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Sok izgalmas, érdekes programot 
szervezett rászoruló gyermekek 
és családok számára a roma 
nemzetiségi önkormányzat.

FelújítáS  
Százmillió forintot költött az 
önkormányzat bölcsődék, óvodák 
renoválására. A munkálatokról 
zombory Miklós számolt be. 4

Szeptember 16-án, szombaton Autómentes nap a józsef Attila-lakótelepen. részletes program a 7. oldalon

Számos új, főként táncos, mozgásos 
tanfolyam indul szeptembertől  
a Ferencvárosi Művelődési  
Központban.

tAnFolyAMoK  
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Második alkalommal  
rendezték meg a Bakáts Fesztet
Ferencváros legnagyobb kulturális rendezvénye, a Bakáts Feszt idén augusztus 24–27. között igazi őszművészeti fesz-
tivállá nőtte ki magát. A változatos és igényes zenei kínálat mellett színházi előadások, humorpercek, dzsesszkoncer-
tek, gyerekprogramok, kiállítások, filmvetítések és lecsófőző verseny színesítették a programot. 

Immár második alkalommal rendezte meg 
Ferencváros Önkormányzata a kerület leg-
nagyobb eseményét. Idén nyolc helyszínen 
közel ötven program várta a kultúra szerel-
meseit. Az érdeklődők a Kálvin-udvarban 
a Ferencvárosban működő teátrumok: a 
Nemzeti Színház, a Pinceszínház, a Stú-
dió K és a Karaván Színház előadásait te-
kinthették meg. A fesztivál közönségét ez 

évben már kiállításokkal is várták: a nevét 
225 éve viselő Ferencváros Árpád-korig 
visszanyúló történetét a házasságkötő te-
remben ismerhették meg a látogatók. A 
Bakáts Feszt vendégei voltak határon túli 
testvérvárosaink is, a 2B Galériában ezúttal 
a felvidéki Királyhelmec mutatkozott be 
helytörténeti tárlatával. Királyhelmecről 
érkeztek a Bodrogközi Színjátszók is, akik a 

Kálvin-udvarban Békés Pál A női partőrség 
szeme láttára című vígjátékát adták elő.

Ferencváros Önkormányzata és az FMK 
első alkalommal szervezte meg a Ráday 
utcában a Nyitott Galériát azzal a céllal, 
hogy a kerületben lakó vagy ahhoz szorosan 
kapcsolódó alkotók: festőművészek, foto-
gráfusok, szobrászok bemutatkozhassanak. 

Folytatás a 2. oldalon
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Gyakran előfordul, hogy a fogyasztók az év vége felé köze-
ledve már nem találnak szabad kapacitással rendelkező 
szerelőt lejáró hitelességű lakás-mellékvízmérőjük cseréjé-
hez. Akiknek nem sikerül időben lecseréltetniük mellékvízmé-
rőjüket, a vonatkozó jogszabályok értelmében megszűnik 
a mellékszolgáltatási szerződésük.

Az ügyintézéssel kapcsolatos részletes információkért 
keresse szórólapjainkat, látogasson el honlapunkra, 
a www.vizmuvek.hu-ra, vagy hívja munkatársainkat 
a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán.

Foglaljon időpontot mielőbb!

06 1 247 7777

Ön legyen előrelátóbb!

A sátrak közt végigsétálva mindenki betekintést nyerhetett az alkotói 
folyamatokba, és lehetősége nyílt megismerkedni a művészekkel is.

Augusztus utolsó hétvégéjén Ferencvároshoz kötődő filmvetíté-
sekkel, helytörténeti sétákkal, és persze gyermekprogramokkal is 
várták a családokat. Nemzedékek nőttek fel a Gőgős Gúnár Gedeon 
című könyvön, melynek írója, Varga Katalin is a IX. kerületben élt. 
A művet unokája, Tarján Veronika zenésítette meg, amit a szerző 
egykori Közraktár utcai otthonától nem messze, a Bakáts utcai 
dzsessz-színpadon mutatott be. 

A Bakáts utcai színpad volt a helyszíne a humornak is: a közön-
séget Sándor György és Berecz András nevettette meg. Ugyanitt 
esténként a dzsesszé volt a főszerep, fellépett többek közt a The 
Americana Project, amelynek Zséda volt a meghívott vendége, 
illetve Malek Andrea és az Octovoice. Szintén a Bakáts utcában 
gasztronómiai különlegességek és remek borok várták a résztvevő-
ket. Idén is volt lecsófőző bajnokság, amelyre rekordszámú csapat 
jelentkezett. A nyertes erdélyi testvérvárosunk, Sepsiszentgyörgy 
lett.

A nagyszínpadi programsorozat csütörtök este a Bakáts Feszt 
megálmodója, Kállay Gáborné alpolgármester köszöntőjével, majd 
a Swing á la Django zenekar koncertjével kezdődött, amelyen a 
’30-as, ’40-es évek hangulatát idézték meg Toldi Viktória köz-
reműködésével. A Bakáts téren lépett fel Anglia vezető ifjúsági 
zenekara, az Ealing Youth Orchestra is, melynek fiatal – 13–19 
esztendő közötti – tagjait London legjobb, zenei tanulmányokat 
folytató diákjai közül válogatták ki. A 85 tagú szimfonikus zenekar 
először látogatott Magyarországra, műsorukban részletet adtak elő 
Copland Rodeojából, továbbá Csajkovszkij negyedik szimfóniáját 
és Brahms magyar táncaiból 2 tételt játszottak el. A rendezvényen 

igyekeztek minél többet megmutatni Ferencváros kulturális életéből, 
így a nagyszínpadon bemutatkozhattak a IX. kerületben működő 
nemzetiségek művészeti csoportjai, valamint fellépett kerületünk 
egyik büszkesége, a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola kórusa 
is. Ők azok, akik Deák Kristóf idén Oscar-díjat nyert Mindenki 
című rövidfilmjében szerepeltek. 

Az idei Bakáts Feszten nem csupán Ferencváros, hanem – a Ko-
dály-emlékév kapcsán – a magyar népdalok sokszínűségét is felele-
venítették. A pécsi premier után Budapesten elsőként itt láthatták 
Romvári Gergely rendezésében a Székelyfonót. A darab egyik 
különlegessége volt, hogy a daljáték alatt óriáskivetítőn követhették 
nyomon, amint Cakó Ferenc élőben elkészíti a művet megidéző 

homokanimációs filmjét. A produkcióban közreműködött a MÁV 
Szimfonikus Zenekar, a Budapesti Stúdió Kórus és a Honvéd Fér-
fikar, valamint a Misina Néptáncegyüttes. Szintén az emlékévhez 
kapcsolódva a közönség másnap a Bakáts téri templomban Kodály 
Missa Brevis-ét hallgathatta meg az Ars Nova Sacra Énekegyüttes 
előadásában, amelyhez Bácskai János polgármester is csalatkozott.

Az esemény utolsó estéjén a viharos időjárás miatt csupán a prog-
ram első részét tudták megtartani, ezen Mozart Figaro házasságából 
mutatott be keresztmetszet Rost Andrea Kossuth- és Liszt Ferenc-
díjas operaénekes, Kálnay Zsófia operaénekes és a ferencvárosi szék-
helyű Concerto Budapest. Ugyancsak a vihar vetett véget vasárnap 
a Pinceszínház Gézagyerek című előadásának is a Kálvin-udvarban. 

Folytatás a címlapról

rost Andrea és Bácskai jános barátsága a gimnázium óta tart
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Százmilliót költött az önkormányzat 
bölcsődék, óvodák felújítására
Az Óbester utcai Csudafa Óvoda megújult udvarán tartott 
sajtótájékoztatót zombory Miklós alpolgármester, aki a 
nyáron elvégzett, valamint a még folyamatban lévő korsze-
rűsítési munkálatokról beszélt a kerületi médiumoknak. 

– A területért felelős alpolgármesterként kötelességemnek érzem, 
hogy tájékoztassam az olvasókat, és főként a szülőket arról, milyen 
munkálatok zajlottak a nyári szünidő alatt a ferencvárosi óvodákban, 
bölcsődékben – kezdte Zombory Miklós. A politikus elmondta, 40 
millió forintot fordítottak a bölcsődék, 60 milliót pedig az óvodák 
felújítására. Kiemelte, a Csudafa Óvodában közel 11 millió forintból 
újult meg az udvar, amit átlagosan 180 gyermek használ naponta. 
Az itt elvégzett munkák főként a kicsik biztonságát szolgálják, 
ezért megvalósult a korábbi gyöngykavics burkolat teljes cseréje, 
helyére új, valódi hatású műfű burkolatot terítettek le. Elkészült 
továbbá a virágágyások szegélyezése, a homokozók betonszegélye 
öntöttgumi burkolattal lett ellátva, a megfelelő védőtávolságok biz-
tosítása érdekében a játszóeszközök egy részét áthelyezték, illetve a 
renovált mászóvár és a létrás mászóka alatt immár új gumiburkolat 
biztosítja a gyermekek védelmét.

