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76 éves korában tragikus hirte-
lenséggel elhunyt Vathy Zsuzsa 
író, újságíró, szerkesztő, a néhai 
Lázár Ervin felesége.

étkEZtEtés
Czibere károly államtitkár és Vas 
Imre országgyűlési képviselő tar-
tott sajtótájékoztatót a Ferencváro-
si sport Általános Iskolában.

Az önkormányzat támogatásával 
elismerésben részesültek a kerületi 
rendőrkapitányság legkiemelkedőbb 
munkát végző munkatársai. 14

jutalom

12

Teendők extrém hideg idején 
Az idei tél rendkívül hideg időjárással 
köszöntött Európára. Hazánkban – lap-
zártánkig – ugyan nem esett jelentősebb 
mennyiségű hó, ám a hetek óta tartó,  
rekordokat döntögető hideg várhatóan még 
jó ideig kitart, ami számos veszélyt rejt 
magában. Lapunk összeállításában igyek-
szünk hasznos információkat, tanácsokat 
adni olvasóink számára arra vonatkozóan, 
hogy milyen szabályokat célszerű ilyenkor 
betartani, illetve hogy miként segíthetnek 
az elesetteknek a túlélésben.

Interjúnkban Vibling Gézát, a Ferencváro-
si Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatósága (FESZGYI) igazgató-helyet-

tesét az intézmény széles körű feladatairól 
és a hajléktalanokért tett erőfeszítéseikről 
kérdeztük.

Közzétesszük azokat a telefonszámo-
kat, amelyeket akkor hívhat, ha segítségre  
szoruló fedélnélkülit lát; ismertetjük az 
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
tájékoztatóját és a IX. kerületben találha-
tó melegedőhelyek listáját; elmondjuk, 
hogy hol talál Ferencvárosban Szabad-
fogas- gyűjtőpontokat, ahol, ha segíteni 
akar kiakaszthat, ha pedig fázik, elvehet 
egy kabátot. 

A fagyos időjárás a háziállatok, főként  
az ebek számára is több potenciális veszély-

forrással jár. Kutya hideg tél című írásában 
Horváth Dávid állatorvos, a Ferencvárosi 
Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szerve-
zetének elnöke foglalta össze az ebek téli 
gondozásával kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókat.

Ferencváros a madarak városa is. Tollas 
barátaink számára – erős fagyok idején – 
nemcsak a táplálék-, de a folyadékpótlás is 
nagy probléma. Cikkünkben ismertetünk 
néhány praktikát, melyekkel segíthetünk 
a madaraknak folyékony halmazállapotú 
vízhez jutni.

(Ferencváros újság)
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Képessé tenni az önálló életre
Egy társadalmat jól jellemez, milyen a szociális rendszere és hogyan bánik a rászorulókkal. épp ezért e téren ritkán 
dőlhetünk hátra elégedetten. Ferencváros védőhálója erősnek mondható, amit jól mutat az a megannyi tevékeny-
ség is, amit a Ferencvárosi szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FEsZGYI) végez. Vibling Gézát, a 
FEsZGYI igazgató-helyettesét, a Családtámogató- és Gyermekjóléti központ vezetőjét az önkormányzat tavaly tüntet-
te ki a Humanitas Ferencváros díjjal, elismerve ezzel a kerületben folyó elkötelezett és állhatatos szociális munkát.  
tevékenységüknek most van a dandárja, hiszen beköszöntött a kemény tél, amikor egyre többen kerülnek kiszolgálta-
tott helyzetbe. A vezetőt az intézmény széles körű feladatairól és a hajléktalanokért tett erőfeszítéseikről kérdeztük.

•	Hogyan	kerülnek	a	problémákkal	küsz-
ködő	családok	az	önök	látóterébe?

A kapcsolatfelvétel egyik formája a bajba 
jutott családokkal, amikor önként keresik 
fel az intézményt: a leggyakoribb gondot a 
párkapcsolati zűrök, válás, anyagi nehézsé-
gek, munkanélküliség, adósságok jelentik. 
Máskor a szociális vagy az álla-
mi intézményrendszer, például 
az iskola jelzi, hogy problémák 
adódtak a gyerekkel. Ilyenkor 
a család sajnos nem feltétlenül 
együttműködő; nem tekintik 
gondnak az adott helyzetet, vagy 
nem akarják, hogy beleszóljanak 
az életükbe. 
•	Mi	a	legszebb	és	mi	a	legnehe-
zebb	része	a	családsegítésnek?	

A legfelemelőbb érzés, amikor 
olyan változást tudunk elérni az 
ügyfeleknél, ami előrelendíti az 
életüket, de már annak is örü-
lünk, ha sikerül megakadályozni 
a további lecsúszást, és elérni egy 
magasabb önállósági szintet. A 
mottóm is ez: ne mások helyett 
végezzük el a munkát, hanem 
tegyük képessé őket arra, hogy 
önállóan küzdjenek meg az élet 
nehézségeivel. Ha pedig gondjuk 
akad, tudják, hol kérhetnek segítséget. Hi-
vatásunk legnehezebb része az, amikor ki 
kell emelni egy gyermeket a családjából. 
Ez súlyos és felelős döntés. 

•	A	csontig	hatoló	mínuszokkal	a	tél	most	
mutatta	meg	igazi	arcát.	Gondolom,	ilyen-
kor	nehezedik	a	legnagyobb	feladat	a	
Lélek-Pont	csapatára,	amely	a	fedélnélkü-
lieknek	segít	átvészelni	a	legkíméletlenebb	
évszakot.	Miben	tudják	támogatni	őket?	

A Lélek-Pont és Utcai Szociális Munkás 
Csoport két feladatot lát el: az utcai szociális 
munka törvényben meghatározott szolgál-
tatás, amely során minden nap 18–22 óra 
között felkeressük a kerületben élő hajlék-
talanokat, míg a LÉLEK Program egy, 2011 
óta működő, önkéntes önkormányzati válla-
lás. Tevékenységünk során a fedélnélküliek 
életkörülményeit kísérjük figyelemmel, és 
szükség esetén kezdeményezzük ellátásukat. 
A hajléktalanszállókkal szemben bizalmat-

lan emberek mentális segítséget kapnak 
kollégáinktól, akik az intézménybe szállí-
tásukról, adott esetben akár az életmenté-
sükről is gondoskodnak. Ha úgy látjuk, egy 
otthontalan életveszélyes állapotba került, 
mentőt hívunk vagy bekísérjük egy hajlékta-
lan egészségügyi centrumba, de Budapesten 

létezik egy Menhely Alapítvány által mű-
ködtetett diszpécserközpont is, amely krí-
zisautót tud biztosítani az elszállításukhoz. 
Továbbá teát, gyógyszert, elsősegélyt, orvosi 
ellátást, takarót, ruhát tudunk biztosítani 
számukra. Utóbbi különösen fontos, hiszen  
az utcán élők nem tárolnak téli ruhát nyáron, 
így minden szezonban öltöztetni kell őket.

•	Az	ellátó	intézmények	szerint	a	hajlékta-
lanok	nagy	része	azért	él	az	utcán,	mert	
nem	akar	szállóra	menni,	holott	mindenki	
számára	van	elegendő	hely.	Pedig	úgy	
hírlik,	a	szállókon	már	a	lopásoktól	sem	
kell	tartani.	Mi	igaz	ezekből?

Ha valaki elutasítja a szállóra költözést, az 
egyetlen, amit tehetünk, hogy ott helyben 
próbáljuk őt életben tartani. Akikkel viszont 
hetek, hónapok alatt sikerül bizalmi kap-
csolatot kialakítani, gyakran meggyőzhe-
tők, hogy menjenek szállóra. Azt azonban 
kevesen tudják, hogy nem akárki mehet be 

egy hajléktalanszállóra. Ha valaki egy ilyen 
intézményben házirendet sért, például ve-
rekszik, akkor kitilthatják onnan. Vannak 
olyanok, akiket már annyi helyről kitiltottak, 
hogy nem maradt más lehetőségük, mint 
az utca. Abban egyetértek, hogy az éjjeli 
szállókon rendet kell tartani, de a hosszú 

távú kitiltások nem könnyítik meg 
az otthontalanok helyzetét. A leg-
több szállásra csak józanul engedik 
be őket – ez is csökkenti a bejutók 
számát. Ha a hajléktalanok egymás 
közti fosztogatásáról beszélünk, nem 
jelenthetjük ki, hogy teljesen meg-
szűnt volna a probléma, hiszen fel- 
ügyelőkből általában hiány van. 
Ahol 30–60 ember él együtt, ott min-
dig adódnak súrlódások, még egy 
egyetemi kollégiumban is. Hiába van 
elég ágy a szállókon, sokan minden 
segítséget elutasítanak, mert nem 
akarnak szabályok közt élni. Ennek 
oka lehet súlyos alkohol- vagy egyéb 
függőségük, illetve megromlott 
pszichés állapotuk. Ennek ellenére, 
ha valaki saját maga nem akar vál-
toztatni a helyzetén, senki sem tud  
segíteni rajta.
•	Van-e	adatuk	arra	vonatkozóan,	
hogy	hány	otthontalan	él	Ferenc-
városban,	és	milyen	eredményeket	

sikerül	elérni	az	ügyükben?
A FESZGYI Utcai Szociális Munkás Cso-
portja a Kálvin tértől a Vágóhíd utcáig 
terjedő szakaszt felügyeli, a József At-
tila-lakótelepet és Külső-Ferencvárost a 
Menhely Alapítvány egysége látja el. A mi 
ügyfélkörünket tekintve, 2016-ban nagyon 
magas volt a számuk: 223 fővel kerültünk 
kapcsolatba, azelőtt ez 170 körül alakult. 
Tavaly az általunk ellátott 223 hajléktalan 
közül 31 embernél sikerült elérni, hogy ha 
talán nem is véglegesen, de feladja az utcai 
életmódot. Emellett többek életét sikerült 
megmenteni azzal, hogy kórházba vitettük.
•	A	LÉLEK	Program	azokat	is	támogatja,	
akik	–	bár	nem	az	utcán	élnek	–	ki	akar-
nak	mászni	a	gödörből…

A Józsefvárosból indult kezdeményezés a 
főváros három kerületében (X., IX., VIII.) 
működik. A LÉLEK Program mozaik szó: 
lakhatási, életviteli, lelki segítségnyújtási 

IntERJú

Vibling Gézát 2016-ban Humanitas Ferencváros díjjal tüntették ki
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és egzisztenciateremtési támogatást jelent. Míg 
az utcán élőknek inkább tisztálkodási, ügyintézé-
si segítséget tudunk nyújtani, a náluk egy fokkal 
jobb helyzetben lévőket az önálló egzisztencia felé 
tereljük. Azok, akik valamikor a IX. kerületben 
érvényes bérleti szerződéssel rendelkeztek, ám 
később elveszítették a fedelet a fejük fölül, viszont 
van jövedelmük, minimum két évre önkormány-
zati bérlakáshoz juthatnak. Egy kedvezményes 
díjú, felújításra szoruló bérlakásért cserébe kö-
telező előtakarékosságot várunk el tőlük, ami a 
továbblépésüket készíti elő. A LÉLEK Program 
a lakhatás mellett a munkához juttatást és az újra 
megkapaszkodást is segíti. Például, ha valakinek az  
álláskereső klubunkon keresztül sikerül eljutnia 
egy állásinterjúig, felöltöztetjük és rendbe hozzuk a 

fizimiskáját – ezért működik a borbélyszolgáltatásunk. A programról 
az érdeklődők a Tűzoltó utca 23. szám alatt működő FESZGYI-
irodában vagy a www.feszgyi.hu honlapon tájékozódhatnak.

