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Bodonyiné Molnár Margittal 
készült interjúnkból megtudhatja, 
milyen szolgáltatások segítik  
a kerületi idősek mindennapjait.

GYŐZELEM A VISSZAVÁGÓN IS     

Szabadtéri meccsnézésre invitálta  
az önkormányzat a ferencvárosi-
akat, akik Nyilasival és Gerával 
szurkolhattak együtt. 6

Az önkormányzat olvasóink 
segítségére is számít a Zöldike 
játszótér-felújítási program 
logójának kiválasztásában.

KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS
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„Tegnap este minden körülmények 
között” moziban voltunk
Kétség sem fér hozzá, hogy egy jó filmet a csillagos ég alatt megnézni az egyik legjobb nyári programnak számít.  
Az önkormányzat vezetése – meghallva a ferencvárosiak erre vonatkozó igényét – kertmozit szervezett a József Atti-
la-lakótelepi Nagyjátszótér melletti réten. Az első vetítésen Koltai Róbert és Eperjes Károly melegítette be a közön-
ség nevetőizmait a Hyppolit, a lakáj eredeti változatának megtekintése előtt.

Míg július 10-én délelőtt a Játszó-szerda 
gyerekprogramjaitól volt hangos a Nagy-
játszótér jól ismert rendezvényhelyszíne, 
alkonyatkor már a hatalmas vetítővászon 
előtt gyülekeztek a lakók, hogy „beülhes-
senek” a nyár végéig tartó, négyalkalmas 
JÓeSTI Moziba. Bár eddig ilyenre nem 
volt példa, a mozizás nem ismeretlen a Jó-
zsef Attila-lakótelepen. A Valéria tér sarkán 
álló görög kultúrház épületében működött 
ugyanis a premierfilmeket bemutató Pest-
Buda Mozi, amely az 1970-es évektől a 

rendszerváltásig fogadott nézőket. Az idén 
debütáló kertmoziban kéthetente négy elő-
adásra látogathatnak el díjmentesen az ér-
deklődők. A régi magyar klasszikusokat és 
frissebb közönségprodukciókat műsorra 
tűző idény alatt a Hyppolitot, a Csiniba-
bát, a Kincsemet és a Hattyúdalt vetítik 
le. Az adott filmet 20.30-kor színészekkel 
folytatott beszélgetés előzi meg, majd 21 
órakor indul a vetítés.

– A filmek kiválasztásánál az is szempont 
volt, hogy kötődjenek a kerülethez. A Vil-

la Negra betétdalról elhíresült Hattyúdal 
című, augusztus 21-én látható alkotásnak 
például több jelenetét az akkor épülő lakó-
telepen vették fel. Főszereplője, Bodrogi 
Gyula személyesen fog eljönni, hogy me-
séljen a forgatásról. A Csinibaba előtt Lá-
zár Balázs, a Kincsem előtt pedig Gáspár 
Tibor színművész lesz a vendég – avatott 
be a részletekbe Varga Barbara, a Dési 
Művelődési Ház vezetője.
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A nyitóvetítésen a magyar filmtörténet egyik legismertebb klassziku-
sát, az 1931-es Hyppolit, a lakáj című produkciót, benne pedig Ka-
bos Gyula, illetve Csortos Gyula emlékezetes alakítását fedezhette 
fel magának újra a közönség kiváló minőségben. A filmet rendező 
Székely István születésének 120. évfordulójára ugyanis a Magyar 
Filmarchívum digitálisan felújította az alkotást. Az eseményen 
részt vevő Bácskai János polgármester lapunknak elmondta, alig 
győzték pótolni a székeket, hogy elég legyen a közel 150 érdek-
lődőnek, ami szerinte azt jelzi, a kezdeményezés célba ért. A nagy 
nézőszámhoz talán az is hozzájárult, hogy a mozit ajándék-sósperec 
és -málnaszörp kíséretében lehetett megnézni.

Az előadást Koltai Róbert és Eperjes Károly, az 1999-es remake 
főszereplőinek nemegyszer hahotázásba forduló nosztalgiázása nyi-
totta meg, akik a film keletkezéséről, kulisszák mögötti sztorikról, 
valamint a színészi munka kihívásairól meséltek. A művészek – akik 
a Hippolyt mellett együtt játszottak a Csapd le csacsiban és a Nagy 
generációban is – elmondták, nem féltek attól, hogyan formálják 
meg a legendás szerepeket, mert nem Kabost és Csortost akarták 
utánozni, hanem a karaktereket kívánták életre kelteni a jelen kor-
ban. Koltai Róbert megosztotta egy nagyon régi emlékét is: amikor 
a Hyppolyt megjelent a mozikban, a színész alig volt hároméves, 
és ugyanabban a VII. kerületi házban lakott, ahol a Schneidernét 

alakító sztárszínésznő. – Amikor Haraszti Mici néni felmászott  
a harmadik emeletre, és összetalálkoztunk, mindig megsimogatta  
a fejem. Akkor még nem sejtette, hogy a jövőbeni Schneider Má-
tyás fejét simogatja – mesélte meghatottan.               T. D.

KÖZÖSSÉG

Folytatás az 1. oldalról

Együtt örült Ferencváros a Fradi diadalának
Gólparádé teremtett fesztiválhangulatot a Ludogorec–FTC Bajnokok Ligája selejtező József Attila-lakótelepen  
tartott szabadtéri közvetítésén. A zöld-fehérek 5-3-as összesítéssel verték ki a kupasorozatból a bolgár bajnokcsapatot.  
Az eseményen a polgármester mellett két Fradi-legendával: Nyilasi Tiborral és Gera Zoltánnal szurkolhatott együtt  
a kerület apraja-nagyja.

Az első fordulóban a Ferencváros itthon 2-1-re verte a bolgár bajno-
kot, így a szurkolók hatalmas lelkesedéssel és várakozással készültek 
a második felvonásra. Az óriáskivetítő előtt gyorsan megteltek a 
sörpadok, a kezdeti nagyjából 300 fő után még rengeteg vendég 
érkezett, aki a helyszínen kapható sült kolbásszal és sörrel a kezé-
ben foglalta el a helyét.

– A frissen debütált nagyjátszótéri kertmozi és a Fradi sikeres 
BL-belépője adta az ötletet, hogy ha már egy ilyen, számunkra 
fontos idegenbeli mérkőzésre a szurkolók zöme nem tud kiutazni, 
csináljunk helyben közösségi élményt a meccsnézésből – mondta 
el lapunknak a helyszínen Bácskai János. – Minden fradistának 
hatalmas élmény, hogy példaképeik, kedvenc játékosaik személyes 
jelenlétében élhetik át a mérkőzést. Ahogy érzékelem a hangulatot, 
máskor is rendeznünk kell ilyet – tette hozzá lelkesen a zöld-fehér 
vérű polgármester.

A közvetítés előtt a színpadon hazánk két futballikonja, a 70-sze-
res válogatott Nyilasi Tibor és a 97-szeres válogatott Gera Zol-
tán latolgatta az esélyeket. Mindketten arról beszéltek, bíznak a 
Ferencváros továbbjutásában, amire alapos okot ad az egy héttel 
korábbi összecsapás sikere. Nyilasi szerint a Fradi annak ellenére 
kiváló teljesítményt nyújtott az első fordulóban, hogy a gárdában 
mostanában sok volt a játékoscsere.

Gera szerint a Ludogorec tapasztalt, jó együttes, amely az elemzők 
szerint esélyesebb, így az első győzelmünk külön dicsőség. – Ha 
tudjuk tartani a 0-0-t, a bolgárok idegesek lesznek, ez pedig a mal-
munkra hajthatja a vizet – reménykedett szolidan a visszavonult 
középpályás, akit alaposan meglepett, hogy a IX. kerületiek már 
az első 20 percben 2 gólt szereztek. A közönség a mieink találatait 
hatalmas ovációval és zöld-fehér füsttel ünnepelte. A félidőben 
tombolasorsolást is tartottak, ahol focilabdákat, baseballsapkákat, 
borokat és bortartókat sorsoltak ki. A főnyeremény egy eredeti 

Fradi-mez volt, amit a polgármester adott át boldog tulajdonosá-
nak. Közben Gera és Nyilasi minden kisorsolt ajándékot dedikált 
a nyerteseknek.

