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Elismerték a legjobb kerületi
sportolókat

Diák- és felnőtt sportolókat, utánpótlás-versenyzőket, edzőket díjaztak az FMK színháztermében tartott II. Ferencvárosi Sportgálán. A legendás sportikonok részvételével zajló eseményen kerületi sportegyesületek adtak ízelítőt tudásuk
legjavából.
A díjátadó ünnepségen nem kisebb személyiségek foglaltak helyet a nézőtéren, mint
Kótai Mihály, egykori váltósúlyú világbajnok ökölvívó, Kökény Beatrix olimpiai
ezüstérmes kézilabdázó, vagy az 50 éve a
ring szélén, többek között Kokóval is dolgozó Szántó Imre (Öcsi bácsi) mesteredző,
a Fradi újonnan alakult ökölvívó-szakosztályának vezetője.

Bácskai János köszöntőjében kiemelte,
a díjazottak köre a kerületi sportélet színességét és folyamatos terjedését bizonyítja.
Büszkén emlékeztetett, a Fradi az ország
legnépszerűbb csapataként több mint félmillió szurkoló támogatását élvezi. A klub
töretlen sikere az FTC 1899-es Bakáts
téri megalapítása óta tart, amikor először
hangzott el a „Nincsen Fradi torna nélkül”

szlogen. – Tornászaink örökös magyar bajnokok, az egyesület szakosztályainak eredményeihez nem fér kétség, bajnokok sora
nevelkedett nálunk – mondta a polgármester, majd hozzátette, ez az este mindazokról
szól, akik komolyan veszik a sportot.

Folytatás a 2. oldalon

A Vállalkozásbarát Ferencváros Program rendezvényeinek meghívóját keresse a 4., 7. és 11. oldalon.

NŐNAP

FÜST ÉS LÁNG

SCHÖPF-MEREI

Táncdaldélutánnal, sportnappal és
természetesen virággal kedveskedett
Ferencváros Önkormányzata
a kerületi hölgyeknek.

Tíz napon belül két tűzeset is volt
a IX. kerületben. A Dandár utcában
egy raktárnak használt régi
malomépület égett ki.

Újra élet költözhet a Bakáts
téri kórház épületébe, ahol
gyógyszerkutató központot
hoznának létre.
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Folytatás a címlapról
– Aki olimpiai bajnok akar lenni, jól válas�sza meg a szüleit – utalt Jack Breuer maratoni futó szavaival arra, hogy a sportsikerekben milyen óriási jelentősége van a család
támogatásnak. A városvezető köszönetet
mondott a testnevelő tanároknak is, akik az
első lépést teszik meg azért, hogy a tehetség
felszínre kerüljön. Emlékeztetett, Ferencváros öt éven belül másodszor nyerte el az
Idősbarát Önkormányzat Díjat, de úgy véli,
ha egyszer lesz sportbarát
önkormányzat díj, arra is
esélyesek leszünk.
Ferencváros sportdíjait
Kállay Gáborné alpolgármester, Kocsis Máté fővárosi képviselő, az FTC
elnökségi tagja, a Magyar
Kézilabda Szövetség elnöke, Hollik István országgyűlési képviselő, Bácskai János és Szántó Öcsi
bácsi adta át. A diáksportolók közül elismerésben
részesült: Tóth Dárius,
Dobrogi Dorina, Beringer
Dominik és Szabó Anna.
Az év U18 fiúsportolója
elismerés Veisse Zoltán vitorlázót illeti, az év U23
férfisportolója címet Hankó Kálmán ökölvívó, az év
felnőtt férfisportolója díjat
pedig Mucsi Mihály rádiós
tájékozódási futó tudhatja
magáénak. Az év speciális sportolójának Jakab
Ivettet választották, aki
2017-ben a Szervátültetettek Világbajnokságán
teniszben diadalmaskodott. Az év parasportolója
díjat Ocelka Róbert látássérült parakerékpáros és
paratriatlonista vehette át,
aki 2013 óta a Fradi iga-

