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Újabb lakóház újult meg Középső-Ferencvárosban 
Ünnepélyes keretek között adták át június 27-én a kívül-belül felújított Balázs Béla utca 32 A/B szám alatti lakóházat. 
Az eseményen részt vett Bagdy Gábor, Budapest főpolgármester-helyettese is.

Az eredetileg 1910-ben épült épületegyüt-
tes 2014 júliusa és 2015 novembere között 
zajló felújítása során a 83 komfort nélküli 
lakásból – a belső épületszárnyak elbontását 
követően – 40 új, összkomfortos otthont, 
valamint egy közös kertet alakítottak ki.  
A munkálatok közel 1 milliárdos költségé-
hez a Fővárosi Városrehabilitációs Keret 
645 millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást biztosított.

Tarlós István főpolgármester üdvözletét 
Bagdy Gábor tolmácsolta az átadóünnep-
ségen megjelenteknek, majd elmondta, a 
főváros és a IX. kerület együttműködése  
– politikai ciklusoktól függetlenül – 25 éve 
kiemelkedő. A főpolgármester-helyettes 
gratulált Ferencvárosnak a közelmúlt sike-
reihez, és kijelentette: ha a jövőben nem is 
elsősorban lakóház-felújítások támogatása 

által, de a főváros továbbra is partner lesz 
a kerület fejlesztésében. 

Bácskai János köszöntőjében a nemrégiben 
elnyert FIABCI Prix d’Excellence fődíj, 
vagyis az ingatlanfejlesztési „Oscar-díj” 
méltatásából idézett. E szerint Ferencváros 
az elmúlt tíz év fejlesztéseivel érdemelte ki 

az elismerést, vagyis azzal az időszakkal, 
amely alatt a korábban meghatározó ma-
gántőke kivonult a városrehabilitációból. 
Az elmúlt egy évtizedben átadott 29 la-
kóház az önkormányzat önrésze mellett 8 
milliárdos fővárosi és 3 milliárd forint uniós 
támogatással újult meg. A jövőről szólva 
Ferencváros polgármestere elmondta, a mai 
átadással 70 alá csökkent azon felújításra 
váró lakóingatlanok száma, melyekben még 
közel ezer család él, zömében komfort nél-
küli lakásokban. A jövő tehát sok munkát 
tartogat, de a magántőke ismételt megje-
lenésének segítségével tíz–tizenöt év alatt 
befejezhető a városrehabilitáció.

Miután Bagdy Gábor és Bácskai János át-
vágta a nemzetiszínű szalagot, a megjelen-
tek megtekinthették a felújított lakóházat.

V. L.

elismerés
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A 48 éve a mester utcai szak-
rendelőben praktizáló Olajos 
Béla fogorvos kapta idén a „Pro 
sanitate Ferencváros” díjat.

múzeumOk éjszAkájA
Az önkormányzat az év kiállítása 
díjas józsef Attila emlékhelyen 
várta a kultúra szerelmeseit június 
25-én.

Az önkormányzat és az Írók Alapít-
ványa – széphalom könyvműhely 
pályázatot hirdet az 1956-os forrada-
lom 60. évfordulója alkalmából. 11

’56-Os pályázAt 
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Ferencváros legnagyobb fesztiválját rendezik meg a Bakáts téren augusztus 25–28. között. 3. oldal 

Az 1910-es években a ház tulajdonosa 
Reithauser jános, egy tehetős nagy-
vállalkozó volt, aki kötélgyártással 
foglalkozott, és akinek a koppány 
utcában volt a – több tucat alkalma-
zottat foglalkoztató – műhelye. Volt 
egy bérháza a mátyás utcában és több 
a VIII. kerületben is, de ő maga a 
Balázs Béla (akkori nevén ranolder) 
utca 32/A-ban lakott.
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Körtefa a József Attila Emlékhelyen
tizenhárom éve hódít országszerte az a rendezvény, amely képes volt divatossá tenni a múzeumba járást. A múzeumok 
éjszakáján a kiállítóhelyek nemcsak tovább tartanak nyitva, de rendhagyó programokkal is várják az érdeklődőket. 
június 25-én több múzeum is kitárta kapuit a IX. kerületben, Ferencváros Önkormányzata pedig a józsef Attila em-
lékhelyen várta a kultúra szerelmeseit.

A májusban „Az Év Kiállítása 2015” dí-
jat elnyert Gát utcai emlékhely délután 
a kerületi gyerekek körében jól ismert 
Cimbora Duó interaktív verskoncertjével 
nyitotta meg a programsort, majd a Pin-
ceszínház két munkatársa, Szabó Gyenes 
Szilvia és Lázár Balázs tartott improvizá-
ciós játékot önként jelentkezők számára. 
A játékosok feladata az volt, hogy külön-
böző szituációkat adjanak elő, melyekhez  
József Attila verssorai adták az inspirációt.  
A szokatlan helyzetből komoly és mulatságos 
jelenetek egyaránt kerekedtek. Az emlékhely 
udvarán rendezték meg a rendhagyó József  
Attila Irodalmi Szalont is, melynek mo-
derátora, Losonczy Attila ezúttal Valachi 
Anna íróval beszélgetett József Attiláról és 
testvéréről, Jolánról. Valachi Anna elárulta, 
a négy férjet is „elfogyasztó” József Jolán 
a 20. század eleji önérvényesítő nőtípust 
testesítette meg. A beszélgetés során Bánffy 
Edit előadóművész olvasott fel részleteket 
József Attila és Jolán írásaiból.

Bácskai János polgármester köszöntőjében 
hangsúlyozta, Ferencváros életében a város-
építés mellett mindig kiemelt szerepet kapott 
a kultúra. A József Attila szülőházában ta-
valy felújított tárlat elnyerte az Év Kiállítása 
díjat, a renovált épület pedig egyike azoknak 
a megszépült házaknak, amelyek által a IX. 
kerületi tömbrehabilitációt nemrég ingatlan-
fejlesztési „Oscar-díjjal” tüntették ki.

Franciaország budapesti nagykövete, Éric 
Fournier is tiszteletét tette a Múzeumok 
Éjszakája ferencvárosi eseményén. A dip-
lomata tavaly októberben is járt nálunk, 
amikor a József Attila-lakótelepen felállí-
tott Blériot-szobrot avatta fel. Beszédében 
kiemelte, példamutató kezdeményezésnek 
tartja a múzeumlátogatást népszerűsítő 
éjszakai programot, majd elárulta, javá-

ban ismerkedik a magyar irodalommal,  
és Kosztolányi költészete áll hozzá a leg-
közelebb. Felszólalása végén a nagykövet 
gratulált a világ legelismertebb szakácsver-
senye, a „Bocuse d’Or” idei magyar győ-
zelméhez, valamint a magyar és a francia 
csapat labdarúgó-Európa-bajnokságon elért 
addigi sikereihez. 

Az est egyik csúcspontjaként – József 
Attila Szólt az ember című verse ihletése 
alapján – körtefát ültettek az emlékhely 
udvarán. A később évente kétszer is termő 
facsemetét Kovács Gyula Göcsejből hozta 
a jeles eseményre. A pórszombati erdész, 
aki 1600 féle régi magyar gyümölcsfafajtát 
nevel „tündérkertjében” elmondta, a körtefa 
a régi magyar históriákban az örökkévaló-
ság jelképe volt, de a határokat is gyakran 
körtefákkal jelezték. A facsemetét Urbán 
Szabó Sándor ifjúsági polgármester és segí-
tője ültette el, mialatt kezdetét vette a Sebő 
együttes és Jordán Tamás színművész közös 
zenés irodalmi estje.

A József Attila Em-
lékhelyen fagyizni is 
lehetett az esemény 
alatt. A jelenlévők 
a Nándori cukrász-
dában készülő Ve-
zúvot kóstolhatták 
meg, amely idén 
elnyerte az „Év 
fagylaltja” címet. 
Este 9 órától az ama- 
tőr verselés és a 
performansz keresz-
tezéséből létrejött 
Slam Poetry irányzat 
három fiatal képvi-
selője, Terján Nóri, 
Bokor Krisztián és 

Galló Bence olvasta fel a 20. század első 
felének nagy költői által ihletett költemé-
nyeit, majd napjaink egyik legnépszerűbb 
költője, Varró Dani invitálta közös szava-
lásra a megjelenteket. A színes programso-
rozat a délutáni improvizációs játék második 
fordulójával zárult. 

A nap folyamán mobilapplikáció segítsé-
gével lehetett bebarangolni Ferencvárost, 
de a közönség Gönczi Ambrus vezetésével 
hagyományos helytörténeti sétán is meg-
ismerhette a kerület történetét. A Gát utcai 
kiállítóhely udvarán egész nap interaktív 
programok, játszósarok, óriáspuzzle és 
kézműveskedés várta a látogatókat, akik 
például József Attila-idézeteket pingálhattak 
bögrékre. A rendezvény ideje alatt folyama-
tosan zajlottak a tárlatvezetések: az érdek-
lődőket H. Bagó Ilona, a kiállítás kurátora 
vezette körbe az emlékhelyen.

T. D.

kultúRA

Biztos, ami biztos

– Szerintem fel fogják kapcsolni a villanyt a Múzeumok 
Éjszakáján a kiállítótermekben, Szabó néni! 
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Gyermekrajzok a kerítésen
A Ferenc tér felújítása idején, augusztus 31-éig tekinthető meg az a gyermek-
rajzokból álló „kerítés kiállítás”, amit a környékbeli óvodás és kisiskolás 
gyerekek számára hirdetett meg az önkormányzat és a FeV IX. zrt.

Rendhagyó kiállítás-megnyitón vehettek részt a felújítás alatt álló park környékén lakók 
június 17-én. A Bubi állomás melletti kerítéselemekre kihelyezett óriásplakátokon a Ferenc 
téri élmények által ihletett gyermekrajzokat állították ki.

Kulpinszky Eleonóra, a rajzpályázat ötletgazdája köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy 
ilyen sok, szám szerint 64 alkotás érkezett a felhívásra. Az önkormányzati képviselő 
elmondta: a korábbi években megszokott játszócsütörtökök sem maradnak el, azonban 
azokat idén a közeli Kerekerdő parkban rendezik meg. – Szeptembertől pedig egy megújult, 
megszépült teret vehetnek birtokba az itt élők – tette hozzá.

Vincze Angéla kiemelte, a játszótér ábrázolásánál a gyerekek számos, változatos technikát 
alkalmaztak. A közelmúltban „Ferencváros József Attila díjával” kitüntetett művésztanár 
elmondta, a 20 legjobb rajzot díjazták, de minden pályázó kapott oklevelet, hiszen itt csak 
nyertesek vannak.

