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Centenárium
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Alapításának 100. évfordulóját 
ünnepelte a hazai orvostechnikai 
ipar zászlóvivője, a IX. kerületi 
székhelyű MEDICOR Zrt.

KöZösség  
Őszváró családi napot tartottak  
a Ferenc téren szeptember 23-án.  
A programok sorát térmozi és 
lecsófőző verseny is színesítette. 10

A FEsZ Kft. október 20-án Egészségnapra várja a kerület lakóit. Részletek a 6. oldalon.

számos izgalmas, érdekes 
programmal készül a József Attila 
Emlékhely a Múzeumok Őszi 
Fesztiváljára.

„AZ Ajtó nyItvA áll”

13

Szobrot kapott a nagy mesélő
szobrot avattak lázár Ervin Kossuth-díjas író tiszteletére a Kerekerdő parkban szeptember 30-án, a IX. Ferencváro-
si Mesenapon. A négyszögletű Kerek Erdő Mesélője című alkotást novák Katalin államtitkár, Bácskai jános polgár-
mester és lázár Ervin lányai leplezték le.

– Délelőtt az Alma együttes koncertjével 
indult, majd délután három óráig mesés 
programokkal telt a hagyományosan Bene-
dek Elek születésnapjához időzített kerületi 
Mesenap, amely a gyereknapnál mélyebb 
tartalmat kíván adni a varázslatos törté-
netekre éhes kicsiknek – tudtuk meg Var-
ga Balázstól, a Ferencvárosi Művelődési 
Központ művelődésszervezőjétől. Ennek 
szellemében az apróságok meseszereplők-
kel kapcsolatos kézműves foglalkozásokon 
vehettek részt, mesetársasjátékot játszhattak 

és Lázár Ervin fabuláinak cselekményét, 
tanulságát értelmezhették. A Langaléta 
Garabonciások gólyalábasai a rendezvény 
ceremóniamestereiként hitelesen és kacag-
tató stílusban elevenítették meg a mesék 
világát, interaktív produkciójukba nemcsak 
a gyerekeket, hanem a szülőket, sőt, magát 
a polgármestert is bevonták.

A nap során kihirdették a Lázár Ervin me-
seországa című rajzpályázat eredményét is, 
melyre 103 alkotás érkezett helyi gyerekek-
től, akik díjakkal és ajándékokkal térhet-

tek haza. A Kerekerdő parkba ellátogatók 
emellett zenés-táncos népmesei gyermek-
előadásokon, -foglalkozásokon szórakoz-
hattak többek közt a Bartók Táncegyüttes, 
a Gardrób Művészeti Csoport, valamint az 
Apnoé zenekar jóvoltából, de volt arc- és 
csillámfestés, foci és eurobungee is.

Pintér Attila szobrászművész és alkotótár-
sa, Kontur András A Négyszögletű Kerek 
Erdő Mesélője című szobrának avatási ün-
nepségén elsőként Novák Katalin mondott 
beszédet. Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás a címlapról
A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szerint Ferencváros 
büszke lehet javuló demográfiai mutatóira, ugyanis egyre többen 
választják a IX. kerületet lakóhelyüknek. – „A mese mindennek az 
origója, ebből származik minden irodalmi műfaj” – idézte Novák 
Katalin Csukás Istvánt, majd így folytatta: – Egyik legnagyobb 
magyar mesemondónk megértette az őt körülvevő világot, meg 
tudta különböztetni a rosszat a jótól, a talmit a valóditól, az értékeset 
az értéktelentől. Művészien bánt a magyar szavakkal, sziporkázó 
nyelvi leleményeket alkotva, és soha nem veszítette el gyermeki 
lelkületét. Meséi nagy része is gyermekeivel való beszélgetéseiből 
született. Lázár Ervin emléke azt üzeni számunkra, a mese a gyerek-
re szánt időről szól, amikor nem lehet nem jelen lenni. Meséljünk 
minden nap a gyerekeknek, hiszen, mint a testnek a mozgásra, a 
léleknek is szüksége van a mindennapos ápolásra, melyre a mese 
a legalkalmasabb – zárta gondolatait az államtitkár. 

– Jó döntés volt hagyni, hogy ne épüljön itt semmi – kezdte be-
szédét Bácskai János arra utalva, hogy a park területe egy komp-
lett háztömb lebontásával jött létre 15 esztendeje. A polgármester 
szerint a 100x100 méteres Kerekerdő park vadregényessé, zeg-
zugossá és zöldé varázsolta a korábban kietlen környéket. Lázár 
Ervin, Ferencváros díszpolgárának meséit a városvezető szerint 
gyerekként és felnőttként is élvezhetjük, azok ugyanis receptet 
adnak az élethez, játékosságra, optimizmusra nevelnek, és minden 
életkorban visszarepítenek minket a mesék világába. – „A család 
egy szeretetgömb. Neveljük gyerekeinket teljes családban, teljes 
szeretetben” – hangzott el végül a nagy mesélő hitvallása Bácskai 
János szájából.

A szobrot az államtitkár asszony és a polgármester mellett Lázár 
Ervin két lánya, Fruzsina és Zsófia leplezte le. Az alkotás főalakja 
stilizáltan, az író felismerhető vonásait, jellemző karakterjegyeit 
összegyúrva jeleníti meg a mesélő archetípusát. A mesét író figura, 
mint az általa teremtett világ tetején ül egy nagyobb kőtömbön, 
amely a körülötte lévő kisebb kavicsformákkal alkot egységet, 
jelképezve a köréje gyűlt hallgatóságot. Az alkotók azt szeretnék, 
ha a látogatók leülve ezekre, vagy éppen a főfigura mellé telepedve 
szintén mesét mondanának egymásnak. A meseíró szobra mellett 
több, kisebb szobrot is terveznek a parkba, köztük lesz Dömdödöm, 
Mikkamakka, Ló Szerafin, Vacskamati és Bruckner Szigfrid is. 

T. D.

– Indulunk, gyerekek, Lázár Ervin-szobrot  
avattak Ferencvárosban!

Lakógyűlés a Négyszögletű  
   Kerek Erdőben

Állami segítség a hatékonyabb energiafelhasználásért
A Közös Képviselők Klubjának (KKK) szeptemberi ülésén a lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló ener-
giafelhasználásának növelését célzó hitelt vették napirendre. A részleteket tárnok lászló és Kolozsvári-serényi laura, 
a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) munkatársa ismertette.

A megjelenteket Kulpinszky Eleonóra ön-
kormányzati képviselő, a rendezvény házi-
asszonya köszöntötte, majd közölte: a ma 
tárgyalandó kamatmentes kölcsön lehető-
sége mindamellett, hogy nagy segítség a 
társasházaknak egy-egy beruházás megvaló-
sításában, összevonható a Ferencváros által 
minden esztendőben meghirdetett társasház-
felújítási pályázattal is. 

Az MFB egyik feladata a 2014–2020-as 
európai uniós források elosztása, melynek 
részeként visszatérítendő támogatás kiírá-
sára nyílt lehetőség családi házak, illetve 
társasházak számára energiahatékonyságuk 
növelésére. A megújuló energia felhasználá-
sa jellemzően napelemek, napkollektorok, 

hőszivattyús rendszerek kiépítését, az ener-
giahatékonyság pedig a hőszigetelés, nyí-
lászárók, födémszigetelés, fűtésrendszer és 
használati melegvíz-rendszer korszerűsítését 
jelentheti. A támogatási program ügyinté-
zése MFB Pontokban történik, amelyekből 
Ferencvárosban kettő található.  

A minimum 20 százalék önerő mellett – 
társasházak esetében – fontos feltétel még, 
hogy a tulajdonosok 70 százaléka magánsze-
mély vagy az önkormányzat legyen, illetve 
hogy a közös költséget nem fizető albetétek 
aránya nem haladhatja meg a 20 százalékot. 
Érdemes tudni, hogy már megkezdett be-
ruházásokkal is pályázhatnak, amennyiben 
a munkálatok a hiteldöntés időpontjában 

még nem fejeződtek be. Szabályos kérelem 
benyújtásával az elbírálás jellemzően három 
hetet vesz igénybe, a futamidő egytől húsz 
évig választható. 

A találkozón Pál Tibor önkormányzati 
képviselő arra hívta fel a helyi védettség 
alatt álló lakóházak közös képviselőinek 
figyelmét, hogy a folyamat megkezdése előtt 
feltétlenül vegyék fel a kapcsolatot a Pol-
gármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjával 
a településképi bejelentési és véleményezési 
eljárás lefolytatása érdekében. Ezzel bizto-
sítható ugyanis, hogy az érintett épületek a 
felújítás után is megfelelnek majd a telepü-
lésképi előírásoknak.

(forrás: ferencvaros.hu)
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Megérkezett az ősz a Ferenc térre
Őszváró családi napra invitálták  
a Ferenc tér környéken élőket szep-
tember 23-án. A rendezvény elején  
a Csudatáska társulat gyermekkon-
certje teremtett jó hangulatot, majd 
színes programok sora várt  
az érdeklődökre.