A 3-2-es ferencvárosi győzelmet hozó visszavágót követően Nyi-
lasi elmondta, a mérkőzés a régi Fradit juttatta eszébe, amikor a 
játékosok tele voltak energiával és használták a fejüket. A tavalyi 
edzőváltás kapcsán Gera hangsúlyozta, fontos, hogy olyan mestere 
legyen az FTC-nek, aki nem tekinti visszalépésnek a kinevezését. 
Nyilasi szerint pedig Rebrov óta kész focisták érkeznek a Fradiba, 
ami előreviszi a klubot. 

T. D.

 

– Nem leskelődik, hanem mozifilmet néz édesanyád!

Páholy
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Otthonra leltek a játékok
Több száz plüssállatot kaptak a Fradi jégko-
rongosaitól a Fehér Holló utcában lévő Gyer-
mekek Átmeneti Otthonának kis lakói.

A Teddy Bear Toss (játékmackó-dobás) évtizedes tra-
díció a jégkorongban. Lényege, hogy a szurkolóknak 
egy meghatározott meccs első hazai gólja után aján-
dékokat kell a jégre dobniuk, amelyeket a szervezők 
összeszednek, majd egy jótékonysági akció részeként 
kiosztanak. A kezdeményezésnek már hazánkban 
is komoly hagyománya van, nem véletlen, hogy az 
Erste Liga 2018/19-es kiírásának január 18-i, 4-3-as 
győzelemmel zárult Gyergyó elleni alapszakaszzáró 
mérkőzésén is játékok százai lepték el a pályát, mi-
után a Fradi férfi hokicsapata elsőként a kapuba talált. 

Az idén 26. bajnoki címét megszerző FTC jégko-
rongozói Kállay Gáborné alpolgármester ötletéhez 
csatlakozva úgy döntöttek, ezúttal a Fehér Holló utcai 
FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthonának lakóit 
lepik meg az összegyűjtött ajándékokkal. Július 10-én Arany Ger-
gely, Hegyi Ádám és Tóth Adrián Bácskai János polgármester kísé-
retében két hatalmas zsák plüssfigurával érkezett az intézménybe, 
ahol átadták a meglepetéseket az ott tartózkodó három kisfiúnak.  

– Nem ez az első ilyen alkalom, legutóbb a kézilabdások látogattak 
meg minket, tőlük egy gyönyörű kanapét, egy televíziót, játékokat 
és gyümölcsöt kaptunk – mondta el lapunknak Garancz Anasztá-
zia, az otthon vezetője. Hozzátette, az öröm ezúttal is óriási volt,  
a gyerekek önfeledten, fülig érő szájjal és csillogó szemmel vetették 
bele magukat a játékkupacba. Az igazgató közölte, a plüssmackók 

egy részét szociálisan rászoruló családoknak továbbítják. Hang-
súlyozta, adományokat mindig szívesen fogadnak, és bár minden 
ajándéknak nagyon örülnek, fiataloknak való ruhaneműkre van 
leginkább szükségük. 

A FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthonának legfőbb feladata, 
hogy krízishelyzetben segítséget nyújtson a teljesítőképességük 
határára sodródott szülőknek 0–18 esztendős gyermekük átmeneti 
elhelyezésével. A szolgáltatást az annak alapjául szolgáló ok fenn-
állásáig, de legfeljebb tizenkét hónapig vehetik igénybe az érintettek.  

SZ. D.
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Játék és zene színesíti a szünidőt
Mit tehet a szülő, ha nyáron otthon van gyermekével, és nincs mit csinálni? Irány a Nagyjátszótér vagy a Ferenc tér, 
ahol délelőtt gyerekszínházi mókázás várja a kicsiket, este pedig varázslatos koncertekkel szórakoztatják a felnőtteket. 
Az FMK zárvatartása idején is gondoskodik szünidei elfoglaltságról. 

A József Attila-lakótelepi Nagyjátszótér Csi-
ga parkja szerdánként gyerekzsivajtól és 
nevetéstől hangos. Varga Barbara, a Dési 
Művelődési Ház vezetője elmondta, a báb- 
és meseszínházi előadásokra, valamint kéz-
műves foglalkozásokra alapozó eseményük 
titka, hogy évek óta a szabadlevegőn, zöld 
környezetben nyújt ingyenes élményeket a 
lakótelepi gyerekeknek. A 2011-ben indult 
Játszó-szerda programsorozatuk idén hét 
alkalommal foglalja le színvonalas prog-
ramokkal a szünidejüket töltő apróságokat, 
akiket az egyik héten élőszereplős báb- vagy 
meseszínházzal, a másikon pedig kézműves 
foglalkozással lepnek meg. A kicsik talál-
kozhattak már Pom-Pom történeteivel az 
Aranyszamár Bábszínház jóvoltából, de 
vidám mesékkel jelentkezik a Fabula Báb-
színház és a Napraforgó Meseszínház is.  
A kézműves szerdán Borbényi M. Éva népi 
kézműves vezetésével a gyerekek elsajíthat-
ják a kötélverést, a nemezelést, a gyöngy-
fűzést, valamint fűzfavessző játékokat ké-
szíthetnek.

A Ferenc téren hasonló hangulatban telnek 
a csütörtök délelőttök: az FMK szervezői el-
sőként Kőhalmi Ferenc bűvészt hívták meg, 
aki pillanatok alatt herceget varázsolt a kis-
fiúkból, de a lányokat és a szülőket is ámu-
latba ejtette mutatványaival. Július 11-én  
a gyerekek afrikai ritmusokra hangolt me-
séket hallhattak Danny Bain amerikai ze-
nésztől. A kilenc esztendeje Budapesten élő 
művész – aki Dél-Amerikától Ázsiáig szinte 
minden kontinensen tanult folklór zenét – 

ezúttal A fán lakó gyermekek című mesét 
hozta magával, amit az egzotikus hangzású 
balafonnal, azaz afrikai xilofonnal kísért. 
Augusztus 8-áig olyan meseszínházi tár-
sulatok várják még a csemetéket, mint a 
Figurina, a Hahota és a Batyu Színház.

A Zenés estek a Ferenc téren című ren-
dezvénysorozat inkább a felnőtteknek kínál 
rendkívül hangulatos nyáresti koncerteket 
hat héten át minden csütörtökön. – Azt 
szeretnénk, ha minél változatosabb muzi-
kális élményekkel ajándékozhatnánk meg  

a közönséget. Szerencsére a környékbeliek 
rendkívül nyitott, műkedvelő hallgatóságnak 
bizonyultak, így szívesen fogadnak mindent 
a komolyzenétől a dzsesszen át az irodal-
mi koncertekig – mesélt a tapasztalatokról 
Varga Balázs, az FMK programszervezője.  
A park árnyas fái alatt muzsikáló együtte-
sek között idén élvezhetjük az amsterdami 
szimfonikus zenekart, az ambient folkot ját-
szó Bajdázó együttest, de a világzenében 
utazó Kolo Táncházára is rophatják a hely-
béliek. A mindig telt házzal zajló koncer-

teken a fellépő csoportok 
száma is igen változatos: 
van, hogy három zenész 
teremt intim hangulatot a 
színpad körül, máskor egy 
74 fős nagyzenekar tölti 
be a teret. – A Ferenc téren 
ráadásul színpadtechnika 
nélkül is kiváló koncerte-
ket tudunk tartani, annyira 
ideális a környezet – tet-
te hozzá Varga Balázs.  
Az idei szezon egyik leg-
jobban várt vendége au-
gusztus 1-jén Kollár-Kle-
mencz László, a Kistehén 
zenekar frontembere lesz, 
aki különleges irodal-
mi koncertje során saját 
könyvét mutatja be felol-
vasások, gitárjáték és ének 
kíséretében.     T. D.