Zombory Miklós arról is tájékoztatott, hogy a Napfény Óvodában 
elkészült a tetőszigetelés, míg a Kerekerdő és a Méhecske Óvodában 
zajlik a lapos tetők szigetelésének korszerűsítése. Hozzátette, utób-
bi intézményben az augusztus végi nagy esőzések következtében 
többször is beázás történt, ami hátráltatja a kivitelezés befejezését. 
A Kicsi Bocs Óvodában a konyhák teljes megújítása, az Ugrifü-
lesben pedig a gázbojler cseréje, valamint a kémények renoválása 

valósult meg. A Csicsergő Óvodában az udvari játékokat látták el 
ütéscsillapító gumiburkolattal. 

A Pöttyös Bölcsődében az udvarrészt burkolták le gumitéglával, 
és egy pancsolót is kialakítottak a gyermekek számára. Az Aprók 
Háza Bölcsődében a vécék teljes felújítása valósult meg, illetve 
befejeződött a fűtésrendszer korszerűsítése, a radiátorok cseréje 
is. A legnagyobb volumenű, több mint 24,5 millió forint értékű 
munkálatok a Fehérholló Bölcsődében történtek. Itt nyílászárókat 
cseréltek, és megújult a balesetveszélyes bejárati portál. Ezen felül 
a FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthonával közösen üzemeltetett 
kazán és bojler cseréje is megvalósult.                      V. L.
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Nyári 
készletkisöprés
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1097 Bp, Gyáli út 38.
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Mozgalmas volt a roma nyár
Már az iskolapadban ül, gondolatban azonban még a Balatonban pancsol az a hetven rászoruló kerületi diák, aki egy 
felejthetetlen nyaralás emlékeit őrzi. A roma önkormányzat és Ferencváros támogatásával megvalósult nyári progra-
mok közül csak az egyik volt a családias hangulatú balatonlellei tábor, a nemzetiségi önkormányzat adománygyűjtést  
és kirándulásokat is szervezett helyi családoknak.

A Márton utca 13. szám alatt található pincehelyiséget tavaly kapta 
meg a roma nemzetiségi önkormányzat Ferencváros Önkormányza-
tától, amely azóta adománypontként bonyolít le komoly forgalmat. 
Egész évben érkeznek ide bútor-, ruha- és játékfelajánlások, me-
lyek a nehéz helyzetű kerületi családokhoz kerülnek. A nyári ado-
mányosztás során 9 család otthonát tudták kiegészíteni bútorokkal, 
melyeket ki is szállítottak hozzájuk. Az akció összesen 40–50 fő 
lakáskörülményein javított. A tervek szerint évente kétszer tartanak 
majd ehhez hasonló segélyosztást.

A roma önkormányzat egyhetes Hagyományőrző, kulturális és 
tehetséggondozó nyári tábort is szervezett a nehéz sorsú helyi 
gyerekeknek. Idén a balatonlellei önkormányzati üdülő adott helyet 
a kikapcsolódásnak. Július 27. és augusztus 3. között pályázati 
pénzből, Ferencváros támo-
gatásával 70 diák nyaralhatott 
teljesen ingyen a Balatonon. 
Ráadásul nem is akárhogy. 
– Minden nap strandoltunk, 
és minden alkalommal fa-
gyira, jégkására, lángosra, 
palacsintára hívtam meg a 
gyerekeket, de vidámpark-
ba is mentünk – mesélte Tar 
József, a Ferencvárosi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke. A vakáció azonban 
nem csak a szórakozásról 
szólt. A tábor idei tematiká-
ját az augusztus 2-i Roma 
holokauszt emléknap hatá-
rozta meg. A résztvevőkből 
alakult öt csoport mindegyike 
egy-egy produkciót rendezett, 
amit az idelátogató önkormányzati képviselőknek adtak elő. – Nem 
volt egyszerű a közös munka a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekekkel, ám lelkesedésük és kitartásuk sikerre vitte az elő-
adásokat – árulta el a táborvezető.

Nagy sikere volt a projektoros filmvetítésnek is. Mivel az alsósok-
nak még túl megterhelő a holokauszt valósága, a humorral spékelt 
Élet szép című filmet vetítették le nekik. 

A diákok a vakációs hangulat ellenére példás napirend szerint éltek. 
A nap élő zenés reggeli ébresztővel indult, a reggeli torna után 
szobaellenőrzés, majd csoportfoglalkozások következtek, délután 
pedig jöhetett a strandolás vacsoráig. Az esti órákat vetélkedők és 
táncház színesítette. A felügyelőtanárok pontozták a szobák tiszta-
ságát, a magatartást, valamint az elvégzett feladatokat – a pontok 
mellé pedig ajándék dukált.   

13 éves kor és hármas iskolai átlag fölött a diákok augusztusban 
egy négynapos auschwitzi tanulmányi kiránduláson is részt vehettek. 
Az első nap Biharkeresztesen felkészítő tábort tartottak a gyerekek-
nek, akik a helyi kisiskolásokkal egy focimeccset is lejátszottak. 
Másnap Krakkóba indultak, ahonnan az egykori koncentrációs 
táborba vezetett az út. A Budaörsi Roma Önkormányzattal közö-

sen finanszírozott 
kirándulás gyereket 
és felnőttet egyaránt 
megterhelt lelkileg. 
– Ez az utazás min-
den társadalmi érzé-
kenyítő programnál 
többet ért – közölte 
Tar József. 

A roma önkor-
mányzat által szer-
vezett másik családi 
kirándulás Eszter-
gomba vezetett. A 
bazilika megtekin-
tése után átugrottak 
Párkányba fagyizni, 
majd Dorogon, a 
Palatinus strandon 
töltötték az időt. A 

résztvevők hálásak voltak a szép élményért, hiszen legtöbbjük nem 
teheti meg, hogy kirándulni menjen családjával. A roma nemzetiségi 
önkormányzat a Bakáts Feszten is szerepelt kerületi táncosokkal és 
a Szilvási Gipsy Folk Banddel. A fesztiválon a romák a 19 csapatot 
felvonultató lecsófőző versenyen is indultak, ahol a négyfajta szalon-
nával, oldalassal és füstölt hússal készült cigánylecsó a megtisztelő 
harmadik helyen végzett.                        T. D.
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Érettségizzen helyben
a lehető leggyorsabban!

– Szakmunkás végzettsége van?
  – Kell az érettségi a munkahelyén?
     – Főiskolán vagy egyetemen szeretne tanulni?

Elvégzett vagy félbehagyott tanulmányait beszámítjuk, 
így akár már 2 tanév alatt is érettségit szerezhet!

Kálvin János Református Gimnázium,
Szakközépiskola és Általános Iskola

é ?

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

telefonon:
Kálvin Iskola: 06 25 551–788 vagy
Csikós Imre: 06 70 978 0420 vagy

Dr. Szabóné Viskárdi
Judit Tünde: 06 20 919 4145
e-mail: donvi@freemail.hu

2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály út 1/a.,
OM azonosító: 202924, Telefon: +36 25 551-788,

Honlap: www.kalvinsuli.hu, E-mail: kalvingimi@gmail.com

Jelentkezési lap letölthető az intézmény honlapjáról: 

Oktatás helyszíne:
Telepy Károly Iskola
1096 Budapest, Telepy utca 17.

– 20 éves korig igényelhető a családi pótlék 
– Diákigazolványt biztosítunk
– A TB ügyintézésben segítünk

www.kalvinsuli.hu
Egyéni

tanulmányi rend
kialakítható.

Az oktatás
teljes mértékben

ingyenes!

„Beszélő idézetek”
Avagy egy hét szabadság a Tisza-tó partján
Júliusi lapszámunkban egy hosszabb interjút olvashattak  
a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi tér újonnan kinevezett 
vezetőjével. A beszélgetés során Bázsa-Mosó lászló meg-
említette, hogy augusztus végén – első alkalommal – csa-
ládos tábort szerveznek Abádszalókra. A vakáció azóta 
lezajlott, az iroda vezetője pedig egy élményszerű beszámo-
lóban tájékoztatta lapunkat az ott történtekről.  

A Haller utca 52. szám alatti ifjúsági irodában nap mint nap talál-
kozunk a környéken lakó gyerekekkel és szüleikkel. Segítünk a 
tanulásban, az ügyintézésben, és persze akad idő a játékra is. Azt 
tapasztaltuk, hogy közülük sokaknak nem adatik meg a nyaralás 
öröme, ezért – néhány szülő ötletén felbuzdulva – táborba invitál-
tunk öt családod. 

„Tetszett a tábor, mert jobban megismerhettük az idejáró (H52-
be) embereket. Jó volt látni a családok közti együttműködést, és a 
programokat is nagyon élveztem.” (Sándor Márk)

Augusztus 21-én indultunk útnak. Az utazás egy csöppet viszon-
tagságos volt, hiszen a késés a gyorsaságunkat, a tele vonatkocsi 
pedig az állóképességünket tette próbára. Ám minket semmi sem 
tántorított el, minden akadályt leküzdöttünk, és szerencsésen meg-
érkeztünk Abádszalókra. Hamar felfedeztük a környéket, megis-
merkedtünk a szomszédunkban lakó kecskékkel, valamint Góliáttal, 
a kicsik kedvenc pónilovával. A délutánt a strandon töltöttük, és 
izgatottan tervezgettük az elkövetkezendő napokat – nem is sejtve, 
milyen remek dolgok várnak még ránk. 