T. D.

IntERJú

Vibling Géza 1971-ben, Dorogon született. Esztergomban, a 
Ferences Gimnáziumban érettségizett, majd általános szociális 
munkás diplomát szerzett Szekszárdon. A másoddiplomás 
képzést (szociálpolitikus) az ELTE-n végezte, a szociális 
szakvizsgát pedig a Wesley János Lelkészképző Főiskolán 
tette le. 1994 óta dolgozik a FESZGYI-nél, jelenleg igazgató-
helyettesként. Feladatai közé tartozik a Családtámogató- és 
Gyermekjóléti Központ, a Család- és Gyermekjóléti Alapel-
látási Egység, a hajléktalanokat segítő Lélek-Pont és Utcai 
Szociális Munkás Csoport, a Díjhátralék-kezelési Csoport, a 
Gyermekek Átmeneti Otthona, valamint a H52 Ifjúsági Iroda 
munkatársai tevékenységének koordinálása, irányítása. Nős, 
egy 10 és egy 12 éves fiú, illetve egy 4,5 éves kislány édesapja.

névjegy: 

tisztelt IX. kerületi Polgárok!

Ferencváros Önkormányzata szíves együttműködésüket kéri. 
Az utcai szociális munka elsődleges feladata a hajléktalan 
személyek felkutatása, szükség esetén megfelelő intézménybe 
juttatása, tájékoztatás, információnyújtás, ügyintézés, szol-
gáltatás nyújtása, szociális munka egyénekkel, csoportokkal, 
közösségekkel.
Ferencvárosban az utcai szociális munkát 2008 júliusától a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igaz-
gatósága (FESZGYI) és a Menhely Alapítvány közösen végzi.

Ellátási területek:
• Menhely Alapítvány Külső-Ferencvárosi Utcai Gondozó 

Szolgálata: Vágóhíd utca–Üllői út–Határ út–Soroksári út által 
határolt terület és a kapcsolódó metróaluljárók.

• FESZGYI LÉLEK-PONT és Utcai Szociális Munkás Csoport: 
Vámház krt.–Üllői út–Vágóhíd utca–Soroksári út–Boráros tér–
Közraktár utca által határolt városrész, valamint a Nagyvárad 
tér, Kálvin tér és a Corvin-negyed metróaluljárók.

Hogyan tud segíteni?
• Értesítheti a területileg illetékes szervet, ha segítségre  

szorulót lát
• Cégként és magánszemélyként tartós élelmiszereket, tárgyi 

javakat adományozhat, munkahelyén ilyen gyűjtést rendezhet
• Szponzorálhatja az otthontalanok támogatását célzó rendez-

vényeket, erre ismerősei figyelmét is felhívhatja
• Megvásárolhatja a Fedél Nélkül című lapot
• Önkéntesként segíthet hajléktalan embereken
• Felajánlhatja adója egy százalékát, pénzadományával támo-

gathatja a Menhely Alapítványt

napközben, illetve 0–24 óra között hívható telefonszámok:
• 8–18 óra között: 264-1375, FESZGYI Utcai Szociális Mun-

kás Csoport
• 18–21.30 óra között: 06/20/975-6989, FESZGYI Utcai  

Szociális Munkás Csoport 
• 0–24 óra között: 338-4186, Menhely Alapítvány diszpécser-

szolgálata, amely egész Budapest területére érvényes.
További információ: feszgyi.hu, menhely.hu

TájékozTaTó: UTcai szociális mUnka

* Az ajándékra csak a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, 
   a készlet erejéig, 2017. február 10-ig.

Miért rossz ötlet
úgy tenni, mintha
értené, amit Önnek mondanak?
• LEMARADHAT fontos INFORMÁCIÓKRÓL
• KIMARADHAT a meghitt családi BESZÉLGETÉSEKBŐL

Ajándék
a téli estékre

Hőtartó
úti bögre*

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

HÍVJON MINKET BIZALOMMAL:

TELEPY UTCAI HALLÁSVIZSGÁLÓ
1096 Budapest, Telepy u. 18.
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Kutya hideg tél
Az idei extrém fagyos tél a háziállatok, főként a kutyák számára is több potenciális veszélyforrással jár. Lapunk felké-
résére Horváth Dávid állatorvos, a Ferencvárosi kutyatartók érdekvédelmi Civil szervezetének elnöke foglalta össze 
az ebek téli gondozásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

téli zimankó, kihűlés 
Az idős kutyáknak gyakran van szükségük hideg 
elleni védelemre, ugyanis hőmérséklet-szabá-
lyozásuk már nem működik tökéletesen. Legin-
kább a vékony vagy ritka szőrű öreg ebek hűlnek 
ki nagyon könnyen, főleg, ha karcsúak is. Az 
alattomos kihűlés gyakran észrevétlen marad, 
egyedül a megnövekedett izomtónus, a merevség 
feltűnő. Ha a testhőmérséklet 30°C-ig csökken, 
hamar bekövetkeznek a belső szervek működé-
sének zavarai. Leggyakrabban a vese mondja fel  
a szolgálatot, azonban a máj és a szívizom is igen 
érzékenyen reagálhat a hideghatásra. Továbbá a 
reumatikus megbetegedések is rosszabbodhatnak 
a zimankotól. A lehűlt állat gyors felmelegítésé-
vel sem lehet mindig megszüntetni a károsodá-
sokat, például a heveny vesegyulladás gyakran 
válik krónikussá, ami akár halálos is lehet. Tehát 
nem szégyen télen a kabátka egy gyengébb vagy 
idősebb kutyának. 

Szabadfogas
„Ha fázol, vegyél el egy kabátot. Ha segíte-
ni akarsz, tegyél ide egyet” – ez a mottója 
a Szabadfogas mozgalomnak, amelynek 
lényege, hogy a város különböző pontja-
in elhelyezett ruhafogasok bármelyikére  
kiakaszthatunk egy általunk már nem hor-
dott, számunkra feleslegessé vált kabátot, 
amit aztán a rászoruló emberek ingyen  
elvihetnek. 

A futótűzként terjedő civil kezdeményezés 
Ferencvárosba is megérkezett, lapzártánk 
idején többek közt a Bakáts téri templom 

mögött, a Tompa utca–Ferenc tér sarkon, 
az FMK előkertjében vagy a Corvin-ne-
gyed aluljáróban nyílt lehetőség ilyen 
módon segíteni kevésbé tehetős ember-
társainkon. Az állványokra már nem csu-
pán kabátot, hanem meleg cipőt, pulóvert, 
pokrócot, hálózsákot és bármi mást ki lehet 
helyezni, ami segíthet valakinek átvészelni 
az extrém hideg napokat és éjszakákat.  
A Szabadfogas-gyűjtőpontok aktuális lis-
tája az interneten fellelhető, folyamatosan 
frissülő térképen tekinthető meg.

zimankó

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója  
a télen követendő biztonsági szabályokról
• A nyílt égésterű tüzelő- és fűtőberende-

zések használata során még erős fagyok 
idején is biztosítani kell a megfelelő le-
vegő-utánpótlást, mert ennek hiányában 
veszélyes koncentrációban alakulhat ki 
szén-monoxid.

• Valamennyi közlekedési ágazatra hatás-
sal van a rendkívül hideg időjárás, ezért 
hosszabb menetidőkre és fennakadásokra 
kell számítani. 

• Csak a téli időjárási körülményekre felké-
szített gépjárművel tanácsos útnak indulni, 
és érdemes a megszokottnál több üzem-
anyagot tankolni.

• A közműszolgáltatásokat közvetlenül és 
közvetve is érintheti a jóval fagypont alatti 
hőmérséklet, ezért esetleges átmeneti ki-

maradásokra, akadozásra lehet számítani.
• Kizárólag a kijelölt helyeken és a meg-

felelő jégvastagság mellett biztonságos a 
befagyott vízfelületek jegén tartózkodni, 
sportolni, beszakadás esetén pedig azonnal 
a tűzoltók segítségét kell kérni.

• A mobiltelefont otthon és lehetőség sze-
rint útközben is célszerű feltöltött álla-
potban tartani, valamint használni a ka-
tasztrófavédelem ingyenes tájékoztató 
alkalmazását: Veszélyhelyzeti Értesítési 
Szolgáltatás (VÉSZ), illetve figyelemmel  
követni a hatósági, a szolgáltatói és a me-
teorológiai tájékoztatókat.

• Aki balesetet vagy tűzesetet észlel, esetleg 
balesetet szenvedett, haladéktalanul hívja 
a 112-es segélyhívószámot. A rendkívüli

hidegben még inkább számít minden perc, 
amivel hamarabb érkezik a segítség.

A téli, zord időjárási körülmények között 
követendő biztonsági szabályokról bőveb-
ben a www.katasztrofavedelem.hu honlapon 
olvashatnak.

A IX. kerületben található 
melegedőhelyek listája:
• Bálna Budapest, Fővám tér 11–12.
• Művészetek Palotája, Komor Marcell 

utca 1. 
• Nemzeti Színház, Bajor Gizi park 1. 
• Iparművészeti Múzeum, Üllői út 33–37. 
• Praktiker áruház, Mester utca 87.
• Lurdy Ház, Könyves Kálmán krt. 12–14. 
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Itatással is segítsük a madarakat!
több napig tartó erős fagyok idején nemcsak a táplálék-, de a folyadékpótlás is kritikus problémává válik a madarak 
számára, télen ugyanis gyakran sokkal nehezebb folyékony halmazállapotú vizet találni, mint élelemhez jutni. 

Az ivás különösen a hideg és csapadék-
mentes teleken okoz gondot a madaraknak, 
amikor havat vagy zúzmarát sem tudnak 
csipegetni. Ezért a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület (MME) arra 
kéri a lakosságot, hogy az etetők mellett ita-
tók működtetésével is segítsék a madarakat. 

Télen az itatókban is megfagy a víz, így  
a madarak számára már az is nagy köny-
nyebbséget jelent, ha a reggeli szürkületet 
követő néhány órában kiszedjük az itatóból a  
jeget, helyére pedig langyos csapvizet töl-
tünk, hogy ihassanak, fürödhessenek.