KÖZÖS   
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Segítő kezek életünk alkonyán
Az évek múlásával mindenkinél eljön az a pillanat, amikor már képtelen támogatás nélkül megoldani a hétköznapjait. 
A kis segítségből aztán egyre több lesz, majd elkezdjük tehernek érezni magunkat környezetünk, családunk számára. 
Még nehezebb annak, aki hozzátartozók híján próbál boldogulni. Az időskor kihívásaiban és szépségeinek megélésében 
támogatja Ferencváros szépkorú lakóit a Szociális Szolgáltató Központ, melynek vezetője, Bodonyiné Molnár Margit,  
a FESZGYI igazgatóhelyettese adott tanácsokat, mihez kezdjünk, ha megöregedtünk. 

• Milyen fő pillérekre épül a szociális 
gondoskodás a kerületben? 

Ferencváros különböző ellátási formákat 
biztosít a szociálisan rászorulók részére, 
melyek közül az időseket érintő szolgálta-
tásokat a FESZGYI alatt működő Szociális 
Szolgáltatató Központ nyújtja. A jogszabály 
által előírt alapszolgáltatásaink a szociális 
étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idő-
sek nappali ellátása és – a szakosított ellá-
tások közül – az idősek átmeneti otthona. 
Belső- (Knézich u. 17.), Középső- (Mester 
u. 33–35.) és Külső-Ferencvárosban (To-
ronyház u. 11.) gondozási központot mű-
ködtetünk, melyben házi segítségnyújtás, 
szociális étkeztetés és idősklub működik. 
A három központ mellett még két önálló 
idősklubot tartunk fenn a Friss utca 5. szám 
alatt, valamint az Aszódi lakótelepen. Napi, 
heti szinten több mint 680 szépkorúval fog-
lalkozunk, ám ennél jóval több ügyféllel 
állunk kapcsolatban.
• Hogyan vehető igénybe a szociális ét-

keztetés?
A FESZGYI napi egyszeri meleg étkezte-
tésben részesíti azt a szociálisan rászorult 
személyt, aki kora, egészségi állapota, fo-
gyatékossága, pszichiátriai vagy szenve-
délybetegsége, illetve hajléktalansága miatt 
önmaga és eltartottjai részére más módon 
nem képes étkezést biztosítani. A szociális 
étkeztetés háromféleképpen történhet: hely-
ben fogyasztással, elvitellel, valamint kiszál-
lítással. Utóbbi külön díjazású. A szociális 
étkeztetés igénybevételére hétfőtől péntekig 
vagy szombatig van lehetőség, az igénylők 
normál, epekímélő és cukorbeteg menüből 
választhatnak. Utóbbiakhoz a betegséget 
megjelölő orvosi igazolás szükséges. Ha 
az idősnek nincs hozzátartozója, segítünk 
intézni az igazolást is. Idén májusban 265 
fő vette igénybe étkeztetésünket. 
• Az időseket érintő legnagyobb kihívás 

az elmagányosodás és az ingerszegény 
életmód. Hogyan tud ezen segíteni  
a központ?

Öt telephelyen működik nappali ellátás, 
mindegyik jól megközelíthető és akadály-
mentesített. A Borostyán, a Napsugár, a Pla-
tán, a Szerető Kezek és az Árvácska klub 
hétköznap 8–16 óráig várja az időseket.  
Az itt elérhető szolgáltatások térítésmen-
tesek, díjat csupán az fizet, aki ebédet kér, 
illetve ha belépőjegyes programra (például 
színház) jelentkezik. A szerény ebédtérí-

tési díjak sávosan jövedelemarányosak.  
A klubokban szabadidős és kulturális lehe-
tőségek egész palettáját kínáljuk fel, hogy 
megmozgassuk az idősek testét, lelkét, szel-
lemét. Havonta egyszer háziorvos látogat 
hozzájuk, aki prevenciós előadást tart, szűrő-
vizsgálatokat végez, egészségtudatosságra 
oktatja őket. Havi 1-2-szer pszichológus 
tart csoportfoglalkozást, de egyéni tanács-
adásra is van lehetőség. Hetente csoportos 
tornaórát, meridiántornát, gyógymasszázst 
szervezünk fizikai aktivitásuk fenntartására. 
A mentális frissességet memóriajátékokkal, 
kvízvetélkedők és rejtvényfejtő versenyek 
szervezésével igyekszünk karban tartani.  
A hozzánk járó szépkorúak kedvelik a meg-
mérettetéseket, lelkesen készülnek minden 
programra, és ami talán meglepő, imádnak 
szerepelni. Minden jeles ünnepet megtar-
tunk: nálunk a szilveszter, a farsang, a húsvét 
mindig nagy zenés-táncos mulatságot jelent. 
A juniálist és a szüreti mulatságot pedig fel-
lépőkkel, bográcsos főzéssel ünnepeljük a 
Platánban, ahová mind az öt klub tagsága, 
mintegy 200 fő eljön. Az idősek heti, havi 
foglalkoztatási terv alapján jelentkezhetnek 
a programokra, de nálunk persze spontán is 
el lehet tölteni a szabadidőt: újságot olvasni 
vagy beszélgetni egy jót.
• Mi az idősek legkedveltebb időtöltése?
A népszerűségi listát a kvíz- és kártyajátékok 
vezetik, ezeket követi a memóriajáték, a 
betűtorony, de szeretnek kirándulni, rejt-
vényt fejteni és csapatjátékokban vállvetve 

küzdeni. A legfontosabb mégis, hogy társa-
ságban lehessenek. Ha valaki visszahúzó-
dóbb, megpróbálják bevonni a társaságba, 
bátorítják őt. A klubok népszerűségét jelzi, 
hogy a 215 fős engedélyezett létszámhoz 
képest jelenleg 191 klubtagunk van és átlag 
napi 167 fő fordul meg az öt telephelyen. 
Sokat jelent számukra a művészet: a Sze-
rető Kezek Festő Klubjában hetente élhetik 
ki kreativitásukat, közülük többen most is 
a kincsesbányai alkotótáborban festenek, 
ahová szintén biztosítjuk az utaztatásukat. 
Ha már utazás: az érintettek évente kétszer 
tölthetnek el egy hetet kedvezményesen  
az önkormányzat balatonszéplaki üdülő-
jében. A mozgás jegyében megalakítottuk 
az országos ismertségű Gyalogló Klubot, 
melynek lényege, hogy havonta előírt meny-
nyiségű kilométert kell megtenni. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a generációk közötti 
kapcsolat építésére is: a nagyobb ünnepeken 
óvodások, iskolások, ifjúsági klubok, mint 
a H52 tagjai, valamint a Gyermekek Átme-
neti Otthonának lakói jönnek műsort adni, 
beszélgetni az idősekkel, akik kifejezetten 
igénylik a fiatalok társaságát. 
• Mit lehet tenni akkor, ha valaki nem 

tud eljárni a klubokba?
Azok az idősek, akik koruknál vagy egész-
ségügyi állapotuknál fogva nem képesek 
elhagyni otthonukat, házi segítségnyújtást 
kérhetnek. Az ellátás igénybevételéhez iga-
zolások, hivatalos dokumentumok, orvosi 
papírok kellenek, ezt követően pedig egy 
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gondozási szükségletfelmérés következik. 
Ebből kiderül, hogy a néni vagy a bácsi mit 
tud önállóan, esetleg támogatással elvégezni, 
és mi az, ami egyáltalán nem megy egyedül. 
Számos igénylő tartós elhelyezésre vár, en-
nek ügyintézését is segítjük. Sok köztük a 
családos, mivel azonban rokonaik reggeltől 
estig dolgoznak, ők egyedül vannak egész 
nap. A gondozónő általában kulcsot kap, 
amit a központ szigorúan őriz. Ez esetben 
egy térítésköteles szolgáltatásról van szó, 
amely óradíjának megállapítása az igénylő 
jövedelmi helyzetétől függ. Az igények is 