„Igazán felemelő volt kiszakadni Budapestről, és elmenni nyaralni. 
Ez az egy hét visszahozta számomra a gyermekkori táborok érzését 
– jó volt ezt a gyerekekkel együtt is átélni.” (Lakatos Alexandra)

Hogy mit is csináltunk egy hét alatt? Többször megfordultunk 
a strandon, ahol nem csak fürdéssel töltöttük az időnket. Kicsik 
és nagyok egyaránt megmérettethették erejüket kötélhúzásban, az 
egymásra figyelést közösségi játékok során gyakoroltuk, ügyessé-
günket pedig sorversenyen tettük próbára. 

„Azért volt szuper a tábor, mert sokan voltunk gyerekek és sokat 
lehetett játszani. Nagyon élveztem a strandot, az esti tábortüzet és 
a táncversenyt.” (Görbe Mária)

A szálláson rendszeresen előkerült a foci- és a röplabda, alaposan 
megcsikorgattuk a hinták láncait, valamint kifárasztottuk magunkat 
kötélugrással és slackline-nal (új extrémsport, melynek lényege, 
hogy egy két fa között kifeszített, alig pár centiméter vastag, ruga-
nyos kötélen kell egyensúlyozni – a szerk.). Napközben ismerős 
dallamok csendültek fel a gitárból, esténként pedig a táncé volt a 
főszerep – az utolsó napon például székfoglaló játékkal csillogtattuk 
meg „ritmikus tudásunkat”. Családi vetélkedőt is tartottunk, ame-
lyen alaposan megmozgattuk agytekervényeinket, hiszen egy-két 
becsapós kérdésen felül az előzőleg meglátogatott babamúzeumban 
elhangzott információkra is rákérdeztek. 

„A táborban minden nagy királyság volt. Az egyik legjobb prog-
ram a családi vetélkedő volt.” (Sándor Beatrix)

Csütörtök délután családi program volt, amikor néhány órára 
mindenkinek el kellett hagynia a tábort. Volt, aki a helyi cigánysort 
kereste fel, hogy megismerje az abádszalóki körülményeket; volt, 
aki a falut fedezte fel; míg néhányan a jó idő előnyeit élvezték a 
strandon.

„Csodás volt a családdal együtt tölteni ezt az egy hetet. Remek 
volt visszaemlékezni a saját gyermekkoromra, ráadásul nagyon 
finomakat ettünk.” (Lakatos Renáta)

A második nap töltött káposztát csináltunk, méghozzá nem keve-
sebbet, mint 300 darabot. A héten főztünk „hét nyelven beszélő” 
babgulyást is, a fenséges lecsóhoz pedig bodagot sütöttünk. Az 
utolsó este királyi lakomában volt részünk: pácolt húsokat grillez-
tünk, amelyekhez ínycsiklandó salátát fogyasztottunk.

„Hogy miért volt jó a tábor? Szuper társaság, kiváló programok, 
finom ételek – hát kell ennél több?!” (Sándor Attila)

Ez az egy hét mindenki számára igazi kikapcsolódás volt, kicsik 
és nagyok egyaránt remekül érezték magukat a Tisza-tó partján. 
Reméljük, jövőre ismét közösen táborozhatunk.  
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Az ízületek túlzott védelme is ártalmas lehet
Az ízületeket nem kell feltétlenül kímélni, a mozgásszegény életmód ugyanannyira veszélyes lehet, mint a túlzott igény-
bevétel. A sportbalesetek, -sérülések ellen védelmet jelenthet az ízületek természetes mozgásterjedelmének megőrzése, 
amit rendszeres testedzéssel lehet elősegíteni. 

– A tévhitekkel ellentétben nem minden esetben a kerékpározás 
és az úszás a legjobb sport az ízületek számára, fontosabb, hogy 
mindenki a korának és edzettségi állapotának megfelelő testgyakor-
lást végezzen – mondta Horváth Nikoletta, a Semmelweis Egyetem 
Ortopédiai Klinika egyetemi tanársegédje. Hozzátette, ha valaki 
– életkortól függetlenül – szabadidős sportolásba kezd, lényeges, 
hogy úgy építse be a mozgást a mindennapjaiba, hogy ne kénysze-
rüljön azt a túlterhelés miatt abbahagyni. – Az edzés közben vagy 
után fellépő fájdalmak esetén meg kell különböztetni a betegségre 
utaló, illetve az azt kísérő fájdalmat az úgynevezett jó fájdalomtól, 
például az izomláztól – hívta fel a figyelmet. Ha egyetlen ízülettel 
van probléma, nem kell feltétlenül az összes többit is kényszerpi-
henőre ítélni, az ízületeknek ugyanis az árt a legjobban, ha nem 
használjuk őket. A sportbalesetekkel, az ízületek, szalagok, csontok 
sérülésével szemben védelmet adhat az izomerő fejlesztése mellett 
az ízületek és a gerinc mozgásterjedelmének megőrzése, az izmok 
megrövidülésének megakadályozása és a koordináció fejlesztése. 
Ezért rendkívül fontos a bemelegítés, a levezetés, valamint a meg-
felelő technikával végzett alapos nyújtás.

Az ízületkímélő sportolásról a legtöbb embernek az úszás, a ke-
rékpározás és a séta jut eszébe, azonban más lehetőségek is létez-

nek. – A biciklizés bizonyos esetekben akár jelentős térdfájdalmat 
is okozhat – figyelmeztetett a szakember. Kiemelte, az ortopéd 
szakorvosok körében még nagyon sok hasonló, mára megcáfolt 
tévhit él, ráadásul az interneten is káros „jó tanácsok” terjednek. 
Ilyen például, hogy ha egy gyereknek gerincferdülése van, akkor 
úsznia kell, és nem vehet részt a testnevelésórákon. 

A sok ugrálással, az ízületeket érő ismétlődő ütésekkel (futás), 
ütközésekkel (pl. kézilabda, futball, kosárlabda) és balesetek kocká-
zatával járó (síelés, snowboardozás, lovaglás) sportok hosszú távon 
nagyobb eséllyel vezethetnek porckopáshoz, szalag- és izomsérülés-
hez. Ugyanakkor az, hogy egy mozgásforma mennyire megterhelő, 
és hogyan tehetjük kíméletesebbé, függ az életkortól, a korábbi és 
jelenlegi fizikai aktivitástól, a testsúlytól, valamint az egyéb meglé-
vő betegségektől. A doktornő kitért rá, hogy az edzőtermekben ma 
már számtalan lehetőség áll rendelkezésre: az idősebbek számára 
is bármikor elkezdhető gerinctornáktól a szinte katonai kiképzést 
imitáló edzésekig. – Azt, hogy kinek milyen sport a legmegfele-
lőbb, hozzáértő edző, illetve gyógytornász vagy sportvégzettségű 
szakember segítségével érdemes kiválasztani – javasolta.

(forrás: Semmelweis Egyetem)

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Ferencváros Önkormányzata kiemelt fontosságúnak tartja a kerületi lakosok egészségmegőrzését. ezért, illetve  
az esetleges megbetegedések megelőzése érdekében térítésmentes bőrgyógyászati, szív- és érrendszeri, urológiai,  
szemészeti, mozgásszervi és nőgyógyászati szűrővizsgálatokon vehetnek részt. 

A szűrővizsgálatokon való részvételre előzetesen időpontot szükséges 
egyeztetnie. Kérjük, időpont-egyeztetésre az adott szakrendelést hívja  
a megadott telefonszámokon!

nőgyógyászati szűrővizsgálatok időpontjai:
• 2017. szeptember 18. 14.00–18.00 óra között
• 2017. szeptember 25. 14.00–18.00 óra között

A szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi rendelő, Nőgyógyászati 
szakrendelés (Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy 455-4506)

Szív- és érrendszeri szűrővizsgálatok időpontjai:
• 2017. szeptember 13. 8.00–12.00 óra között
• 2017. szeptember 20. 8.00–12.00 óra között
• 2017. szeptember 27. 8.00–12.00 óra között

A szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi rendelő, Kardiológiai 
szakrendelés (Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy 455-4579)

Szemészeti szűrővizsgálatok időpontjai:
• 2017. szeptember 13. 14.00–18.00 óra között
• 2017. szeptember 18. 14.00–18.00 óra között
• 2017. szeptember 25. 14.00–18.00 óra között

A szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi rendelő, Szemészeti szak-
rendelés (Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy 455-4512)

A mozgásszervi szűrővizsgálat részeként szeptember 25-én 12.30 
órakor szakorvosi előadást hallgathatnak meg a FESZ Kft. Oktatási 
Központjában (Dandár u. 28.).

Mozgásszervi szűrővizsgálatok időpontjai:
• 2017. október 2. 10.00–14.00 óra között

• 2017. október 4. 10.00–14.00 óra között
• 2017. október 5. 14.00–18.00 óra között

A szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi rendelő, Reumatológiai 
szakrendelés (Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy 455-4553)

A bőrgyógyászati szűrővizsgálat részeként szeptember 25-én 
13.00 órakor szakorvosi előadást hallgathatnak meg a FESZ Kft. 
Oktatási Központjában (Dandár u. 28.).

Bőrgyógyászati szűrővizsgálatok időpontjai:
• 2017. október 2. 14.00–18.00 óra között
• 2017. október 16. 14.00–18.00 óra között
• 2017. november 6. 14.00–18.00 óra között

A szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi rendelő, Bőrgyógyászati 
szakrendelés (Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy 455-4586)

Az urológiai szűrővizsgálat részeként október 3-án 14.00 órakor 
szakorvosi előadást hallgathatnak meg a FESZ Kft. Oktatási 
Központjában (Dandár u. 28.).

