökény Beatrix, az FTC 
Európa-bajnok kézilabdázója, Magyar Zol-
tán, valamint Bácskai János adta át.

Folytatás a 2. oldalon
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Átadták az első jegyescsomagot
Az idén tizedik alkalommal megrendezett házasság hete alkalmából, február 13-án bácskai János polgármester és 
Kállay Gáborné alpolgármester átadta az első ferencvárosi jegyescsomagot Geleji borbálának és bersényi ágostonnak, 
akik nyárra tervezik esküvőjüket.

Ferencváros Önkormányzatának képviselő-testülete januári ülésén 
úgy határozott, hogy – az elsők között csatlakozva a Fiatal Csalá-
dosok Klubjának Egyesülete (FICSAK) kezdeményezéséhez – egy 
ajándékcsomagot nyújt át azon jegyespárok részére, akik a IX. 
kerületben jelentik be házasságkötési szándékukat. A helyhatóság 
célja ezzel az, hogy kifejezze a házasság intézményének támoga-
tását, emellett segítséget nyújtson a jegyeseknek a házasságra való 
felkészülésben és az esküvői előkészületekben. 

A Bakáts téri házasságkötő teremben, az első jegyescsomag át-
adásán Bácskai János három különböző korból származó három 
gondolatot idézett: Goethe, József Attila és John Lennon sorai mind 
azt bizonyítják, hogy a szerelem örök.

Kállay Gáborné a Bibliából olvasott fel egy részt, majd Ferenc pápa 
tanácsát osztotta meg Borbálával és Ágostonnal: „A három szó, 
amelyet mindig mondani kell otthon: kérem, köszönöm, bocsánat”. 
Az alpolgármester ezután bemutatta a jegyescsomagot: a díszes 
dobozban megtalálható a pszichológus, párkapcsolati szakértő há-
zaspár, Baktay Zelka és Baktay Miklós Jövőnk könyve – házasságra 
hangolva című műve; egy esküvői munkafüzetet, amely a lakodalom 
szervezéséhez nyújt segítséget; valamint egy jegygyűrűtartó-párna 
és egy polgármesteri köszöntő.

(forrás: ferencvaros.hu)

AKtuális

Előrelátás

– Jobb lenne, ha két jegyescsomagot 
kapnánk, nehogy összevesszünk rajta!

Az első Ferencvárosi Sportgálán a különböző kategóriák elis-
meréseinek átadása közt akrobatikus rock and roll, mediball és 
akrobatikus kosárlabda bemutatók hozták hangulatba a közönséget, 
amely Vastag Tamás remek hangulatú koncertjével zárhatta az estét.

T. D.

Folytatás a címlapról: A 2017. évi Ferencvárosi Sportgála díjazottjai:

Diáksport III–IV. korcsoport leányBallai Borbála

Diáksport III–IV. korcsoport fiúKollár Tamás

Diáksport V–VI. korcsoport leányNguyen Jázmin

Diáksport V–VI. korcsoport fiúNagy Máté László

Speciális és parasportolók nőiJakab Ivett

Speciális és parasportolók férfiDomonkos Ádáma

Versenysport U18 leányBerekméri Anna

Versenysport U18 fiúKiss Balázs

Versenysport U23 nőiHári Boglárka

Versenysport U23 férfiGerei Tamás Ágoston

Versenysport felnőtt nőiLászlóné Hornyai Piroska

Versenysport felnőtt férfiDóczé Ádám

Az Év testnevelőjeGencsev Plámenné

Az Év edzőjeHorváth Gábor

Szabadidősport elismerésB. Szentirmay Judit
és Balogh Péter Merse



Ferencváros 3VárosFeJlesztés

Diáksport III–IV. korcsoport leányBallai Borbála

Diáksport III–IV. korcsoport fiúKollár Tamás

Diáksport V–VI. korcsoport leányNguyen Jázmin

Diáksport V–VI. korcsoport fiúNagy Máté László

Speciális és parasportolók nőiJakab Ivett

Speciális és parasportolók férfiDomonkos Ádáma

Versenysport U18 leányBerekméri Anna

Versenysport U18 fiúKiss Balázs

Versenysport U23 nőiHári Boglárka

Versenysport U23 férfiGerei Tamás Ágoston

Versenysport felnőtt nőiLászlóné Hornyai Piroska

Versenysport felnőtt férfiDóczé Ádám

Az Év testnevelőjeGencsev Plámenné

Az Év edzőjeHorváth Gábor

Szabadidősport elismerésB. Szentirmay Judit
és Balogh Péter Merse

A lakótelep jövője – a jövő lakótelepe 

A toronyház utcai Közösségi házban február 17-én megtartott sajtótájékoztatón jelentette be szűcs balázs, Ferencvá-
ros főépítésze, bácskai János polgármester és sajó ákos, a Városrészi Önkormányzat elnöke, hogy a helyhatóság nyílt 
nemzetközi tervpályázatot írt ki a József Attila-lakótelep településrendezési és építészeti megújítására. A pályaművek 
elkészítése előtt az ott lakók véleményét is kikérik.

Bácskai János szerint történelmi jelentőségű a tervpályázat, hiszen 
ez az első olyan kísérlet, mikor a kerület vezetése a nyilvánosság 
bevonásával gondolkodik a lakótelep jövőjéről. A polgármester 
emlékeztetett, a panelházakat egykor 50 évre tervezték, ám kide-
rült, az épületek még mindig gond nélkül lakhatók, és jó kiindulási 
alapot adnak a városrész elkövetkező évtizedeinek tervezéséhez. 
Pozitívumként értékelte, hogy az „őslakosok” mellett egyre nő az 
ideköltöző fiatal családok száma, és hogy mára a főváros legzöldebb 
lakótelepévé vált a terület, ahol Ferencváros lakosságának közel 
egyharmada él. Ugyanakkor megoldandó problémának nevezte a 
megnövekedett átmenő forgalmat, a parkolási helyzetet, valamint 
a hagyományos értelemben vett városközpont, az agora hiányát. 

Szűcs Balázs elmondta, a tervpályázattal és a jövőbeni munkálatok-
kal Ferencváros kísérletet tesz arra, hogy a József Attila-lakótelepen 
élő, nagyjából 20 ezer ember számára 21. századi környezetet és 
körülményeket biztosítson. A főépítész közölte, Budapest legked-
veltebb lakótelepe idén duplán jubilál: az első épületek felhúzása 
60 éve kezdődött, a munkálatok második, nagyobb üteme pedig 
50 esztendővel ezelőtt vette kezdetét. Azonban a több mint 8000 
lakást magába foglaló lakótelepen megépítése óta nem sok minden 
változott, csupán a növényzet fejlődött ki, amely mára jelentős 
értékké vált. A tervpályázat célja hogy feltárja a megújítás lehető-
ségeit: az elöregedő típusépületek külső rekonstrukciója, energe-
tikai korszerűsítése, illetve a lift nélküli négyemeletes lakóházak 
felvonóval történő bővítése a társasházak jogos igénye, melynek 
anyagi forrását a lapos tetők ráépítési lehetősége rejtheti magában. 
A parkok, zöld felületek – sokszor esetlegesen kialakult – állapota 
és a pavilonok kialakítása is hozzáigazítandó a kor elvárásaihoz. 
Továbbá a lakótelep hiányzó közösségi központjának (főterének) 
létrehozása, valamint az Üllői út menti házak zajvédelme és a 
parkolási gondok megoldása is feladat.  

