
  

Ferencváros Önkormányzatának kétheti lapja • www.ferencvaros.hu • 2018. szeptember 10.

ÉVNYITÓ 

4

Ferencváros központi tanévnyitóját 
a Kosztolányi suliban rendezték 
meg. Egy másik gimnáziumban 
koncerttel indították az iskolát.

OKOSVÁROS       
Kerületünkben telepítettek először 
csoportba kapcsolt okososzlopokat, 
amelyek többek közt autótöltőként  
is funkcionálnak. 6

Idén is a József Attila-lakótelepi 
Napfény utca ad otthont 
szeptember 22-én az Autómentes 
Nap rendezvényeinek.

KÖRNYEZETVÉDELEM  

10

Folytatás a 2. oldalon

 Ferencváros Önkormányzata idén is meghirdeti „Nyitott tornatermek” programját. Részletek a 14. oldalon

Kultúrában is otthon
Ferencváros Önkormányzata a Bakáts téri templom felújítása miatt idén a Ráday utcában és több új helyszínen  
rendezte meg – immár harmadik alkalommal – a főváros egyik legnívósabb összművészeti, szabadtéri fesztiválját,  
a Bakáts Fesztet. 

Az augusztus 23. és 26. között zajló ren-
dezvény mottója: „Kultúrában is otthon” 
a kerület jelmondatára (Otthon, város: Fe-
rencváros), továbbá arra a célkitűzésre utalt, 
hogy minél színesebb, változatosabb kultu-
rális programot kínálják és a lehető legtöbb 
művészeti ágat mutassák be az ideérkező 
vendégeknek. A négynapos fesztiválon több 
mint 10 helyszínen, közel 100 eseménnyel 
várták a látogatókat. A neves fellépők közt 
ott volt többek között Méhes Csaba panto-
mimművész, Szabóki Tünde és Cser Péter 

operaénekes, Sándor György és Janklo-
vics Péter humorista, illetve a dzsessz-,  
a folk- és a könnyűzene olyan állócsillagai, 
mint Palya Bea, a Szakcsi Trió vagy a MÉZ 
együttes. 

A programsorozat csütörtökön a Dunamel-
léki Református Egyházkerület Ráday utcai 
székházának dísztermében Magyarország 
kiemelkedő régizene specialistájának, 
a Purcell Kórusnak és az Orfeo Zenekar 
Kamaraegyüttesének különleges, ritkán 
hallható zeneszerzőket is felvonultató ba-

rokk estjével indult. A közönséget Kállay 
Gáborné kultúráért felelős alpolgármester 
köszöntötte. A pénteki nap középpontjában 
a tánc és a mozgás állt, így a historikus tán-
coktól egészen a kubai salsáig mindenféle 
táncforma szerepelt a kínálatban. Szomba-
ton a zenén volt a fókusz: a legkülönfélébb 
stílusú, felállású és hangzású zenekarok 
sora váltotta egymást már délelőtt 10 órától. 
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A Kálvin téren vendégcsalogató 
produkciók, flashmobok szóra-
koztatták az arra járókat, a Kál-
vin-udvarban pedig a Pinceszín-
ház és a Nemzeti 
Színház előadá-
sait lehetett meg-
tekinteni, idén is 
telt ház előtt. A 
helyszínek közt 
szerepelt még a 
Rombusz terasz 
és az Erkel utca, 
ahol a két színpad 
állt, valamint a 
Páva utcai Holo-
kauszt Emlékköz-
pont, a Hőgyes 
Endre utcai uni-
tárius templom 
és a Ferencváro-
si Helytörténeti 
Gyűjtemény is. A 
Ráday utcai ven-
déglők egy része 
is csatlakozott az eseményhez: 
az általuk választott pincészetek 
boraival látták vendégül az arra 
járókat, így varázsolva borut-

cává a közkedvelt ferencvárosi 
helyszínt. 

A zene, a tánc, a színház, a 
képzőművészet, a humor és a 
gyerekprogramok mellett immár 
hagyomány az is, hogy a ren-

dezvényen Ferencváros egyik 
határon túli testvérvárosa is 
bemutatkozik. Idén a vajdasági 
Magyarkanizsa volt a díszven-

dég, amely egy helytörténeti 
fotókiállítással és egy ifjúsági 
harmonika-zenekarral képvisel-
tette magát. Ezen kívül felvidéki 
testvérvárosunkból, Királyhel-
mecről is érkezett egy tárlat: a 

Ráday utcai 2B Galériában a 
nyolcesztendős, különleges te-
hetségű gyermekfestőművész, 
Bánhegyi István András mutatta 

be élénk színvilágú műveit és 
szerteágazó tehetségét, hiszen 
a megnyitót saját zenei produk-
ciójával is színesítette.

A fesztivál zárónapja a Csa-
ládok évének jegyében zajlott, 

így aznap főként a 
gyermekek és szü-
leik számára szer-
veztek programo-
kat. A hűvös, esős 
időjárás ellenére 
is sokan voltak 
kíváncsiak Palya 
Bea vagy Far-
kasházi Réka és a 
Tintanyúl zenekar 
gyermekkoncert-
jére, a Turay Ida, 
illetve az Arany-
szamár Színház 
előadásaira, de 
többen kilátogat-
tak a vasárnapra 
játszóutcává vál-
tozott Török Pál 
utca rendezvénye-

ire is. A 3. Bakáts Feszt a Mys-
teri Gang fergeteges hangulatú 
rockabillykoncertjével zárult.

T. D.

Folytatás az 1. oldalról

fotó: FMKéptár
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„Új köntösbe bújik” a szakrendelő épülete 
Lapunkból vagy személyes tapasztalata alapján bizonyára legtöbb olvasónk értesült már a Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. Mester utcai szakrendelőjében zajló energetikai korszerűsítésről. Utánajártunk, hogyan haladnak  
a munkálatok, illetve tartható-e az átadás dátuma. 

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016 máju-
sában nyújtott be pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító 
Hatósága által kiírt felhívásra. 
Kerületünk 209 millió forint 
összegű támogatásban részesült 
az „Önkormányzati Épületek 
Épületenergetikai Fejlesztése 
Ferencvárosban” elnevezésű 
pályázaton, melyhez az ön-
kormányzat 106 millió forint 
önrészt biztosított. A Támo-
gatási Szerződés megkötése 
2018. január 9-én történt meg.

Az elnyert forrásból megva-
lósul az épület homlokzatszige-
telése, a nyílászárók korszerű, 
műanyag szerkezetekre való 
lecserélése, a lapos tető hő- és 
vízszigetelése, valamint egy 
napelemrendszer telepítése.

A projekt – melynek befejezését december közepére tervezik – 
megfelelő ütemben halad, hiszen a munkaterület májusi átadása 
óta nagy volumenű, kézzelfogható előrelépések történtek. Előbb 

a régi kazánok elbontása és cseréje, valamint a belső udvari nyí-
lászárók cseréje készült el, ezt követte a lépcsőházi fal bontása.  
A belső udvarban a bontási munkálatok utáni helyreállítás, illetve 

a homlokzati falak szigetelé-
se júliusban kezdődött meg. 
Mindeközben az utcai (külső 
homlokzati) nyílászárók cse-
réje is lezajlott. 

A felújítás ideje alatt a ren-
delések megszervezése és 
működése – az átmenetileg 
megváltozott körülmények-
hez igazodva – zavartalan.

A szakrendelő épületének 
renoválása régi terve volt  
a kerület vezetésének, a kép-
viselő-testület éppen ezért ra-
gadta meg a pályázati forrás 
lehetőségét. A projekt céljá-
nak megfelelően a beruházás 
eredményeként jelentős ener-

giamegtakarítás érhető el. Mindez azt jelenti, hogy a szakrendelő 
nem csupán esztétikailag újul meg, hanem a fenntartási költségei 
is kedvezőbbek lesznek.                M. K.

Ferencvárosba költözött a legnagyobb  
infokommunikációs szolgáltató 
Ünnepélyes eseményen adták át augusztus 30-án az IT 
Services Hungary Kft. (ITSH) új székházát, amely a So-
roksári út–Tóth Kálmán utca sarkán elhelyezkedő, 36 ezer 
négyzetméteres Mill Parkban kapott helyet. A cég – amely 
a német T-Systems International leányvállalataként a leg-
nagyobb infokommunikációs szolgáltató Magyarországon 
– több mint 4600 munkavállalót foglalkoztat hazánkban.

– A munkahelyek száma helyett egyre in-
kább az ott előállítható hozzáadott érték 
a munkahelyteremtés legfontosabb szem-
pontja Magyarországon – mondta az ava-
tóünnepségen a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium polgári hírszerzésért felelős 
államtitkára. Vargha Tamás hangsúlyozta, 
az olcsó munkaerőre épülő foglalkoztatás 
egyre jobban háttérbe szorul, hiszen az el-
múlt években hazánk sokat lépett előre a fi-
zetések felzárkóztatása terén. Hozzátette: az 
ITSH jól képzett szakembereket alkalmaz, 
kapcsolatokat épített ki a magyar közép- és 
felsőoktatással, jelenléte és terjeszkedése 
fontos visszajelzés az ország fejlődéséről. 

Erik Slooten, az ITSH ügyvezető igazga-
tója szerint a több mint 17 ezer négyzetmé-
teren 2500 munkavállalót befogadni képes 
új budapesti székház is azt jelzi, hogy a cég 
minden szolgáltatása jelentős növekedés 

előtt áll, alkalma-
zottai érdeklődnek a 
jövő kihívásai iránt. 
– A jól képzett mun-
katársaknak köszön-
hetően a vállalat minden mérnöki képesség-
gel rendelkezik, amire a piacnak szüksége 
lehet – tette hozzá. 