zolt sportolója. Az év testnevelőjének Iván
Lászlót, a Leövey Klára Gimnázium pedagógusát választották, az év szabadidősport
díjazottja pedig Csávás Anna, nyugalmazott
gyermekorvos lett.
Ocelka Róbert mellett a Ferencvárosi Torna Club másik három sportolója, valamint
egy edzője is kitüntetésben részesült: az év
U18-as leánysportolója Hadfi Gréta, az év
U23-as sportolója pedig Háfra Noémi kézilabdázó lett. Az év női versenyzője címet
Simon Boglárka, a Fradi ökölvívó-szakosz-

tályának első női aranyérmese nyerte el. Az
év edzőjének pedig Elek Gábort, az FTC női
kézilabdacsapatának trénerét választották.
Mivel a Sportgála idején a női kézisek éppen Montenegróban tartózkodtak, hiszen
másnap a Buducsnoszt
Podgorica otthonában
játszottak győztes mérkőzést, a díjat Háfra Noémi
helyett testvére, Luca, míg
Elek Gábor helyett Kökény
Beatrix vette át.
Az elismerések átadási
ceremóniáját sportbemutatók színesítették. A kerületi mazsorettek után a
freestyle foci akrobatái
léptek színpadra, majd a
személyiségfejlesztésre is
hangsúlyt fektető Tomoni
Harcművészeti Sportegyesület Goju-Ryu Kartate-do
edzéséből láthatott ízelítőt
a közönség. A hangulatot
a Goju-tsu kai kenshi ryu
japán harci technikákat
oktató iskola műsorszáma
fokozta, melynek tagjai a
szamurájkard, a nunchaku,
a sai villa és a tomfa használatát mutatták be. A cseréptörés csupán az izgalmak
kezdetét jelentette, rövidesen ugyanis Hevesi Tamás
énekes kezében aprítottak
fel egy almát karddal (lásd
címlapfotónkon). A gála
zárásaként Hevesi Tamás –
aki fociedzőként is ismert
– adott koncertet.
		
T. D.

KÖLTŐK, VERSMEGZENÉSÍTŐK ÉS DALOSOK TALÁLKOZÓJA

2018. április 7-8. 9.30 - 21.00
A ZENÉSZEK JELENTKEZÉSÉT

2018. MÁRCIUS 19-IG VÁRJUK!

Helyszín:
Dési Huber István Művelődési Ház
1098 Budapest, Toronyház u. 17/b.
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Tisztelgés a kommunisták
áldozatai előtt

Ferencváros Önkormányzata a Ráday utcai Nagy Ferenc-emléktáblánál tartott megemlékezést a Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapján. Az eseményen mások mellett részt vett és koszorút helyezett el Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökhelyettese, Hollik István
országgyűlési képviselő, valamint Kocsis Máté, a Fidesz budapesti elnöke is. Az eseményt követően az érdeklődők
a Pinceszínház ez alkalomra szerkesztett előadását is megtekinthették.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját az első polgári kormány kezdeményezésére 2000 óta tartjuk február 25-én,
azon a napon, melyen 1947-ben a szovjet
hatóságok jogellenesen a Gulágra hurcolták
Kovács Bélát. A Független Kisgazdapárt
kommunistaellenes kiállásáról is ismert
politikusa az első áldozata volt a csalással
hatalomra jutott, Rákosi vezette kommunista
pártnak, valamint az általuk kiépített véres
diktatúrának.
Máthé Áron beszédében – korabeli dokumentumok alapján – két jellemző történetet
mutatott be. Mindkettő megrázó emberi sorsok lenyomata, melynél semmi sem mondhatja el jobban, mit jelentett a kommunista
diktatúra bevezetése Magyarországon.
Az első Tiszavid község asszonyainak
segítségkérő levele Gyöngyösi János külügyminiszterhez, melyben az olvasható,
hogy 1944 decemberében a szovjet csapatok elhurcolták a falu férfi lakosságát, akikről hosszú hónapok elteltével sem érkezett
semmi hír. Az asszonyok férjeik, fiaik után
sírnak, míg a falu földjei megmunkálatlanul
állnak.
A második levél egy nyugalmazott gimnáziumi tanáré, aki arra kéri a hatóságokat,
hogy a budai lakásáról, családja köréből elhurcolt fia helyett fogolycserével őt vigyék
el hadifogságba, mert a család így munkaképes, kenyérkereső férfi nélkül maradt.
– Ne feledjük, a hírhedt sztálini mondat,
miszerint: „Egy ember halála tragédia, egy-

