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Kis Bernadette-tel, a VertikaLAnD 
baba-mama klub vezetőjével arról 
beszélgettünk, mi mindenben 
tudnak segíteni a szülőknek.

FeLújítás 
Elkészült a József Attila-lakótelepi 
Nagyjátszótér korszerűsítése,  
a parkot augusztus 8-án ismét  
birtokba vehették a gyerekek. 7

Ferencváros Önkormányzata ősszel 
ismét térítésmentes egészségügyi 
szűrővizsgálatokat szervez  
a kerületben élők számára.

EgészségmEgőrzés 

14

A részletes program a 10–11. oldalon olvasható
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Átadták a felújított Nagyjátszóteret
Pontosan határidőre valósult meg  
a József Attila-lakótelepi Nagyját-
szótér rekonstrukciójának harmadik 
üteme, így a gyerekek augusztus 8-án 
birtokba vehették a megújult játszó-, 
sport- és pihenőparkot.

A mostani munkálatok során többek közt 
680 négyzetméteren viacolor burkolattal 
váltották fel a régi, töredezett, balesetveszé-
lyes aszfaltburkolatot, 410 négyzetméteren 
ütéscsillapító gumiburkolatot építettek ki, 
több, korábban meglévő játszóeszközt fel-
újítottak, lefestettek, valamint új játékokat 
(baba-mama hintát, madárfészekülésű hintát, 
illetve libikókát) is telepítettek. Megerősí-
tették a homokozók gumiszegélyeit, rész-
legesen megmagasították a kis és a nagy 
sportpályák kerítéseit, felújítottak 20 padot, 
valamint kihelyeztek 2 új tájékoztató táblát. 
A környezetszebbítés jegyében elültettek 
400 cserjét, 1200 négyzetméteren pedig fü-
vesítettek. A kivitelezési munkák nettó 31,3 
millió forintos összegét Ferencváros Önkor-
mányzata saját költségvetéséből fedezte. 

A Nagyjátszótér korszerűsítésének előző 
két ütemében – sok más mellett – 416 folyó-

méteren 5 kis- és 1 kétszárnyú nagykapuval 
megépült a teljes játszóteret körülvevő ke-
rítés, a park belső, Csengettyű utca felőli 
sarkában pedig egy 266 négyzetméteres 
Mini-KRESZ-pályát alakítottak ki.

A jövő évi tervek között szerepel a foci-ko-
sár kispálya teljes körű magasítása védőhá-
lóval, továbbá a régi betonalapok egységes 
színezése. 

V. L.

Gyalogos-átkelőhely  
létesült az óvoda előtt

Közvilágítás-fejlesztéssel, útburkolat-átalakítással (ívkorrekci-
ókkal), akadálymentesítéssel és felfestésekkel együtt elkészült 
a Vágóhíd utca 35–37. szám előtti új gyalogosátkelő kiépítése. 
Nagy szükség volt már itt egy „zebra” létesítésére, elsősorban a 
Kerekerdő Óvoda biztonságos megközelíthetősége, valamint az 
útszakasz forgalomlassítása érdekében.

A kivitelezés során új csapadékvíz-elvezető rendszert és felszíni 
víznyelő aknát, taktilis jelekkel ellátott díszkő burkolatot építettek, 
közúti jelző-, előjelző, illetve útbaigazító táblákat helyeztek ki, 
valamint új útburkolati jeleket festettek fel. Az átkelőhely meg-
világítását szolgáló új közvilágítási oszlop kiépítését a földkábel-
fektetéssel együtt a BDK Kft. végezte. A kivitelezés mintegy 2 
millió forintba került.

Gyakran előfordul, hogy a fogyasztók az év vége felé köze-
ledve már nem találnak szabad kapacitással rendelkező 
szerelőt lejáró hitelességű lakás-mellékvízmérőjük cseréjé-
hez. Akiknek nem sikerül időben lecseréltetniük mellékvízmé-
rőjüket, a vonatkozó jogszabályok értelmében megszűnik 
a mellékszolgáltatási szerződésük.

Az ügyintézéssel kapcsolatos részletes információkért 
keresse szórólapjainkat, látogasson el honlapunkra, 
a www.vizmuvek.hu-ra, vagy hívja munkatársainkat 
a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán.

Foglaljon időpontot mielőbb!

06 1 247 7777

Ön legyen előrelátóbb!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ferencváros Önkormányzata pályázatot hirdet „Ferencváros fényképeken” címmel
Ferencváros Önkormányzata annak alkal-
mából, hogy a városrész 225 éve nyerte 
el nevét, pályázatot hirdet a kerület egyes 
részeinek, utcáinak, tereinek, épületeinek, 
parkjainak művészi értékkel bíró fényké-
peken való bemutatására. Kiírásunk célja, 
hogy a művészi szempontból is értékes fo-
tók segítségével megörökítsük a IX. kerület 
építészeti, természeti értékeit, a személyes 
és sajátos nézőpontú képekkel ráirányítsuk 
a figyelmet Ferencváros rejtett vagy kevés-
bé ismert szépségeire, részleteire.
Pályázati témakörök:
• Ferencváros egy épületének, közte-

rületének vagy városrészének bemu-
tatása 2017-ben készített fényképek 
segítségével

• Ferencváros egy zöld területének be-
mutatása 2017-ben készített fényké-
pek segítségével

Pályázók köre: mindenki, aki bármely 
módon a IX. kerülethez kötődik
Pályázati anyag tartalma: legalább 5, 
legfeljebb 50 fénykép, a hozzájuk fűzött 
rövid, szöveges ismertetéssel
Beadható pályázatok száma: pályázón-
ként egy pályázati anyag
Beadás módja: elektronikus úton a 
helytorteneti@fmkportal.hu e-mail cím-
re küldhetők a pályázatok. Postai úton 
az alábbi címzéssel várjuk: Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, 
Ráday u. 18.

A pályaművek hétköznapokon 9–17 óra 
között személyesen is benyújthatók a Fe-
rencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben. 
Érdeklődni a 06/1/218-7420-as telefon-
számon lehet.
Terjedelem: maximálisan 50 fotó pályá-
zónként

Formátum: papíralapú képek esetében 
nincs megkötés, digitális fotó esetén 300 
dpi-s felbontás 

Beadási határidő:  
2017. szeptember 15. (péntek)

Eredményhirdetés: 2017. október 3-án 
a házasságkötő teremben (Bakáts tér 1.)
További tudnivalók: a beérkezett fotó-
anyagot szakmai bizottság bírálja el
Díjazás: a legjobb pályázatot beküldők 
értékes könyv- és ajándékcsomagban ré-
szesülnek

A legjobb pályaművekből 2017. decem-
ber 4-én kiállítás nyílik a Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjteményben.

Minden érdeklődőnek jó munkát kívá-
nunk!           

Ferencváros Önkormányzata

A boldogsághoz olykor elég egy jó ebéd
Jobb adni, mint kapni – szól a régi mondás, amit egy ferencvárosi ázsiai étterem jótékonysági akciója is igazol, bár ne-
héz eldönteni, ki örül jobban: a vendéglátó vagy a vendégül látott. A japán, thai és koreai finomságokat kínáló Wokzilla 
sushi & wok bár egy hazai kezdeményezés mintájára úgy döntött, nyár elejétől ősz közepéig ingyenebédet kínál kerü-
leti rászorulóknak. Az emberbaráti tett hatása fergetegesre sikeredett: a mosolyokat és köszöneteket már számolni sem 
lehet.

– Az Instagramon olvastam, hogy a budai Nemo halétterem egy 
héten egyszer vendégül látja a környéken élő rászorulókat és idő-
seket. Miért ne csinálhatnánk ezt meg mi is? – gondoltam, hiszen 
mindig szerettünk volna visszaadni valamit a közösségnek, amely-
ben élünk – mesélt a kezdeményezés hátteréről Környei Márk 
üzletvezető tulajdonos. A Ráday utcai étterem elég kicsi, azonban 
nyáron – egészen október vé-
géig – teraszt is üzemeltetnek. 
Ebben az időszakban, június 
6. óta minden héten kedden 
egy ázsiai ebédmenüt kínálnak 
10–12 nélkülözőnek. – A déli 
menünk kétfogásos, ám rászo-
ruló vendégeinknek desszertet és 
limonádét is felszolgálunk, hogy 
jól lakjanak, és teljes legyen az 
ebédélmény – magyarázta Márk. 
Hozzátette, kezdetben nem tud-
ták eldönteni, kik azok, akiknek 
a legnagyobb szükségük van a 
segítségre. Ezért felkeresték az 
önkormányzat által működtetett 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságát 
(FESZGYI), hogy széles körű ismereteik alapján ők delegáljanak 
hozzájuk vendégeket.

A FESZGYI számos egysége közül az idősek ellátását végző 
Szociális Szolgáltató Központból, a Családtámogató és Gyermek-
jóléti Központból, a szenvedélybeteg klubból és a hajléktalanokat 
támogató részlegből választják ki azokat, akiknek a legjobban jön 
a támogatás. – Így a hetente érkező 10–12 fő között gyermekes 

családok, idősek és fedélnélküliek is megebédelhetnek – számolt 
be a részletekről az akció és a FESZGYI szociális koordinátora, 
Bázsa-Mosó Tímea, aki sokszor – csak az élmény kedvéért – el is 
kíséri a résztvevőket. – Nem hétköznapi szituáció, amikor egy 91 
éves néni ebédelni megy egy sushi- és wokbárba. Az esemény rajta 
kívül nekem és az ott dolgozóknak is hatalmas élmény volt, hiszen 

a hölgy ilyen ételekkel még soha 
nem találkozott – mesélte lelkesen 
Tímea, aki elárulta, a néni még ki 
is sminkelte magát a nagy napra. – 
A gyermekes családokról szintén 
sugárzik az öröm, mikor asztalhoz 
ülnek, hogy eljuthattak egy étte-
rembe – tette hozzá. 