A jég eltávolítása gondot okozhat, ha  
a fagyban rideggé, törékennyé váló, például 
kerámiaitatót használunk, ezért e célra prak-
tikusabb műanyag virágalátétet alkalmazni. 
Az itatótálca eltörését úgy kerülhetjük el,  
ha jégtelenítéskor langyos csapvizet folya-
tunk az aljára. A reggeli jégtelenítés szükség-
telenné válik, amennyiben már este kiöntjük 
az itatóból az ilyenkor még többnyire csupán 
vékony jéghártyával fedett vizet. 

Ha éjszakára egy követ teszünk a fűtőtestre, 
majd ezt az itató langyos vizébe helyezzük, 
elodázható a befagyás. Az itatót lehetőleg 

napos helyre tegyük, mert még a gyenge téli 
napsütés is késlelteti a víz eljegesedését. Egy 
etetőre kihelyezett alma nemcsak élelmet, de 
némi folyadék-utánpótlást is jelent a madarak 
számára. Ha keményre fagyott, csurgassunk 
rá meleg vizet, hogy felpuhulva a gyengébb 
csőrű madarak számára is megkönnyítsük a 
csipegetését. Az itatók vizében egy kevés 
cukor feloldása természetes fagyállóként 
kitolja a jégképződés idejét, sőt, pluszener-
gia-utánpótlást is jelent a madaraknak. Sót 
azonban ilyen célra soha ne használjunk, 
mert az életveszélyes számukra!

Hóevés miatti mandulagyulladás
Éppúgy, mint a gyerekeknek, sok kutyának is szokása, hogy be-
lekóstol a friss hóba. A kísértést a gazda is fokozhatja azzal, hogy 
hógolyódobálással próbálja megfuttatni kedvencét. A hó és a jég 
miatt az ebeknek mandula-, torok- vagy gyomornyálkahártya-
gyulladásuk alakulhat ki, ami üveges vagy habos, gyakran sárga 
hányásban nyilvánul meg. Ha a gyomor gyulladt, a következő  
24 órában ne adjunk enni a kutyának, és utána is csak diétás kosztot 
kapjon. Láz, véres hányás vagy hasmenés észlelése esetén azonnal 

forduljunk állatorvoshoz. A mandulák gyulladásának oka lehet meg-
hűlés, bakteriális vagy vírusos fertőzés. A gyulladás lefolyása lehet 
elhúzódó vagy heveny. A beteg kutyánál ilyenkor étvágytalanság, 
láz, köhögés, nyálzás, habos hányás tapasztalható, a nyirokcsomók 
megnagyobbodnak, a toroktájék fájdalmas. A gyógykezelés heveny 
esetekben – a megfelelő tüneti kezelés mellett – antibiotikumok-
kal általában eredményes, az elhúzódó, illetve gyakran visszatérő 
eseteknél – a gócfertőzés fennmaradása miatt – a mandulák műtéti  
eltávolítása indokolt.
nátha
Megfázás esetén köhögés, tüsszögés, orrfolyás léphet fel. Bizonyos 
tünetek: láz, erősebb, sárgás orrfolyás, légzési panaszok vagy eről-
tetett légzés, rossz közérzet, bágyadtság és étvágytalanság esetén 
mindenképpen keressük fel az állatorvost. Jó azt is tudni, hogy két, 
a kutyákra jellemző fertőző betegség létezik, amely a megfázáshoz 
hasonló tünetekkel jár: a szopornyica és a kennel-köhögés.
sózott utak
Sétáltatáskor lehetőleg kerüljük el a sóval felszórt utakat. Ha ez 
nem lehetséges, az utcára való kilépés előtt vastagon kenjük be a 
kutya mancsait vazelinnel vagy más tappancsvédő krémmel, hogy 
megelőzzük a talp bőrének berepedezését, illetve távol tartsuk a 
sót. A berepedezett talppárnákon ugyanis a só szörnyű, égető érzést 
okoz, sőt, nehezen gyógyuló sebekhez is vezethet. Kényelmes és 
hasznos viselet lehet a téli időszakban egy vízálló anyagból készült 
kutyacipő is. Gondot okozhatnak még a lábujjak közti szőrbe ragadt 
apró „hógolyók”, amelyek rendkívül kényelmetlenek és fájdalmasak 
lehetnek. Ezért inkább idejében vágjuk le a lábujjak közti szőrt.

Dr. Horváth Dávid állatorvos
www.drhorvathdavid.hu

zimankó

aPRóHiRDeTés
Vaszary János, szőnyi István, Márffy Ödön, scheiber Hugó, Berény Róbert, Egry József, kádár 
Béla, Batthyány Gyula, schönberger Armand, Czigány Dezső, Perlrott Csaba Vilmos, Ziffer sándor 
FESTŐMŰVÉSZEK ALKOTÁSAIT KERESSÜK MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT.
Nemes Galéria 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 3., 06/30/949-2900, nemes.gyula@nemesgaleria.hu

A Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u. 19.) munkatársat keres, 8 órás munkaidős 
beosztással, takarítói munkakörbe, azonnali kezdéssel. Fizetés a közalkalmazotti bértáblázat szerint.  
Jelentkezés: önéletrajzzal, az alfred.torok@molnarferencaltiskola.hu e-mail címen „takarító” jeligével, 
illetve személyesen az iskolában.

Vizuális ellenőröket keresünk háromműszakos munkarendbe! Feladatok: termékek ellenőrzése, válogatása, 
anyagmozgatás. Amit kínálunk: tiszta munkakörnyezet, béren kívüli juttatások, 100%-os utazási költség-
térítés. Szabó Rebeka, Kelly Services Hungary Kft. 06/30/331-6417.

2017-ben is várok 
minden szépülni vágyó kutyust 

9. kerületi 
KUTYAKOZMETIKÁMBA,
otthonos, kutyabarát környezet-
ben, több éves tapasztalattal!

Időpont és infó: 
+36 20 464 88 44

Török Nikolett
IX. Ferenc tér 5. 
(Bokréta u. felől)

Streetaly-kutyakozmetikat-VL1SA8328691-        

Jeges járőr

– Azt hallottam, hogy -15 ºC alatt a finn járőr- 
kutyák rumot is kapnak a teájukba!
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Elismerés példamutatóan teljesítő tanulóknak 
A házasságkötő teremben adta át 2016. december 16-án a Ferencvárosi „deák” közalapítvány tárgyjutalmait kállay 
Gáborné és Zombory Miklós alpolgármester, a civil szervezet egyik alapítója.

A Ferencváros Önkormányzata által alapított „deák” Közalapít-
vány az iskolák szakmai ajánlása alapján minden évben tárgyi 
eszközökkel jutalmazza azokat a 7–8. osztályos ferencvárosi hát-
rányos helyzetű diákokat, akik példás tanulmányi eredményükkel,  
közösségi szerepvállalásukkal vagy sportteljesítményükkel kivívták 
intézményük elismerését, és jó példát mutattak társaiknak.

Klujber Róbertné, a közalapítvány elnöke méltatta a díjazott  
tanulókat, majd elmondta, a kuratórium minden esetben személyre 
szabott, a diákok „erősségéhez” illeszkedő jutalmakat: számítás-

technikai, sport-, illetve taneszközöket adományoz. Az ünnepségen 
az Ádám Jenő Zeneiskola tanulói adtak műsort.
A támogatott diákok névsora:
• Bebők Bálint, Fehér Martin, Kiss Lilla, Láng András (Bakáts Téri 

Ének-Zenei Általános Iskola)
• Óvári Réka (Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és 

EGYMI) 
• Rákosi Bernadett, Russzó Eugénia, Stáhl Boglárka, Száva Klaudia 

(József Attila Általános Iskola és AMI)

gOndOSKOdáS

A téli szünetben is kaptak meleg 
ételt a rászoruló gyerekek
Czibere károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős állam-
titkára, valamint Vas Imre országgyűlési képviselő tartott sajtótájékoztatót a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésé-
ről 2016. december 21-én, a telepy utcai Ferencvárosi sport Általános Iskola és Gimnázium étkezőjében. Az eseményen 
kállay Gáborné alpolgármester is részt vett.

– Most először a téli szünetben is kapnak 
meleg ételt a hátrányos, illetve halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek – közölte a saj-
tótájékoztatón Czibere Károly, aki kiemelte: 
2016. január 1-jétől az önkormányzatoknak 
kötelező gondoskodniuk valamennyi (őszi, 
téli, tavaszi, nyári) iskolai szünetben 
a nehéz sorsú tanulók étkeztetéséről. 
Erre országosan 208 ezren jogosultak; 
a szünidei étkeztetés költségeire a kor-
mány 2016-ban 5,3 milliárd forintot 
fordított, a 2017-es költségvetésből 
pedig 6,67 milliárd forintot különített 
el. Hozzátette: míg 2010-ben a nyári 
gyermekétkeztetésre 2,4 milliárd forin-
tot költöttek, 2017-ig a keretet közel 
háromszorosára emelik.  

A politikus rámutatott: a kedvezmé-
nyes, illetve ingyenes étkeztetés képes 
„kiszabadítani a gyerekeket a szegény-
ségi csapdából”, hiszen az a gyermek, aki 
nem jut elegendő élelemhez, rosszabbul 
teljesít, így az egymást követő generációk 
egyre mélyebb szegénységbe süllyednek. 
– Ahhoz, hogy megállítsuk ezen a lejtőn a 

szegénységi kockázatnak kitett családokat, 
biztosítani kell gyermekeiknek az alapvető 
javakat – fogalmazott. Hangsúlyozta, míg az 
állam szociális gyermekétkeztetésre 2010-
ben 29, addig 2017-ben már 74 milliárd 
forintot fordít. 

Az államtitkár szerint fontos a diákoknak 
adott étel minősége is, ezért a kormány az 
egy adagra jutó támogatást – amely 2010-
ben 370 forint volt – a 2016-os évtől 570 
forintra emelte. Szólt arról is, hogy 2017 

januárjában értékelik a kibővített szünidei 
étkeztetés tapasztalatait. Felmérik, hányan 
vették igénybe a szolgáltatást, illetve azt, 
hogy azok a szülők, akiknek gyermekei jo-
gosultak voltak az ingyenes étkezésre, de 
nem kérték, miért nem éltek a lehetőséggel.

Vas Imre, Ferencváros országgyű-
lési képviselője elmondta: az érintett 
rászoruló családokat a jegyzőnek tá-
jékoztatnia kell az ingyenes szünidei 
étkezés lehetőségéről, a gyermekjó-
léti szolgálatnak pedig segítséget kell 
nyújtania a kérelem kitöltéséhez. A 
politikus arról is tájékoztatott, hogy 
Ferencvárosban az előző tanévben 
– az iskolatejprogramhoz kapcsoló-
dóan – 1716 gyermek kapott térítés-
mentesen kiflit, valamint Túró Rudit, 
és az önkormányzat ezt az önkéntes 
vállalását ebben a tanévben is teljesíti. 