Adel Al-Saleh, a T-Systems International 
vezérigazgatója kijelentette: fekvésének és 
felkészült szakembereinek hála Magyaror-
szág fontos szerepet tölt be a cég stratégi-
ájában. Hozzátette, a globális technológiai 
versenyben a jól képzett munkavállalókért 
is egyre nagyobb a verseny.

Az eseményre meghívást kapott Bács-
kai János, Ferencváros polgármestere is, 
aki lapunknak elmondta: a IX. kerület ma 
már nem csupán a társasházak, hanem az 
irodaházak építtetői számára is kiemelt cél-

pont. A városvezető szerint ez – a kerület 
presztizsének továbbemelésén túl – azért is 
fontos, mert a gyakran több ezer jól képzett 
dolgozónak munkahelyet biztosító, korszerű 
komplexumok jelentős adóbevételt generál-
nak Ferencváros számára.

Az ITSH azért döntött a IX. kerületi iroda-
ház mellett, mert a modern infrastruktúra és 
az innovatív megoldások illeszkednek a cég 
kultúrájába. Ráadásul így valamennyi bu-
dapesti kollégáját egyetlen helyszínre tudja 
csoportosítani, amely intenzívebbé teheti a 
kollaboratív munkakultúra megjelenítését, 
a személyre szabott terek pedig a legújabb 
munkahelyi trendeknek is megfelelnek.

A felújítási munkálatokat Zombory Miklós alpolgármester is megtekintette
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Okososzlopok Ferencvárosban
Budapesten először öt, csoportba kapcsolt közvilágítási okososzlopot mutattak be 
a Lechner Ödön fasorban a Müpa-Nemzeti Színház villamosmegállónál  
augusztus 21-én. Az energiatakarékos, fényerő-szabályozásra és távvezérlésre  
is alkalmas lámpatestek mellett az oszlopok további intelligens funkciókat biz-
tosítanak: egyebek mellett wifiszolgáltatást, videós térfigyelést és segélyhívást 
(amelyek a ferencvárosi biztonsági szolgálathoz vannak bekötve), elektromosjár-
mű-töltést, környezetérzékelő meteorológiai szenzorokat, illetve programozható 
információs LED-képernyőket. 

Az átadóünnepségen Kaderják Péter, az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
államtitkára kiemelte: a projekt magyar fej-
lesztők munkája, az intelligens oszlopok 
által gyűjtött információk és az általuk nyúj-
tott szolgáltatások pedig hozzájárulnak a 
környezet állapotának jobb megismeréséhez, 
a fogyasztóbarát digitalizáció vívmányainak 
elterjedéséhez, a közbiztonság javításához, 
miközben minőségi energiaszolgáltatást 
nyújtanak, és elősegítik a tiszta, klímabarát 
közlekedést is.

A politikus kitért arra is: kiemelt kormány-
zati cél, hogy Magyarországra a dinamikus 
és minőségi gazdasági növekedés legyen 

jellemző, ebben a magas hozzáadott értéket 
biztosító, innovációra támaszkodó tevékeny-
ségeknek kell vezető szerepet játszaniuk. 
Másik fontos célnak nevezte, hogy a ma-
gyarok a digitalizáció nyertesei legyenek. 
Ehhez szükség van olyan, főként hazai inno-
vációkra, amelyek közelebb hozzák azokat 
a digitális megoldásokat az emberekhez, 
amelyek magasabb nívójú szolgáltatáso-
kat és jobb életminőséget eredményeznek 
a mindennapokban.

Marie-Theres Thiell, az ELMŰ-ÉMÁSZ 
igazgatóságának elnöke elmondta: a pro-
jektben – melynek összköltsége mintegy 
50 millió forint volt – a cég ötletgazdaként, 

befektetőként és fővál-
lalkozóként vesz részt; a 
Budapesti Dísz- és Köz-
világítási Kft. (BDK) a 
felállított oszlopok tulaj-
donosaként és a közvilá-
gítás üzemeltetőjeként 
szintén befektető és 
finanszírozó; a Hofeka 
cég az oszlopok gyártó-
ja; a NETvisor pedig a 
rendszerintegrátor. 

Bagdy Gábor, Buda-
pest főpolgármester-he-
lyettese kijelentette: az 
önkormányzat a Smart 
City (Okosváros) kon-
cepció kapcsán főként a 
főváros élhetőségére és 

annak javítására helyezi a hangsúlyt. Egy 
140 várost vizsgáló tanulmányára hivat-
kozva kiemelte: Budapest élhetősége évről 
évre javul, a magyar főváros 2010-ben az 
55. helyen végzett, míg mára a 34. helyre 
került. – A projekt hozzájárul ahhoz, hogy 
Budapest az okosvárosi megoldások úttörője 
legyen – tette hozzá.

Szűcs Balázs, Ferencváros főépítésze arról 
beszélt, a IX. kerület az egyik legdinamiku-
sabban fejlődő városrész, a várospolitikának 
pedig hangsúlyos szegmense az okosvá-
rosokhoz köthető innovációk figyelése és 
beépítése a helyi projektekbe. Elmondta: 
bűnmegelőzési és felderítési szempotból az 
okososzlopok kiemelten fontos funkciója a 
biztonsági kamera és a segélyhívó gomb, de 
az esztétikus oszlopok modern városbúto-
rokként is felfoghatók.  

(forrás és fotó: MTI)

Megérkezett kerületünkbe az okosparkolás
Budapesten elsőként a Liliom Parkolóházban (Liliom utca 
43–45.) érhető el a forradalmian új, várakozáskönnyítő  
ingyenes mobilapplikáció, a Rollet, mellyel a IX. kerület belép  
az okosautózás világába. 

A Ferencvárosban parkolni vágyó lakosok és az idelátogatók örökre el-
felejthetik az aprópénzkeresést és a parkolójegyet. A Rollet applikáció 
segítségével nem csupán a szabad parkolóhelyek számáról és a parkoló 
díjazásáról lehet értesülni, hanem – az innovatív autófelismerő-rendszer-
nek köszönhetően – behajtáskor a sorompó gombnyomás nélkül nyílik, 
kihajtáskor pedig az app a regisztrált bankkártyáról automatikusan levonja 
a parkolási díjat, sőt, elektronikus számlát is küld. A rendszerbe egyszerre 
több autót is lehet regisztrálni, így a nagyobb családok és a cégek is él-
vezhetik az okosparkolás előnyeit.

 

– Azt hallottuk, hogy maga nagyon okos. Tudna 
segíteni a mateklecke megírásában?

Okososzlop
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Kevesebbet és változatosabban kell 
étkezniük az időseknek
Napi öt adagra elosztott, változatos étkezést és elegendő mennyiségű folyadék elfogyasztását javasolja az idősebbeknek 
Veresné Bálint Márta. Az Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének vezetője arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a csontok egészségéhez különösen fontos kalciumot főként tejből vagy tejtermékből lehet meg-
szerezni, a napi D-vitamin-szükséglet bevitele pedig nem csupán étrendi kérdés. 

Veresné Bálint Márta szerint változatos táplálkozással elegendő 
tápanyaghoz juthatnak az egészséges, aktív szépkorú emberek. Fon-
tos, hogy a megfelelő mennyiségű zöldség, gyümölcs, gabonafélék, 
jó minőségű sovány húsok, halak, tojás, tej és tejtermékek mellett a 
lehető legkevesebb zsiradékot, sót, illetve cukrot fogyasszák. Ebben 
a korban csökkenhet az ízérző képesség, ezért a sózással, fűsze-
rezéssel óvatosan kell 
bánni. A tanszékvezető 
napi ötszöri étkezést ja-
vasol az idősebbeknek, 
mert a kisebb adagokat 
könnyebben dolgozza 
fel a szervezetük. Arra 
is ügyelni kell, hogy a 
korábbinál kevesebbet 
egyenek, mivel keve-
sebb tápanyagra – nők-
nek napi 1800, férfiak-
nak 2300 kcal – van 
szükségük.  

Az oszteoporózis 
és a hozzá kapcsoló-
dó csonttörés komoly 
problémát jelent idős 
korban, ezért a szakem-
ber csontvédő anyagok 
bevitelét ajánlja. Ilyen 
a kalcium, amely elsősorban a tejben, a tejtermékekben található, 
és amelyből az időseknek napi ezer milligramm javasolt. Ugyan-
akkor a felnőtt lakosság 15 százalékának szervezete nem tudja 
feldolgozni a tejcukrot, ők laktózmentes termékekből juthatnak 
elegendő kalciumhoz.

Mára bebizonyosodott, hogy éghajlatunkon, főként télen nem jutnak 
elég D-vitaminhoz az emberek. Az idősek nyáron is kevesebb időt 
töltenek a szabadban, mint a fiatalok, pedig nekik is legalább napi 
fél óra levegőzésre lenne szükségük. Természetesen nem kell a tűző 
napon tartózkodni, hiszen egy árnyas fa alatt is elég D-vitaminhoz 
juthatunk. Az immunrendszernek napi 1000–2000 nemzetközi 

egység D-vitaminra van 
szüksége, amit tablet-
tával is lehet pótolni. 
Ezt azonban érdemes a 
családorvossal megbe-
szélni.