Elsőként Kulpinszky Eleonóra önkormány-
zati képviselő köszöntötte a hűvös, felhős 
idő ellenére is szép számmal megjelent fe-
rencvárosiakat, illetve a szervezésben orosz-
lánrészt vállaló Berczeli Pétert (Ferenc tér 
Klub), Békési-Vanek Annamáriát (9. kerületi 
anyukák és apukák közössége), Kis Berna-
dettet (VertikaLand) és Kovács Flórát (Vekni 
pékség, Réteskék). Az esemény háziasszonya 
ezután átadta a szót Kállay Gábornénak, aki 
elmondta, az önkormányzat mindig boldo-
gan támogat ilyen népszerű, közösségépítő 
családi eseményeket. Az alpolgármester hozzátette: örömteli, hogy 
Ferencvárosban évek óta növekszik a lakosságszám, és folyama-
tosan fiatalodik a kerület. Kiemelte, a városrészben mostanra éves 
szinten jóval kevesebben halnak meg, mint ahányan születnek, 
és ebben a mutatóban Ferencváros – a többi fővárosi kerülettel 
összehasonlítva – kiemelten jól szerepel. Hozzátette azt is, egyre 
több gyermeket nevelő család választja otthonául a városrészt, ami 
szintén hozzájárul a demográfiai mutatók javulásához. 

Az egész napos rendezvényen volt kisbabás jóga, maminbaba-
bemutató, fejlesztőtorna, játszóház, arcfestés, továbbá a gyerekek 
szárdudát és diókaticát is készíthettek a Tarisznyás Műhely közre-
működésével. Ismét nagy érdeklődésre tartott számot a baba-mama 
börze, amelyen kinőtt, de jó állapotú gyerekruhák, illetve fejlesztő- 
és mesekönyvek, játékok cseréltek gazdát.

Kulpinszky Eleonóra érdeklődésünkre elmondta, az Őszváró 
előtt szervezőtársaival sokat ötleteltek, hogy a környékbeliek mi-
lyen programoknak örülnének a legjobban, valamint a műsorterv 
összeállításakor igyekeztek beépíteni az előző rendezvények (Ka-
rácsonyváró Vásár, Húsvétváró Vásár, Nyárváró Délelőtt) után 
kapott lakossági észrevételeket, javaslatokat is. Ennek megfelelően 
a mostani rendezvény új programokkal is gyarapodott. Ilyen volt 
például az első alkalommal megrendezett lecsófőző verseny, amelyre 

kilenc csapat jelentkezett. A versenyzők számára a szervezők bizto-
sították a technikai eszközöket és a legszükségesebb alapanyagokat 
(hagyma, paprika, paradicsom, víz, kenyér). A többi hozzávalót 
(fűszerek, kolbász, szalonna stb.) a megmérettetés résztvevőinek 
kellett magukkal hozni. A versenyen ízletesebbnél ízletesebb étkek 
készültek, nagy fejtörést okozva ezzel az ötfős zsűrinek. A legjobb 
lecsónak járó díjat végül a „Saci csapata” elnevezésű team nyerte el, 
őket követte a Smart Ingatlaniroda, a „bronzérmes” pedig az Evan-

gélikus egyházközség csapata lett. Az első 
három helyezettnek járó jutalmat Kállay 
Gáborné és Béres Alexandra, az Oriflame 
egészségnagykövete adta át, amely az ön-
kormányzat ajándékcsomagja mellett egy-
egy harmincezer forint értékű Oriflame 
kozmetikai csomagot is tartalmazott.   

A folytatásban – kora este – az Osztováta 
együttesnek megzenésített versekkel, ismert 
dalokkal és saját szerzeményekkel sikerült 
elvarázsolnia a közönséget. A nap pedig egy 
szintén újdonságnak számító attrakcióval: 
térmozival zárult, mely során Kocsis Tibor 
Békebeli Budapest című, 45 perces doku-
mentum filmjét vetítették le.

V. L.

32. SPAR BUDAPEST MARATON® FESZTIVÁL

WWW.FORGALMIVALTOZASOK.HU

Október 15-én közel több tízezer futó lepi el Budapest utcáit, Ma-
gyarország legnagyobb szabadidősport eseménye 7:00 és 15:00  
között időszakos forgalmi változásokkal jár majd az Ön kerületében is.  
Részletes információk:

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

V4 FUTÓHÉTVÉGE

NE KÖZLEKEDJEN MEGSZOKÁSBÓL!

2017. OKTÓBER 14-15. 

Kilenc csapat indult a lecsófőző versenyen
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Mazda márkakereskedés nyílt Ferencvárosban 
Az Autó Mirai Kft. szeptember 28-án ünnepélyesen megnyitotta harmadik Mazda márkakereskedését, amely 
Ferencvárosban, a gyáli út 40. szám alatt található. Az autószalon mint hivatalos Fiat márkaszerviz és alkatrész-
kereskedés is végzi tevékenységét. Ehhez rendelkeznek a szükséges műszaki háttérrel, valamint a megfelelő szakmai 
felkészültségű dolgozói állománnyal. A szervizben – márkától függetlenül – lakatos- és fényezőmunkát is vállalnak. 

A megnyitóünnepségen, amelyen több mint száz meghívott vett 
részt, Zombory Miklós, Ferencváros alpolgármestere is beszédet 
mondott. Elárulta, a technikai újítások iránt érdeklődő, egykori 
műszaki tanárként szívesen fogadta el a szalonavatóra szóló 
meghívást, politikusként pedig azért különösen örömteli, hogy itt 
lehet, mert a városvezetés számára mindig szívderítő hírt kapni 
arról, hogy egy adófizető, munkahelyteremtő, magas színvonalú 
szolgáltatást végző cég vagy vállalkozás Ferencvárosban szeretné 
folytatni tevékenységét. Kiemelte: sikerként könyveli el, hogy a 
Mazda Mirai számára a IX. kerület van annyira vonzó, hogy itt 
nyitotta meg legújabb autószalonját. – Remélem, jól fogják érezni 
magukat Ferencvárosban, ténykedésük pedig gyümölcsöző lesz. 
Ehhez kívánok sikerekben gazdag, jó munkát – zárta gondolatait 
Zombory Miklós. 

A Magyarországon 25 éve jelen lévő márka importőre, a Mazda 
Motor Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Együd Tibor a keres-
kedés eddigi tevékenységét méltatta, amely szintén évtizedekre 
nyúlik vissza. A Mirai Kft. a Mazda hazai értékesítésének 35 
százalékát bonyolítja, és természetesen arra számítanak, hogy 
az új szalon beindításával piaci pozíciójuk továbbjavul. A Mazda 
márka sikereit ismerve erre minden lehetőség adott. Az esemény 
jó hangulatához Badár Sándor stand up komikus műsora adta meg 
az alaphangot, majd lehetőség nyílt a kereskedés megtekintésére 
is. A svédasztalos fogadás során Zombory Miklós alpolgármester 

szívesen beszélgetett a vendégekkel a kerülettel kapcsolatos kér-
désekről, és nem zárkózott el az autós szakma aktuális kérdéseinek 
megvitatásától sem.               (x)

További információk: www.autodelpest.hu                

Célkeresztben a gyermekvédelem
Egy év után ismét a szent-györgyi Albert általános Iskola és gimnázium dísztermében gyűltek össze az Oktatási  
és Ifjúsági Kerekasztal tagjai, hogy értékeljék az előző találkozó óta eltelt időszakot, ismertessék terveiket a jövőre  
nézve és előadásokat hallgassanak meg az idei kiemelt témákról. 

Kállay Gáborné alpolgármester köszöntőjében elmondta, a 2016-os 
esztendő a díjak éve volt, a 2017-es pedig az évfordulóké: Ferenc-
város decemberben tartja 225. „születésnapját”, a Pinceszínház 50 
esztendeje kezdte meg működését, idén ünnepeljük Arany János 
és Tompa Mihály születésének 200. évfordulóját, 80 éve hunyt 
el József Attila, a reformáció pedig 500 esztendős. Hozzátette, 
az oktatás és az ifjúságügy kiemelt fontosságát 
jelzi, hogy a IX. kerület egyre fiatalodik, ugyanis 
mind többen alapítanak itt családot, és egyre több 
gyermek születik.

– A Budapesti Corvinus Egyetem Turizmus 
Tanszéke hallgatóinak kutatása alapján a Ferenc-
várossal leggyakrabban kapcsolatba hozott szó 
az otthon. A vizsgálat segítségével megalkotott 
kulturális koncepció célja a kerületben rejlő óriási 
kulturális potenciál hatékonyabb kihasználása, az 
önkormányzat koordináló szerepének ösztönzése, 
a kommunikáció javítása és a lokálpatriotizmus 
erősítése. Kiemelt fontosságú a kulturális téren 
tevékenykedő intézményekkel, civil szervezetek-
kel, nemzetiségi önkormányzatokkal való szoro-
sabb kooperáció is – folytatta az alpolgármester.

Kállay Gáborné szerint az önkormányzat célja 
a közösségépítés elősegítése is, hogy a kerület 

lakói ne csupán használói, de aktív közreműködői, alakítói legyenek 
a kulturális életnek. Ennek egyik példája, hogy ez évtől a Mester 
utcai Pincegalériát a fiatalok rendelkezésére bocsátották, minden 
hónapban más iskola diákjai mutatkozhatnak be műveikkel. Az 
alpolgármester az ifjúságügyről is beszélt, nagyon pozitívan érté-
kelte a FEGYIÖK munkáját, illetve a benne részt vevő képviselők 

aktív hozzáállását.
Papula Éva kulturális referens az esztendő to-

vábbi programjait ismertette, kiemelve a decem-
ber 3-án, Ferencváros és Balatonszárszó között 
közlekedő József Attila-versvonatot, amelyen 
többek között Hobó és Jordán Tamás is fellép 
majd. Klenóczky Beáta sportreferens az október 
25-i ’56-os emlékfutásra és a Vendel Sportcsar-
nokban megrendezendő sportnapokra hívta fel 
a figyelmet.