Hozzátette, a IX. kerületben – a helyható-
ság folyamatosan növekvő támogatásának 
köszönhetően – 2011. óta nem emelkedtek 
az óvodai, iskolai étkezési díjak. 

V. L.
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Karácsonyfa és szaloncukor 
A Ferencvárosi Roma nemzetiségi Önkormányzat karácsony alkalmából is megajándékozta a nehéz sorsú kerületieket. 
A rászorulók számára hagyományőrző cigány bált szervezett, valamint ajándékfenyőfával és -szaloncukorral tette szeb-
bé ünnepüket.

A december eleji Mikulás-ünnepségén aján-
dékokkal és színházi előadással kedveskedő 
roma önkormányzat karácsony előtt ismét 
megajándékozta a ferencvárosi családokat. 
A karitatív akcióra főként nagycsaládosokat 
vártak, de irodájukban bárki feliratkozha-

tott a részvételre. – Önkéntesek segítettek 
felkutatni a szociálisan rászoruló, nehéz 
helyzetben élő családokat, hogy valóban 
ott segíthessünk, ahol a legnagyobb a szük-
ség – mondta el a fenyőfaosztást vezető Tar  
József. A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 
arról tájékoztatott, 160 
fő került fel a listára, így 
az akcióval – amennyi-
ben egy 4 fős család-
ra egy fa jutott – 600  
ember karácsonyát tet-
ték szebbé. Az akcióban 
résztvevők a karácsony-
fa mellett szaloncukrot 
is hazavihettek szentes-
tére, ebből 350 csomag 
fogyott el. 

A roma önkormány-
zat december 17-ére, 

a FMK-ba hagyományőrző cigány bált 
szervezett, amelyen neves fellépők szóra-
koztatták a megjelenteket. Az óévet pedig 
saját irodájukban szilveszteri rendezvénnyel 
búcsúztatták, ahol étellel-itallal vendégelték 
meg a kerületi romákat.

T. D.

Cseriti adománybolt Ferencvárosban
tavaly novemberben nyílt meg az első magyar adománybolt-hálózat hetedik üzlete a Haller utca és az Üllői út sarkán 
álló, vöröstéglás tisztviselőház alagsorában. Az adománybolt szóösszetétel első hallásra furcsának tűnhet, pedig a társa-
dalom számára többszörösen is hasznos modellt rejt.

A Cseriti Szociális Szövetkezet magyaror-
szági bolthálózatát 2011-ben alapították egy, 
a II. világháború utáni Nagy-Britanniából 
indult rendszert követve. Neve is erre utal: 
angolul Charity Shop. Az adományboltba 
bárki hozhat tárgydonációt, amelyet az-
után a vásárlók jóval a (használt) piaci ár 
alatt vehetnek meg. Ráadásul az üzletek 
dolgozóit is valamely munkaerőpiaci 
szempontból hátrányos helyzetű réteg-
ből toborozzák.

A módszer társadalmi hasznosságának 
lényege egyrészt az, hogy a felesleges-
sé vált, ám még jó állapotú használati 
és dísztárgyak, bútorok, gépek nem a 
szeméttelepre kerülnek, hanem tovább-
használják őket. Sáhy Gábor, a Cseriti 
alapítójának elmondása szerint az elmúlt 
5 évben ezekből közel ezer tonnát juttattak 
el több mint 100 ezer rászoruló emberhez, 
akik így, eddig mintegy 150 millió forintot 
takarítottak meg. Másrészt a bolthálózat ol-
csón árulja a termékeket, így a rossz anyagi 
körülmények közt élők is hozzájuthatnak a 
szükséges cikkekhez. 

Fontos tudni, hogy a boltban jövedelemtől 
függetlenül bárki vásárolhat, ám a tapaszta-
lat az, hogy „a tárgy választja ki a vevőt”. 
Sáhy Gábor úgy látja, jellemzően három-
féle ember látogatja az üzletet: a rászoruló,  

a kincskereső, valamint a környezettudatos 
vásárló. A rászorulók számára elsősorban 
az a fontos, hogy minél több pénzt tudja-
nak megtakarítani. Nem mellékes, hogy a 
termékeket ők sem adományként kapják, 

hanem megveszik, így a vásárlás élménye 
is megmarad számukra. A kincskeresők  
a kuriózumokat keresik, ők főleg a dísztár-
gyakat, különlegesebb használati tárgyakat 
vásárolják. A harmadik típus egyelőre a leg-
ritkább, ők a környezeti terhelés minimali-
zálása céljából vesznek használt bútorokat 
és árucikkeket. 

Sáhy Gábor szerint idővel minden árucikk 
gazdára lel, nagyon jól fogynak a könyvek, 
a ruhák, a játékok és a bútorok is. A kíná-
latban volt már aranygyűrű, Herendi-por-

celán, sőt – ottjártunkkor –, biliárdasztal 
is, de általában jellemző a nagyon széles 
választék. Az üzletben tehát mindent szí-
vesen fogadnak, az alapító azonban azt  
tanácsolja (a tanácsok a www.cseriti.hu web-

oldalon is olvashatók), hogy mielőtt 
az adományozó behoz egy tárgyat, 
tegye fel magának a kérdést: vajon 
más számára bír-e értékkel, illetve 
– fordított esetben – ő megvásárol-
ná-e. Ha valami nem működik, törött, 
szakadt, akkor valószínűleg nem.  
A bútorokért, nagygépekért a Cseriti 
munkatársai – előzetes egyeztetés 
után – házhoz mennek.

A bolt hasznosságának harmadik 
pillérét a munkaerőpiac perifériájára 
szorult munkavállalók foglalkozta-

tása jelenti. Pályakezdők, kismamák, 55 év 
feletti nők, megváltozott munkaképességűek 
itt előnyt élveznek felvételkor.

A boltokban árult tárgyaknak alacsony, 
ám nem jelképes áruk van, a bevételt teljes 
mértékben a hálózat fenntartására, bővíté-
sére fordítják – 2020-ig a főváros minden 
kerületében nyitnának egy adományboltot. 
Terveik között szerepel még egy dizájn-
műhely létrehozása is, ahol a régi bútorok 
kapnának új, modernebb külsőt. 

M. K.

JóTéKOnySág

Új, tágasabb helyre költözött a Ferencvá-
rosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 
2017-től már a Balázs Béla utca 22/B 
szám alatti irodájukba várják az ügyfele-
ket. A költözésre azért volt szükség, mert 
megkezdődött a korábbi helyiségüknek 
otthont adó Tűzoltó utca 33/A épület 
rehabilitációs felújítása. 

Megnyílt a roma önkormányzat Ado-
mánypontja is a Márton utca 13. szám 
alatt. Itt február elejétől szerdánként 
15–17 óra között várják a ruha-, játék-, 
esetleg bútoradományokat.
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Jó tett helyébe jót várj!
Ferencváros Önkormányzata és a Ferenc tér Klub kézműves termékek karácsonyi vásárával, gyerekprogramokkal 
és ajándékgyűjtő akcióval várta a családokat 2016. december 17-én. A fedett pavilonban akár az ünnepi asztalra szánt 
finomságokat is be lehetett szerezni, aki pedig hozott valamit a jótékonysági gyűjtésre, garantáltan nem üres kézzel 
tért haza.

A rendezvény délelőtt 11 órakor kezdődött, ekkor a gyerekeket 
a Bokréta utca 15. számú Sonnenschein-házba invitálták, ahol a 
Batyu Színház Holle anyó című bábelőadását tekinthették meg. A 
kicsiket egész nap karácsonyfadísz-készítő kézműves foglalkozás 
és körhinta várta. A szülők ez idő alatt nyugodtan vásárolhattak, a 
kínálat többek közt mézet, sajt- és húskülönlegességeket, bejglit és 
más karácsonyi süteményeket, illetve a FESZOFE Kft. műhelyében 
készült díszpárnákat tartalmazott. 

A Ferenc téren első alkalommal megrendezett Karácsonyváró vá-
sár háziasszonya, Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselő 
lapunknak elmondta, a program összeállításakor jött az ötlet, hogy 
a vásár idejére, Ajándékozz örömöt! címmel szervezzenek egy aján-
dékgyűjtő akciót is. Ennek az volt az érdekessége, hogy a vásáron 
jelen lévő termelők és kereskedők jóvoltából az ajándékozót is meg-
ajándékozták. Ugyanis mindenki, aki hozott valamilyen adományt, 
az cserébe kapott egy tombolaszelvényt. Ezek kihúzása az esemény 

végén történt meg, a sorsolásban a Fradi NB I-es vízipólócsapatának 
két tagja, Jansik Szilárd és Nyéki Balázs működött közre, akiket 
Kulpinszky Eleonóra hívott meg. A tombola fődíját, egy, a teljes 
csapat által aláírt vízilabdát is ők ajánlották fel.

Célba ért a ferencvárosiak jószívűsége

A Karácsonyváró vásáron összegyűlt ajándékokat, valamint a Csakis 
Alma Manufaktúra által felajánlott 20 liter almalevet december 
22-én Kulpinszky Eleonóra, Kovács Flóra Ferenc téri vállalkozó, 
illetve Berczeli Péter, a Ferenc tér Klub alapítója személyesen 
adta át a Fehérholló utcai Gyermekek Átmeneti Otthona lakóinak. 
Az önkormányzati képviselő, aki második alkalommal szervezett 
adománygyűjtést az otthonban élő gyerekek részére, megköszönte 
a Ferenc téri vállalkozók szervezésben nyújtott segítségét, majd 
biztosította a ferencvárosiakat arról, hogy adományuk igazán jó 
helyre került.

V. L.

Meggyújtották a szeretet gyertyáját 
2016. december 18-án, a József Attila-lakótelepi Valéria téren az 
Ádám Jenő Zeneiskola tanárai adtak gitárműsort, majd Bácskai Já-
nos polgármester és Zila Péter, a Nagyvárad 
téri Református Gyülekezet lelkésze mondta 
el adventi gondolatait. Mindketten megkö-
szönték a jelenlévőknek, hogy időt fordítanak 
arra, hogy az ünnepi rohanásban lelkileg is 
ráhangolódjanak a karácsonyra, amelynek 
nem a fogyasztásról, hanem a szeretetről, az 
odafigyelésről kellene szólnia.