Felhívta a figyelmet 
arra is, hogy a szép-
korúaknak különösen 
nagy problémát okoz 
az elegendő mennyiségű 
folyadék bevitele, ezért 
fokozottan ki vannak 
téve a kiszáradás ve-
szélyének. A túl kevés 
folyadék többek között 
étvágytalanságot, szék-
rekedést, gyakoribb el-
esést, fejfájást, zavartsá-
got, kellemetlen szájízt 
és húgyúti fertőzéseket 

is okozhat. A nőknek napi két, a férfiaknak két és fél liter folyadé-
kot javasol, és azt ajánlja, hogy ennek háromnegyede – legalább 
napi öt pohár – víz legyen. A fennmaradó mennyiség zöldséggel, 
gyümölccsel vagy levessel is a szervezetbe kerülhet.

(forrás: Semmelweis Egyetem)
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Elstartolt az új tanév
Ferencváros központi tanévnyitóját a Kosztolányi Dezső Általános Iskolában rendezték meg. Az országban idén több 
mint 1 millió diák számára kezdődött el a tanév, a Belső-Pesti Tankerületi Központ ferencvárosi intézményeiben pedig 
433 elsős lépte át először az iskola kapuját. A tanulók már az évnyitó napján kézbe foghatták új tankönyveiket, vala-
mint az önkormányzat tanévkezdési ajándékcsomagját.

Ünneplőbe öltözött diákok töl-
tötték meg az Ifjúmunkás utcai 
intézmény udvarát az augusz-
tus 31-i tanévnyitó ünnepségen: 
szeptember 3-ától 337 tanuló ül 
be a padokba minden hétköznap. 
A Kosztolányiban elsősökből 
sincs hiány: ebben az esztendő-
ben két elsős osztályt indított, 
melyekben 54 kisdiák tanul írni, 
olvasni, számolni. A gyerekek 
zenés-verses-táncos műsora után 
Dicső István, a Minősített Te-
hetséggondozó Műhelyként mű-
ködő intézmény igazgatója arra 

hívta fel a figyelmet, hogy az 
iskolakezdők ilyenkor fokozott 
figyelmet érdemelnek, hiszen 
mindenkinek torkában dobog 
a szíve, mikor először lépi át a 
suli kapuját. – A mezőgazdaság-
ban szeptember az áttelelő nö-
vények vetésének időszaka, me-
lyeket nyár elején szüretelnek. 
Úgy töltsük együtt ezt az időt, 
hogy legyen mit leszüretelnünk 
a tanév végén – fogalmazta meg 
jókívánságait az igazgató. Az 
idei változásokról szólva közöl-
te, az együttműködés szép pél-

dájaként a nemrégiben elkészült 
új tornatermet közösen fogják 
használni az Epres Óvodával, 
sőt, a szomszédban zajló fel-
újítási munkák miatt az ovisok 
év végéig az iskola udvarát is 
igénybe vehetik. 

Garamvölgyiné Mérei Judit, 
a Belső-Pesti Tankerületi Köz-
pont osztályvezetője lapunknak 
elmondta, az általuk fenntartott 
ferencvárosi köznevelési in-
tézményekben 3009 általános 
iskolás kezdte meg a tanévet, 
és ehhez hozzáadódnak még az 
egyházi, illetve alapítványi fenn-
tartású iskolák diákjai. A vezető 
pozitív fejleményként számolt 
be arról is, hogy idén 169-cel 
többen kezdték a IX. kerületi 
általános és középiskolákban a 
tanévet, mint tavaly, az elsősök 
pedig 37-tel vannak többen az 
előző esztendőhöz képest.

Az évnyitó ünnepség után a 
tanulók saját osztálytermükbe 
vonultak, hogy osztályfőnöke-
iktől megtudják a legfontosabb 
tudnivalókat a tanítás rendjéről, 
az étkezési és napközis lehető-
ségekről. Az iskolapadokon 
már várták őket a tankönyvek 
és az önkormányzat ajándék 
tornazsákjai, valamint tanesz-
közcsomagjai, amelyek többek 
közt füzeteket, színezőt, ce-
ruzákat, uzsonnástasakot, sőt, 
még számológépet is rejtettek 
magukban. Bár az oktatás már  
a következő hétfőn megkezdő-
dött, a kicsiknek mégsem kel-
lett aggódniuk, az első tanítási 
napon ugyanis csupa könnyed 
program várta őket: a reggeli 
után bejárták az iskola épüle-
tét, megismerkedtek az ábécés 
könyvvel, rajzoltak és tornáztak.

T. D.

Koncerttel ünnepelték az iskolakezdést 
Az első hat évfolyam tanulói hagyományosan, a gimnazisták azonban forma-
bontó módon, Puskás Peti és a Biebers együttes koncertjével köszöntötték az 
új tanévet a Lónyay utcai Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázi-
umban. Az ötlet Beleznay Tamástól, az intézmény igazgatójától származott, aki 
azt is megengedte, hogy a diákok a programnak megfelelő, laza ruházatban 
érkezzenek. A fiatalok körében rendkívül népszerű zenekar – melynek egyik 
tagja az iskola növendéke volt – fergeteges hangulatot teremtett a díszteremben: 
a végül igazi házibulivá alakuló tanévnyitón még a tanárok közül is többen 
táncra perdültek.



FERENCVÁROS 7IFJÚSÁG

Szünidei élmények a H52 Ifjúsági 
Iroda és Közösségi Tér szervezésében
A „Nyár52 – Minden napra egy program” elnevezésű  
sorozat részeként számos különleges lehetőség várta  
az érdeklődőket. Mindenki megtalálhatta a kedvére való 
elfoglaltságot, hiszen a szezon speciális ételeinek elkészí-
tésétől a strandoláson és táborozáson át a kirándulásig, 
sokféle program szerepelt a kínálatban. 

A vakációt egy szentendrei kirándulással 
indítottuk, amelyen a Konkáv Közösségi 
Térrel közösen látogattunk el a Skanzenba. 
A kiruccanáson számos érdekességet meg-
tudhattunk elődeink mindennapjairól és a 
szabadtéri múzeum rejtelmeiről. Az első 
héten továbbá vízibombacsatával, közös fil-
mezéssel és pingpongbajnoksággal vártuk 
az érdeklődőket.

Nyári programjaink második felvonása  
a táborozásról szólt: a lányok Kemencén,  
a fiúk Bánkon töltöttek el egy-egy hetet. 

Ezt követően sem unatkoztunk, a harmadik 
héten az ügyességünket tettük próbára. Hét-
főn a Haller parkban egyensúlyoztunk egy 
fák közé kifeszített kötélen, majd a fagyifő-
zésben mélyedtünk el, a hét zárásaként pedig 
számháborúban csaptak össze csapataink. 

Ezt követően ellátogattunk az Orczy park-
ba, és leteszteltük a játszóteret, kedden a 
József Attila Emlékhelyen tettük próbára 
tudásunkat, szerdán lángossütéssel idéztünk 

nyári hangulatot az 
irodába, pénteken pe-
dig hajóra szálltunk, 
és a Margit-szigeten 
töltöttünk egy fan-
tasztikus napot. 

Programjaink ki-
fogyhatatlan tárháza 
a nyár következő 
hetére is tartogatott 
meglepetéseket: vol-
tunk a Terror Háza 
múzeumban, mozi-
ban, valamint csodálatos pólókat festettünk 
a kézművesnapon. 

Július utolsó hetében ismét útnak indul-
tunk, családos táborunkat idén Balaton- 
fenyvesre szerveztük, ahol számos izgalmas 
lehetőség várt ránk: strandoltunk, vetélked-
tünk, kalandparkoztunk, kirándultunk, szín-
házaztunk, hajókáztunk és persze rengeteget 
nevettünk. 

A táborból visszatérve is folytatódtak a jobb-
nál jobb események. Augusztusban csocsó-
bajnokság, állatkertlátogatás, kézművesnap, 
strandolás, frizbizés és lakótelepi kiruccanás 
várta a résztvevőket. Ezeken felül a kispesti 
vizes játszótérre, a velencei strandra, a Fü-
vészkertbe, a Gellért-hegyre, a Kopaszi-gát-
ra, szabadulószobába és a Kerekerdő-parkba 
is eljutottunk.     (H52)

Nyári táborok ferencvárosi családok részére
A H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér ezen 
a nyáron három tábort szervezett ferencvá-
rosi fiataloknak és családjaiknak. Habár ez a 
feladat nem tartozik az iroda fő tevékenységi 
köréhez, úgy vélik, az őket rendszeresen 
látogató fiataloknak sokszor kizárólag ezek 

az együttlétek jelentik az aktív, minőségi 
kikapcsolódást a nyár folyamán. Meglátásuk 
szerint a gyermekek a táborban újszerű él-
ményeket szereznek, amelyek főleg a társas 
léthez és az ahhoz kapcsolódó szerepekhez 
illeszkednek, illetve amelyek szerves részét 

fogják képezni személyiségüknek. Az új 
kapcsolatok kialakításánál a kezdeménye-
ző-, az alkalmazkodó- és a kommunikációs 
készség is fejlődik. 

Június 25–29. között első alkalommal szer-
vezték meg a leánytánctábort Kemencén, 
ahol a jelentkezők több népi mesterséget (pl. 
fazekas, molnár, pásztor, lovász) is megis-
mertek, népdalokat tanultak, és persze a tánc 
sem maradt ki a programok közül. Ugyana-
zon a héten „túlélőtábort” hirdettek kamasz 
fiúk részére Bánkon, ahol a fő célkitűzés a 
csapatkohézió erősítése, illetve az együttmű-
ködés szabályainak elsajátítása volt. 

A tavalyihoz hasonlóan az idei főszezon-
ban is megszervezték családos táborukat 
Balatonfenyvesen, amely több hónapos 
előkészületet, illetve aktív munkát követelt 
meg a részt vevő családoktól. Cserébe az 
egyhetes együttlét során olyan élményekkel 
gazdagodhattak, amelyek mindenkiben mély 
nyomokat hagytak, és amelyekre mindig 
szívesen emlékeznek majd vissza.



