
Folytatás a 2. oldalon

  

Ferencváros Önkormányzatának kétheti lapja  •  www.ferencvaros.hu  •  2019. szeptember 9.

Október 1-jéig igényelhető a 65 év felettieknek járó, 6000 forint összegű Ferencvárosi 65+ Támogatás. Részletek a 13. oldalon.

KULTÚRÁBAN IS OTTHON 
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Humorral, borral, színházi előa-
dásokkal és koncertekkel indította 
Ferencváros őszi fesztiválszezonját 
a Bakáts Feszt.

ÓVODAFEJLESZTÉS     

Emeletráépítés, új tornaterem, és a 
kerület talán legszebb játszóudvara 
fogadta a Napfény Óvodába érkező 
gyerekeket szeptember 2-án. 6

Nyertesünk két jegyet is magáénak 
tudhat a Müpában megrendezendő 
Három Bartók hangversenyre.

NYERJEN 
HANGVERSENYBELÉPŐKET!

13

Belülről is megszépül  
a Mester utcai Szakrendelő
Szeptemberben folytatódik a Mester utcai Szakrendelő felújítása – közölte Bácskai János polgármester augusztus 28-
án, amikor átadta a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Központ homlokzati és energetikai korszerűsítési beruhá-
zását. Ősztől az intézmény belsejét renoválják több ütemben, hogy a munkálatok idején is zavartalanul fogadhassák  
a betegeket.

Ferencváros Önkormányzatának régóta dé-
delgetett terve volt a Mester utcai Szakren-
delő, valamint a József Attila-lakótelepen 
lévő Epres Óvoda épületének energetikai 
korszerűsítése. A forrást végül Magyaror-
szág Kormánya és az Európai Unió Kohé-
ziós Alapja biztosította az „Önkormányzati 
épületek energetikai fejlesztése Ferencvá-
rosban” elnevezésű pályázat támogatásá-
val. Mivel a két intézmány felújításának 
költsége jóval meghaladta az elnyert 209 
millió forintot, a kerület – saját forrásból 
– további 109 milliót biztosított a munká-

latokra. A rendelőintézet szeptember elején 
induló belső rekonstrukciójára pedig újabb 
100 milliót állítottak be.

Az energetikai fejlesztés átadásán Bács-
kai János bizalmat és gyógyulást sugárzó 
épületnek nevezte a megszépült külsejű in-
tézményt, és úgy fogalmazott: Ferencváros 
már nemcsak zöld és tiszta, hanem csinos 
is. A városrész egészségügyi beruházásai-
ról szólva utalt arra is, hogy a budapesti 
centrumkórházak közül a legnagyobb, a 
dél-pesti is itt, a Szent István Kórház alap-
jain épül majd fel. 

Az eseményen Makai Martina, az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium helyettes 
államtitkára kiemelte: az energetikai korsze-
rűsítés által a ferencvárosi szakrendelő nem 
csupán esztétikusabb és komfortosabb lett, 
de az üzemeltetése is gazdaságosabbá vált. 
Hozzátette: Ferencváros ezzel a fejlesztéssel 
előrelátó gondoskodásról tett tanúbizonysá-
got, környezettudatosságot mutat, és példá-
val szolgál más önkormányzatok számára is. 
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A politikus közölte: a kormány célja, hogy minél több intézményt 
korszerűsítsenek energetikailag, ezzel is csökkentve a kiadásokat 
és az ország ökológiai lábnyomát.

V. L.

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Ferencváros Önkormányzata ki-
emelten fontosnak tartja a kerületi 
lakosok egészségmegőrzését, ezért 
idén is bőrgyógyászati, urológiai, 
kardiológiai, szemészeti, reumatoló-
giai, nőgyógyászati és gasztroentero-
lógiai szűrővizsgálatokon vehetnek 
részt térítésmentesen.
A bőrgyógyászati szűrővizsgálatok időpontjai:
• 2019. szeptember 18., október 3., 9.

14.00–18.00 óra között
• A szűrővizsgálat helyszíne: Mester u. 

45., Szakorvosi Rendelő, bőrgyógyá-
szati szakrendelés. 

Az urológiai szűrővizsgálatok időpontjai:
• 2019. október 1., 8., 15., 29.

14.00–18.00 óra között
• A szűrővizsgálat helyszíne: Mester 

u. 45., Szakorvosi Rendelő, urológiai 
szakrendelés.

A kardiológiai szűrővizsgálatok 
időpontjai:
• 2019. szeptember 11., 18., 25.

08.00–12.00 óra között
• A szűrővizsgálat helyszíne: Mester u. 

45., Szakorvosi Rendelő, kardiológiai 
szakrendelés.

A szemészeti szűrővizsgálatok 
időpontjai:
• 2019. szeptember 9., 16., 25.

14.00–18.00 óra között
• A szűrővizsgálat helyszíne: Mester u. 

45., Szakorvosi Rendelő, szemészeti 
szakrendelés.

A reumatológiai szűrővizsgálatok 
időpontjai:
• 2019. szeptember 11.

13.30–17.30 óra között
• 2019. szeptember 13.

08.00–12.00 óra között.
• A szűrővizsgálat helyszíne: Mester u. 

45., Szakorvosi Rendelő, reumatológiai 
szakrendelés.

A nőgyógyászati szűrővizsgálatok 
időpontjai:
• 2019. október 2., 9., 16., 30.

14.00–18.00 óra között
• A szűrővizsgálat helyszíne: Mester u. 

45., Szakorvosi Rendelő, nőgyógyászati 
szakrendelés.

A várható nagy érdeklődésre való tekintet-
tel a szűrővizsgálatokra előzetes időpont-
egyeztetés szükséges. Telefon: 06/1/455-
4500.

Reméljük, minél többen részt tudnak ven-
ni a szűrővizsgálatokon, hiszen az egészség 
megőrzése, a betegségek megelőzése, illet-
ve korai felismerése nagyon fontos. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
Tegyünk együtt az egészséges Ferencvá-
rosért!

Ferencváros Önkormányzata

Fejlessze önismeretét az első Semmelweis Egészség Napon
Minden, ami lelki egészség – interaktív Mentálhigiénés Nap a Semmelweis Egyetemen
A Semmelweis Egyetem egész napos ingye-
nes rendezvényén több önismeretet fejlesztő 
és lelki egészséget támogató módszer ki-
próbálható, be lehet kapcsolódni személyi-
ségfejlesztő vagy hozzátartozói csoportokba, 
de a szorongáscsökkentés, stresszkezelés 
önsegítő technikái, valamint többféle mű-
vészetterápia is megismerhető. A látogatók 
elismert egyetemi szakemberektől, hiteles 
forrásból hallhatnak számos pszichiátriai 
betegségről és egyéb érdekes témáról: szó 
lesz a többi között alvászavarokról, offline 
és online családi szokásokról, megismer-
kedhetnek a pszichokardiológia jelentősé-
gével, sőt, Aldoval, a terápiás kutyával is 
találkozhatnak. 

Az esemény egyik kiemelt programeleme 
a közismert katolikus pap és mentálhigiénés 

szakember, Pál Ferenc előadása lesz, aki a 
magánéleti és munkahelyi kiégésről beszél. 

Időpont: 2019. szeptember 14. 
10.00–20.00

Helyszín: Semmelweis Egyetem, 
Elméleti Orvostudományi Központ 

(Tűzoltó utca 37–47.)

A Mentálhigiénés Nap az idén 250 esz-
tendős Semmelweis Egyetem által indított 
interaktív, népegészségügyi tematikájú,  
a megelőzést hangsúlyozó ingyenes prog-
ramsorozat első állomása. A Semmelweis 
Egészség Napok a család minden tagjának 
kínálnak érdekes bemutatókat, előadásokat 
és szűréseket. A programokon 2019 szep-
tembere és 2020 júniusa között öt pénteki 

és öt szombati napon vehetnek részt az ér-
deklődők.

A szombati rendezvények egy-egy szű-
kebb szakterületre fókuszálnak, így minden 
második hónapban lehetőség nyílik szemé-
lyesebb hangvételű tanácsadásra szakorvo-
sokkal és szakdolgozókkal, de az érdeklődők 
egészségügyi szűrésekre is jelentkezhetnek.  
A szintén kéthavonta jelentkező pénteki 
programokon a család minden tagjának,  
a legkisebbtől az idősebbekig kínálnak egy-
egy adott témakör köré csoportosított bemu-
tatókat, interaktív programokat, előadásokat, 
valamint szűréseket.

Részletes programok és jelentkezés a sem-
melweis.hu/250 oldalon, a Semmelweis 
Egészség Napok fülre kattintva. 

TÁJÉKOZTATÓ: LAKOSSÁGI SZŰRÉSEK

A Mester utcai Szakrendelő energetikai korszerűsítése során 
megvalósult az épület teljes homlokzatszigetelése 1500 négyzet-
méteren, 233 darab rossz szigetelési mutatójú ablakot cseréltek ki 
új, hőhídmentes műanyag nyílászáróra, megtörtént az udvari föld-
szintes épület lapos tetejének hő- és vízszigetelése, kiépítettek egy 
230 elemből álló napelemrendszert, valamint egy új villámvédelmi 
rendszert, továbbá 3 vadonatúj gázkazánt is kapott az intézmény.  
A fejlesztésnek köszönhetően nemcsak az épület energetikai 
mutatói javultak jelentősen, hanem a városkép megújításában, 
modernizálásában is előrelépés történt.
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Sorra újulnak meg  
Ferencváros játszóterei
Teljes egészében felújították  
a MÁV-Aszódi lakótelep központi, 
Zombori utcai játszóterét, valamint 
a középső-ferencvárosi Tinódi játszó-
teret. A Zöldike játszótér- és köz-
park-felújítási program azt ígéri, két 
éven belül a kerület összes játszótere 
új külsőt kap. 

A megszépült Zombori utcai játszótér – 
amely új térkő- és gumiburkolatokat, fedett 
homokozót, valamint modern játszóeszközö-
ket kapott – augusztus 23-i átadóján Bácskai 
János polgármester elmondta, mivel Ferenc-
város különösen kedvelt az új lakásvásárlók, 
így a fiatal családok körében, az önkormány-
zat az elmúlt években megkezdte a parkok 
és játszóterek felújítását. A Zöldike elneve-
zésű projektre a képviselő-testület további 
330 millió forintot szavazott meg, amelyből  
az összes játszóteret olyanná szeretnék formálni, hogy az minden 
gyermek igényét kielégítse.