Ferencváros főépítésze kiemelte, a pályázatot magyar és angol 
nyelven is kiírták, ugyanis külhonból is várnak pályaműveket. – Az 
építész szakma is nagy érdeklődéssel fogadja a településtervezési 
tervpályázatot, jelenleg ugyanis országos szinten sincs ehhez fogható 
kezdeményezés. Ferencváros tehát, sok más mellett, ebben is élen 
járhat, példaként szolgálhat – zárta szavait Szűcs Balázs.

A 15 millió forint összdíjazású pályázat május végén zárul le, június 
közepén hirdetnek eredményt, így akár már jövőre megkezdődhet-
nek a lakótelep következő 50 esztendejét meghatározó kivitelezési 
munkák. A folyamatban a Ferenc tér megújításakor már bevált 
közösségi tervezés is szerepet kap: a pályázók a március 21-én 
megrendezendő lakossági fórumon hallgathatják meg a helybeliek 
ötleteit, kéréseit, javaslatait.  

A teljes pályázati dokumentáció elérhető az önkormányzat (www.
ferencvaros.hu), illetve a tervpályázatot lebonyolító FEV IX. Zrt. 
(www.fevix.hu) honlapján.

V. L.
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Megszavazták a kerület 2017-es költségvetését
A képviselő-testület februári ülésén közel 18,6 milliárd forint főösszeggel elfogadta Ferencváros 2017. évi büdzséjét. 
Cikkünkben a számok mögött álló főbb tendenciákat foglaltuk össze, amelyek főként az önkormányzat önként vállalt 
feladatait érintik.

A költségvetési intézményekkel együtt 14,9 milliárd forint bevétel 
várható, amit továbbnövel az előző év maradványa, illetve a kincs-
tárjegyek beváltásából származó finanszírozási bevétel, így alakul 
ki az említett 18,6 milliárd forintos főösszeg. A tervezett bevételek 
7,65 százaléka származik központi költségvetési támogatásból, 
44 százaléka pedig közhatalmi bevételekből. Az állam által biz-
tosított támogatások az egyes feladatok tekintetében nem térnek 
el jelentősen az előző 
évi adatoktól. A for-
rásmegosztási törvény 
módosulása miatt to-
vábbcsökken a kerület 
részesedési aránya a 
Fővárosi Önkormány-
zat javára, ám az így 
befolyó összeg várha-
tóan mégis meghalad-
ja az előző évit.

Kiadások tekinteté-
ben mind a működési, 
mind a felhalmozási 
kiadások magasabb 
előirányzatot mutat-
nak 2016-hoz képest. 
Az önkormányzati 
intézmények dolgo-
zói bérfejlesztésre 
számíthatnak, mely-
nek finanszírozását a 
központi költségvetés 
csak részben biztosít-
ja. Az idei büdzsé fontos beruházásokat tartalmaz, több lakóház 
renoválása is szerepel benne. Folytatódik a Temesvári-tömb felújí-
tása: a tavaly elkezdett Tűzoltó u. 33/A szám alatti épület mellett a 
Tűzoltó u. 33/B, Viola u. 37/A és 37/B számú lakóházak rehabili-
tációs korszerűsítéséről döntött a képviselő-testület. 

A költségvetési rendeletben jelentős nagyságrendet képvisel a 
parkok, játszóterek, zöld felületek fenntartására, felújítására, ját-
szóeszközök karbantartására fordítandó összeg, így továbbfoly-
tatódik a József Attila-lakótelepi Nagyjátszótér felújítása. Annak 
ellenére, hogy az iskolák fenntartása után immár a működtetésük 

is az államhoz került, az oktatási intézmények felújítására Ferenc-
város továbbra is 200 millió forintot biztosít. Az orvosi rendelők 
korszerűsítésére – az elmúlt esztendőkhöz képest magasabb összeg 
– 55 millió forint jut.

A rendelet megkülönböztetett figyelmet fordít a kerületi lakosok 
életkörülményeinek további javítására, szociális biztonságának 
fenntartására, ezért kiemelt jelentőséggel bírnak a ferencvárosiak 

számára nyújtandó 
különböző támoga-
tások. Ezek fedezete 
idén is biztosított. 
A pénzbeli szociális 
támogatásokra a köz-
ponti (állami) költség-
vetés továbbra sem ad 
forrást.

A közbiztonság 
javítása érdekében 
tovább-bővül a tér-
felügyeleti rendszer: 
újabb kamerák vásár-
lására 20 millió forint 
az elkülönített összeg. 
A lakóközösségek 
számára 10 millió fo-
rint áll rendelkezésre, 
hogy lépcsőházi ka-
merarendszert telepít-
senek, a társasházak 
pedig a tavalyinál 10 
millió forinttal többet, 

immár 170 milliót kaphatnak a társasház-felújítási pályázaton. A 
templomrekonstrukcióra vonatkozó pályázati kiírásra továbbra is 
10 millió forint támogatás nyújtható.

A költségvetés a sporttal, kultúrával, szabadidős programokkal 
kapcsolatos kiadásokat a tavalyi szinthez képest emelt összegben 
biztosítja. A kerületi vállalkozások javát szolgálja az idén induló, 
úgynevezett vállalkozói inkubációs program, melynek célja a már 
működő, illetve újonnan alakuló vállalkozások fejlődésének elő-
segítése.

V. L.

Hírkép
A 2016/2017-es fűtési szezonban immáron másodszor 
kapott szociális tüzelőt 15 rászoruló család Ferenc-
városban. A FESZOFE Kft. által gyártott brikettből 
családonként 500-500 kilogrammot osztottak ki január 
22-én. A fűtőanyag kiszállítását a szociális foglalkoz-
tató cég munkatársai végezték, akik Sajó Ákossal, 
a körzet önkormányzati képviselőjével együtt a 10 
kilós egységcsomagok behordásában is segédkeztek. 
Az önkormányzat által így nyújtott támogatás értéke 
mintegy 70 ezer forint családonként.
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Megalakult a Ferencvárosért Klub 
Megtartotta alakuló ülését a Ferencvárosért Klub, melynek célja, hogy a kerületi székhelyű vagy itt működő intéz-
ményekkel, cégekkel, vállalkozásokkal szorosabb kapcsolat alakítson ki az önkormányzat, illetve hogy a „klubtagok” 
jobban megismerhessék egymást. 