Urológiai szűrővizsgálatok időpontjai:
• 2017. október 10. 14.00–18.00 óra között
• 2017. október 17. 14.00–18.00 óra között
• 2017. október 24. 14.00–18.00 óra között
A szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi rendelő, Urológiai szak-

rendelés (Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy 455-4509)

Tegyünk együtt az egészséges Ferencvárosért!

Ferencváros Önkormányzata

 GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
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Autómentes nap  
a József Attila-lakótelepen
2017. szeptember 16-án, szombaton 9–13 óráig  
a napfény utca a gyalogosoké!

Színpad:
• 9.00 Zenés kutyashow
• 9.30 Fittmóka – Zenés családi torna Kozma Zsuzsannával
• 10.00 Érik a szőlő... táncház a Bartók Táncegyüttessel
• 10.30 Molnár szöcskék ugróköteles produkciója
• 10.45 Monociklishow
• 11.00 Óriásbuborékshow
• 11.50 Görgényi Máté önkormányzati képviselő köszöntője
• 12.00 Főnix Zenekar – Máté Péter-emlékkoncert

egész napos programok:
• Bolhapiac
• Kreatívruhatervező-foglalkozás
• Madarászfoglalkozás
• Mászófal
• Mobil-KRESZ-park
• Óriásfog
• Ökokézműveskedés
• Szektorlabda-bemutató (verseny gombfoci) 
• Szódásinasképzés
• Ugrálóvár
• Veszélyeshulladék-gyűjtés

A rendezvényen a részvétel ingyenes! 

Autómentes napi bolhapiac
Helyszín:

Napfény utcai áruházak előtti terület

Időpont:
2017. szeptember 16., szombat 9–13 óráig

Várjuk mindazokat, akik megunt, régi háztartási  
eszközeiket, könyveiket, ruháikat, játékaikat vagy bármely 

használati tárgyukat szeretnék ily módon értékesíteni  
vagy elcserélni.

Jelentkezés a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu e-mail címen, 
név, lakcím és telefonszám megadásával.

Jelentkezési határidő: szeptember 13., szerda 12 óra.

Az árusításhoz szükséges asztalról az árusnak  
kell gondoskodnia!

Csak IX. kerületi lakosok vehetik igénybe,  
lakcímkártya bemutatásával.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Ferencváros Önkormányzata

veszélyeshulladék-gyűjtés
Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága 
díjmentes

Veszélyeshulladék-gyűjtési 
akciót hirdet

2017. szeptember 16-án, 
szombaton 9.00–13.00 óra 
között

Helyszínek:
• Napfény utca (Lidl áruház 

előtt)
• Bakáts tér (Polgármesteri 

Hivatal épülete előtt)
• Lenhossék utca 24–28. szám 

előtt (a Vendel utca felőli ré-
szen)

A háztartásban felesleges-
sé váló alábbi hulladékokat 
gyűjtjük:
• elem, akkumulátor
• elektronikai hulladék
• festékpatronok és -kazetták
• fénycső, villanykörte
• lejárt szavatosságú gyógy-

szer
• növényvédő szer
• festékes, hígítós doboz, 

rongy 
• fáradt olaj

• használt étolaj
• tisztítószerek, dezodoros 

flakonok
• oldószerek 
• ragasztómaradékok
• levegőszűrő, olajszűrő
• savak, lúgok, vegyes labor-

vegyszerek
A gyűjtést az FCC Magyaror-
szág Kft. szakemberei végzik. 
Ha ezek az anyagok a háztartá-
si hulladékokkal együtt kerül-
nek a szeméttelepre, komoly 
környezeti problémákat okoz-
nak. Környezetünk védelme 
érdekében kérjük, akciónkat 
minél nagyobb számban szí-
veskedjenek igénybe venni. 

Az AKCIÓ KIzárÓlAg 
FerenCVároSI lAKo-
SoK SzáMárA, HáztAr-
táSI MennyISég átVé-
telére VonAtKozIK! 

A következő veszélyeshulla-
dék-gyűjtés időpontja: 
2017. november 25., szombat

– Az igaz, hogy az olló veszélyes,  
de nem veszélyes hulladék, Ferike!

A lelkes környezetvédő

Ferencváros, 2017. szeptember 11., XXVII. évfolyam, 14. szám, ingyenes kétheti lap. ISSN 1789-7572. Megjelenik 40 ezer példányban. 
▪ Felelős kiadó: Ferencváros Önkormányzata ▪ Főszerkesztő: Veres László ▪ Fotó: Tuba Zoltán ▪ Tördelés: Földházi Árpád ▪ Nyomdai 
előkészítő: Heroes Group Kft. ▪ Terjeszti: POKÉZ Kft. ▪ A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@ferencvaros.hu ▪ Levélcím: 1092 
Budapest, Bakáts tér 14. ▪ Hirdetésfelvétel: szerkesztoseg@ferencvaros.hu
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Fradisták elismerése
A Hivatásos labdarúgók Szervezete (HlSZ) idén is dí-
jazta az előző évad legjobb futballistáit. A profi játékosok 
szavazatai alapján a 2016/17-es szezonban három ferenc-
városi labdarúgó érdemelt ki elismerést.

Huszonhét éves hagyomány, hogy a HLSZ egy nagyszabású díjátadó 
gálán jutalmazza az előző idény legjobbjait. Az ez évi eseményt a 
Symbol Budapest Puskás Pancho Sport Pubban tartották.

Bár a Ferencváros csapata nem remekelt az elmúlt szezonban, 
a szavazáson két második hely így is jutott a zöld-fehéreknek.  
 A kapusok versenyében Dibusz Dénes, a mezőnyjátékosok között 
Gera Zoltán lett „ezüstérmes”, és mindketten helyet kaptak az évad 
legjobb tizenegyében is.

Dibusz megkapta a legszebb 
védést bemutató kapusnak járó 
Fülöp Márton-díjat is. A 26 esz-
tendős hálóőr 2016. november 
26-án, a Groupama Arénában 
lejátszott FTC–Gyirmót mérkő-
zés 17. percében hárította Csiki 
Norbert tizenhatosról küldött lö-
vését, parádés mozdulattal ütötte 
ki a labdát a jobb felső sarokból.

A legjobb másodosztályban 
szereplő játékosnak Lovrencsics Balázst választották. A Fradi csa-
tára az előző szezonban a Soroksár együttesében játszott, és 38 
mérkőzésen szerzett 23 találatával óriási fölénnyel lett az NB II 
gólkirálya.

A hölgyeknél a legjobb mezőnyjátékos címet Fenyvesi Evelin, 
a zöld-fehérek középpályása kapta, korábbi csapattársa, a szerb 
Csankovics Jelena – aki már Svédországban futballozik – a har-
madik helyen végzett. A női kapusok között a második helyre 
rangsorolták a voksolók Németh Júliát, az FTC kitűnőségét.      (m)

Három új fiú zöld-fehérben
A Ferencváros labdarúgócsapatának nyári teljesítményét 
látva a szurkolók úgy gondolták, ráférne még az erősítés 
az együttesre. éppen ezért jó hír lehet számukra, hogy a 
Fradi az átigazolási időszak hajrájában három új játékost 
szerződtetett.

Először a macedón válogatott középpályása, a 27 éves Sztefan 
Szpirovszki írta alá kontraktusát, aki profi pályafutását 2007-ben 
kezdte szülővárosa gárdájában, a bitolai, szintén zöld-fehér FK 
Peliszterben. Ezután a szerb első osztályú Borac Csacsakhoz 
szerződött, 2012-ben pedig a szkopjei FK Rabotnicskihez került 
kölcsönbe. Szpirovszki játszott Bulgáriában is, 2014-ben a Beroe 
Sztara Zagora futballistája volt. A következő év elején a legismer-
tebb macedón csapathoz, a Vardar Szkopjéhez igazolt, amelynek 
alapemberévé vált. A középpályás két bajnoki címet nyert a főváro-
siakkal, háromszor a Bajnokok Ligája, egyszer pedig az Európa-liga 
selejtezőjében is szerepelt.

A védelem megszilárdításáért tehet sokat a 24 esztendős szlovén 
Miha Blazic. A koperi születésű hátvéd végigjárta a korosztályos 
válogatottakat, és még nem volt 18 éves, amikor bemutatkozott az 
élvonalban. A Koperrel 2015-ben, új együttesével, a Domzalével 
pedig 2017-ben lett Szlovén Kupa-győztes. Utóbbival négy kört 
ment az Európa-ligában, ahol minden meccset végigjátszott. Bár 
Blazic – aki idén bekerült hazája felnőttválogatottjának keretébe 
– alapvetően középhátvéd, a szélen és védekező középpályásként 
is bevethető.

A középpályán lehet hasznára a Fradinak a 19 éves ghánai Joseph 
Paintsil. Az afrikai ország fővárosában, Accrában született játékos 
a helyi Ajaxban kezdett futballozni, majd a Red Bull Academián 
nevelkedett. Az U17-es és az U20-as válogatott után 2017-ben sze-
repelt nemzeti együttesben is. Az Üllői útra a szintén accrai Tema 
Youth gárdájától érkezett. Gyors, ezért nemcsak irányítóként, hanem 
szélsőként is hozzátehet a Ferencváros játékához.           M. S.