Az esemény Kalap Jakab zenés bábműsorával indult, majd az 
apróságok kipróbálhatták az óriásbuborékfújást és az arcfestést, 
de magukra „tetováltathatták” a Zöldike logót is. Sajó Ákos ön-
kormányzati képviselő, aki az Aszódi telepen született, felidézte: 
gyerekkorában inkább pusztaságra hasonlított a tér, ahol azonban 
volt egy betonmedence, amit nyáron fürdésre, ősztől tavaszig pedig 
focizásra használtak. Gyurákovics Andrea képviselő, a Zöldike prog-
ram vezetője köszönetet mondott az itt lakók ötleteiért, amelyeket 
a felújítás során meg is valósítottak, illetve a képviselő-testület és 
a szakemberek munkájáért, hogy közös erővel olyan játszóteret 
hoztak létre, amely mindenki megelégedésére szolgál. 

Megszépült a Tinódi játszótér is
Gyerekprogramokkal egybekötött ünnepélyes eseményen adta át 
augusztus 30-án Bácskai János és Gyurákovics Andrea a meg-
újult Tinódi utcai játszóteret, ahol új játszóeszközöket helyeztek 

ki, javították, bővítették a viacolor burkolatokat, ütéscsillapító 
öntöttgumi-burkolatot készítettek, új székeket és asztalt, valamint 
egy egyedi pelenkázót telepítettek. Renoválták továbbá a pagodát, 

amely új tetőszerkezetet kapott, és megszépült a park belső dísz-
kerítése is. Kicserélték továbbá a játszótér melletti labdapálya régi, 
elhasználódott műfűburkolatát, felszereltek két kosárlabdapalán-
kot, illetve újjáépítették a pálya felszíni vízelvezető-rendszerét is.  
A munkálatok befejező szakaszában – hamarosan – a sportpálya 
kerítését is korszerűsítik.

Fővárosi együttműködéssel 2016-ban megújult a teljes Nehru 
part, majd a kerület saját forrásból felújította a Ferenc teret – 
amely azóta egy újabb játszótérrel bővült –, valamint a Tinódi és 
a Mihalkovics utcai játszóteret, illetve a József Attila-lakótelepi 
Nagyjátszóteret. A MÁV-Aszódi telepen műfüves sportpálya, 
szabadtéri fitneszpark és futópálya épült. Jelenleg a Tűzoltó és 
Liliom utca sarkánál lévő Tűzliliom park alakul át kutyabarát 
családi játszótérré, és rövidesen megkezdődik a Haller park át-
fogó rekonstrukciója is.

 

– Drágám, légy nyugodt, Ferike és édesapád is remekül 
érzi magát a felújított játszótéren!

Játszótér
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Magasra tette  
a lécet a megújult Napfény ovi
Duplájára nőtt épület, új tornaterem és a kerület talán legszebb játszóudvara fogadta a Napfény Óvoda évnyitójára 
érkező gyerekeket, akik nem győztek csodálkozni a megszámlálhatatlan változás láttán. Az önkormányzat óvodafejlesz-
tési programja során bővítettek egy csoportszobát, a kertbe pedig új játékokat, árnyékolókat, műfüvet és eséstompító 
öntöttgumi-burkolatot telepítettek.

Az önkormányzat nemcsak az átadást ün-
nepelte meg a József Attila-lakótelepi in-
tézményben, hanem hivatalos évnyitóját 
is itt tartotta meg. Dukai 
Miklós, a Belügyminisz-
térium helyettes állam-
titkára köszöntőjében 
arról beszélt, az „Önkor-
mányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések tá-
mogatása 2017” címmel 
kiírt pályázaton 454 hely-
hatóság  – köztük a IX. 
kerületi is – összesen 7,4 
milliárd forintot nyert el. 
Az összeget utak, hidak, 
járdák felújítására, vagy 
óvodafejlesztésre, kis 
értékű sportberuházásra 
használhatják. A politikus 
kijelentette, örömmel lát-
ja, hogy az önkormányza-
tok elkötelezettek abban, 
hogy az infrastrukturális beruházások mel-
lett a közösségeket is fejlesszék.

Bácskai János polgármester szerint az óvo-
dák és bölcsődék megújítása, a férőhelyek 
bővítése a jövőben is elsődleges feladat lesz, 
hiszen növekszik a lakosságszám Ferencvá-
rosban. – Egyre több a gyermek, és nem csak 

a József Attila-lakótelepen. A Vágóhíd utca 
környékén például 5000 lakás épülhet meg, 
ezért a mi dolgunk belefogni az óvodaépí-

tésbe – jelentette ki a kerület vezetője, majd 
megköszönte a minisztériumnak a pályáza-
ti támogatást, ami megadta a kezdőlökést 
Ferencváros óvodafejlesztési projektjéhez. 

– Az összesen mintegy 160 millió forint 
összegű munkálatok első ütemében az erede-
tileg földszintes létesítményre egy új szintet 

húztak fel, az akadálymentesített emeleten 
kapott helyett a méretes tornaszoba szer-
tárral és kiszolgálóhelyiségeivel együtt.  

Az építkezés során a föld-
szinti fél csoportszobát 
kibővítették szabványos 
egésszé, amely új fürdő-
szobát, átadót és öltözőt 
is kapott. Ez lehetővé 
teszi, hogy mostantól 
több gyermeket lehet 
felvenni – számolt be  
a fejlesztés előnyeiről 
Malomhegyi-Futó Szil-
via, a Felújítási Iroda 
csoportvezetője. A lé-
tesítmény elé lamellás 
napvédő falat emeltek, 
amely a nyári kánikula 
idején megakadályozza 
a helyiségek felforróso-
dását. A szomszédos ön-
kormányzati telekvég le-

csippentésének köszönhetően területében is 
megnövekedett kertben az ovi mind a négy 
csoportja egyszerre tölthet időt. Az udvar 
egyik sarkában pedig „mezítlábas játszó-
teret” is kialakítottak, ahol a kicsik kavicso-
kon, faháncson és más felületeken lépkedve 
játékosan tanulhatnak.       T. D.

Tájékoztató a Ferencvárosi Internet Támogatásról
Ferencváros Önkormányzata ez évtől bevezette a Ferencvárosi 
Internet Támogatást. A polgármester kérelemre internethaszná-
latidíj-támogatást állapít meg annak a IX. kerületben lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező és itt életvitelszerűen élő 
személynek, aki tárgyévben tölti be 14. életévét, 24. életévét 
azonban még nem töltötte be. 

A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától álla-
pítható meg, de legkorábban szeptember 1. napjától január 31. 
napjáig a tanév első félévére, valamint február 1. napjától június 
30. napjáig a tanév második félévére szóló időtartamra. 

Az internettámogatás összege havonta 2000 forint, melynek 
folyósítása a tanulmányi félév időszakára egy összegben (postai 
úton vagy a kérelmező által megadott folyószámlára) történik.

Az ügy intézéséhez szükséges kötelezően benyújtandó mel-
lékletek:

• kitöltött kérelemnyomtatvány
• iskolalátogatási igazolás

• IX. kerületi lakóhely igazolásául a támogatásra jogosult 
lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain 
vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról az alábbi útvo-
nalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/Humán-
szolgáltatási Iroda/Rendszeres Ellátási Csoport. 

A kérelem benyújtható postai úton, valamint személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 14., Lenhossék 
u. 24–28., Toronyház u. 3/B,  Ecseri út 19. 

További információ kérhető:
• személyesen a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 

24–28.), ügyfélfogadás: hétfő: 08.00–17.30, kedd, szerda, 
csütörtök: 08.00–16.00, péntek 08.00–13.00

• a 06/1/215-1077/459-es és 465-ös telefonszámon
• a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
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Megszépült az óvodakert
Látványos felújítás történt a Thaly Kálmán utca 19. szám alatti Csicsergő Óvodában a nyári szünet alatt: önkormány-
zati forrásból teljes egészében megújult az intézmény játszóudvara. A gyerekek szeptember 2-án vehették birtokba  
a piknikasztalokkal, napvitorlás homokozókkal, műfűves labdapályával és párakapuval gazdagodott kertet,  
ami láthatóan azonnal elnyerte a tetszésüket. 

Ferencváros Önkormányzata évek óta nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy segítse a kerü-
letben élő családokat, ennek érdekében kü-
lön fedezetet biztosít a gyerekek nevelését 
szolgáló intézmények felújítására, korszerű-
sítésére. – Az önkormányzat felelős gazdál-
kodásának köszönhetően folyamatosan nő 
az óvodák fejlesztésére fordítható összeg. 
Míg tavaly 250, addig idén már 300 millió 
forint áll rendelkezésre erre a célra – mondta 
Bácskai János az óvoda megújult kertjének 
bejárásán. A polgármester nem érkezett üres 
kézzel, a látogatás alkalmával minden óvo-
dás kapott egy ajándékcsomagot. 

A korszerűsítési munkálatok során ki-
cserélték az udvar burkolatát: a napvitorlás 
homokozók köré, illetve a szomszédos böl-
csődéből is megközelíthető labdapályára 
műfű került, míg két nagyobb placcot ter-
mészetes gyeppel borítottak be. Közleke-
désre térkőből ösvényeket alakítottak ki, 
amelyeken a gyerekek akár biciklizhetnek 
is. A játszóeszközöket színes, ütéscsillapító 
gumiburkolattal vették körbe, így a jövőben 
elkerülhetők lesznek a komolyabb sérüléssel 
járó balesetek. A beruházás több mint 27 
millió forintból valósult meg.  

SZ. D.

Hiány nincs, fejlődés van 
Nincs olyan óvoda Ferencvárosban, 
amelyet ne érintett volna valamilyen 
felújítás vagy fejlesztés az elmúlt 
években – nyilatkozta lapunknak 
Zombory Miklós óvodai ellátásért 
felelős alpolgármester, aki arról  
is beszámolt, hogy se férőhely-, se 
pedagógushiány nincs a kerületben.

• Hány gyermeket érint az óvodai ellá-
tás a IX. kerületben, és van-e elegendő 
férőhely? 