változók: van, aki heti egyszer, és akad, aki 
naponta kér segítséget. A gondozónő felada-
ta rendkívül sokrétű lehet: előfordul, hogy 
csak bevásárlást, gyógyszerkiváltást kér az 
érintett, ám az ágyban fekvőket mosdatni, 
pelenkázni kell, de beletartozhat a munká-
jukba a mosás, a takarítás, az étkeztetés, 
valamint a gyógyszerezés is. Rendbe rakják 
a szobát, elmosogatnak, kiteregetnek, és ami 
a legfontosabb, beszélgetnek a szépkorúak-
kal. Egyre több ugyanis az egyedülálló idős, 
akire csak a gondozónő nyitja rá az ajtót. 
Tavaly közel 7600 esetben 242 személyt 

láttunk el, idén csak 
májusig 209-et. A nö-
vekvő igények oka 
az is, hogy bizonyos 
kor fölött gyorsan 
romlik az állapotuk. 
Előfordul, hogy egy 
régi tagunk egyszer 
csak nem jön be a 
klubba, és átkerül  
a házi segítségnyújtás 
rendszerébe.
• Az időslét utol-
só állomása gyakran 
az idősotthon. Önök 
is nyújtanak ilyen 
fajta szolgáltatást?
A Friss utcában mű-
ködik egy 12 férőhe-
lyes, 6 szobás gon-
dozóházunk, amely 

átmeneti otthonként funkcionál. Ide azok 
az időskorúak, valamint felnőtt beteg sze-
mélyek vehetők fel, akik önmagukról ottho-
nukban időlegesen nem képesek gondoskod-
ni. Olyan is előfordul, hogy a hozzátartozó 
átmenetileg, például egy utazás miatt nem 
tudja ellátni idős családtagját, de az is hoz-
zánk kopogtat, aki szociális okokból nem 
tud otthon fűteni. Az ide jelentkezők közül 
sokan már tartós elhelyezésre várakoznak. 
Az átmeneti otthonban egy évig lehet tar-
tózkodni, ám méltányossági kérelemmel ez 
az idő egy esztendővel meghosszabbítható. 
Az intézmény térítési díja 3500 Ft/nap, de 
az összeg nem lehet több az ellátott jöve-
delmének 60 százalékánál. A várakozási idő 
maximum fél év, mert a lakók cserélődnek. 
Komoly eredmény, hogy ebben az esztendő-
ben három lakónk a családjához költözhetett 
vissza az idősek otthona helyett. Az átmeneti 
otthonban hasonlóan telik az élet, mint az 
idősek nappali klubjában, itt azonban esti 
programok, közös felolvasások, filmklub, 
istentisztelet, szocioterápiás foglalkozások 
is jelen vannak. Nagy hangsúlyt fektetünk az 
utánpótlásra, így rengeteg szakmai gyakor-
latát teljesítő diák jár hozzánk szakiskolák és 
egyetemek szociális, ápolói és egészségügyi 
szakjairól, de gimnazisták is töltik nálunk 
közösségi szolgálati idejüket. A két gene-
ráció kedveli egymás társaságát: jó látni, 
amikor az idős kártyázni tanítja a fiatalt, az 
pedig a mobiltelefon-használatra az időst.

T. D.

A 2019/2020-as tanév idősügyi tanfolyamai
2019 őszétől ismét új, díjmentes nyelvi, 
számítógép-kezelői és mobileszköz-hasz-
nálati tanfolyamok indulnak 60 év feletti 
ferencvárosi lakosok részére, amelyekre  
a korlátozott létszámra való tekintettel elő-
zetes regisztráció szükséges. Kérjük, rész-
vételi szándékukat az idosugy@ferencvaros.
hu e-mail címen vagy a 06/1/200-2284-es 
telefonszámon jelezzék. A jelentkezéseket 
beérkezési sorrendben, az egyes csoportok 
létszámának betöltéséig tudjuk fogadni, leg-
később 2019. augusztus 30-áig. 

A hatékony kapcsolattartás, valamint a si-
keres regisztráció érdekében jelentkezése 
során kérjük, adja meg a következő adato-
kat: jelentkező neve, lakcíme, telefonszáma, 
születési éve és (amennyiben van) e-mail 
címe. Kizárólag a kért adatokkal beküldött 
jelentkezéseket áll módunkban elfogadni.

ANGOL ÉS NÉMET NYELVI 
TANFOLYAMOK
Minden kurzus esetében:
A tanfolyam kezdete: 
2019. szeptember eleje
A tanfolyam vége: 2020. május vége

• Középhaladó angolnyelv-tanfolyam 
(József Attila-lakótelepi Közösségi 
Ház): hétfőnként 11.00 óra (első foglal-
kozás szeptember 9.)

• Haladó angolnyelv-tanfolyam (József 
Attila-lakótelepi Közösségi Ház):  
csütörtökönként 11.00 óra  
(első foglalkozás szeptember 12.)

• Kezdő angolnyelv-tanfolyam (Boros-
tyán Idősek Klubja): hétfőnként 14.00 
óra (első foglalkozás szeptember 2.) 

• Középhaladó angolnyelv-tanfolyam 
(Borostyán Idősek Klubja): keddenként 
10.00 óra (első foglalkozás szeptem-
ber 3.) 

• Haladó angolnyelv-tanfolyam (Boros-
tyán Idősek Klubja): szerdánként 10.00 
óra (első foglalkozás szeptember 4.) 

• Középhaladó németnyelv-tanfolyam 
(FMK): keddenként 8.30 óra (első fog-
lalkozás szeptember 10.)

ÁLTALÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-, 
LAPTOP- ÉS MOBILESZKÖZ-

HASZNÁLATI TANFOLYAMOK
Minden kurzus esetében:
A tanfolyam kezdete: 2019. október eleje
A tanfolyam vége: 2020. április vége
A kezdési időpontokat szeptemberben  
pontosítjuk 
Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola és Gimnázium 
(Lónyay u. 4/C–8.)
• Általános számítógép-kezelői  

és laptop-használati tanfolyam
• Mobileszköz-használati tanfolyam
• Ericsson haladó számítógép-kezelői  

tanfolyam
Weöres Sándor Általános  
Iskola és Gimnázium 
(Toronyház u. 21.)
• Általános számítógép-kezelői tanfolyam  
• Mobileszköz-használati tanfolyam
Ferencvárosi Sport 
Általános Iskola és Gimnázium 
(Telepy u. 17., bejárat a Tűzoltó utca felől)
• Kezdő számítógép-kezelői tanfolyam
• Haladó számítógép-kezelői tanfolyam
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Továbbjutott a Ferencváros!
Bár a sorsoláskor sokan féltették a harmincszoros magyar bajnokot, a zöld-fehérek alaposan rácáfoltak a kételke-
dőkre. Szerhij Rebrov együttese kettős győzelemmel verte ki a Bajnokok Ligája selejtezőjében az elmúlt években 
 BL- és El-csoportkörig jutó bolgár Ludogorecet. A következő ellenfél a máltai Valletta FC gárdája lesz.

Az elmúlt egy esztendőben az idei nemzet-
közi kupamérkőzésekre készült a Ferenc-
város labdarúgócsapata. Az átigazolások, 
a szerkezet kialakítása azt a célt szolgál-
ta, hogy sikeresen vegye az akadályokat 
az FTC, és – maradva a realitások talaján 
– kiharcolja a szereplést az Európa-liga 
csoportkörében.