Az óvodai és iskolai szociálismunkás-hálózatról 
Vibling Géza, a FESZGYI igazgatóhelyettese, a 
gyermekvédelmi jelzőrendszerről Vérné Holló 
Krisztina, a FESZGYI szakmai vezetője, a Fe-
rencvárosi Drogellenes Stratégia iskolai egész-
ségfejlesztési tervéről pedig Nagy Zsolt KEF-
társelnök tartott előadást.

M. K.

autó-mirai-logó-2016

2016. augusztus 31. 11:53:40

Zombory Miklós és szabó gábor, az Autó Mirai ügyvezetője

Kállay gáborné és Papula éva
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Extrémsporttal  
nyitották a tanévet 
A második alkalommal megrendezett Tanév-
nyitó Extrémsportbuli szervezője, Klenóczky 
Beáta sportreferens elmondta, az idei ren-
dezvény fogadtatása is pozitív volt, több 
száz ferencvárosi diák látogatott ki az ese-
mény helyszínéül szolgáló, tavaly megújult 
Nehru partra szeptember 28-án.

Már távolról uralta a látképet a 6,5 méter 
magas mászófal, amely meghódítására – a 
karabinerek és más biztonsági felszerelések 

becsatolása után – négy oldalról próbálkoz-
hattak a vállalkozó szellemű tanulók. 

Pályakerékpár-szimulátoron lehetett verse-
nyezni híres sportolók idejével, kipróbálható 
volt a súlyemelés, a kötélhúzásnál pedig 
Nick Árpád erőművésszel volt lehetőség 
találkozni. Kígyózott a sor a segwayért – 
az önegyensúlyozó, kétkerekű, elektromos 
járművel egy próbapályán szlalomozhattak 
végig az ügyesebbek. Trambulin, rodeóbika, 

három irányban is forog-
ni képes 3D-s karika, 
valamint extrémtrambu-
lin, vagyis eurobungee 
várta azokat, akik 
adrenalinfröccsre szom-
jaztak. 

A sportolásban elfá-
radt közönség számára 
extrémkosárlabda-, egy-
kerekű és triálkerékpár-
bemutatót tartottak, 
a legnyugalmasabb 
időtöltésnek pedig az 
óriásszappanbuborék-

fújás bizonyult. Nézni, de próbálkozni is 
lehetett a rúdsportbemutató helyszínén, 
ahol Ott-Balogh Katalin avatta be az ér-
deklődőket a sportág rejtelmeibe, amelyet 
többféle rokon sporttal lehet kombinálni, így 
a stretchinggel, a funkcionális tréninggel, 
vagy akár a jógával. 

M. K.

Van hely a sorból kilógóknak is
A „normál” középiskolákból kiszoruló diákok megmentőjeként is funkcionáló Zöld Kakas líceum szakközépiskola, 
szakiskola és gimnázium pedagógiai módszerét ismerhették meg a delegáltak a Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum (KEF) legutóbbi ülésén. 

Elsőként Rapi István ifjúsági referens ismertette az idei tanév terve-
zett programjait, majd Nagy Zsolt KEF-társelnök adott tájékoztatást 
a ferencvárosi és a kőbányai KEF közötti együttműködési megál-
lapodás tervezetéről, amit várhatóan október közepén írnak alá. 

Az ülés szakmai előadója ezúttal a házigazda Zöld Kakas Líceum 
vezetője, Braun József volt, aki intézménye működését, annak 
pedagógiai módszerét és hitvallását mutatta be. A Hurok utcai 
iskolát olyan diákok számára hozták létre, akik más középisko-
lákban nem találták a helyüket, holott megvan bennük a lehetőség, 
hogy érettségit tegyenek, vagy akár továbbtanuljanak. – Az ide 
kerülő tanulók sikertelenségének oka lehet az idejében fel nem 
ismert részképességzavar, családi zűrök, de a kamaszkor útvesztői 
is elindíthatnak egy negatív iskolai 
karriert. A Kakasba járók szuvereni-
tása is olyan erős, ami nem bírja el 
a hagyományos tekintélyelvűséget. 
Intézményünk az iskolarendszerben 
maradást és a negatív spirálból való 
kilépést szeretné elősegíteni – ma-
gyarázta az igazgató. A Zöld Kakas 
különleges pedagógiai gyakorlatában 
nagy hangsúlyt kap a tanácsadás, a 
terápia, a mentorálás és a konfliktus-
kezelés.

Braun József szerint ezek a fiata-
lok nem eredendően rosszak, csupán 

mások, mint a többség, ám ha sikerül rátalálni érdeklődési körük 
tárgyára, komoly eredményekre képesek. 15 éve zajló kutatásukból 
kiderült, a magyar oktatási rendszer lényegét tekintve semmit sem 
változott Mária Terézia óta. – Miért gondoljuk, hogy ez jó a mai 
diákoknak? – tette fel a kérdést az intézményvezető, aki szerint az 
általánossá vált, napi 8 órás iskolai megpróbáltatás rengeteg gyereket 
túlzottan megvisel. A 16 esztendős kakasos tanulók életútinterjúiból 
arra is fény derült, többségük olyan élettapasztalattal rendelkezik, 
amivel 50 éves tanáraik sem. Az igazgató arra is felhívta a figyelmet, 
a Z generáció teljesen másképp fogja fel a világot, így az ő megér-
tésükre és fejlesztésükre alkalmatlan a mai iskolarendszer. A Zöld 
Kakasba járó, szocializációs gondokkal küzdő fiatalok mindegyi-

ke saját mentort kap, akikkel 
bensőséges, őszinte kapcsolatba 
kerülnek, és akik végigkísérik 
egész iskolai karrierjüket. A ká-
bítószer-problémákkal kapcso-
latban Braun József elmondta, 
legnagyobb fegyverük ezen a 
téren is az őszinteség. – Ha va-
laki hitelesen képes számukra 
átadni azt, hogy nem érdemes 
betépni, akkor nem is fognak 
drogozni – jelentette ki. 

T. D.Braun józsef, a Zöld Kakas líceum vezetője
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Egészségügyi fejlesztések indulnak a fővárosban
– Budapest történetének legnagyobb 
egészségügyi fejlesztése kezdődik meg 
– jelentette be Rétvári Bence,  
az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának parlamenti államtitkára és 
Kocsis Máté fővárosi képviselő, önkor-
mányzati tanácsnok szeptember 22-én 
a Polgárok Házában. 

Rétvári Bence kiemelte, idén 40 milliárd 
forintból 17 budapesti és 6 Pest megyei 
intézményt korszerűsítenek, ebből a legki-
sebb összeg 200 millió, a legnagyobb pedig 
meghaladja a 3,5 milliárdot. Hozzátette: a 
most bejelentett fejlesztéscsomag mellett 
további 10 milliárd forint jut a Semmelweis 
Egyetem beruházásaira, 7 milliárd a Heim 
Pál Gyermekkórház sürgősségi osztályára, 
valamint a következő években, a több száz 
milliárd forintos ágazati beruházás révén 4 
millió ember ellátása fog fejlődni.

– Eszközparkot, informatikai rendszert 
fejlesztünk, épületeket renoválunk és új 
tömböket építünk – sorolta a terveket az 
államtitkár, aki arról is beszámolt, hogy a 
szuperkórházak építése 2019-ben kezdődhet 
és 2025-ben zárulhat le. A nagyléptékű bu-
dapesti fejlesztéseket azzal indokolta, hogy 
országszerte számos hasonló volumenű be-
ruházás zajlott le az emberek egészségmeg-
őrzése, illetve gyógyítása érdekében. – A 

vidéki egészségfejlesztési programra eddig 
500 milliárd forintot fordított a kormány, 
ebből egyebek mellett 77 kórház, 54 ren-
delőintézet és 97 mentőállomás újult meg, 
utóbbiból 30 vadonatúj is létesült – fogal-
mazott Rétvári Bence, majd kitért arra is, 
hogy a 2012-es adathoz képest 400 milliárd 
forinttal többet tudnak az ágazatban dol-
gozók bérére fordítani, és ösztöndíjakkal 
támogatják a fiatalok egészségügyi pálya-
választását. 

Kocsis Máté üdvözölte, hogy a kormány 
saját erejéből indít kórházfejlesztési prog-

ramot. – Ezt az ország lakosságának 30–35 
százaléka érezni fogja – emelte ki, majd 
hozzátette: Budapest az egészségbiztonság 
területén is jobb hely lesz a következő esz-
tendőkben. Értékelése szerint a beruházások 
helyrehozhatják az előző városvezetés és 
kormányok rossz döntéseit, például a 600 
milliárd forintos ágazati elvonást. A politi-
kus arra is felhívta a figyelmet, hogy míg a 
Gyurcsány-kormány idején mindössze hét 
kiemelt budapesti beruházás volt, addig ma 
több mint kétszáz van folyamatban.

V. L.

tisztelt IX. Kerületi Polgárok!

A FEsZ Kft. meghívja önöket az október 20-án megrendezendő Egészségnapra. A rendezvény Ferencváros önkor-
mányzatának támogatásával valósul meg, a részvétel ingyenes.

Programok:
• 09.00 megnyitó: a megjelenteket 

Zombory Miklós egészségügyért felelős 
alpolgármester és Kovács József, a FESZ 
Kft. ügyvezető igazgatója köszönti.