A jutalmakat Kulpinszky Eleonóra és Vincze Angéla adta át, melyek összeállításában a 
kerületben működő Bonbonetti Choco Kft. is segítséget nyújtott.

(forrás: ferencvaros.hu)

BAKÁTS FESZT
FERENCVÁROS LEGNAGYOBB FESZTIVÁLJA A KERÜLET SZÍVÉBEN

2016. augusztus 25–28. 
BAkáts téR – BAkáts utCA

NAGyszÍNpAD

Augusztus 25. (csütörtök):
20.00: CARl ORFF: CARmINA BuRANA
Közreműködik: MÁV Zenekar 
Vezényel: Strausz Kálmán
Szólisták: Sáfár Orsolya, Horváth István,
Szegedi Csaba
Kórus: Budapesti Stúdió Kórus

Augusztus 26. (péntek): 
16.00: lAáR ANDRás
18.00: tAlAmBA ÜtŐeGyÜttes –  
            TOUR DE DRUMS
20.00: máNe (Magyar Állami Népi Együttes) 
             – Megidézett Kárpátalja, Hágókon  
             innen és túl 

Augusztus 27. (szombat)
18.00: BeReCz ANDRás
20.00: sÖNDÖRGŐ 

Augusztus 28. (vasárnap) 
20.00: „OpeRAGálA” – Népszerű részletek  
             Puccini, Rossini, Verdi és Saint-Saëns 
             operáiból.
Közreműködik: Concerto Budapest 
Vezényel: Kovács János
Szólisták: Kolonits Klári, Wiedemann  
Bernadett, Boncsér Gergely, Perencz Béla

jAzz szÍNpAD – BAkáts utCA

GyeRmekpROGRAmOk
Augusztus 27. (szombat) 
10.00–11.00: Mesemalac – a Batyu Színház 
                       meseműsora  

Augusztus 28. (vasárnap) 
10.00–11.00: Az elvarázsolt fazék 
– a Magyar Zenés Színház meseműsora

DzsesszkONCeRtek
Koncertkezdés: 21.30
Augusztus 25. (csütörtök) Oláh Dezső trió 
Közreműködnek: Oláh Dezső – zongora, Oláh 
Péter – bőgő, Pecek Lakatos András – dob
 
Augusztus 26. (péntek) kinczel trió 
Közreműködnek: Kinczel Dániel – zongora, 
György Attila – bőgő, Paizs Attila – dob

Augusztus 27. (szombat) Balogh tomi 

Augusztus 28. (vasárnap) Pátkai rozina
Közreműködnek.: ifj. Tóth István – gitár, 
Ávéd János – szaxofon

BAkáts utCA – „BORutCA”

Bemutatkoznak Magyarország borvidékeinek 
neves borászai

VeRseNy

szOmBAtON:
III. FERENCVÁROSI LECSÓFŐZŐ  
BAJNOKSÁG ÉS LECSÓKÓSTOLÓ 

jeGyéRtékesÍtésI INFORmáCIó

Jegyek kaphatók 2016. július 18-ától a 
Ferencvárosi Művelődési Központ jegypénz-
tárában hétfőn, kedden, szerdán és pénteken: 
08.00 és 16.00 óra között, csütörtökön 08.00 
és 18.00 óra között; valamint az összes 
ismert jegyirodában, az Interticket országos 
hálózatán. 
A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
Internetes jegyvásárlás: www.jegy.hu. 
jegyárak: 
A 20.00 órakor kezdődő koncertekre
NAPIJEGY a Nagyszínpad programjaira:  
2000 Ft
BÉRLET a négy napra: 6000 Ft 
kedvezmények:
Ferencvárosi lakosok (lakcímkártya bemuta-
tásával), nyugdíjasok és diákok részére
NAPIJEGY a Nagyszínpad programjaira: 
500 Ft 
BÉRLET a négy napra: 1500 Ft 

A fesztivál időtartama alatt a többi program 
INGYENESEN látogatható!

A programváltozás jogát fenntartjuk! További információ: www.ferencvaros.hu, www.fmkportal.hu 
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Duplázott a testület
júniusban kétszer, 16-án és 30-án is ülésezett a képviselő-testület. Cikkünkben összefoglaltuk a fontosabb döntéseket.

Elfogadták a 2016–2020 között érvényes Ferencvárosi Gyermek 
és Ifjúsági Koncepciót. A dokumentum az elmúlt 4 évben végzett 
ifjúsági munka felülvizsgálata, folytatása, amely egy új szociológiai 
kutatás eredményeire építve határozza meg a célokat és feladatokat. 

Az elmúlt esztendők során annak érdekében, hogy a rászoruló 
gyermekek az iskolatejprogramot kiegészítve ne csak poharas tejet 
kapjanak, Ferencváros Önkormányzata korpás kiflit és Túró Rudit 
is biztosított számukra. A 2015/2016. tanévben 1716 diák részére 
tették elérhetővé ezeket több mint hatmillió forint értékben. Az ön-
kormányzat célja, hogy e szolgáltatás – amit a 2016/2017-es tanévtől 
a Tankerületnek nem áll módjában biztosítani – a továbbiakban is 
rendelkezésre álljon. Ezért, és mivel az iskolatejprogram jövőbeli 
állami finanszírozása még bizonytalan, a testület úgy határozott, 

hogy szeptembertől az önkormányzat – tankerületi felmérés alap-
ján – 1539 gyermek részére heti 4 nap poharas tej és korpás kifli, 
valamint heti 1 nap natúr Túró Rudi szállíttatását – önként vállalt 
feladatként, saját költségvetése terhére – biztosítja.

A képviselő-testület egyetértett a Kicsi Bocs Óvoda konyháinak 
felújítását célzó „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatása 2016” című pályázat benyújtásával, illetve a megvalósí-
táshoz szükséges 3,88 millió Ft önrész hozzájárulásával. A pályázat 
célja központi költségvetési forrás biztosítása önkormányzati fenn-
tartású óvodák konyháinak és kapcsolódó kiszolgáló létesítménye-
inek létrehozása, bővítése vagy fejlesztése érdekében. A pályázati 
kiírás feltételeinek Ferencvárosban az Erkel utcai Kicsi Bocs Óvoda 
felelt meg. A munkálatok tervezett összköltsége 7,76 millió Ft, a 
támogatás mértéke 50 százalék vissza nem térítendő támogatás.

A testület döntése alapján Ferencváros ismét csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, 
amelyre a 2017. évi költségvetésben ötmillió forintot biztosít.

Egyhangúlag támogatta a testület azt az előterjesztést, mely sze-
rint – a létszámhiány enyhítése érdekében – Ferencváros szolgálati 
lakások felajánlásával „csábítana” a kerületbe fiatal, pályakezdő 
védőnőket. A védőnői ellátásról az önkormányzat a FESZ Kft.-vel 
kötött feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik. A FESZ Kft. a 
közeljövőben új védőnői körzet létesítését is tervezi, tekintettel arra, 
hogy a jellemzően középső-ferencvárosi, új építésű ingatlanokba sok 
fiatal pár költözik, ezért a gyermeklétszám folyamatosan növekszik. 

A IX. kerület közigazgatási területén jelenleg 15 védőnői körzet 
van, ebből 11 betöltött, azonban a pályán több olyan nyugdíjas is 
dolgozik, aki a közeljövőben tervezi végleges nyugdíjba vonulását. 

Ferencváros Önkormányzata 2016-ban is bruttó ötvenmillió forint 
támogatást nyújt az FTC számára a testkultúra javítása, az iskolai 
amatőr és tömegsport tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek 
biztosítása, a szakosztályok utánpótlás-nevelési tevékenységéhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, illetve a la-
kosság részére nyitott, testmozgást biztosító sportrendezvények 
megszervezése céljából.

Támogatta a testület Léta Sándor, a Bartók Béla Unitárius Egy-
házközség lelkésze kezdeményezését, hogy az önkormányzat tá-
mogatásával emléktáblát állítsanak Nemecsek Ernő képzeletbeli 

lakhelyén, a Hőgyes Endre utca 3. szám alatt. Az egyházközség 
ezzel kíván megemlékezni Molnár Ferenc örökbecsű művéről, A 
Pál utcai fiúk című regényről, mely oly sok generáción keresztül 
adott példát az olvasóközönség számára becsületről, őszinteségről, 
egymáshoz tartozásról és az adott szó fontosságáról. Az ülésen az 
előterjesztő, Kállay Gáborné alpolgármester elmondta, azt tervezik, 
a kezdeményezésnek folytatása is lesz, mivel még legalább 9 olyan 
helyszín ismert, ahol a regény játszódik.  

A képviselő-testület úgy döntött, hogy öt évre biztosítja a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a Drégely utca 9. fszt. 
3. sz. alatti, 25,54 nm alapterületű, több éve üresen álló helyiséget, 
illetve annak helyreállítási költségét maximum kétmillió forint 
összegig megtéríti. A Szeretetszolgálat az ország számos pontján 
folytat közösségfejlesztő munkát, az elmúlt tíz év alatt jelentős 
eredményeket ért el településen belüli szegregátumokban. Mód-
szerük lényege: az egyéni és közösségi problémák feltárásával, az 
ott élőkkel együttműködve próbálnak javítani életkörülményeiken 
és megszüntetni a kialakult krízishelyzetet. Munkatársaik fokozott 
jelenléttel, mintegy sorsközösséget vállalva dolgoznak együtt az 
érintettekkel. Tevékenységük alapja a közösségi együttélés szabá-
lyainak kialakítása, a biztonságos lakókörnyezet rendben tartása 
és a tartozásfelhalmozás elkerülése mellett a személyre szabott 
segítségnyújtás megfelelő formáinak megtalálása. 

V. L.

kÖzélet
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Elismerték az egészségünkért dolgozókat
A közel fél évszázada a mester utcai szakrendelőben praktizáló Olajos Béla fogorvos kapta idén a „pro sanitate Fe-
rencváros” díjat. Az Ifjúmunkás utcai mozgásszervi Rehabilitációs Centrum kertjében megtartott semmelweis-napi 
ünnepségen a szakdolgozói kamara okleveleit is átadták a kerület legelhivatottabb egészségügyi dolgozói számára.

Az átadóünnepségen Kovács József, a Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. (FESZ) igazgatója Semmelweis Ignácra emléke-
zett. A csupán 47 évet élt, nehéz sorsú zseni felfedezésével – mely 
szerint az orvosoknak klórmésszel kell kezet mosniuk a műtétek 
és a szülések levezetése előtt – a mai tudományos medicina alapjai 
teremtődtek meg. Az igazgató szerint érthetetlen, hogy bár már 
Semmelweis életében alkalmazták a módszert, széles körben csak 

20–30 évvel később terjedt el. Ekkorra értették meg az orvosok, 
hogy a fertőtlenítés az évszázad felfedezése, melynek köszönhe-
tően a nőknek a korábbi 20 helyett csupán 1 százaléka hal meg 
szülés következtében.