Bajnokként a BL-ben már az első selej-
tezőkörben pályára lépett a Fradi. A sorso-
láson nehéznek tűnő rivális jutott a zöld-
fehéreknek, a bolgár Ludogorec 2013 és 
2018 között kétszer a BL-ben, háromszor 
pedig az El-ben játszott a csoportkörben, 
ráadásul otthon kezdte a párharcot Szerhij 
Rebrov gárdája.

A szurkolók megérezték, hogy ez a meccs 
más lesz, mint az utóbbi években bárme-
lyik, és 18 ezren látogattak ki a Groupama 
Arénába. Alig helyezkedtek el, máris ugrál-
hattak örömükben: a 6. percben Lovrencsics 
jobbról adta be a labdát, középen Tokmac 
megelőzte védőjét, majd a bal sarokba 
lőtt. Egy ideig még a Fradi irányított, de 
aztán belelendült a Ludogorec, és fél óra 
elteltével Ihnatenko hibáját kihasználva 
egyenlített.

A szünet után ismét jól kezdett az FTC, és 
talán ha öt centin múlt, hogy egy szabad-
rúgást követően az első negyedóra végén 
Dvali lesről fejelt a hálóba. Néhány perccel 
később a nagy kedvvel futballozó Tokmac 
két csel után balról középre passzolt, érke-

zett a jó játékkal bemutatkozó Zubkov, és 
a kapu jobb oldalába lőtt. A folytatásban 
inkább a bolgár együttes veszélyeztetett, 
Dibusznak gólhelyzetben is kellett védenie, 
de a Fradi megőrizte előnyét a lefújásig.

A razgradi visszavágóra több száz ferenc-
városi szurkoló kísérte el a csapatot. Már 
a legelején kimaradt egy Fradi-helyzet, és 
némi meglepetésre a hazaiak nem tudtak 
mit kezdeni Blazsicsék okos labdatartá-

sával. A 17. percben Skvarka szögletét  
a hosszú oldalon helyezkedő Haratin az 
ötös sarkáról visszafejelte a kapu bal sar-
kába. Még ünnepeltek a magyar drukke-
rek, amikor Marcelino szabadrúgása a jobb 
kapufáról vágódott az alapvonalon túlra. 
Az ellentámadásnál viszont már zörgött a 

háló: Zubkov indította a jobbösszekötő he-
lyén Skvarkát, aki kiszorított helyzetből, az 
egyik védő lába között a jobb alsó sarokba 
gurított. Mielőtt hátradőlhettünk volna, egy 
szöglet után Ihnatenko nem figyelt az egyik 
előrehúzódó bolgár hátvédre, aki a jobb sa-
rokba bólintott. A 28. percben Lovrencsics 
visszahúzta a Ludogorec lengyel centerét, 
11-es. A büntetőt a sértett „panenkával” 
akarta gólra váltani, de a már eldőlő Dibusz 
visszanyúlt, és a léc fölé ütötte a labdát.

A fordulás utáni harmadik minutumban 
lényegében eldőlt a továbbjutás kérdése. 
Skvarka indította a felezővonalnál, a bal 
oldalon Tokmacot, aki meglódult, majd a 
16-oson belülre érve eltekerte a labdát a 
bal sarok felé, a lövés megpattant az egyik 
védő fején, így született meg az újabb Fra-
di-gól. Ez megroggyantotta a hazaiakat, 
akik már nem túl nagy meggyőződéssel 
mentek előre. A 69. percben egy beadásba 
szinte belebotlott Heister, lábáról pedig a 
bal sarokba vágódott a labda. A semmi-
ből jött gól néhány percig fellelkesítette a 
razgradiakat, akik a hajrában a Zubkovba 
beleszálló román válogatott Moti kiállítása 
miatt tízen maradtak.

A két mérkőzés alapján teljesen megérde-
melten jutott tovább 5-3-as összesítéssel a 
Ferencváros. Pihenésre nincs idő, július 24-
én, szerdán 20 órakor a máltai Valletta FC 
ellen játszanak a zöld-fehérek az Üllői úton.

M. S.

Az élvonalban a futsalosok
Bár a pályán nem sikerült kiharcolnia az NB I-be jutást a Ferencváros futsalcsapatának, a zöld-fehérek mégis az él-
vonalban szerepelhetnek a 2019/20-as évadban. A visszalépések után ismét a legjobbak között léphet pályára a Fradi, 
amely alaposan megerősödött a nyári szünetben.

Az FTC férfi futsalgárdája tizenöt pontos 
előnnyel végzett az NB II Keleti csoport-
jának élén, majd a rájátszásban a Nyugati 
csoport bajnoka, az ETO SZC ellen drámai 
küzdelemben maradt alul. A Rába-partiak 
3-3-as összesítéssel, idegenben lőtt gól-
lal jutottak fel az élvonalba. Volt még egy 
lehetőség, az NB I 9. helyét megszerző 
Szigetszentmiklós elleni osztályozó, ám a 
hazai 5-3 után a zöld-fehérek vendégként 
4-1-re kikaptak.

Ennek ellenére ősztől ismét az NB I-
ben láthatják a szurkolók a Ferencvárost.  
A győriek és a szigetszentmiklósiak ugyan-
is anyagi okok miatt nem vállalták az él-
vonalbeli indulást, így egy év szünet után 

a Fradi ismét a legjobbak között szere-
pelhet.

Annak érdekében, hogy az NB I-ben jó 
helyezést érjen el az FTC, igencsak aktív 
az átigazolások terén. Ami július közepén 
biztos, hogy visszajött Dunaújvárosból az 
egykori alapítók közül Fekete Róbert, va-
lamint félévi játék után Öreglaki Norbert. 
Szintén a Dunaferrtől érkezett a válogatott 
Hosszú Ádám, az Aramistól jött a Nép-
ligetbe Büki Baltazár és Bognár Bence.    

A női futsalcsapat az újjáalakulását kö-
vető első esztendőben második lett az NB 
II-ben, és a TFSE ellen osztályozón ki-
vívta a feljutást az élvonalba.

(MS)

Zubkov és Tokmac
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Hatodik hely a vb-n
A dél-koreai Kvandzsuban zajló 18. vizes világbajnokság 
második versenynapján rendezték meg a nyílt vízi úszás-
ban a férfiak 5 km-es számát. Hatvanegyen ugrottak vízbe,  
az aranyérmet Rasovszky Kristóf szerezte meg tíz másodperces 
előnnyel. Mögötte viszont nagyon nagy volt a küzdelem, a 
második helyezett francia úszó és a hatodikként célba csapó 
ferencvárosi Székelyi Dániel között csupán 2,2 másodperc 
volt a különbség. A 24 éves sportolónak pályafutása során  
ez volt a legjobb világbajnoki eredménye. Az FTC úszója 
három nappal később a 10 km-es versenyben is helytállt, 73 
induló közül a 27. lett, valamivel több mint két perccel el-
maradva a győztestől.

Új néven a férfi kézisek
Harmadik szezonját kezdi meg az NB I-ben szeptember első vasárnapján a Ferencváros „újkori” férfi kézilabdacsapa-
ta. A zöld-fehérek új szponzoruknak köszönhetően FTC-HungaroControl néven szerepelnek majd a bajnoki és egyéb 
mérkőzéseken.

Bővült a Ferencváros kézilabdázóit anya-
gilag is segítők csoportja: az FTC Kézilab-
dasport Nonprofit Kft. támogatói 
szerződést kötött a légiforgalmi 
szolgáltatásokat nyújtó, a légi-
forgalmi szakszemélyzet képzését 
végző és légi navigációs kutatásfej-
lesztéssel is foglalkozó állami vál-
lalattal, a HungaroControl Magyar 
Légiforgalmi Szolgálat Zrt.-vel.