• 10.00–13.20 Interaktív orvos-beteg ta-
lálkozások, beszélgetések
(bőrgyógyász, szemész, fogorvos, nő-
gyógyász, urológus, gégész, belgyó-
gyász, kardiológus, sebész, angiológus, 
diabetológus, pszichológus, reumatológus)
Helyszín: Oktató Központ, Dandár u. 28.

• szakorvosi vizsgálatok és szűrések
Helyszín: Szakorvosi Rendelő, Mester u. 45.
• 10.00–15.00 óra között az alábbi szak-

rendelések vehetők igénybe:
Földszint

Reumatológia: mozgásszervi vizsgálatok; 
masszázs: gyógy- és nyirokmasszázs; cso-
portos gyógytorna 30 percenként

I. emelet
Angiológia: nyaki érvizsgálat
Műszeres hallásvizsgálat
II. emelet
Kardiológia: EKG- és általános vizsgá-

lat; életmód-tanácsadás: testanalízis, gépi 
vizsgálat; csontritkulásmérés; egészséges 
táplálkozás dietetikus tanácsadóval; ko-
leszterin-, vérnyomás-, vércukorszintmérés

III. emelet
Gasztroenterológia: pajzsmirigyultrahang
IV. emelet
Nőgyógyászat, szemészet, urológia, fül-

orr-gégészet, bőrgyógyászat

• 10.00-12.00: várandósok és kisgyerme-
kek fogászati kérdései és fogszabályo-
zás című előadás és kötetlen beszélge-
tés (fogorvos, fogszabályozó szakorvos, 
klinikai fogászati higiénikus)

Helyszín: József Attila-lakótelepi Védőnői 
Szolgálat, Csengettyű u. 23.

Kérjük, hogy a vizsgálatokra szíveskedjen 
elhozni tajkártyáját, illetve a pajzsmirigy-
UH-, a kardiológia-, az angiológia- és 
reumatológiavizsgálatokhoz előzetesen 
kérjen beutalót háziorvosától, az esetle-
ges további szakellátások igénybevétele 
érdekében.

A szűrővizsgálatokon való részvétel érke-
zési sorrendben történik, nem szükséges 
előzetesen időpontot egyeztetnie. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

A szűrővizsgálatokkal kapcsolatban bő-
vebb felvilágosításért hívja a 455-4570-es 
telefonszámot.

Tegyünk együtt az egészséges Ferencvá-
rosért!

Ferencváros Önkormányzata

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

Rétvári Bence és Kocsis Máté
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www.victofon.hu
* Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés
   felmutatásával, a készlet erejéig, de maximum 2017.11.10-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 november 10-ig.
Ajándék esernyővel várjuk*!

Áldott állatok 
Rocky kutya nélkül 10 éve nem kezdődhet el a kedvenc 
tévésorozat, lulu cica figyelmesen végigüli, amíg a gazdi 
megvacsorázik, Arisztid Xixi, a macskaarisztokrata pedig 
thaiföldtől Mexikóig hoteleken, tengerpartokon, hegyen-
völgyön át kíséri gazdáját. Az FmK-ban megrendezett 
állatok megáldása ceremónián kiderült, külföldön bevett 
gyakorlat, mi azonban még csak most kezdünk ráeszmél-
ni, hogy a házi kedvenceknek is jár az isteni oltalom.

– Xixike éppen hajnali szemlét tart a Yucatán-félszigeten – mutatja 
büszkén sziámi macskája fotóját a róla írt útikönyvben a Budapesti 
Macskatartók Országos Egyesületét (BuME) 31 éve elnöklő Tóth 
Lászlóné. A nyugdíjas hölgy ötéves korában harcolta ki szüleinél 
első cicáját, azóta egy napja sem telt el macska nélkül: négy cica-
generációt nevelt fel, jelenleg a család legifjabb tagja, az előkelő 
felmenőkkel büszkélkedő Szentimrei Arisztid Xixi a legfontosabb 
élőlény az életében. Az elnöknő két macskájával beutazta a fél vi-
lágot, amiről boltban kapható, fényképpekkel gazdagon illusztrált 
útikönyvsorozat is tanúskodik. A látszat ellenére Tóth Lászlóné nem 
mániákus cicagyűjtő: egyszerre mindig egy állata van. 

A BuME adja ki a negyedévente megjelenő Cicc Macska Magazint 
is, amely igazi családi lappá avanzsált: a gyerekek cicarajzokat 
küldhetnek az újságba, olvashatunk macskákról írt verset, állat-
tartási tanácsokat, van benne tinirovat, vicces cicafotó-galéria, 
sőt, pszichológus fejti meg benne kedvenceink viselkedését. A 
HÉROSZ Állat- és Természetvédő Egyesülettel együttműködve 
elárvult négylábúakat is közzé tesznek az újságban, akik így gyor-
sabban kerülhetnek új gazdihoz. A lap francia- és németországi 
tudósítóval is büszkélkedhet, akik időről időre hírt adnak a külföldi 
cicusok életéről.

A 40 esztendeje Brémában élő Weiss Valér a Radio Bremennél 
dolgozott, nyugdíjazása után maradt több ideje cicájára. A férfi 
négyévesen határozta el, inkább egy macskát vesz feleségül a kör-
nyékükön élő nagydarab hölgyek helyett. Végül mégis ember neje 
lett, ám ma is csak a cicusa várja meg az asztalnál, amíg befejezi 
késői vacsoráit. – Jól értek a macskák nyelvén – indokolta meg, 
hogyan lett a Cicc Magazin németországi tudósítója. A 76 éves 
Valér, aki mindig tud jó cicasztorikat szállítani, suttogva árulta el, 
hogy egy macska a háztartásban nem pusztán családtag: valójában 
ők uralják a családot. 

Az újbudai TIT Stúdióban működő BuME Ferencvárosban is 
aktív tevékenységet folytat: itt van a szerkesztőség székhelye, és 
Bácskai János polgármester kérésére az FMK-ban indították el 
a Macska- és állatbarát klubot, amelyhez mindenféle jószág és 
gazdája csatlakozhat. Egér, béka, kígyó éppúgy szívesen látott 
vendég, mint a kutya vagy a macska. Kivéve a klubtalálkozókon, 
ahová csupán a gazdikat engedik be. Ők viszont minden hónap 
második szerdáján 17–19 óra között a meghívott állatorvosok és 
szakértők segítségével hasznos tudnivalók garmadáját gyűjthetik 
be kedvencük gondozásáról.

Tóth Lászlóné a ceremónia előtt elárulta, az áldás mindenkinek 
jár: ha valaki a földi világból eltávozott blöki hamvait hozza el a 
paphoz, azt is megáldja, hogy jó helyre kerüljön a kutyamennyor-
szágban. – Az állatokkal úgy kell bánni, mint az emberekkel. Van, 
aki szerint ez túlzás, pedig ők állnak a legközelebb hozzánk – ma-
gyarázza Szalva Tamás sziámi cicájával az ölében. 

A szertartáson Galambosi Endre rákoscsabai plébános rögtönzött 
misét celebrált, majd arról beszélt: sok városlakó annyira eltávo-
lodott a természettől, hogy undorodik minden élőlénytől, mert 
attól fél, hogy nem tiszták. Pedig tény, hogy egészségesebb az az 
ember, akivel állat is él. A pap felszólalt az állatkínzások ellen is, 
majd szentelt vizet szórt a szőrös kedvencekre. Néhány éve a püs-
pöki kar kiadta az Áldások Könyve című gyűjteményt, amely már 
állatokért mondható könyörgéseket és áldásokat is tartalmaz. – A 
haszonállatok és a házi kedvencek gyakran válnak az ember lelki 
társává. Csupán ennivalóért és hajlékért cserébe rengeteg szerete-
tet, figyelmet adnak, így hát megérdemlik, hogy Isten védettségét 
élvezzék – tette hozzá Endre atya.                T. D.
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Két testvér, két érem
Győrött rendezték meg az idei ifjúsági ökölvívó-baj-
nokságot. A korosztály legjelentősebb hazai versenyén 
nagyszerűen szerepeltek a Ferencváros fiatal sportolói, 
a Rostás testvérek.

A két tehetséges zöld-fehér ökölvívó bejutott súlycso-
portja döntőjébe. Az 52 kg-os kategória elődöntőjében 
Rostás Renátó egyhangú pontozással győzte le ellenfelét, 
majd a fináléban nagy küzdelemben, 3-2-re kikapott. 

Rostás Armandó a 60 kg-osok között a tavaly egy 
súlycsoporttal lejjebb bajnok ellenfelét verte meg szoros 
csatában a döntőbe jutásért, ott pedig egy hazai sportolót 
győzött le, szintén 3-2-es pontozással. Sikerének értékét 
növeli, hogy ugyanettől a győri bokszolótól legutóbb 
vereséget szenvedett.

Rostás Armandó ezzel a bajnoki címmel jogot szerzett 
arra, hogy szorítóba lépjen az október 20–29. között, a 
törökországi Antalyában megrendezendő ifjúsági Eu-
rópa-bajnokságon.

Hokipálya  
Ferencvárosban
A zöld-fehérek jégkorongozóinak régi gondjuk, hogy saját 
pálya híján mindig bérelni kell jégfelületet az edzésekhez. 
néhány éve a népligetben, az építők-pályán már működik 
egy fedett jégpálya a fiataloknak, szeptember vége  
óta pedig a IX. kerületben saját, szabványméretű játékté-
ren edzhetnek és meccselhetnek az FtC utánpótlás- 
hokicsapatai.