millióé statisztika” mögött emberi sorsok
állnak. Jusson eszünkbe ezen a napon is,
hogy az emberrel, a társadalommal folytatott
kísérletezés mindig tragédiával végződik,
mert nem lehet a teremtményt kiszakítani
az Isten által megszabott teremtés rendjéből,
az utópia nem létezik. Egyszer már megszabadultunk a ránk kényszerített rémképtől,
ne hagyjuk, hogy még egyszer bárkik által
hasonlók történhessenek – figyelmeztetett
a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökhelyettese.
Az eseményen közreműködött Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművésznő

Reményik Sándor verseinek előadásával,
valamint Gaburi Barbara folklórénekes
népdalokkal.
A Pinceszínház „Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk!” címmel emlékműsorral és zenés prózaszínházi összeállítással tisztelgett
a kommunizmus áldozatai előtt. A műsort
Lázár Balázs, a teátrum irodalmi referense
szerkesztette Mezey Katalin Kossuth- és
József Attila-díjas író, költő művei alapján. Az összeállításban közreműködött még
Tallián Mariann színművésznő, valamint a
Turós Enikő, Turós Eszter zongoraművész
testvérpár is.
(forrás: ferencvaros.hu)

2017-ben is sok gyermek ünnepét sikerült megszépíteni
Lapunk tavaly két alkalommal is közzétette a Horizont Szociális Alapítvány „100 gyermek karácsonya 2017” elnevezésű jótékonysági akciójának felhívását. A szervezet elkészítette az adománygyűjtés eredményéről szóló beszámolóját,
amelyről a Ferencváros újságot is tájékoztatta.
A Horizont Szociális Alapítványt 1991-ben, az akkori Ferencvárosi
Családsegítő Szolgálat dolgozói hívták életre, azzal a céllal, hogy a
kerületben élő szociálisan hátrányos helyzetű, rászoruló családokat,
lakosokat segítse. Ennek jegyében indították el – 2016-ban első
ízben – ezt az akciót is azért, hogy minél több gyermeknek tudják
szebbé tenni a karácsonyt. A sikeres megvalósítás érdekében a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságát
(FESZGYI) kérték fel partnernek.
Amint azt Berecz Dénes, a kuratórium elnöke lapunknak elmondta, a ferencvárosi magánszemélyeknek, valamint az itt működő
cégeknek köszönhetően az adománygyűjtés sikeres volt: 260 665

forint értékben, 135 gyermeknek vásárolhattak ajándékot, illetve
különböző tárgyi felajánlásokkal is kiegészíthették a csomagokat.
Hozzátette, felhívásukra a Körösi Csoma Sándor Kéttannyelvű
Általános Iskola tanulói úgynevezett „cipősdoboz-akciót” szerveztek, amely során kor és nem szerint válogatott ajándékokat
adományoztak, melyekkel színesebbé és személyesebbé tették a
megajándékozott gyermekek ünnepét. Azt is közölte, az akció után
mindenkinek személyre szóló levélben köszönték meg az adakozást,
valamint hivatalos adományigazolást is készítettek azok számára,
akik ezt kérték. Berecz Dénes elárulta, alapítványuk tervezi, hogy
idén is hasonló akciót fog indítani. 			
M. K.