A Wokzillában arra is ügyel-
nek, hogy az ételek közül a nem 
csípős, visszafogottabb ízvilágú  
fogásokat szolgálják fel a különle-
ges étkekhez nem szokott közön-
ségnek. A vendégek az ebéd alatt 
nem győznek köszönetet mondani 
a pincéreknek, volt, aki a tulaj-

donost is az asztalhoz kérte, hogy kifejezze háláját a lehetőségért.  
– Az étterem személyzete kifogástalan kedvességgel és udvarias-
sággal fogadja a rászoruló vendégeket, az egész akciót akadály-
mentesen, gördülékenyen bonyolítják le, amiért külön köszönet jár 
nekik – emelte ki Tímea, aki a társadalmi felelősségvállalás egyik 
legszebb kerületi példájának nevezte a jótékony akciót. A wokbárban 
eddig száz ember ebédelhetett meg, de október végéig sokakra sor 
kerülhet még.                 T. D.
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Érettségizzen helyben
a lehető leggyorsabban!

– Szakmunkás végzettsége van?
  – Kell az érettségi a munkahelyén?
     – Főiskolán vagy egyetemen szeretne tanulni?

Elvégzett vagy félbehagyott tanulmányait beszámítjuk, 
így akár már 2 tanév alatt is érettségit szerezhet!

Kálvin János Református Gimnázium,
Szakközépiskola és Általános Iskola

é ?

Beiratkozás és további felvilágosítás:
e-mailben: kalvingimi@gmail.com

telefonon:
Kálvin Iskola: 06 25 551–788 vagy
Csikós Imre: 06 70 978 0420 vagy

Dr. Szabóné Viskárdi
Judit Tünde: 06 20 919 4145
e-mail: donvi@freemail.hu

2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály út 1/a.,
OM azonosító: 202924, Telefon: +36 25 551-788,

Honlap: www.kalvinsuli.hu, E-mail: kalvingimi@gmail.com

Jelentkezési lap letölthető az intézmény honlapjáról: 

Oktatás helyszíne:
Telepy Károly Iskola
1096 Budapest, Telepy utca 17.

– 20 éves korig igényelhető a családi pótlék 
– Diákigazolványt biztosítunk
– A TB ügyintézésben segítünk

www.kalvinsuli.hu
Egyéni

tanulmányi rend
kialakítható.

Az oktatás
teljes mértékben

ingyenes!

Szünidei kikapcsolódás  
Ferencvárosban 
Kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a ne-
kik való szórakozást a Ferencvárosi Művelődési 
Központ ingyenes nyári eseményei között. Júni-
us 28-ától augusztus 10-éig szerda és csütörtök 
délelőtt gyerekprogramok, csütörtök este pedig 
koncertek várták a kikapcsolódni vágyókat. Va-
lamennyi rendezvény óriási érdeklődés mellett 
zajlott.

Szerda délelőtt a József Attila-lakótelepi Nagy-
játszótéren (egy alkalommal, a rossz idő miatt, 
a közösségi házban), csütörtökön pedig a kö-
zépső-ferencvárosi Ferenc téren tölthették el 
tartalmasan az időt a környékén élő családok, 
melyeket bábszínházzal, gyermekelőadásokkal, 
vásári komédiával, illetve kézműves foglalko-
zásokkal vártak.

Csütörtökönként 18 órától a főként felnőttek-
nek szóló igényes szórakozásé volt a főszerep 
a tavaly megújult Ferenc téren. A Zenés esték 
című rendezvénysorozat részeként minden 
héten ingyenes programokon vehettek részt a 
muzsika és a tánc szerelmesei. A közönséget 
dzsesszkoncertekkel, gitárzenével, komolyzenei 
hangversennyel, valamint interaktív népzenei és 
néptáncelőadásokkal szórakoztatták. A gyerekeket is bevonta vidám előadásába a Hahota Bábszínház

sok alkotó kedvű gyermeket vonzottak Borbényi M. Éva 
népi kézműves foglalkozásai

A mydros zenekar koncertjén a görög körtánc lépéseit is el 
lehetett sajátítani



Ferencváros 5EsélyEgyENlőség 

A türelem az első, ha valakinek  
tudást akarunk átadni
március óta hetente tart gitároktatást 
Baranyecz János „Branyó” a H52 Ifjúsági 
Iroda és Közösségi Tér érdeklődő fiataljai szá-
mára. riportunkból az is kiderül, mi köti össze 
radics Bélát, Angyalföldet és az éjjel-nappal 
Budapestet.

– Csodálatos ez a hely, ez a lehetőség – utalt a 2015-ben 
átadott Haller utcai klubra a kalandos életű szociális 
művészetterapeuta, az ingyenes gitároktatást végző 
Branyó, miközben épp egy 12 éves, kezdő fiúval gya-
korolta az akkordokat és a Boci, boci tarkát. – Ha mu-
tatunk egy jó példát, ha találkozhatnak nyitott, figyel-
mes, jó fej emberekkel, annak bűnmegelőző hatása is 
van. A fiatalok így ugyanis meg tudnak nyílni, mernek 
kérdezni, elmondani, ha valami problémájuk van, és 
máris közelebb vagyunk a megoldáshoz – jelentette ki.

Baranyecz János volt ifiválogatott ökölvívó, 
kidobóember, szakács, a szegénységellenes hálózat 
aktivistája és angyalföldi lokálpatrióta. Szüntelenül 
gyűjt, ad, főz a rászorulóknak, jótékonysági akciókat kezdeményez, 
eközben gitárórákat tart, sőt, néha reklám- vagy filmszerepeket is 
elvállal – így került az Éjjel-nappal Budapest című televíziós napi 
sorozatba is, ahol Kristóf apját alakította epizódokon keresztül. 
Mindezek mellett kiváló pedagógus, aki a fiatalok nyelvén értve, 
türelemmel tud velük együtt dolgozni és képes motiválni őket. – 
Tanítás közben tanulunk a legtöbbet, és azt a tudást nem felejtjük 
el sosem, amire magunk jöttünk rá – vallja. 

Gitározni a magyar rockzene tragikus sorsú legendájától, Radics 
Bélától tanult – ő volt az esküvői tanúja is. Tátrai Tiborral pedig 
nemcsak a gitár, de az ökölvívás is összeköti, Branyó ma is fellép 
zenekarával, pár éve albuma jelent meg, és verseket publikál.

Ferencvárosban összesen hat, különböző szintű tudással rendelkező 
diák jár hozzá zenét tanulni. Ottjártunkkor többen közülük épp 
Balatonlellén táboroztak, a haladók pedig már egy jótékonysági 
koncerten is felléptek mesterükkel. – Szorgalmasak, így gyorsan 
haladnak – mondta róluk Branyó, hozzátéve: a kitartás és a türelem 
is elengedhetetlen egy hangszer elsajátításakor. Az erőfeszítés ju-
talma pedig maga a produktum: a zene, amely nem csupán hetente 
egy órára, de otthon, gyakorlás közben is leköt. A gitározás révén 
a tinédzserek megmutathatják magukat, de a muzsika kiugrási 
lehetőséget is nyújt. Hasonlóan a sporthoz, de – Branyó szerint 
legalábbis – a zene által ez többeknek adatik meg.

M. K.

 Ferencváros Önkormányzata pályázatot hirdet 
„Ferencváros családi fotóalbuma” címmel
Annak alkalmából, hogy a városrész 225 
éve nyerte el nevét, Ferencváros Önkor-
mányzata „A teljesség felé” idősügyi prog-
ram részeként pályázatot hirdet a fényké-
peken megőrzött, személyes életutakban 
feltáruló történelem továbbörökítésére. 
Kiírásunk célja, hogy a személyes kötő-
désű fotók és a hozzájuk fűződő történe-
tek megismerése segítségével erősítse a 
ferencvárosi identitástudatot és az össze-
tartozás érzését.

Pályázati témakörök:
• a személyes vagy családi életút egy-

egy eseményének képeken megőr-
zött momentumai

• egy átélt történelmi pillanatnak fo-
tókon megőrzött lenyomata

Pályázók köre: mindenki, akinek élete 
bármely módon a IX. kerülethez kötődik

Pályázati anyag tartalma: legalább 5, 
legfeljebb 50 fénykép, a hozzájuk fűzött 
rövid, szöveges ismertetéssel
Beadható pályázatok száma: pályázón-
ként egy pályázati anyag
Beadás módja: elektronikus úton a 
helytorteneti@fmkportal.hu e-mail cím-
re küldhetők a pályázatok. Postai úton a 
következő címzéssel várjuk: Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, 
Ráday u. 18.

A pályaművek hétköznapokon 9–17 óra 
között személyesen is benyújthatók a Fe-
rencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben. 
Érdeklődni a 06/1/218-7420-as telefon-
számon lehet.
Formátum: papíralapú képek esetében 
nincs megkötés, digitalizált fotó esetén 
300 dpi-s felbontás

Terjedelem: maximálisan 50 fotó pályá-
zónként

Beadási határidő:  
2017. szeptember 15., péntek

Eredményhirdetés: 2017. október 3-án 
a házasságkötő teremben (Bakáts tér 1.)
További tudnivalók: a beérkezett fotó-
anyagot szakmai bizottság bírálja el
Díjazás: a legjobb pályázatot beküldők 
értékes könyv- és ajándékcsomagban ré-
szesülnek

A legjobb pályaművekből 2017. decem-
ber 4-én kiállítás nyílik a Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjteményben.

Minden érdeklődőnek jó munkát kívá-
nunk!

Ferencváros Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Diplomaosztó a Bálnában
A Bálna nagy rendezvénytermében tartották meg a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi Karának Diplo-
maátadó Ünnepi Tanácsülését július 27-én, melyen Kállay gáborné alpolgármester üdvözölte a frissen végzetteket.

Ferencváros Önkormányzata és 
a Corvinus Egyetem Gazdál-
kodástudományi Kara az elő-
ző tanévben együttműködésbe 
kezdett, melynek részeként a 
hallgatók több tantárgyának 
témája a IX. kerület kulturális, 
turisztikai lehetőségeinek feltér-
képezése, az itt lakók és az ide-
látogatók szabadidő-fogyasztási 
szokásainak elemzése volt. Az 
ősz végén megrendezett pre-
zentáción a diákok bemutatták 
ötleteiket, az általuk kidolgozott 
javaslatokat, stratégiákat, ame-
lyek elősegíthetik a városrész 
kulturális szerepének erősítését.