Az előző nevelési évben az önkormányzat 
által fenntartott kilenc óvodában biztosított 
férőhelyek száma közel 1500 volt, a beíratott 
gyerekeké pedig valamivel több mint 1200. 
A kicsik óvodai elhelyezése tehát megoldott, 
sőt, viszonylag nagy tartalékkerettel ren-
delkezünk. 
• Ferencvárosban az önkormányzat kü-

lön forrást biztosít az óvodák, oktatási, 
szociális és kulturális intézmények fel-
újítására. Mi fért bele ebbe a keretbe 
az elmúlt néhány évben? 

Örömmel mondhatom, hogy nincs olyan 
óvoda kerületünkben, amelyet ne érintett 

volna valamilyen felújítás ebben a ciklus-
ban. Van olyan intézmény, amelyik kül-
ső homlokzati vagy lapostető-szigetelést 
kapott, van, amelyiknek elavult nyílászá-
róit cseréltük ki. Meghatározó jelentősége 
azonban a játszóudvar-felújításoknak volt 
és van. Ezek célja az, hogy minél nagyobb 
teret biztosítsunk a gyermekek szabad le-
vegőn történő játékához. A fejlesztések pe-
dig mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy  
a gyermekek neveléséhez szükséges fel-
tételek színvonala folyamatosan javuljon, 
ezzel együtt a kerület minél vonzóbbá váljon  
a fiatal családok számára. 
• Hogyan érinti a kerületet az orszá-

gosan jelentkező óvodapedagógus-
hiány? 

Szerencsére időben kezelni tudtuk a prob-
lémát, és megnyugtató megoldást találtunk. 
Olyannyira, hogy több 
esetben azt halljuk 
vissza más kerületek-
ből, hogy Ferencváros 
elszívja a munkaerőt.  
A szakemberek meg-
tartásában nagy sze-
repet játszott, hogy a 
képviselő-testület dön-
tése értelmében 2018 
szeptembere óta min-
den, az önkormányzat 
által fenntartott óvodá-
ban dolgozó pedagógus 
havi bruttó 45 ezer fo-
rint többletjavadalma-
zásban részesül. 

• A legutóbbi testületi ülésen szóba ke-
rült, hogy még idén légtisztító beren-
dezésekkel látnák el az óvodákat. Erre 
miért van szükség? 

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy  
a kerületben élő gyerekek egészséges kör-
nyezetben nevelkedhessenek. Nemcsak  
a szabad levegőn töltött időhöz kell megte-
remtenünk a megfelelő feltételeket, hanem az 
óvodai épületeken belül, a csoportszobákban 
is, hiszen a gyermekek idejük nagy részét 
mégis csak ott töltik. Ezért vetődött fel a cso-
portszobák levegőtisztításának lehetősége.  
A pollenek, spórák, egyéb allergének, vala-
mint vírusok és baktériumok eltávolítására 
alkalmas készülékek üzemeltetése évente 
összesen 60 óvodai csoportban több mint 
1200 gyermek egészségére hathat kedve-
zően. 

Zombory Miklós, Dukai Miklós és Bácskai János a Napfény Óvodában



FERENCVÁROS6 KULTÚRA 

Koncertekkel és borozással  
indult az ősz Ferencvárosban
A Bakáts Feszt szeptember első hétvégéjén humorral, borral, gyerekprogramokkal, könnyű- és komolyzenei koncer-
tekkel indította az őszi fesztiválszezont. A rendezvény három napja alatt 10 helyszínen közel 60 programmal várták a 
látogatókat, akik olyan sztárfellépőkkel tölthették estéiket, mint Marko Markovic vagy a Budapest Bár.

Igencsak megváltozott negyedik születés-
napjára Ferencváros legnagyobb kultu-
rális eseménye, amely az évek során Bu-
dapest egyik kiemelkedő összművészeti 
fesztiváljává nőtte ki magát. A téren zajló 
munkálatok miatt tavaly a Ráday utcába 
költöztetett rendezvény idén hazatérhetett  
a Bakáts térre, ahol a felújított Assisi Szent 
Ferenc-templom teljes pompájában nyűgöz-
te le a látogatókat. Mivel az évtizedek óta 
nem működő toronyóra mostantól újra jár, 
az ódon időmérőt választották a fesztivál 
szimbólumának, amely nemcsak a plaká-
tokról és programfüzetekről köszönt vissza, 
hanem a templom melletti fák lombjaira is 
kivetítették a motívumot. 

– Míg korábban a publikum épített lelátó-
ról figyelhette a produkciókat, idén nyitott 
ülősoros, napernyős, babzsákos nézőteret 
álmodtunk a térre – mesélt az újdonságokról 
Hantos-Jarábik Klára, az FMK igazgató-
ja. Így a nézők könnyebben mozoghattak  
a rendezvény területén, és sokkal otthono-
sabb, részben árnyékos helyekről élvezhet-
ték az előadásokat. Újításként minden kon-
certet ingyen hallgathatott meg a közönség, 
amely ezúttal a nagyszínpad üresjáratai alatt 
a futurisztikus Gömbszínpad műsorát is él-
vezhette. 

A nyitónap estéjén Bácskai János polgár-
mester köszöntötte a közönséget, és örömét 
fejezte ki, hogy a határon túli testvértelepü-
lések küldöttségei is ellátogattak a fesztivál-
ra. A kárpátaljai Beregszász, a székelyföldi 
Sepsiszentgyörgy, a felvidéki Királyhelmec 
és a délvidéki Magyarkanizsa delegációi 
nem csupán nézőkként, 
de fellépőkként is részt 
vettek a rendezvényen. 
A Kálvin-udvarban pél-
dául Vidnyánszky Attila 
rendezésében a Bereg-
szászi Illyés Gyula Ma-
gyar Nemzeti Színház 
társulata adta elő Csehov 
Egyfelvonásos komédiák 
című darabját. 

Délelőtt és kora dél-
után izgalmas gyerek-
programokkal szórakoz-
tatták a családosokat, a 
sziesztaidő után pedig 
táncegyüttesek rázták 
fel a nagyérdeműt, hogy 

aztán átadják a helyet a műfaji kalandozásra 
csalogató koncerteknek. Ekkorra már ál-
landó volt a nyüzsgés a téren, az ismertebb 
előadók fellépései végig telt házzal folytak. 
Az eseményen jól megfért egymás mellett 
Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint dzsessz-
koncertje, a MÁV Szimfonikusok Mendels-
sohn-estje, valamint a Queen és az ABBA 
emlékzenekarok produkciója. A délutáni 
zenei kavalkádot Sándor György humoralis-
ta sodró lendületű eszmefuttatása szakította 
meg, a következő napon pedig Laár András 
abszurd humorbombái edzették a rekesz-

izmokat, miközben azt próbálta definiálni, 
hogy mi is az a hülyeség.

A Bakáts Feszt a Bakáts téren túl is ren-
geteg programot kínált: az érdeklődők Fra-
di-közönségtalálkozón, helytörténeti sétá-
kon, filmvetítéseken, kézműves és kreatív 
foglalkozásokon is részt vehettek. Mind-
három napot a Kálvin-udvarban tartott szín-
házi bemutató zárta. A fesztivál ideje alatt  
a legtöbben ezúttal is a Borutcában szeret-
tek időzni, hiszen az FMK igazi mediterrán 
hangulatot teremtett a lezárt Bakáts utcában. 
Az ország legjobb borvidékeiről érkező ter-

melők kitelepülését  
 HelloWoodtól ren-
delt egyedi dizájn fa-
házak, -székek, -asz-
talok és leandersorok 
díszítették. 

A számos program 
közül idén is a fény-
installációk kísérte 
nagy koncertek von-
zották a legtöbbeket. 
Az első nap a Kos-
suth- és Liszt-díjas 
Muzsikás Együttes 
lépett fel, szombaton 
pedig Boban Marko-
vic fia, Marko Mar-
kovic húzta a balkáni 

fotó: Andréka Ágoston/AND STUDIO
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Rocktörténeti időutazás
A nagy sikerű Bakáts Feszt kezdőnapján nyílt meg a Rock- 
múzeum gazdag tárgyi anyagából összeválogatott, Rock-
történeti Időutazás című vendégkiállítás a Mester Galéria 
és Közösségi Térben.

Az eseményen Kállay Gáborné 
alpolgármester felelevenítette 
tinédzseréveinek emlékeit, ami-
kor minden fiatal a nagy generá-
ció „szentháromsága”: az Illés–
Metró–Omega koncertjeire járt, 
lemezeik kézről kézre vándorol-
tak. Mint elmondta, a tárlatnak 
jobb helyet nem is lehetett volna 
találni, hiszen a két éve átadott 
ifjúsági közösségi tér a mai nem-
zedéknek adhat ízelítőt szüleik 
fiatalságának életérzéséből. 

A tárlatot Vincze Angéla, a ga-
léria művészeti vezetője és Zse-

lencz László nyitotta meg, aki 
legendás zenekarok (EDDA, P. 
Box, Dinamit) basszusgitárosa-
ként élte meg a rockzene hazai 
aranykorát. „Zsöci”, aki három 
évtizedig dolgozott a ferenc-
városi Dési Huber Művelődési 
Házban, jelenleg is aktív, a ze-
nélés mellett a Rockmúzeum 
tárlatvezetője. A zenész felbe-
csülhetetlen értékű basszusgitár-
jaival és az Edda együttes első 
nagy korszakából való arany- és 
platinalemezekkel járult hozzá 
a tárlat anyagához, valamint le-

gendás Edda-dalok akusztikus 
verziójával emelte a megnyitó 
hangulatát.

A kiállításon a magyar köny-
nyűzene történetének relikviái: 
korabeli plakátok, fotók, leme-

zek, fellépőruhák és hangszerek 
mellett a honi hangszergyártás 
érdekes darabjai, valamint rádió- 
és színpadtechnikai kuriózumok 
tekinthetők meg szeptember 13-
áig, a Mester utca 5. szám alatt. 

talpalávalót tekintélyes létszámú rezesbandá-
jával. A rendezvényt vasárnap este a Budapest 
Bár koncertje zárta. Az együttes az utóbbi évek 
legérdekesebb zenei vállalkozása, amely a ma-
gyar rockzene kultikus alakjait gyűjtötte össze, 
hogy filmslágereket, kuplékat, táncdalokat és 
más ismert melódiákat dolgozzanak fel mívesen 
hangszerelt cigányzene kíséretében.