4

FERENCVÁROS

AKTUÁLIS

Nőnapi köszönet

A József Attila-lakótelepi Közösségi Házban március 7-én tartották
a hagyományos nőnapi táncdaldélutánt, a Knezich és a Dandár utcai
idősklubokban pedig március 8-án látogatta meg a hölgyeket
Ferencváros vezetősége.
A telt házas táncdaldélutánon nőnap alkalmából Bácskai János polgármester köszöntötte a hölgyeket, majd a színpadra invitálta
Kocsis Mátét. A fővárosi képviselő ismertette a József Attila-lakótelep megújítására kötött szövetségüket, majd a tisztelet hangján
méltatta a megjelenteket, akiknek – szavai
szerint – felbecsülhetetlenül fontos szerepük
van a társadalom életében.
– A nőnapi táncdaldélutánnak már négyéves hagyománya van, minden alkalommal
meghívjuk Endrődi Éva táncdalénekest,
akihez idén Gyémánt Valentin és Csuti
Csaba előadóművész is csatlakozott. Nagy
örömünkre valamennyi kerületi idősklub
tagjai képviseltetik magukat, de minden 60
év feletti kerületi lakos regisztrálhatott a
rendezvényre – tudtuk meg Ladányi Erika
idősügyi koordinátortól, a rendezvény háziasszonyától.

A késő délutánig tartó eseményre
egy különleges műsorszámmal is
készültek a szervezők, a nagy sikerű „Én táncolnék veled...” idősügyi program házigazdája, Inotai
Csaba vezetésével a Champion
Táncsport versenytáncosai tartottak bemutatót különféle táncstílusokban.
A műsorszám végén a profik a vendégeket is táncba hívták. A megjelenteknek az
önkormányzat üdítővel és pogácsával kedveskedett, valamint minden hölgy egy szál
virággal távozhatott a fergeteges buliból.
Március 8-án a Knezich utcai Borostyán
Idősek Klubjában Hollik István parlamenti
képviselő és Zombory Miklós, a körzet önkormányzati képviselője köszöntötte a hölgyeket. Az alpolgármester örömének adott
hangot a sok ismerős láttán, hozzátéve: ő
maga is hölgyekkel van körülvéve, odahaza a felesége, a leánya
és lányunokája képviseli
a szebbik nemet. Hollik
István beszédében hangsúlyozta, születésünktől
fogva mindannyian arra
törekszünk, hogy teljes
életet éljünk. Rá kell jönni, hogy ez egymás nélkül
nem megy. Köszönet illeti
a nőket, amiért a helyet,
ahol élnek otthonná varázsolják, a gyermekeiket
pedig megtanítják azokra

az értékekre, amelyek fontosak. Hozzátette:
a férfiak nagymama, édesanya és feleség
nélkül semmire sem mennének. Hollik István és Zombory Miklós végül virággal és
csokoládéval ajándékozta meg a klub nőtagjait, akiket a férfi klubtagok saját készítésű
papírvirággal és versekkel is köszöntöttek.
Hollik István Bácskai János társaságában
a Dandár utcai Napsugár Idősek Klubjába is ellátogatott. Ferencváros polgármestere felszólalását azzal kezdte, hogy
mindannyiunkat nő hozott a világra, ezért
külön tisztelet illeti őket – ő személy szerint az édesanyját a saját születésnapján
is felköszönti ezért. Bácskai János külön
megköszönte a klub tagjainak az idősügyi
programokon való részvételt, amelyben a
hölgyek szintén aktívabbnak mutatkoznak. –
Az érdeklődésük, a jelenlétük segítette hozzá Ferencvárost az Idősbarát Önkormányzat
Díj másodszori elnyeréséhez – tette hozzá,
majd Hollik István parlamenti képviselővel
közösen virágot nyújtottak át a hölgyeknek.
Végezetül egy kis kötetlen eszmecsere során
áttekintették a klub életét, mindennapjait.
(forrás: ferencvaros.hu)
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Tisztelt Ferencvárosi Hölgyek!
Ferencváros Önkormányzatának támogatásával a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület elindította
Vállalkozásbarát Ferencváros Programját. A projekt célja a IX. kerület vállalkozásbarát imázsának
kialakítása egy komplex vállalkozásfejlesztési ösztönzőprogram elindítása révén.
Tisztelettel meghívjuk Önt a hölgyeknek és
kismamáknak szóló vállalkozásfejlesztési
fórumra.
Időpont: 2018. március 22.
(csütörtök) 10.30 óra
Helyszín: VertikaLAND Baba-Mama Klub,
Balázs Béla u. 32/B

Házigazda: Vállalkozók Ferencvárosért
Egyesület
A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Kérjük, a rendezvényen
való részvételi szándékát jelezze az info@
ferencvarosert.hu e-mail címen. A rendezvényre magával hozhatja gyermekét is!