A 2016/17-es tanévet lezáró diplomaosztón a projektben kiemelten 
érintett turizmus-vendéglátás szakon is kiosztották az okleveleket, 
az eseményen a kar dékánja, Zoltayné Paprika Zita megnyitója 
után Kállay Gáborné mondott köszöntőt. A kultúráért és oktatási 
ügyekért felelős alpolgármester Horatius aurea mediocritasról, azaz 
az arany középútról írott verssoraival kezdte beszédét. Véleménye 
szerint a leglényegesebb az arányok és a mérték helyes megtartása 
az élet minden területén. – Ez kimondva egyszerűnek tűnik, ám a 
valóságban igencsak nehéz megtalálni az egyensúlyt, a harmóniát 
a karrier és a biztos hátteret jelentő család között. Legtöbbször 

ugyanis a család az, amely 
az ember életének legszebb, 
legfontosabb pillanatait je-
lenti – mondta, majd hozzá-
tette: a Corvinus Egyetemen 
elsajátított tudás legyen egy 
biztos alap, a hallgatók pe-
dig legyenek javára a világ-
nak, járuljanak hozzá jobbá, 
szebbé tételéhez. Utazzanak, 
szerezzenek tapasztalatokat, 
szélesítsék látókörüket, hogy 
aztán hazájukat gazdagíthas-
sák.

Kállayné megköszönte 
az egyetem vezetésének az 
együttműködés lehetőségét, 

a hallgatóknak pedig – akik „Ferencváros tiszteletbeli polgáraivá” 
lettek – a sok újszerű javaslatot, ötletet. – A IX. kerület három 
alappillére a városrehabilitáció, a kultúra és a sport, melyek mind 
fontosak önmagunk építéséhez is. Ezek harmóniája teszi lehetővé a 
mindig, minden körülmények között történő helytállást, a sikereket 
azonban szerényen kell megélni – közölte a politikus, majd Horatius 
versének utolsó strófájával zárta beszédét: „Álld helyed bátran, ha 
szorít a sors, és légy szilárd; viszont, okosan, magad vond össze, 
hogyha kedvez a szél, túlontúl büszke vitorlád”.         

  M. K.
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Babával is szabadon
Az anyukáknak 8–10 sarokra terjed  
a komfortzónájuk, amit babával 
együtt, hidegben-melegben kényelme-
sen le tudnak sétálni; erre az alap-
szabályra építve jött létre a középső-
ferencvárosi baba-mama klub, ahová 
– jó hírére tekintettel – már a Corvin-
negyedből is átjárnak a kisgyermeke-
sek. A Ferenc tér környékét kiszolgáló 
VertikalAND családi központ megál-
modója, Kis Bernadette arról mesélt, 
mire van igazán szüksége egy nagyvá-
rosi kisbabás családnak. 
•	Két gyermeke van. Miattuk alapított baba-

mama klubot?
A személyes indíttatás tagadhatatlan. Ami-
kor öt éve a kislányom megszületett, már jó 
ideje itt laktunk a Ferenc téren. Mivel „anyu-
kaképzés” egyik egyetemen sincs, engem 
is meglepetésként értek az anyasággal járó 
feladatok, és a felhalmozódott kérdéseket jó 
lett volna más érintettekkel megbeszélni. Ki-
derült, a környéken nincs baba-mama klub, 
viszont sok babakocsis szülővel találkoztam 
séta közben, akik szintén hiányolták a kö-
zösségi és babás foglalkozásokat. Nem volt 
kérdés, hogy elindítsam a klubot: közgaz-
dász és intézményi kommunikátor végzett-
ségem van, 13 éve rendezvényszervezőként 
dolgozom, tehát a vállalkozó kedv sosem 
hiányzott belőlem.
•	 A hasonló klubok gyakran küzdenek az-
zal,	hogy	nincs	állandó	vagy	megfelelő	
helyiségük. Önöknek van fedél a fejük 
fölött?

Már kezdetben mellém szegődött a szeren-
cse: egy akadálymentesített lakásban in-
díthattam el a klubházat a Viola utcában. 
Családias, csöndes, nyugodt hely volt belső 
kerttel, ami megteremtette a baba-mama 
klubhoz illő intim hangulatot. A programok 
azonban sokasodtak, egyre több lehetőség 
talált meg, ezzel pedig nőtt a klubtagok 
száma is, tehát kezdtük szűkösen érezni 
magunkat. A legjobbkor nyertük el egy pá-
lyázaton a Balázs Béla utca 32. szám alatti 
önkormányzati üzlethelyiség bérleti jogát, 
így most, nyár végén átköltözhettünk az 
új, immár dupla akkora, 125 négyzetmé-
teres klubhelyiségünkbe. Szeptemberben 
nyitunk újra – még több foglalkozással, 
és ettől fogva már az ovisoknak is lesznek 
programjaink.
•	Mire jó egy baba-mama klub?
Arra, hogy a szülőket sportolási lehetősé-
gekkel, játékos foglalkozásokkal és kultu-
rális rendezvényekkel segítsük, illetve ami 
a legfontosabb: egy közösséghez tartozni. 
Sokan jönnek mozogni hozzánk, hiszen a 
testedzés nagy kincs egy kisbabás anyuka 

életében. A kicsi leköti minden idejüket, 
valamint gyerekkel nem mindenhol fogadják 
őket szívesen. Egyik legkeresettebb foglal-
kozásunk a kis- és nagybabás jóga. Utóbbi 
hatalmas előnye, hogy a szülők a gyerme-
kükkel együtt tudnak mozogni, a kisbabás 
jógán pedig a piciket tornáztatják, masz-
szírozzák. Szintén toplistás a Maminbaba 
fitnesz. Ez egy hordozós latin fitnesztáncóra, 
amelyen a anyukák magukra kötik gyerme-
küket. A szakszerűen kifejlesztett, inten-
zív mozgásforma kerül minden veszélyes 
mozdulatot, a gyerekek pedig imádják: az 
első 10 perc után elalszanak, majd az óra 
végéig szundítanak, miközben anyu ke-
ményen dolgozik. A hasizom-regeneráló 
tornánk kifejezetten szülés után ajánlott. 
Eközben a kicsik játszóháznyi mennyiségű 
játék között szórakozhatnak. Éneklős-zenés, 
és kreatív, alkotó programjaink is vannak, 
illetve újra lesz fejlesztőtornánk az 1–3 és 
a 4–7 éves korosztálynak. Drámatornánkon 
az 1–3 éves picik mesés kerettörténetekbe 
szőve mozgathatják át magukat, miközben 
fejlődik a fantáziájuk is. Négyéves kortól 
már valódi színjátszást tanulhatnak az ide-
járók, ősztől pedig újra indul a balett ovi-
soknak. Mivel az otthon lévő édesanyáknak 
nemcsak testi, hanem szellemi „ápolásra” 
is szükségük van, a Kultúra babakocsival 
című programunkban csoportos múzeumi 
látogatásokra, tárlatvezetésekre indulunk a 
helyi édesanyákkal és apukákkal. Örömmel 
állíthatom, hogy az elmúlt esztendőkben 
igazi közösség formálódott a baba-mama 
klub köré, ahol valódi barátságok szövőd-

tek. Érdekes megfigyelni, hogy egyre több 
a hozzánk járó édesapa: már vannak olyan 
babás foglalkozásaink, ahol gyakran több 
az apuka, mint az anyuka. 
•	Egy családias közösségben fontos szerepe 

van az ünnepeknek. Olyankor is találkoz-
nak egymással?

Természetesen igyekszünk minél több ün-
nephez kapcsolódni. A negyedik éve meg-
rendezett adventikoszorú-készítés és mé-
zeskalácssütés sok család számára alapvető 
karácsonyi eseménnyé emelkedett. Farsang-
kor jelmezt készítünk és beöltözünk, húsvét-
kor tojást festünk, illetve asztali virágdíszt 
készítünk. Mikulás- és gyereknap idején pe-
dig mindig készülünk egy kis meglepetéssel. 
A szülők weboldalunkról, hírleveleinkből és 
a közel 500 családot számláló Facebook-
csoportunkból tájékozódhatnak aktuális 
rendezvényeinkről és a klubház órarend-
jéről. Kurzusaink átlagosan 1500 forintba 
kerülnek, de ingyeneseket is találunk köztük, 
bérlet vásárlásával pedig tovább csökkent-
hetők az amúgy sem túl magas költségek. 
Honlapunkon sok hasznos információhoz 
juthatnak az általunk működtetett költségté-
rítéses bölcsődéről (családi napközi), óvodá-
ról is. Kiemelném még, hogy idén júniusban 
az önkormányzat anyagi támogatásával és 
más környékbeli civil szervezetek közremű-
ködésével, Nyárváró délelőtt címmel családi 
napot szerveztünk a Ferenc téren. Az ese-
mény sikerén felbuzdulva, szeptember 23-
án – őszköszöntő rendezvényünkre – ismét 
idevárjuk majd a ferencvárosi családokat

T. D.
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Tizenkét érem 
Szegedről
Nagyszerűen szerepeltek a Ferencváros fiatal kajakosai  
a szegeden megrendezett ifjúsági és U23-as országos baj-
nokságon. A zöld-fehérek négy arany-, öt ezüst- és három 
bronzérmet vehettek át az eredményhirdetéseken.

A legeredményesebb ferencvárosi a maratoni ifjúsági Európa-baj-
nok Fekete Dorina volt. A tizenhat éves versenyző korosztályában 
megnyerte a K-1 1000 és a K-1 4000 méteres döntőt, így két arany-
érmet vihetett haza. Az ifjúsági fiúk K-2 500 méteres küzdelmében 
a Csokor Erik–Gergő Bálint kettős bizonyult a leggyorsabbnak. 
A negyedik Fradi-arany az U23-as korosztályban kajakozó Petró 
Erik nevéhez fűződik, aki a K-1 5000 méteres számban győzött.

Csokor Erik és Gergő Bálint még kétszer állhatott fel a dobogóra.  
A K-2 200 méteres fináléban másodikként értek célba, és tagjai 
voltak a szintén ezüstérmes négyesnek is: Havadi Istvánnal és 
Keresztes Kristóffal kajakoztak együtt a 4000 méteres távon. Ugyan-
csak a második helyen végzett a ifjúsági 3x200 méteres váltóban 
a Hegedűs Dániel, Havadi István, Keresztes Kristóf trió; az U23-
asoknál Petró Erik a KSI-s Varga Ádámmal a K-2 1000 méteres 
versenyben; Csizmadia Kolos pedig a K-1 200 méteres számban.