Csak egy dudás 
volt a szeren
Az ősz első hétvégéjén rendezték meg a tornászok első 
osztályú egyéni országos bajnokságát. A tornacsarnokban 
remekeltek a Ferencváros sportolói, összesen hat érmet 
szereztek, Dudás norbert egymaga négyet, ezek közül há-
rom a legfényesebb volt.

A bajnokság első napján az összetett verseny zajlott le. Dudás 
Norbert, a Fradi kiválósága a tavalyi térdszalagszakadása és az 
azt követő műtét után első hivatalos viadalán állt rajthoz. Gyűrűn 
a legmagasabb pontszámot kapta gyakorlatára, kedvenc szerén, 
korláton, valamint nyújtón második lett, lólengésben harmadik, 
talajon és ugrásban viszont még érződött rajta a kihagyás, így 
összesítésben ezüstérmes lett. A többi ferencvárosi tornász közül 
Boncsér Krisztián a hatodik helyen végzett úgy, hogy talajon ő érte 
el a legtöbb pontot.

A folytatásban Dudás ismét nagyszerűen szerepelt gyűrűn, erős 
gyakorlatát nagyra értékelték a pontozók, és jelentős fölénnyel lett 
bajnok. Lovon a dobogó volt Norbi célja, ezt el is érte: bronzérmet 
szerzett, Selmeczi Bánk pedig ötödikként zárt. Talajon Boncsér 
holtversenyben a harmadik helyen végzett.

Az utolsó nap elsősorban Dudás Norbertről szólt. A Ferencváros 
tornászát sem korláton, sem nyújtón nem tudták megszorítani, 
magabiztos versenyzéssel nyert két újabb aranyérmet. Boncsér 

Krisztián az ugrás eredményhirdetésén a dobogó második fokára 
állhatott fel, nyújtón egy kis rontás miatt egytizeddel csúszott le 
a harmadik helyről. Kerekes Zsombor, a Fradi edzője joggal volt 
elégedett a zöld-fehér csapat teljesítményével.

(ms)

Dudás norbert
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Tizenhárom ligaérem
A 4. Atlétikai Magyar Szuper liga döntőjét Budapesten, a zuglói lantos 
Mihály Sportközpontban rendezték meg. A viadalon a Ferencváros sportolói 
nyolc érmet szereztek, köztük két aranyat. Ugyanitt tartották meg a Serdülő 
Magyar liga fináléját is, amelyen a fradisták öt dobogós helyezést értek el.

A Szuper Liga szeptemberi döntőjébe a sorozat versenyein elért eredményeik alapján 
számonként nyolc atléta jutott be. Zöldellt a férfi távolugrás dobogója, ugyanis a 725 
cm-rel győztes Virovecz István mögött Galambos Tibor lett a második 718 cm-rel, míg 
Szabó László az ötödik helyen zárt. Galambos itt még alulmaradt, ám a hármasugrásban 
mindenkinél jobb volt, már az első kísérlet után vezetett, végül 16,03-mal nyert, több mint 
fél méterrel megelőzve az ezüstérmest.

Szintén kétszer szólították a díjkiosztón Szabó Lászlót. Előbb a 100 méteres síkfutásban 
harmadikként ért célba, majd két órával később a második helyen végzett 200 méteren. A 
10 km-es gyaloglásban Tokodi Dávid szerzett ezüstérmet, diszkoszvetésben pedig Huszák 
János lett bronzérmes. Ugyancsak harmadikként fejezte be a versenyt a magasugrásból, 
súlylökésből és 1500 méteres síkfutásból álló hárompróbában Galambos Zsolt.

A serdülő Magyar Ligában nem mindennapi izgalmak után lett aranyérmes magasug-
rásban Karkiss Léna. Hárman teljesítettek 159 cm-t, a Ferencváros atlétája azzal nyert, 
hogy legjobb ugrását elsőre érte el, míg riválisa csak másodszorra. Léna ötösugrásban, 
holtverseny után a harmadik helyen végzett – gyengébb második legjobb eredménnyel. 
Távolugrásban Nemes Nóra utolsó kísérletével előzte meg klubtársát, Beliczay Lénát, és 
bronzérmes lett. A fiúknál mindkét harmadik hely Smelka Dániel nevéhez fűződik, aki 
távolugrásban és ötösugrásban szerzett bronzérmet.

(ms)

Jól sikerült nyitány
gyomaendrődön rendezte meg a Kőrös Kajak Se a Viharsarok-kupát. ezút-
tal minden korábbinál többen álltak rajthoz, tizenhárom egyesület nevezett, 
köztük első alkalommal a Ferencváros is.

A zöld-fehérek az U9-estől az U13-as korosztályig indultak, és összesen hét érmet szereztek. 
Az igazolt sportolók között a legeredményesebb ifjú fradista, a kajakozó Gazdag Marcell 
volt, aki az U10 MK-1 500 m-es számban első, 2000 m-en pedig második lett. Az U11 
MK-1 500 m-es döntőben Kun Zsombor bronzérmet szerzett. A szabadidős versenyzők 
mezőnyében a Fölsz család örülhetett: a lányok U9 MK-1 500 m-es futamában Eszter a 
második, az U12-es fiúknál László a harmadik helyen végzett. Az U13-asok MK-1 500 
m-es fináléjában Erdőssy Dániel, a K-1 500 m-es számban pedig Kun Norbert Előd nyert.

(m)

Pontosan gurítottak
nem sokkal a csapatbajnokságok 
rajtja előtt rendezte meg a Ferencvá-
ros tekeszakosztálya a Fradi-kupát  
és az utánpótláskorúaknak a II. 
Albert teke-kupát. A népligeti pályán 
mindkét sporteseményen jól szerepel-
tek a házigazda zöld-fehérek.

A Fradi-kupa első napján kiemelkedő telje-
sítményt nyújtott a Ferencváros kiválósága, 
Tóth Andrea, aki 588 fás eredményével 46 
fával előzte meg a második helyezettet. A 
harmadik helyért szoros volt a küzdelem két 
fradista hölgy között, végül Tímár Edina két 
fával bizonyult jobbnak Batáné Czafit Kata-
linnál. A férfiaknál Kovács Gábor minden-
kit maga mögé utasított, 622 fát gurított, a 
harmadik Balogh Mátyás hattal kevesebbet.

Az Albert Flórián Labdarúgó és Sport 
Alapítvány támogatásával megrendezett 
utánpótlásversenyen a legjobb eredményt 
a zöld-fehérek közül az ifjúsági lányok me-
zőnyében versenyző Barkóczi Klára érte 
el, aki megnyerte a viadalt. A serdülőknél 
Hegedűs Tímea második lett. A fiúknál két 
bronzérmet szereztek a ferencvárosiak. Az 
ifik között Németh Attila, a serdülőknél 
Kecskés Ferenc végzett a harmadik helyen.

A Szuperliga első fordulójában női csa-
patunk 7-1-re nyert 

otthon a Bá-
tonyterenye 
ellen, a fér-
fiak ugyan-

ilyen különb-
séggel kaptak 

ki Répcelakon.

(m)

Virovecz István
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Helytörténeti 
kvíz
A helyes válaszokat a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.

1. Ferencváros egyik legelső gyógy-
szertára az 1847-ben, az Üllői út 39. 
szám alatt nyílt Angyal Gyógyszertár 
volt. Az épületet a II. világháború után 
lebontották. Mi a neve a helyén léte-
sült, ma is működő patikának?

A) Corvinus patika
B) Fagyöngy patika
C) Hőgyes Endre patika

2. Melyik utcát nevezték régen Sorok-
sári utcának?

A) Lónyay utca
B) Mester utca
C) Ráday utca

3. Hány méter magas a Bakáts téri 
templom tornya?

A) 57,5
B) 66,7
C) 77,3

4. Kinek nem áll életnagyságú szobra  
a Groupama Aréna főbejáratánál?

A) Albert Flórián
B) Puskás Ferenc
C) Springer Ferenc

5. A feltételezés szerint a Beöthy utca 
Beöthy Ödönről kapta nevét. Ki volt ő?

A) Színházigazgató, író, újságíró
B) 1848-as honvédtábornok
C) Bihar vármegye főispánja

6. 1975-ben bekövetkezett haláláig az 
Ipar utca 3. szám alatt élt dr. Járossy 
Jenő, akinek tiszteletére emléktáblát 
is állítottak az épület falán. Ki volt ő?

A) Magyarnóta-szerző és ügyvéd
B) Az FTC labdarúgócsapatának het-
venkétszeres válogatott kapusa
C) A Schöpf-Merei Ágost Kórház és 
Anyavédelmi Központ első igazgatója

előző lapszámunk nyertese: Sztaskó 
Richard. gratulálunk! Jutalma 

átvételével kapcsolatban e-mailben 
értesítjük. A helyes megfejtés: 1 – B, 

2 – B, 3 – B, 4 – A, 5 – C, 6 – A. 

elkészült a ludovika 
Campus új épülete
A nemzeti Közszolgálati egyetem (nKe) tanévnyitóját szeptember 6-án 
tartották meg az intézmény új oktatási épületében. Az eseményre, amelyen 
Trócsányi lászló igazságügyi miniszter mondott beszédet, lapunk is  
meghívást kapott.