A Ferencváros jégkorongszakosztályának vezetői szeretnék újra 
magas színvonalra emelni az utánpótlás-nevelést. Idén februárban 
kinevezték szakmai igazgatónak a kiváló szakembert, Kercsó Ár-
pádot, és azon dolgoztak, hogy a gyerekek mielőbb saját pályán 
edzhessenek.

A zöld-fehérek utánpótláscsapatai szeptember végén birtokukba 
is vehették az új, szabványméretű sátras jégpályát a Siketek SC 
Könyves Kálmán körúti sporttelepén. Elsőként a legkisebbek léptek 
a ferencvárosi jégre, aminek nemcsak ők, hanem Kercsó Árpád is 
nagyon örült. Az ifjúkora óta Fradi-szurkoló mester szerint az új 
létesítmény csodálatos ajándék a ferencvárosi hokinak, így most 
már adottak a körülmények a jövő felépítéséhez. Októbertől a szak-
osztály edzői járják a fővároshoz közeli településeket, hogy a 4 és 
8 év közötti gyerekek közül minél többet jégkorongozni csábítsa-
nak. Belőlük szeretne Kercsó Árpád világszínvonalú hokicsapatot 
nevelni, mert úgy véli, a kiválasztott fiatalokból a következetes 
munka kihozza a maximumot.

Hudák Gábor szakmai igazgató az átadást követően elmondta, a 
pálya feletti, speciálisan szigetelt sátor jól tartja a hőt, a vadonatúj 
csőrendszer pedig biztosítja a kiváló minőségű jeget. A palánkrend-
szer is kifejezetten ide készült, a meghatározott helyeken plexiből, 
minden a legmodernebb technológiával.

A hokihoz nélkülözhetetlen jég tehát adva van, miként egy kiváló, 
fanatikus tréner is. Ismerve Kercsó Árpád hozzáállását és szaktu-
dását, biztosak lehetünk benne, hogy hamarosan sok örömünk lesz 
a Ferencváros utánpótlásgárdáiban.

M. S.

Lendületes szeptember
A Ferencváros labdarúgócsapata nem úgy kezdte a 2017/18-as 
bajnokságot, ahogy azt a szurkolók elvárták, többször szólt is 
a fütty az Üllői úton. A szeptember elején – a válogatott mérkő-
zések miatt – tartott szünet azonban jót tett a zöld-fehéreknek, 
azóta négyszer győztek, és máris bajnokesélyessé léptek elő.

A Videotontól elszenvedett vereség után az 5. helyen állt a Fradi, hét 
ponttal a fehérváriak mögött. A pihenő utáni első meccsen sokáig úgy 
tűnt, folytatódik a rossz széria, kétszer is vezetett a Vasas a Groupama 
Arénában, pedig ezen az összecsapáson két új játékos mutatkozott be, 
a macedón Szpirovszki és a ghánai Paintsil, utóbbi egyenlített először. 
Aztán emberelőnybe került az FTC, amit a mesterhármasig jutó Varga 
Roland vezérletével a 80. perc után ki is használt.

Az 5-2-es győzelem átszakított valamit, mert a címvédő Bp. Honvéd 
ellen jól és eredményesen játszott a Ferencváros. Megint Varga volt a 
húzóember, és ismét betalált Joe Paintsil, bizonyítva, hogy jó ötlet volt 
leigazolni. A Diósgyőr sem tudta megállítani a lendületbe jött Fradit, Varga 
olyan szögből lőtt szabadrúgásgólt, mint Détári Lajos 1987 májusában a 
lengyelek ellen, csak Roli a rövid sarokba bombázott. Balmazújvárosban 
senki sem számított könnyű mérkőzésre – sokkal jobb gárda az újonc, 
mint azt a helyezése mutatja –, ám az mindenkit meglepett, hogy a 36. 
percben 2-0 állt az eredményjelzőn. Aztán összeszedték magukat a zöld-
fehérek, Lovrencsics szépített, Paintsil emlékezetes bombagólt lőtt, majd 
kiharcolt egy 11-est, amit Varga bevágott – ahogy Thomas Doll vezetőedző 
mondta, volt tartása a csapatnak.

Négy mérkőzésen 12 pont, 13-5-ös gólkülönbség, közben a Videoton 
kétszer is botlott, és a bajnokság harmadánál már csupán két pont a Fradi 
hátránya. A szurkolók pedig már arról beszélnek, hogy ha a Balmaz elkapja 
a Vidit, Vargáék pedig nyernek Felcsúton...

(ms)rostás renátó rostás Armandó
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Bajnokverés a hölgyeknél
A női labdarúgó-bajnokságban – két ferencvárosi aranyérem után – az előző 
szezonban az MtK visszahódította az elsőséget. A két együttes az új évadban 
először szeptember 30-án csapott össze: a Kocsis sándor sportközpontban 
zöld-fehér siker született.

A női bajnokság dobogójá-
nak tetején 2010 óta vagy az 
MTK, vagy a Ferencváros 
áll. Tavasszal, a két nyert 
mérkőzésig tartó döntő nagy 
esélyese a Fradi volt, még-
is kétszer a kék-fehér gárda 
nyert 1-0-ra. Dörnyei Balázs 
tanítványait így joggal fűtötte 
a visszavágás vágya.

Közel félórai játék után egy 
szép támadás végén a zöld-
fehérek montenegrói légiósa, 
Sladana Bulatovic lőtt a bal alsó sarokba. A szünet előtt egy védelmi hiba „jóvoltából” 
egyenlített az MTK, sőt, a fordulást követően már vezetett is. Nem sokáig örülhettek 
azonban a vendégek, mert Bulatovic mesterien csavart a jobb felső sarokba egy 17 méteres 
szabadrúgást – ez volt a tizedik találata ebben az évadban. Három perc múlva Mosdóczi 
Evelin beadását a hosszú kihagyás után először kezdő Kocsán Petra vágta a hálóba. Bár 
helyzet még akadt több is – mindkét oldalon –, újabb gól már nem esett, így 3-2-re nyert 
a Fradi. Néhány szurkoló megjegyezte: így kellene majd a bajnokság végén is.         (ms)

A Népligetben az Euro Kupáért
százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg csoportját a Ferencváros vízilabda-
csapata az Euro Kupa első selejtezőkörében. A folytatásban hazai medencében 
játszanak a zöld-fehérek.

Az olaszországi Busto Arsizióban rendezett selejtező első fordulójában a holland ZPC 
Amersfoort várt a zöld-fehér együttesre. Az első negyed végén csupán háromgólos volt 
a Fradi előnye, ám a tudáskülönbség hamar megmutatkozott: Madarasék végül 25-4-re 
nyertek. A kora esti második körben a francia Montpellier a meccs elején kétszer is vezetett, 
ám gyorsan helyreállt a világ rendje, és 23-7 lett vége úgy, hogy Varga Dénes kilencszer 
vette be a gallok kapuját.

Mivel a két komolyabb rivális, a Verona és a Jadran Split döntetlent játszott egymással, 
a horvátok elleni összecsapásnak nagy jelentősége volt a csoportelsőség szempontjából.  
A kapufa nem a zöldekkel volt, így a Jadran sokáig jobban állt, nemegyszer kétgólos 
előnnyel. Az utolsó negyed egálról kezdődött, és ekkor már csak a Fradi talált a kapuba. 
A 8-5-ös mérkőzésen a három szerb olimpiai bajnok légiós és Gárdonyi András kapus 
remekelt.

A harmadik napon egy laza meccsel melegített az esti rangadóra a Ferencváros, a német 
OSC Potsdamot 22-2-re verték a zöld-fehérek. A már továbbjutott két együttes presztízs-
csatát vívott egymással, és igazi vízilabdát láthattak a nézők a 11-9-es magyar sikerrel 
végződött találkozón. Csoportelsőként a francia Pays D’Aix Natation ellen zárt a Fradi, 
és 18-10-re győzött.

Másnap megtörtént a második selejtezőkör sorsolása. A Ferencváros otthon, a Népliget-
ben fogadja október 13. és 15. között a montenegrói Promorac Kotort, az első kanyarban 
legyőzött Jadran Splitet és a spanyol Matarót.       M. S.

Bérleteseknek  
fél áron
A ’90-es évek végéig általános 
volt, hogy a Fradi-szurkolók több 
csapatsportág mérkőzéseire is 
kijártak. Idővel aztán – részben 
a költségek miatt – a drukkerek 
„specializálódtak”, így ma már 
kevesen vannak, akik akár há-
rom-négy sportág eseményein  
is szorítanak a zöld-fehérekért. 
egy új akció talán segíthet vissza-
állítani a régi idők közösségét.

A két kézilabdacsapat otthoni mérkőzé-
seire már eddig is jelentős kedvezmény-
nyel lehetett kombinált bérleteket ven-
ni. Most a kézilabda-, a vízilabda- és a 
jégkorongszakosztály összefogott, hogy 
a 2017/18-as idényben minél többen 
legyenek kint a lelátókon, és minden 
együttest népes szurkolótábor buzdít-
son. A közös ferencvárosi jegyakció 
részeként az, akinek bármelyik csapat 
mérkőzéseire bérlete van, 50 százalékos 
kedvezménnyel vásárolhat belépőjegyet 
a másik két sportág gárdáinak hazai baj-
noki meccseire. Ez nagy lehetőség azok 
számára, akik eddig – anyagi okokból – 
csupán egy-egy sportág rendezvényeire 
jártak.