A február 21-én, a Bakáts téri házasságkötő teremben 
rendezett első találkozón a szép számú megjelent előbb 
megtekinthette a IX. kerület tavalyi sikerévét bemutató 
filmösszeállítást, majd Bácskai János polgármester 
köszöntője következett. A városvezető John F. Ken-
nedyt idézte: „Ne azt kérdezd, mit tehet érted a hazád, 
hanem hogy mit tehetsz te a hazádért”, és elmondta, a 
Ferencvárosért Klub mindenkit tárt karokkal vár, aki 
bármilyen módon tenni akar a kerületért, az itt élőkért. 
Példaként említette a Vágóhíd utcai csokoládégyárat 
(Bonbonetti Kft.), amely tavaly több mint 1500 kg 
édességet ajánlott fel ingyenesen ferencvárosi gyerekek 
és nyugdíjasok számára. 

A polgármester beszéde után Szűcs Balázs főépí-
tész tartott vetített előadást a 225 éves Ferencváros-
ról, és a kerületben több mint negyed százada zajló 
városrehabilitációról. A rendezvényen több Ferencvá-
rosban működő felsőoktatási és kulturális intézmény, 
valamint kisebb és nagyobb vállalkozás, illetve multi-
nacionális cég vezetője is bemutatkozott, sőt, a Lurdy 
Ház és a Zwack Unicum Nyrt. képviselője azt is felajánlotta, hogy 
ők biztosítják a következő klubtalálkozók helyszínét.

A jó hangulatról Csáki András gitárművész, az Ádám Jenő Ze-
neiskola tanára, illetve a 2014-ben az Év bortermelője címmel 
elismert Dúzsi Tamás gondoskodott. A szekszárdi borász – aki épp 
a napokban nyitotta meg borszaküzletét a Ráday utca 37. szám 

alatt – a különböző tételek kóstoltatása közben versekkel, anek-
dotákkal szórakoztatta a jelenlévőket. A bor mellett az asztalokról 
természetesen nem hiányozhatott a Deák család szikvízüzeméből 
származó szódavíz sem. A találkozó végén lehetőség adódott egy 
kis kötetlen eszmecserére, ismerkedésre is.

V. L.
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nyílt napok az óvodákban, látogatás a bölcsődékben
A képviselő-testület februári ülésén döntött arról, hogy a Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodákban a beiratkozás időpontja 
idén az április 24-étől április 28-áig terjedő időszak lesz. A beiratkozást megelőzően az intézmények nyílt napokat tartanak, amelyekre 
minden szülőt és gyermeket szeretettel várnak. A foglalkozások célja, hogy a szülők megismerkedjenek az óvodákban folyó nevelő-
munkával, szokásokkal, illetve személyesen találkozzanak a gyermekekkel foglalkozó szakemberekkel. A leendő óvodások pedig együtt 
játszhatnak, sportolhatnak, tevékenykedhetnek a már oda járó gyerekekkel.

Intézmény neve és címe Foglalkozás Időpont
Csicsergő Óvoda, Thaly K. u. 17.
Tel.: 215-1611 Közös játék az óvodásokkal

2017. április 3. 9.00–11.30
2017. április 10. 9.00–11.30

Csudafa Óvoda, Óbester u. 9.
Tel.: 215-6473 Közös játék az óvodásokkal

2017. április 19. 9.00–11.30, 15.00–16.30

2017. április 20. 9.00–11.30, 15.00–16.30

Epres Óvoda, Epreserdő u. 10.
Tel.: 280-6705 Játsszunk együtt!

2017. április 13. 16.00–17.30
2017. április 20. 16.00–17.30

Kerekerdő Óvoda, Vágóhíd u. 35–37.
Tel.: 215-4791

Kézműves foglalkozás,
zene, tánc, sport

2017. április 11. 8.30–11.30
2017. április 12. 8.30–11.30

Kicsi Bocs Óvoda, Erkel u. 10.
Tel.: 217-6394

Kézműves foglalkozás,
zene, tánc, sport

2017. április 19. 9.00–11.30
2017. április 20. 9.00–11.30

Liliom Óvoda, Liliom u. 15.
Tel.: 215-0097 Az intézmény bemutatása

2017. április 19. 16.30–17.30
2017. április 20. 10.00–11.00

Méhecske Óvoda, Ifjúmunkás u. 30.
Tel.: 357-0930

Óvodakóstoló 2017. április 7. 15.30–17.00
Óvodanap 2017. április 12. 16.00–18.00

Napfény Óvoda, Napfény u. 4.
Tel.: 280-6709

Játsszunk együtt! 2017. március 16. 9.00–10.30, 16.00–17.00
Sportdélelőtt 2017. április 5. 10.30–11.30

Ugrifüles Óvoda, Hurok u. 9.
Tel.: 377-0691

Móka, játék, mozgás 2017. április 19. 9.00–12.00
Interaktív játékos foglalkozás 2017. április 20. 9.00–12.00

Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy bizonyos közterületek vonatkozásában megváltoztak az óvodai felvételi körzethatárok.
A változások a következők: 
Balázs Béla utca 24. és 25. számtól végig: Kerekerdő helyett Csicsergő Óvoda 
Boráros tér 5., 6., 7.: Liliom helyett Kicsi Bocs Óvoda
Dési Huber utca 28–34. számig: Napfény helyett Méhecske Óvoda 
Ferenc körút 1–45. számig: Liliom helyett Kicsi Bocs Óvoda 
Ferenc tér végig: Csicsergő helyett Liliom Óvoda 
Mester utca 75–83. számig: A Kerekerdő Óvoda körzete bővült a 83. házszámig
Soroksári út 2–16. számig: Liliom helyett Kicsi Bocs Óvoda
Távíró utca 11–19. számig: Méhecske helyett Napfény Óvoda
Toronyház utca 1.: Napfény helyett Méhecske Óvoda

Az összes óvodai felvételi körzet megtekinthető az önkormányzat honlapján  
(www.ferencvaros.hu) és az óvodákban.
Kérjük, a beiratkozás során legyenek figyelemmel a módosított körzetekre!

Bölcsődék
A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 20 hetestől 3 éves korig biztosítja a IX. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező kisgyermekek ellátását. A ferencvárosi bölcsődékbe a felvétel – az engedélyezett létszám feltöltéséig – folyamatosan történik. 

Bár a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények bölcsődéi nem tartanak nyílt napokat, lehetőséget biztosítanak a szülőknek, hogy 
betekintsenek a náluk zajló munkába. Telefonon történő egyeztetés után minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Intézmény neve és címe Bölcsőde vezetője Telefon
Aprók Háza Bölcsőde, 1092 Budapest, Ráday u. 46. Kiszel Ivett 218-2824
Manó Lak Bölcsőde, 1098 Budapest, Dési Huber u. 9. Hrisztov Marianna 358-0263
Fehér Holló Bölcsőde, 1097 Budapest, Fehér Holló u. 2–4. Szabóné Gál Mária 215-5540
Pöttyös Bölcsőde, 1098 Budapest, Pöttyös u. 8/A Pásztorné Lapos Bernadett 280-6598
Varázskert Bölcsőde, 1096 Budapest, Thaly K. u. 17. Konka Lászlóné 210-9124

További információ: Humánszolgáltatási Iroda Intézményfelügyeleti Csoport
1096 Budapest, Lenhossék u. 24–28. Telefon: 215-1077/394, Bukovszki Andrásné
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Álmaidban Amerika visszainteget...
A Weöres Sándor Általános Iskola gimná-
ziumi tagintézménye sikeresen nevezett az 
USA budapesti nagykövetsége és az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma „Álmaidban 
Amerika visszainteget?” című pályázatán, 
melynek részeként a diákok és a pedagógu-
sok betekintést nyerhettek a nagykövetség 
munkájába, tájékozódhattak amerikai to-
vábbtanulási lehetőségekről, illetve ismere-
teket szerezhettek az Egyesült Államokról és 
annak kultúrájáról a február 15-i Amerika-
nap elnevezésű rendezvényen.