Kérjük, a regisztráció során közölje, hogy
hány és milyen idős gyermekkel érkezik,
hogy a felügyeletet biztosítani tudjuk.
Tisztelettel:
Kállay Gáborné alpolgármester
Balla Gergely elnök VÁFE
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Megmozgatták
a hölgyeket

Harmadik alkalommal rendezte meg Ferencváros Önkormányzata a Nőnapi Sportvarázs elnevezésű programot
március 3-án, melynek ismét a Vendel Sportcsarnok adott
otthont. A rendezvényen Kállay Gáborné sportért felelős
alpolgármester is részt vett.

Klenóczky Beáta, Ferencváros Önkormányzatának sportreferense elmondta: az ingyenes rendezvény célja ez alkalommal
is az volt, hogy felhívja a kerületben élő hölgyek figyelmét
a mozgás örömére.
A nagy tornateremben a dinamikus mozgás szerelmeseit várták
bodyArt bemelegítéssel, zumbával és hastánccal. Újdonság volt
a záró foglalkozás programja, a NIA zenés női torna, amely 52
mozdulatból álló, testet, lelket, szellemet felszabadító tánc, szabad
mozgás és koreográfia együtt.
Az emeleti kisterembe azokat a hölgyeket invitálták, akik valamilyen mozgásszervi panasszal érkeztek, vagy csupán egy kevésbé dinamikus edzésformát szerettek volna kipróbálni. A pilátesz,
a gerinctorna és a jóga mellett a stretching sok-sok nyújtást tartalmazó gyakorlatait ismertették meg az érdeklődőkkel
a képzett oktatók.
A sportnapra érkező lányokat, asszonyokat a szervezők ásványvízzel várták, a jó hangulatú esemény végén pedig az önkormányzat
nőnapi virággal köszönte meg a részvételt.
A kerület sportkoncepciójának egyik fontos eleme, hogy az itt élő
lakosok mindennapjai része legyen a mozgás, a sport, az egészséges
életmód. A „Velünk mozog Ferencváros” jelmondat is a szabadidőés tömegsportok minél szélesebb körben történő igénybevételére
buzdít, ezáltal csökkentve a mozgásszegény életmód és egyéb civilizációs ártalmak kedvezőtlen hatásait.
(forrás: ferencvaros.hu)
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Aki kezet emel egy
nőre, nem vehet részt
a közéletben!
A Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete
(FERUPE) támogatja a Mindennapok Női Szemmel Egyesület kezdeményezését, mivel a nők ellen
irányuló erőszak bármilyen formáját elfogadhatatlannak tartja.
A FERUPE álláspontja szerint a párkapcsolaton belüli erőszak a jövő nemzedékek életét is negatív irányba befolyásolja, hiszen az ártatlan, védekezésre képtelen gyermekek kiszolgáltatottak mind fizikai, mind pedig mentális értelemben.
Az egyesület különösen aggasztónak és veszélyesnek tekinti, ha az agressziót olyan személy követi el, akinek magatartása a társadalom szélesebb körére is hatást gyakorol.
A FERUPE ezért – pártpolitikai hovatartozástól függetlenül – arra kéri a ferencvárosi hölgyeket, hogy aláírásukkal
támogassák a Mindennapok Női Szemmel Egyesület kezdeményezését, amelyet megtehetnek a http://www.noiszem.
hu/aki-kezet-emel-egy-nore-nem-vehet-reszt-magyarkozeletben/ oldalon.