A Bakáts téri templom előtt rendezett 
gyertyagyújtás kezdetén az egybegyűltek 
karácsonyi énekeket hallgathattak meg a 
Ferencvárosi Művelődési Központ Női Ka-
rának előadásában, majd Kulpinszky Eleonó-
ra köszöntője következett. – Az év minden 
szakában, de kitüntetetten karácsony előtt 
lépten-nyomon alkalmunk adódik jótékony-

kodni. Azonban felmerül a kérdés: vajon kapunk-e mi is valamit 
önmagunktól? Szeretetet kell adnunk saját magunknak is, hogy 

ebből táplálkozva szeretettel fordulhassunk 
mások felé – osztotta meg gondolatait az ön-
kormányzati képviselő.
Koczor Tamás evangélikus lelkész a vára-
kozást emelte ki beszédében. – Olyan ez az 
időszak, mint a csend, mielőtt megszólal egy 
hang, egy fehér papír, mielőtt az első betű 
rákerül vagy az üres pohár, mielőtt belekerül 
egy korty bor – mondta a lelkipásztor. 

A negyedik adventi gyertyát Kulpinszky 
Eleonóra és Gyurákovics Andrea önkormány-
zati képviselő, valamint Koczor Tamás gyúj-
totta meg a betlehemi lánggal.

Az ünnepség után a Bakáts téri házasságkö-
tő teremben a Failoni Kamarazenekar adott 
adventi koncertet.

Nyéki Balázs és Jansik Szilárd



Ferencváros 9SPORT

Érkezők és távozók a Ferencvárosnál
A Ferencvárosi Torna Club NB I-es labda-
rúgócsapatának első keretében lapzártánkig 
az alábbi változások történtek: 

A klub visszarendelte soroksári kölcsön-
szerződéséből Holczer Ádámot, aki hét év 
után csatlakozott újra a bajnokcsapathoz. A 
28 éves, saját nevelésű kapus a felkészülés 
kezdete óta Thomas Doll keretével készül, 

míg az ugyancsak kölcsönben Soroksáron 
futballozott Csilus Ádám játékjoga a Puskás 
Akadémiához került. Szintén a Puskás Aka-
démiában folytatja pályafutását Gyömbér 
Gábor, aki négy és fél év után csapatkapi-
tányként távozik az Üllői útról. Busai Attila 
is elszerződött, ő a Diósgyőrben építi tovább 
karrierjét. Cristian Ramírez az orosz élvo-

nalban szereplő FK Krasznodar csapatához 
igazol, míg Nagy Dominik a Legia Varsóban 
focizik tovább. 

A Fradi eddig két új igazolást jelentett be: 
a magyar válogatott 22 éves védője, Botka 
Endre a Bp. Honvédtól, a 25 esztendős, szin-
tén válogatott-kerettag Bognár István pedig 
a Diósgyőrtől érkezett a zöld-fehérekhez.

Életműdíjas Elek Gábor 

A Fradi női kézilabdacsapatának kétszeres 
KEK-győztes, magyar bajnok vezetőedzője, 
Elek Gábor kapta meg az Albert Alapítvány 
2016-os Albert Flórián-életműdíjat, melyet 
január 7-én, a Dunaújváros elleni győztes 
bajnoki mérkőzés előtt vett át ifjabb Albert 
Flóriántól. A trénert valódi meglepetésként 
érte a kitüntetés.

Elment Szigi bá’
A ’80–’90-es években fogalom volt a Ferencváros jégkorongszakosztályában: intézőként, vagy korszerűbb kifejezéssel 
élve, technikai vezetőként igyekezett mindent megtenni azért, hogy a Fradi hokisainak csak a játékkal kelljen törődniük.

A személyi igazolványa szerint Krisztel Imrének hívták, de mindenki 
úgy ismerte: Szigi bá’.

Már gyermekként rajongója lett a Toldi Géza-féle Fradi futball-
csapatának, évtizedeken át ott szurkolt a lelátón. Ejtőernyős kato-
naként súlyosan megsérült az egyik ugrásánál, de felépült. Letette 
a játékvezetői vizsgát, és huszonöt évig bíráskodott utánpótlás-
mérkőzéseken. Olyan későbbi klasszisoknak is vezetett meccset, 
mint Albert Flórián és Varga Zoltán, kétszer pedig a „nagy” Fradi 
mérkőzésén is közreműködött partjelzőként.

Diákkorában barátkozott meg a hokival, a Városligetben terel-
gette a pakkot. Aztán fia, Siegfried a ’70-es évek elején elkezdett 
jégkorongozni a Ferencvárosban, ő ekkor került ismét közelebbi 
kapcsolatba a sportággal. Egyre többen és egyre jobban megis-
merték, 1981-től pedig már az FTC hivatalos alkalmazottjaként 
dolgozott a zöld-fehérek hokicsapatai mellett.

Becenevét fia után kapta, és bár sokan nem tudták, hogyan is hívják 
valójában, azzal mindenki tisztában volt a magyar jégkorongsport-
ban, hogy ki az a Szigi bá’. Ő volt az, aki mindig mindent tudott 
a Ferencváros hokisairól. Szívvel-lélekkel segítette a Fradit, de az 
egész magyar hoki sokat köszönhet neki, ugyanis az ő javaslatára 
kérték fel Dunaújvárosban a helyi vezetők Kercsó Árpádot az 

utánpótlás felépítésére. A már régen nyugdíjba vonult Krisztel Imre 
áldozatos munkáját a Magyar Jégkorong-szövetség emlékplakettel 
köszönte meg a 2016-os tisztújító közgyűlésén (képünkön).

Szigi bá’ január 2-án hagyott itt bennünket. Aki ismerte, biztos, 
hogy soha nem felejti el kedves, mindig mosolygós arcát.

 M. S.

Ötvenszeres válogatottat igazolt a Fradi
A Ferencváros élvonalbeli teremlabdarú-
gó-csapatában folytatja pályafutását az öt-
venszeres román válogatott – de magyar ál-
lampolgársággal is rendelkező – Safar Tony 
(Tony Safar Iuliu). A játékos 2007-ben került 
Magyarországra, első csapatával, a Berety-
tyóújfaluval kétszer bajnoki címet, kétszer 
Magyar Kupát és kétszer Szuperkupát nyert. 
Ezt követően játszott az Aramisban, Du-
nakeszin, Dunaújvárosban, majd külföldre 
szerződött, és Spanyolországban, Máltán, 
Szlovákiában, illetve Angliában szerepelt.

– Három éve kerülgetjük egymást a Fradi-
val, tehát korábban is közel álltunk a meg-
egyezéshez, de az utolsó pillanatban mindig 
közbejött valami. Most azonban olyan ter-
veket vázolt a Ferencváros vezetése, hogy 
szinte azonnal egymás kezébe csaptunk, 
és legnagyobb örömömre a legnépszerűbb 
hazai egyesülethez igazoltam – nyilatkozta 
az FTC Futsal honlapján az új szerzemény. 

Safar szerint jelenleg a biztos bennmaradás 
a cél, ettől függetlenül nagyon szeretné, ha 
a Fradi bejutna a felsőházi rájátszásba. A 
labdarúgó, akinek saját futsaliskolája van, 
hosszú távon nem csupán játékosként akar 
segíteni a csapatnak, hanem az utánpótlás-
képzéséből is kivenné a részét. 

(m)

Tony 2013-ban tett állampolgársági esküt



Ferencváros10 

Eltartási szerződés
Túljutva az aktív koron, az idős embereknek egyre nagyobb szükségük van 
segítségre. A legtöbb esetben gyermekeik, unokáik vagy távolabbi rokonaik 
gondoskodnak róluk. Ha ilyen nincs, vagy a kapcsolat minőségére tekintettel 
a rászoruló nem kívánja rokona pártfogását igénybe venni, az idősek – szükség 
esetén – támaszkodhatnak barátok, szomszédok, ismerősök segítségére is. 
A jogszabály szerint az ilyen kapcsolat tartalmát írásba kell foglalni, ezt hívjuk 
(el)tartási szerződésnek. A tartási szerződés az eltartott haláláig áll fenn, a 
halál bekövetkeztével megszűnik.

A szerződésnek – az igényeket figyelembe véve – rögzítenie kell a felek jogait és kötele-
zettségeit. Az eltartó tekintetében a gondoskodási, támogatási kötelezettségeket konkrétan 
is meg kell határozni. Ilyen például az étkeztetésről való gondoskodás (melyből naponta 
legalább egynek meleg ételnek kell lennie), a bevásárlás, takarítás, mosás, ruházatról és 
lakhatásról, valamint orvosról és illő eltemettetésről való gondoskodás. Ezek egy része a 
törvény által is biztosított eltartói jogosítvány.

A fenti kötelezettségek teljesítéséért cserébe az eltartó általában ingatlana tulajdonjogát 
ruházza át az eltartóra. A tulajdonjog-változást az ingatlan-nyilvántartásba a szerződést 
követően át kell vezetni. Ugyanakkor – ezt a szerződésnek tartalmaznia kell mint biztosí-
tékot – az eltartott javára az ingatlan-nyilvántartásba tartási jogot kell bejegyezni. 

A felek a szerződés tartalmát közösen módosíthatják, illetve ha a szerződést a későbbiek-
ben már nem kívánják fenntartani, azt közösen – elszámolás mellett – meg is szüntethetik.

Amennyiben a szerződés módosításakor a felek nem tudnak megállapodni, a bíróság a 
tartási szerződést bármelyik fél kérelmére – mindkét fél érdekeinek figyelembevételével 
– módosíthatja, ha a szerződés változatlan tartalommal történő fenntartása – különösen 
a felek megromlott viszonyára tekintettel – indoko-
latlan. Ugyanakkor, ha valamelyik fél magatartása 
vagy körülményei folytán a természetben való tartás 
lehetetlenné vált, bármelyik fél kérheti a bíróságtól 
a szerződés végleges, vagy a fennálló körülmények 
megszűntéig tartó módosítását életjáradéki szerző-
déssé. Ebben az esetben a bíróság meghatározza a 
tartásra kötelezettet terhelő szolgáltatást.

Létezik olyan tartási szerződés is, ahol az eltartói 
kötelezettségek teljesítéséért cserébe ellenszolgáltatás 
nem jár. Az ilyen ingyenes tartási szerződés az eltartó 
halálával megszűnik.

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

06/70/770-0510
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Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki. 

1. A József Attila-lakótelepi Börzsöny 
utca 1963-ban kapta nevét. Milyen 
elnevezést javasoltak korábban e köz-
területre? 

A) Mária Valéria utca
B) Lottó utca
C) Őszirózsa utca 

2. 2015-ben Pro Urbe Ferencváros díj-
jal tüntették ki a József Attila-lakótelep 
egykori főépítés-vezetőjét. Ki ő?

A) Aczél Gábor 
B) Heincz Mihály 
C) Schneller István

3. Hány éves idén Ferencváros?
A) 220 
B) 225
C) 235

4. Hányas számmal közlekedett villa-
mos a Lónyay utcában?

A) Sosem közlekedett villamos a Ló-
nyay utcában
B) 24-es
C) 22-es

5. Hol működött a Petrovits család által 
üzemeltetett Széchenyi kávéház?

A) Ferenc körút 9.
B) Pipa utca 8.
C) Mester utca 7.