Az angol nyelvű előadások sorát az in-
tézmény tanulói nyitották meg iskolájuk, 
valamint a világhírű magyar vállalkozás, 
a Prezi bemutatásával. Ezt követően Eric 
Watnik, az amerikai nagykövetség kultu-
rális és sajtóattaséja tartott prezentációt a 
diplomatapályáról.  

A nap további részében a diákok 
különböző interaktív előadá-
sokon vehettek részt. Ezeken 
többek közt megismerhették a 
Fulbright továbbtanulási ösz-
töndíj és a General Electric – 
mint multinacionális munkál-
tató – nyújtotta lehetőségeket, 
továbbá betekintést nyerhettek 
az amerikai életformába, kul-
túrába is. Ezzel párhuzamosan 
az amerikai sütemények verse-
nyére nevezett, házilag készí-
tett édességeket is meg lehetett 
kóstolni.

A nap méltó lezárásaként – a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával – a Budapest 
Ragtime Band adott interaktív, zenetörténet-
tel fűszerezett koncertet a tornateremben. 

Az esemény megszervezésében, lebonyolítá-
sában az Abacusan Tehetséggondozó Stúdió 
működött közre.

M. K.

Bábel-nap a református gimnáziumban
egész napos program: beszélgetések, előadások, játékok várták február 17-én a diákokat a lónyay utcai református 
Gimnáziumban, a hagyományos bábeli találkozón. A rendezvény célja a gyerekek figyelmének felhívása a nyelvtanulás, 
illetve a más kultúrák, országok megismerésének fontosságára. 

A megnyitón Tóth Csaba Csongor igazgató üdvözlő szavai után 
Kéri György, az első magyar skótdudás tartott bemutatót. Az 
általa eljátszott skót áldás és más művek között megismertette 
a hallgatósággal a duda és magyar kistestvére, a kecskeduda 
történetét, de ízelítőt adott a skót nyelvből is. 

Szabó Győző tanár úr a karneválról tartott előadást, majd a 
tanulók az idegen nyelvű szavalóverseny győztes produkcióit 
adták elő. A pedagógusok is készültek meglepetéssel, hat nyel-
ven (angolul, franciául, hollandul, németül, olaszul és spanyolul) 
énekelték el a János bácsi kezdetű közismert dalt.

A nap további részében vetélkedők, rejtvényfejtés, prezentációs 
verseny, egzotikus nyelvórák, nemzeti ételkülönlegességek és 
teaház várta a diákokat, 14 órától pedig a farsangi buli vette 
kezdetét.

M. K.

Egyre népszerűbb a kosárlabdatorna
Harmadszor rendezte meg Ferencváros Önkormányzata és a 
FEGYIÖK a 3x3 Középiskolás Kosárlabdatornát február 18-án a Ven-
del Sportcsarnokban. Az eseményre ez alkalommal is rekordszámú: 
16 csapat nevezett, melyek között 2 lánycsapat is volt, amely remekül 
helytállt még a fiúk között is. A torna kísérőrendezvényeként most is 
szerveztek büntetődobó-versenyt, amit Pataki Attila, a Fáy András 
Közlekedésgépészeti Műszaki Szakgimnázium tanulója nyert meg.

A 3x3 kosárlabdatorna dobogós csapatai:
I. FSI Splash (Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium)
II. Gundel
III. Szent István-fiúk

A győztesek érmet és oklevelet kaptak, valamint sportszerjutalomban 
részesültek.
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Bajnokverés a jégen
Lapzártánkkor az ötödik mérkőzésen volt túl a jégkorongbajnokság negyeddöntőjében a Ferencváros és a DVTK Je-
gesmedvék. A címvédő miskolciak a rájátszásra az alapszakaszban 7. helyen végzett Fradit választották ellenfélnek, és 
söprésre készültek. Aztán…

Az alapszakaszgyőztes, csupán hatszor vesztő DVTK kezdte 
otthon a párharcot, és mindenki meglepetésére az FTC 1-3-
ról fordítva 5-4-re nyert! Kiszaladt – gondolhatták sokan, 
de a második meccsen is a Fradi győzött, Pesterzsébeten 3-1 
volt a vége. A harmadik mérkőzésen igazolódni látszott a 
papírforma, Miskolcon 6-0-ra hengerelt a bajnok. A Tüske-
csarnokban rendezett újabb fővárosi összecsapáson 4-1-re 
nyert a DVTK, ekkor úgy tűnt, a címvédő a maga javára 
fordítja a csatát.

A harmadik miskolci meccsen azonban újabb csodát lát-
hattak a nézők: Greg Lindqvist együttese mindhárom játék-
részben szerzett egy gólt, és mivel a hazaiak nem tudták 
bevenni Peter Sevela kapuját, 3-0-ra győzött a Fradi. Ezzel 
az összesítésben 3-2-re vezetett.

Mire ezeket a sorokat olvassák, már eldőlt, hogy bejutott-e 
a négy közé az FTC.

(m)

Fiatalokat 
jutalmaztak
Két fiatal ferencvárosi sportoló is díjat vehetett át korábbi teljesítmé-
nyének elismeréseként a 13. Héraklész Díjátadó Gálán. A Boscolo 
Hotelben megtartott ünnepségen a 2016-os esztendő korosztályos, 
valamint felnőtt Európa- és világbajnokságain legjobb eredményeket 
elért utánpótláskorú versenyzőket és edzőiket jutalmazták.

A tornász Boncsér Krisztián májusban, a svájci Bernben lebo-
nyolított junior Eb-n négy szeren is bejutott a döntőbe és talajon 
bronzérmet szerzett, novemberben pedig országos bajnok lett a 
felnőttek mezőnyében. A kajakozó Petró Erik a minszki síkvízi 
ifjúsági vb-n párosban aranyérmet, négyesben pedig ezüstérmet 
nyert 1000 méteren. A maratoni világbajnokságon bebizonyította, 
hogy hosszú távon is kiemelkedő produkcióra képes, a párosok 21 
km-es versenyében tagja volt a győztes magyar egységnek.    

Erik érdekelt volt a Kovács István Alapítvány díjátadóján is. A 
Művészetek Palotájában a legjobb ifjú kajakosokat és kenusokat 
jutalmazták. A Petró testvérek: Erik és Ádám, valamint három 
másik fradista kajakozó, Kirkov Valentin, Gergő Bálint és Csokor 
Erik kapott kitüntetést 2016-os eredményeiért.