MEGHÍVÓ

Ovi Infó
Ferencvárosban
Szeretettel várjuk rendezvényeinkre amennyiben:
• aktuális lesz gyermeke számára az óvodai beiratkozás
2018-ban
• szeretné megismerni az óvodai beiratkozással kapcsolatos szabályokat
• kíváncsi a környéken működő óvodákra
2018. március 23., péntek 17.00 óra
VertikaLAND – Balázs Béla utca 32.
Bemutatkozik: Liliom Óvoda, Kicsi Bocs Óvoda, Csicsergő
Óvoda, Kerekerdő Óvoda
2018. március 26., hétfő 17.00 óra
Dési Huber István Művelődési Ház – Toronyház utca 17/B
Bemutatkozik: Epres Óvoda, Méhecske Óvoda, Napfény
Óvoda, Ugrifüles Óvoda, Kerekerdő Óvoda
2018. április 12., csütörtök 17.00 óra
Házasságkötő terem – Bakáts tér 1.
Bemutatkozik: Kicsi Bocs Óvoda, Liliom Óvoda, Csicsergő
Óvoda, Kerekerdő Óvoda
A rendezvényen felmerülő kérdéseire szakemberek válaszolnak.
Üdvözlettel:
Dr. Bácskai János polgármester

6

FERENCVÁROS

EGÉSZSÉG

Fogyókúrás álmaink II.

Miért nem tudok túljutni a fogyókúrán, miért vagyok folyamatosan újrakezdő vagy halogató? Melyek azok az elakadások, amik nehezítik a kitűzött cél elérését? Azokra a helyzetekre gondolok, amelyek túlevéshez vezetnek, illetve amikor
egy csoki elfogyasztása előtt azt mondjuk, ezt igazán megérdemlem, vagy azt, hogy úgy is ez a legjobb dolog, ami ma
történhet velem. Mit kell kompenzálnunk, mi az a feszültség, amit evéssel vezetünk le?
Az étkezés önnyugtató, stresszoldó tevékenység is lehet, nem csupán
energiaforrás. A problémák akkor kezdődnek, amikor nincsenek
meg a megfelelő elhárító mechanizmusaink a feszültség oldására,
és az evést használjuk erre a célra. A stresszt le lehet vezetni fizikai
aktivitással is. Ha felbosszantottak a munkahelyünkön, esetleg egy
közlekedési eszközön, akkor gyalogoljunk egy megállóval többet,
ne használjuk a liftet. Ha több időnk van, iktassunk be heti rendszerességgel valamilyen mozgást. Nem pusztán az erre a célra kijelölt
helyeken sportolhatunk, otthon is lehet tornázni, az interneten nagyon sok komplett program elérhető. Ezzel azokat a kifogásokat is
kezelhetjük, hogy messze van, sokba kerül, nem szeretnék mások
előtt izzadni, nincs csinos, drága, divatos edzőfelszerelésem stb. Így
bevonhatjuk a gyerekeket is egy jó kis futásba, gyors gyaloglásba,
labdázásba. Nekik jobb lesz az étvágyuk, nyugodtabbak lesznek,
jobban alszanak. Nekünk, akik fogyókúrára adtuk a fejünket, arra
kell vigyázni, hogy az elégetett kalóriákat ne pótoljuk rögtön, hanem – betartva a célkitűzést – olyan vacsorát fogyasszunk, amit
lelkiismeret-furdalás és célveszteség nélkül tudunk megenni.
Ha otthon idegeskedünk, mert például nem érti a gyerek a leckét,
vagy ötödszörre felejt el valamit a kedvesünk, akkor kipróbálhatjuk, hogy kilépünk a feszültség tehetetlenségéből. Ilyenkor persze
felmerül a kérdés: hogyan lesz kész a házi feladat, ki tanul a gyerekkel? Legyünk őszinték: mennyire vagyunk hatékonyak dühösen,
indulatosan? Tegyük fel magunknak a kérdést, mi bosszant igazán,
miért hat ránk így ez a helyzet. Valószínűleg sokkal közelebb kerülünk a problémánkhoz, az ok-okozathoz, mint gondolnánk. Sokszor
olyan fenntartó tényezők vannak a háttérben, amelyeknek semmi
közük a leckéhez, az elfelejtett dolgokhoz, csak ezen bukik ki az a
feszültség, ami az alapgondunkat adja. Ha megtaláltuk elakadásunk
valódi okát, és meg tudtuk megszüntetni, akkor egy problémát
levettünk a vállunkról, és egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz,
hogy annyit és akkor együnk, amennyit terveztünk.
Itt most át is térhetünk egy fontos kérdésre: a tervezésre és a
tápanyag-optimalizálásra. Abban már az első részben megegyeztünk, hogy mindenképpen életmódváltásra, más típusú, sokszor
kevesebb ételre lesz szükségünk, ha fogyni szeretnénk. Azonban
van egy sarkalatos pontja a fogyókúrának, ami sokszor úgy tűnik,