– Mi azzal tudunk hűek lenni Semmelweis nevéhez, hogy lelki-
ismeretesen dolgozunk – tette hozzá Kovács József, aki ezután az 
augusztusban nyugdíjba vonuló Tímár Anna munkásságát méltatta. 
Tímár Anna 1960-ban végzett a SOTE-n, első munkahelye a Szent 
István Kórház Gyermekosztálya volt, majd 50 évig a Mester utcai 
rendelőintézetben dolgozott, ahol vezető főorvosként is tevékeny-
kedett. 

Zombory Miklós egészségügyért felelős alpolgármester köszön-
tőjében elmondta, a „Pro Sanitate Ferencváros” díj azoknak a ma-
gánszemélyeknek adományozható, akik az egészségügyi ellátásban 
legalább 10 éve végeznek kiemelkedő munkát. Az alpolgármester 
Olajos Bélának, a Mester utcai Szakrendelő vezető fogorvosának 
adta át az elismerést. A doktor az önkormányzat támogatásával 
1993-ban alapította meg a Mesterdent Kft.-t, amely azóta – kibő-
vülve a Pipa utcai rendelővel – végzi a IX. kerületi felnőtt lakosság 
fogorvosi ellátását. Olajos Béla köszönetet mondott a díjért Ferenc-
városnak, majd hozzátette, ma sem bánja, hogy karrierjének 48 évét 
első és egyetlen munkahelyén töltötte, hiszen nagyszerű csapatban, 
kiváló kollégákkal dolgozhatott együtt.

Az ünnepségen a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara IX. 
kerületi elnöke, Windt Erika elismerő oklevelet adott át Ordódiné 
Vityaz Mária kardiológiai és Benczéné Borbás Györgyi fizikoterá-
piás szakasszisztensnek. 

T. D.

Nyáron súlyosabbá válnak a visszérbetegség tünetei
A felnőtt magyar lakosság körülbelül negyven százaléka szenved visszérbetegségtől. Az esetek nagyjából fele csupán 
esztétikai probléma, a másik fele azonban egészségügyi szempontból is kockázatot jelent. kánikulában ráadásul meg-
szaporodnak a panaszok. 

Szeberin Zoltán, a Semmelweis Egyetem 
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Kli-
nikájának docense szerint a visszér hajlam 
kérdése is, és a gyengébb vénafalú emberek-
nél gyakrabban fordul elő. Bár esztétikailag 
zavaró lehet, nem feltétlenül utal betegség-
re. – Az egy milliméteres pókvénák kisebb 
erecskék hálózatából állnak, és műtét nélkül, 
injekcióval, lézerrel vagy rádiófrekvenciás 
módszerrel tüntethetők el. Súlyosabb eset-
ben akár egy centiméteres tág, kanyarulatos 
erek is kialakulhatnak, melyek már egész-
ségügyi szempontból is figyelmet érdemel-
nek. Mivel szöveti károsodással járnak,  
nem lehetséges százszázalékos gyógyítá-
suk. Ha romlik az állapot, visszérgyulladás, 
trombózis, vagy akár mélyvénás trombózis 
is kialakulhat, amely végzetes is lehet – hív-
ta fel a figyelmet az érsebész.

A visszér egyidős azzal, hogy az ember 
két lábra állt, hiszen főként a gravitáció ha-
tására nő meg a nyomás a visszerekben. 

Az életkor előrehaladtával egyre gyako-
ribb, és több nőt érint, mint férfit. Elsősor-
ban a lábszáron jelentkezik, de a combon  
is előfordulhat. Azoknál, akik sokat állnak, 
gyakrabban jelenik meg, de az ülőmunka is 
hozzájárulhat a kialakulásához. Szüléskor 
is megszaporodnak a visszeres panaszok, 
nemcsak a többletsúly miatt, hanem azért is, 
mert a növekvő baba nyomhatja az ereket, 
emiatt pedig pangás alakulhat ki.

– Nyáron erősebben kidagadhatnak a visz- 
szerek, és többen panaszkodnak feszítő ér-
zésre, olyan, mintha elnehezedne a lábuk – 
mondta Szeberin Zoltán. Az érsebész szerint 
esztétikailag is zavarób-
bak ezek az elváltozások 
a kánikulában, emellett 
ödéma is képződhet, kü-
lönösen estére duz-
zad be jobban a 
láb. Ilyenkor 
jót tesz a 

hideg vizes fürdő, illetve ha feltett lábbal 
pihenünk. A séta, kocogás, futás, úszás és 
kerékpározás is segít, mivel ilyenkor a vádli 
izmai összehúzódnak, ez pedig felfelé hajtja 
a vért, ami mind a megelőzésben, mind a 
kezelésben meghatározó.

Ha hosszú autó- vagy repülőútra indu-
lunk, iktassunk be pihenőket, amikor át-
mozgathatjuk a lábunkat, és sokat segít a 
lábfejkörzés, a rövid séta is. Egyébként is 
ajánlott, de ilyenkor különösen fontos a 
kompressziós harisnya viselése. – Figyel-
jünk oda a folyadékbevitelre is, ha ugyanis 
keveset iszunk, nagyobb eséllyel alakul ki 
trombózis. Vízhajtót ugyanakkor nem kell 

szedni – hangsúlyozta Szeberin Zoltán 
hozzátéve, hogy a termálvíz és a szauna 
nem ajánlott visszér esetén.

(forrás: Semmelweis Egyetem) 
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Empátia, türelem és lelkiismeretesség
A köztisztviselők Napja alkalmából rendezett 
ünnepségen adták át a közszolgálatért vég-
zett áldozatos munkát elismerő „Ferencváros 
magyary zoltán Díját”, valamint a jegyzői 
Dicséreteket a polgármesteri Hivatal munkatár-
sainak.  

A megjelenteket Halmai András, a Humánszolgáltatási 
Iroda vezetőhelyettese köszöntötte, majd átadta a szót 
Ferencváros aljegyzőjének. Ruzsits Ákos röviden méltatta 
a kitüntetett munkatársakat, és örömének adott hangot, 
amiért a hivatal dolgozói ilyen nagy számban vannak 
jelen. Véleménye szerint ez a kollektíva érezhető tiszte-
letét, megbecsülését fejezi ki a díjazottak felé. Hozzátette, 
az ünnep csak akkor ünnep, ha abban megmutatkozik a 
közösség, jelen esetben a hivatali, munkahelyi közösség 
ereje. 

„A hivatalnok a társadalom következménye, a hivatal a 
város életműködésének terméke. Mert még ennél jobbat 
senki sem talált ki. A legjobb hivatalnok és a legtökéle-
tesebb hivatal az, aki s amely nem zavarja túlságosan az 
életet” – idézte beszédében Márai Sándor gondolatait 
Bácskai János. – Az író szerint arra, hogy ne zavarják 
túlságosan egymást, csupán a nagyon fejlett társadalmak 
és hivatalok képesek – tette hozzá a polgármester, aki úgy 
véli, Ferencváros is ilyen, hiszen a Polgármesteri Hivatal 
évi hatezer üggyel foglalkozik. Az indulatok és a viták kezeléséhez, 
az ügyek megoldásához pedig elengedhetetlen a hivatalnokok em-
pátiája, türelme és lelkiismeretessége. – A kitüntetettek ezen felül 
rendelkeznek még a kiemelkedő minőségű munkavégzéshez szüksé-
ges tapasztalattal is – tette hozzá a városvezető, aki külön köszönetet 
mondott a lakosság felől érkező egyre több dicséretért is.   

A Jegyzői Dicséreteket Bácskai János és Ruzsits Ákos adta át Vár-
konyi Imrénének, a Hatósági Iroda munkatársának és Jónás András 
gondnoksági ügyintézőnek. Dicséretben részesült továbbá Koór 
Henrietta, a Polgármesteri Hivatal Szervezési Csoportjának veze-

tője és Pandurics Anett, az Adóiroda vezetőhelyettese is. A méltató 
kisfilmek megtekintése után adták át „Ferencváros Magyary Zoltán 
Díját” Kasza Mónikának. A Hatósági Iroda vezetője – akit a hivatal 
dolgozói felállva tapsoltak meg – meghatottan mondott köszönetet a 
városvezetésnek az elismerésért, valamint kollégáinak és férjének a 
mindennapok során nyújtott segítségért. A Magyary Zoltán elsimerés 
másik kitüntetettje, Balázs Edit, a Humánszolgáltatási Iroda csoport-
vezető-helyettese külföldön tartózkodott az átadóünnepség idején, 
így az elismerést nevében munkatársa, Halmai András köszönte meg.

V. L.

Három éve működik 
a logisztikai központ
Csapatünnepet tartottak az MH Logisztikai Központ megalaku-
lásának harmadik évfordulóján a katonai szervezet Soroksári úti 
objektumában június 23-án. Az állománygyűlésen – amelyen részt 
vett Zombory Miklós alpolgármester is – a tömeges bevándorlás 
okozta válsághelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása során nyúj-
tott kimagasló helytállásáért Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért 
Szolgálati Jelet adtak át az alakulat katonáinak. 

− Az elmúlt másfél év a biztonságpolitikai kihívásokról szólt − 
fogalmazott ünnepi beszédében az alakulat parancsnoka. Baráth 
István dandártábornok hozzátette: „Katonáink és polgári dolgozóink 
feladatukat gyakran a legnehezebb körülmények között, a legna-
gyobb professzionalistással látják el. Büszkék lehetünk lányainkra 
és fiainkra”.

A kitüntetések átadása után megkoszorúzták a laktanya névadója, 
báró Hazai Samu mellszobrát. Az esemény sportrendezvényekkel, 
pörköltfőző versennyel és koncertekkel folytatódott. 

(forrás: www.honvedelem.hu, fotó: Füzes Judith)

Balról jobbra: Ruzsits ákos, jónás András, kasza mónika,  
Várkonyi Imréné és Bácskai jános
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Egy hét Fonyódon
Idén július 4. és 10. között rendezték meg a roma kulturális, hagyományőrző és tehetséggondozó nyári tábort Fonyó-
don, ahol 65 roma és nem roma gyermek tölthetett el együtt egy változatos programokban bővelkedő hetet. Ferencváros 
Önkormányzata 3 millió forinttal járult hozzá a költségekhez, a nyaralás így ingyenes volt a diákoknak. 