(m)

Kercsó Árpád zöld-fehérben
 Az utóbbi tíz év legnagyobb igazolását jelentette be a Ferencváros jégkorong-
szakosztályának vezetése. A zöld-fehérek utánpótlás szakmai igazgatója a 
magyar hoki egyik legjelentősebb edzője, Kercsó Árpád lett, akinek régi vágya 
teljesült azzal, hogy Fradi-mezt húzhat.

A Ferencváros 25-ször nyert bajnoki címet 
és 13-szor Magyar Kupát. A Fradi legutóbb 
1997-ben lett hazánk legjobbja, 2000-ben 
szerepelt utoljára a döntőben, a kupát 1995-
ben hódította el legutóbb, 2000-ben finalista 
volt. A húsz évvel ezelőtti bajnokcsapat 
egyik csatára Hudák Gábor volt, aki 6. éve 
elnökségi tagként dolgozik a ferencvárosi 
hokiért, és a szakosztály szakmai igazga-
tójaként jelentette be a nagy hírt. Minden 
sportágban az utánpótlás jelenti a fejlődés 
útját. Az FTC-ben voltak gondok ezzel az 
utóbbi időben, ezért a szakosztályvezetés 
úgy gondolta, nagy lépést kell tenni a jövő 
érdekében.

– Mérföldkő a mai nap a szakosztály éle-
tében, hiszen egy legendás edzőt szerződ-
tettünk – mondta Hudák Gábor. – Kercsó 
Árpádot nem kell bemutatni a jégkorongot 
kedvelőknek. A gyergyói mester a nullá-
ról építette fel a dunaújvárosi hokit, az ő 
„gyerekei” később sokszor nyertek magyar 
bajnoki címet és kupát, és ezek a srácok 
jelentették az A csoportba először feljutó 
felnőttválogatott alapját. Személye garancia 
arra, hogy meg tudjuk újítani a ferencvárosi 
utánpótlást, márpedig enélkül nem érhetjük 
el céljainkat. Ráadásul a TAO-támogatás és 
a IX. kerületi önkormányzat segítségével a 
Fradi egy nagyméretű sátras jégpályát tud 
építeni a Siketek SC Könyves Kálmán körúti 
sporttelepén – tette hozzá.
Pap Gábor, az FTC Sportigazgatóságának 

elnöke arról beszélt, hogy a Ferencvárosé 
a legrégibb szakosztály a hazai jégkorong 
történelmében, és a jövő építésének fontos 
eleme Kercsó Árpád „leigazolása”. A klub 
sportág iránti elhivatottságát mutatja, hogy a 
népligeti fejlesztés első ütemében megépül a 
jégcsarnok, és remélhetőleg három év múlva 
már a felnőttek és az utánpótláscsapatok is 
ott játsszák majd a meccseiket.

Kercsó Árpádot a ’90-es években a nagy ri-
vális Dunaújváros edzőjeként ismerték meg 
a Fradi-szurkolók, pedig ő kisgyerekkora óta 
imádja a zöld-fehér klubot. A rádióban min-
dig hallgatta a futball- és hokiközvetítéseket, 
és akkor reménykedett abban, hogy egyszer 
még közelebb kerülhet a Ferencvároshoz. 
Bár erre csak most kerülhetett sor, nagyon 
örül neki, csupán azt sajnálja, hogy a szülei 
ezt nem érhették meg. Biztos benne, hogy a 
többi fradistával együtt maradandót fognak 
alkotni.

– A 2004-es korosztálytól lefelé építke-
zünk, és amint lehet, javítani fogjuk a fel-
sőbb korosztályok csapatait is – magyarázta 
Kercsó Árpád. – Először fel kell mérnem a 
helyzetet, az alapján határozzuk meg a teen-
dőket. Én magam a jégen is fogok dolgozni, 
és olyan trénerek lesznek a korcsoportok-
nál, akik szakmailag és emberileg egyaránt 
megfelelnek a követelményeknek – fűzte 
hozzá. A legendás edző azt is elmondta, a 
szokásos toborzókon kívül a IX. kerületi 
iskolákba is elmennek, hogy minél több 

gyereket csábítsanak el hokizni. Minden 
csapat edzésén bemutatja a gyakorlatokat, 
és a teljes utánpótlás az ő módszerei alapján 
fog dolgozni, az általa elvárt intenzitással.

E sorok írója annak idején látta, hogyan 
foglalkozik Kercsó Árpád a fiúkkal, és sokan 
megmosolyogták, amikor leírta a mester sza-
vait: ezek a srácok felnőttként A csoportosok 
lesznek. Aztán kiderült, a szakember nem a 
levegőbe beszélt.

– Ferencvárosban is maradandót fogunk 
alkotni – mondta bemutatásakor a mester.

M. S.

Kupadöntős a Fradi
Húsz év után ismét nemzetközi kupadöntőben játszhat a Ferencváros 
vízilabdacsapata! Az Euro-kupában a zöld-fehérek parádés utolsó hét perccel 
harcolták ki a fináléba jutást a montenegrói Jadran Herceg Novi ellen.

Az idegenben elszenvedett 12-11-es vereség után joggal bizakodhatott az FTC, hogy a 
visszavágón legyőzi a Jadrant, és a kupáért játszhat. A népligeti zsúfolt lelátók előtt az 
első két negyedben nem tudott elhúzni a Fradi, 2-2-vel fordultak a csapatok. Sőt, Varga 
Dániel második góljával hiába vezettek ismét a zöld-fehérek, az utolsó hét perc 4-3-as 
montenegrói előnnyel kezdődött.

A Ferencváros kapujába azonban Vogel Soma lehúzta a rolót, nagyszerű védéseivel meg-
őrizte gárdájának az esélyt, amely élt is ezzel. Az ötödik emberelőnyt sikerült kihasználnia 
Varga Zsolt együttesének, majd a zöld-fehérek még kétszer bevették a fáradni látszó Jadran 
kapuját. A 6-4-es győzelemmel az FTC bejutott a döntőbe, ahol meglepetésre nem az olasz 
Verona, hanem a hazai 5-3-as siker után a finálét büntetőkkel kiharcoló Nagyvárad (Digi 
Oradea) lesz az ellenfél március 22-én és április 5-én.                                              (m.s.)  

Petró Erik
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Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre 
elküldő megfejtőink között Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.

1. Hol lakott Magyarországról való elüldözéséig Nagy Ferenc, 
a II. Magyar Köztársaság miniszterelnöke, a Független Kis-
gazdapárt elnöke? 

A) Lónyay utca 17.
B) Ráday utca 9.
C) Bakáts utca 5.

2. Hány éves idén a Vámház körúti Központi Vásárcsarnok?
A) 105
B) 110
C) 120

3. A Tűzoltó utcai Gyermekklinika Hauszmann Alajos tervezte 
főépületének alapkőletételénél ki volt jelen az alábbi személyek 
közül? 