6. Melyik IX. kerületi utca névadójával 
állt rokoni kapcsolatban Kaffka Margit 
író, költő?

A) Balázs Béla sógornője volt
B) Könyves Kálmán egyenes ági le-
származottja volt
C) Thaly Kálmán unokája volt

Előző lapszámunk nyertese: Párkányi 
Kornélia. Gratulálunk! Jutalma átvéte-
lével kapcsolatban e-mailben értesítjük. 
A helyes megfejtés: 1 – C, 2 – B, 3 – C, 
4 – A, 5 – A, 6 – A.

jOGA VAN TUDNI!

Csomagolókat, gépke-
zelőket, raktárosokat, 

komissiózókat, targonca-
vezetőket keresünk 2-3 
műszakos munkarend-
be Budapestre és Pest 
megyei telephelyekre. 

A bejárás Kőbánya-Kis-
pestről, ingyenes céges 

busszal megoldott.

Felvételi interjú: 2017. 
01. 25., szerda 16.00 óra. 
Ferencvárosi Művelődési 

Központ, Haller u. 27. 
Érd.: 06/70/342-1653

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 január 19-i

SZÁMBAN!

89x55_5 PestBudai.indd   1 2017.01.11.   13:19
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Természetjárás
Emléktúra a Magaskőre
Január 19. (csütörtök) 10.00
Találkozó a Boráros téren, 
a 212-es busz megállójában
A helyszínre való utazás 
tömegközlekedéssel történik!

Filmklub
A telitalálat című film vetítése után vendégünk 
Deák László, a Márton utcai szikvízüzem, 
a forgatás helyszínének tulajdonosa
Január 19. (csütörtök) 15.00
Helytörténeti Gyűjtemény (Erkel utca 15.)

Mindentudás Akadémiája
14 000 menekült között 
Mentőtiszt voltam az Idomeni 
menekülttáborban
Balkovics Péter előadása
Január 23. (hétfő) 16.00
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)
Helytörténeti szeminárium
A 225 éves Ferencváros nevezetességei
Január 31. (kedd) 14.00
Helytörténeti Gyűjtemény (Erkel utca 15.)

Mesterségem címere
A sakktábla
Beszélgetés Lukács Péter sakknagymesterrel
Január 24. (kedd) 14.00
FMK (Haller utca 27.)

Íróműhely
Énekelget bennünk valahol…
Január 30. (hétfő) 14.30
FSZEK Boráros téri Könyvtár 
(Boráros tér 2.)

Sakk-klub 
Január 24., 31. (kedd) 10.00 
FMK (Haller utca 27.)

Német társalgási klub
Január 24., 31. (kedd) 10.30
FMK (Haller utca 27.)

Festőklub
Január 24., 31. (kedd) 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss utca 5.)

Gyógytorna 
Január 18., 25. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház utca 17/B) 
FMK (Haller utca 27.)

Táncklub 
Én táncolnék veled…
Január 18., 25. (szerda) 14.00
FMK (Haller utca 27.)

3-1-2 meridiántorna 
Január 18., 25. (szerda) 15.30
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga 
időseknek

Január 19.(csütörtök) 10.00
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)
A január 26-i foglalkozás elmarad!

Vízitorna
Január 20., 27. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester utca 19.)
Weöres Sándor Iskola uszodája 
(Lobogó utca 1.)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra!
Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javaslataikat programjainkkal kapcsolatosan az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen vagy  a 215-

1077/392-es telefonszámon várjuk.

A kezdő, középhaladó és haladó angol-
nyelv-tanfolyam, a kezdő németnyelv-tan-
folyam, a chikungtanfolyam, a kezdő és 
haladó számítógép-kezelői tanfolyamok, il-
letve az Ericsson haladó internetfelhasználói 
tanfolyama a regisztrált résztvevők számára 
a meghirdetett időpontokban és helyszíne-
ken kerül megtartásra.

Idősügyi programajánló

Kiemelt rendezvények
•	 Balkovics Péter 2016 februárjában két 

hetet töltött a görögországi Idomeni falu 
határában felállított menekülttáborban, 
ahol tapasztalt egészségügyi szakember-
ként a Magyar Vöröskereszt égisze alatt 
gyógyította, kezelte az afgán, szír és iraki 
menekülteket. Az erőltetett műszakokban 
nemritkán előfordult, hogy napi 120–150 
beteget látott el az 5 fős csapat. Milyen 
emlékekkel, élményekkel, gondolatokkal 
tért haza a szakember? Hogyan látja a me-
nekülthelyzetet az, aki testközelből szem-
lélte a migránsok sorsát? Erről hallhatnak 
január 23-án a Mindentudás Akadémiája 
következő előadásán.

• Mesterségem címere elnevezéssel új so-
rozatot indítanak, amelyen ferencvárosi 
vagy a kerülethez kötődő, szakmájukban 

elismert vagy érdekes hobbit űző idős-
korúak mutatkoznak be, akik akár az Ön 
szomszédjai is lehetnek. Január 24-én a 
Ráday utcában lakó Lukács Péter sakk-
nagymesterrel ismerkedhetnek meg az 
FMK-ban.

• Szeret olvasni, új világokat felfedezni 
a könyveken keresztül? Érdekli az iro-
dalom, ezért szeretne jobban elmélyülni 
benne? Mindig is szeretett volna elmon-
dani, leírni, megörökíteni valamit, csak 
nem volt rá ideje? Emlékei, anekdotái, 
szerettei történetei papírra kívánkoznak?  
Ha igen, várjuk az Íróműhely első fog-
lalkozásán január 30-án, ahol Baán Tibor 
költő, nyugdíjas pedagógus kalauzolja az 
olvasni, írni szerető résztvevőket.

• 2017. februártól májusig tartó új, díj-
mentes számítógép-kezelői tanfo-
lyamok indulnak, melyekre a kor-
látozott létszámra való tekintettel 
előzetes regisztráció szükséges. Kérjük, 
az idosugy@ferencvaros.hu e-mail cí-
men vagy a 215-1077/392-es telefon-
számon jelezzék részvételi szándékukat. 
Kezdő számítógépkezelői tanfolyamok: 
2017. február 8-ától szerdán-
ként 13.30–14.30 óra, Szent-Györ-
gyi iskola (Lónyay utca 4/C–8.) 
2017. február 1-jétől szerdánként 13.00–
14.00 óra, Telepy Károly iskola (Telepy 
utca 17., bejárat a Tűzoltó utca 88. alatt) 
2017. február 7-étől keddenként 16.30–
17.30 óra, Weöres Sándor iskola (Torony-
ház utca 21.)
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„Ha kaptunk egy képességet, azzal dolgunk van”
Egy színész semmihez sem ért – vágták sokan Győri Péter fejéhez, amikor a pályára készült. A sors fintora, hogy emlí-
tett tétel talán a Turay Ida Színház színművészére igaz a legkevésbé. Több hangszeren játszik, zenét szerez, vegyésznek 
tanult, de a számítógépes programozás és a 3D-s grafika is kedvelt időtöltései közé tartozik. A színészethez szerinte 
alázatosság és soha el nem múló játékosság kell. Kollégájával Topolcsányi Laura beszélgetett „A teljesség felé” program 
Szó és ember című irodalmi sorozatának legutóbbi találkozóján. 

Győri	Pétert gyerekkorá-
ban elkápráztatta a rene-
szánsz polihisztorok tu-
dása, ezért példaképeihez 
hűen számos művészeti 
ágba belekóstolt. Hegedül-
ni, nagybőgőzni, gitározni, 
brácsázni tanult, ám mivel 
szülei egészségügyi pályán 
dolgoztak, tanulmányait 
kémia szakon folytatta. 
Egy kisebb robbanással 
záruló otthoni gázfejlesz-
tő kísérlete után azonban 
úgy érezte, más utat szánt 
neki az élet. A színészi pá-
lyához egy iskolai farsangi 
előadás vitte közelebb, amire zenebohócszámmal készült. Édesanyja 
szörnyűnek találta a produkciót, ezért arra kérte, inkább szavaljon. 
Rendhagyó módon Romhányi-versekkel indult, amivel hatalmas 
sikert aratott: versenyre vitték, majd egy amatőr színtársulat csá-
bította el.

Péter úgy véli, a színész alapeleme a játékosság, amit ha elveszít, 
megszűnik színésznek lenni. „Akkor válunk öreggé, amikor elkezd 
nem érdekelni minket a világ” – idézett a Hazudni tudni kell című 
darabban játszott legújabb szerepének szövegéből. A művész sze-
rint, bár a rosszból neki is bőven kijutott, mindig túl kell lépni az 

élet nehézségein. – Életünk 
legfontosabb küldetése, 
hogy megtaláljuk, miben 
vagyunk tehetségesek, és 
azt bontakoztassuk ki ma-
gunkban – jelentette ki.

Topolcsányi Laura elárul-
ta a közönségnek, hogy Pé-
ter akkor is bent van a szín-
házban, ha olyan darabot 
próbálnak, amelyben nem 
szerepel. Ilyenkor szakmai 
tanácsokkal segíti társait. A 
színész elmondta, ezt azért 
teszi, mert mások munkájá-
ból is szívesen merít ihletet, 
gyűjt tapasztalatot. Zenei 

múltja a színházban is megmutatkozik: Mikó István mellett 591-
szer állt színpadra a nagysikerű Mindhalálig Beatles-ben, összesen 
118 darabban szerepelt és 3337 előadást játszott végig életében. 
Nagy szerepálma a La Mancha lovagja volt, melynek főszerepét úgy 
kapta meg, hogy a Padlás rendezője meglátta benne Don Quijotét. 
Számára ő olyan volt, mint másoknak Hamlet: a szerep átfogja az 
egész emberi világot. A munkamániás színművész otthon is száz 
dolgot csinál: szeret főzni és mosogatni, szabadidejében programo-
zik, 3D-s grafikákat rajzol és elektronikus zenét ír.

T. D.

Elhunyt Vathy Zsuzsa
Pótolhatatlan veszteség érte irodalmunkat és kerületünket egyaránt: január 6-áról 7-ére virradó éjszaka, 76 éves korá-
ban tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk Vathy Zsuzsa író, újságíró, szerkesztő, a 2006-ban elhunyt Lázár Ervin 
felesége. 

Vathy Zsuzsa elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában, 
Pápán végezte, 1958-ban a Türr István Gimnáziumban érettségizett. 
Felsőfokú tanulmányait a Veszprémi Vegyipari Egyetemen folytatta. 
1965 és 1970 között a százhalombattai olajfinomítóban dolgozott 
vegyészmérnökként. 1970-ben az újságírást választotta élethivatá-
sul, és már ettől az évtől kezdve jelentek meg novellái, elbeszélései, 
riportjai, kisregényei.

Szépirodalmi munkái életútjának forrásaiból táplálkoznak, ábrázolják 
a gyermek- és ifjúkort, a nemzedéki ellentéteket, a fiatalok helykere-
sését, az életmódváltás nehézségeit és kudarcait.