A 2011-ben alapított és azóta folyamatosan bővülő, fejlődő egyetem az idei tanévre új 
épületet vehetett birtokba, ugyanis az Üllői úti bazársor helyén elkészült a Rendészeti, 
Államtudományi és Közigazgatási Karok otthona. A Ludovika Campus új, Finta Stúdió 
által tervezett, 21. századi oktatási körülményeket teremtő létesítménye a Nagyvárad tér 
látképét is meghatározza. A 2017/18-as tanév ünnepélyes megnyitóját a huszonegyezer 
négyzetméteres, modern komplexum nagyelőadójában tartották. Az ünnepségen megjelent 
az egyetem díszdoktora, Magyarország korábbi miniszterelnöke, Boros Péter; Polt Péter 
legfőbb ügyész; Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke; valamint Pálfi Ilona, a Nemzeti 
Választási Iroda elnöke is. Ferencváros Önkormányzatát Kulpinszky Eleonóra képviselte.

Patyi András, az NKE rektora megnyitóbeszéde elején leszögezte: bár vannak állandó-
ságok az intézmény életében, nincs két egyforma tanév. Példaként az új épületre utalt, 
amely megvalósulásáért köszönetet mondott a beruházást koordináló Fürjes Balázsnak, 
illetve az országgyűlésnek, a kormánynak és Orbán Viktor miniszterelnöknek. Szintén a 
változás, a gyarapodás jelképeként említette, hogy az egyetem két új karral, a Nemzetközi 
és Európai Tanulmányok Karával, valamint a Víztudományi Karral gazdagodott. – Az 
intézmény állandóságai közé tartozik a hit önmagunkban, az egyetemet választó hallga-
tókban és a köz szolgálatában – jelentette ki a rektor, aki külön köszöntötte a 75 esztendő 
után újrainduló államtudományi doktori képzés elsőéveseit. 

Trócsányi László igazságügyi miniszter kiemelte, az oktatásra, az egyetemre költött pénz 
olyan, mint a vetőmag: idő és türelem kell hozzá, ám kitartó munkával meg fog térülni a 
befektetés. A jó körülmények és a színvonalas oktatás 
is hozzájárul az erősödő szellemi kisugárzáshoz, amit 
az egyetem, mint tudományos műhely generál maga 
körül. – A múltból az értékek, a jelenből az új iránti 
nyitottság kombinációja vezet a legjobb eredményhez 
– fogalmazott. A közjó létezik, az állam feladata pedig 
ennek védelme, folytatta Trócsányi László. Ezek közé 
tartozik a határvédelem, a nemzetvédelem, a közbiz-
tonság, a jogbiztonság, de idesorolandó a környezeti 
biztonság, a természeti erőforrások megőrzése és a 
vízvédelem is, amelyek a közösség hosszú távú érde-
kei. – A jövő az önök kezében van, ráadásul nemcsak 
a sajátjuk, hanem mindannyiunké – zárta gondolatait 
a miniszter.

M. K.

Nettó 130e Ft
havi alapkereset plusz
útiköltség térítés, plusz

egyéb juttatások! 
Könnyen betanulható

egyműszakos
szendvicskészítői munkakör

Budaörsön. 

Várjuk jelentkezéseiket 
a 06-20-510-7686-os telefon-
számon hétköznap 10–14 óra

között, illetve az 
info@khellfood.hu címen.

Khell-Food_2017-06-14_megrendelo41_IX-45x62  15/06/2017  14:12  Page 1

oKtAtáS
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Az Idősek és a zene  
világnapja programjai:
Koncert
Az Ars Nova Sacra Énekegyüttes 
és a Concerto Kamarazenekar 
közös hangversenyén J. S. Bach 
D-dúr Magnificat és W. A. 
Mozart C-moll mise című művét 
adják elő. 
Szeptember 17. (vasárnap) 
19.30 
Örökimádás templom  
(Üllői út 77.)

Versek szódával 
Arany 200 
Az előadás a költő halhatat-
lan művészete előtt tiszteleg 
születésének 200. évfordulója 
alkalmából, bemutatva Arany és 
a zene kapcsolatát: a költőt, aki 
gitározott is, előszeretettel meg-
zenésítve saját és barátai verseit. 
Szeptember 28. (csütörtök) 
19.00 
Pinceszínház (Török Pál u. 3.)

Miatyánk-koncert
A Szent Efrém Férfikar hangver-
senyén Kodály, Liszt, Stravins-
ky, Sáry, Twardowski művei 
csendülnek fel. Közreműködnek 
a Deák Diák Általános Iskola 
tanulói, öt földrész 21 nyelvén 
elimádkozva az Úr imáját.
Szeptember 30. (szombat)  
19.00 óra
Assisi Szent Ferenc-plébánia-
templom (Bakáts tér 13.)

Ünnepi hangverseny
A Savaria Barokk Zenekar és  
az Á la cARTe Kamarakórus 
ünnepi hangversenye.
Antonio Vivaldi és Gerstenmajer 
Cecil OMF műveit adják elő, 
vezényel Németh Pál Liszt-díjas 
karnagy. Köszöntőt mond Bács-
kai János polgármester.
október 1. (vasárnap) 19.00
Páli Szent Vince-plébániatemp-
lom (Haller u. 19–21.)

Portisch lajos koncertje
Portisch Lajos operaénekes, 
sakkolimpiai bajnok, a Nemzet 
Sportolója olasz áriákat és  
nápolyi dalokat énekel.
Október 2. (hétfő) 15.00
Ádám Jenő Zeneiskola  
(Köztelek u. 8.)

Mindentudás Akadémiája
Helytörténeti Szeminárium:  
A ferencvárosi pályaudvarok 
története

Szeptember 26. (kedd) 14.00 
Helytörténeti Gyűjtemény  
(Ráday u. 18.)

reformáció 500
A reformáció kirobbanása, rövid 
története és napjainkig tartó 
hatása – dr. h. c. Szebik Imre 
ny. evangélikus elnök-püspök 
előadása.
október 9. (hétfő) 16.00 
Ádám Jenő Zeneiskola  
(Köztelek u. 8.)

Turay Ida Színház  
előadása
Topolcsányi Laura Köszö-
net Mindenért – A Turay Ida 
Színház előadása Domján Edit 
színművész életéről, Árkosi 
Árpád Jászai Mari-díjas rendező 
rendezésében.
október 3. (kedd) 15.00 
FMK (Haller u. 27.)

Szó és ember
Iancu Laura Éjszaka a gyermek 
című verseskötetének  
bemutatója.
október 10. (kedd) 14.00 
FSZEK Börzsöny utcai könyvtár 
(Börzsöny u. 13.)

A Magyar  
Festészet napja
A XVI. Magyar Festészet 
Napja alkalmából a Pincega-
léria (Mester u. 5.) ad otthont 
a Jaschik Álmos Művészeti 
Szakgimnázium összművészeti 
kiállításának, amelyen – az 
országos rendezvénysorozathoz 
csatlakozva – a gimnázium 
valamennyi művészeti szakának 
tanulói mutatják be alkotásaikat 
a festészet jegyében.
A tárlat megnyitója:  
október 5. (kedd) 16.00 óra 

Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt ingyenes 
idősügyi programjainkra!  

Kérdéseiket, észrevéte-
leiket vagy javaslataikat 

programjainkkal  
kapcsolatosan az 

 idosugy@ferencvaros 
e-mail címen  

vagy a 215-1077/392-es 
telefonszámon várjuk.

Idősügyi programajánló

www.victofon.hu
* Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés
   felmutatásával, a készlet erejéig, de maximum 2017.10.13-ig.

TELEPY UTCAI HALLÁSVIZSGÁLÓ

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

1096 Budapest, Telepy u. 18.

Újra úgy
hallak, mint

régen!
Kényelmes,
könnyen

kezelhető!

Nem zavar
a fülzúgás

sem.

EZ TÖBB, MINT 
HALLÓKÉSZÜLÉK,
EZ VARÁZSLAT!

A kommunikációt 
új szintre emeltük
egy apró és okos 
készülékkel!

Kérjen konzultációs időpontot október 13-ig. 
Ajándék esernyővel várjuk*!

Felújítandó lakást vásárol-
nék saját részre készpénzfi-
zetéssel. Komfort nélküli is 
érdekel. Tel.: 06/70/635-0558.

Briliáns, arany, ezüst, boros-
tyán felvásárlása extra áron!
Dinasztiánk harmadik gene-
rációja vagyok. Hiszem, hogy 
a tisztességes magatartásnak 
van jövője! Bp., XI. ker., Fe-
hérvári úti Csarnok, földszint, 
virágsor (Porcelán-Ezüst Üzlet).  
Tel.: 209-4245.

Szabó Balázs vállalja kémé-
nyek belső marását, bélelé-
sét teljes körű ügyintézéssel. 
06/20/264-7752.

Nyugdíjasoknak IngyeneS 
internet- és okostelefon-hasz-
nálatot oktat a DélUtán Alapít-
vány a Ráday utcában. Jelent-
kezni munkanapokon 14–17 óra 
között: 06/30/377-9030.

Háziasszony nyugdíjas ezer-
mestert keres apró munkák 
elvégzésére a Ráday utca kör-
nyékén. Tel.: 06/20/486-3097.