A) Bethlen István
B) boldog IV. Károly
C) I. Ferenc József

4. Mi volt az Üllői út 101. szám alatti Ludovika, később Par-
tizán, végül Akadémia nevű mozi utolsó vetített filmje 1987. 
október 14-én?

A) A cápa
B) Esőember
C) Hanussen

5. Melyik kerületi iskola kórusa szerepel az élő szereplős kis-
filmek között Oscar-díjra jelölt Mindenki című alkotásban?

A) Ádám Jenő Zeneiskola
B) Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola
C) Molnár Ferenc Általános Iskola

6. Az ország legnagyobb irodaháza épül a Telekom számára 
Ferencvárosban. Hol?

A) Az Albert Flórián út és a Könyves Kálmán körút sarkán
B) A Koppány utca és a Külső Mester utca sarkán
C) A Thaly Kálmán utca és a Tűzoltó utca sarkán

Előző lapszámunk nyertese: Uhljár Péter. Gratulálunk! Jutalma átvé-
telével kapcsolatban e-mailben értesítjük. A helyes megfejtés: 1 – B, 
2 – B, 3 – A, 4 – C, 5 – A, 6 – A.

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 március 9-i

SZÁMBAN!

89x55_5 PestBudai.indd   1 2017.02.09.   14:07
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Természetjárás
A Csacsi-réttől a Mamutfenyőkig
Március 4. (szombat) 10.00
Találkozó a Széll Kálmán téren, 
a 22-es busz megállójában

Mindentudás Akadémiája
Korhatártalanul – 50 után is aktívan
Endrei Judit előadása
Március 6. (hétfő) 16.00
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

Nordic walking haladó csoport
Séta az egészségért
Március 7. (kedd) 10.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. 
földszintjén. A helyszínre való utazás 
tömegközlekedéssel történik!

Macska- és állatbarátok klubja
Március 8. (szerda) 17.00
FMK (Haller utca 27.)

Törődjön többet egészségével!
Orvosi előadás az időskori 
emésztési zavarokról
Március 9. (csütörtök) 14.30
Parajdi Sópince (Vámház krt. 11.)

Belső értékeink nyomában
Önismeret, személyiségfejlesztés
Március 14. (kedd) 14.00
Dési MH (Toronyház utca 17/B)

Szó és ember
Mednyánszky Miklós A Mednyánszky család 
című könyvének bemutatója
Március 14. (kedd) 14.00
FSZEK Boráros téri könyvtára (Boráros tér 2.)

Petőfi-emléktúra Kiskőrösre
Március 15. (szerda) 7.45 
Találkozó a Keleti pályaudvar lenti 
pénztáránál. A helyszínre való utazás 
saját költségen történik!

Sakk-klub
Március 7., 14. (kedd) 10.00 
FMK (Haller utca 27.)

Német társalgási klub
Március 7., 14. (kedd) 10.30 
FMK (Haller utca 27.)

Festőklub
Március 7., 14. (kedd) 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss utca 5.)

Gyógytorna
Március 1., 8. (szerda) 11.00 
Dési MH (Toronyház utca 17/B) 
FMK (Haller utca 27.)

Táncklub 
Én táncolnék veled…
Március 1., 8. (szerda) 14.00 
FMK (Haller utca 27.)

3-1-2 meridiántorna  
Március 1., 8. (szerda) 15.30 
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti 
energiajóga időseknek

Március 2., 9. (csütörtök) 10.00
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

Mediballfoglalkozás 
Új program!
Március 3., 10. (péntek) 10.00
Lenhossék utca 24–28. tornaterem

Vízitorna
Március 3., 10. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester utca 19.) 
Weöres Sándor iskola uszodája 
(Lobogó utca 1.)

Számítógép- és mobil-
telefon-tanácsadás 

Március 6., 13. (hétfő) 14.30: 
Szent-Györgyi iskola (Lónyay utca 4–8.)
Március 7., 14. (kedd) 15.00: 
Ferencvárosi Sport iskola (Telepy utca 17.)
Március 2., 9. (csütörtök) 15.30: 
Weöres Sándor Iskola (Toronyház utca 21.)

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 angolnyelv-tanfolyam, a kezdő németnyelv-tanfolyam, a chikungtanfolyam, a kezdő és haladó számítógép-
kezelői tanfolyamok a regisztrált résztvevők számára a meghirdetett időpontokban és helyszíneken kerülnek megtartásra.

Idősügyi programajánló

Farsangi buli 60 felett
Álarcosbál kortalanul címmel idén is megrendezték a kerület hagyományos, nyugdíjasoknak szóló farsangi ünnepségét. 
A mulatság középpontjában a jelmezverseny állt, de a szépkorúak retródiszkóra is rophatták a táncot, Aradszky László 
pedig elénekelte fiatalkoruk legnagyobb slágereit.

Ferencvárosban az idősek számtalan kulturális és szabadidős program 
közül válogathatnak, melyek közül a farsang az egyik legnépszerűbb. 
Ezúttal 130-an regisztráltak a részvételre, ami telt házat jelent a 
Ferencvárosi Művelődési Központban. A kerület számos pontjáról 
érkeztek vendégek, de a nyugdíjasklubok is képviseltették magukat. 

A szervezők most is készültek meglepetéssel: míg a korábbi esz-
tendőkben Gergely Róbert és Soltész Rezső dalolt, ezúttal Aradszky 
László énekelte el a ’60-as, ’70-es években írt slágereit.

A sztárfellépő mellett Tarnai Ágnes volt a parti lelke: énekes-szin-
tetizátoros produkciójára a legidősebbek is táncra perdültek. A buli 
után a jelmezbe öltözött résztvevők vonultak fel a művelődési ház 
munkatársaiból szerveződött zsűri előtt. Az első három helyezett az 
önkormányzat és az FMK közös ajándékcsomagjait kapta jutalmul.

T. D. A győztes: kőkorszaki Vilma a 17-es táblával
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Amikor minden mozdulat célt téveszt
Tudta, hogy a Parkinson-kór gyomor- és bélrendszeri problémákból is kialakulhat, de a vegyszerekkel való huzamo-
sabb érintkezés és a gyógyszerszedés is kiválhatja? Rusvai Beáta belgyógyász a „reszkető bénulásról” osztott meg 
hasznos tudnivalókat „A teljesség felé” koncepció Törődjön többet egészségével! című előadássorozatának legutóbbi 
találkozóján. 

A Parkinson-kór az Alzheimer-kórhoz hasonlóan lassú lefolyású, 
degeneratív idegrendszeri betegség, amely alattomosan kezdődik 
el, az évek előrehaladtával pedig megállíthatatlanul rosszabbodik. 
Az orvostudomány mai állása szerint gyógyíthatatlan, viszont 
jól karbantartható. A parkinsonos betegek agyában csökkenni 
kezd a dopamin, illetve más ingerületátvivő anyagok szintje, ami 
mozgásos és egyéb idegi tüneteket okoz. Előidézheti baleseti 
trauma, agyvérzés vagy anyagcserezavar is.