A bronzérmesek közül az ifjúsági korú Rekop Gyöngyvirág dup-
lázott: a K-2 200 méteres döntőben a dunakeszi Szabó Cintiával, a 
K-4 1000 méteres futamban pedig a harmadik érmét szerző Fekete 
Dorinával, valamint Fekete Csengével és a KDSE-ben sportoló 

Kákai Rékával lett dobogós. Szintén a harmadik helyen végzett 
az U23-as mezőnyben a K-2 200 méteres számban a Csizmadia 
Kolos–Kirkov Valentin páros.

Fekete Dorina még egy nagy sikert könyvelhetett el augusztus első 
felében. A ráckevei válogató viadalon második lett az ifjúságiak-
nál K-1 18 km-es távon, így részt vehet a szeptemberi, dél-afrikai 
világbajnokságon.              M. S.

Minőségi találkozás zöld-fehérben
Két nagy múltú, egyaránt a zöld-fehér színeiről ismert „intézmény” kötött 
együttműködési megállapodást, amelynek a Ferencváros szurkolói vélhetően 
jobban örülnek majd, mint sok más szerződésnek.

Néhány évvel ezelőtt volt már Fradi-sör Magyarországon, amit egyrészt kevés helyen 
lehetett kapni, másrészt ízre semmivel sem volt jobb, mint bármelyik tucattermék. Ennek 
ellenére a ferencvárosi szurkolók azóta is reklamálták, hogy – sok nagy nyugati klubbal 
ellentétben – az FTC-nek miért nincs saját söre.

Augusztus elejétől azonban ismét van! A Ferencváros ugyanis együttműködési megálla-
podást kötött a világ egyik legjelentősebb sörgyártójának hazai képviselőjével, a Heineken 
Hungária Zrt.-vel. Ennek értelmében az új Fradi-sört a cég főzdéjében készítik.

A bejelentés a Népligeti Sportcentrumban hangzott el. Kubatov Gábor, a klub elnöke 
elmondta: két, a saját területén rendkívül sikeres, elismert, komoly hagyományokkal ren-
delkező és azokat ápoló fél talált egymásra. A Fradi-sör a szurkolók söre, ezért az FTC 
olyan partnert keresett, amely abban is segít, hogy a kiváló minőségű termék minél több 
fradistához eljusson. José Matthijsse, a cég hazai vállalatának vezérigazgatója arról beszélt, 
büszkeség számukra, hogy Magyarország kedvenc csapatának a sörét is ők készíthetik.

Az eseményen jelenlévők meg 
is kóstolhatták az új Fradi-sört, 
amelyet a klub négy egykori ki-
váló labdarúgója: Lipcsei Péter, 
Keller József, Lisztes Krisztián és 
Dragóner Attila csapolt. Az üve-
ges kiszerelésben kapható nedűt 
a hivatalos Fradi Shop mellett 
országszerte a CBA üzleteiben, 
valamint a Heineken disztribúciós 
hálózatán keresztül mintegy ezer 
kiskereskedelmi egységben lehet 
beszerezni.

m.s.

világverő fradisták
A magyar vízilabdázás egyik aranykora volt 
a ’90-es évek közepe 2010 közötti időszak. 
A Budapesten megrendezett masters világ-
bajnokságon a 40+ korosztályban azok a 
játékosok alkották a válogatottat, akik szá-
mos nagy siker részesei voltak akkoriban.

A vb-t magabiztosan megnyerő, Millenni-
um nevű csapatnak tagja volt Varga Zsolt, 

a Ferencváros edzője, korábbi játékosa is. 
Rajta kívül is több olyan egykori klasszis 
tempózott a Margitszigeten, aki hosszabb-
rövidebb ideig megfordult a Fradi néplige-
ti uszodájában. Dobálta a gólokat Székely 
Bulcsú, Kiss Gergely, Fodor Rajmund, 
Steinmetz Barnabás és Varga Tamás is.

A rendre telt ház előtt játszó együttes a 
legszorosabb mérkőzést az elődöntőben egy 
másik magyar csapat ellen, a Regős Áront is 
a soraiban tudó Oázis SC-vel játszotta. Ezen 
a meccsen 19-8-ra nyert a Millennium, a 
mezőny legeredményesebb pólósa az Oázis 
kilencese, Regős volt, aki négy gólt lőtt. A 
két exfradista többször találkozott egymással 
a vízben, és nagy csatát vívtak.      (m)

gergő Bálint és Csokor Erik
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Bajnok triatlonosok
A közelmúltban megrendezett triatlon országos bajnoksá-
gokon ismét remekeltek a Ferencváros sportolói. A zöld-fe-
hérek versenyzői összesen ötször állhattak fel a dobogóra, 
három alkalommal a legmagasabb fokára.

Időrendben először a hosszú távú bajnokság zajlott le, a hagyo-
mányoknak megfelelően Nagyatádon. A címvédő ferencvárosi 
triatlonozó, Hajnal Adrienn a 3800 méteres úszás után, 1 óra 3 perc 
elteltével ötödikként jött ki a vízből. A Fradi rutinos sportolójának 
erőssége a kerékpározás, és a 180 kilométer letekerését követően 
már az első helyről vághatott neki a 42 km-es futásnak. A zöld-fehé-
rek kitűnősége nem adott esélyt ellenfeleinek, és végül 10:29:42-es 
idővel, hat és fél perces előnnyel védte meg bajnoki címét.

Az utánpótlás-ob-t Velencén rendezték meg. A ferencvárosi fiatal 
triatlonisták közül az újonc korosztályban versenyző lányok érték 
el a legjobb eredményeket. Az újonc1 kategória egyéni számában 
Szombathelyi Szonja a harmadik helyen végzett, a csapatversenyben 

azonban aranyérmes lett Zilahy Borókával és Szaniszló Dórával. 
Az újonc 2-es mezőnyben Mándli Fanni mindenkinél hamarabb ért 
célba, a Fradi Mándli, Hajdu Kira, Plézer Petra összetételű gárdája 
pedig ezüstérmet vehetett át.    

   M. S. 

családi nap a Népligetben
Augusztus utolsó vasárnapján immár hatodik alkalommal 
rendezi meg az Albert Flórián labdarúgó Utánpótlás és 
sportalapítvány a Fradi Családi Napot az FTC Népligeti 
sportközpontban. A látogatókat reggel 9-től délután 5 
óráig várják a szervezők.

A rendezvényen számos érdekes sportprogram, valamint játék várja a 
gyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket. A Ferencváros szakosztályai 
bemutatókkal szórakoztatják az ifjabb és idősebb fradistákat, akik 
találkozhatnak a klub egykori, illetve jelenlegi sportolóival is. Lesz 
külön „autogramóra”, amikor az érdeklődők népszerű ferencvárosi 
játékosoktól, versenyzőktől gyűjthetnek aláírásokat.

A hagyományos sportokon kívül is lesznek programok: a műfüves pályán felépítenek egy 
játékvárost ugrálóvárral, és ki lehet majd próbálni a teqball, a labdarúgás és az asztalitenisz 
elemeit ötvöző, magyarok által kifejlesztett mozgásformát.

Természetesen eredeti ferencvárosi mezeket, sálakat és egyéb termékeket is lehet vásárolni, 
ugyanis a Családi Napra kitelepül a Fradi Shop. Aki megéhezik, megszomjazik, annak sem kell sokat keresgélnie: a Liget Étterem 
kitűnő bográcsos és grillezett ételekkel áll a vendégek rendelkezésére, illetve lehet majd kapni fagylaltot és kürtőskalácsot is. A Fradi 
Családi Napra a belépés ezúttal is ingyenes.                             (ms)

Nyílt vízi arany
marseille-ben rendezték meg az idei junior nyílt vízi úszó-Európa-
bajnokságot. A magyar válogatott tagja volt a Ferencváros tizenhét  
éves sportolója, gálicz Péter is.

A zöld-fehérek úszója a 7,5 km-es versenyszámban állt rajthoz. Gálicz 1:24:03,50-es 
idejével a 19. helyen ért célba. Mégsem maradt érem nélkül a Fradi tehetsége, ugyanis az 
összesített eredmények alapján Magyarország együttese végzett az első helyen a csapat-
versenyben. Így Péter társaival együtt aranyéremmel térhetett haza a francia kikötőváros-
ból.                                                                                                                        m.s.

Zizi marad
Bár manapság sokan kétlik, létezik még az a bizonyos Fradi-szív. Szucsánszki Zita, a 
Ferencváros válogatott irányítója tavasszal bejelentette: gyermekvállalás miatt kihagyja 
a 2017/18-as évadot, majd a kupadöntőben súlyos vállsérülést szenvedett, és megműtöt-
ték. Nemrég viszont a klub szerződést bontott a távozni szándékozó Zácsik Szandrával, 
és nem sikerült helyette másik irányítót igazolnia. Szucsánszki ezért úgy határozott, a 
kialakult helyzetre tekintettel felépülése után továbbra is az FTC rendelkezésére áll. 
Ahogy mondta, a magánélet nála összeforr a Fradival, ezért segíteni szeretne a gárdának.

INGYENES!

Hajnal Adrienn



a ferencvárosi Pinceszínház
és a Karaván Színház közös előadása

Bakáts tér – Bakáts utca – Ráday utca – Kálvin-udvar

Kulturális fesztivál Ferencváros szívében

2017. augusztus 24-27.