Férjével, Lázár Ervinnel, aki Ferencváros díszpolgára, 1986 óta laktak 
a IX. kerületben, a Lónyay utcában. Vathy Zsuzsa a rendszerváltozást 
követően a kerület közéletének aktív részese volt, 1992-től egy ideig 
lapunk, a Ferencváros újság főszerkesztőjeként is tevékenykedett.

Irodalmi munkásságát 1986-ban József Attila-díjjal jutalmazták, és 
ugyanebben az évben elnyerte a Móra Ferenc Könyvkiadó nívódíját 
is. A Nagy Lajos-díjjal 1995-ben ismerték el, a Szobotka-díjat 1996-
ban kapta meg. 2010-ben négy évtizedes prózaírói munkájáért és az 
Angolpark című novelláskötetéért Márai Sándor-díjat kapott. 2013-ban 
Prima díjjal ismerték el. 2015-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
polgári tagozat kitüntetésben részesült.
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Magyar Kultúra Napja 

Ferencvárosi Ádámok és Évák iskolaszínhá-
zi programsorozat: Arany János Toldi.
Az előadás bemutatója: 
január 20., péntek 15.00
További játszási időpontok: 
január 21. 18.00, január 22. 15.00
A belépés díjtalan!
Helyszín: FMK (Haller utca 27.)
Az előadáshoz kapcsolódóan Toldi 
illusztrációs rajzpályázat-kiállítás nyílik 
a Pincegalériában. 
A kiállítás-megnyitó időpontja: 
január 20., péntek 13.00
Helyszín: Pincegaléria (Mester utca 5.)
Az iskolaszínházi előadásokra részvételi szán-
dékát, kérem, jelezze 
a jozsefattilamindenkinek@ferencvaros.hu 
e-mail címen vagy a 06/30/826-3993-as 
telefonszámon.

Kiállítás

Az Összefogás Újbudáért Egyesület az 1956-
os forradalom és szabadságharc 60. évfordu-
lója alkalmából szervezett rendezvénysorozat 
részeként szeretettel vár mindenkit Svindt 
Ferenc festőművész Pesti srácok emlékműve 
című kiállításának megnyitójára 
Január 20. 17.00

Helyszín: Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyűjtemény (Ráday utca 18.)

Kaya Kalp jóga 

A jóga által csökken a stressz, ugyanakkor 
kreativitásunk, akaraterőnk, közérzetünk 
pozitív irányú fejlődését tapasztalhatjuk meg.
Péntekenként 18.30
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom, 
3200 Ft/4 alkalmas bérlet

Vidám évkezdet

A Ferencvárosi Művészetkedvelők 
Társaságának báli rendezvénye
Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek
Zenél: Tarnai Ágnes
Január 27. 15.00
Belépő: 700 Ft

A kortárs irodalom ünnepe

Versek, versmegzenésítés, novellák, igazi 
irodalmi ínyencségek
Január 28. 10.30–21.00
Regisztráció kezdete: 10.00

A Hetedik című online irodalmi folyóirat és 
alkotóközösség születésnapja és első országos 
találkozója. A folyóirat alkotói találkoznak 
egymással és az olvasókkal 

Művészeti védnök: Zalán Tibor. Előadást tart 
többek között Vörös István és Payer Imre 
A színes zenei programot az Önként és Dalolva 
társulat nyitja.
A belépés díjtalan!

Szép Szó versmondó műhely

Hét évszázadon át – az első magyar 
nyelvemléktől napjainkig 
A József Attila Emlékhely és a Magyar 
Versmondók Egyesületének közös programja
Január 24. 16.00
A belépés díjtalan!
Helyszín: József Attila Emlékhely (Gát utca 3.)

József Attila Irodalmi Szalon

Arcok, nemzedékek
Beszélgetés Zalán Tibor József Attila-díjas 
költővel
Január 26. 18.00
A belépés díjtalan!
Helyszín: József Attila Emlékhely (Gát utca 3.)

Magyar Napló-Széphalom Estek

Január 26. 18.00
A Pinceszínházban Zsille Gábor József Attila-
díjas költővel, műfordítóval beszélget Lázár 
Balázs, a teátrum irodalmi referense. 
Helyszín: Pinceszínház (Török Pál utca 3.)

A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAjÁNLÓjA

Téli Tárlat
A sokéves hagyományhoz híven idén is a Művészetek Palotája Fesztivál terében rendezték be a legtehetségesebb ferenc-
városi tanulók műveiből összeállított Téli Tárlatot. A megnyitón Kállay Gáborné alpolgármester fontos bejelentést tett.

– A tárlat évről évre a Müpa és az önkor-
mányzat együttműködési megállapodásá-
nak részeként valósulhat meg – mondta el 
köszöntőjében Vincze Angéla, a kiállítás 
szervezője, a József Attila Általános Iskola 
művésztanára. – Művészként és tanárként 
tevékenykedni csak teljes lánggal égve lehet. 
Ugyanolyan nagy élményt jelent számom-
ra diákoknak kiállítást rendezni, mintha a 
sajátom lenne – osztotta meg érzéseit a Fe-
rencváros József Attila díjával kitüntetett 
festőművész. 

Kállay Gáborné az alkotói tevékenység-
hez szükséges rengeteg munkát, tanulást és 
lemondást emelte ki megnyitóbeszédében. 
Megfogalmazása szerint az önkormányzat 
feladata, hogy megteremtse annak körülmé-
nyeit, hogy az itt élő és tanuló fiatalok tanul-
hassanak, dolgozhassanak és alkothassanak. 
Az alpolgármester bejelentette, a Mester 
utcai Pincegalériát hamarosan átadják a fi-
ataloknak, hiszen azoknak a diákoknak is 
szükségük van egy közösségi térre, akik 
valamely művészeti ágban szeretnék kitel-
jesíteni magukat. – Még ebben az évben 
megindul ennek kialakítása Vincze Angéla 
koordinálásával. Remélem, a fiatalok örö-
müket lelik majd az intézményben, és sok 

örömet szereznek nekünk is – zárta szavait 
Kállay Gáborné. 

Feledy Balázs művészettörténész egy sike-
res tárlat két fő alkotóelemének a kiállított 
műveket, valamint a helyszínt nevezte. – 
Jelen esetben mindkettő rendkívül izgalmas-
nak bizonyul – tette hozzá, majd közölte: a 
részt vevő iskolák mindegyikében adottak 
az alkotás, a tehetségek felfedezésének, gon-
dozásának feltételei, melyben nagy szerepük 
van a művésztanároknak. Kiemelte, a rangos 
helyszínnek köszönhetően rendkívül nívós 
kulturális programok közreműködői és nézői 

állnak majd meg az itt kiállított képek előtt.
Az eseményen a tavaly megjelent bluegrass-
gospel lemezük dalaival közreműködött a 
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Álta-
lános Iskola diákjaiból alakult Csillag kórus 
és a Louisiana Double duó.

A tárlat ifjú művészei végül oklevelet és 
ajándékot vehettek át Kállay Gábornétól és 
Vincze Angélától.

A ferencvárosi diákok kiállítása január 25-
éig tekinthető meg.

(forrás: ferencvaros.hu)
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Nem stimmelt a rendszám
Egyedi azonosítójellel való visszaélés bűntett miatt folytatott eljárást a IX. kerületi 
rendőrkapitányság V. Sándor 53 éves budapesti lakos ellen, aki 2016. december 3-án úgy 
vett részt a közúti közlekedésben, hogy autójára egy másik gépjármű hatósági jelzését 
szerelte fel. A rendőrök a kocsit a Soroksári úton megállították, a férfit pedig elfogták. 
A rendőrség az ügyet – gyorsított eljárás keretében – befejezte, a keletkezett iratokat, 
bíróság elé állítás javaslattal, az illetékes ügyészségnek megküldte.

Vádemelést javasolnak az „unokázós” csalók ellen
Előzetes letartóztatása mellett csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytatott eljárást H. József 33 éves budapesti lakos és négy társa ellen a ferencvárosi 
rendőrkapitányság. A férfi rábírta társait, hogy 2015. április 16. és 2016. január 8. 
között összesen 21 idős sértettől – magukat unokájuknak kiadva – pénzt csaljanak ki. 
A nyomozók a férfit 2016. február 9-én XX. kerületi lakcímén elfogták, majd a bűn-
cselekménnyel összefüggésben gyanúsítottként kihallgatták. A nyomozást a rendőrség 
a napokban fejezte be, a keletkezett iratokat – vádemelési javaslattal – az illetékes 
ügyészségnek megküldte.

RENDŐRSÉGI híREK

TÁjÉKOZTATÓ: VÁLTOZIK LAPUNK TERjESZTŐjE

Sakk és matt
A Kosztolányi Dezső Általános Iskolában 
rendezték meg 2016. december 15-én a Sakk 
Diákolimpia kerületi döntőjét, amelyre is-
mét rekordszámú: 55 nevezés érkezett. A 
versenyt négy korcsoportban, fiú-lány bon-
tásban bonyolították le, a tanulók kemény 
küzdelmeket vívtak a minél jobb helyezés 
eléréséért. A győztesek a Sakk Diákolimpia 
budapesti döntőjébe, a második és harmadik 
helyezettek pedig a pótdöntőbe jutottak be.
 
A győztesek:
• I. korcsoport fiú: Csernyik Márk, 

Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola
• I. korcsoport lány: Márta Zsófia, 

Kosztolányi Dezső Általános Iskola
• II. korcsoport fiú: Benedek Huba, 

Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű 
Általános Iskola

• II. korcsoport lány: Olgyay-Szabó 
Katalin, Kosztolányi Dezső Általános 
Iskola

• III. korcsoport fiú: Árvai Benedek, 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnázium

• III. korcsoport lány: Elekes Blanka, 
Patrona Hungariae Általános Iskola és 
Gimnázium

• IV. korcsoport fiú: Kövesdi Attila, 
Weöres Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium

• IV. korcsoport lány: Kálmán Lili, 
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű 
Általános Iskola

A sporteseményt Fehér Gyula nemzetközi 
bíró vezette, nagy hozzáértéssel. A sikeres 
megvalósításhoz a Kosztolányi Dezső Ál-
talános Iskola nagyon sok kollégája és tech-
nikai alkalmazottja járult hozzá. A versenyt 
Ferencváros Önkormányzata és a Budapesti 
Sakkszövetség támogatta.

B. P.

Kedves Olvasóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar 
Posta Zrt. a Ferencváros újságot 2017 ja-
nuárjától alvállalkozója, a POKÉZ Kft. 
által foglalkoztatott kézbesítők útján ter-
jeszti. Kérjük – igény esetén –, munkáju-
kat segítsék azzal, hogy a kézbesítőket a 
lépcsőházba, a postaládákig beengedik.