FERENCVÁROS8 SPORT

Neves edző a Fradi kispadján
Egy nappal az után, hogy a Ferencváros vezetése bejelentette, közös megegyezéssel szerződést bontottak Thomas 
Doll-lal, már be is mutatták a zöld-fehérek új edzőjét. A Fradit augusztus 22-étől az ukrán Szerhij Rebrov irányítja, 
aki játékosként és edzőként egyaránt maradandót alkotott.

A német Thomas Doll 2013 decembe-
rében lett az FTC trénere. Vezetésével a 
Ferencváros egyszer nyert bajnoki címet 
és háromszor Magyar Kupát, nemzetközi 
porondon azonban sorozatosan elbukott, 
már a selejtezők elején. Így történt ez idén 
júliusban is, amikor a Fradi a Maccabi 
Tel-Aviv ellen esett ki az Európa-ligából, 
mindkét meccsen halovány játékot nyújtva. 

Bár a közönségnek korábban is voltak 
gondjai Doll-lal – negyedik hely 2017-ben, 
furcsa összeállítások és cserék, stílus nélkü-
li futball –, a klub vezetői sokáig kitartottak 
mellette. Ám a legutóbbi kupabúcsú után 
náluk is betelt a pohár, melynek eredmé-
nyeként elváltak az FTC és a német edző 
útjai.

Az Üllői úti együttest Szerhij Rebrov vette 
át, akinek neve labdarúgóként és immár 
edzőként is jól cseng. A 44 éves ukrán 
szakember kiváló támadó volt, a Sahtar 
Doneckben kezdte profi karrierjét, majd a 
Dinamo Kijevhez került, ahol 189 mecs-
csen 93-szor talált a kapuba. Nyolc bajnoki 
címet nyert a kijevi együttessel, amellyel 
1999-ben bejutott a BL elődöntőjébe, majd 
egy évvel később, tíz találattal a sorozat 
társgólkirálya lett. Pályafutását Angliában,  
a Tottenhamnál folytatta, később kölcsön-
ben a török Fenerbahcében futballozott; 
az isztambuliakkal is bajnoki aranyat szer-
zett. A West Ham United után visszatért az 
ukrán fővárosba, és a Dinamóval, majd a 
Rubin Kazannyal is aranyat nyert. Reb-

rov, aki az ukrán bajnokság történetének 
legeredményesebb játékosa, 75-ször szere-
pelt hazája válogatottjában, többnyire Sev-
csenkóval párban. Ezeken a mérkőzéseken 
15 gólt szerzett, és tagja volt a 2006-ban 
vb-negyeddöntős gárdának is.

Trénerként a Dinamo tartalékcsapatánál 
kezdett mint másodedző, 2014-ben nevez-
ték ki az első csapat mesterének. Irányítá-
sával a kijeviek 2009 után ismét bajnokok 
lettek, méghozzá veretlenül, címüket egy 
esztendővel később megvédték. Az Euró-
pa-ligában a legjobb nyolcig, a BL-ben a 
legjobb tizenhatig jutott együttesével. Leg-
utóbb Szaúd-Arábiában az al-Ahli trénere 
volt, tanítványai egyetlen ponttal csúsztak 
le az aranyéremről. Szerhij Rebrovot a mér-
tékadó clubworldranking.com rangsorában 

a világ legjobb ötven edzője között jegyzik, 
2016-ban, kijevi sikerei csúcsán a 16. he-
lyet foglalta el.

Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgató-
ja Rebrov bemutatásakor hangsúlyozta, a 
szakember olyan karakter, akit szívesen lát-
nak a klubban. A Fradi új mestere elmond-
ta, amióta szóba került az egyesületnél, 
figyelemmel kíséri a magyar labdarúgást, 
és tisztában van azzal, mit jelent nálunk a 
Ferencváros. Mindig olyan helyeken dolgo-
zott, ahol a bajnoki cím és a jó nemzetközi 
szereplés volt a cél, ezért vállalta el az FTC 
irányítását is. Nem szeretne ígérgetni, de 
azon lesz, hogy a bajnokság végén az őt 
megillető első helyre kormányozza a Fradit. 
Ehhez az kell, hogy a csapat – amelyben 
nagy potenciált lát – kilencven percig tartsa 
az intenzív tempót. Hozzátette, példaké-
pei Pellegrini, Klopp és Guardiola, akiktől 
sokat tanult, és hozzájuk hasonlóan ő is a 
látványos futballt képviseli.

Rebrov kezdettől kemény, a megszokott-
hoz képest túl intenzív edzéseket tartott, 
ezért kicsit vissza is vett a tempóból. A 
válogatott mérkőzések miatti szünetben 
elsősorban a taktikai elképzeléseit szeretné 
gyakorolni a gárdával. Az már az első két  
mérkőzésen is látszott, hogy jóval keve-
sebb hátra- és hazaadással élt a Fradi, és a 
játékosok igyekeztek gyorsan megjátszani 
a labdát. Igaz, gyakran még hiba csúszott 
a kivitelezésbe. 

MS 

SPORT RÖVIDEN
Nyolc szuper 
érem
Az MTK pályáján, a Lantos Mi-
hály Sportközpontban rendezték 
meg az 5. Atlétikai Magyar Szu-
perliga Döntőt. A sorozat leg-
jobb atlétái, számonként nyol-
can versenyeztek egymással a 
helyezésekért.

A Ferencváros sportolói jól 
szerepeltek, összesen nyolc 
érmet szereztek. A legsikere-
sebbnek Szabó László bizo-
nyult, aki távolugrásban és 200 
m-es síkfutásban első, 100 m-es 
síkfutásban harmadik lett. Ga-
lambos Tibor megnyerte a hár-
masugrást, távolugrásban pedig 

ezüstérmet vehetett át. Szintén a 
dobogó második fokára állha-
tott fel hármasugrásban Lapite 
Rajmund, 400 m-es gátfutásban 
Varga Dániel, valamint 10 km-
es gyaloglásban Tokodi Dávid. 
Bronzéremnek örülhetett gerely-
hajításban Petz Barnabás. Raj-
tuk kívül többen is jó helyezést 
értek el a fináléban.

Bronz ötezren
Szolnok adott otthont a felnőtt 
gyorsasági kajak-kenu országos 
bajnokságnak. A ferencvárosi 
Petró Ádám, aki többnyire a 
maratoni szakágban versenyez, 
K1 5000 méteres számban állt 
rajthoz. A Fradi kitűnősége vé-

gig jól kajakozott, és harmadik-
ként ért célba, megelőzve többek 
között Kammerer Zoltánt is.

Győzelem  
Dortmundban
A magyar birkózóválogatott 
egyhetes németországi edző-
táborozásának végén ver-
senyzőink elindultak a Német 
Nagydíjon, amelyen 25 ország 
kiválóságai vettek részt. A dort-
mundi viadalon két ferencváro-
si sportoló is szőnyegre lépett.  
A 82 kg-osok mezőnyében Bácsi 
Péter egy-egy német, amerikai 
és lengyel ellenfelet legyőzve 
jutott a döntőbe. Ott megismét-
lődött a magyar bajnoki finálé, 

Bácsi ezúttal is megverte az új-
pesti Szabó Lászlót, így arany-
érmes lett. Váncza István a 63 
kg-osok között az ötödik helyen 
végzett.

Mesteri arany
A kerékpárosok országos baj-
nokságán, Békéscsabán ferenc-
városi siker született a kritéri-
um versenyszámban, a Master3 
kategóriában. Az egy kilométer 
hosszú pályán rendezett 15 kö-
rös, 5 hajrával nehezített meg-
mérettetésen Andristyák Gábor 
19 pontot gyűjtött, és három 
ponttal megelőzte második he-
lyezett, debreceni riválisát.
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Újra van női hoki a Fradiban
Nyolc év után ismét van 
női jégkorongcsapata  
a Ferencvárosnak.  
A zöld-fehérek három 
sorozatban is játszani 
fognak az előttünk álló 
idényben.

Annak idején, 2002-ben a 
korábbi Amazonok nevű 
együttes az FTC-n belül ala-
kult újjá, majd az immár fe-
rencvárosi színekben hokizó 
csapat két ezüstérmet köve-
tően 2006-ban és 2008-ban 
magyar bajnoki címet szer-
zett. Két esztendővel később, 
egy újabb második hely után 
aztán szinte egyik napról a 
másikra feloszlott a gárda, azóta csak a fiú 
utánpótláscsapatokban jégkorongozhattak 
a lányok.

A nyár végén örömteli hír járta be a hazai 
hokis berkeket: újra van női csapata a Fe-
rencvárosnak.

– Az utóbbi nyolc évben a fiúk között ho-
kizhattak a sportágat kedvelő lányok, és bár 
már felmerült, hogy jó lenne ismét önálló 
csapatot indítani, ahhoz kevesen voltak – 
magyarázta Hudák Gábor, a jégkorongszak-
osztály szakmai igazgatója. – Megkerestek 
bennünket az Óbudai Gepárd JE-től, hogy 

dolgozhatnánk-e együtt a jövőben. Mi el-
mondtuk, mit tudunk kínálni, a megbeszé-
lések eredményeként pedig tizenegy ifjú 
hölgy átigazolt hozzánk. Ez megteremtette 
a saját jégkorongcsapat felállításának lehe-
tőségét – tette hozzá.