Esőnap: augusztus 29., kedd 19.30

             
 
 
 
 

   
       

 
 
augusztus 24., csütörtök   
 
19.30 Swing à la Django koncert 
 Közreműködik: Toldi Viktória 
   Nagyszínpad, Bakáts tér 
 

21.00 Békés Pál: A női partőrség szeme láttára 
 komédia egy szobában, két részben 
 A Bodrogközi Színjátszók – Királyhelmec 
 Ferencváros testvérvárosának előadása 
 Kálvin-udvar 
 
21.30 The Americana Project koncert 
 Sztárvendég: Zséda 
   Jazz Színpad, Bakáts utca  
 I  INGYENES  I  

 
augusztus 25., péntek 
 
11.00 Holdséta Nagyapával – KineDok 
 dokumentumfilm-vetítés 
 DocuArt 
 I  INGYENES  I  
 

14.00 Testvérvárosunk Királyhelmec 
 kiállításmegnyitó 
 2B Galéria 
 I  INGYENES  I  

 
16.00 Magyarok a Barcáért – Kocsis Tibor filmje  
 dokumentumfilm-vetítés 
   Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
 I  INGYENES  I  

 
17.00  A 225 éves Ferencváros 
 helytörténeti séta 
    Indulás: Kálvin tér, Kálvin-szobor 
 I  INGYENES  I  

 
17.00 Sándor György 
 humoralista előadása 
 Jazz Színpad, Bakáts utca    
 I  INGYENES  I  

 
19.30  Ealing Youth Orchestra (UK) koncert 
 Nagyszínpad, Bakáts tér 
 

 
 
21.00 HOBO-Viszockij: 
 Ballada a két sebzett hattyúról 
 zenés játék egy részben 
 Nemzeti Színház előadása 
 Kálvin-udvar 
 
21.30  Jazzation koncert 
    Jazz Színpad, Bakáts utca
 I  INGYENES  I  

 
augusztus 26., szombat  
 
11.00 V. Ferencvárosi Nyílt Lecsófőző 
 Bajnokság és Lecsókóstoló megnyitója 
  Bakáts tér 
 I  INGYENES  I  

 
11.00 Lázár Ervin: Négyszögletű Kerek Erdő 
     
     
 Gyerekprogram 
 Kálvin-udvar 
 I  INGYENES  I  

 
12.00  Nemzetiségi Kavalkád 
 Közreműködnek:  Bartók Néptáncegyüttes 
 és a ferencvárosi nemzetiségi 
 önkormányzatok előadói 
   Nagyszínpad, Bakáts tér 
 I  INGYENES  I  

 
15.00 Veronaki - Tarján Veronika koncert 
 Gőgös Gúnár Gedeon - Libabál 
 Gyerekprogram 
   Jazz Színpad, Bakáts utca 
 I  INGYENES  I  

 
16.00  Békebeli Budapest - Kocsis Tibor filmje 
 dokumentumfilm-vetítés 
   Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény  
 I  INGYENES  I  

 
17.00  Ferencváros és a zene 
 helytörténeti séta 
 Indulás: Bakáts tér 
 I  INGYENES  I  
 
 

PROGRAMOK 

www.bakatsfeszt.hu

 
 
20.00   Bakáts Téri Ének-Zenei 
 Általános Iskola kórusa 
 Nagyszínpad, Bakáts tér 
     
20.30  Kodály: Székelyfonó – daljáték 
 élő homokanimációval 
 Közreműködnek:  MÁV Szimfonikus Zenekar,

  Honvéd Férfikar, Misina Néptáncegyüttes
  Nagyszínpad, Bakáts tér 

 

21.00 Spiró György: PRAH 
 komédia egy részben 
 
 
 Kálvin-udvar 
 
21.30 Oláh Dezső Trió   koncert 
    Jazz Színpad, Bakáts utca 
 I  INGYENES  I  
 

augusztus 27., vasárnap 
 
11.00 Kodály: Missa Brevis 
 Közreműködik: 
 Ars Nova Sacra Énekegyüttes 
     Assisi Szent Ferenc-templom, Bakáts tér 
 I  INGYENES  I  

 
11.00  Szavatossága: Lejárt – KineDok 
 dokumentumfilm-vetítés 
 DocuArt 
 I  INGYENES  I  
 
 

11.00 Zalán Tibor: Rettentő görög vitéz   
 antik mesejáték iskolásoknak 
 Stúdió K Színház előadása 
 Gyerekprogram 
 Kálvin-udvar 
 I  INGYENES  I  

 
15.30  Berecz András előadása 
    Jazz Színpad, Bakáts utca 
 I  INGYENES  I  

 
16.00 Hattyúdal - Keleti Márton filmje 
 filmvetítés 
   Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

 
 

 I  INGYENES  I  

 
16.00 Brassimum Fúvósegyüttes koncert 
 Állatok Barlangja – 
 klasszikus zene gyerekeknek 
 Gyerekprogram 
 Jazz Színpad, Bakáts utca 
 I  INGYENES  I  
 

 
 

 
17.00  Az irodalmárok lakóhelye – Ferencváros 
 helytörténeti séta 
 Indulás: 
   Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény  
 I  INGYENES  I  

 
19.30 Mozart: Figaro házassága – keresztmetszet 
 Közreműködnek: 
 Rost Andrea  és  Kálnay  Zsófia  operaénekesek,  
  Concerto Budapest 
   

Nagyszínpad, Bakáts tér

 

 
21.00 Háy János: A Gézagyerek 
 szatíra két részben 
 ferencvárosi Pinceszínház előadása 
 Kálvin-udvar 
 
21.30  Malek Andrea és az Octovoice koncert 
    Jazz Színpad, Bakáts utca 
 I  INGYENES  I  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

a ferencvárosi Pinceszínház
és a Karaván Színház közös előadása

Esőnap: augusztus 28., hétfő 20.30

 További programok: 
 
augusztus 24-27. 
 

Borutca és Gasztroplacc 
Ízek, borok, hangulat 

    Bakáts utca - Bakáts tér 
 
augusztus 24-27. 
 

A 225 éves Ferencváros  
  helytörténeti kiállítás  

Nyitvatartás:
 
10.00

 
–
 
18.00

 
  

  
 

  
    

 
  

    

 

augusztus 26.
Nyitott Galéria
ferencvárosi képzőművészek és galériák
közreműködésével
Ráday utca
Esőnap: augusztus 27., vasárnap

Mozart: C-dúr ”Jupiter” szimfónia
Közreműködik: Concerto Budapest

Házasságkötő terem, Bakáts tér

Jegyértékesítési információk:

Jegyek a jegy.hu országos hálózatán
és a Bakáts téri INFÓPONT-ban vásárolhatók.

Jegyárak:
 NAPIJEGY a Nagyszínpad esti programjaira: 2 000 Ft 
 BÉRLET négy napra, a Nagyszínpad esti programjaira: 6 000 Ft
 NAPIJEGY a Kálvin-udvar 21.00-kor kezdődő programjaira: 1 000 Ft

Kedvezmények:
Ferencvárosi lakosok ferencvárosi lakcímkártyával,
nyugdíjasok és diákok részére:
 NAPIJEGY a Nagyszínpad esti programjaira: 500 Ft  
 BÉRLET négy napra, a Nagyszínpad esti programjaira: 1 500 Ft
 NAPIJEGY a Kálvin-udvar 21.00-kor kezdődő programjaira: 500 Ft

A fesztivál időtartama alatt a többi program INGYENESEN látogatható!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

(A Székelyfonóra vásárolt jeggyel tekinthető meg.)
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Ferencváros12 Helyi érték

Helytörténeti kvíz
Augusztusi kvízünk József Attila ma-
gyarországi emlékhelyeivel foglalkozik. 
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfejtő-
ink között Ferencváros-ajándékcsoma-
got sorsolunk ki.

1. József Attila összesen 19 helyen lakott 
szülővárosában, Ferencvárosban. Melyik 
a szülőháza?

A) Ferenc tér 11.
B) Gát utca 3.
C) Ernő utca 9.

2. A szülőház megújult tárlata tavaly elnyerte 
az Év kiállítása díjat. Ki a tárlat kurátora, 
rendezője, aki megkapta Ferencváros József 
Attila díját is?

A) E. Csorba Csilla
B) H. Bagó Ilona
C) Prőhle Gergely

3. József Attilát egy vonat gázolta halálra. A 
tragédia helyszínétől csupán pár kilométerre 
hasonló módon vesztette életét egy legendás 
színész, aki Ferencváros díszpolgára is. Ki ő?

A) Bujtor István
B) Latinovits Zoltán
C) Páger Antal

4. A József Attila és a Múzeum utca sarkán 
álló épület, ahonnan utolsó, végzetes útjára 
indult, ma emlékhely. Melyik településen 
található?

A) Balatonszárszó 
B) Balatonlelle
C) Balatonszemes

5. József Attila nem túl hízelgően írt arról 
a településről, ahová lelencgyerekként ke-
rült, és ahol óvodába, illetve az iskola első 
osztályába járt. Itt ma szintén emlékhely te-
kinthető meg. Hol járunk?

A) Lánycsók
B) Érd
C) Öcsöd

6. Hogyan szólították nevelőszülei, akik sze-
rint az Attila név nem is létezett?

A) Pista 
B) Jancsi
C) Sanyi

Előző lapszámunk nyertese: Tóth 
Éva. Gratulálunk! Jutalma átvéte-
lével kapcsolatban e-mailben értesít-
jük. A helyes megfejtés: 1 – A, 2 – A, 
3 – B, 4 – C, 5 – A, 6 – C.

Állatbarátok 
klubja
Ezúton tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy a nyári szünet után a Macs-
ka- és állatbarátok klubja szeptember második szerdáján (13-án) ismét 
elindítja klubnapi összejöveteleit, melyekre szeretettel várja az érdeklődő 
állatbarátokat!

Felhívom továbbá szíves figyelmüket, hogy az Assisi Szent Ferenc – az 
állatok megáldása szertartást szeptember 24-én (vasárnap) tartjuk a Haller 
u. 27. szám alatti FMK-ban. Az ünnepségen 11 órától lehet részt venni, a 
szertartás 14 órakor lesz. Minden állatbarátot és kedvenceiket szeretettel vá-

runk! A szertartást Galambossy 
Endre atya végzi.

Mint már a Cicc... Macska 
Magazinban is tájékoztattuk a 
kedves olvasókat, létrehoztuk 
a IX. kerületi Macska- és állat-
barát klubot a Haller u. 27. szám 

alatti FMK-ban, ahol minden hó-
nap 2. szerdáján 17–19 óráig tart-

juk összejöveteleinket.
A klubnapokon állatorvosi ta-

nácsadás, állateledel-bemutató, 
állatbarátok ismerkedése, állat-
tartással kapcsolatos tájékoztatás 
szerepel. Minden állatbarátot, 
-tulajdonost: macska, kutya, 
ló, egér, nyúl, hörcsög, nyest, 
hal stb. gazdát szeretettel vá-
runk! A klubnapokon való  

részvétel díjmentes!