A részt vevő – javarészt hátrányos helyze-
tű – fiatalok ferencvárosiak vagy kerületi 
iskolába járnak, és kiválasztásuknál első 
számú szempont volt a legalább hármas ta-
nulmányi átlag, a szervezők ezzel motivál-
ják tanulásra a gyerekeket. A 10 nem roma 
táborozó meghívásával azt kívánták elérni, 
hogy előítéletektől mentes, baráti szemlélet 
alakuljon ki az érintett családokban, közös-
ségekben. – Sok atrocitás, nemzetiségek 
közti konfliktus ered a kultúrák ismeretének 
hiányából. Abban bízunk, hogy az itt tartóz-
kodó nem roma gyerekek roma barátokat 
szereznek, és ennek segítségével a jövőben 
egy „új kerületi szemlélet” alakulhat majd ki 
– tudtuk meg Tar Józseftől, a tábort szervező 
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökétől. – A legfontosabb, hogy 
akár emberileg, akár a kulturális értékek 

bemutatásával, a hagyományok ápolásával, 
valamint tehetséggondozással hozzá tud-
junk járulni a gyerekek jövőjéhez. Ezekből 
igyekeztünk a lehető legtöbbet a hétnapos 
táborba belesűríteni – fűzte hozzá Tar József. 

Az egy hét alatt minden táborlakó talált 
kedvére való elfoglaltságot, hiszen a prog-
ramok között helyet kapott strandolás, hor-
gászat, szalonnasütés, tábortűz, vonatozás, 
vidámpark-látogatás, focizás. A tábor életét 
végigkísérte a zene, a tánc és az ének – több-
nyire cigány nyelven. Ezen kívül vetélkedő-
ket is tartottak a roma kultúra, történelem és 
hagyományok témájában.  

Ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű gye-
rekek mindennapjaiba alapvető életviteli 
szabályokat csempésszenek, szigorú rutin 
szerint folyt a tábor élete: reggeli ébresztő 
dallal-zenével, majd torna és szobatakarí-

tás. Minden napra 
jutottak csoportfog-
lalkozások, illetve 
állandó időpontban 
volt a délutáni csen-
des pihenő és az esti 
takarodó is.

A kulturális prog-
ramok idén is ne-
ves roma művészek 
közreműködésével 

zajlottak. A tábor vendége volt Szilvási  
István, a Szilvási Gipsy Folk Band énekese; 
Lakatos György, a Romano Glaszo együt-
tes művészeti vezetője; Nyári Oszkár szí-
nész, rendező, színházpedagógus; valamint  
Farkas Dénes, a Nemzeti Színház színmű-
vésze, aki fiatal tehetségeket is keresett a 
táborlakók között.

Július 8-án Mészáros László önkormány-
zati képviselő, a Kulturális, Egyházügyi 
és Nemzetiségi Bizottság elnöke, Oláh 
Anna esélyegyenlőségi referens, valamint 
Csonka Gyula, a Roma Kulturális és Sport 
Közhasznú Egyesület (ROKUS IX) elnöke 
látogatott a fonyódi táborba. A vendégeket 
Tar József vezette körbe, bemutatva a tábor 
mindennapjait, eredményeit, majd közö-
sen megtekintették a gyerekek gálaműsorát.  
A színészi, énekesi és táncos tehetségeket 
is felvonultató produkciók kivétel nélkül 
frenetikus sikert arattak.

A hétnapos együttlét ismét megmutatta, 
milyen fontos a roma gyerekekben saját 
kultúrájuk elmélyítése ahhoz, hogy erköl-
csileg szilárd talajon állva élhessenek teljes 
értékű életet, míg nem roma társaik az itt 
átélt élmények nyomán megalapozhatják 
generációjukban a kultúrák közötti új, baráti 
szemlélet kialakulását.

(forrás: ferencvaros.hu)

Testvérvárosi diákok Balatonlellén
19. alkalommal látta vendégül Ferencváros Önkormányzata testvérvárosainak diákcsoportjait a balatonlellei ifjúsági 
táborban. 

A kárpátaljai Beregszász, a vajdasági Ma-
gyarkanizsa, a felvidéki Királyhelmec és 
az erdélyi Sepsiszentgyörgy jól tanuló di-
ákjai tölthettek egy hetet az önkormányzat 
üdülőjében, ahol ferencvárosi fiatalokkal is 
megismerkedhettek.

A turnus második napján látogatást tett a 
táborban az önkormányzat egy csoportja, 
melynek tagja volt  Zombory Miklós alpol-
gármester, Kulpinszky Eleonóra és Illyés 
Miklós képviselő is. Zombory Miklós arra 
biztatta a gyerekeket, hogy használják ki 
a napsütést, és minél több időt töltsenek a 
vízparton, illetve ismerkedjenek, barátkoz-
zanak egymással. A hagyományos bemutat-
kozó gálaműsorban a határon túli tanulók 
önvédelmi bemutatóval, énekkel, mesével, 
verssel és humoros jelenetekkel szórakoz-
tatták egymást és a vendégeket. 

Az egyhetes tábor során rendkívül válto-
zatos programokkal kedveskedett a gyere-
keknek Ferencváros Önkormányzata. Ter- 
mészetesen a fő attrakció a Balatonban való 
fürdőzés volt, de a programok során a IX. 
kerületi, valamint a testvérvárosi diákok 

megismerhették egymás kultúráját, szoká-
sait, mindennapjait, így a tanulók, illetve a 
kísérő pedagógusok között új barátságok 
alakultak ki. 

(forrás: ferencvaros.hu)
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Fradisták az Eb-hősök között
A magyar labdarúgó-válogatott negyvennégy év után vehetett ismét részt eu-
rópa-bajnokságon. A torna előtt sokan bíztak abban, hogy a csapat kiharcolja 
a továbbjutást. Az együttes végül csoportelsőként került a nyolcaddöntőbe, 
ahol a hajráig jól tartotta magát a belgák ellen. A sikercsapatban több fradis-
ta is szerepelt.

Bernd Storck szövetségi kapitány 23 tagú ke-
retében öt ferencvárosi játékos kapott helyet. 
A kapus Dibusz Dénes nem lépett pályára, a 
parádésan védő Király Gábor mögött tarta-
lékként állt készenlétben. A középpályások 
közül mindhárom fradista játszott – ketten 
nem is akárhogy.

Gera Zoltán valamennyi csoportmérkő-
zésen nagyszerűen futballozott, a nyolcad- 
döntőben egy félidőt játszott. A portugálok 
ellen pedig emlékezetes gólt lőtt. Olyan 
találat volt ez, melyet évtizedek múlva is 
felidéznek majd, amikor a legszebb Eb-gó-
lokról esik szó. Gera bombája a Sky Sports 
szavazásán hatalmas fölénnyel végzett az 
első helyen, 122 ezer voksot kapott – a má-
sodik Shakiri találata csupán 29 ezret. Ez 
a gól volt a legszebb az UEFA honlapján 
szavazók szerint is.

Nagy Ádám az Európa-bajnokságon is iga-
zolta tehetségét. A 21. születésnapját a torna 
alatt ünneplő fiatalember rengeteget futott, 
nagyon sok labdát szerzett és passzainak 
túlnyomó része pontos volt. Nem véletlen, 
hogy számos jegyzett együttessel hozták 
hírbe. A goal.com oldal szavazásán a vok-
sok 54 százalékával őt választották meg az 
Eb legjobb fiatal játékosának.

Pintér Ádám az első meccsen az utolsó 
percekre állt be, az izlandiak ellen nem ját-
szott. A portugálokkal vívott mérkőzésen is 
a kispadon kezdett volna, de Kleinheisler 
László megsérült a bemelegítéskor, és a ka-
pitány őt küldte pályára. Pintér megállta a 
helyét, és ott lehetett a nyolcaddöntőben is.

A csatár Böde Dániel először Izland el-
len szerepelt, a második félidő közepén ál- 
lította be őt Bernd Storck. Legközelebb a 

nyolcaddöntőben, a belgákkal szembeni ösz-
szecsapáson a hajrához közeledve kapott 
szerepet.

A 2016-os magyar válogatott igazi csapat-
nak bizonyult, amelynek sikeréhez így vagy 
úgy, de a fradisták is hozzájárultak.

Szép volt, fiúk!

Érmes remények 

július második felében két nagy 
erőpróbán vettek/vesznek részt a 
Ferencváros kajak-kenu szakosztá-
lyának fiataljai. Az ifjúsági és u23-as 
európa- és világbajnokságra is sike-
rült kvalifikálniuk magukat a Fradi 
tehetségeinek. 

Az ifjúsági maratoni Európa-bajnokságon 
elért siker után – Petró Ádám aranyérmet 
szerzett – a gyorsasági kontinens- és világ-
bajnokságra is érmek reményében készültek 
a Fradi fiatal sportolói. Európa legjobbjai 
lapzártánk után a bulgáriai Plovdivban mér-
ték össze erejüket. Petró Erik az ifjúságiak-
nál két számban, kajak 1000 m-en egyesben 
és párosban állt rajthoz. Hozzá hasonlóan 
nemrég került a Ferencvárosba Csizmadia 
Kolos, aki az U23-asoknál kajak 200 m-en 
versenyzett.

Az Eb után másfél héttel kezdődő minsz-
ki világbajnokságra Kirkov Valentin jutott 
ki. A ferencvárosi nevelésű, az Albert Ala-
pítvány által is támogatott kajakos – Kuli 
Istvánnal az oldalán – a 200 m-es számban 
indul. Az FTC szakosztályvezetője, Szellák 
Dávid a maximális elismerés hangján szólt 
Kirkovról, akit egy végtelenül alázatos sport- 
emberként jellemzett, aki példakép lehet a 
többi fiatal számára.

(m)

SPORT

Kornél Ádám példáját követné
Amikor 2015 májusában bemutatkozott a Ferencváros első csapatában egy 
Nagy ádám nevű fiatalember, senki sem gondolta volna, hogy bő egy évvel 
később fél európa szeretné megszerezni a középpályást. Hozzá hasonlóan 
Csernik kornél is 18 éves korában kötött profi szerződést a Fradival, és ő is  
a középpályán szerepel. A folytatás rajta múlik.

A 18. születésnapját július elején ünneplő 
Csernik Kornél régebben a Pénzügyőrben, 
majd a Kelen SC-ben 
futballozott (Nagy 
Ádám is megfordult 
a kelenvölgyieknél), 
és utóbbi klubnál a 
strandlabdarúgó- és 
a futsalcsapatban 
is játszott (Ádi is 
futsalozott).

A tehetséges közép-
pályásra felfigyeltek 
a Ferencváros szak-
emberei, aki így 2016 
elején csatlakozhatott 
a Népligetben edző 
U19-es együtteshez. 
Hamar beilleszke-
dett, és tavasszal már 
alapembere volt a csa-
patnak.