Csomagolói munka Buda-
pest XII. kerületben. Elvárás: 
monotóniatűrés, váltott műszak 
vállalása, kézügyesség, gyors és 
precíz munkavégzés, állómunka 
vállalása. 
Jelentkezés önéletrajzzal: 
csomagolo@emporia.net

Készpénzes magánszemély-
ként eladó ingatlant vennék 
Budapesten! Lakását állapottól 
függetlenül 220 ezer Ft/nm áron 
vásárolnám meg. Elérhetőség: 
tel.: 06/30/898-3818, e-mail: 
tamas.kiss.1965@gmail.com

Segítene kibővíteni focigyűj-
teményemet? Készpénzért 
veszek népstadionos műsor-
füzeteket és belépőjegyeket! 
Tel.: 06/20/480-4556, e-mail: 
nepstadion2015@gmail.com

elADÓ lAKáS! IX. ker. 
Mester utcában 3 szobás, 69 
nm-es, felújított lakás akadály-
mentes házban sürgősen eladó!  
Hívjon: 06/30/796-0584

ApRÓHiRDETÉS

iDőSÜgy
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Megújul az Iparművészeti Múzeum
A teljes körű rekonstrukciót megelőzően szeptember 3-án volt 
utoljára látogatható az Iparművészeti Múzeum. A Lechner Ödön 
és Pártos Gyula tervezte Üllői úti szecessziós épület a tervek 
szerint legközelebb öt év múlva nyit meg ismét a nagyközönség 
előtt. Az egy esztendőt igénybe vevő kiköltözés után a mun-
kálatok várhatóan három évig tartanak majd, amit a szintén 
egy évre tervezett beköltözés követ. A főépület felújítása 
mellett egy új, a kortárs iparművészetet bemutató szárny 

és egy mélygarázs is létesül, valamint teljesen megújul a múze-
um belső udvara, kertje is. A kiállítóterek alapterülete 3000-ről  
10 000 m²-re bővül. A költözéssel együtt az intézmény nagyjából 
400 ezer darabos gyűjteményének – amely a világ második 

legjelentősebb iparművészeti kollekciója – digitalizációját 
is tervezik. A renovációt követően emelkedni fog a meg-
tekinthető műtárgyak száma is, ez a jelenlegi ezerről 
mintegy hatvanezerre nő. 

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy 2017. szeptember 1. és 2018. április 30. között a KSH és STATEK Kft. nemzetközi 
kompetenciafelmérést tart Magyarországon, amely célcsoportjába a Ferencvárosban élő lakosok egy része is belekerült. A IX. 
kerületiek kérdezőbiztosa Szuromi Eleonóra Mária, STATEK igazolványának száma: PIAAC091. A kérdezőbiztos ezen kívül 
a STATEK Kft. megbízólevelével, valamint személyi igazolványával (169587PA) is köteles igazolni magát! Az interjúban való 
részvétel önkéntes, és cirka másfél-két órát vesz igénybe. A sikeres, befejezett interjút a KSH 5000 Ft-os Erzsébet-utalvánnyal 
honorálja.

TÁJÉKOzTATÓ

MozAIK
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IX. Ferencvárosi Mesenap
Kerekerdő park
Szeptember 30. 10.00–15.00 óráig
Fellép az Alma együttes!
További programok:
kézműves foglalkozások, ugrálóvár, 
eurobungee, gyerekszínházi előadás

új tAnFolyAMoK  
SZePTeMBeRTől AZ FMK-BAn

Mozdulatcsiszoló Táncműhely – 
balettoktatás gyerekeknek

I. Pöttöm balett
2,5–4 éves korig, 7500 Ft/hó/8 óra
csütörtök 16.15–16.45 óráig

II. Balett és mese (kezdő) 
klasszikus balett alapozó
4 éves kortól, 8200 Ft/hó/8 óra
kedd és péntek 16.00–16.45 óráig

III. Balett és mese (haladó)  
klasszikus balett alapozó
6 éves kortól, 8200 Ft/hó/8 óra
kedd és péntek 16.45–17.30 óráig

IV. Balett- és dzsessztánc
10 éves kortól, 9800 Ft/hó/8 óra
kedden 17.30–18.30 óráig
csütörtökön 17.00–18.00 óráig
Oktatók: Sali Gréta és Macskin Zita, a 
Budapest Táncszínház művésztanárai

További információ és feliratkozás:
Telefon: +36/70/5544170
E-mail: info@balettora.hu
Weboldal: www.balettora.hu

Ír szteptánc – gyerekek és felnőttek 
számára

Teljesen kezdő szintről gyerekeknek és 
felnőtteknek. Tanítványaik számára rend-
szeres versenyzési és fellépési lehetőséget 
biztosítanak, de várják kurzusaikra azokat 
is, akik csak hobbiszinten szeretnék elsa-
játítani a tánclépéseket!

Hétfő 17.00 Gyerekeknek 14 éves korig 
Hétfő 18.00 Felnőtteknek 
Részvételi díj: 1200 Ft/alkalom,  
5000 Ft/havi bérlet
Előzetes jelentkezés szükséges!

Oktató: Zimborán Gábor TCRG, a WIDA 
(World Irish Dance Association) nemzet-
közi táncszövetség tanára
Telefon: +36/30/211-6319 
E-mail: gabor.zimboran@gmail.com

Hatha jóga
Bemelegítő, aszanázás, lazítás, újlecke, 
75% gyakorlati foglalkozás, 25% elméleti 
bemutatás.
A csakrák, a fizikai test, a lelkiállapotok 
és a tudattartamok közötti összefüggések.
Minden órán új gyakorlat és elméleti 
újlecke. Nyomtatott jegyzetek, több évre 
rendezett tananyag.
Budapest 15 jógapontja között átlátoga-
tási lehetőség. Egész évben (nyáron is) 
gyakorlati foglalkozás, rendszeres táborok 
és más közösségi találkozók.
Szerda 18.00–20.00
• Részvételi díj: 7000 Ft/hó
• Kezdés: szeptember 27. 
Az első alkalom ingyenes!
Oktató: Kosztolányi Ágnes 
E-mail: agnes@jogatan.hu 
Web: www.jogatan.hu

Bujutsu-kai kenshin-ryú
Ha érdekel a szamuráj-harcművészet,  
a szamurájkard technikai és lélektani útja, 
a hatékony pusztakezes önvédelem, és 
szeretnél egy jó csapat tagja lenni, itt a 
helyed! 
Csütörtök 18.30
• Részvételi díj: 4000 Ft/havi bérlet
• Edzés vezető: dr. Orszáczki Zsófia 

Kenshin
Telefon: +36/30/222-1429

Mazsorett twirling
A mazsorett twirling olyan sport, ahol  
a boteszköz a testen és a test körül forog, 

közben gimnasztikai gyakorlatokat végez 
a versenyző. A repertoárban magas do-
bások és fergeteges botforgatási elemek 
vannak. E sportágban Európa- és világ-
bajnokságot is rendeznek. A versenyeken 
kötelező és szabadon választott elemekből 
összeállított kűrökkel, egyéni, páros és 
csoportos versenyszámokban lehet részt 
venni. Ez a műfaj nemcsak a tánctudást 
fejleszti, hanem a gyerekek koncentráci-
ós képességeit is, hiszen egyszerre kell 
figyelni a zenére történő lábmozdulatokra, 
ritmusra, kéztartásokra és karmunkára.
• Mini-manó csoport: 5–6 év 
• Cadet csoport: 7–11 év 
• Junior csoport: 12–14 év
• Felnőtt, Szenior csoport: 15 évtől 

(nincs felső korhatár)
Beiratkozás a 2017/2018-as tanévre: 
szeptember 12., kedd 16.00–18.00
Mazsorettbemutató: 
szeptember 16., szombat 17.00–18.00 
szeptember 21., csütörtök 16.00–18.00                                                                                                                                
október 12., csütörtök 16.00–18.00
Információ: szaboferenc.mazsorett@
gmail.com

Bartók Táncegyüttes táncoktatás

néptáncoktatás
• Felnőtt együttes:  

hétfő és szerda 18.30–21.30 
• Alsós gyermekcsoport:  

kedd és csütörtök 15.45–16.45 
• Felsős gyermekcsoport:  

kedd és csütörtök 16.45–18.15
• Utánpótláscsoport:  

kedd és csütörtök 18.15–21.30
Részvételi díj: 5000 Ft/havi bérlet

Magyar táncház
Élő zene, tánctanítás, büfé
Csütörtök 19.00
Belépő: 700 Ft
Információ: 
Pataki Brigitta +36/30/438-5501
Teszáry Miklós +36/30/378-2977 
info@bartoktancegyuttes.hu

A FERENCVÁROSi mŰVELŐDÉSi KÖzpONT pROGRAmAJÁNLÓJA

A Pinceszínház szeptemberi műsora
16., szombat, egész nap  SzínHázAK éjSzAKájA
      Jubileumi programokkal készülünk a Pinceszínház fennállásának  
    50. évfordulója alkalmából is
21., csütörtök 19.00  Üljön be hozzánk egy terápiára! 
      Interaktív színházi este fiatal drámaírók és a nézők közreműködésével
27., szerda 18.30  Dixie Kings of Hungary – Dixieland-klub
28., csütörtök 19.00  „Vers szódával” irodalmi talk show-sorozat: Arany 200 – 1. rész
      Vendég: Csörsz Rumen István előadóművész, irodalomtörténész
    Műsorvezető: Lázár Balázs, a Pinceszínház irodalmi munkatársa. Ingyenes program

KultúrA
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Megújuló bankjegyek
Megújul a Magyarországon használatos 
bankjegyek egy része, a jegybank lecse-
réli az 1000, a 2000, az 5000 és a 20 000 
forintos címleteket. A régi 10 000 forin-
tosok továbbra is korlátozások nélkül 
használhatók.