Szepessy Kornél, a cég vezérigaz-
gatója méltatta a Ferencvárost és  
a magyar kézilabdázást, kiemelve, 
hogy a zöld-fehér klub támogatása 
a HungaroControl kommunikációs 
és üzleti céljait egyaránt támogatja, 
valamint illeszkedik a cég társadal-

mi felelősségvállalási filozófiájába is. Bog-
nár László, a szakosztály ügyvezető igaz-

gatója arról beszélt, ugyanazon elv mentén 
dolgozik az FTC és a HungaroControl, ezért 

a Fradi számára nagy jelentőségű, 
hogy egy ilyen, a határokon túl is 
jól ismert vállalat támogatja a kézi-
labdázókat.

A HungaroControl megjelenik 
a női és a férfi csapat mezén is.  
A pólókon a drónfelhasználók 
számára információkat biztosító,  
a biztonságos légtérhasználathoz 
segítséget nyújtó új platform neve,  
a MyDroneSpace lesz olvasható.  
A cég egyúttal névadó szponzora lett  
a férfi együttesnek, amely mostantól 
FTC-HungarControl néven lép pályá-
ra.       (ms)

Úton a paralimpiára
A paratriatlonos Lévay Petra már jó néhány alkalommal bizonyí-
totta, hogy a legjobbak között a helye. A Ferencváros sportolója 
legutóbb a Montreal közelében fekvő délkelet-kanadai kisvárosban, 
Magogban rendezett olimpiai kvalifikációs Világkupaversenyen 
szerepelt nagyszerűen.

A mezőny először a Memphremagog-tóban küzdött meg egy-
mással, majd a dimbes-dombos terepen vezető kerékpárospálya 
következett. A futás után Petra a második helyen ért célba, így 
ezüstérmet vehetett át a díjkiosztón.

Lévay számára talán még ennél is fontosabb, hogy az itt szerzett 
értékes pontokkal az olimpiai kvalifikációs lista ötödik helyén áll 
kategóriájában. Ha így folytatja, joggal bízhat abban, hogy kvótá-
hoz jut, és indulhat a tokiói paralimpián.

(m)

BL-győztes a Népligetben
A Ferencváros férfi tekecsapata néhány hete megnyerte a Magyar Kupát, ennek köszönhetően ismét kiléphet a nem-
zetközi „hadszíntérre”. A zöld-fehéreknek nemcsak az NBC-kupában, hanem itthon is komoly terveik vannak, ezek 
megvalósítása érdekében egy igazi klasszist igazoltak.

A harmadik számú európai tekekupa, az NBC-kupa idei versenyét a 
horvátországi Slavonski Brodban rendezik meg október első hetében. 
A tavalyi tornán tizenhárom ország 24 együttese vett részt. A 2019-es 
viadalon ott lesz a Ferencváros gárdája is.

A zöld-fehérek az utóbbi időben módszeresen építkeztek, és szeretnék 
belátható időn belül megközelíteni egykori nagy sikereiket. A hazai baj-
nokságban egyértelműen a dobogó a cél, és az NBC-kupában is minél 
tovább versenyben akarnak maradni.

Sokat segíthet a tervek megvalósításában a Fradi új játékosa, Zapletán 
Zsombor (képünk jobb oldalán). A 34 éves tekéző kétszeres csapatvilág-
bajnok (2007, 2013), játszott Szegeden, Répcelakon és Olaszországban. 
Többször nyert Bajnokok Ligáját, volt Világkupa-, Európa-kupa- és 
NBC-kupa-győztes gárda tagja.
A tekeszakosztályhoz kapcsolódó hír, hogy a népligeti Elek Gyula Aréna 
alagsorában lévő pályán a közeljövőben jelentős fejlesztések történnek.  (ms)
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Bezerics Dániel, az étterem tulajdonosa felajánlásának kö-
szönhetően kvízünk nyertese – a szokásos Ferencváros-aján-
dékcsomag mellett – ez alkalommal egy 10 000 forint értékű, 
két fő részére szóló vacsorameghívást is nyer a Tompa utcai 
Paletta Bisztróba, amely a Balaton gasztronómiáját varászolja 
a fővárosba.

Budapest-kvíz III.
A nyár az utazások, a kikapcsolódás 
évszaka. Ennek megfelelően kvízünk 
is „kirándul”. No, nem messze, csak 
a fővároson belül. A helyes válaszo-
kat a szerkesztoseg@ferencvaros.
hu címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot és 
egy, a Paletta Budapestbe szóló 10 
ezer forint értékű vacsorameghívást 
sorsolunk ki.

1. Kőbánya egyik jelképe a Szent Lász-
ló-templom, amely Magyarország har-
madik legmagasabb temploma. Hány 
méteres a tornya?

A) 65 
B) 77 
C) 83

2. A XI. kerületben élt Karinthy Frigyes, 
akiről az egykori lakhelye előtti utat 
nevezték el. Mi volt korábban  
az út neve?

A) Átlós út 
B) Horthy Miklós út 
C) Verpeléti út

3. A főváros legmagasabb pontja az 527 
méteres János-hegy, a XII. kerület egyik 
legfőbb turisztikai célpontja. Ide visz fel 
a Libegő. Mióta? 

A) 1966
B) 1970 
C) 1975

4. Újlipótvárosban, a Pozsonyi út 1. 
szám alatt lakott Radnóti Miklós, majd 
özvegye élt itt haláláig. Hány évesen 
hunyt el Radnóti Miklósné Gyarmati 
Fanni? 

A) 81 
B) 90 
C) 101

5. A mai XIV. kerület területén feküdt 
Rákos mezeje, ahol számos ország-
gyűlést tartottak. Kit nem itt választot-
tak királlyá?

A) II. Ulászló 
B) Hunyadi Mátyás 
C) János Zsigmond

6. Melyik városrész nem a XV. kerület-
ben található?

A) Rákoshegy
B) Rákospalota 
C) Pestújhely

Előző lapszámunk nyertese: Fábián Béla. 
Gratulálunk! Jutalma átvételével kapcso-

latban e-mailben értesítjük.  
A helyes megfejtés: 

1 – A, 2 – A, 3 – B, 4 – A, 5 – C, 6 – C. 

Kitüntették a köztisztviselőket
A köztisztviselők és közalkalmazottak napja alkalmából átadták a Magyary 
Zoltán-díjakat azoknak a dolgozóknak, akik legalább 10 esztendeje kiemel-
kedő színvonalon végzik munkájukat Ferencváros Polgármesteri Hivatalá-
ban, két munkatárs pedig Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesült.

Az elismerés névadója, Magyary Zoltán a 20. századi közigazgatás-tudomány nem-
zetközi hírű művelője, a Közigazgatástudományi Intézet alapítója és vezetője volt.  
A nevével fémjelzett, 2011-ben indult kormányzati program takarékosabb, átláthatóbb, 
egyszerűbb közigazgatást tűzött ki célul. Az átadáson Dombóvári Csaba, a IX. kerü-
let jegyzője köszönetet mondott a képviselő-testületnek, amiért ettől az évtől kezdve 
munkaszüneti nappá nyilvánította július 1-jét, a Köztisztviselők Napját Ferencváros-
ban, de háláját fejezte ki azért is, hogy – kollégái megbecsülése jeléül – idén kétszer is 
illetményemelést szavaztak meg számukra.

Bácskai János Magyary Zoltán közigazgatásról írt, mai napig aktuális nézeteiből 
idézett. Magyary szerint a reformok csak induktív módszerrel, helyes adatfelvétellel, 
tényvizsgálatokkal, elméleti igényességű, tapasztalt szakemberek bevonásával végez-
hetők. – Ezek lennének önök – jelentette ki a polgármester, aki a köztisztviselőket  
az önkormányzati munka fontos pilléreinek nevezte. Bácskai János és Dombóvári 
Csaba végül átadták a Magyary Zoltán-díjakat Dékányné Borsodi Szilviának és Ga-
ramvölgyi Ernőnek. 