Az új együttes trénere Dörök Rudolf, aki 
amellett, hogy kisgyermekkora óta Fra-
di-szurkoló, a Gepárd edzője volt mosta-
náig. Az ő feladata, hogy egységes gárdát 
kovácsoljon az újakból és a már régebben 
a zöld-fehéreknél hokizó lányokból. A leg-
idősebb játékos 22, a legifjabb pedig 12 

esztendős, tehát nagyon fiatal Ferencvárost 
láthatnak majd a drukkerek.

Az FTC indul a női OB I-ben és OB II-
ben, a Magyar Kupában, valamint az osztrák 
bázisú női jégkorongligában (DEBL). Ezen 
felül a hazai szövetség kezdeményezésére 
Budapest Select U25 néven a MAC Ma-
rilynnel közösen részt vesznek a rangos 
EWHL-sorozatban is. A Fradi hazai mérkő-
zéseit a zöld-fehér utánpótlásnak otthont adó 
sátras hokipályán játssza, amely a Könyves 
Kálmán körúti Siketek-sporttelepen találha-
tó.         MS

A legjobbak között az FTC labdarúgói
A Hivatásos Labdarúgók Szervezete hagyományos díjátadó gáláján ismét több ferencvárosi futballista vehetett át elis-
merést. A zöld-fehér játékosok összesen nyolc díjat kaptak az NB I-ben és az NB II-ben szereplő férfi és női labdarúgók 
szavazatai alapján.

Az előző évadban nyújtott teljesítményt értékelték az első és má-
sodosztályú futballisták a HLSZ szavazásán. A legjobb férfi me-
zőnyjátékosnak járó Albert Flórián-díjat Davide Lanzafame kapta, 
még a Honvéd színeiben mutatott játékáért. A második helyen 
Varga Roland végzett, aki bekerült az idény csapatába is (Puskás 
Ferenc-díj). A Fradi 
szélsője, aki 17 gólt 
szerzett, nagyon örült 
annak, hogy két elis-
merést is átvehetett, 
de hangsúlyozta, az 
együttes sikere a leg-
fontosabb, az egyéni-
ek másodlagosak. A 
legjobb férfi kapusok 
rangsorában (Zsibo-
rás Gábor-díj) Dibusz 
Dénes a második he-
lyen végzett. A csa-
patban a szavazatok 
alapján helyet kapott 
a gólerős szlovén 

védő, Miha Blazic, a pályán remekül látó uruguayi középpályás, 
Fernando Gorriarán, a 13 gólt szerző csatár, Böde Dániel, és ter-
mészetesen a gólkirály, Lanzafame is.

A nőknél két harmadik helyet könyvelhettek el a Ferencváros 
labdarúgói. A legjobb mezőnyjátékosok versenyében a válogatott 

középpályás, Fenyve-
si Evelin lett a „bron-
zérmes”. Ugyancsak 
a képzeletbeli dobogó 
harmadik foka jutott a 
női kapusok rangso-
rában a ferencvárosi 
hálóőrnek, Németh 
Júliának. A válogatott 
játékos már a jelölést 
is nagy megtisztel-
tetésnek tartotta, és 
mint elmondta, a díj 
további motivációt ad 
számára az új szezon-
ban.            

 (ms)
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Helytörténeti 
kvíz
A helyes válaszokat a szerkeszto-
seg@ferencvaros.hu címre elküldő 
megfejtőink között Ferencvá-
ros-ajándékcsomagot sorsolunk ki.

1. Milyen stílusban épült a Maróthy 
Kálmán tervezte Dandár gyógyfürdő?

A) Art deco 
B) Modernista 
C) Szecessziós

2. A város egyik legeldugottabb 
strandja, szabadidőközpontja  
a Rákóczi híd közvetlen közelében  
lévő VITUKI. Körülbelül hány  
fokos a medencéjének vize?

A) 24–26 
B) 28–30 
C) 33–35

3. A kerület legfiatalabb uszodája  
az 1997-ben épült, lakótelepi Lobogó 
Tanuszoda. Melyik iskolához tartozik?

A) Kosztolányi Dezső Általános      
Iskola 
B) Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyel-
vű Általános Iskola 
C) Weöres Sándor Általános Iskola  
és Gimnázium

4. Középső-Ferencvárosban is üzemel 
egy tanuszoda. Melyik oktatási intéz-
ményben található?

A) József Attila Általános Iskola 
B) Leövey Klára Gimnázium 
C) Molnár Ferenc Kéttannyelvű  
Általános Iskola

5. Haller park nem csupán Ferenc-
városban található. Ugyanezen a 
néven egy természetvédelmi területet 
is felkereshetünk Afrikában. Melyik 
országban?

A) Kenya 
B) Marokkó 
C) Zimbabwe

6. Melyik esztendőben indult meg  
a közlekedés a József Attila-lakóte-
lepet Középső-Ferencvárossal ösz-
szekötő 281-es busz (korábbi nevén: 
Ferenc-busz) vonalán?

A)1999 
B) 2002 
C) 2005

Autómentes Nap a József Attila- 
lakótelepen
2018. szeptember 22-én,  
szombaton 14–18 óráig a Napfény 
utca a gyalogosoké!

Színpad:
• 14.00 Óriásbuborékshow
• 15.00 Táncház a Bartók  

Táncegyüttessel
• 15.30 Fittmóka – Zenés családi  

torna Kozma Zsuzsannával
• 16.00 Monocikli show
• 16.15 Polgármesteri köszöntő
• 16.30 Utcabál – Vegas Showband 

Egész napos programok:
• Bolhapiac
• Dluho – karikatúra, sziluettvágás
• FESZOFE-sátor

• Könnyű E-mobilitás élménypálya
• Közlekedésbiztonsági tanácsadás
• KRESZ-suli
• Óriásfog
• Öko-kézműveskedés
• Páros kerékpárverseny
• Ugrálóvár

Bemutatkozik a MOL Limo és  
az Oszkár-telekocsi
Részletes program: a www.ferencvaros.
hu-n és a kihelyezett plakátokon.
A rendezvényen a részvétel ingyenes! 

Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és  
Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes veszélyeshulladék-gyűjtési akciót  
hirdet 2018. szeptember 22-én, szombaton

AZ AKCIÓ A SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ 
IDŐPONTBAN, 14 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT 
LESZ MEGTARTVA! 

Helyszínek:
• Napfény utca (Lidl áruház előtt)
• Bakáts tér (Polgármesteri Hivatal 

épülete előtt)
• Lenhossék utca 24–28. sz. előtt (Ven-

del utca felőli részen)
A gyűjtést az FCC Magyarország Kft. 
szakemberei végzik. Ha ezek az anyagok 

a háztartási hulladékokkal együtt kerülnek 
a szeméttelepre vagy a lefolyóba, komoly 
környezeti károkat okoznak. Környezetünk 
védelme érdekében kérjük, akciónkat minél 
nagyobb számban szíveskedjenek igénybe 
venni. 

AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG FERENC-
VÁROSI LAKOSOK SZÁMÁRA, HÁZ-
TARTÁSI MENNYISÉG ÁTVÉTELÉRE 
VONATKOZIK!

A következő veszélyeshulladék-gyűjtés 
időpontja: 2018. november 24., szombat

Autómentes napi bolhapiac
Helyszín:

Napfény utcai áruházak előtti terület

Időpont:
2018. szeptember 22.,  
szombat 14–18 óráig

Várjuk mindazokat, akik megunt régi 
háztartási eszközeiket, könyveiket, ruhá-
ikat, játékaikat, vagy bármely használati 

tárgyukat szeretnék ily módon  
értékesíteni vagy elcserélni.

Jelentkezés a 217-1725-ös telefonszá-
mon, vagy a kornyezetvedelem@ferenc-

varos.hu e-mail címen név, lakcím és  
telefonszám megadásával.

Jelentkezési határidő:  
szeptember 19., szerda 12.00 óra
Az asztalok korlátozott mennyisége 

miatt csak az első 20 jelentkezőnek tud-
juk biztosítani a helyeket, jelentkezési 

sorrendben, kizárólag előzetes  
regisztráció alapján.

Ezen felül az árusításhoz szükséges 
asztalról az árusnak kell gondoskodnia!

Csak IX. kerületi lakosok vehetik 
igénybe, lakcímkártya bemutatásával.

FELHÍVÁS: VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTÉS

Előző lapszámunk nyertese:  
Veszelszki Tímea. Gratulálunk! Jutal-
ma átvételével kapcsolatban e-mailben 

értesítjük. A helyes megfejtés:  
1 – C, 2 – B, 3 – B, 4 – B, 5 – A, 6 – C. 
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Idősügyi programajánló
Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és a Dési Huber István Művelődési Ház felújítási 
munkálatainak váratlan elhúzódása miatt a képzések és tanfolyamok – beleértve az idősügyi programokat is – 
szeptember 17-étől kezdődnek. Megértésüket köszönjük!

Gyógytorna
Szeptember 19., 26.  
(szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub
Én táncolnék veled… 
Szeptember 19., 26.  
(szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
Szeptember 26.  
(szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti  
és kínai energiajóga

Szeptember 13., 20., 27. 
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi  
Közösségi Ház  
(Toronyház u. 3/B)

Vízitorna
Szeptember 14., 21., 28. 
(péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor Általános 
Iskola uszoda (Lobogó u. 1.) 
Molnár Ferenc Általános 
Iskola uszoda (Mester u. 19.)

Szó és ember 
irodalmi sorozat

Szeptember 11.  
(kedd) 14.00 óra
Vendég: Sövegjártó Áron,  
a Turay Ida Színház művésze
Beszélgetőtárs: Topolcsányi 
Laura
FSZEK Börzsöny utcai 
Könyvtár (Börzsöny u. 13.)