Leváltja az 1000 forintosokat a Magyar Nemzeti 
Bank (MNB). A cserére biztonsági okokból van 
szükség, az új bankjegyen továbbra is Mátyás 
király képe lesz látható. A fizetőeszköz 2018. 
március 1-jétől kerül készpénzforgalomba. A 
jelenlegi ezreseket 2018. október 31-éig lehet 
majd használni, ezt követően az MNB bevonja 
azokat, így 2018 novemberétől már csupán a 
megújított 1000 forintosokkal lehet fizetni. A 
régi ezreseket a hitelintézetek és a posta három 
évig, a jegybank pedig 2038. október 31-éig 
díjmentesen váltja át azonos címletű törvényes fizetőeszközre.

A 2000 és az 5000 forintos címletek már megváltoztak, az MNB 
bankjegymegújítási programja részeként kibocsátott új kétezresek, 
illetve ötezresek 2017. március 1-jén kerültek készpénzforgalomba. 
A 2016 előtt kibocsátott régi címleteket idén július 31-éig lehetett 
használni, augusztus 1-jétől már csak a megújított barna 2000, illetve 
sárga 5000 forintos bankjegyekkel lehet fizetni. A régi bankjegyek 
három évig díjmentesen beválthatók minden bank-, illetve posta-
fiókban, a jegybankban pedig húsz évig, azaz 2037. július 31-éig 
cserélik ki őket azonos címletű törvényes fizetőeszközre.

Még idén – december 31-én – bevonják a 2015 előtt kibocsátott 20 
ezer forintosokat is. A régi bankjegyeket – a határidő lejárta után – a 

hitelintézetek és a posták három évig, a jegybank pedig további 20 
évig beváltja. A bevont bankókat az MNB megsemmisíti.

A régi 10 000 forintosok továbbra is korlátozások nélkül használ-
hatók, bevonásukról a jegybank később hoz döntést.

Bankjegy A régi érvényességi 
határideje

Jegybanki beváltási 
határidő

1000 2018. október 31. 2038. október 31.
2000 2017. július 31. 2037. július 31
5000 2017. július 31. 2037. július 31

20 000 2017. december 31. 2037. december 31.

HASznoS

AUTÓ DÉL-PEST
1097 Budapest, Gyáli út 40. | Tel.: 280-7390

WWW.MAZDADELPEST.HU

Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 5,0 – 6,8 l/100km, CO2 –kibocsátás: 132 – 159 g/km.
Az ajánlat nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. A részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben!
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A fizetési meghagyásos eljárás I.
A fizetési meghagyásos eljárás a közjegyző hatáskörébe tartozó, a pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló  
egyszerűsített polgári nemperes eljárás.

Csak fizetési meghagyás útján érvényesít-
hető a kizárólag pénz fizetésére irányuló 
olyan lejárt követelés, amelynek összege az 
egymillió forintot nem haladja meg, feltéve, 
hogy a kötelezettnek van ismert belföldi 
lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve 
székhelye vagy képviselete. Továbbá, ha 
a pénzkövetelés nem munkaviszonyból, 
közalkalmazotti vagy közszolgálati jogvi-
szonyból, kormányzati vagy állami szolgála-
ti jogviszonyból, szövetkezeti tag munkavi-
szony jellegű jogviszonyából és bedolgozói 
jogviszonyból ered. 

A papíralapon benyújtott és a szóban elő-
terjesztett fizetési meghagyás kibocsátása 
iránti kérelem folytán indult eljárásban az a 
közjegyző jár el, akihez a fizetési meghagyás 
kibocsátása iránti kérelmet benyújtották, 
illetve akinél a kérelmet előterjesztették. 
A kérelmet a fél bármelyik közjegyzőnél 

benyújthatja vagy előterjesztheti. A bead-
ványokat egy példányban, űrlapon kell be-
nyújtani.

A közjegyző a kérelmet nyomban megvizs-
gálja, és ha nincs helye a fizetési meghagyás 
kibocsátása iránti kérelem hivatalból történő 
elutasításának vagy az ügy áttételének, illet-
ve ha nem kell a felet a hiányok pótlására 
felhívni, vagy a fél a hiánypótlási kötele-
zettségének eleget tett, a közjegyző az el-
lenfél meghallgatása nélkül köteles a fizetési 
meghagyást a kötelezett részére kibocsátani.

A fizetési meghagyás ellen a kötelezett 
annak kézbesítésétől számított tizenöt napon 
belül a közjegyzőnél ellentmondással élhet. 
Ha a kötelezett az ellentmondásban arra hi-
vatkozik, hogy a követelést már teljesítette, a 
közjegyző felhívja a jogosultat, hogy tizenöt 
napon belül nyilatkozzék a követelés fenn-
állásáról. Ha a jogosult a kötelezett állítását 

elismeri vagy a felhívásra nem nyilatkozik, 
a közjegyző az eljárást megszünteti. Ha a 
jogosult a kötelezett állítását vitatja, akkor 
a közjegyző az aktanyomatot megküldi a 
bíróságnak, vagyis az eljárás perré (bírósági 
eljárássá) alakul. A közjegyző egyidejűleg 
felhívja a jogosultat, hogy az értesítés kéz-
besítésétől számított tizenöt napon belül a 
bíróságnak benyújtott beadványon a peres 
eljárás illetékét rója le, az ügyre vonatkozó 
részletes tényállításait adja elő, bizonyítékait 
mutassa be. A felhívást azzal a figyelmezte-
téssel látja el, hogy az abban foglaltak elmu-
lasztása esetén a bíróság a pert megszünteti.

Ha a fizetési meghagyást ellentmondással 
határidőn belül nem támadták meg, annak 
ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős íté-
letnek!

rács mögött a rablóbanda
A IX. kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya eljárást foly-
tatott rablás bűntett elkövetése miatt V. Dzsenifer budapesti lakos 
és társai ellen, akik megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy 
2014. december 22-én Ferencváros illetékességi területén egy nő 
kezéből kitépték táskáját, majd felszólították, hogy fülbevalóját 
is adja át. A hölgy a kényszerítésnek eleget tett, ennek ellenére 
tettleg bántalmazták, és nyakláncát is eltulajdonították. A rendőrök 
hosszas nyomozati munka után az elkövetőket beazonosították, 
elfogták, gyanúsítottként kihallgatták, a keletkezett iratokat pedig 
vádemelési javaslattal a IX. kerületi ügyészségnek megküldték. 

Tetoválásai buktatták le a körözött férfit
Augusztus 29-én, a Mester utcában fogta el a rendőrség a 38 éves 
tiszafüredi V. Jánost, aki ellen 2012. február 29. óta öt elfogató-
parancsot adtak ki, többek közt erőszakos, valamint kábítószerrel 
kapcsolatos bűncselekmények miatt. Az öt és fél éve bujkáló férfi 
igazoltatásakor is megpróbálta félrevezetni a nyomozókat, ugyanis 
testvére személyes adatait adta meg. A rendőrök azonban a karjain 
lévő tetoválások alapján kétséget kizáróan megállapították sze-
mélyazonosságát. V. Jánost ezt követően elfogták, előállították, 
majd átszállították a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe, 
ahol meg is kezdhette jogerős büntetésének letöltését.

Tájékoztató: Ferencvárosi iskolakezdési támogatás
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően Ferencváros Ön-
kormányzata a törvényes képviselő kérelemére Ferencvárosi 
iskolakezdési támogatást biztosít a gyermekét egyedül nevelő 
szülő, a három- vagy többgyermekes, illetve a tartósan beteg 
gyermeket nevelő családok nappali tagozatos (általános, kö-
zép- és szakiskolák), IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen Ferencvárosban tartózkodó tanulói részére.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselő-testület 
márciusi döntésének értelmében a támogatás összege 2017. évtől 
tanulónként 3000 forintról 6000 forintra emelkedett. Ferencváros 
Önkormányzata ezzel az intézkedésével is könnyíteni szeretné 
a rászoruló családok beiskolázási terheit.
A kérelem benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30. 
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családtagjainak lak-
címigazolvány másolatát, valamint az oktatási intézmény által 
kiállított tanulói jogviszony igazolást a 2017/18. tanévről.

A formanyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatain, valamint letölthető a www.ferencvaros.hu web-
oldalról. 

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

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

24–28., ügyfélfogadás: hétfő: 8–18, kedd, szerda, csütör-
tök: 8–16, péntek 8–12 óra)

• 06/1/215-1077/459-as telefonszámon, 
• humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen.

Ferencváros Önkormányzata

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

RENDŐRSÉGi HíREK

JOGA VAN TuDNi!

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

06/70/770-0510

KÖZeRDeKű
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Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi 
babák fotóit a szerkesztoseg@ferencvaros.hu

e-mail címre Gólyahír jeligével!

Selmeci András és Selmeci gergő (2017. június 22.)

Daczó Boglárka  
(2017. február 7.)

Volford réka  
(2017. július 27.)

tanczikó Benedek 
(2017. április 7.)

FERENCVÁROSi GÓLyAHíR REJTVÉNy

Horváth-Samberg Brúnó 
(2017. február 5.)

Sálek Bianka 
(2017. január 18.)

Tímár Csenge  
(2017. június 25.)

KÖzÖSSég