A Bakáts Feszt idén először ökotudatos fesz-
tiválként aposztrofálta magát. A környezettuda-
tos hozzáállást ökoszemléletű vendéglátócégek 
és árusok jelenlétén lehetett tetten érni, melyek 
kukoricakeményítőből készült újrahasznosítható 
poharakban és visszaváltható üvegpoharakban 
szolgálták fel az italokat. A Csíki Család Kéz-
műves Műhelye pedig helyben végezte az újra-
hasznosítást: a kidobásra szánt molinókból, régi 
FMK-s programfüzetekből ékszereket, táskákat, 
jegyzetfüzeteket készítettek. A társaság a rendez-
vény végére a Jaschik Álmos Művészeti Szak-
gimnázium diákjainak közreműködésével PET-
palackból épített térinstallációt.                   T. D.

INGYENES

PROGRAMOK

SZEPTEMBERI PROGRAMJAINK:SZEPTEMBERI PROGRAMJAINK:
09. 12. 20:00 / LIZA, A RÓKATÜNDÉR (KERTMOZI)   
09. 13. 20:00 / BITTNERSWEET AKUSZTIK GITÁRPOP
09. 13. 20:30 / SANSZ EGYÜTTES    
09. 14. 20:00 / URBÁN BENJAMIN
09. 15. 20:00 / BARABÁS LŐRINC QUARTET

09. 26. 20:00 / MOSZKVA TÉR (KERTMOZI)   
09. 27. 20:00 / SZALÓKY ÁGI SANZON EST
09. 28. 20:00 / BUDAPEST RAGTIME BAND   
09. 29. 20:00 / MUZSIKÁLÓ KŐBÁNYA ZENEKAR

  KÖVESS MINKET ONLINE IS!   ORCZYSUMMERCHILL

TALÁLKOZZUNK AZ NKE 
LUDOVIKA CAMPUSÁN, 

AZ ORCZY-TÓ 
PARTJÁN!

TALÁLKOZZUNK AZ NKE 
LUDOVIKA CAMPUSÁN, 

AZ ORCZY-TÓ 
PARTJÁN!
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Tájékoztató a Ferencvárosi Iskolakezdési és Oktatási Támogatásról
A képviselő-testület 2019 májusában döntött arról, hogy 
kibővíti a Ferencvárosi Iskolakezdési Támogatásra 
jogosultak körét, 2019. júniusi ülésén pedig megemelte 
a támogatás összegét. Ennek eredményeként már a két 
gyermeket nevelő családok is jogosultak a támogatásra, 
melynek összege gyermekenként 6000-ről 12 000 forintra 
emelkedett.

Ferencváros Önkormányzata a törvényes képviselő kérelmére 
évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatást nyújt:

• a gyermekét egyedül nevelő szülő 
• a két- vagy többgyermekes, illetve 
• a tartósan beteg gyermeket nevelő családok 

nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolák) IX. kerü-
letben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó 
tanulói részére. 
A kérelemhez csatolni kell az igénylő és a tanuló lakcímét igazoló 
hatósági igazolvány másolatát, valamint az oktatási intézmény által 
kiállított tanulói jogviszony igazolást a 2019/2020-as tanévről.

A kérelem tárgyév augusztus 15. napjától október 31. nap-
jáig nyújtható be! 

Ferencváros Önkormányzata továbbra is változatlan mértékben 
biztosítja a Ferencvárosi Oktatási Támogatást (tankönyvtámoga-
tás), melyet a jövőben egységes eljárásrend szerint a szülőnek, 
törvényes képviselőnek vagy a támogatásra jogosultnak kell igé-
nyelnie. Tankönyvtámogatást igényelni – az előző évektől eltérően 
– a 2019/2020-as tanévtől az egyházi és alapítványi fenntartású 
iskolában tanulók esetén is kérelem benyújtásával lehet.

A támogatást azon IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, nappali 
tagozatos tanulók igényelhetik, akik a Belső-Pesti Tankerületi 
Központ által a IX. kerületben működtetett, valamint Ferenc-
városban működő egyházi és alapítványi fenntartású köznevelési 
intézményben folytatják tanulmányaikat 10–12. évfolyamokon. 

A támogatás megállapításához az alábbi dokumentumok be-
nyújtása szükséges:

• a tanuló törvényes képviselője, illetve a támogatásra jogosult 
által kitöltött kérelemnyomtatvány 

• tankönyvek ellenértékének igazolásaként a tankönyvcso-
magról kiállított számla másolata

• tankönyvek ellenértékének kiegyenlítéséről szóló bizonylat 
másolata (készpénzes befizetés feladóvevénye, átutalással 
teljesített kiadás esetén a teljesítés igazolására vonatkozó 
bankszámlakivonat) 

• a támogatásra jogosult gyermek lakcímet igazoló hatósági 
igazolványának másolata

A támogatás mértéke a benyújtott kérelem mellékletét képező 
számlában foglalt összeg, de legfeljebb a 8/2015. (II.24.) számú 
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 1. számú melléklet szerint meghatározott 
maximális összeg:

évfolyam Ft/fő
10. évfolyamon 25 700
11. évfolyamon 24 000
12. évfolyamon 18 800

A kérelem benyújtásának határideje: 2019. október 31! 
A támogatási kérelmek benyújthatók:

• Humánszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálat:  
Lenhossék u. 24–28.

• Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Csoport:  
Bakáts tér 14.

• Ügyfélszolgálati Kirendeltség: Toronyház u. 3/B,  
Ecseri u. 19.

A támogatásokhoz tartozó formanyomtatvány átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatain, valamint elérhető a www.
ferencvaros.hu honlapon.
További információ kérhető:

• személyesen a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 
24–28.) ügyfélfogadás: hétfő: 08.00–17.30, kedd, szerda, 
csütörtök: 08.00–16.00, péntek 08.00–13.00

• a 06/1/215-1077/459-es és 465-ös telefonszámon 
• a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen 

Tájékoztató a Ferencvárosi Karácsonyi Támogatásról
A képviselő-testület 2019 júniusában döntött arról, hogy a kibővíti a Ferencvárosi Karácsonyi Támogatásra jogosul-
tak körét. Ennek eredményeként már a két gyermeket nevelő családok is jogosultak a támogatásra.

Ferencváros Önkormányzata kérelemre 
idén is karácsonyi támogatást nyújt a IX. 
kerületben lakóhellyel rendelkező és ott 
életvitelszerűen tartózkodó személy részé-
re, amennyiben családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg a 85 500 
forintot, valamint:
• nyugellátásban, rendszeres nyugdíjszerű 

ellátásban részesül, vagy
• tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket 

nevel, vagy
• két vagy több gyermeket nevelnek a 

családban, vagy
• időskorúak járadékában részesül, vagy

• egészségkárosodására tekintettel aktív 
korúak ellátásban részesül.

A kérelem tárgyév szeptember 15. nap-
jától november 30. napjáig nyújtható 
be!
A támogatási kérelmek benyújthatók:

• Humánszolgáltatási Iroda Ügyfél-
szolgálat: Lenhossék u. 24–28.

• Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszol-
gálati Csoport: Bakáts tér 14.

• Ügyfélszolgálati Kirendeltség: To-
ronyház u. 3/B, Ecseri u. 19.

A támogatásokhoz tartozó formanyomtat-
vány átvehető a Polgármesteri Hivatal ügy-

félszolgálatain, valamint elérhető a www.
ferencvaros.hu honlapon.

További információ kérhető:
• Személyesen a Humánszolgáltatási 

Irodán (Lenhossék u. 24–28.) Ügy-
félfogadás: hétfő: 08.00–17.30, kedd, 
szerda, csütörtök: 08.00–16.00, péntek 
08.00–13.00,

• a 06/1/215-1077/459-es és 465-ös te-
lefonszámon, 

• a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail 
címen 

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
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Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Város-
gazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes 
veszélyeshulladék-gyűjtési akciót hirdet 2019. szep-
tember 21-én, szombaton.
AZ AKCIÓ A SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ IDŐPONT-
BAN, 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 (Vendel utca felőli részen)
A háztartásban feleslegessé váló alábbi hulladékokat 
gyűjtjük:
• elem, akkumulátor, elektronikai hulladék, fénycső, vil-

lanykörte, festékpatron és -kazetta, lejárt szavatosságú 
gyógyszer, festék- vagy lakkhulladék, festékes, hígítós 
göngyöleg, rongy, használt sütőzsiradék, tisztítószer, 
dezodorosflakon, oldószer, ragasztómaradék, savak, 
lúgok, vegyes laborvegyszerek, növényvédő szerek, 
szigetelő anyagok, fáradt olaj, fagyálló, olajszűrő, 
autógumi, lökhárító, autó szélvédő.

A gyűjtést az FCC Magyarország Kft. szakemberei 
végzik. Ha ezek az anyagok a háztartási hulladékokkal 
együtt kerülnek a szeméttelepre vagy a lefolyóba, ko-
moly környezeti károkat okoznak. Környezetünk védel-
me érdekében kérjük, akciónkat minél nagyobb számban 
szíveskedjenek igénybe venni. 

AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG FERENCVÁROSI LAKO-
SOK SZÁMÁRA, HÁZTARTÁSI MENNYISÉG ÁT-
VÉTELÉRE VONATKOZIK!

A következő veszélyeshulladék-gyűjtés időpontja: 

2019. november 30., 
szombat 9–13 óra között

Járdatakarító gépet  
állított munkába az önkormányzat
Az Ecseri úti metrómegálló előtti téren tekintette meg Bácskai János polgármester és Sajó Ákos önkormányzati kép-
viselő az új, nagy teljesítményű járdatisztító munkagép tesztüzemét augusztus 27-én. A jármű segítségével a forgalmas 
gyalogosjárdák, vendéglátóhelyek, közterek aszfalt- és díszburkolatait tartják tisztán, ami immár rossz időjárási viszo-
nyok között is fenntartható lesz.