Csernik a nyári felkészülést a felnőttek-
kel végezte, és Thomas Doll mind a négy 
edzőmérkőzésen pályára küldte. A közép-
pályás bátor, lendületes játékkal hálálta meg 
a bizalmat, és a Cigánd ellen gólt is lőtt.  
A szakmai stáb nagyon elégedett volt hozzá-

állásával és teljesítményével, ennek köszön-
hetően az FTC profi szerződést kötött vele.

A fiatal játékosról el-
ismerően szólt Lisztes 
Krisztián is, aki Theo 
Schneider mellett 
dolgozik az utánpót-
láscsapatokkal. Az 
egykori kiváló futbal-
lista szerint Csernik 
Kornél gyorsan gon-
dolkodik, termetéhez 
képest bátran ütközik, 
és rendre győztesen 
kerül ki az összecsa-
pásokból. 

Thomas Dollnak 
leginkább az tetszett 
meg benne, hogy 
szeretne kiemelkedni 
a csapatból, a legjobb 
akar lenni. Öltöző-

szomszédja, az általa nagyon tisztelt Gera 
Zoltán azt mondta neki, olyan mint Iniesta. 
Bár ezt viccesnek tartja, határozott célja van: 
követni Nagy Ádám példáját.

M. S. 



Ferencváros 9SPORT

A nyerő négyes
Az új igazolások mellett nem feled-
kezhetünk meg arról sem, hogy az 
értékek megtartása is fontos a Fe-
rencváros számára.

A zöld-fehérek sikereiben nagy szerepe volt 
a német szakmai stábnak. A három kivá-
ló szakember szerződése nyáron lejárt, de 
mindannyian meghosszabbították kontrak-
tusukat. A vezetőedző Thomas Doll, segítő-
je, Ralf Zumdick és az utánpótlás szakmai 
igazgatója, a többek között Nagy Ádámot 
felfedező Theo Schneider így továbbra is a 
Fradiért dolgozik.

Rajtuk kívül maradt a Ferencváros kö-
telékében a közönségkedvenc, csupaszív 
játékos, Vladan Csukics is. A magát csak 
Fradi-katonaként jellemző, 36 éves védő-kö-
zéppályás mentalitásával, győzni akarásával 
példát mutat mindenkinek, aki felveszi az 
FTC mezét. Nem csupán a pályán, hanem 
az öltözőben is nagy segítségére van a csa-
patnak.

Erősítés elöl és hátul
A nyári felkészülési időszakban három olyan labdarúgót igazolt a Ferencváros, 
aki tapasztalataival nagy hasznára lehet a csapatnak nemcsak a hazai, hanem 
a nemzetközi porondon is. A német Oliver Hüsing, az osztrák marco Djuricin 
és lovrencsics Gergő valódi erősítést jelenthet a zöld-fehéreknek.

A Werder Brementől érkezett 23 éves hát-
véd, Oliver Hüsing néhányszor pályára lé-
pett a Bundesligában szereplő együttesben 
is, de többnyire a kikötővárosiak második 
csapatában játszott. Kitűnő fejjáték jellem-
zi a 193 cm magas védőt, aki nem csupán 
hátul lehet hasznos tagja a Fradinak, hanem 
a pontrúgásoknál az ellenfél kapuja előtt is.

A szerb és horvát felmenőkkel is bíró, 23 
esztendős, 181 cm-es, osztrák csatár, Marco 
Djuricin a Hertha BSC színeiben szerepelt a 
Bundesligában, és sokszor játszott a berlini-

ek második gárdájában is. A másodosztályú 
Regensburg után a Sturm Graz futballistája 
lett: a stájerországi együttesben 18 bajno-
ki mérkőzésen hat gólt szerzett, és pályára 
lépett az Európa-ligában is. A következő 
idényben 21 tétmeccsen tizenhétszer volt 
eredményes, így érthető, hogy 2015 elején 

szerződtette a Salzburg, amellyel bajnok 
és kupagyőztes lett. Legutóbb kölcsönben 
az angol másodosztályban a 9. helyen vég-
zett Brentfordban játszott. A korosztályos 
válogatottak után eddig kétszer kapott le-
hetőséget a felnőttek között, az egyik egy 
Eb-selejtező volt.

Lovrencsics Gergő több mint száz NB 
I-es mérkőzés után szerződött a lengyel 
Lech Poznanhoz, amellyel négy év alatt 
többek között bajnoki címet és kupát 
nyert, valamint szerepelt az Európa-liga 

csoportkörében is. A 28. születésnapját 
szeptember elején ünneplő szélső gyor-
saságának is köszönhetően bekerült a vá- 
logatottba, az Eb-meccsekkel együtt eddig 
14 alkalommal viselhette a címeres mezt.

(ms)

Cél a továbbjutás
Az európai kézilabda szövetség (eHF) elkészítette a Bajnokok ligája 2016/17-es főtáblájának beosztását. A Ferencvá-
ros női csapata közepesen erős csoportba került.

A sorsolás előtt az EHF különböző „kalapokba” osztot-
ta a sorozatra nevező csapatokat. A Ferencváros a 3. ka-
lapba került, így az már ekkor biztossá vált, hogy a zöld-
fehérek elkerülik a svéd Sävehof, a francia Metz és  
a dán Mydtjylland együttesét a főtáblán.

A Fradi végül a B csoportban kapott helyet: Szucsánszki Zitáék 
ellenfele a macedón Vardar Szkopje, az orosz Asztrahanocska, 
valamint a 2. selejtezőtorna győztese lesz. Utóbbi kvartettben 
a német HC Leipzig, a fehérorosz HK Gomel, az osztrák Hypo 
Niederösterreich és a spanyol BM Bera Bera küzd a továbbjutásért.

Elek Gábor, a Ferencváros vezetőedzője úgy vélte, járha-
tott volna rosszabbul és jobban is csapata. A szkopjeiekkel 
nehéz dolguk lesz a lányoknak, a szakember szerint egyelő-

re még a Fradi előtt járnak. Az oroszországi túra elsősorban 
a távolság miatt okozhat némi gondot, a zöld-fehérek nyolc 
és fél órás út előtt állnak. A selejtezőből Elek mester a lipcse-
ieket várja a főtáblára, akikkel a tavalyelőtt történtek miatt –  
a selejtezőben hosszabbítás és hétméteresek után esett ki az FTC 
a németekkel szemben – van elszámolnivalója a Ferencvárosnak. 
A lényeg, hogy a bukarestieket és a rosztoviakat sikerült elkerülni.

A csoportkör hat mérkőzését október 14. és november 20. között 
játsszák le az együttesek. Az első három-három helyezett jut tovább, 
majd a felek 2017. január 27-étől két hatos csoportban küzdenek 
meg a nyolc közé kerülésért.

M. S.

marco Djuricin, kubatov Gábor, az FtC elnöke és Oliver Hüsing
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Labdarúgó- 
Eb-kvíz
Az elmúlt hetek focilázára te-
kintettel ezúttal a labdarúgó-
Európa-bajnoksággal összefüggő 
kérdéseket teszünk fel, melyek 
közül természetesen nem hiá-
nyozhat a ferencvárosi kapcso-
lódás sem. A helyes válaszokat a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.
1. Hány év után jutott ki  
Magyarország ismét foci-Eb-re?
A) 30
B) 44
C) Először szerepeltünk labdarúgó-
Eb-n
2. A magyar csapat rúgta a későbbi 
Európa-bajnok portugáloknak a 
legtöbb gólt. Hányat?
A) 2
B) 3
C) 4
3. A csoportkörök, azaz az első 
három mérkőzés során – Wales-szel 
holtversenyben – Magyarország 
szerezte az Európa-bajnokságon a 
legtöbb gólt. Hányat?
A) 4
B) 5
C) 6
4. Ki vette át az Európa-bajnokságok 
történetének legidősebb játékosa 
címet Lothar Matthäustól?
A) Juhász Roland
B) Fiola Attila
C) Király Gábor
5. Kié volt a Eb legszebb gólja az 
UEFA hivatalos szavazása alapján?
A) Gera Zoltán
B) Dzsudzsák Balázs
C) Szalai Ádám
6. Hány játékos került be a Fradiból 
a labdarúgó-Európa-bajnokságon 
remekül szereplő magyar válogatott 
23 fős keretébe?
A) 4
B) 5
C) 7

Előző lapszámunk nyertese: 
Janurik Szabolcs. Gratulálunk! 
Jutalma átvételével kapcsolatban 
e-mailben értesítjük. A helyes meg-
fejtés: 1 – B, 2 – C, 3 – C, 4 – C, 5 
– B, 6 – B.

őszintén az iszlámról
A legfiatalabb világvallásról, az arab, zsidó és keresztény hittel közös tőről 
fakadó iszlámról tartott előadást Németh Pál „A teljesség felé” program 
egyháztörténeti szemináriumán. A muzulmán hitet 40 éve kutató református 
lelkész prezentációja segített közelebb hozni és megérteni korunk leginkább 
félreértett vallását.

A Damaszkuszi Egyetemen végzett Németh 
Pál szerint a világ olyan neves orientalista 
tudósoknak köszönheti az iszlámról fel-
halmozott tudást, mint Vámbéry Ármin, 
Goldziher Ignác vagy Germanus Gyula, 
akinek diákjai között volt Antall József is. 
Germanus jövőbelátó képességét mutatja, 
hogy már a ‘60-as években megfogalmazta: 
a 21. század fő vi-
lágpolitikai prob-
lémája az iszlám 
lesz, Goldziher 
pedig rámutatott, 
a fundamentalis-
ta irányzat fog 
hatalomra jutni. 
Germanus meg-
élte jóslata betel-
jesedését, amikor 
1979-ben kitört a 
vallásilag motivált 
iráni forradalom, 
melynek követ-
kezménye volt 
az 1980-ban kez-
dődő, Szaddám 
Huszein vezette 
iraki–iráni háború is. Ekkor vált nemzet-
közi szintű politikai tényezővé az iszlám 
fundamentalizmus.

Az iszlám jelentése: alávetni, hódolat, 
meghódolás. A Mohamed előtti kort a tu-
datlanság, a vadság korának is nevezik 
(dzsáhilijja), ekkor a Korán szerint az em-
berek semmibe vették egymást. Alapgon-
dolat volt: ha valaki minket megvet, mi 
még jobban megvetjük őt. Ennek ellentéte 
a Mohameddel megjelenő iszlám korszaka, 
amikor a hódolat jut érvényre. A muzulmán 
hitű ember ugyanis mélyen alázatos (föld-
re térdel, hajlongva imádkozik). Németh 
Pál az iszlám gyors terjedésének titkára is 
rávilágított. A muzulmánok a meghódított 
népekkel könyörületesen bántak, barátaikká 
tették őket, és ehhez járult hozzá Mohamed 
szimpatikus személyisége is. A muzulmá-

nok hisznek az utolsó ítélet napjában, Isten 
angyalaiban és a predesztinációban. Sze-
rintük minden az isteni elrendeléstől függ, 
ezért egy muzulmán akkor is dicsőíti, ha 
az örök kárhozatra ítéli őt. A keresztények-
kel ellentétben nincsenek kétségeik a hittel 
szemben, ha egy muszlimmal baj történik, 
nem kesereg, hiszen tudja, ez Isten akarata.