A fél árú belépőt csak személyesen, a 
másik sportág találkozóira szóló bérlet 
felmutatásával lehet megvenni a csar-
nokban, az uszodában vagy a jégpályán. 
Egy bérlettel értelemszerűen egy ked-
vezményes jegy vásárolható.

(m)
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Lázár Ervin-kvíz
Ez alkalommal – a Kerekerdő 
parkbéli lázár Ervin-szoborava-
tás alkalmából – a nagy mese-
íróval kapcsolatos kérdéseket 
teszünk fel. A helyes válaszokat 
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.

1. Lázár Ervin a Tolna megyei 
Alsórácegrespusztán nevelke-
dett. 1902-ben, a szomszédos 
Felsőrácegrespusztán született  
egy másik magyar író. Ki volt ő?

A) Illyés Gyula
B) Márai Sándor
C) Szerb Antal

2. Idén bekövetkezett haláláig Fe-
rencvárosban élt Lázár Ervin szintén 
író felesége. Kiről van szó?

A) Gyarmati Fanni
B) Kozmutza Flóra
C) Vathy Zsuzsa

3. Melyik esztendőben kapott dísz-
polgári címet Ferencvárostól Lázár 
Ervin?

A) 1998
B) 2007
C) 2009

4. Lázár Ervin mestere volt az új, 
játékos szavak, nevek kitalálásának. 
Egyik „rettegett lényének” nevét egy, 
ma is élő Széchenyi-díjas irodalom-
történésztől kölcsönözte. Ki a tudós?

A) Alexa Károly
B) Mikka Miklós
C) Pomogáts Béla

5. Lázár Ervin művéből forgatták azt 
az 1983-as filmet, amelyben Puskás 
Tamás mellett Törőcsik Mari, Bujtor 
István és Balázsovits Lajos is szere-
pel, sőt, statisztaként feltűnik benne 
Orbán Viktor is. Mi a film címe?

A) Jób lázadása
B) Szegény Dzsoni és Árnika
C) Szerencsés Dániel

6. Melyik szereplő nem Lázár Ervin 
mesealakja?

A) Bruckner Szigfrid
B) Gombóc Artúr
C) Vacskamati

Előző lapszámunk nyertese: Hódi 
Emese. gratulálunk! jutalma 

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

2 – B, 3 – A, 4 – B, 5 – A, 6 – C.

HElyI éRtéK

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

100 éves a világhírű  
ferencvárosi cég
Alapításának centenáriumát ünnepelte szeptember 23-án a hazai orvostechni-
kai ipar zászlóvivője, a IX. kerületi székhelyű MEDICOR Elektronika Zrt.  
Az eseményen Zombory Miklós alpolgármester is beszédet mondott.

A 100 százalékban magyar magántulajdonban lévő patinás vállalat egész napos baráti 
találkozóra várta egykori és jelenlegi munkatársait a pesterzsébeti Kruj Iván Sportcsar-
nokba. A fénykorában nyolc telephelyen tízezer főt foglalkoztató, a világ 35 országában 
leányvállalatot is működtető cég ODELGA Gyógytechnikai Rt. nevű jogelődjét 1918 
elején alapították, mely röntgengépgyártással foglalkozott. Az 1933-ban Magyar Siemens-
Reinigerre, majd 1953-ban MEDICOR-ra keresztelt cég nemzetközi viszonylatban is mindig 
élen járt az orvostechnikai innovációban. Berendezéseik a világ valamennyi földrészére, 
sőt, az ünnepség díszvendége, Farkas Bertalan révén a világűrbe is eljutottak.  

Az egybegyűlteket Steiner Arnold vezérigazgató köszöntötte, majd felidézte a ferencvárosi 
cég 100 éves történetének főbb állomásait, míg eljutott a jelenbe, amikor a MEDICOR a 
digitális kor kihívásainak megfelelő fejlesztéseket folytat. Büszkén mutatta be a vállalat 
szenzációs innovációját, az „okosinkubátort", amely az érintőképernyős eszközök szám-
talan lehetőségével modernizálja az életmentő berendezést.

Az eseményen felszólalt Pomázi Gyula, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes 
államtitkára, Szentes Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes állam-
titkára, valamint Martos Istvánné, a MEDICOR-t a 
legsikeresebb évtizedeiben vezető Martos István ve-
zérigazgató özvegye is.

Zombory Miklós beszédében elmondta, a FESZ ren-
delőiben rendszeresen találkozik a MEDICOR által 
gyártott, megbízható orvosi készülékekkel. – Egy száz-
éves múltra visszatekintő cég méltán lehet büszke 
az állandóságra, akárcsak a neki otthont adó kerület, 
amely 1792 óta viseli nevét. Ferencvároshoz hasonló-
an a vállalat életében is voltak jobb, illetve nehezebb 
időszakok, de mindkettő sikerrel teljesítette a törté-
nelem kihívásait – jelentette ki az alpolgármester, aki 
végezetül a hasonlóan sikeres jövő reményében kívánt 
kellemes ünneplést a MEDICOR egykori és jelenlegi 
munkatársainak.

(forrás: ferencvaros.hu)
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Sakk-klub
Október 10., 17., 24. (kedd) 10.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Német társalgási klub
Október 10., 17., 24. (kedd) 10.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Festőklub
Október 10., 17., 24. (kedd) 14.00 óra
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss u. 5.)

Macska- és állatbarátok klubja
Október 11. (szerda), 17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Nordic walking kezdő csoport
2. alkalom
Október 12. (csütörtök) 10.00 óra
3. alkalom
Október 19. (csütörtök) 10.00 óra
Találkozó: Nyúldomb

Törődjön többet egészségével! 
Orvosi előadás a csontritkulásról  
és a hormonok háborújáról
Október 12. (csütörtök) 14.30 óra
Parajdi Sópince (Vámház krt. 11.)

Számítógép- és mobiltelefon- 
tanácsadás
Október 12., 19. (csütörtök) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola (Toronyház u. 21.)

Nárciszültetés a Magyar Hospice 
Alapítvánnyal
Október 13. (péntek) 10.00 óra
Nyúldomb

Mindentudás Akadémiája 
• Ferencváros „templomai”: 
Assisi Szent Ferenc katolikus templom
Október 16. (hétfő) 15.00 óra
Bakáts tér 13.
• Helytörténeti szeminárium: 
Ferencváros felkelő csoportjai 1956-ban
Október 24. (kedd) 14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény (Ráday u. 18., 
bejárat az Erkel u. felől)

Mesterségem címere
A paprika – dr. Moór Józsefné paprikane-
mesítő előadása
Október 17. (kedd) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Generációkon átívelő  
helytörténeti vetélkedő
Ferencváros 225 éves
Október 18. (szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
A részvételhez jelentkezni szükséges! 
Jelentkezési határidő:  
október 12. (csütörtök)
E-mail: ferencvarosiseta@gmail.com
Telefon: 06/20/475-7053

Természetjárás
Meteorológiai ballon feleresztése és séta 
a Halomi erdőben (XVIII. kerület)
Október 19. (csütörtök) 10.00 óra
Találkozó: Kőbánya-Kispest vasútállo-
más, pénztár
További információ: Kiss Ádám, tel.: 
06/70/212-1288

Filmklub 
Molvay Norbert: Ha nem segít  
a Mindenható
Filmvetítés és beszélgetés a rendezővel
Október 19. (csütörtök) 15.00 óra
DokuArt  
(Ráday u. 18., bejárat az Erkel u. felől)

Gyógytorna 
Október 11., 18., 25. 
(szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési 
Ház 
(Toronyház u. 17/B)

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

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

Fiatalító tibeti  
energiajóga 
Október 12., 19. (csütör-
tök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi 
Közösségi Ház (Torony-
ház u. 3/B)

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

szeretettel várunk minden kedves ér-
deklődőt ingyenes idősügyi program-
jainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket 
vagy javaslataikat programjainkkal 
kapcsolatosan az idosugy@ferencvaros 
e-mail címen vagy a 215-1077/392-es 
telefonszámon várjuk.

Idősügyi programajánló

IDŐsÜgy

A kezdő, középhaladó és haladó 
angolnyelv-tanfolyam, a közép-
haladó németnyelv-tanfolyam, a 
chikungtanfolyam, valamint a kez-
dő és haladó számítógép-kezelői, 
mobileszköz-használati kurzusok 
a regisztrált résztvevők számára a 
meghirdetett időpontokban és hely-
színeken zajlanak.
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Tízéves a Bakelit
Ferencvárosban, az egykori Hazai Fésűsfonó és szövőgyár területén, a soroksári út 164. szám alatt, a letűnt ipar kulisz-
szái között található a Bakelit Multi Art Center. A kulturális központban az előadó- és képzőművészet ugyanúgy helyet 
kap, mint a rendezvényszervezés vagy a vendéglátás.

– Az L1 Független Művészek Közhasznú 
Egyesület tánctermei voltak az első művé-
szeti célú létesítmények a házban – meséli az 
alapító, Bauer Péter Márton. Maga a Bakelit 
éppen tíz éve, 2007 óta üzemel, ma három 
nagyterem, öt kisterem és egy rádióstúdió 
(Kontakt rádió 87,6) működik falai közt. A 
rezidenciaprogramjában részt 
vevő külföldi előadókat pedig 
45 férőhelyes, belső használatú 
hostelében és saját konyháján 
készült ételekkel tudja vendé-
gül látni. 