– Az önkormányzat felelős gazdálkodása 
tette lehetővé, hogy a képviselő-testület 
májusban megszavazta a szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges pénzügyi ke-
retet. A döntést követően lebonyolítottuk 
a közbeszerzési eljárást, a kerület számos 
pontján bevethető járdatakarító gép pedig 
augusztus közepén megkezdte a próba-
üzemet. Ferencváros Önkormányzata a 
tél eleji fagyok beálltáig tervezi az eszköz 
használatát, amely tavasztól újra munkába 
áll majd – közölte a helyszínen Bácskai 
János, Ferencváros polgármestere, aki 
azt is elmondta, amennyiben a szerkezet beváltja a hozzá fűzött 
reményeket, a kerület további járdatakarító gépeket is hadrendbe 
állít majd.

Mostantól a hét 7 napján lehet találkozni 
a járdatakarító géppel, amely Belső- és 
Középső-Ferencváros, valamint a Jó-
zsef Attila-lakótelep és a MÁV-Aszódi 
telep nagy terheltségű köztéri burkola-
tainak tisztántartásában nyújt segítséget.  
A jármű által alkalmazott speciális, ned-
ves technológia lehetővé teszi a hatékony, 
pormentes tisztítást, illetve megkönnyíti  
a kézi takarítást, együttműködve a köz-
terek tisztántartását végző FESZOFE 
Kft.-vel. 

Az augusztus elején elindított, 150 fe-
rencvárosi lakóház előtti heti kétszeri járdamosási program után a 
IX. kerületi önkormányzat egy újabb kezdeményezéssel járul hozzá 
a zöld és tiszta Ferencváros fenntartásához.  (forrás: ferencvaros.hu)

FELHÍVÁS
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Tizenöt év után újra Európában a Fradi!
A Ferencváros labdarúgócsapata az Üllői úton egy rendkívül izgalmas mérkőzésen 4-2-re legyőzte a litván FK 
Sūduva együttesét, ezzel kiharcolta az Európa-liga csoportkörébe jutást. Így másfél évtized után ismét nemzetközi 
kupameccseket játszhat ősszel.

Az idegenbeli 0-0 után hazai pályán győznie kellett a Fradinak 
ahhoz, hogy elérje a nagy célt, az Európa-liga csoportkörébe 
jutást. A B-közép egy hatalmas transzparensen ezúttal is kiadta  
a jelszót: Feladni soha! A lelátón több mint 18 500 szurkoló bí-
zott abban, hogy az FTC sikerrel veszi az utolsó akadályt, és lesz 
miért izgulni ősszel is.

A sokak által várt kezdeti rohamok elmaradtak, sőt, a 11. percben 
a litvánok megszerezték a vezetést is: Heister és Dvali passzolga-
tott feleslegesen a tizenhatosnál, majd utóbbi labdáját elcsípte a 
vendégek egyik támadója, 13 méteres lövése megpattant Blazicon, 
és az elvetődő Dibusz mellett a bal sarokban landolt. Ment előre a 
Fradi, ám komoly helyzete nem volt. A 35. percben Tokmac átadá-
sával Boli lépett ki, eltolta a lab-
dát a kapus mellett, aki elütöt-
te a támadót. A büntetőt Varga 
Roland lőtte a kapu közepébe. 
Csapatunk lendületben maradt, 
és a hosszabbítás pillanataiban 
előnybe került. Zubkov jobbról, 
laposan középre passzolt, Boli 
pedig a védőjét megelőzve az 
ötösről, szép mozdulattal a túlsó 
kapufára pörgette a labdát, ami 
onnan a hálóba gurult.

Ezzel már a Ferencváros állt 
továbbjutásra, próbálkozott is  
a Sūduva, a második félidő ele-
jén Dibusz védett nagyot. Negyedóra telt el, amikor Zubkov 18–20 
méterről ballal tekert kapura, a labda a felső lécről pattant az alap-
vonalon túlra. Három perccel később egy jobb oldali beadásnál 
a vendégek bosnyák csatára megelőzte Blazicot, és két méterről 
a bal alsó sarokba lőtt. Szerencsére nem sokáig bosszankodtak a 
nézők, Sigér passzolt Tokmachoz, aki néhány lépés után 21 méter-
ről kilőtte a jobb alsó sarkot. Nőhetett volna a különbség, ám Boli 
két lövése is elakadt a kapusban, Zubkov pedig az üresen tátongó 
bal sarok mellé fejelt. A ráadás elején Szihnyevics emelt a léc fölé 
nagy helyzetből. A 94. percben Zubkov tört előre, és bár kevéssel 

a 16-os vonala előtt buktatták, újabb büntetőt kaptunk. Szihnye-
vics középre lőtte, de a vendégek kapusa csak beleérni tudott.

A lefújás után hatalmas ünneplésben részesítette a közönség 
a csapatot. Győzelmével a Fradi 2004 után jutott el ismét egy 
nemzetközi kupasorozat csoportkörébe. Akkor szintén a Baj-
nokok Ligájából indulva került az UEFA-kupa ezen szakaszába  
az FTC. A Puskás Ferenc Stadionban 1-1-et játszott a Feyenoord-
dal, 2-1-re kikapott a Baseltől, idegenben 2-0-ra a Schalkétől, 
majd a végén 1-0-ra nyert Skóciában a Hearts vendégeként. Az 
öt gárdából három léphetett tovább, a Ferencváros négy ponttal 
a negyedik helyen végzett.
A mostani sorsoláson a Fradit az úgynevezett UEFA-együttha-

tók alapján a negyedik „kalapba” 
osztották, így mire az abban lévő 
golyókat húzták ki, már tudni 
lehetett, milyen a „választék”.  
A tizenkét csoport közül a zöld-
fehérek a H jelűbe kerültek az 
orosz CSZKA Moszkva, a bolgár 
Ludogorec – amelyet a BL-ből 
július közepén kettős győzelem-
mel vert ki az FTC – és a spanyol 
Espanyol mellé. Néhány órával 
később a pontos menetrend is is-
mertté vált.
A nyitányon Barcelonába utazik 
Szerhij Rebrov együttese, szep-

tember 19-én 21 órakor a La Ligában hetedikként végző Espanyol 
vendége lesz. Október 3-án 18.55-kor a Ludogorecet fogadja  
a Fradi az Üllői úton, majd 24-én, szintén 18.55-kor a Premjer-
Ligában negyedik CSZKA Moszkvához látogatnak a zöld-fehérek. 
Az orosz gárda november 7-én 21 órakor lép pályára a Groupama 
Arénában, míg 28-án 18.55-kor az Espanyollal csap össze itt az 
FTC. Az utolsó fordulót december 12-én játsszák, 21 órakor Razg-
radban a Ludogoreccel mérkőzik meg a Ferencváros.   

M. S.

Szuper zöld-fehérek
Számos ferencvárosi sportoló állt rajthoz az atlétikai Szuperliga döntőjében. A zuglói Lantos 
Mihály Sportközpontban jól szerepeltek a zöld-fehérek, tíz érmet szereztek, négyszer a dobogó 
legmagasabb fokára állhattak fel az eredményhirdetésen.

Az FTC versenyzői közül a „legszuperebb” teljesítményt Szabó 
László nyújtotta. A 28 esztendős atléta négy számban indult, és négy 
éremmel gyarapította tekintélyes gyűjteményét. Hárompróbában 
155 pontos előnnyel végzett az első helyen úgy, hogy 100 m-en és 
magasugrásban is a legjobb volt. Távolugrásban szintén magabiz-
tosan utasította maga mögé a mezőnyt. A sprint futószámok közül 
100 m-en bronz-, 200 m-en pedig ezüstérmet szerzett.

Diszkoszvetésben Huszák János repítette a legmesszebbre a szert, 
első és negyedik dobásával hajszálra azonos távolságra; érdekes-
ség, hogy legyőzte edzőjét, az olimpiai ezüstérmes Kővágó Zoltánt 
is. A negyedik ferencvárosi arany Galambos Tibor nevéhez fűző-
dik, aki a döntőben az első sorozattól kezdve az élen állt, és közel 

fél métert vert a második helyezettre.  
A Fradi rutinos atlétája távolugrásban 
Szabó mögött lett ezüstérmes.

Sérülése után ismét versenyzett a kö-
zéptávfutó Kazi Tamás. Előbb az 1500, 
majd a 800 m-es síkfutásban ért má-
sodikként célba 24, illetve 28 század-
másodperces hátránnyal. A 200 m-es 
gátfutásban Varga Dániel a harmadik 
helyen végzett. Az érmek mellett jó 
néhány értékes helyezést is szereztek 
az FTC sportolói.              (m) Galambos Tibor
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Nem velünk volt a kapuvas
A magyar jégkorongbajnokságot huszonkét év után megnyerő Ferenc-
város és az EBEL-ben szereplő, az idei Magyar Kupát elhódító Fehér-
vár AV19 csapott össze a 2019-es Szuperkupáért a Tüskecsarnokban.  
A Fradi nagy küzdelemre késztette ellenfelét, és kevés hiányzott  
a bravúrhoz.

A fehérvári jégkorongegyüttes 2007 óta 
játszik az osztrák alapú bajnokságban, az 
EBEL-ben, és 2012-től nem vesz részt  
a magyar sorozatban (2015-től lényegében 
a második csapata szerepel Titánok néven). 
Ha a Magyar Kupa utolsó fázisában pályára 
lépnek, többnyire a komplett csapatukkal 
teszik, ahogy idén is. A döntőben legyőzték 
a MAC Újbudát, így a bajnok és a kupa-
győztes csatájában a Fehérvár AV19 volt  
a Ferencváros ellenfele.

A zöld-fehéreknél hat, a fehérváriaknál 
tizenegy (plusz a magyar állampolgársággal 
is rendelkező Sarauer) légiós korcsolyázott  
a jégen. A 4. percben emberelőnyből szerzett 
vezetést riválisunk, majd nyolc minutummal 

később újra Arany Gergely kapu-
jába került a korong. A második 
harmadból csupán 44 másodperc 
telt el, amikor harmadszor is be-
találtak a fehérváriak.  

A Fradi azonban nem adta fel, és a já-
tékrész közepén bő másfél perc alatt Kul-
mala két góljával felzárkózott csapatunk.  
A harmadik harmadot emberelőnyös találat-
tal kezdte a Fehérvár AV19. Változatlanul 
komoly küzdelem folyt a pályán, és egyre 
inkább a zöld-fehérek akarata érvényesült. 
Ennek meg is lett az eredménye, öt perc-
cel a vége előtt Rantanen távoli bombájá-
val ismét egy gólra csökkent a hátrányunk.  
A hajrát nagyon megnyomta az FTC,  

az utolsó minutumban kapus nélkül játszott, 
de maradt a 4-3.