Dékányné Borsodi Szilvia 1998 óta dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, jelenleg  
a Humánszolgáltatási Iroda Intézményfelügyeleti Csoportjának ügyintézője. Feladatát 
kitartással, kreativitással és szakmai hozzáértéssel, körültekintően végzi, mindig ügyel 
a határidők, a jogszabályok pontos betartására. Elhivatottságát és lojalitását bizonyítja, 
hogy gyakran saját szabadidejének terhére segíti az iroda munkáját. 

Garamvölgyi Ernő első és egyetlen munkahelyeként 34 esztendeje tevékenykedik  
a hivatalban, kezdetektől építésügyi hatósági ügyeket intéz. Hosszú évek óta csoport-
vezetőként irányítja a területet, fővárosi szinten is kiemelkedő, elismert munkát végez. 
Rendkívül jó kolléga és főnök – állítja róla minden hivatali alkalmazott. Nyitott az 
újdonságok iránt, így vezetésével minden kerületet megelőzve az ő osztálya sajátította 
el elsőként az építésügyben bevezetett elektronikus ügyintézés rejtelmeit. Azóta más 
kerületek munkatársai is hozzá járnak tanulni. 

Az ünnepség részeként Polgármesteri Elismerő Oklevelet vehetett át Oláh Anna, aki 
2011 óta tevékenykedik az önkormányzat esélyegyenlőségi referenseként, valamint 
Szilágyi Imre, aki szintén 2011 óta dolgozik Ferencvárosban, immár a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási Irodájának vezetőjeként.

T. D.

Garamvölgyi Ernő, Dékányné Borsodi Szilvia, Oláh Anna és Szilágyi Imre
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Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvá-
ros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2019. július 22. napjától 2019. augusztus 
2. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt – a halaszthatatlan 
ügyek intézésére a zavartalan ügymenet biz-
tosítása érdekében szervezett alábbiügyeleti 
feladatellátáson túl – a Polgármesteri Hiva-
talban ügyfélfogadás nincs. Az ügyeleti ügy-
félfogadási rend 2019. július 22-étől 2019.  
augusztus 2-áig:

Közszolgáltatási Iroda
Anyakönyvi Csoport (Bakáts tér 1.)
• Kedd: 8.00–14.00 ; Szerda: 8.00–14.00
Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport 
(Bakáts tér 14.)
• Kedd: 8.00–14.00 ; Szerda: 8.00–14.00
Postai Kirendeltségek (Bakáts tér 14., 
Gyáli út 17–19.)
• Kedd: 8.00–13.30 ; Szerda: 8.00–13.30
Humánszolgáltatási Iroda 
(Lenhossék u. 24–28.) 

Rendszeres Ellátási Csoport 
és Eseti Támogatási Csoport
• Kedd: 8.00–14.00 ; Szerda: 8.00–14.00
Adóiroda (Bakáts u. 8.)
• Kedd: 8.00–14.00 ; Szerda: 8.00–14.00
Tekintettel arra, hogy ezen szervezeti 
egységeknél az ügyfélfogadás ügyeleti 
létszámmal történik, az esetleges várako-
zásért Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét 
és megértését kérem.

Köszönettel: Dr. Dombóvári Csaba jegyző

TÁJÉKOZTATÓ: IGAZGATÁSI SZÜNET
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Kik és hogyan juthatnak hozzá az új támogatásokhoz?
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (ESZSB) javaslatára a képviselő-testület kétszeresére emelte az iskolakez-
dési támogatást, amelyet a kétgyermekes családokra is kiterjesztettek, internet-hozzáférési támogatást vezettek be a 
14–24 év közötti diákok számára, 2019-től kezdődően pedig minden év október 1-jén egyszeri 6000 forintot kapnak a 
65 év feletti kerületi lakosok. A rendeletmódosítás során más támogatások hozzáférését megkönnyítő intézkedésekről is 
határoztak. A döntés hátteréről, valamint a támogatások igénylésének módjáról, feltételeiről Illyés Miklós önkormány-
zati képviselő, az ESZSB elnöke tájékoztatta lapunkat.

– Az elmúlt öt esztendő eredményes gazdál-
kodásának hála, Ferencváros Önkormány-
zata jelentős tartalékkal rendelkezik, így 
megteremtődött a lehetősége annak, hogy ki-
terjesszük támogatási rendszerünket, illetve 
hogy új támogatási formákat vezessünk be. 
A bizottság mintegy 130 millió forintos, hét 
területet érintő módosító javaslatáról a kép-
viselő-testület júniusban ho-
zott döntést. Ennek eredmé-
nyeként többek számára válik 
elérhetővé a közüzemidíj- és 
közösköltség-támogatás, va-
lamint az adósságcsökkentési 
támogatás, amelyek esetében 
jelentősen emeltük azt a jöve-
delemhatárt, amellyel ezeket 
még igényelni lehet – kezd-
te beszámolóját Illyés Mik-
lós, hozzátéve: a támogatá-
sok összegét is megemelték. 
Közölte azt is, a karácsonyi 
támogatást, amely eddig a 
három- vagy többgyermekes 
családok részére járt, ez évtől 
már a kétgyermekes szülők 
is igényelhetik. Ennek összege igazodik a 
család jövedelmi viszonyaihoz, amely így 
gyermekenként 3000, 4000 vagy 6000 fo-
rint lehet.

A képviselő a diákok számára nyújtott új 
támogatásokkal folytatta. Elmondta: Bácskai 
János polgármester javaslatára az önkor-
mányzat utazási bérlettámogatást biztosít 

a tanév idejére azoknak a IX. kerületben 
legalább 6 hónapja lakcímmel rendelkező 
nappali tagozatos diákoknak, akik rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülnek, és eleget tesznek iskolaláto-
gatási kötelezettségüknek. Fontos, hogy 
ezt az új támogatást is igényelni kell majd, 
finanszírozása pedig utólagos lesz, tehát az 

érintetteknek előbb meg kell venniük a diák-
bérletet, amely árát az önkormányzat később 
visszatéríti. 

Illyés Miklós nagyon fontos intézkedésnek 
nevezte, hogy szeptembertől megduplázódik 
az iskolakezdési támogatás, melynek ösz-
szege így tanulónként egységesen 12 000 
forintra emelkedik. A támogatást ráadásul 

kiterjesztették a kétgyermekes családokra 
is, amelyek jövedelmüktől függetlenül ké-
relmezhetik azt.

Az ősztől újonnan bevezetésre kerülő inter-
net-hozzáférési hozzájárulással kapcsolatban 
megtudtuk, hogy azt a Ferencvárosban élő 
közel hatezer 14–24 év közötti tanuló – a 
szükséges dokumentumok bemutatásával 

– igényelheti, összege pedig 
havonta 2000 forint lesz, 
amit tanulmányi félévenként 
egy összegben folyósítanak 
részükre.

Az ESZSB elnöke végül ar-
ról az új támogatási formáról 
beszélt lapunknak, amelyet 
az önkormányzat idén vezet 
be a 65 év feletti korosztály 
tisztelete és megbecsülése je-
léül. Az érintettek mostantól 
minden esztendőben – nyug-
díjuk összegétől függetlenül 
– egyszeri 6000 forintot kap-
nak az Idősek Világnapja al-
kalmából. A mintegy tízezer 
jogosultnak legkésőbb októ-

ber 1-jéig kérelmeznie kell a támogatást, 
amit folyószámlaszámra átutalással vagy 
postai úton fizetnek majd ki.