Dr. Tóth Lászlóné, a BuME 
elnöke

Rendezvényeink Ferencváros Önkormányzatának támogatásával  
kerülnek megrendezésre



Ferencváros 13idősügy

Természetjárás

Helytörténeti séta Balassagyarmatra, látoga-
tás a Palócz Múzeumba 
Szeptember 2. (szombat) 9.00
Találkozó: 3-as metró, Városkapu megálló, 
Volán-pénztár
Arany János nyomában Nagykőrösön
Szeptember 21. (csütörtök) 8.45
Találkozó: Kőbánya-Kispest, vasútállomás, 
pénztár
(60 év feletti kerületi lakosoknak az idegen-
vezetés és a belépők ingyenesek, az utazási  
és étkezési költségek a résztvevőket terhelik.)
További információ:  
Kiss Ádám: 06/70/212-1288

Nordic walking haladó csoport  

Erdei séta két bottal
Szeptember 5. (kedd) 10.00
Találkozó: Lenhossék utca 24–28.

Gyógytorna  

Szeptember 6., 13., 20., 27. (szerda) 11.00
Ferencvárosi Művelődési Központ  
(Haller utca 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház  
(Toronyház utca 17/B)

Táncklub  

Én táncolnék veled…
Szeptember 6., 13., 20., 27. (szerda) 14.00
Ferencvárosi Művelődési Központ  
(Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti jóga  

Szeptember 7., 14., 21., 28. (csütörtök) 
10.00 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

Vízitorna  

Szeptember 8., 15., 22., 29. (péntek) 16.00
Weöres Sándor iskola uszodája  
(Lobogó utca 1.)
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester utca 19.)

„Szó és ember”   

Abigél titkai
Szeptember 12. (kedd) 14.00

Vendég: Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-
díjas színésznő
Beszélgetőtárs: Topolcsányi Laura
FSZEK Börzsöny utcai könyvtára  
(Börzsöny utca 13.)

3-1-2 meridiántorna  

Szeptember 13., 20., 27.  (szerda) 15.30
Ferencvárosi Művelődési Központ  
(Haller utca 27.)

Macska- és állatbarátok klubja

Szeptember 13. (szerda) 17.00
Ferencvárosi Művelődési Központ  
(Haller utca 27.)

Törődjön többet egészségével!  

Orvosi előadás az ételintoleranciáról  
és annak kezeléséről
Szeptember 14. (csütörtök) 14.30
Parajdi Sópince (Vámház körút 11.)

Mindentudás Akadémiája

Ferencváros „templomai”: Páli Szent Vince-
plébánia
Szeptember 18. (hétfő) 15.00
Haller utca 19–21.

Helytörténeti szeminárium

A ferencvárosi pályaudvarok története
Szeptember 26. (kedd) 14.00
Helytörténeti Gyűjtemény (Ráday utca 18., 
bejárat az Erkel utca felől)

Gasztrotörténeti szeminárium
A gasztronómia története, francia  
gasztronómia
Szeptember 28. (csütörtök) 15.30
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)

Mesterségem címere  

A bélyeg – dr. Simon Péter, a Lágymányosi 
Bélyeggyűjtő Kör vezetőjének előadása
Szeptember 19. (kedd) 14.00 
Ferencvárosi Művelődési Központ  
(Haller utca 27.)

Helytörténeti séta  

Barangolás a József Attila-lakótelepen I. 
Az Ecseri úttól a Mária Valéria térig
Szeptember 20. (szerda) 10.00
Találkozó: Ecseri úti metrómegálló, Spar előtt

Filmklub  
Látástól vakulásig c. film vetítése
Beszélgetés Székhelyi József színművésszel
Szeptember 21. (csütörtök) 15.00
Helytörténeti Gyűjtemény (Ráday utca 18., 
bejárat az Erkel utca felől)

Gombfoci  

Szeptember 25. (hétfő) 14.00
Viola utca 7. I. emelet 6. (6-os kapucsengő)

Cukorbetegklub  

Szeptember 26. (kedd) 14.30
FESZ Oktatóterem (Dandár utca 28.)

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

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

idősügyi 
programajánló
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tisztelt iX. kerületi Polgárok!
Ferencváros Önkormányzata kiemelt fontosságúnak tartja a kerületi lakosok egészségmegőrzését. Ezért, illetve  
az esetleges megbetegedések megelőzése érdekében térítésmentes bőrgyógyászati, szív- és érrendszeri, urológiai,  
szemészeti, mozgásszervi és nőgyógyászati szűrővizsgálatokon vehetnek részt. 

A várható nagy érdeklődésre való tekintettel, a szűrővizsgálato-
kon való részvételre előzetesen időpontot szükséges egyeztetnie! 

Kérjük, időpont-egyeztetésre az adott szakrendelést hívja  
a megadott telefonszámokon, augusztus 23-ától.

A szív- és érrendszeri szűrővizsgálat részeként szeptember 5-én 
9.00 órakor szakorvosi előadást hallgathatnak meg a FESZ Kft. 
Oktatási Központjában (Dandár u. 28.).

Szív- és érrendszeri szűrővizsgálatok időpontjai:
• 2017. szeptember 13. 8.00–12.00 óra között
• 2017. szeptember 20. 8.00–12.00 óra között
• 2017. szeptember 27. 8.00–12.00 óra között

A szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi rendelő, Kardiológiai 
szakrendelés (Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy 455-4579)

A nőgyógyászati szűrővizsgálat részeként szeptember 5-én 10.00 
órakor szakorvosi előadást hallgathatnak meg a FESZ Kft. Ok-
tatási Központjában (Dandár u. 28.).

Nőgyógyászati szűrővizsgálatok időpontjai:
• 2017. szeptember 11. 14.00–18.00 óra között
• 2017. szeptember 18. 14.00–18.00 óra között
• 2017. szeptember 25. 14.00–18.00 óra között
A szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi rendelő, Nőgyó-

gyászati szakrendelés (Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy 
455-4506)

A szemészeti szűrővizsgálat részeként szeptember 5-én 13.00 
órakor szakorvosi előadást hallgathatnak meg a FESZ Kft. 
Oktatási Központjában (Dandár u. 28.).

Szemészeti szűrővizsgálatok időpontjai:
• 2017. szeptember 13. 14.00–18.00 óra között
• 2017. szeptember 18. 14.00–18.00 óra között
• 2017. szeptember 25. 14.00–18.00 óra között

A szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi rendelő, Szemészeti 
szakrendelés (Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy 455-4512)

A mozgásszervi szűrővizsgálat részeként szeptember 25-én 
12.30 órakor szakorvosi előadást hallgathatnak meg a FESZ 
Kft. Oktatási Központjában (Dandár u. 28.).

Mozgásszervi szűrővizsgálatok időpontjai:
• 2017. október 2. 10.00–14.00 óra között
• 2017. október 4. 10.00–14.00 óra között
• 2017. október 5. 14.00–18.00 óra között

A szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi rendelő, Reumatológiai 
szakrendelés (Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy 455-4553)

A bőrgyógyászati szűrővizsgálat részeként szeptember 25-én 
13.00 órakor szakorvosi előadást hallgathatnak meg a FESZ 
Kft. Oktatási Központjában (Dandár u. 28.).

Bőrgyógyászati szűrővizsgálatok időpontjai:
• 2017. október 2. 14.00–18.00 óra között

• 2017. október 16. 14.00–18.00 óra között
• 2017. november 6. 14.00–18.00 óra között

A szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi rendelő, Bőrgyógyászati 
szakrendelés (Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy 455-4586)

Az urológiai szűrővizsgálat részeként október 3-án 14.00 órakor 
szakorvosi előadást hallgathatnak meg a FESZ Kft. Oktatási 
Központjában (Dandár u. 28.).

Urológiai szűrővizsgálatok időpontjai:
• 2017. október 10. 14.00–18.00 óra között
• 2017. október 17. 14.00–18.00 óra között
• 2017. október 24. 14.00–18.00 óra között

A szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi rendelő, Urológiai szak-
rendelés (Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy 455-4509)

Reméljük, hogy minél többen részt tudnak venni a szűrővizsgá-
latokon, hiszen az egészség megőrzése, a betegségek megelőzé-
se, illetve korai felismerése nagyon fontos. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. 
Tegyünk együtt az egészséges Ferencvárosért!

Ferencváros Önkormányzata

 GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

ÉN MÁR MEGTETTEM AZ ELSŐ LÉPÉST!

    Ne hagyja, hogy kétségei
megfosszák a hallás örömétől!

Jöjjön el ingyenes hallásvizsgálatra 
2017. szeptember 15-ig. Most
ajándék mini ventilátorral* várjuk.

A fájdalommentes hallásvizsgálat 
után 2 hétig ingyen hordtam a 
szinte láthatatlan hallókészüléket.

És a tévézés is újra közös, másokat 
nem zavaró élmény, mert a hangok 
tisztán, a fülemben szólnak.

Azóta a zajos utcán is jól
hallom, ahogy az unokám az
óvodáról mesél.

www.victofon.hu
* Ajándékban az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők részesülnek a készlet erejéig, 
   a hirdetés felmutatásával, maximum 2017. szeptember 15-ig.

TELEPY UTCAI HALLÁSVIZSGÁLÓ

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

1096 Budapest, Telepy u. 18.
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Nyári 
készletkisöprés

w w w. b r w b u t o r h a z . h u

BÚTORHÁZ
BRW

1097 Bp, Gyáli út 38.

-30%

-50%
-70%

egyre több embert érint a könnycsatorna-elzáródás
Hazánkban évente mintegy 2000 érintett fordul orvoshoz ezzel az 
erőteljes könnyezéssel, váladékozással, a szem sarkának kipiro-
sodásával járó kórképpel. Fontos a korai felismerés és kezelés, ha 
ugyanis elhanyagolják, akár agyhártyagyulladáshoz is vezethet.