Fodor Szabolcs vezetőedző egyrészt örült 
a szoros eredménynek és gárdája lelkes, alá-
zatos játékának, másrészt bosszankodott, 
mert kanadai kapusának bravúrjai mellett 
ötször a kapuvas mentette meg a Fehérvárt.

Az Erste Liga (és a magyar bajnokság)  
a héten kezdődik, a Ferencváros 13-án, pén-
teken 18 órakor a Gyergyói HK-t fogadja a 
Pesterzsébeti Jégcsarnokban, majd hétfőn 
az örök vetélytárs Újpesthez látogat.    (MS)

Hét versenyen hét érem
Szenzációs teljesítményt nyújtott a torna országos bajnokságon Ryan Sheppard, a Ferencváros sportolója. A 23 éves 
tornász három arany-, két-két ezüst- és bronzérmet szerzett a sportág legjelentősebb hazai versenyén.

A Központi Tornacsarnokban 
megrendezett ob első napján a 
hat szer selejtezője és az egyé-
ni összetett döntője zajlott le. 
Két ferencvárosi tornász, Babos 
Ádám és a magyar–amerikai 
kettős állampolgárságú Ryan 
Sheppard mutatta be gyakor-
latait.

A sokszoros bajnok Babos 
számára nem tartott sokáig a 
viadal, a korlátról történő le-
érkezése rosszul sikerült, és 
megsérült a térde – ugyanaz, 
amellyel már korábban is bajló-
dott. Sheppard viszont végig jó 
formában tornázott, négy sze-
ren is ő kapta a legmagasabb 
pontszámot, és nagy fölénnyel 

nyerte meg az egyéni összetett 
fináléját.

Másnap három szeren mér-
ték össze tudásukat a legjobb 
hazai tornászok. Ryan mind-
háromban érdekelt volt, ezek 
közül gyűrűn aranyérmes lett, 
míg talajon és lólengésben 
egyaránt a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel.

Az országos bajnokság zá-
rónapján ismét három finálét 
rendeztek, Sheppard ezúttal is 
három éremmel gyarapította 
kollekcióját. Korláton ő kap-
ta a legtöbb pontot a bíróktól, 
ugrásban és nyújtón pedig a 
második helyen végzett.               

(ms)

Trófeák tárlata
Rendkívül sikeres volt a Ferencváros csapatai szá-
mára az elmúlt egy esztendő. A zöld-fehérek férfi 
labdarúgói megnyerték a klub 30. bajnoki címét, a 
hölgyek harmadszor lettek elsők a bajnokságban és 
zsinórban ötödször hódították el a Magyar Kupát. 
A férfi vízilabdázók szó szerint taroltak: a legjob-
bak voltak az OB I-ben, a Magyar Kupában, meg-
nyerték a Magyar Szuperkupát, hatalmas bravúrral 
győztek a Bajnokok Ligájában, és hazahozták az 
Európai Szuperkupát is. 

A jégkorongozók az élen végeztek az Erste Liga 
alapszakaszában, ezzel párhuzamosan 22 év után 
újra bajnokságot nyertek, majd az Erste Liga dön-
tőjében sem tudták őket megállítani.

A gárdáink által elnyert tizenegy trófeát együtt 
lehet megtekinteni a Fradi Múzeum Aranyév című 
kiállításán. A szeptember elején nyílt tárlat az év 
végéig várja a győzelmekért járó kupákra kíván-
csi szurkolókat.

Ryan Sheppard
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Helytörténeti 
kvíz
E heti kvízünk kérdéseit a Ba-
káts Feszten bemutatott Rejtett 
Ferencváros című kötetből sze-
mezgettük. A helyes válaszokat 
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot és 
egy párosbelépőt sorsolunk ki a 
Művészetek Palotájában szeptem-
ber 25-én megrendezendő Három 
Bartók című hangversenyre.

1. Az 1838-as árvízben Ferencváros 
529 épületéből számos összedőlt. Pon-
tosan hány?

A) 280 
B) 341 
C) 438

2. Melyik volt Budapest legnagyobb 
gőzmalma az 1870-es években?

A) Concordia 
B) Gizella 
C) Hungária

3. Hány esztendeje működik változat-
lan helyen, az Üllői út 9. alatt  
a „csilláros”?

A) 49 
B) 53 
C) 65

4. A József Attila-lakótelep első épülete 
a Dési Huber utca 18. volt. Mikor 
adták át? 

A) 1951. június 15. 
B) 1959. június 15. 
C) 1966. június 15.

5. A Szent László Kórház jellegzetes 
pavilonsora adja a hátteret Bereményi 
Géza Eldorádó című filmjének egyik 
jelenetéhez. Ki a mozi főszereplője?

A) Cseh Tamás 
B) Eperjes Károly 
C) Kern András

6. A Ferencvárosi pályaudvar a szó 
szoros értelmében megkerülhetetlen 
a hazai átmenő teherforgalomban. 
Az ország kelet-nyugati vasúti for-
galmának hány százaléka halad át 
rajta?

A) 60 
B) 75 
C) 90

A Nemzeti Filharmonikusok Zenekar felajánlásának kö-
szönhetően kvízünk nyertese – a szokásos Ferencváros-
ajándékcsomag mellett – ez alkalommal két jegyet is nyer  
a Művészetek Palotájában 2019. szeptember 25-én tartandó Há-
rom Bartók című hangversenyre! 

Előző lapszámunk nyertese: Schinzel Hel-
ga. Gratulálunk! Jutalma átvételével kap-

csolatban e-mailben értesítjük. 
A helyes megfejtés: 

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

Mit rejt Ferencváros?
Egy véletlen találkozás a polgármesterrel, sok és szerteágazó kutatómunka, 
valamint az önkormányzat támogatása kellett ahhoz, hogy megjelenhessen a 
Bakáts Feszten bemutatott Rejtett Ferencváros című új fényképes kiadvány.

Lugosi „Lugo” László fotográfus, művészeti szakíró neve elsősorban azok számára lehet 
ismerős, akik érdeklődnek a Budapest épületeiről, építészeti értékeiről készített művészi 
felvételek iránt. Lugosi albumot szerkesztett a 19. század legendás fővárosi fényképésze, 
Klösz György fotóiból, a Budapest 1900–2000 című kötet pedig kettejük azonos szem-
szögből, ám száz esztendő eltéréssel készült fekete-fehér képeit mutatja be.

A mintegy 60 fotót tartalmazó kiadványt Lugosi „Lugo” László és a kísérőszöveget író 
Winkelmayer Zoltán, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény munkatársa mutatta be. 
Aki fellapozza a könyvet, vágóhidat, pályaudvarokat, malmokat, lakótelepet, szobrokat, 
lakóházakat, valamint modern épületeket, irodaházakat és a Bálnát – az épülés és az el-
tűnés színtereit láthatja. 

– „Ferencvárosban sétálni térterápia” – idézte köszöntőjében kerületünk díszpolgárát, Dobai 
Péter írót Bácskai János. – Mit rejt a kötet, és mit rejt Ferencváros? – tette fel a kérdést 
a polgármester, hozzátéve: a könyv általi utazás bármikor folytatható, és valószínűleg  
a legtöbb olvasó számára több lesz az ismeretlen tény és részlet, mint az ismert. 

A fotóművész elmesélte: a kiadvány keletkezése egy véletlen Vágóhíd utcai találkozás-
nak köszönhető, ugyanis felvételkészítés közben az éppen ott tartózkodó polgármester 
megszólította, és munkája céljáról érdeklődött. A beszélgetésből hamar megszületett  
a közös projekt, a Ferencvárost bemutató kötet ötlete, amely anyagának összeállításában 
a Helytörténeti Gyűjtemény mellett a kerület főépítésze is részt vett. 

A képek melletti szövegek nemcsak történeti, statisztikai adatokat tartalmaznak, hanem 
személyes történeteket is mesélnek. A fényképész elmondta, címlapképnek egy zöld szí-
nű kaput keresett, végül a Polgármesteri Hivatal bejárati ajtajában és kilincsében találta 
meg a tökéletes fotóalanyt.

M. K.
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra! Észrevételeivel, javaslataival, kérdéseivel, ötleteivel keresse  
idősügyi munkatársainkat a +36/1/200-1223-as vagy 200-2284-es telefonszámon, illetve az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen.

Idősügyi programajánló
Gyógytorna

Szeptember 16., 23. (hétfő) 
11.00 óra – 1. csoport
Szeptember 11., 18., 25. 
(szerda) 11.00 óra – 2. csoport
FMK (Haller u. 27.)

Gyógytorna
Szeptember 11., 18., 25. 
(szerda) 11.00 óra
Dési Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub
Én táncolnék veled… 
Szeptember 11., 18., 25. 
(szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
Szeptember 11., 18., 25. 
(szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Vízitorna
Szeptember 13., 20. (péntek) 
16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda 
(Lobogó u. 1.)
Molnár Ferenc iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

Helytörténeti séta 
Ferencváros egykori 
főutcáján

Szeptember 11. (szerda) 
10.00 óra
Találkozó: Bakáts tér–Knézich 
utca sarok

Macska-  
és állatbarátok klubja

Szeptember 11. (szerda) 
17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti  
és kínai energiajóga

Szeptember 12., 19. 
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Orvosi előadás
Alvási algoritmus – Ébredjünk 
kipihenten!
Szeptember 12. (csütörtök) 
14.30 óra
Előadó: 
Angyalffy Éva alvásszakértő
Parajdi Sópince 
(Vámház krt. 11.)