2012-ig rengeteg program 
szerepelt a Bakelit kínálatában: 
kortárs tánc, prózai színház, 
képzőművészeti kiállítások, 
koncertek, tehetségkutató fesz-
tiválok. Manapság inkább arra 
törekszenek, hogy kevesebb, ám 
valóban minőségi produkcióval 
töltsék meg a naptárat. A művé-
szeti rendezvények többségében 
a hétköznapokra szerveződ-
nek, a hétvégéket tudatosan hagyják üre-
sen, ilyenkor az esküvőké, konferenciáké, 
csapatépítéseké a terep, de saját fejlesztésű 
drámapedagógiai, önismeret-fejlesztő tré-
ninget, sőt, hagyományőrző disznóvágást 
is kínálnak. 

– Küldetésünk, hogy kevésbé ismert mű-
vészeket is felkaroljunk. Nálunk mutatko-
zott be például Iványi Árpád és a Tortúra. 
Emellett olyan, már sikeres együttesek is 
próbáltak itt, mint a Forte Társulat, a Duna 
vagy a Tünet Együttes, illetve volt olyan 

színházi előadásunk, amely a Bakelitből 
került be kőszínházba – mondta Bauer Pé-
ter Márton. Hasonló céllal hirdették meg 
immár 10. alkalommal a The Talent kortárs 
festészeti és grafikai pályázatot is, amellyel 
az emberben szunnyadó lehetőséget szeret-
nék felszínre hozni, illetve bemutatkozási 

alkalmat kínálni az alkotók számára – egy 
utazó kiállítás részeként – Budapest számos 
galériájában. Ezt a pályázatot Ferencváros 
Önkormányzata is évek óta támogatja – az 
idei kiírásra október 20-áig lehet jelentkezni 
a www.thetalent.hu oldalon. 

Cél, hogy a Bakelit Multi Art Center nem-
zetközi kulturális projekteknek is otthont 
adjon rezidenciaprogramokkal, azaz egy-két 
hetes időtartamra külföldi előadók fogadá-
sával, vendégül látásával, számukra kreatív 
műhely, teremhasználat biztosításával – te-

hát mindent magába foglaló infrastruktúrá-
val – támogassa a teljes alkotói folyamatot. 
A Bakelit fontosnak tartja, hogy a közönség 
is bepillanthasson a munkafolyamatokba, 
kapcsolatba kerüljön az előadóművészekkel, 
illetve hogy szavazati joga legyen a kultu-
rális program összeállításában. A külföld-

ről érkező előadásokat idén 
a Bakelit aktív és értő nézői-
nek közössége szavazta meg. 
A nemzetközi pozíciót erősíti 
az is, hogy a Bakelit tagja a 
Trans Europe Halles hálózat-
nak, amely európai, művészeti 
felhasználású, posztinduszt-
riális kulturális központok 
között teremt kooperációs le-
hetőséget. Emellett a központ 
a Creative Europe támogatta 
Be SpectACTive! projektnek 
is fontos partnere, mely ré-
szeként a nézők teljes, krea-
tív munkafolyamatba történő 
bevonására, aktív közönség és 

közösség megteremtésére helyezik a hang-
súlyt.

Az őszi programok között lesznek kép-
zőművészeti kiállítások, tánc, cirkuszi 
akrobatika, jönnek japán, görög, német, 
francia előadóművészek, és nem marad el 
a hagyományos novemberi Led Zeppelin 
tribute-koncert sem.

A programokról részletes információt a Ba-
kelit Facebook-oldalán találnak: facebook.
com/bakelitmac

M. K.

„Handmade”
A XvI. Magyar Festészet napjához kapcsolódva a jaschik 
álmos Művészeti szakgimnázium diákjainak munkáiból 
nyílt kiállítás a Pincegalériában október 5-én. A tárlatot 
nagy gábor Munkácsy-díjas festőművész nyitotta meg.

Az idén januárban a ferencvárosi ifjúságnak átadott Mester utcai 
galéria szakmai vezetője, Vincze Angéla művésztanár köszöntőjében 
örömének adott hangot, hogy ilyen gyönyörű válogatást láthatnak 
az érdeklődők egy hónapon keresztül. Pintérné Varga Zsuzsanna, a 
Jaschik igazgatója megköszönte, hogy az intézmény immár másod-
szor kap lehetőséget a bemutatkozásra. Hangsúlyozta, a művészet 
területén nagy lehetőségek vannak, ám haladni kell a korral, hiszen 
a digitális világ a képzőművészetnek is új lendületet adott.

Nagy Gábor megnyitóbeszédében elmondta: egy társadalom minő-
ségét az határozza meg, hogy milyen az oktatás. Külső szemlélőként 
azt látja, a Jaschikba járó fiatalok jó helyen vannak – alkotásaik is 
ezt bizonyítják. – Sokszínű, sokrétű, rengeteg kísérletezést mutató 
anyag lett kiállítva, melyek nagy része élményre épül, ami egy 

direktkatarzist indít el az emberben. Az élmény energia, tele van 
érzéssel, érzékenységgel, tehát formateremtő erővel – jelentette ki 
a Munkácsy-díjas festőművész. Végül rengeteg munkát, kitartást 
és sok sikert kívánt a fiataloknak, majd biztosította őket, hogy a 
festészet örök. A tárlat november 4-éig tekinthető meg. 

(forrás: ferencvaros.hu)
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FMK gyermekszínház
Mosolygó alma bérlet
1. előadás:
Október 10., kedd 10.00
A kiskakas gyémánt félkrajcárja
A Görbetükör Színi Társulat előadása

Csengő barack bérlet
1. előadás:
Október 11., szerda 10.00
Péter és a csodaágy 
Az Aranyszamár Bábszínház előadása

Szóló szőlő bérlet
1. előadás:
Október 17., kedd 10.00
A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő 
barack
A Magyar Népmese Színház előadása

strófa trió vers-zene klub
A 2006-ban alakult Strófa Trió a magyar 
és világirodalom verseiből állítja össze ze-
nés műsorát. Programjukban a klasszikus 
és kortárs irodalom költeményei egyaránt 
megtalálhatók.
Október 21., szombat 18.00
Belépő: 600 Ft

„Egy dal csak az élet”
A Ferencvárosi Művészetkedvelők Társa-
ságának báli rendezvénye
Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek
Zenél: Tarnai Ágnes
Október 27., péntek 15.00
Belépő: 700 Ft

Höcögő táncház
Magyar táncház gyerekeknek minden 
csütörtökön!
Élő zene: Olasz György és Barátai húzzák 
a talpalávalót
17.00 kézműves foglalkozás szakképzett 
animátorral
17.30 tánc, játék, énektanítás, jeles ünne-
pek felelevenítése
Belépő: 300 Ft

„végtelen világ”
Dörgő Éva és Zsolczay Kiss Erzsébet 
kiállítása
(Goblen és festmény)
Megnyitó: október 25., szerda 18.00
Megtekinthető: november 20-áig

A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAJÁNLÓJA

KultÚRA

Párbeszéd  
József Attilával
Diane Sophrin Új művek és szabad ötletek – párbeszéd 
József Attilával című tárlata nyílt meg szeptember 
22-én a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben. 
A Magyarországon élő festőművész az Egyesült Ál-
lamokban, New York Cityben született, felsőfokú ta-
nulmányait szülőhazájában és Hollandiában végezte. 
2007 óta tagja a Magyar Festők Társaságának, többfelé 
volt már kiállítása hazánkban is. A tárlat megnyitóján 
Gönczi Ambrus, a Helytörténeti Gyűjtemény vezető-
je köszöntötte a megjelenteket, majd Takács Ferenc 
irodalomtörténész, műfordító, kritikus méltatta a mű-
vészt és munkásságát. Az esemény hangulatát Baranyi 
Tamás zenei betétekkel tette ünnepélyessé. 

A kiállítás október 14-éig látogatható.

(forrás: ferencvaros.hu)

„Az ajtó nyitva áll” – 100 éve született Szabó Magda

A JÓZSEF ATTILA EMLÉKHELYEN

Programok:
OKtóBER 10. 16.00
Irodalmi találkozások a múzeumban:
Szép Szó Versmondó Műhely – játé-
kos verstanulás kicsiknek és nagyok-
nak. Moderátor: Tóth Zsuzsanna drá-
mapedagógus
OKtóBER 11. 9.00
Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! 
– kerékpártúra a középiskolás kor-
osztálynak József Attila életének fon-
tosabb ferencvárosi pontjait érintve
OKtóBER 19. 18.00
Irodalmi találkozások a múzeumban:
József Attila Irodalmi Szalon – „Re-
gényes történelem”
Beszélgetés Benkő László íróval, a 
Szent László regénytrilógia szerző-
jével a Szent László-emlékév alkal-
mából.
OKtóBER 26. 17.00
Irodalmi találkozások a múzeumban:
J. A. – I. Gy. írtok szonettet?
Szonettpárbaj – kortárs magyar köl-
tők VERS-engése

OKtóBER 31. 17.00
16+ Múzeumi találkozások – REJT-
ÉJ a múzeumban
Irodalmi activity
A játékban résztvevők ismert magyar 
– kortárs és klasszikus – írók költők 
műveinek címét adják feladványként 
csapattársaiknak az activity szabályai 
szerint.
nOvEMBER 7. 16.00
Irodalmi találkozások a múzeumban:
Szép Szó Versmondó Műhely – játé-
kos verstanulás kicsiknek és nagyok-
nak. Moderátor: Tóth Zsuzsanna drá-
mapedagógus
nOvEMBER 9. 18.00
Irodalmi találkozások a múzeumban:
József Attila Irodalmi Szalon – Kas-
sák Lajos-emlékest

Petőcz András József Attila-díjas 
költő irodalomtörténeti előadása 
Kassák Lajos életéről és költésze-
téről
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Hárman mentek egy ellen
A rendelkezésre álló adatok szerint a 38 
éves V. György, a 23 éves M. Csaba és a 30 
éves M. Renáta szeptember 30-án délután 
– előzetes szóváltást követően – bántal-
mazott egy férfit a Lenhossék és Vendel 
utca kereszteződésében,  majd egy autóval 
elmenekült a helyszínről. A ferencvárosi 
nyomozók a három elkövetőt beazonosítot-
ták, még aznap este elfogták, előállították 
és gyanúsítottként hallgatták ki őket. A IX. 
kerületi rendőrkapitányság M. Csaba ellen 
súlyos testi sértés és felfegyverkezve, cso-
portosan elkövetett garázdaság bűntette 
miatt, V. György és M. Renáta ellen pedig 
súlyos testi sértés és csoportosan elkövetett 

garázdaság bűntette miatt indított eljárást. 
Őrizetbe vételük mellett előterjesztést tettek 
előzetes letartóztatásuk indítványozására.