A reszkető bénulás merevséggel, fájdalmas izomgörcsökkel 
indul, a járás nehézkessé, csoszogóvá válik. Három fő mozgá-
sos szimptómája a nyugalmi remegés, az izommerevség és a 
meglassulás (nehézkes járás, fordulás). Csak akkor nevezhető 
valaki Parkinson-kórosnak, ha mindhárom fő tünet fennáll. A 
betegségre jellemző továbbá a görnyedt testtartás, a kifejezés-
telen „lárvaarchatás”, a kommunikáció, a beszéd nehézkessé, 
suttogóvá válása, fáradékonyság, emésztési problémák, gon-
dolkodási zavar és demencia. Előrehaladott esetben a remegés 
kiterjedhet a garatra, ami nyelési zavarokat okozhat. Világszerte 
mintegy 6,3 millió Parkinson-kóros páciensről tudnak − valami-
vel gyakoribb a férfiak, mint a nők esetében –, általában 60 év 
felett jelentkezik, de minden tizedik esetben már az 50. életév 
előtt diagnosztizálják.

Az előadó felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy már a klasszi-
kus tünetek megjelenése előtt felfigyelhetnek a kór előjeleire: 
csökkenő szagérzékelés és motiváció, romló hangulat, alvás köz-

beni heves mozgások és kiáltások figyelmeztethetnek a kezdődő 
problémára. A betegség okait máig kutatják: a genetika szerepét 
csupán 5 százalékra becsülik, azonban a környezeti hatások 
jelentős szerepet játszanak kialakulásában. A környezetszeny-
nyezés, vegyszerekkel végzett munka, a  gyógyszerfogyasztás 
és a káros szenvedélyek (alkohol, drog, cigaretta) növelik a 
szervezetben a sejtkárosító szabadgyökök számát, ezzel pedig a 
Parkinson-kór valószínűségét. – Tüneti kezeléssel (gyógyszeres 
és kiegészítő terápiák) jelentősen lassítható a folyamat. Minél 
korábban ismerjük fel a betegséget, annál jobb életminőséget 
érhetünk el – figyelmeztetett a szakember.

T. D.



Ferencváros 13KultúrA

Felnőtt néptánc a Bartók 
Táncegyüttessel

Ajánlott: 18 éves kortól
Hétfőn és szerdán 18.30–21.30
Részvételi díj: 5000 Ft/hó

„Mert mibennünk zeng a lélek…” 

Magyar táncház a Bartók Táncegyüttessel
Tánctanítás, zenekar, büfé, jó társaság 
és jó hangulat!
Kéthetente csütörtökönként 19.00
Első alkalom: március 2.
Belépő: 700 Ft/alkalom
Bővebb információ: Teszáry Miklós, 
06/30/378-2977

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

Roma táncház

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

Cosplay Farsang 

Cosplayverseny, előadások, beszélgetések, 
workshopok, konzolos programok, tombola, 
vásár és kiállítás. 
Elérhetőség: info@cosplay.hu
Március 4. 10.00–19.00
Belépő: 1500 Ft, 6 éves kor alatt díjtalan!

FMK Gyermekszínház
A Mosolygó alma bérlet
BRÉMAI MUZSIKUSOK
Zenés mesejáték a Hahota Gyermekszínház 
előadásában
Március 7., kedd 10.00

A Csengő barack bérlet
AZ ARAnyECSET
Zenés mesejáték az Aranyszamár Bábszínház 
előadásában 
Március 8., szerda 10.00

A bérlet ára: 1700 Ft/3 alkalom
A szólójegy ára: 800 Ft
Bérletigényüket a 06/20/498-0046-os vagy 
a 216-1300-ás telefonszámon, illetve a kiss.
agnes@fmkportal.hu e-mail címen jelezhetik.

No phone. No computer. Only games

Együtt játszani jó!  
TÁRSASJÁTÉK DÉLELŐTT
Március 4. 10.00–13.00
A részvétel díjtalan!

Baba-mama Börze

Baba-, gyerekruha- és játékvásár
Március 11. 9.00
A belépés díjtalan!

Ásványbörze

Március 5. 9.00 órától
Kiállítás, vásár, bemutató
Amennyiben kiállítani is szeretne, asztalt 
foglalhat a 216-1300-ás telefonszámon, illetve 
a varga.balazs@fmkportal.hu levélcímen 
Belépő: 400 Ft 

Fotóbörze

Fotótechnikai eszközök adás-vétele
Március 12. 9.00 órától
Asztalfoglalás a 216-1300-ás telefonszámon, 
vagy a varga.balazs@fmkportal.hu e-mail 
címen
Belépő: 400 Ft

MediBall – labdajáték az egészségért 

Hétfőnként 18.00–19.30
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

A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAJÁNLÓJA

Felnőtt fájdalmak – gyermeki okosságok
Az árnyékapa testileg jelen van a családban, de szülőként nem létezik. Papp-Für János tavaly megjelent kötetében bát-
ran néz szembe gyermekkora rossz élményeivel, édesapja iránti érzelmeivel. A költő megzenésített versei társaságában 
vallott életének korai szakaszáról „A teljesség felé” program Szó és ember irodalmi sorozata közönségének.

A Magyar napló Kiadó és az Írott 
Szó Alapítvány könyvbemutatóján a 
szerző elsőként az Árnyékapa című 
kötet keretét adó két költeményről 
beszélt. Az indító, Pont, pont, vesz-
szőcske című szerzemény a jól ismert 
rajzmotívumon keresztül ábrázolja az 
idilli családképet. A könyvet záró Ké-
szen van a fejecske pedig egy, a család 
szétszakadása miatt befejezetlen rajzot 
láttat. – Apám kocsmába járt, anyám 
egész nap dolgozott, ezért javarészt a 
nagyszüleim neveltek fel – emlékezett 
vissza gyerekkorára Papp-Für János, 
aki egyértelműen neheztel a családfő-
re. Versei mégsem rágalmaznak, inkább számon kérnek – tárgyi-
lagosan és nyelvi manőverek nélkül. A szerző olykor egy kisfiú 
hangján szólal meg, néha felnőtt énjének gondolatait hallhatjuk, 
de a művek mindkét szerepben olyan hitelesen hangzanak, mintha 
időutazás tanúi lennénk.

Egymondatos gyerekbölcseletei sokszor többet közölnek a felnőtti 
gondolatfüzéreknél. A költő szerint ugyanis az ember két életsza-
kaszában okos: amikor gyerek és amikor öreg. – Hiába érezzük 
magunkat a köztes időszakban, a felnőttkorban a legokosabbnak, 

valójában akkor követjük el a legtöbb 
butaságot – állítja.

Az Árnyékapa sikeréhez a belőle 
készült hangoskönyv is hozzájárult, 
amit Bezerédi Zoltán és Bezeré-
di Bendegúz szólaltat meg. Arra a 
kérdésre, hogy tapasztalja-e az írás 
terápiás hatását, amikor papírra veti 
traumáit, a költő azt mondta, sosem 
tudta kiírni magából a fájdalmat. – 
Írás közben újraéltem, ahogy anyám 
zokog apám miatt, ezért alig vártam, 
hogy befejezzem a könyvet – tette 
hozzá. 