Board Game Café – 
szeniortársasjáték-klub

Szeptember 17. (kedd) 
15.00 óra
Helyszín: Ferenc krt. 17., 
alagsor

Filmklub
A Menaságra repülj… (2017), 
dokumentumfilm
Szeptember 19. (csütörtök) 
15.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

Autómentes napi 
gyalogló túra 
Ferencvárosban

Szeptember 21. (szombat) 
14.30 óra
Találkozó: Duna-part, Bálna 
Terasz (Fővám tér 11–12.)
Érkezés: Autómentes napi ren-
dezvény a Napfény utcában
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 06/1/200-2284

Parádés Főzés  
Bartal Sándor séffel

Szeptember 23. (hétfő) 
10.00 óra
Menü: Illatos tárkonyos csirke-
raguleves, grillezett szűzérmék 
almapálinkás mártásban burgo-
nyakörettel
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Cukorbetegklub
Szeptember 24. (kedd) 
14.30 óra
FESZ, Dandár u. 28.

Helytörténeti séta: 
végig a Ráday utcán

Szeptember 25. (szerda) 
10.00 óra
Találkozó: Kálvin tér–Ráday 
utca sarok

Előzetes regisztrációhoz 
kötött képzések,  
tanfolyamok

Középhaladó angolnyelv-tan-
folyam (József Attila-lakótele-
pi Közösségi Ház): hétfőnként 

11.00 óra (szept. 16., 23., 30.) 

Haladó angolnyelv-tanfolyam 
(József Attila-lakótelepi Kö-
zösségi Ház): csütörtökönként 
11.00 óra (szept. 12., 19., 26.) 

Kezdő angolnyelv-tanfolyam 
(Borostyán Idősek Klubja): 
hétfőnként 14.00 óra (szeptem-
ber 16., 23., 30.)   

Középhaladó angolnyelv-tan-
folyam (Borostyán Idősek 
Klubja): keddenként 10.00 óra 
(szeptember 17., 24.)   

Haladó angolnyelv-tanfolyam 
(Borostyán Idősek Klubja): 
szerdánként 10.00 óra (szep-
tember 11., 18., 25.) 

Középhaladó németnyelv-tan-
folyam (FMK): keddenként 
8.30 óra (szeptember 17., 24.) 

Regisztrációhoz  
nem kötött  
klubfoglalkozások

Festőklub (Szerető Kezek Idő-
sek Klubja):  
keddenként 14.00 óra

Sakk-klub (FMK):  
keddenként 10.00 óra

Német társalgási klub (FMK): 
keddenként 10.00 óra 

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

Fitnesz 60+ (Lenhossék u. 
24–28., tornaterem): hétfőn-
ként 10.00 óra

Tájékoztató a Ferencvárosi 65+ Támogatással kapcsolatban
Ferencváros Önkormányzata ez évtől bevezette a Ferencvárosi 
65+ Támogatást, amely kérelemre az alábbi jogosultaknak adható:

- A IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és itt életvitelszerűen 
tartózkodó, a tárgyévben a 65. életévét betöltő, valamint a 65. 
életévnél idősebb személyeknek.

A kérelmek benyújtásának határideje 2019. október 1.!
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező lakcímét igazoló ható-

sági bizonyítványt (lakcímkártya vagy régi személyi igazolvány 
másolata). 

A támogatás összege személyenként egységesen 6000 forint, 
amely igény szerint folyószámlára történő utalással vagy postai 
úton kerül kifizetésre. A formanyomtatvány a Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálatain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu 

honlapról az alábbi útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető 
nyomtatványok/Humánszolgáltatási Iroda/Eseti támogatási Cso-
port. 

A kérelem benyújtható postai úton, valamint személyesen  
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 14., Len-
hossék u. 24–28., Toronyház u. 3/B,  Ecseri út 19. 
További információ kérhető:

• személyesen a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 
24–28.), ügyfélfogadás: hétfő: 08.00–17.30, kedd, szerda, 
csütörtök: 08.00–16.00, péntek 08.00–13.00,

• a 06/1/215-1077/459-es és 465-ös telefonszámon, 
• a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen 

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
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FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

LAÁR ANDRÁS 
– HOGYAN NE DÖGÖLJÜNK MEG?

Szeptember 12., csütörtök 19.00
Belépő: 2000 Ft (Jegyek csak online vásárolhatók!)
További információ: Jese Bettina, +36/30/834-2905

HUNGAROCON
Szeptember 14., szombat 10.00–19.00
Magyarország legnagyobb és legrégebbi, a tudományos
fantasztikum teljes egészét felölelő rendezvénye. Szórakoztató 
programok, tudományos előadások, ismeretterjesztő és kulturális 
előadások, képregénykiállítás, cosplay, díjátadók,
játékbemutatók, vásártér.
Belépő: 2000 Ft (gyerek), 2500 Ft (felnőtt), 5000 Ft (VIP)

SZŐLŐTERMESZTÉS METSZÉS NÉLKÜL?
Szeptember 17., kedd 16.00
Az ágaskordon tőke kialakítási módja
Dr. Babó Tivadar kertészmérnök vetítéssel egybekötött előadása
A belépés díjtalan!

VII. IFI FESZT
Szeptember 19., csütörtök 10.00–15.00
Ifjúsági Fesztivál és Extrém Sportnap
Helyszín: József Attila-lakótelep, Nyúldomb
Fővédnök: Bácskai János polgármester. Fellépők: Hungarian Rhap-
sody, Stolen Beat, valamint tehetséges ferencvárosi fiatalok. Prog-

ramok: extrém sportbemutatók, henna-, stencil- és molinófestés, 
mászófal, helikopter-szimulátor, extrém játékok, sportprogramok. 
A belépés díjtalan!

„NEM SIRATOM ÉN A MÚLTAT”

Szeptember 21., szombat 15.00
A Ferencvárosi Művészetkedvelők
Társaságának műsora. Belépő: 1500 Ft

STRÓFA TRIÓ VERS-ZENE KLUB

Szeptember 21., szombat 18.00
A Strófa Trió programjában a klasszikus és a kortárs irodalom
versei egyaránt megtalálhatók. Belépő: 800 Ft

FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY  

MENASÁGRA REPÜLJ…

Szeptember 19., csütörtök 15.00
Magyar dokumentumfilm, 2017. Rendező: Faragó Annamária

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI 2019. RÉSZEKÉNT

A PÁL UTCAI FIÚK NYOMÁBAN
Indulás: Kálvin tér – Kálvin-szobor
Érkezés: Füvészkert 
Regisztráció szükséges: ferencvarosiseta@gmail.com
Szeptember 21., szombat 10.00

A Károlyi-Almásy bérpalota bemutatása
(bejárat az Erkel utca 15. felől)
Szeptember 21., szombat 10.00–15.00 között óránkénti indulással

AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
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Tájékoztató a Ferencvárosi Diákbérlet Támogatásról
Ferencváros Önkormányzata ez évtől bevezette a Ferencvárosi 
Diákbérlet Támogatást. A polgármester kérelemre helyi utazási 
bérlettámogatást állapíthat meg a tanév idejére a IX. kerületben 
legalább 6 hónapja lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel ren-
delkező és itt életvitelszerűen élő, a gyermekvédelmi törvény 
szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
nappali tagozaton tanulók részére, akik iskolalátogatási kötele-
zettségüknek folyamatosan eleget tesznek és más jogcímen nem 
jogosultak helyi utazási kedvezmény igénybevételére.

A helyi utazási bérlettámogatás havi összege a közoktatásban 
tanulók részére vásárolható havi Budapest-bérlet teljes árával 
azonos összeg (2019. évben 3450 Ft). 

A jogosultság kezdete a kérelembenyújtás hónapjának első 
napja (amennyiben azt a szükséges igazolásokkal együtt adott 
hó 15-éig nyújtják be), vagy a kérelembenyújtást követő hó-
nap első napja (amennyiben azt az adott hónap 15. napja után 
nyújtják be).

A támogatás folyósítása (postai úton vagy az igénylő által 
megadott folyószámlára) az arra jogosult részére megvásárolt 
– tárgyhó 1-jétől érvényes – havi bérletszelvény tárgyhó 10-éig 
történő bemutatása után történik meg.

A helyi utazási bérlettámogatást az iskolalátogatási kötele-
zettség megszegése (10 órát meghaladó igazolatlan hiányzás) 
esetén, az arról való tudomásszerzés hónapjának végével meg 

kell szüntetni, újabb kérelem pedig két hónapon belül nem 
nyújtható be. Ismételt helyi utazási bérlettámogatás – egyéb 
feltételek fennállása mellett – csak akkor állapítható meg, ha a 
tanulónak a megszüntetést követően nincs igazolatlan hiányzása.

Az ügy intézéséhez szükséges kötelezően benyújtandó mel-
lékletek:

• kitöltött kérelemnyomtatvány
• érvényes diákigazolvány másolat
• IX. kerületi lakóhely igazolásául a támogatásra jogosult 

gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványának má-
solata

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról az alábbi 
útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/
Humánszolgáltatási Iroda/Rendszeres Ellátási Csoport. 

A kérelem benyújtható postai úton, valamint személyesen a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 14., Len-
hossék u. 24–28., Toronyház u. 3/B,  Ecseri út 19. 
További információ kérhető:

• személyesen a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 
24–28.), ügyfélfogadás: hétfő: 08.00–17.30, kedd, szerda, 
csütörtök: 08.00–16.00, péntek 08.00–13.00

• a 06/1/215-1077/459-es és 465-ös telefonszámon
• a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

HASZNOS
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Ferencvárosban forgatták: Toxikoma
Sorozatunk ötödik részében a Szabó Győző azonos című önéletrajzi írásán alapuló mozifilmről, a Toxikomáról lesz szó, 
amelyben Szabó Győzőt Molnár Áron, Csernus Imrét pedig Bányai Kelemen Barna alakítja. A film producere Illés 
Gabriella, valamint Herendi Gábor, aki az alkotás rendezője is. A stáb több budapesti helyszín mellett idén nyáron Fe-
rencvárosban, a Haller utcában és a Könyves Kálmán körúton is forgatott. A Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával 
készülő Toxikoma a tervek szerint 2020 novemberében kerül a mozikba. 

A produkció „a drogos alfahím” és az „Istent játszó pszichiáter” 
egymásnak feszüléséről és baráttá válásáról szól. Két „nagyvad” 
küzd meg egymással: mindketten erősek, lázadók, és hatalmas tel-
jesítménykényszer hajtja őket, 
nem fogadnak el mást, csak a 
sikert, a győzelmet. Minden 
másban viszont tökéletes el-
lentétei egymásnak.