Helytörténeti séta
• Végig a Vágóhíd utcán II.
Szeptember 12. 
(szerda) 10.00 óra
Találkozó: a 2-es és a 24-es 
villamosok Nemzeti Színház 
megállója

• Végig a Mester utcán
Szeptember 26.  
(szerda) 10.00 óra
Találkozó: az 51-es villamos 
végállomása  
(Mester utca–Ferenc krt.)

Orvosi előadás 
Liposzómák az egészség 
védelmében – a vitaminok  
és ásványi anyagok  
hasznosulása
Szeptember 13.  
(csütörtök) 14.30 óra
Előadó: dr. Gothard Csaba 
Parajdi Sópince  
(Vámház krt. 11.)

Parádés főzés Bartal 
Sándor séffel

Szeptember 17.  
(hétfő) 10.00 óra
Olasz nap: Toszkán paradi-
csomleves és háromsajtos 
gnocci pirított körtével
József Attila-lakótelepi  
Közösségi Ház  
(Toronyház u. 3/B)

Mindentudás  
Akadémiája 

• Ókori szeminárium:  
Az ó-egyiptomi írás-
rendszer megfejtése

Szeptember 18.  
(kedd) 14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18., bejárat  
az Erkel utca felől)
• Ékszertörténet:  

A drágakövekről  
általában

Szeptember 27.  
(csütörtök) 15.30 óra
Házasságkötő terem 
(Bakáts tér 1.)

Látogatás  
a Bibliamúzeumba

Szeptember 20.  
(csütörtök) 10.00 óra
Találkozó: Boráros tér  

További információ: Kiss 
Ádám, tel.: 06/70/212-1288

Filmklub
Szeptember 20.  
(csütörtök) 15.00 óra
Mélyrétegben – magyar film 
(1967), rendezte: Dömölky 
János, főszereplő: Frenreisz 
Károly
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18., bejárat  
az Erkel utca felől)

Demencia Kávézó
Szeptember 24.  
(hétfő) 16.00 óra
Előadó: dr. Kiss Imre László 
ügyvéd, jogász
Téma: Jogi tanácsok a de-
menciával élők és családtag-
jaik számára
A belépés ingyenes, de előze-
tes regisztráció szükséges az 
alábbi elérhetőségek egyikén:
E-mail:  
idosugy@ferencvaros.hu 
Telefon: 215-1077/392-es 
mellék
Café Delion Bistro  
(Ráday u. 11.)

Cukorbetegklub
Szeptember 25.  
(kedd) 14.00 óra
FESZ Oktatóterem  
(Dandár u. 28.)

Ünnepi hangverseny
Szeptember 30.  
(vasárnap) 19.00 óra
A Savaria Barokk Zenekar 
előadása a Zene és az Idősek 
Világnapja tiszteletére
A belépés ingyenes, de előze-
tes regisztráció szükséges az 
alábbi elérhetőségek egyikén:
E-mail:  
idosugy@ferencvaros.hu 
Telefon:  
215-1077/392-es mellék

Páli Szent Vince-plébánia-
templom (Haller u. 19–21.)

Előzetes  
regisztrációhoz kötött 
képzések, tanfolyamok

Kezdő angolnyelv-tanfolyam 
(Dési Művelődési Ház): hét-
főnként 11.00 óra (első óra 
szeptember 17-én)

Haladó angolnyelv-tanfo-
lyam (Dési Művelődési Ház): 
csütörtökönként 11.00 óra 
(első óra szeptember 20-án)

Kezdő angolnyelv-tanfolyam 
(Borostyán Idősek Klubja): 
hétfőnként 14.00 óra  
(első óra szeptember 17-én)

Középhaladó angol-
nyelv-tanfolyam (Borostyán 
Idősek Klubja):  
hétfőnként 15.00 óra  
(első óra szeptember 17-én)

Haladó angolnyelv-tanfo-
lyam (FMK):  
csütörtökönként 14.00 óra 
(első óra szeptember 20-án)

Regisztrációhoz  
nem kötött  
klubfoglalkozások

Festőklub  
(Szerető Kezek Idősek 
Klubja):  
keddenként 14.00 óra 

Sakk-klub (FMK):  
keddenként 10.00 óra  
(első foglalkozás  
szeptember 18-án)

Német társalgási klub 
(FMK):  
keddenként 10.00 óra  
(első foglalkozás  
szeptember 18-án)

Chikung  
(Lenhossék u. 24–28.):  
keddenként 11.00 óra

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.
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JOGA VAN TUDNI!

Az elévülés
Jogosultság gyakorlására és követelés érvé-
nyesítésére előírt határidő eltelte akkor jár 
jogvesztéssel, ha ezt jogszabály kifejezetten 
így rendeli. Ellenkező esetben, vagyis ha 
a határidő nem jogvesztő, arra az elévülés 
szabályait kell alkalmazni.

Fő szabályként a követelések öt év alatt 
évülnek el (kivétel: fuvarozóval szemben 
1 év, kellékszavatosság 1 év, veszélyes 
üzemhez kapcsolódó kártérítés 3 év), az 
elévült követelés pedig bírósági eljárásban 
már nem érvényesíthető. Szerződő felek 
azonban írásban ettől eltérő határidőben is 
megállapodhatnak.

Az elévülés akkor kezdődik, amikor a kö-
vetelés esedékessé válik.

Az elévülési idő megváltoztatására irá-
nyuló megállapodást írásba kell foglalni, de 
az elévülést kizáró megállapodás semmis.

Attól, hogy a követelés elévült, a kötele-
zett még teljesíthet, de az elévült követelés 

alapján teljesített szolgáltatást a követelés 
elévülésére tekintettel visszakövetelni nem 
lehet.

Természetszerűleg a főkövetelés elévülé-
sével az attól függő mellékkövetelések is 
elévülnek, de a mellékkövetelések elévülése 
a főkövetelés elévülését nem érinti.

Nagyon fontos tudni, hogy az elévülést 
bírósági, esetleg hatósági eljárásban nem 
lehet hivatalból figyelembe venni.

A jogosult védelmében a jogszabály úgy 
rendelkezik, hogy amennyiben a követelést 
a jogosult menthető okból nem tudja érvé-
nyesíteni, az elévülés nyugszik. Ám ennek 
határideje véges. Ha az elévülés nyugszik, 
az akadály megszűnésétől számított egyéves 
– egyéves vagy ennél rövidebb elévülési 
idő esetén három hónapos – határidőn be-
lül a követelés akkor is érvényesíthető, ha 
az elévülési idő már eltelt, vagy abból egy 
évnél – egyéves vagy ennél rövidebb elévü-

lési idő esetén három hónapnál – kevesebb 
van hátra.

Az elévülést megszakítja különösen:
• a kötelezett elismerése
• a kötelem megegyezéssel történő mó-

dosítása
• az egyezség
• a követelés bírósági érvényesítése, 

ha a bíróság eljárást befejező jogerős 
érdemi határozatot hozott

Az elévülés megszakításától az elévülés 
újból kezdődik.

Fontos tudni, hogy az elévülés bekövetkez-
tének megakadályozására már nem alkalmas 
a tértivevényes ajánlott levélben történő írás-
beli felszólítás, az új törvényi szabályozás 
ezt a lehetőséget megszüntette.

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

06/70/770-0510

Sokat spórolhatunk a világításon
Ön mivel világít otthonában? Biztos benne, hogy a leghatékonyabb megoldást választotta? A világítástechnikában  
az elmúlt 15 év legnagyobb változása a hagyományos villanyizzók piaci kivonulása volt, az azóta megjelent számos új 
technológia között azonban nem egyszerű eligazodni. Kis-Balázs Attila energiatakarékossági szakértő fényt mutatott  
az alagút végén.

– Míg néhány esztendeje a kompakt fény-
csövek számítottak a legtakarékosabbnak, 
ma már egyértelműen a LED-fényforrások 
tartoznak a topkategóriába – döntötte el rög-
tön sokunk dilemmáját a Telepy utca 6–8. 
szám alatt működő lámpaszaküzlet, a Dh 
LED & építő tulajdonosa. Kis-Balázs Attila 
szerint a világító dióda (LED) minden té-
ren felülmúlja versenytársait: környezet- és 
pénztárcabarát, hiszen izzója nem tartalmaz 
gázokat, 5–7-szer kevesebbet fogyaszt, sőt, 
minimum 30-szor hosszabb életű, mint a 
hagyományos villanykörte. Hatalmas 
változás, hogy egy régi 100 wattos izzó  
fényerejét ma egy 15–20 wattos LED-izzó 
képes produkálni. Egy átlagos háztartásban 
használva pedig legalább 10, de akár 40 évig 
nem kell kicserélni őket. Ezzel szemben az 
energiatakarékos fénycsövek fogyasztása 
kicsivel nagyobb, élettartamuk csupán 2–3 
esztendőre szól. – Érdekes látni, hogy az 
emberek, talán nosztalgiából, szívesen vá-

sárolnak még a neten fellelhető, 500 forintos 
hagyományos izzókból, pedig egy átlagos 
LED 1500 forintba kerül, és sokkal jobb 
minőségben, akár életünk végéig kiszolgál 
minket – tette hozzá.

A szakértő arra figyelmeztet, ha 1–2 ezer 
forinttal olcsóbb kínai árut veszünk, szá-
míthatunk rá, hogy LED-égőnk hamarabb 
felmondja a szolgálatot, mint azt a felirat 
ígéri, ezért érdemes inkább szaküzletben 
vásárolni. Már csak azért is, mert a külföld-
ről rendelt termék esetén a garancia csupán 
hosszadalmasan és saját utaztatási költség 
mellett érvényesíthető. Egy szaküzletben 
ezzel szemben 3–4 év garanciát is vállalnak, 
a hibás terméket pedig azonnal cserélik. Elő-
fordul, hogy a minőségi izzónk is idő előtt 
bedöglik, ám ilyenkor sem a dióda megy 
tönkre, hanem a trafót kell cserélni. 