Azt is elmesélte, először közép-
súlyos értelmi sérült tanulóknak tartott rendhagyó irodalomórát, 
melynek sikerén felbuzdulva 2012 óta járja az országot gitárjával. 
Eddig összesen 4000 gyerek vett részt a foglalkozásain. Mivel 
egyedül nem juthat el az ország összes iskolájába, Papp-Für János 
vidám gyermekirodalmi oktatókönyvet is készített. 

Az Árnyékapával egy időben íródott Akik gyerekek maradnak 
című kötetét szintén örömmel forgatják a családosok. Ennek verseit 
Gerendás Péter zenésítette meg. A műből mesekönyv is született: 
a költeményeket Mészöly Ágnes formálta történetekké.          T. D.
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GONDOSKODÓ FERENCVÁROS 

APRÓHIRDETÉS

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

JOGA VAN TuDNI!
A kölcsönszerződés
Kölcsönszerződés alapján a kölcsönadó a kölcsönkért összeg megfi-
zetésére, a kölcsönvevő pedig annak a szerződés szerinti időpontban 
történő visszafizetésére köteles.

A kölcsönkért összeg után – ha csak a felek meg nem állapodnak 
abban, hogy a kölcsön kamatmentes – kamat jár. Vagyis a kölcsönve-
vő kizárólag akkor nem köteles kamat és egyéb díj kiegyenlítésére, 
ha ezt a felek kifejezetten kikötötték, vagy ha a szerződés céljából, 
illetve az eset körülményeiből ez következik. Ilyenkor a kölcsön-
szerződés szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy:
• A kölcsönadó a saját körülményeiben bekövetkezett lényeges 

változás miatt is megtagadhatja a kölcsönösszeg kifizetését és 
visszakövetelheti a már kifizetett kölcsönösszeget

• A kölcsönvevő – a fő szabálytól eltérően – nem köteles a köl-
csönösszeg rendelkezésre tartásáért díjat fizetni 

A kölcsön összegét a kölcsönadó általában a szerződés aláírásakor 
nyomban átadja, de a felek abban is megállapodhatnak, hogy a 
kölcsönadó az összeget egy későbbi, konkrét időpontban fizeti 
meg kölcsönvevő részére. Ebben az esetben a kölcsönadó köteles 
a kölcsön összegét a szerződésben meghatározott időpontig a köl-
csönvevő rendelkezésére tartani. 

A szerződés megkötése után a kölcsönvevő a kölcsönösszeg igény-
bevételére nem köteles, azonban köteles megtéríteni a kölcsönadó-
nak a szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült költségeit. 
A kölcsönadó felmondhatja a kölcsönszerződést (különösen), ha:
• A kölcsönvevő körülményeiben lényeges, kedvezőtlen változás 

állt be, és a kölcsönadó felszólítása ellenére sem ad megfelelő 
biztosítékot

• A kölcsönvevő a kölcsönösszeget nem a megbeszélt célra hasz-
nálja fel

• A kölcsönvevő a kölcsönadót megtévesztette, és ez a szerződés 
megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta

• A kölcsönvevő fedezet elvonására irányuló magatartása veszé-
lyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét

• A kölcsönvevő a kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kö-
telezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását fel-
szólításra sem pótolja

nagyon fontos, hogy a kölcsön tényét és annak feltételeit a felek 
írásban rögzítsék, különös tekintettel a kamat mértékére vagy annak 
ingyenes voltára. A felek közötti esetleges utólagos vita megelőzése 
miatt előnyös, ha az ügyletnél két tanú is jelen van, akik aláírásuk-
kal megerősítik a szerződést. Célszerű, ha a kölcsönösszeg – vagy 
annak egy részének – visszafizetésénél a felek ugyanígy járnak el.

Dr. Niklai Zoltán családjogi szakjogász
1098 Budapest, Lobogó u. 5. II. lph., 06/70/770-0510

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 
FESTŐMŰVÉSZEK ALKOTÁSAIT KERESSÜK MEGVÉTELRE 
KÉSZPÉnZÉRT.
nemes Galéria, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 3.,
06/30/949-2900, nemes.gyula@nemesgaleria.hu

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

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

EMELT SZINTŰ MATEMATIKAOKTATÁS helyben 11–12. osz-
tályos középiskolás fiatalok részére. Tel.: 06/20/459-9024; e-mail: 
educate@sznet.hu
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tisztelt ügyfeleink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2016. évre vonatkozó ingyenes lakossági várako-
zási engedélyek 2017. március 31-éig érvényesek! Célszerű nem az utolsó pillanatra 
hagyni az ügyintézést.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy január 23-ától újabb, 
interneten elérhető „ügyfélablak” kényelmi szol-
gáltatást vezettünk be. Ennek segítségével a fe-
rencvárosi lakosok elektronikus úton is igényel-
hetik 2017. évi lakossági parkolási engedélyüket.

A korábbiakban már megszokott ügyintézési 
formák mellett a lakásonkénti első autóra vo-
natkozó éves lakossági várakozási engedélye-
ket a http://ugyfelablak.ferencvarosiparkolas.hu 
webhelyen a nap 24 órájában elektronikus úton is 
igényelhetik, ügyfélszolgálati irodánk személyes 
felkeresése nélkül. 

Rövid regisztrációt követően a ferencvárosi ál-
landó lakóhellyel rendelkező gépjármű-üzemben-
tartóknak, illetve -tulajdonosoknak a szükséges 
adatok megadásán kívül nincs egyéb teendőjük! 
nem kell dokumentumokat, igazolásokat csatol-
ni, nem szükséges nyomtatványokat kitölteni, így 

lényegesen egyszerűsödik az ezzel kapcsolatos 
adminisztráció. 

Az igénylés során minden lényeges informá-
cióról az Ön által megadott e-mail címen adunk 
tájékoztatást, továbbá – elfogadott kérelem esetén 
– a várakozási hozzájárulást is elektronikus úton 
juttatjuk el Önökhöz.

Bízunk benne, hogy örömmel fogadják új ké-
nyelmi szolgáltatásunkat!

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
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)

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

Dr. 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.

PARKOLÁSI DIVÍZIÓ

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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Ferencváros Önkormányzata  
és a közterület-felügyelet 

által közösen üzemeltetett, 
egyszerűsített panaszbejelentés 

és lakossági kapcsolattartás 
céljából létrehozott, 0–24 óráig 
ingyenesen hívható zöldszám: 
06/80/399-999



Ferencváros16 KÖZÖssÉg

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

e-mail címre Gólyahír jeligével!

Rosta Sarolta Anna 
(2016. április 25.)

Székely Lili Dorottya 
(2016. október 13.)

Rébay Gellért 
(2016. december 14.)

Bartók Olivér 
(2016. december 14.)

FERENCVÁROSI GÓLyAHíR REJTVÉNy