Villamoson vitézkedett
A IX. kerületi rendőrkapitányság eljárást 
folytatott garázdaság és rongálás bűntett el-
követése miatt A. László 23 éves budapesti 
férfi ellen, aki megalapozottan gyanúsítható 
azzal, hogy 2016. december 17-én, a IX. 
kerület egyik megállójában belekötött az 
utasokba és a villamosvezetőbe. Ezt kö-
vetően a vezetőfülke ajtaját olyan erővel 
csapta be, hogy a zárszerkezet kiszakadt, 
az üveg pedig berepedt. A rendőrök a férfit 
beazonosították, elfogták, majd gyanúsí-
tottként hallgatták ki. A keletkezett irato-

kat vádemelési javaslattal a IX. kerületi 
ügyészségnek megküldték.

Ügyészségen a verekedő aktája
Testi sértés bűntett elkövetése miatt foly-
tatott eljárást a ferencvárosi rendőrkapi-
tányság N. József 23 éves budapesti férfi 
ellen, aki megalapozottan gyanúsítható az-
zal, hogy augusztus 2-án, egy IX. kerületi 
buszmegállóban, előzetes szóváltás után 
tettleg bántalmazott egy férfit, aki nyolc 
napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 
A rendőrök az elkövetőt beazonosították, 
elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták 
ki. A keletkezett anyagokat vádemelési 
javaslattal a IX. kerületi ügyészségnek 
megküldték.

A személyiségi jogok
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy – a törvény és mások jogainak korlátai között – személyiségét, így különösen a ma-
gán- és családi élet, az otthon, a másokkal való kapcsolattartás és a jó hírnév tiszteletben tartásához való jogát szaba-
don érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja. A személyiségi jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani! 

A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen:
• az élet, a testi épség és az egészség megsértése
• a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése
• a személy hátrányos megkülönböztetése
• a becsület és a jó hírnév megsértése
• a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való 

jog megsértése
• a névviseléshez való jog megsértése
• a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése

A jó hírnév megsértését jelenti, ha valaki más személyre vonatkozó, 
és e személyt sértő, valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós 
tényt hamis színben tüntet fel. 

A magántitok védelme kiterjed a levéltitok és az üzleti titok oltal-
mára is. A magántitok megsértését jelenti különösen a magántitok 
jogosulatlan megszerzése és felhasználása, nyilvánosságra hozatala 
vagy illetéktelen személlyel való közlése.

Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az 
érintett személy hozzájárulása szükséges, azonban nincs szükség az 
érintett hozzájárulására tömegeseményen, illetve nyilvános közéleti 
szereplésről készült felvétel esetén.

Akit személyiségi jogában megsértenek, a jogsértés ténye alapján 
az eset körülményeihez képest követelheti:

• a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását
• a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további 

jogsértéstől
• azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek 

biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot

• a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző 
állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog meg-
semmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását

• azt, hogy a jogsértő vagy jogutódja a jogsértéssel elért va-
gyoni előnyt engedje át javára a jogalap nélküli gazdagodás 
szabályai szerint.

Akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet 
az őt ért nem vagyoni sérelemért, annak mértékét a bíróság az eset 
körülményeire tekintettel, egy összegben határozza meg.

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

06/70/770-0510

Az önkormányzat 
és a Ferencvárosi 

Közterület-felügyelet 
által közösen 
üzemeltetett, 

egyszerűsített 
panaszbejelentés 

és lakossági 
kapcsolattartás céljából 
létrehozott, 0–24 óráig  

ingyenesen hívható 
zöldszám:  

06/80/399-999
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Tájékoztató a karácsonyi támogatásról
Ferencváros Önkormányzata kérelemre idén is karácsonyi tá-
mogatást nyújt azon IX. kerületi lakóhelyű és életvitelszerűen 
a kerületben élő személy részére, akinek a családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot, és 
az alábbiakban felsorolt feltételek valamelyikének megfelel:

• nyugellátásban, rendszeres nyugdíjszerű ellátásban  
részesül, vagy

• tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevel, vagy
• három vagy több gyermeket nevelnek a családban, vagy
• időskorúak járadékában részesül, vagy
• egészségkárosodására tekintettel aktív korúak ellátásban 

részesül
A kérelem iránti formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról 

az alábbi útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető nyom-
tatványok/Humánszolgáltatási Iroda/Eseti támogatási Csoport.

A kérelem november 30-áig nyújtható be postai úton, valamint 
személyesen a Polgármesteri 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, csütörtök: 
8–16, péntek 8–12 óra)

• 215-1077-es telefonszám 459-es vagy 465-ös mellékén 
• humanszolg@ferencvaros.hu email-címen.

Ferencváros Önkormányzata

Átmenetileg új helyen az Ügyfélszolgálati Kirendeltség
Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Toronyház utcai Ügyfélszolgálati Kirendeltség 2017. október 3-ától – átmenetileg – új helyen, a Torony-
ház utcai Közösségi Házban működik. Az eredeti helyiség műszaki állapotának felmérése elkezdődött, a helyreállítási munkálatok 
befejezését követően egy felújított, tágas ügyfélszolgálat várja Önöket. A kirendeltség visszaköltözéséig szíves türelmüket kérem!

Megértésüket köszönöm!
Dr. Dombóvári Csaba jegyző

Aki vért ad, életet ment!

Smart Ingatlan Ferenc tér 
Bp. 1094, Ferenc tér 6-7 
ferencter@smartingatlan.hu 
+36 20 233 8960

Október 13.-án, pénteken,  
13.00-17.30 óra között 
irodánkban önkéntes 
VÉRADÁSt szervezünk. 
Gyere el, legyél Te is hős! 

A véradással egy időben 
ingyenes látásvizsgálaton 
is részt vehetsz a 
Jáde Optika jóvoltából. 
Segíts, hogy segíthessünk!

Agilis kolléganőket (akár nyugdíjast is) felveszünk telefonos 
irodai munkára jó kommunikációs készséggel, 100 000 Ft+jutalék 
bérezéssel. érd.: 06/30/529-6446-os számon.

Csempézést, kőművesmunkát, szobafestést, kisebb javításokat 
rövid határidőre is vállalok. 06/30/975-0053, 06/1/226-2527.

nyilvános WC üzemeltetéséhez részmunkaidős nyugdíjasokat 
keresünk. tel.: 06/20/270-7161.

jogosítvánnyal rendelkező kollégát keresünk hibaelhárítási, 
gyorsszolgálati munkára kiemelt fizetéssel Ferencvárosba. tel.: 
06/30/206-0555.

jElEntKEZZ! várunk a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet állományába felügyelő beosztásba, ha elmúltál 18, van 
érettségid és büntetlen előéletű magyar állampolgár vagy. Amit 
kínálunk: bruttó 228 800 forint+juttatások. Várjuk fényképes ön-
életrajzod: fovarositoborzas@bv.gov.hu. érd.: 06/1/475-5546.

ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat/házakat keres 
ügyfeleinek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. 
Ismerősének lakása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus 
Ingatlan. tel.: 06/20/9600-600.

Csomagolói munka Budapest XII. kerületében. Elvárás: 
monotóniatűrés, váltott műszak vállalása, kézügyesség, gyors és 
precíz munkavégzés, állómunka vállalása. Jelentkezés önéletrajz-
zal: csomagolo@emporia.net

Briliáns, arany, ezüst, borostyán felvásárlása extra áron! 
Dinasztiánk harmadik generációja vagyok. Hiszem, hogy a tisz-
tességes magatartásnak van jövője! Bp., XI. ker., Fehérvári úti 
Csarnok, földszint, virágsor (Porcelán-Ezüst Üzlet). tel.: 209-4245.

APRÓhIRDETÉS

TÁJÉKOZTATÁS
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Jáger mira  
(2017. március 8.)

FERENCVÁROSI GÓLyAhíR REJTVÉNy

Kis vencel 
(2017. augusztus 2.)

jelenka luca  
(2017. március 12.)

Ondi Huba vajk  
(2017. augusztus 13.)

KöZösség

Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi babák fotóit 
a szerkesztoseg@ferencvaros.hue-mail címre Gólyahír jeligével!

BV