– A könnycsatorna-elzáródás lehet egy- vagy 
kétoldali, kialakulásában anatómiai szűkület, 
veleszületett rendellenességek, arcsérülések, 
apró kövek, illetve külső faktorok is szerepet 
játszhatnak – mondta Szalai Irén, a Sem-
melweis Egyetem Szemészeti Klinikájának 
tanársegédje. Hozzátette: fül-orr-gégészeti 
vagy szemészeti beavatkozások, valamint 
krónikus gyulladások okozta visszatérő 
nyálkahártya-duzzanatok, reumás, illetve 
autoimmun betegségek is állhatnak a hátte-
rében. Számos egyéb oka is lehet azonban a 
könnyezésnek, példaként említve a könnyel-
vezető rendszer fentebbi szakaszának elzá-
ródását, a szemfelszíni gyulladásokat vagy a 
szárazszem-betegség bizonyos eseteit.

– Az érintettek között több a nő, mint a 
férfi, a kórképek gyakoribbak a 40 év fe-
letti hölgyek körében, amihez hozzájárul 

a hormonszintek változá-
sa is. A szemszárazságra 
a számítógép-használat is 
hatással van, de bizonyos 
gyógyszerek szedése vagy 
külső környezeti tényezők 
(például por, klíma) is befo-
lyásolják – említette a szakorvos, kiemelve 
a szemcseppek hosszú távú alkalmazásának 
káros hatását.

A könnycsatorna-elzáródás jellegzetes tü-
netei közül az erőteljes könnyezést, váladé-
kozást, az időnként fájdalmas, olykor lázzal 
is járó könnytömlőgyulladást említette, mely 
már antibiotikumos kezelést, dunsztkötést 
is igényelhet. Szalai Irén szerint visszatérő 
irritációk, nem szűnő szimptómák esetén 
legtöbbször műtéti beavatkozás szükséges. 
Elhanyagolt esetben – elsősorban legyen-

gült immunrendszerű betegeknél – súlyos 
szövődményekhez is vezethet: a gyulladás 
beterjedhet a szemüregbe, arcüregekbe, 
amely ritkán ugyan, de látóideg- vagy agy-
hártyagyulladást is okozhat. Ha tünetek nem 
szűnnek meg, érdemes mielőbb szakorvos-
hoz fordulni, ugyanis megfelelő kezeléssel a 
beteg jól gyógyítható. Bár az esetek egy ré-
szében a könnyezés az egyetlen szimptóma, 
a kórkép jelentősen ronthatja a páciensek 
életminőségét.

(forrás: Semmelweis Egyetem)

A gyermek fejlődése az első évben
Szeretettel meghívjuk a szülőket és a kollégákat a szeptember 13-
án 15.00–17.00 óra között megrendezendő szakmai napunkra korai 
fejlesztés témában. A kisgyermekkori ép fejlődésmenetet bemutató 
prezentációkat három szakembertől hallhatják: logopédustól, aki a 
beszédfejlődést foglalja össze; gyógypedagógustól, aki a gyermek 
szociális és játékfejlődését mutatja be; konduktortól, aki a gyer-
mek mozgásfejlődését szemlélteti. A programot a Mozgásfejlesztő 
Kuckó szervezi.

Sokszorosan bizonyított tény, hogy a gyermek első 3 évének na-
gyon fontos szerepe van a fejlődésben. Ekkor alakulnak ki ugyanis 
az agyban az idegpályák. Ez az az időszak, amikor a gyermek 
rohamsebességgel fejlődik, vagyis teszi a dolgát: mozog, játszik, 
beszél és kapcsolódik a környezetéhez. 

A 20–25 perces előadások után lehetőség lesz kérdezni is. Igyek-
szünk a szülőket, illetve a kollégákat szakmai és praktikus taná-
csokkal ellátni. Olyan kérdésekre adunk választ, mint például: 
hogyan fejlődik egy ép csecsemő, melyik hónapban mit produkál, 
mikortól lehet baj, kihez lehet/kell ez esetben fordulni. Arról is szó 
lesz, milyen fejlesztési módszerek léteznek ma Budapesten, illetve 
hogy mikor szükséges a gyermekünket fejlesztésre vinni. 

Az eseményre szülőket, leendő szülőket, illetve kisgyermekekkel 
dolgozó munkatársakat (bölcsődei gondozó, védőnő, háziorvos, 
óvónő) is várunk!

Az előadássorozat ingyenes, azonban előzetes regisztráció kö-
telező!

Jelentkezésüket a következő címen várjuk: mfkucko@gmail.com
A program helyszíne: Páva utca 37.

Tófalvi Renáta konduktor

Program:
• 15.00–15.10 Megnyitó: Tófalvi Renáta
• 15.15–15.45 Játszótársam mondd, akarsz-e lenni: Gazdag 

Alexandra gyógypedagógus, konduktor 
• 15.50–16.20 Egy szó, mint száz, avagy a gyermek beszéd-

fejlődésének bemutatása: Kovácsné Weisz Ágnes logopédus
• 16.25–16.50 Mászni, vagy nem mászni – mozgásfejlődés 

és a jelenleg használatos mozgásfejlesztési módszerek be-
mutatása: Tófalvi Renáta konduktor
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dalaival emlékeztek Cseh tamásra

Nagy sikerű emlékkoncertet szervezett augusztus 7-én, a Kossuth-
díjas művész halálának 8. évfordulóján a Ferencvárosi Művelődési 
Központ a különleges hangulatú Kálvin-udvarban. A rendezvény 
elején Ferencz Gabriella, a 9.tv műsorvezetője méltatta a 2009-
ben elhunyt Cseh Tamást és a dalait immár 7 éve hűen tolmácsoló 
Vodku fiai zenekart.

A több mint egyórás, rengeteg érdeklődőt vonzó előadáson felcsen-
dültek a legendás gitáros-énekes olyan, Másik Jánossal, Bereményi 
Gézával vagy Csengey Dénessel közösen szerzett számai, mint a 
Budapest, Fehér babák, Krakkói vonat, Szőke volt, Műcsarnok, 
Hatvanas évek, illetve – stílszerűen a ferencvárosi helyszín előtt is 
tisztelegve – a József Attila című szerzemény.

(forrás: ferencvaros.hu)

Belépó́: 500Ft*

– A Ferikém már nagyon várja az iskolakezdést!

Augusztus vége
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Nettó 130e Ft
havi alapkereset plusz
útiköltség térítés, plusz

egyéb juttatások! 
Könnyen betanulható

egyműszakos
szendvicskészítői munkakör

Budaörsön. 

Várjuk jelentkezéseiket 
a 06-20-510-7686-os telefon-
számon hétköznap 10–14 óra

között, illetve az 
info@khellfood.hu címen.

Khell-Food_2017-06-14_megrendelo41_IX-45x62  15/06/2017  14:12  Page 1

Felújítandó lakást vásárol-
nék saját részre készpénzfi-
zetéssel. Komfort nélküli is 
érdekel. 
Tel.: 06/70/635-0558.

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

Ingatlanirodánk eladó bu-
dapesti lakásokat/házakat 
keres ügyfeleinek. Gyorsan 
vevőt hozunk, jutalék 3%, 
ügyvéd ingyenes. Ismerősének 
lakása eladó? Hívjon, ajánlási 
jutalékot kap! Laurus Ingatlan. 
Tel.: 06/20/9600-600.

Szabó Balázs vállalja kémé-
nyek belső marását, bélelé-
sét teljes körű ügyintézéssel. 
06/20/264-7752.

Önkéntes munkára keresünk 
28 év feletti munkatársakat, akik 
vállalják az ingyenes képzést, 
azt követően pedig a havi két-
szeri, esti telefonos ügyeletet. 
Jelentkezés: 06/1/217-1821 
vagy önéletrajzzal: info@
delutan.hu.

APRÓHIRDETÉS
Ferencváros Önkormányzata Ajánlati felhívást hirdet a kerületben három helyszínre szerve-
zett „Nyitott tornaterem” program részeként lakossági szabadidősport edzések megtartására az 
2017/2018-as szezonban. A felhívás megtekinthető, a szükséges formanyomtatvány letölthető a 
www.ferencvaros.hu honlapról.

Ferencváros, 2017. augusztus 21., XXVII. évfolyam, 13 . szám, ingyenes kétheti lap. ISSN 1789-7572. Megjelenik 40 ezer példányban. 
▪ Felelős kiadó: Ferencváros Önkormányzata ▪ Főszerkesztő: Veres László ▪ Fotó: Tuba Zoltán ▪ Tördelés: Földházi Árpád ▪ Nyomdai 
előkészítő: Heroes Group Kft. ▪ Terjeszti: POKÉZ Kft. ▪ A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@ferencvaros.hu ▪ Levélcím: 1092 
Budapest, Bakáts tér 14. ▪ Hirdetésfelvétel: szerkesztoseg@ferencvaros.hu
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AjÁNlATI FElHíVÁS

RENDŐRSÉGI HíREK
két körözött férfit fogtak el Ferencvárosban
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Célkörözési Osztálya a Bűnügyi Bevetési Osztállyal együtt-
működve augusztus 8-án, a Ráday utcában elfogta a 23 éves budapesti Cs. Márkot, aki ellen 
korábban nemzetközi és európai elfogatóparancsot adtak ki emberölés bűntett kísérlete miatt.

Másnap, egy ferencvárosi lakásban elkapták a 22 esztendős D. Attilát is. A férfi ellen szintén 
nemzetközi és európai elfogatóparancsot bocsátottak ki életveszélyt okozó testi sértés és rablás 
bűntette miatt.

A két férfit – akik több mint két éve bujkáltak a rendőrök elől – előállították a IX. kerületi 
kapitányságra, a bíróság pedig elrendelte előzetes letartóztatásukat. 

rendőrkézen a kálvin téri bántalmazó
A rendelkezésre álló adatok szerint az 59 éves budapesti B. Róbert május 11-én, a Kálvin téri 
aluljáróban, az egyik gyorsbüfénél szóváltásba keveredett egy általa migránsnak vélt eladóval, 
valamint egy arra járó hölggyel. Az elkövető a nőt többször megütötte, majd elhagyta a hely-
színt. A rendőrség az esettel összefüggésben felhívást tett közzé. Augusztus 10-én állampolgári 
bejelentés érkezett a VI. kerületi rendőrkapitányságra, mely szerint a férfi egy ferencvárosi 
üzletben tartózkodik. A rendőrök B. Róbertet még aznap, a Lónyay utcában elfogták, a IX. 
kerületi rendőrkapitányságra előállították, majd – őrizetbe vétele mellett – garázdaság vétség 
miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók kezdeményezték a férfi bíróság elé állítását.

tetten érték a gépkocsifeltörőt
A IX. kerületi rendőrkapitányság nyomozást folytat N. István 21 éves budapesti lakos ellen, aki 
a rendelkezésre álló adatok alapján július 29-én délelőtt, a Népliget buszpályaudvarral szemben 
lévő parkolóban öt autót próbált feltörni azért, hogy a gépkocsikban lévő tárgyakat eltulajdonítsa. 
A ferencvárosi járőrök a férfit tetten érték, elfogták, majd előállították a kerületi rendőrkapitány-
ságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták. Ezt követően őrizetbe vették, és előterjesztést tettek 
előzetes letartóztatásának indítványozására. Az illetékes bíróság N. István lakhelyelhagyási 
tilalmát rendelte el.