A hívek azt ál-
lítják, övék az 
ősvallás, tehát az 
iszlám mindig is 
létezett: szerintük 
Ádám is muszlim 
volt, akinek bűnét 
Isten megbocsátot-
ta. Mivel az ember 
a bűnre hajlamos, 
Isten prófétákat 
küldött, hogy fi-
gyelmeztesse őket. 
Ilyen volt Noé, 
Izsák, Ábrahám, 
Mózes, Jákob, 
Dávid, Salamon, 
Keresztelő János, 
Jézus és Moha-

med, akiket a vallás mind muszlimoknak 
tekint. Jézus a Korán kiemelkedő alakja, aki-
nek története egy ponton eltér a keresztény 
szentírásban foglaltaktól. Szerintük Jézust 
nem, csak egy hasonmását (egyesek szerint 
Júdást) feszítették keresztre a zsidók. Úgy 
vélekednek, minden újszülött muzulmánként 
érkezik a világra, csak a szülei rontják el 
azzal, hogy más vallásúvá nevelik. Ezért 
Mohamed azt mondja, fel kell szabadítani az 
emberiséget, és el kell törölni a többi káros 
vallást a Földről. A muzulmán hit akadályát 
pedig a nyugati civilizációban látják. – Ha 
egy muzulmán megkedvel egy nyugati em-
bert, mindent elkövet, hogy muzulmánná 
tegye, hiszen csak így mentheti meg. Szerin-
tük ugyanis értelmes, becsületes ember csak 
muzulmán lehet – avatott be a muszlimok 
gondolkodásába a szakértő.     T. D.

apróhirdetés
Ingatlanirodánk eladó lakásokat/házakat keres ügyfeleinek. Gyorsan vevőt hozunk, 
jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének lakása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! 
Laurus.ingatlan.com, 06/20/9600-600

Együttlakásos, folyamatos idősgondozást, házvezetést, felügyeletet vállalok. Gyakorlattal, 
képesítéssel rendelkező hölgy vagyok. 06/20/224-9590
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Ferencváros a forradalomban, ahogy szüleink, 
nagyszüleink megélték...
Ferencváros Önkormányzata és az Írók Alapítványa – Széphalom 
Könyvműhely „A teljesség felé” idősügyi koncepció része-
ként pályázatot hirdet az 1956-os forradalom 60. évfordulója 
alkalmából, melyre várja a szemtanúk, kortársak írásbeli visz-
szaemlékezéseit, valamint a fiatalabb korosztály képviselőinek 
olyan írásait, melyek alapját az 1956-os történetek, események 
átélőivel, részeseivel készített interjúk, feljegyzett beszélgetések 
képezik. Az írásos anyagokon kívül várjuk azon dokumentumo-
kat, fényképeket is, melyek Ferencvárost örökítik meg az 1956-os 
forradalom idején, vagy ahhoz kapcsolódnak. 

Célunk, hogy az évforduló alkalmából összegyűjtsük város-
részünk történelmének ezeket a fontos, személyes élményeken 
alapuló eseményeit, emlékeit, hiszen Ferencvárosban található 
a magyar forradalom és szabadságharc számos nevezetes hely-
színe: az Üllői út, a Ferenc körút, a Kálvin tér, a Bakáts tér, 
de karnyújtásnyira van tőlünk a Corvin köz, a forradalom és 
szabadságharc legfontosabb ellenállási központja is.   

Pályázati témakörök:
• Az 1956-os forradalom és szabadságharc ferencvárosi 

pillanatairól, vagy annak leveréséről és a megtorlásokról 
szóló személyes emlékek megírása

• Interjú készítése a forradalom és a megtorlások ferencvárosi 
szemtanúival, résztvevőivel 

• Dokumentumok, fotók másolatának beküldése, a rajtuk 
látható esemény vagy szereplők ismertetésével, a fotó vagy 
dokumentum történetének írásos bemutatásával (amennyi-
ben rendelkezésre állnak az adatok)

Pályázók köre: kortól függetlenül, természetes személyek
Beadható pályázatok száma: pályázónként egy pályázat
Beadás módja: a papíron benyújtandó pályázatokat egy pél-
dányban, postai úton a Budapest Főváros IX. Kerület Ferenc-
város Önkormányzata (Szűcs Ágnes Idősügyi referens), 1096 

Budapest, Lenhossék utca 24–28. címre, illetve elektronikusan 
az idosugy@ferencvaros.hu vagy az iroszak@t-online.hu e-mail 
címre várjuk. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az alábbi 
telefonszámokon lehet: 215-1077/392, 06/70/333-1729 (Szűcs 
Ágnes) vagy 06/70/333-1710 (T. Zuggó Tünde).
Formátum: Kézzel, vagy írógéppel, számítógéppel írt.
Terjedelem: Kézzel írt dokumentum esetén maximum 20 
A/4-es oldal. Számítógéppel írt dokumentum esetén maximum  
30 000 leütés.
Beadási határidő: 2016. szeptember 10.
Eredményhirdetés: 2016. október 1.
További tudnivalók:
A beérkezett műveket szakmai bizottság bírálja el
Díjazás: a legjobb pályázatot beküldők értékes könyv- és aján-
dékcsomagban részesülnek

Előre jelezzük pályázóinknak, hogy a 12 legjobb pályaműből 
az Írók Alapítványa – Széphalom Könyvműhely Ferencváros 
Önkormányzatának felkérésére könyvet kíván szerkeszteni és 
megjelentetni. A beküldött pályázat szerzői jogait a kiadó a 
megjelenő könyv 5-5 db tiszteletpéldányának felajánlásával 
tudja ellentételezni. A pályamű kizárólag a pályázó (szerző) saját 
alkotása, szellemi terméke lehet. A pályázó tudomásul veszi, hogy 
pályázata benyújtásával a pályamű első kiadási – felhasználási 
jogát automatikusan átadja a támogatónak, azt a támogató a 
pályázó külön, további engedélye nélkül nyilvánosságra hoz-
hatja (terjesztés), a nyilvánosság számára bármilyen módon 
hozzáférhetővé teheti, illetve a szerző nevének feltüntetése mel-
lett publikus, ünnepi alkalmakkor bemutathatja, átdolgozhatja 
(műfordítás, színpadi feldolgozás).

Minden érdeklődőnek jó munkát kívánunk!
Ferencváros Önkormányzata

Írók Alapítványa – Széphalom Könyvműhely

ősszel induló idősügyi képzések
Szeretettel várjuk a 60 év feletti ferencvárosiakat a 2016 szeptemberében induló számítógép-kezelői és nyelvi kurzusa-
inkra. A tanfolyamokra – a korlátozott létszámra való tekintettel – előzetes regisztráció szükséges. Kérjük, részvételi 
szándékukat az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen, a 215-1077/392-es vagy a 06/70/333-1729-es telefonszámon 
jelezzék.

Kezdő számítógép-kezelői képzések:
2016. szeptember 13-ától keddenként 15.30–
16.30, Weöres Sándor iskola 
(Toronyház utca 21.)
2016. szeptember 14-étől szerdánként 
13.45–14.45, Szent-Györgyi iskola
(Lónyay utca 4/C–8.)
2016. szeptember 14-étól szerdánként 
15.00–16.00, Telepy Károly iskola
(Telepy utca 17., bejárat a Tűzoltó utca 88. 
felől)
Korlátozott létszámban becsatlakozási le-
hetőséget biztosítunk a haladó számító-
gép-kezelői tanfolyamokra is a következő 
időpontokban, melyre szintén regisztráció 

szükséges: 2016. szeptember 14-étől szer-
dánként 15.30–16.30, Weöres Sándor iskola
(Toronyház utca 21.)
2016. szeptember 14-étől szerdánként 
13.45–14.45, Szent-Györgyi iskola 
(Lónyay utca 4/C–8.)

Kezdő angoltanfolyam:
2016. szeptember 5-étől hétfőnként 11.00–
12.00, József Attila-lakótelep
később pontosított helyszínen

Középhaladó angoltanfolyam:
2016. szeptember 5-étől hétfőnként 14.00–
15.00, Borostyán Idősek Klubja 
(Knezich utca 17.)
2016. szeptember 6-ától keddenként 14.00–

15.00, Ferencvárosi Művelődési Központ
(Haller utca 27.)

Haladó angoltanfolyam:
2016. szeptember 8-ától csütörtökönként 
11.00–12.00, József Attila-lakótelep
később pontosított helyszínen
2016. szeptember 8-ától csütörtökönként 
14.00–15.00 Borostyán Idősek Klubja 
(Knezich utca 17.)

Kezdő némettanfolyam:
2016. szeptember 13-ától keddenként 9.45–
10.45 Ferencvárosi Művelődési Központ 
(Haller utca 27.)

pÁLYÁZati FeLhÍVÁs – FereNCVÁrOs 1956
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„Egy a szív, a dobbanás, látod, nem vagyok én más…”
13. alkalommal adott otthont a Ferencvárosi Művelődési Központ a Roma Kulturális Fesztiválnak. A rendezvényen 
színházi előadás, kiállítás, koncertek és gyerekprogramok várták az érdeklődőket.

Kállay Gáborné alpolgármester köszöntőjében a fesztiválon be-
mutatott Bubamara című darab mondanivalóját hangsúlyozta: tu-
dunk-e, képesek vagyunk-e élni – mi több, szeretetben élni – egymás 
mellett? Beszéde végén reményét fejezte ki, hogy mindazok, akik 
ellátogatnak a Roma Kulturális Fesztiválra, igennel fognak vála-
szolni a kérdésre. A Turay Ida Színház kétfelvonásos, józsefvárosi 
West Side Storynak is nevezett zenés darabja megmutatta: nehéz, de 
nem lehetetlen küldetés egymás megismerése, elfogadása, melyhez 
rengeteg türelem és nyitottság szükséges.

A délutáni programok előtt Tar József mondott köszöntőt. A Fe-
rencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kiemelte: 
„az a legfontosabb, hogy van egy kultúránk, ami a világ egyik 
legszínesebb és legcsodálatosabb kultúrája. Vannak hagyományaink, 
amiket – mint féltett kincset – őrizni kell, hiszen egy nép csak akkor 
tud fennmaradni, ha vannak hagyományai és kultúrája”.