Ugyan a világítás egy lakás elektromos- 
energia-fogyasztásából csupán 15–20 szá-
zalékot tesz ki, a LED-világításra váltás 

– egy 80 négyzetméteres ingatlannal szá-
molva – mégis nagyjából havi 2000 forint 
megtakarítást eredményez, ami éves szinten 
már 20–25 ezer forintot is jelent. Ha pedig 
hozzátesszük, hogy nem kell többé izzót 
vásárolni, még többet. 

Fontos figyelembe venni, hogy a világí-
tásnak élettani hatásai is vannak, melyek 
pozitívan vagy negatívan képesek befo-
lyásolni egészségünket, hangulatunkat.  
A LED a szemnek kellemes, a természe-
tes fényt utánzó izzók hatása pedig olyan 
érzést kelt, mintha a szabadban lennénk. 
A vásárlók három színhőmérséklet (hideg, 
meleg, természetes) közül válogathatnak, 
de akár reggeli vagy alkonyati napfényha-
tást is választhatunk. Ha pedig egy egész 
ingatlan világítását szeretnénk kialakíta-
ni, a pluszköltségek elkerülése érdekében 
mindenképpen szaküzletben terveztessünk. 
További információkról a www.digitalhome.
hu oldalon érdeklődhetnek.    T. D.
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FMK

+STRÓFA TRIÓ VERS-ZENE KLUB
Szeptember 15., szombat 18.00
Évadnyitó klub, valamint a Hangraforgó 
(F. Sipos Bea és Faggyas László) 15 éves 
jubileumi koncertje
Belépő: 600 FT

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ  
A FOLYOSÓGALÉRIÁN 

Szeptember 19., szerda 18.00
A #Capture fotópályázat tárlata
Megtekinthető: október 30-áig

FANTASY EXPO 2018 

Szeptember 22., szombat 10.00–19.00
Jelmezverseny, konzol szabadjátékok és 
versenyek, minikoncertek, táncbemutató, 
társasjátékok, rajzverseny, Kvíz Show, 
kiállítások
További információk: event.cosplay.hu
A helyszínen megvásárolható belépőjegy 
ára: 1500 Ft

FMK GYERMEKSZÍNHÁZ
Zenés mesejátékok óvodások  
és kisiskolások (1–2. osztály) számára 

ŐSZI ÉVAD
MOSOLYGÓ ALMA BÉRLET

• A varázsláda titka 
A Hókirálynő Meseszínpad előadása
Október 9., kedd 10.00

• Mazsola és Tádé 
Az Ametist Bábszínház előadása
November 13., kedd 10.00

• Diótörő 
A Nektár Színház előadása
December 11., kedd 10.00

CSENGŐ BARACK BÉRLET
• A csillagszemű juhász  
A Görbetükör Színi Társulat előadása 
Október 10., szerda 10.00

• Holle anyó 
A Hókirálynő Meseszínpad előadása 
November 14., szerda 10.00

• Suszter és a karácsonyi manók
A Fogi Színház előadása
December 12., szerda 10.00

SZÓLÓ SZŐLŐ BÉRLET
• Herkules 
A Szabad Ötletek Színháza előadása
Október 16., kedd 10.00
• Mese Mátyás királyról 

A Tihanyi Vándorszínpad előadása
November 20., kedd 10.00

• Karácsonyi bábos betlehemes 
A Magyar Népmese Színház előadása
December 18., kedd 10.00

A bérlet ára: 1700 Ft/3 alkalom 
A jegy ára: 800 Ft
Az előadások helyszíne: Ferencvárosi 
Művelődési Központ színházterme  
Bérletigényüket Arapovicsné  
Kiss Ágnesnél jelezhetik telefonon 
(+36/30/434-2092) vagy e-mailben  
(kiss.agnes@fmkportal.hu). 

TANFOLYAMAJÁNLÓ!  

PÖTTÖMBALETT  
2,5 éves kortól óvodás csoportok, 4 éves 
kortól iskolás csoportok is indulnak.
Tanév végén az FMK színpadán egy me-
sebalett keretében vizsgáznak a növendé-
kek. Várunk szeretettel!
Beiratkozás az első balettóra előtt:  
szeptember 14., péntek

ÍR SZTEPTÁNC FELNŐTTEKNEK
Tanítványaink számára rendszeres ver-
senyzési és fellépési lehetőséget biztosí-
tunk, de várjuk kurzusainkra azokat is, 
akik csak hobbi szinten szeretnék elsajátí-
tani a tánclépéseket!
Kezdő csoport: hétfő 17.30
Középhaladó csoport: hétfő 18.30
Részvételi díj: 1200 Ft/alkalom, 5000 Ft/
havi bérlet
További információ: Zimborán Gábor 
Telefon: +36/30/211-6319
E-mail: gabor.zimboran@gmail.com

BACHATA
 Latin tánctanfolyam kezdő szintről!
A tanfolyam alatt a résztvevők megtanul-
ják az alaplépéseket, vezetési-követési 
technikákat és néhány alapfigurát. Szep-
tember 17-én, hétfőn indul a 4 alkalmas 
kezdő tanfolyam, ahol ki lehet próbálni, 
mennyire tetszik ez a műfaj. A folyta-
tásban, a még kétszer 4 alkalmas képzés 
során minden alapvető technikát el lehet 
sajátítani, melyek birtokában már a közép-
haladó órákon is részt lehet venni.
Kezdő időpont: szeptember 17.
Hétfő 18.15–19.15 
A 4 alkalom ára: 5000 Ft /fő
Páros kedvezmény; táncpartnerrel való 
érkezés esetén: 9000 Ft/2 fő/4 alkalom.
Jelentkezési határidő:  
szeptember 14., péntek

Jelentkezés az alábbi elérhetőségeken:
E-mail cím: info@bachataloca.hu
Facebook:  
facebook.com/bachatalocahungary

JÓZSEF ATTILA EMLÉKHELY

SZÉP SZÓ VERSMONDÓ MŰHELY
Szeptember 18., kedd 16.00
Játékos verstanulás kicsiknek  
és nagyoknak
Moderátor: Tóth Zsuzsanna drámatanár, 
előadóművész
Belépő: 500 Ft

JÓZSEF ATTILA  
IRODALMI SZALON

Szeptember 22., szombat 17.00
Őszi versszüret
Beszélgetés Ughy Szabina  
Móricz Zsigmond-ösztöndíjas költővel
Moderátor: Losonczy Attila
Belépő: 500 Ft

DÉSI HUBER ISTVÁN  
MŰVELŐDÉSI HÁZ

30 ÓRÁS PEDAGÓGUS  
TOVÁBBKÉPZÉS NÉPMESE 
ÉS NÉPI JÁTÉK

Szeptember 17–19.
A képzés ára: 35 000 forint
A képzés ideje: 2018. szeptember 17., 
18., 19. 8.00–18.00 óra között
A képzést a Pompás Napok csapata tartja: 
hiteles népi mesemondó, néptáncpedagó-
gus és népzenész is közreműködik 
az oktatásban.
Jelentkezni a pompasnapok@ 
pompasnapok.hu címen

Érdeklődni:  
pompasnapok@pompasnapok.hu, 
+36/70/9478609

MESTER GALÉRIA  
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

KREATÍVAN – VELÜNK – ÚJRA-
TÖLTVE 2018 – MEGNYITÓ

Szeptember 19., szerda 17.00
A kiállítást megnyitja: Valló Péter  
főigazgató és Kovács Csaba  
dekoratőr-művésztanár
Közreműködik: Ódor Csillag  
csellóművész
Megtekinthető: október 13-áig

AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
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Nyitott tornaterem program
Ferencváros Önkormányzata ingyenes, szakemberek által vezetett sportfoglal-
kozásokra várja a kerület lakosait egészségük megőrzése és edzettségük javítása 
érdekében, a táblázatban feltüntetett helyszíneken és időpontokban. 

Az egészségmegőrző edzéseken kiemelt fi-
gyelmet fordítanak a mozgáshatárok növe-
lésére, az egyensúly fejlesztésére, a gerinc-, 
váll- és csípőízületek stabilizációjára. A fog-
lalkozásokon gimnasztika-, jóga-, gyógy- 
torna- és funkcionálistréning-gyakorlatokat 
végeznek a résztvevők – kor, nem és fizi-
kális állapot figyelembe vétele mellett. Az 
edzéseket kedden és pénteken Dornbach 
Ildikó atlétika–szakedző, testnevelő tanár, 
funkcionális tréner tartja a Vendel Sport-
csarnokban. 

A József Attila-lakótelepen Babály László 
testnevelő tanár, atlétikaedző, volt váloga-

tott, olimpikon sprinter és Ladányi Edina 
testnevelő tanár mozgatja meg az érdeklő-
dőket. A foglalkozásokat hétfőn a Weöres 
Sándor iskolában (bejárat az uszoda felől), 
csütörtökön a Toronyház utca 21. szám alatti 
tornateremben tartják.  

Az önvédelemi órák célja az érdeklődök 
megismertetése a karate világával. Az egész-
ségmegőrző, gyógyító hatású küzdősport 
segít a mindennapi stressz levezetésében, 
az önvédelmi gyakorlatok elsajátítása pe-
dig magabiztossá teszi a résztvevőket. Az 
edzéseken szakember felügyelete mellett 
mindenki a korának és fizikai állapotá-

nak megfelelő intenzitással vehet részt.  
A tréningeket Zima István 3 danos goju-ryu 
karate-do mester vezeti hétfői és szerdai 
napokon a Lónyay utca 4/C alatti Szent- 
Györgyi Albert Általános Iskola és Gimná-
zium tornatermében. 