Ezen kívül kérjük, hogy amennyiben az 
elkövetkező három hónapban fennaka-

dást tapasztalnának lapunk terjesztésével 
kapcsolatban, azt mindenképpen jelezzék 
számunkra.

Visszajelzéseiket a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu e-mail címre, vagy a 1092 
Budapest, Bakáts tér 14. postacímre vár-
juk. Segítő együttműködésüket előre is 
köszönjük!

Ferencváros	újság	szerkesztősége

Elismerésben részesültek 2016 legjobb rendőrei
Ferencváros Önkormányzata tavaly is 3 millió forinttal járult hozzá a IX. kerületi rendőrkapitányság eredményes 
és kiemelkedő munkát végző hivatásos és közalkalmazotti jogviszonyban álló munkatársainak jutalmazásához. 

A 2016. december 23-án 
az FMK-ban megtartott 
összejövetelen Zombory 
Miklós alpolgármester és 
Ámán András r. alezre-
des, kapitányságvezető 
adta át 47 főnek az Er-
zsébet-utalvány formá-
jában megtestesülő jutal-
makat. Közülük hárman 
az év rendőre kitüntető 
címet is megkapták: az 
év parancsnokának Öt-
vös Irén r. alezredest, az 
Igazgatásrendészeti Osztály vezetőjét, az év 
bűnügyesének Károlyi Balázs r. főhadna-
gyot, az év rendészeti szakemberének pedig 
Patkós István r. főtörzszászlóst választották. 

Az elismerések átadása után Zombory 
Miklós szólalt fel. Elmondta, Ferencváros 
Önkormányzata és a IX. kerületi rendőrség 
között mindig szoros és gyümölcsöző volt a 
kapcsolat. Hangsúlyozta a körzeti megbízot-
tak szerepét, akik kiemelkedően jól végzik a  

dolgukat; a lakosság ismeri és kedveli őket, 
szívesen fordulnak hozzájuk problémáikkal. 
Az alpolgármester kijelentette, Ferencvá-
ros továbbra is számít rendőreire, végezetül 
áldott, békés karácsonyt, és a 2016-oshoz 
hasonlóan sikeres, boldog új évet kívánt az 
állomány valamennyi tagjának.

Ámán András, a szeptemberben kinevezett 
kapitányságvezető közölte, rég dolgozott 
már ilyen, a ferencvárosihoz hasonló ka-

pitányságon, ahol ennyi lelkes, tettre kész, 
hozzáértő rendőrrel szolgálhat együtt. Hoz-
zátette, folyamatosan látja munkatársai te-
kintetében a tenni akarást és az elhivatottsá-
got, amiért nagyon hálás. Az alezredes arról 
is beszélt, hogy a kitüntetettek az állomány 
fiatalabb tagjai számára példaképek, így a 
mostani jutalmazás nem csupán megtisz-
teltetéssel, de bizonyos felelősséggel is jár. 
Ezután megköszönte az önkormányzat támo-
gatását, majd nyugalmas ünnepeket kívánt 
kollégáinak.

V. L.
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FELhíVÁS: VESZÉLyEShULLADÉK-GyŰjTÉS

TÁjÉKOZTATÓ: VÁRAKOZÁSI hOZZÁjÁRULÁS ELEKTRONIKUS IGÉNyLÉSE

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
A képviselő-testület 2016. decemberi döntésének értelmében 
2017-től változik a lakossági várakozási hozzájárulások kiadá-
sának rendje. A korábbiakban megszokott ügyintézési formák 
mellett ugyanis január 23-ától bevezetjük a hozzájárulások elekt-
ronikus igénylésének lehetőségét. Ennek köszönhetően a Ferenc-
városban állandó lakóhellyel rendelkező gépjármű-üzembentartók 
vagy -tulajdonosok a nap 24 órájában gyorsan, egyszerűen, az 
ügyfélszolgálati irodánk személyes felkeresése nélkül, elektro-
nikus úton adhatják le kérelmüket.  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy várakozási hozzájárulás kizá-
rólag abban az esetben adható ki, ha a vonatkozó jogszabályokban 
előírt feltételek maradéktalanul teljesültek! A feltételekről részle-
tesen tájékozódhatnak honlapunkon, a www.ferencvarosiparkolas.
hu „Várakozási engedélyek” menüpont alatt, vagy ügyfélszolgálati 
irodánkban (Lónyay utca 13/A) nyitva tartási időben.

Elektronikus igénylés
Honlapunkon, a http://ugyfelablak.ferencvarosiparkolas.hu címen 
a „Várakozási hozzájárulás igénylése” menüpontban – rövid 
regisztrációt követően – a nap 24 órájában elektronikusan igé-
nyelhetők a 2017. évre érvényes lakossági várakozási hozzájá-
rulások. A szükséges adatok megadását követően nincs szükség 
egyéb dokumentumok feltöltésére. Az igénylés során minden 
lényeges információról, illetve a költségtérítés megfizetésének 
módjáról az Ön által megadott e-mail címen adunk tájékoztatást, 
továbbá – elfogadott kérelem esetén – a várakozási hozzájárulást 
is elektronikus úton juttatjuk el Önökhöz. 

Ügyfélszolgálati irodánkban történő igénylés
A várakozási hozzájárulások – hiánytalanul kitöltött kérelem-
nyomtatvánnyal és a szükséges dokumentumok bemutatása, 
valamint a költségtérítés pénztárunkban történő megfizetése 
mellett – nyitvatartási időben, ügyfélszolgálati irodánkban is 

igényelhetők. A nyomtatványok letölthetők honlapunkról (www.
ferencvarosiparkolas.hu) a „Várakozási engedélyek” menüpont-
ból, vagy beszerezhetők ügyfélszolgálati irodánkban.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lakásonkénti második 
gépjárműre vonatkozó várakozási hozzájárulás kizárólag sze-
mélyesen igényelhető!

A megnövekedett ügyfélforgalom miatt ügyfélszolgálati irodánk-
ban hosszú várakozási idő alakulhat ki. Ennek elkerülése érdeké-
ben kérjük, foglaljanak előzetesen időpontot, amit megtehetnek:
• honlapunkon a http://ugyfelablak.ferencvarosiparkolas.hu 

címen a „Várakozási engedély igényléséhez időpontfoglalás 
ügyfélszolgálati irodába” menüpontban 

• telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36/1/6777-295-ös telefon-
számon, hétköznapokon 8–20 óra között 

Az időpontról a megadott e-mail címre visszaigazolást küldünk, 
az ügyintézéshez szükséges tudnivalókkal együtt. A kiválasztott 
időpontban ügyfélszolgálati munkatársunk soron kívül fogadja 
Önöket, a regisztrációkor megadott név és rendszám alapján.

Postai úton történő igénylés
A 2016. évre érvényes lakossági várakozási hozzájárulással 
rendelkező ügyfeleinknek, postáztuk a 2017. évre vonatkozó 
igényléséhez szükséges nyomtatványokat. Kérelmeiket, valamint 
a szükséges dokumentumok (aláírásukkal hitelesített) másolatait, 
a tájékoztatóhoz mellékelt – bérmentesítés nélkül feladható – vá-
laszborítékban is eljuttathatják társaságunk részére. A postai úton 
történő igénylés további részleteit a tájékoztató levélben találják. 

Ha további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal telefo-
nos ügyfélszolgálatunkhoz a +36/1/6777-295-ös telefonszámon, 
ahol munkatársaink hétköznapokon 8–20 óráig állnak az Önök 
rendelkezésére.

FEV IX. Zrt. Parkolási Divízió

Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes
Veszélyeshulladék-gyűjtési akciót hirdet 2017. január 28-án, szombaton 9.00–13.00 óra között
Helyszínek:
•  Napfény utca (Lidl áruház előtt)
•  Bakáts tér (Polgármesteri Hivatal 

épülete előtt)
•  Kerekerdő park (Vendel utca felőli 

részen)

A háztartásban feleslegessé váló alábbi 
hulladékokat gyűjtjük:
• elem, akkumulátor
• elektronikai hulladék
• festékpatronok és -kazetták
• fénycső, villanykörte

• lejárt szavatosságú gyógyszer
• növényvédő szer
• festékes, hígítós doboz, rongy 
• fáradt olaj
• használt étolaj
• tisztítószerek, dezodoros flakonok
• oldószerek 
• ragasztómaradékok
• levegőszűrő; olajszűrő
• savak, lúgok, vegyes laborvegyszerek

A gyűjtést az FCC Magyarország Kft. 
szakemberei végzik. Ha ezek az anyagok 

a háztartási hulladékokkal együtt kerülnek 
a szeméttelepre, komoly környezeti problé-
mákat okoznak. Környezetünk védelme ér-
dekében kérjük, akciónkat minél nagyobb 
számban szíveskedjenek igénybe venni. 

AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG FERENCVÁ-
ROSI LAKOSOK SZÁMÁRA, HÁZTAR-
TÁSI MENNYISÉG ÁTVÉTELÉRE VO-
NATKOZIK! 

A következő veszélyeshulladék-gyűjtés 
várható időpontja: 2017. április 22.
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Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi 
babák fotóit a szerkesztoseg@ferencvaros.hu

e-mail címre Gólyahír jeligével!

Mátyás Tamás 
(2016. szeptember 23.)

Tokodi Anna Emma 
(2016. október 22.)

Molnár Róbert 
(2016. november 3.)

Nánási András 
(2016. május 19.)

Kiss Kamilla 
(2016. szeptember 14.)

Rózsás Nara 
(2016. október 15.)

Szabó-Mrázik Zsombor 
(2016. november 17.)

Marton Lénárd 
(2016. július 21.)

FERENCVÁROSI GÓLyAhíR REjTVÉNy

A Pinceszínház februári műsora

1., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary
5., vasárnap 19.00 Tasnádi István: Finito
7., kedd 19.00 Yasmina Reza: Művészet
8., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary
9., csütörtök 19.00  Herczeg Ferenc: Kék róka 
11., szombat 19.00 George Simenon–Vörös Róbert:  
  Fej nélküli holttest –  Maigret 
  különös esete
12., vasárnap 15.00 Székely Csaba: Bányavirág
14., kedd 19.00  Hamlet
15., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary
18., szombat 11.00 Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
 15.00  Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
22., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary
24., péntek 16.00  „Arccal a földön a Huszadik Század”  
  Emlékműsor a kommunizmus áldoza- 
  tainak emléknapja alkalmából.  
  Ingyenes előadás
 19.00 Háy János: A Gézagyerek FŐPRÓBA
25., szombat 19.00 Háy János: A Gézagyerek BEMUTATÓ
26., vasárnap  19.00 Háy János: A Gézagyerek

Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával 20 szá-
zalékos kedvezményt kapnak a jegyek árából, a 60 év feletti 
kerületiek pedig további 10 százalékkal olcsóbban juthatnak 

hozzá a belépőkhöz.