A művelődési központ kertjében öt csapat bográcsában rotyogott a 
gulyás, a jó ebédhez pedig Horváth Gyula és népi zenekara húzta 
a nótát. Ezután a Sukár táncegyüttes műsora, majd ferencvárosi 
tehetségek bemutatkozása következett. A Khamoro táncegyüttest 
régi ismerősként köszöntötték azok, akik havi rendszerességgel 
járnak az FMK roma táncházára. Később a Megasztárból megis-
mert Radics Gigi gyönyörű hangja bűvölte el a közönséget, majd 
a Bescart Trió koncertje zárta az eseményt.

A nap folyamán az FMK előterében Cigányvarázs címmel a Fővá-
rosi Kulturális és Oktatási Központ kiállítása volt látható, melynek 
témája: a cigánytáncok és -zenészek volt. A gyerekeket ugrálóvár, 
csocsó, pingpong, kézműveskedés, a Vöröskereszt sátrában pedig 
rajzverseny várta.

(forrás: ferencvaros.hu)

tehetséggondozás  
a köztelek utcában
Az első napon, a nyitókoncert előtt Kokas Ferencné művészeti 
vezető köszöntötte a résztvevőket, majd a mesterkurzus gyakorlati 
tudnivalóival látta el a diákokat és kísérőiket.

Kállay Gáborné örömmel köszöntötte Ferencvárosban a rendez-
vényt, mely a kerület kulturális életét is színesíti. Az alpolgármester 
elmondta, rendkívül izgalmas és tanulságos látni, hogy egy-egy 
tanár milyen megoldást kínál ugyanazon problémára, milyen eltérő 
impulzusokat ad a tanítványnak. Külön kiemelte, hogy a kerület 
testvérvárosaiból is lehetőség nyílt diákoknak és kísérő tanároknak 
a kurzuson való részvételre. A határon túli tehetségek meghívását 
a zeneiskola alapítványának pályázati támogatása, valamint Fe-
rencváros Önkormányzatának anyagi hozzájárulása biztosította. 

Az esemény a Virtuózok című tehetségkutató műsorból ismert 
fiatalok koncertjével indult, másnap pedig kezdetét vette a munka. 
A növendékek – választott vezető tanárnál – egyéni és hangsze-
res órákon vettek részt, de természetesen a többi oktató óráira is 
bejárhattak. A határon túli zenetanárok pedig bepillantást nyerhet-
tek budapesti kollégáik tanítási módszereibe, így megismerhették 
egymás munkáját.

(forrás: ferencvaros.hu)

A Ferencvárosi Ádám Jenő 
Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskolában rendezték meg a 
XVIII. Országos Vonós és 
Zongora Mesterkurzust.
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kicsi a bors, de gazdag
Tudta, hogy Európának hét miniállama is van? Arról hallott, hogy közülük kettő a világ leggazdagabb országai között 
szerepel? Horváth Edit ezúttal kontinensünk törpeállamairól árult el érdekességeket a Mindentudás Akadémiája szemi-
náriumán.

Európa miniállamai területileg növekvő sorrendben: Vatikán, Mo-
naco, Andorra, Málta, San Marino, Liechtenstein és Luxemburg. 
Máltát, a Budapestnél kicsit kisebb államot V. Károly német–római 
császár 1530-ban adományozta a Jeruzsálemi Szent János Lo-
vagrendnek (mai Máltai Lovagrend). 1798-ban Napóleon seregei 
megszállták és elüldözték a lovagokat. A fosztogató franciákat az 
angolok űzték ki, gyarmati létéből Málta végül 1964-ben szabadult.

A Luxemburgi Nagyhercegség több évszázados külföldi uralom 
után 1890-ben vált függetlenné. A Benelux államok részeként tagja 
volt a mai EU ősének, az Európai Vámuniónak is. A legnagyobb 
európai törpeállam, a Pest megye területét meghaladó Luxemburg 
a világ 4. leggazdagabb országa: 1 főre eső nemzeti jövedelme 104 
ezer dollár. Államfője, Henri Albert Gabriel Félix Marie nagyherceg 
2000 óta viseli uralkodói címét. A hét nyelven beszélő Henri vezeti 
a luxemburgi haderőt is, a főherceg 800 katonát és 100 civilszolgá-
latost irányít. Szabadidejében előszeretettel síel, teniszezik, evez, 
kastélyába pedig gyakran hív meg világhírű zenészeket. Szerencsés 
helyzete ellenére Luxemburg sem maradt ki a történelem viharaiból. 
A hercegség egyik legnagyobb kastélya, a bergi vár a II. világhá-
ború alatt a nácik kezére került. Hitler ekkor kegyesen felajánlotta 
az akkori uralkodónőnek, hogy ott maradhat, de csak két szobát 
használhat. A főhercegnő viszont inkább az angol kormánytól kért 
és kapott menedéket: innen buzdította kitartásra a luxemburgiakat. A 
Führer leányátnevelő intézetté alakította a kastélyt, a hercegi család 
így csak 1964-ben tudott visszaköltözni a bergi várba. Az előadó 
arra figyelmeztette a miniállamokba látogatókat, hogy azoknak 
nincs repülőterük, ezért akár 4–5 órát is kell utazni a legközelebbi 
reptérig. Luxemburg azonban saját légitársasággal is büszkélkedhet. 

A Franciaország és Spanyolország között elterülő Andorra függet-
len parlamentáris demokrácia, ahol az államfői funkciót továbbra is 
a francia és a spanyol társhercegek töltik be, de a végrehajtó hatalom 
a kormányfőé. A jelenlegi társhercegek: François Hollande francia 
köztársasági elnök és Joan Enric Vives i Sicilia, Urgell püspöke. Az 
államfő(k)nek korlátozott hatalmuk van, például nincs vétójoguk a 
kormány tevékenysége felett. Andorrában az államfőket delegáltjaik 
képviselik. Az országot 80 ezren lakják, és évente 10 millió turista 
látogatja, ami óriási terhelést ró a katalán nyelvű miniállamra. Mivel 
állandó hadserege nincs, minden 26. évét betöltött férfi hadköteles, 
akinek előírás, hogy otthonában puskát tartson. Andorrának 240 fős 
rendőrsége és terrorelhárító egysége is van, annak ellenére, hogy 
területén 700 éve nem volt fegyveres konfliktus, a bűnözés mértéke 
pedig a nullához közelít. 

Az Olaszország által körülölelt, igen aprócska San Marinoi Köz-
társaság (61 nkm) a harmadik legkisebb állam Európában, csak 
Monaco és a Vatikán kisebb nála. Ennek dacára autópályával is 
rendelkezik, bár a 22 kilométeres sztráda nem mondható hosszúnak. 
Viszont Európa legősibb alkotmányával büszkélkedhet, melynek 
törvényeit 1244-ben fektették le. A függetlenségükre büszke San 
Marinó-iak még Napóleon felkínált „barátságát” is visszautasítot-
ták. Érdekesség, hogy 1945-től 1957-ig itt működött a világ első 
demokratikusan választott kommunista kormánya.

Svájc keleti szomszédját, Liechtensteint Hans Adam (II. János 
Ádám) herceg és fia, egyben helyettese, Alajos vezeti. Liechtenstein 
kis mérete ellenére nagy nemzetközi hírnévnek örvend, mivel az 
adóparadicsomok egyike. Az alkotmányos monarchia 142 ezer dol-
láros GDP-jével a világ 2. leggazdagabb állama. János Ádám pedig 

még Erzsébet királynőnél is módosabb: személyes vagyona 4,6 
milliárd, családi vagyona 7,6 milliárd dollár. Az uralkodónak akkora 
festménygyűjteménye van, ami sehol nem fért el az országban, ezért 
Bécsben vett egy palotát, amely ma Liechtenstein Múzeum néven 
mutatja be a legnagyobb mesterek munkáit. Kapcsolata Svájccal egy 
időben katonai baklövések miatt vált feszültté: egy alkalommal egy 
gyakorlatozó svájci alakulat véletlenül rakétát lőtt egy liechtensteini 
mezőre, később 160 svájci katona tévedt át szomszédjához, aki 
inváziónak vélte az esetet. Liechtenstein a semlegesség politikáját 
követi, és azon néhány állam egyike, amelynek – 1868 óta – nincs 
hadserege. Az utolsó liechtensteini katona 1939-ben, 95 évesen halt 
meg.                T. D.

Bejelentkezés: 06-1/323-0878
06-80/204-567 (ingyenesen hívható)

1096 Budapest, Telepy u. 18.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

TELEPY UTCAI HALLÁSVIZSGÁLÓ

• Teljes áras hallókészülékek*
• Hallássegítő eszközök
    (Speciális vezetékes és 
     mobil telefonok)

• Egyéb jelző és 
   erősítő eszközök

készletkisöprés

Ne maradjon le!

Nyári

www.victofon.hu Ajándék Önnek**
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  *A kedvezményben részt vevő termékekről tájékozódjon az audiológián!
**Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak. 

Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2016. augusztus 12-ig!

Korzó: Kultúrtörténeti séták híres emberekkel
Architéka: Építészkritika a főváros épületeiről
Polc: Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KERESSE
a július 14-i

SZÁMBAN!

89x55_5 PestBudai.indd   1 2016.06.24.   9:56
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Tisztelt Ferencvárosi Választópolgárok!
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2016. október 2. 
napjára népszavazást tűzött ki a következő kérdésben: 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzá-
járulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok 
Magyarországra történő kötelező telepítését?”

A választások lefolytatásához szavazatszámláló bizottsági 
tagok és póttagok jelentkezését várja  

a Helyi Választási Iroda.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továb-
biakban: Ve.) alapján a választási bizottságnak csak a települé-
sen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő 
nagykorú választópolgár lehet tagja. A választási bizottságnak 
nem lehet tagja: 

• képviselő
• alpolgármester
• jegyző
• másik választási bizottság tagja
• választási iroda tagja
• politikai párt tagja
• a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló 

személy, valamint jelölt, a központi államigazgatási szer-
vekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási 
szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén 
hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kor-
mányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jog-
viszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével

• állami vezető

Jelentkezni 2016. július 11-étől 2016. augusztus 15-éig a Pol-
gármesteri Hivatal Szervezési Csoportjánál (Bakát tér 14. I/32.) 
lehet személyesen az alábbi napokon és időpontokban:

• Hétfő: 10.00–15.00
• Szerda: 8.00–15.00
• Péntek: 8.00–13.00

A Ve. 33.§ (3) a.) pontja alapján a területi választási bizottság, 
az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, a 
helyi választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság vá-
lasztott tagjának megbízatása a következő általános választásra 
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

A megbízatásért tiszteletdíj jár. 
Kérjük, hogy jelentkezéskor személyazonosítására alkalmas 

okmányukat, lakcímkártyájukat, taj-, valamint adókártyájukat 
szíveskedjenek magukkal hozni.