Autót akart lopni, elkapták
Eljárást folytat a IX. kerületi rendőrkapitányság H. Tibor 31 éves budapesti lakos ellen, aki 
megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2016. november 17-én megpróbált eltulajdonítani egy 
ferencvárosi hipermarket parkolójában álló gépjárművet. A férfit a rendőrök beazonosították, 
majd elfogatóparancs alapján elkapták. Gyanúsítottként történő elszámoltatása megtörtént, a 
keletkezett anyagokat vádemelési javaslattal a IX. kerületi ügyészségnek megküldték. 

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a fővárosi kormányablakok ügyfélfogadási 
rendje 2017. augusztus 1-jétől egységesen megváltozott:

Hétfő: 7.00–17.00 óra
Kedd: 8.00–17.00 óra

Szerda: 8.00–20.00 óra
Csütörtök: 8.00–18.00 óra

Péntek: 8.00–12.00 óra

KözlEmÉNy



Ferencváros18 HAsznos

jOGA VAN TuDNI!

Auto-Fort hirdetés 210x148 20170815

2017. augusztus 15. 13:19:20

A munkaviszony megszüntetése
Érdekes tapasztalat, hogy bár a munkaviszony az egyik leggyakoribb jogviszony, ami az embereket közvetlenül érinti, 
gyakran mégis a legfontosabb szabályai is ismeretlenek előttünk. Mivel létrejötte általában problémamentes, jelen írá-
somban megszüntetésének legfontosabb szabályaira hívom fel a figyelmet.

A törvény szerint a munkaviszony megszün-
tethető közös megegyezéssel, felmondással, 
illetve azonnali hatályú felmondással – a 
megszüntetés okának az indokolásból vilá-
gosan ki kell tűnnie. A megszüntető jognyi-
latkozat indokának valóságát és okszerűsé-
gét a nyilatkozattevő bizonyítja!

Felmondással a munkaviszonyt mind a 
munkavállaló, mind a munkáltató megszün-
tetheti, kivéve, ha a felek abban állapod-
nak meg, hogy legfeljebb a munkaviszony 
kezdetétől számított egy évig ezt kizárják. 
A munkáltató – többek között – nem szün-
tetheti meg felmondással a munkaviszonyt 
a várandósság és a szülési szabadság ideje 
alatt.

A munkáltató a felmondást köteles meg-
indokolni, kivéve határozatlan időtartamú 
munkaviszony esetében, vagy ha a munka-
vállaló nyugdíjasnak minősül. A munkavál-
laló azonban határozatlan idejű munkaviszo-
nyának felmondását nem köteles indokolni.

A felmondási idő általában a felmondás köz-
lését követő napon kezdődik, ideje harminc 
nap, ám a munkáltató felmondása esetén a 
felmondási idő a munkáltatónál munkavi-
szonyban töltött évektől függően meghosz-
szabbodik.

A munkáltató felmondása esetén a mun-
kavállalót köteles, legalább a felmondási 
idő felére a munkavégzés alól felmenteni. 
A munkavégzés alóli felmentés tartamára 
a munkavállalót távolléti díj illeti meg, ki-
véve, ha munkabérre egyébként nem lenne 
jogosult. 

A munkáltató vagy a munkavállaló a mun-
kaviszonyt azonnali hatályú felmondással 
megszüntetheti, ha a másik fél a munkavi-
szonyból származó lényeges kötelezettségét 
szándékosan vagy súlyos gondatlansággal 
jelentős mértékben megszegi, vagy olyan 
magatartást tanúsít, amely a munkaviszony 
fenntartását lehetetlenné teszi. Az azonnali 
hatályú felmondás jogát – az ennek alapjául 

szolgáló okról való tudomásszerzéstől szá-
mított – tizenöt napon, legfeljebb azonban 
az ok bekövetkeztétől számított egy éven 
belül, bűncselekmény elkövetése esetén a 
büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. 

A munkavállaló munkaviszonya meg-
szüntetésekor és megszűnésekor köteles 
munkakörét az előírt rendben átadni és a 
munkáltatóval elszámolni. A munkaviszony 
felmondással történő megszüntetésekor leg-
később az utolsó munkában töltött naptól, 
egyébként legkésőbb a munkaviszony meg-
szűnésétől számított ötödik munkanapon a 
munkavállaló részére ki kell fizetni a mun-
kabérét és egyéb járandóságait, valamint 
ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó 
igazolásokat. 

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

06/70/770-0510
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tájékoztató: Ferencvárosi iskolakezdési támogatás
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően Ferencváros Ön-
kormányzata a törvényes képviselő kérelemére Ferencvárosi 
iskolakezdési támogatást biztosít a gyermekét egyedül nevelő 
szülő, a három- vagy többgyermekes, illetve a tartósan beteg 
gyermeket nevelő családok nappali tagozatos (általános, kö-
zép- és szakiskolák), IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen Ferencvárosban tartózkodó tanulói részére.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselő-testület 
márciusi döntésének értelmében a támogatás összege 2017. évtől 
tanulónként 3000 forintról 6000 forintra emelkedett. Ferencváros 
Önkormányzata ezzel az intézkedésével is könnyíteni szeretné 
a rászoruló családok beiskolázási terheit.
A kérelem benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30. 
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családtagjainak lak-
címigazolvány másolatát, valamint az oktatási intézmény által 
kiállított tanulói jogviszony igazolást a 2017/18. tanévről.

A formanyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatain, valamint letölthető a www.ferencvaros.hu web-
oldalról. 

A kérelem benyújtható postai úton, illetve személyesen a Pol-
gármesteri 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, csütör-
tök: 8–16, péntek 8–12 óra)

• 06/1/215-1077/459-as telefonszámon, 
• humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen.

Ferencváros Önkormányzata

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

KÉPVISElŐI FOGADÓÓRÁK

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

Baranyi Krisztina  (Együtt)

Dr. Bácskai János polgármester
Minden hónap utolsó 
csütörtökén 12–16 óráig  
a Polgármesteri Hivatalban 
(I. em. 24.). Minden hónap 
második csütörtökén 
17–18 óráig a József Attila-
lakótelepen (Toronyház u. 

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

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP) 
Előzetes egyeztetés alapján. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B) 
Telefon: 06/1/280-7195

Fröhlich Péter (Fidesz–KDNP)
Fogadóóra egyeztetés alapján. 
Tel.: 06/20/942-5266

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)
Minden hónap első péntek, 10–12 óra. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B). 
Telefon: 280-7195, 
e-mail: hidasi.gyula@ferencvaros.hu

Intzoglu István, 11. evk. (Független)
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig, illetve 
előzetes bejelentkezés alapján. Helye: József 
Attila Városrészi Önkormányzat (RÖNK) iroda 
(Toronyház u. 3/B). 06/70/332-5932

Jancsó Andrea Katalin (LMP)
Minden hónap második keddjén. 
Bejelentkezés: 06/20/526-4808, 
jancso.andrea@ferencvaros.hu.

Kállay Gáborné alpolgármester
Minden hónap második 
hétfőjén 16.30–18.30 
óráig. Helye: Polgármes-
teri Hivatal, Bakáts tér 
14. II. emelet 38. 
Bejelentkezés az 
Ügyfélszolgálati Irodákon 

(IX., Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 3/B) 
személyesen a hónap minden munkanapján, 
ügyfélfogadási időben.

Pál Tibor (MSZP)
Minden hónap első hétfőjén, 15–17 óra, 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP 
irodája (IX., Toronyház u. 3.). Telefon: 348-
0864, e-mail: ptibor9@gmail.com

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes bejelentkezés alapján: 
06/20/975-8262
Helyszín: FMK vagy az Ecseri út 19. szám 
alatti Ügyfélszolgálati Iroda.

Szilágyi Zsolt (Jobbik)
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján. 
Elérhetőség: 06/70/707-9105

Mészáros László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 16–17.30 óráig. 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől) 06/20/355-9819, 
meszaros.laszlo@ferencvaros.hu

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 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől) 
06/20/807-4734, illyesmikl@gmail.com

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes egyeztetés alapján. 
Bejelentkezés: 06/20/969-8849 
Helye: Köztelek u. 2.

Zombory Miklós alpolgármester 
Minden hónap második 
csütörtök 16–18 óráig, 
helye: Polgármesteri Hivatal, 
Bakáts tér 14. II. emelet 38. 
Alpolgármesteri fogadóóra: 
minden hónap harmadik 
csütörtökén 16 –18 óra, 

helye: Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér 14., II. emelet 
38. Bejelentkezés az ügyfélszolgálati irodákon (Bakáts 
tér 14. vagy Toronyház utca 3/B) személyesen minden 
munkanapon, ügyfélfogadási időben.

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

Dr. Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (Fidesz–KDNP)Gyurákovics Andrea, 1. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig. 
Helye: Fidesz-iroda, Lónyay u. 48.  
(Bakáts utca sarok). Elérhetőség:  
gyurakovics.andrea@gmail.com, 
06/70/408-2430
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Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi 
babák fotóit a szerkesztoseg@ferencvaros.hu

e-mail címre Gólyahír jeligével!

Balog Olívia Száva 
(2017. február 13.)

Kerek Petra
(2016. december 19.)

Csató Barnabás
(2017. június 21.)

Fiala Péter Patrik 
(2017. március 4.)

FERENCVÁROSI GÓlyAHíR REjTVÉNy