Az aktuális támogatások igénylésének 
módjáról, határidejéről a Ferencváros új-
ságban tájékoztatni fogjuk olvasóinkat, 
ezért kérjük, kövessék figyelemmel lapunk 
augusztusi, szeptemberi számait is!
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Cseh Tamás-emlékest a művész halálának 10. évfordulója alkalmából
Augusztus 7., szerda
18.00 óra: Cseh Tamás arcai – kiállításmegnyitó
Képek a Cseh Tamás archívum anyagából
19.00 óra: VODKU FIAI-koncert

Vendég: Bereményi Géza író, filmrendező
Helyszín: Kálvin-udvar, Ráday utca 1–3.
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció: csehtamasemlekest@gmail.com

Próbáld ki a floorballt a Fradival!
A Ferencvárosi Torna Club jégkorongszakosztályának utánpótlása 
augusztusban több alkalommal is ingyenes, nyílt floorballedzé-
seket tart, amelyre ötévesnél idősebb gyerekeket várnak.

A floorball a jégkoronghoz hasonló, ám szárazföldön, teremben 
vagy nyitott pályán, ütőkkel játszott labdajáték. A gyerekeknek 
vagy kezdő játékosoknak kiváló lehetőség arra, hogy megis-
merkedjenek egy, a jégkoronghoz nagyon hasonló sportággal.
A tréningeket az FTC-Telekom jégkorongszakosztály utánpótlá-

sának felkészült edzői tartják. A floorballedzéseket Ferencváros 
Önkormányzata támogatja.

Az edzések helyszíne a József Attila-lakótelepi Nagyjátszótér 
elkerített sportpályája.

Időpontok:
• 2019. augusztus 1., 8., 15., 22., 29., csütörtök 17.00–18.30
• 2019. augusztus 6., 13., 27., kedd 17.00–18.30

Kedves Olvasóink!
Amint arról július 8-i számunkban hírt adtunk, Ferencváros Önkormányzata elindította Zöldike névre keresztelt játszótér- és közpark-
felújítási programját, amely által két éven belül a kerület összes játszótere megújul. A képviselő-testület erre a célra további 330 millió 
forintot szavazott meg. A projekt elnevezése megtörtént, most a legmegfelelőbb logó kiválasztása van soron, melyben az önök vélemé-
nyére is számítanak. Ezért arra kérjük olvasóinkat, hogy az alábbi logótervek közül válasszák ki a legszimpatikusabbat, majd küldjenek 
egy e-mailt a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre, amelyben megnevezik a szívüknek legkedvesebb ábrát (Zöldike 1 vagy Zöldike 2, 
illetve Zöldike 3). A tárgymezőbe kérjük, írják be, hogy Zöldike.  

Merci desszertet lopott, de nem volt benne  
köszönet
T. József július 9-én délelőtt a Vámház körúti Nagyvásárcsar-
nokban lévő Aldi áruházban 22 doboz Merci desszertet rejtett 
a táskájába, majd fizetés nélkül próbált távozni. Az üzlet va-
gyonőre azonban feltartóztatta, és a biztonsági szobába kísérte, 
ahol előkerültek az eltulajdonított termékek. A lopással okozott 
kár 28 578 forint, amely megtérült. A ferencvárosi rendőrök  
a nyomozás során megállapították, hogy a férfi május közepe 
óta hasonló bűncselekményeket követett el több fővárosi és egy 
budaörsi élelmiszer-áruházban is.

APRÓHIRDETÉS
Ingatlanirodánk eladó budapes-
ti lakásokat/házakat keres ügy-
feleinek. Gyorsan vevőt hozunk, 
jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. Is-
merősének lakása eladó? Hívjon, 
ajánlási jutalékot kap! Laurus In-
gatlan. Tel.: 06/20/9600-600.

Budapest, X. kerület, Balkán utca 
3/E szám alatti CBA üzletünkbe 
keresünk boltvezetőt, eladót, áru-
feltöltőt. Vasárnap nincs munka-
végzés. Jelentkezni önéletrajzzal 
a domsod2@invitel.hu e-mailen.

Kéménybélelés, kondenzációs ka-
zánok bekötése, szereltkémény-
építés, szakvélemény ügyintézése. 
Tel.: 06/20/327-1888.

Kémények bélelése, átépítése, 
belső marása teljes körű ügyinté-
zéssel. Szabó Balázs: 06/20/264-
7752.

Kimagasló jövedelmet biztosító 
tevékenységhez területi képvise-
lőket keresek. Info: www.szallas-
kozvetitofranchise.hu

RENDŐRSÉGI HÍR 

1. 2. 3.
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Ferencvárosban forgatták: Váltságdíj
Rovatunk negyedik részében a Váltságdíj című televíziós sorozatról lesz szó, melynek második évadát részben,  
a harmadikat teljes egészében Budapesten forgatták. A Korda Stúdión kívül a stáb a IX. kerület számos helyszínén  
is dolgozott 2018-ban és 2019-ben. A történet középpontjában a sokat tapasztalt bűnügyi tárgyaló, Eric Beaumont  
(Luke Roberts) áll, aki társával (Sarah Greene) életveszélyes krízishelyzeteket old meg. 

Luke Roberts koráb-
ban olyan nemzetkö-
zi sikerprodukciókban 
játszott, mint a Feke-
te vitorlák és a Trónok 
harca, míg Sarah Gre-
ene a Downton Abbey 
és a Londoni rémtörté-
netek című szériákban 
bizonyított. Főhősünk 
mindenkinél jobban 
ismeri az emberrablók 
és bűnözők észjárását, 
így a legösszetettebb 
túsztárgyalások so-
rán is sikerrel jár, és 
olyan áldozatok életét 
is meg tudja menteni, 
amire senki más nem lenne képes. Csapa-
tával beutazza az egész világot, hogy se-
gítséget nyújtsanak válsághelyzetbe jutott 
multinacionális cégeknek, a kormánynak, 
vagy épp a kormány ügynökségeinek.

A történet Laurent Combalbert hivatásos 
túsztárgyaló élete és munkássága alapján ké-
szült, akit szakmájában a világ legjobbjaként 
tartanak számon. A második évadot többek 
közt a Ráday utcában, a Köztelek utcában, 

a Kinizsi utcában,  
a Markusovszky té-
ren, a Zsil utcában,  
a Vendel utcában, va-
lamint a Thaly Kál-
mán utcában is forgat-
ták. A harmadik évad 
premierje idén február 
19-én volt. A forga-
tási helyszínek közt 
szerepelt a Vágóhíd 
utca, a Vaskapu utca, 
a Gabona utca, az Ipar 
utca, valamint a Tóth 
Kálmán utca.

 – Hatalmas köszö-
net a Váltságdíj első 
osztályú stábjának 

ezért a csodálatos személyes és szakmai 
élményért a nagyszerű Budapesten – írta 
Instagram-oldalán a sorozat egyik színésze, 
James Gallanders a forgatás után.  

 (forrás: port.hu)

*Az autók illusztrációk. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű és nem minősül ajánlattételnek. A támogatás részleteiről bővebben a 45/2019. (III.12.) Korm. rendeletben tájékozódhat. Az ajánlat 
2019. december 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. ** Az ajánlat 2019.július 1-től állami támogatással , valamint Ford Credit finanszírozás igénybe vétele esetén érvényes. 
További tájékoztatás az Auto-Fort Ford márkakereskedésekben. 

1044 Bp., Váci út 66-72.
T: 06 1 452 9710

autoszalon.vaci@autofort.hu

1097 Bp., Könyves K. krt. 3.
T: 06 1 452 97 20

autoszalon.konyves@autofort.hu

1215 Bp., Védgát u.45.
T: 06 1 277 37 55

autoszalon.csepel@autofort.hu

Ford családi modellek 
2 500 000 Ft 
állami támogatással*

Ford Tourneo Connect 
akár  4 200 000 Ft-tól**
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KÖZÖSSÉG

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

Gólyahír jeligével!

Sápi-Járdán Amira  
(2019. január 11.)

Ferencváros Önkormányzata  
és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet által közösen 

üzemeltetett, egyszerűsített panaszbejelentés  
és lakossági kapcsolattartás céljából létrehozott,  

0–24 óráig ingyenesen hívható zöldszám: 

06/80/399-999

Mátyás Anna  
(2018. november 9.)