A jelentkezés feltételeivel kapcsolatosan részletesebb tájékozta-
tást kaphatnak a 215-1077-es telefonszámon, az alábbi mellékek 
tárcsázásával: 245, 257, 246, 220, 229, 248

Megtisztelő jelentkezésükre számítunk!
dr. Ruzsits Ákos Jenő, a HVI vezetője

Tájékoztatom a Tisztelt Ügy-
feleket, hogy Ferencváros 
Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2016. augusztus 
8. napjától augusztus 19. nap-
jáig tartó igazgatási szünetet 
rendelt el.
Az igazgatási szünet alatt 
– a halaszthatatlan ügyek 
intézésére szervezett alábbi 
ügyeleti feladatellátáson túl – 
a Polgármesteri Hivatal zárva 
tart.
Ügyeleti ügyfélfogadási 
rend 2016. augusztus 8-ától 
augusztus 19-éig:
Közszolgáltatási Iroda
1. Anyakönyvi Csoport 
(Bakáts tér 1.) 

Hétfő: 8.00–16.00
Szerda: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–12.00

2. Ügyfélszolgálati és Igazga-
tási Csoport (Bakáts tér 14.)
Ügyfélszolgálati Kirendeltség 
(Toronyház u. 3/B, Ecseri u. 
19.):

Hétfő: 8.00–16.00 
Kedd: 8.00–16.00 
Szerda: 8.00–16.00
Csütörtök: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–12.00

3. Postai Kirendeltségek 
(Bakáts tér 14., Gyáli út 
17–19.)

Hétfő: 8.00–15.30
Kedd: 8.00–15.00
Szerda: 8.00–15.30

Csütörtök: 8.00–15.00
Péntek: 8.00–12.00

Humánszolgáltatási Iroda 
(Lenhossék u. 24–28.)
Rendszeres Ellátási Csoport 
és Eseti Támogatási Csoport

Hétfő: 13.00–18.00
Szerda: 8.00–12.00

Adóiroda 
(Bakáts u. 8.)

Hétfő: 8.00–17.30
Szerda: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–13.00

Vagyonkezelési Iroda  
(Ráday u. 26.)

Hétfő: 13.00–16.00
Szerda: 8.00–16.00
Pétek: 8.00–12.00

Hatósági Iroda  
(Lenhossék u. 24–28.)

Hétfő: 13.00–17.30
Szerda: 8.00–12.00

Tekintettel arra, hogy az 
ügyfélfogadás ezen szerve-
zeti egységeknél csökkentett 
létszámmal történik, az eset-
leges várakozásért Tisztelt 
Ügyfeleink szíves türelmét és 
megértését kérem!
Köszönettel: dr. Ruzsits Ákos 

Jenő aljegyző

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügy-
feleket, hogy a közigazgatási 
szünet miatt augusztus 8-án, 
15-én és 22-én a tervtanácsi 
ülések elmaradnak!
Megértésüket köszönjük!

Főépítészi Csoport

VÁLasZtÁsi irOda FeLhÍVÁsa

Az eldobott, használt injekciós tű sérüléseket, illetve súlyos 
HIV- és Hepatitisfertőzést okozhat. Ha környezetében ilyet lát, 
kérjük, hogy semmiképpen se nyúljon hozzá!

Kerületünkben speciális szolgálat működik, amely elérhető a 
Ferencvárosi Közterület Felügyelet 06/80/3999-999 ingyenesen 
hívható zöldszámán. A risztástól számított legrövidebb időn belül 

szakszerűen begyűjtik a ve-
szélyes hulladékot. Kérjük, 
ha eldobott injekciós tűt lát, 
jelezze a fenti számon! Se-
gítségét előre is köszönjük!

Ferencvárosi Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum

FeLhÍVÁs – Ne NYÚLJON hOZZÁ!

tÁJéKOZtató



Ferencváros 15

reNdŐrséGi hÍr

biztonság

krEsz-pálya az óvodában
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közlekedéstudomá-
nyi Intézet pályázatot hirdetett „Biztonságos Óvoda” címmel, 
melyen a Kicsi Bocs Óvoda sikeresen vett részt. Ennek ered-
ményeként az intézmény udvarán egy mini közlekedési pályát 
alakítottak ki.

Az Erkel utcai Kicsi Bocs Óvoda 
udvarán megrendezett átadóünnep-
ségen Zombory Miklós köszöntötte 
a megjelenteket. Ferencváros alpol-
gármestere örömének adott hangot, 
hogy az óvoda önálló intézmény-
ként adta be a pályázatot. Elmond-
ta, az önkormányzat mindig nagy 
hangsúlyt fektetett a kicsik bizton-
ságos közlekedésre nevelésére, ezért 
a célok közt szerepel, hogy Közép-
ső-Ferencvárosban és a József At-
tila-lakótelepen is létrehozzanak 
egy-egy ilyen mini KRESZ-pályát. 

Mosóczi László közlekedésért 
felelős helyettes államtitkár arról 
szólt, Magyarország európai uniós 
kötelezettségvállalása, hogy a 2005-

ös évhez képest a felére csökkenti 
a közlekedési balesetben elhunytak 
számát, mely eredmény eléréséhez 
már gyermekkorban meg kell kez-
deni a tudatos közlekedésre neve-
lést. Azt is elmondta, nagyon sok 
óvoda pályázott, a végül győztes-
nek hirdetett öt intézmény közül az 
egyik a belső-ferencvárosi ovi. 

A program végén Mosóczi Lász-
ló átadta a jutalmakat az öt nyertes 
intézmény vezetőjének – köztük 
Nagyné Dobó Erikának –, majd az 
egyik óvodás segítségével átvágta a 
nemzetiszínű szalagot, így bocsátva 
a kicsik rendelkezésére a közleke-
dési pályát.

nyáron is halálos 
veszély a szén-monoxid
Nyáron is fennáll a szén-monoxid-mérgezés kocká-
zata. Az óvintézkedések elmulasztása a legutóbbi, 
két emberéletet követelő szén-monoxid-mérgezéshez 
hasonló tragédiákhoz vezethet. 

Június 20-án egy Budaörsi úti ingatlanban két lakó vesztette 
életét szén-monoxid-mérgezésben. A háztartások többségé-
ben nyáron is használatban vannak a gázkazánok, gázüzemű 
átfolyós vízmelegítők, hiszen a legtöbb esetben ezekkel a ké-
szülékekkel történik a melegvíz-előállítás. A nyári melegben 
lecsökkenhet a kémény huzatértéke, így fokozottan fennáll a 
kockázata annak, hogy szén-monoxid-visszaáramlás történik. 

Nyílt égésterű készülékek esetében az égéstermék hőmér-
séklete és a lakáson kívüli, környezeti hőmérséklet különb-
ségéből adódó nyomáskülönbség hatására távozik az égés-
termék. Minél melegebb a külső hőmérséklet, annál kisebb 
a nyomáskülönbség, annál gyengébb a kémény huzathatása. 

A fentiek miatt fokozottan figyelni kell a megfelelő leve-
gő-utánpótlás biztosítására. Jól hőszigetelő, fokozott lég-
zárású nyílászárók esetében mindenképpen gondoskodni 
kell megfelelően méretezett légbeeresztőről. A meglévő 
légbeeresztők átjárhatóságát folyamatosan biztosítani kell, 
rendszeres szellőztetéssel cserélni kell az ingatlan levegőjét, 
és a tüzelőberendezés használatát lehetőleg a reggeli és esti 
órákra kell korlátozni, amikor az említett nyomáskülönbség 
nagyobb.

Visszaáramláshoz vezethet továbbá a karbantartatlan gázké-
szülék, illetve azon háztartási eszközök, amelyek működésük 
közben megváltoztathatják a lakásban uralkodó nyomásvi-
szonyokat. Jellemzően ilyen készülékek a konyhai szagel-
szívók, a ventillátorok, de extrém esetben akár egy szárítós 
mosógép is veszélyforrás lehet. Ezeket a készülékeket nem 
szabad a tüzelőberendezéssel együttesen használni. Főként 
a szagelszívók és ventillátorok esetében kell gondoskodni 
a készülék és a tüzelőberendezés összereteszeléséről, amely 
megakadályozza azok együtt működését.

Az óvintézkedések megtétele mellett javasolt a fogyasztó-
védelmi hatóság által megfelelőnek minősített szén-monoxid-
riasztót felszerelni. További információk: www.kemenysepro.
hu 

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 

árvízvédelmi felkészítés közép-Pesten
Megkezdődött az árvízvédelmi felkészítés a Közép-pesti Katasztrófa-
védelmi Kirendeltségen. Az elméleti és gyakorlati képzésnek elsőként a 
IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság adott otthont július 5-én. 

A IX. kerületi szervezet oktatásával vette kezdetét az a felkészítés-sorozat, mely 
során kétszáz fő polgári védelmi tag kap árvízvédelmi képzést. A IX. kerületi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon megtartott felkészítésen mintegy hatvan fő 
vett részt. A megjelentek megismerkedtek a fővárosi árvízi védekezés rendszeré-
vel, az ideiglenes védművek fajtáival, valamint a kárterületen való biztonságos 
munkavégzés szabályaival. Az elméleti oktatás után a gyakorlati foglalkozás vette 
kezdetét, amelyen nyúlgátat és ellennyomó medencét is építettek. A felkészítést 
megtekintette Bácskai János, Ferencváros polgármestere is.

A következő hetekben a közép-pesti kirendeltség többi kerületének árvízvédelmi 
egységei is hasonló felkészítéseken vesznek részt, így képessé válnak arra, hogy 
egy valós védekezés esetén segítséget tudjanak nyújtani a hivatásos erőknek.

A IX. kerületi rendőrkapitányság eljárást folytat 
egy 13 éves budapesti fiú ellen, aki megalapo-
zottan gyanúsítható azzal, hogy július 1-jén egy 
IX. kerületi autóbusz-végállomáson a sértettet 
félrehívta, hogy megnézze a mobiltelefonját, majd 
elvette tőle azt. A sértett a telefont megpróbálta 
visszaszerezni, az elkövető azonban késsel meg-
fenyegette, és bal kezén meg is vágta. A kiskorú 
elkövetőt a kispesti járőrök egy XIX. kerületi 
bevásárlóközpontnál elfogták és előállították. 
Vele szemben – őrizetbe vétele mellett – felfegy-
verkezve elkövetett rablás bűntett miatt folyik 
nyomozás, egyúttal előterjesztést tettek előzetes 
letartóztatásának indítványozására, amit az ille-
tékes bíróság elrendelt. 
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Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Losó Jázmin Fruzsina  
(2016. április 20.)

Smid Bertalan Zsombor  
(2016. április 3.)

Romváry Márton  
(2016. április 4.)

Benke Lejla Aisa  
(2016. május16.)