A résztvevőknek javasoljuk, hogy tor-
naszőnyeget vagy vastag törölközőt, illet-
ve tiszta váltócipőt vigyenek magukkal. Az 
edzések folyamán és végén minimum fél 
liter folyadék elfogyasztása ajánlott!

A Nyitott tornaterem program minden fe-
rencvárosi lakos számára ingyenes, minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Helyszín Időpont Foglalkozás, szakember
Weöres Sándor Általános Iskola 

és Gimnázium, Lobogó u. 1.,  
Toronyház u. 21.

Hétfő: 17.30–18.45; csütörtök: 18.00–19.15 Egészségmegőrző edzések – Babály 
László vagy Ladányi Edina

Vendel Sportcsarnok,  
Vendel u. 10–16.          Kedd és péntek: 17.00–18.15 Egészségmegőrző edzések –  

Dornbach Ildikó  
Szent-Györgyi Albert Általános 

Iskola, Lónyay u. 4/C Hétfő: 19.00–20.00; szerda: 19.00–20.00 Önvédelmi oktatás – Zima István

Magyarország Kormánya a főváros IX. kerületében bejelen-
tett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelke-
ző személyek részére téli rezsicsökkentés keretében egyszeri 
támogatást nyújt azon igénylők számára, akik a korábbi 
rezsicsökkentés által biztosított támogatásban nem része-
sültek (a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
használó háztartások). A kizárólag elektromos fűtési móddal 
rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre!

A támogatás természetbeni juttatás (tűzifa, szén, propán-bu-
tán palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/
brikett), kizárólag a fűtőanyagra vonatkozik, a szállítási és 
darabolási költségeket nem fedezi. 

A támogatás igényléséhez háztartásonként egy igénybeje-
lentő nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet legkésőbb 2018. 
október 15. napjáig lehet benyújtani. A határidő lejártát kö-
vetően a nyilatkozatok leadására nincs lehetőség! 

Az igénybejelentő nyilatkozat és az ahhoz kapcsolódó 
adatkezelési tájékoztató elektronikus formában megtalálható 
honlapunkon, valamint papíralapon a Ferencvárosi Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 14., Lenhossék 
u. 24–28., Toronyház u. 3/B,  Ecseri út 19.

Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtható posti úton, il-
letve személyesen a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatain.

További információ kérhető:
• személyesen: a Humánszolgáltatási Irodán  

(Lenhossék u. 24–28., ügyfélfogadás: hétfő: 8–18, 
kedd, szerda, csütörtök: 8–16, péntek 8–12 óráig

• 215-1077/459-as és 465-ös telefonszámon
• humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen

APRÓHIRDETÉS
Kéménybélelés, szerelt kémény 
építése, kondenzációs kazánok be-
kötése, szakvélemény ügyintézése.  
Tel.: 06/30/680-6814.

Kémények bélelése, átépítése, bel-
ső marása teljes körű ügyintézéssel. 
Szabó Balázs: 06/20/264-7752.

Orvos házaspár kisgyermeke részére 
idős hölgytől, úrtól lakást venne 
holtig tartó haszonélvezet megtartása 
mellett. 06/20/326-1345.

Egyetemista lányomnak eladó, felújí-
tandó, emeleti öröklakást keresek 
készpénzfizetéssel. Magánszemély.  
Tel.: 06/20/352-2204.

Ingatlanirodánk eladó budapesti 
lakásokat/házakat keres ügyfelei-
nek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 
3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének 
lakása eladó? Hívjon, ajánlási ju-
talékot kap! Laurus Ingatlan. Tel.: 
06/20/9600-600.

Arany-, ezüstfelvásárlás! Készpén-
zért veszek festményeket, bútorokat, 
Herendi-, Zsolnay- és egyéb porcelá-
nokat, ezüst- és bronztárgyakat, pén-
zeket, képeslapokat, kitüntetéseket, 
borostyán ékszereket, órákat, teljes 
hagyatékot. IX. ker., Vámház krt. 
7. Nyitva: H–P: 10–16 óráig. Tel.: 
06/70/620-3636.

Nyugdíjasoknak INGYENES in-
ternet- és okostelefon-használatot 
oktat a DélUtán Alapítvány a Ráday 
utcában. Jelentkezni munkanapokon 
14–17 óra között: 06/30/377-9030.

Bevezető árak! Kézi nyirokmasz-
százs + 30 perc hullámmasszázs 
(gépi) 6600 Ft. Hullámmasszázs 30 
perc 1000 Ft-tól. www.exfitt-rehabi-
litacio.com, 06/70/241-8657. 

MUNKALEHETŐSÉG! Budapest 
IX. kerületében lévő panziónkba 
keresünk szobaasszonyt rész- vagy 
teljes munkaidőben. A jelentkezése-
ket és önéletrajzokat a godorrob@
hotmail.com e-mail címen várom. 
Telefon: 06/30/507-6207.

Budapest központjában található 
apartmanházunk, magára és kör-
nyezetére igényes takarító hölgye-
ket és urakat keres. Hosszú távú 
munkavégzés, versenyképes fizetés 
(kitakarított lakások alapján). Mun-
kaidő 09.00–17.00-ig. A fényképes 
önéletrajzokat várjuk a backoffice@
senatorbudapest.com e-mail címre 
„Takarító” tárgy megnevezéssel. A 
megadott telefonszámon 9.00–17.00-
ig (munkanapokon) lehet érdeklődni. 
06/20/745-7293.

Tájékoztató: Téli rezsicsökkentés
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Ferencvárosi Iskolakezdési Támogatás
Az elmúlt évek gyakorlatá-
nak megfelelően Ferencváros 
Önkormányzata a törvényes 
képviselő kérelmére Ferencvá-
rosi Iskolakezdési Támogatást 
biztosít a gyermekét egyedül 
nevelő szülő, a három- vagy 
többgyermekes, illetve a tar-
tósan beteg gyermeket neve-
lő családok nappali tagozatos 
(általános, közép- és szakisko-
lák), IX. kerületben lakóhellyel 
rendelkező és életvitelszerűen 

itt tartózkodó tanulói részére.  
A támogatás összege diákon-
ként 6000 forint. Ferencvá-
ros Önkormányzata ezzel az 
intézkedésével is könnyíteni 
szeretné a rászoruló családok 
beiskolázási terheit.

A kérelem tárgyév augusz-
tus 15-étől október 31-éig 
nyújtható be. 

A kérelemhez csatolni szük-
séges a kérelmező és családtag-
jainak lakcímigazolvány-má-

solatát, valamint az intézmény 
által kiállított tanulói jogvi-
szony igazolását a 2018/2019. 
tanévről.

A formanyomtatvány a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatain átvehető, valamint a 
www.ferencvaros.hu oldalról 
letölthető. A kérelem benyújt-
ható postai úton, valamint 
személyesen a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatain: 
Bakáts tér 14., Lenhossék u. 

24–28., Toronyház u. 3/B,  
Ecseri út 19. 
További információ kérhető:
• személyesen a Humánszol-

gáltatási Irodán (Lenhossék 
u. 24–28., ügyfélfogadás: 
hétfő: 8.00–18.00, kedd, 
szerda, csütörtök: 8.00–16.00 
óráig, péntek 8.00–12.00)

• A 06/1/215-1077/459-es te-
lefonszámon

• A humanszolg@ferencvaros.
hu e-mail címen

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  (Független)

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 Atti-
la-lakótelepen (Toronyház 

u. 3/B – Ügyfélszolgálati Kirendeltség). Bejelent-
kezés 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 (Független)
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

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 
Alpolgármesteri és képviselői 
fogadóóra időpontja: minden 
hónap második csütörtökén 
16.00–18.00 óráig. Foga-
dóóra helye: Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14.  
II. em. 38.

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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László Máté  
(2018. április 21.)

Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi babák fotóit  
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Csaba Polett  
(2018. március 17.)

KÖZÖSSÉG

Kincses Zsolt Meximilien 
(2018. január 22.)

Kovács Dóra  
(2018. május 4.)

www.ferencvaros.hu

10.00

13.00
12.20

13.15
14.00
15.00

11.15

Színes�programokkal�várjuk�a�gyerekeket,�családokat�a�Kerekerdő parkba!

Várunk�mindenkit�szeretettel!

HAHÓ�EGYÜTTES

GYEREKRAJZ�KIÁLLÍTÁS�MEGNYITÓ

ROMANO�GLASZO

BATYU�SZÍNHÁZ:�RAVASZDI�MESTER

VERSI VARSA�(KONCERT�A�JÁTSZÓTÉREN)

KÖSZÖNTŐT�MOND:�KÁLLAY�GÁBORNÉ�ALPOLGÁRMESTER

HALÁSZ�JUDIT
„CSIRIBIRI” GYERMEKKONCERT

BARBONCÁS:�FEKETE�KISASSZONY

Népi�kézműveskedés – Játékos Tudomány,�Furfangos�Csudavilág,�Interaktív�Játszóház –
Hennázás – Rajzkiállítás – Állatsimogató�a�Kanga�alapítvánnyal – Ugrálóvár

Esőhelyszín:�Ferencvárosi�Művelődési�Központ

Bővebb információ: Ferencvárosi Művelődési Központ – 1096 Budapest, Haller utca 27.

Telefonszám: 06 1 216-1300, www.fmkportal.hu

A�PROGRAMOKINGYENESEK!

A�RENDEZVÉNYINGYENES!!