– Szabó Győző Toxikoma 
című regénye különösen közel 
áll hozzám, hiszen a heroiniz-
musáról szóló személyes tör-
ténetében magam is érintett 
vagyok – mesélte Herendi 
Gábor. – A Valami Amerika 
forgatása előtt álltunk, amikor 
kiderült, hogy Zsámbéki Gá-
bor, a Katona József Színház 
akkori igazgatója ahhoz a fel-
tételhez kötötte Győző filmbeli 
szereplését, ha hajlandó alávetni magát egy elvonókúrának. Szemé-
lyesen konzultáltam Csernus Imrével, hogy Győző egy ilyen meg-
próbáltatás után vajon hogyan tud majd dolgozni. Ő megnyugtatott, 

hogy Győzőnek a munka egyenlő lesz a gyógyulással, nyugodtan 
bízzak benne. Így is tettem – emlékszik vissza a rendező, akit  
a regény feldolgozásában leginkább az egoharc bemutatása érdekelt, 

ami a két domináns férfi között 
zajlott a pszichiátrián. Mind-
ketten bejárják a saját útjukat 
és megtanulnak valamit a má-
siktól, amitől a saját életüket is 
jobb irányba fordítják. – A film 
hiteles jelenetek sorozata, ame-
lyek feszültsége nagyban múlik 
a rendezésen, illetve a színészek 
játékán – tette hozzá Herendi. 

A két főhős meghatározó kö-
zege a pszichiátriai osztály, 
melynek fel kellett építeni  
a mikrovilágát a maga sajátos 
szabályaival és hangsúlyosabb 
mellékszereplőivel. Győző és 
Csernus egymással harcol, ám 

egy ponton mindkettőjüknek el kell érni a felismerésig, hogy csak 
közösen juthatnak előre, és hogy van valami, amiben kizárólag  
a másik segíthet rajtuk.

Szabó Győző, Illés Gabriella és Herendi Gábor (fotó: Penziás Nikolett)

FILM
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Változott a kormányablakok nyitvatartása
A Fővárosi Kormányhivatal tájékoztatása szerint a budapesti 

kormányablakokban – így a Bakáts tériben is – az ügyfélfoga-
dás szeptember 2-ától az alábbiak szerint módosul:

Hétfő: 07.00–17.00
Kedd: 08.00–16.00

Szerda: 12.00–20.00
Csütörtök: 08.00–16.00

Péntek: 08.00–14.00

Gimnáziumi érettségi
esti tagozaton a lehető leggyorsabban

– Szakmunkás végzettsége van?
  – Kell az érettségi a munkahelyén?
     – Főiskolán vagy egyetemen
                           szeretne tanulni?
        – Az Unióban is elismert végzettséget szeretne?

Elvégzett vagy félbehagyott tanulmányait beszámítjuk. Diákigazolványt
biztosítunk. A tanulmányi idő rövidítésének részletei honlapunkon.
Munkaidőhöz igazodó egyéni tanrend kialakítható.

kakmunmunkáskás vévégzegzettsttségeége vavan?n?

Kálvin János Református Gimnázium,
Szakközépiskola és Általános Iskola

n?

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

telefonon:
Kálvin Iskola: 06 25 551–788 vagy

Gyurkity Kata: 06 30 298-7979 vagy 
Csikós Imre: 06 70 978-0420 vagy 
Szloboda Zoltán: 06 20 459-7110

OM azonosító: 202924, Telefon: +36 25 551-788

Jelentkezési lap letölthető
az intézmény honlapjáról: 

Az oktatás helyszíne:
Telepy Károly Iskola

1096 Budapest, Telepy utca 17.

www.kalvinjanosiskola.hu

Az oktatás
teljes mértékben
ingyenes!

z
  – K
   –
      
  

S– Szaza

OM aOOO zonosító: 

:

y

17.

Nyugdíjasokat keresünk tele-
fonos munkára, illetve aktív

korúakat másodállásba.
Jelentkezés: 

keddenként 10-11 óra, szerdánként
16-17 óra, szombatonként 11-12

óra között.
(Blaha Lujza térnél) Stáhly u. 13. 

21-es kapucsengő
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Ismét biciklitolvajokat füleltek le
Hét kerékpárt lopott el egy IX. kerületi társasház udva-
ráról a 24 éves Cs. Roland és élettársa, a 19 esztendős 
B. Noémi augusztus 16. és augusztus 28. között. A páros 
a bringatárolónál levágta a láncot a kerékpárokról, majd 
ellopta és eladta azokat. A ferencvárosi rendőrök azonosí-
tották az elkövetőket, és augusztus 28-án reggel, a Thaly 
Kálmán utcában elfogták őket. A nőnél és a férfinál is egy-
egy kerékpár volt, amelyeket – közvetlenül az elfogásuk 
előtt – egy Páva utcai mélygarázsból tulajdonítottak el.  
A pár a bűncselekményekkel több mint félmillió forint 
kárt okozott a sértetteknek. A IX. kerületi rendőrkapi-
tányság nyomozói a két kisvárdai lakost 9 rendbeli üz-
letszerűen elkövetett lopás bűntett miatt gyanúsítottként 
hallgatták ki, majd előterjesztést tettek a férfi letartóztatá-
sára, amit az illetékes bíróság augusztus 30-án elrendelt. 
B. Noémi szabadlábon védekezik.

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

Nyugdíjasoknak INGYENES szá-
mítógép- és internet-, valamint 
okostelefon-használatot oktat a 
DélUtán Alapítvány a Ráday utcá-
ban. Jelentkezés munkanapokon 
14–17 óra között. Tel.: 06/30/377-
9030.

Megfelelő anyagi háttérrel ren-
delkező kulturált, egyedülálló 
fiatalember életjáradékot kötne 
hosszú távú befektetés céljából. 
Esetleg gondozását is vállalom. 
Tel.: 06/70/551-2881.

Pénzt adok! Életjáradékot köt-
nék ottlakás nélkül. Leinformálha-
tó vagyok. Visszahívom!  Köszö-
nöm: H. B. Tel.: 06/20/528-2532. 

Eltartási, illetve életjáradéki 
szerződést kötnék idős hölgy-
gyel, úrral, akiknek anyagi vagy 
ápolási segítségre lenne szüksége. 
Aki egyedül érzi magát, hívjon: 
06/70/381-8029.

Ferencvárosba gyorsszolgálati 
munkálatokra, jó kereseti lehető-
séggel kollégákat keresünk. Tel.: 
06/30/206-0555.

Régi futballmeccs-belépőjegye-
ket, -műsorfüzeteket gyűjtök, 
készpénzért vásárolok! neps-
tadion2015@gmail.com, tel.: 
06/20/480-4556. 

Faablak-felújítás, -szigetelés, 
thermoüvegcsere-akció! Meg-
rendelhető: 06/70/279-1876.

Házhoz megyek! Fogsor készíté-
sét, javítását vállalom. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06/20/980-3957.

Ingatlanirodánk eladó budapesti 
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.

XIX. kerületi bevásárlóközpont 
közös területeinek takarítására 
keresünk takarítónőket nappa-
los, 8 órás munkarendbe. Érdek-
lődni a 06/20/404-4229-es telefon-
számon lehet 9–15 óra között.

MOZAIK
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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: 06/70/503-5920 
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

Tisztelt Kutyatulajdonosok! Tisztelt Ebtartók!
Ferencvárosban idén ebösszeírásra kerül sor. Kérjük a kerületi 
kutyatartókat, hogy 2019. szeptember 1. és 2019. november 30. 
között jelentsék be az összeíráshoz szükséges adatokat az ön-
kormányzatnál. Esetleges kérdéseikkel az Általános Hatósági 
Csoport munkatársait kereshetik meg (Lenhossék u. 24–28., IV. 
em.; tel.: 06/1/215-1077/306, 327, 303, 333, 308, 302, 305, e-mail: 
hatosagiiroda@ferencvaros.hu). 

Az adatlap a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Bakáts 
tér 14.) és ügyfélszolgálati kirendeltségein (Toronyház u. 3/B, 
Ecseri út 19.) vehető át, illetve letölthető az önkormányzat hon-
lapjáról (www.ferencvaros.hu). A kitöltött nyomtatvány eljuttatása 
történhet:

• Levélben az ebnyilvántartást végző Általános Hatósági Cso-
port címére (1096 Budapest, Lenhossék u. 24–28. IV. em.), 
valamint személyesen ugyanezen a címen (ügyfélfogadás: 
hétfő: 13.00–17.30, szerda: 8.00–12.00 és 12.30–16.00, 
péntek: 8.00–12.00)

• E-mailben: hatosagiiroda@ferencvaros.hu

• A Bakáts tér 14. sz. alatti ügyfélszolgálaton történő leadással 
(ügyfélfogadás: hétfő: 8.00–17.30, kedd: 8.00–16.00, szer-
da: 8.00–17.30, csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 8.00–13.00)

• A Toronyház u. 3/B sz. alatti ügyfélszolgálati kirendeltségen 
történő leadással (ügyfélfogadás: hétfő 8.00–17.30, kedd: 
8.00–16.00, szerda: 8.00–16.00, csütörtök: 8.00–16.00, 
péntek: 8.00–13.00)

• Az Ecseri út 19. sz. alatti ügyfélszolgálati kirendeltségen 
történő leadással (ügyfélfogadás: hétfő: 8.00–17.30, kedd: 
8.00–16.00, szerda: 8.00–16.00, csütörtök: 8.00–16.00 és 
péntek: 8.00–13.00).

Tájékoztatjuk a kutyatulajdonosokat és ebtartókat, hogy az álla-
tok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
alapján ebösszeíráskor kötelesek a szükséges adatokat megadni. 
Amennyiben a kutyatulajdonos, ebtartó a kötelezően előírt adat-
szolgáltatást, adatregisztrációt nem vagy nem a jogszabályban 
előírtaknak megfelelően teljesíti, állatvédelmi bírság szabható ki.

Köszönjük, hogy a kitöltött adatlap visszaküldésével segíti mun-
kánkat!    Dr. Dombóvári Csaba jegyző

TÁJÉKOZTATÓ: EBÖSSZEÍRÁS

KÖZÉRDEKŰ
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FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR REJTVÉNY

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

Gólyahír jeligével!

Hamar Áron 
(2018. szeptember 28.)

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

Pály Bianka 
(2019. január 16.)

KÖZÖSSÉG