pluszmunkával jár: ez a menü megtervezése és az ételek elkészítése.
Ez persze inkább csak egy önnyugtató kifogás, hiszen minden fogást, főzést meg kell tervezni, be kell hozzá vásárolni nem csupán
a fogyókúrás étkezésnél. A másik, sokat ismételt mondat: nagyon
éhes voltam, de nem volt semmi más útközben csak egy pékség,
cukrászda stb. Ez ellen úgy tudunk védekezni, hogy előre megtervezzük, hány étkezést kell az otthonunktól távol elköltenünk,
és annyi ételt készítünk össze magunknak. Ez nem új dolog az
életünkben, ugyanezt csináljuk a gyermekeinkkel is, hogy biztosan
ne legyenek éhesek, amíg hazaérnek az iskolából. Eleinte furcsának
tűnhet, hogy uzsonnásdobozzal járunk a munkahelyünkre, de próbálják ki, milyen jó érzés, hogy annyit eszem, amennyit szeretnék,
tudom, mi van a tányéromban, mikor készült, és tisztában vagyok
vele, hogy az egészségemet, a célkitűzésemet, az életmódváltásomat
támogatom vele.
Fedor Mariann klinikai és egészségpszichológus

Sportos diéta

– A hamburgeresig viszont kocogott a Döncike!

APRÓHIRDETÉS
Készpénzért veszek festményeket, bútorokat, porcelánokat, ezüst- és bronztárgyakat,
pénzeket, képeslapokat,
kitüntetéseket, borostyán
ékszereket, órákat, teljes hagyatékot. IX. ker., Vámház
krt. 7. Nyitva: H–P: 10–17
óráig. Tel.: 06/70/620-3636.
19–20. századi magyar és
külföldi művészek festményeit keressük megvételre
készpénzért gyűjtők, befektetők részére. Nemes Galéria,

1024 Bp., Szilágyi Erzsébet
fasor 3. Tel.: 06/1/302-8696,
mobil: 06/30/949-2900,
e-mail: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu

Teljes körű építési, felújítási,
szigetelési munkák reális
áron, rövid határidővel. www.
telekrendezes.hu; 06/20/2596319; 06/1/781-4021.

Szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel.
06/20/264-7752.

Egyetemista lányomnak
eladó, felújítandó, emeleti
öröklakást keresek készpénzfizetéssel. Magánszemély.
Tel.: 06/20/352-2204.

Kert, telek és épületek felújítása! Metszés, permetezés,
bozótirtás, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés.

Kéménybélelés, szerelt kémény építése, kondenzációs

kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézése.
Tel.: 06/30/680-6814.
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.

MOZAIK

MEGHÍVÓ

Tisztelt Ferencvárosi Fiatalok!
Ferencváros Önkormányzatának támogatásával a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület elindította Vállalkozásbarát Ferencváros Programját. A projekt célja
a IX. kerület vállalkozásbarát imázsának kialakítása
egy komplex vállalkozásfejlesztési ösztönzőprogram
elindítása révén.
Tisztelettel meghívjuk Önt a fiataloknak szóló vállalkozásfejlesztési konferenciára.
Időpont: 2018. március 21 (szerda) 11.00 óra
Helyszín: Szent István Közgazdasági Szakgimnázium,
színházterem, Mester u. 56–58.
A rendezvény díszvendégei:
• dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért
felelős helyettes államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma
• Domján Zsuzsa szakmai főigazgató-helyettes, Budapesti
Gazdasági Szakképzési Centrum
• Kállay Gáborné alpolgármester
• Görgényi Máté önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke
Házigazda: Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület
Kérjük, a rendezvényen való részvételi
szándékát jelezze az info@ferencvarosert.
hu e-mail címen.
Tisztelettel:
Kállay Gáborné alpolgármester
Balla Gergely elnök VÁFE
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Tájékoztató a Ferencvárosi
Élelmiszer-támogatásról
Az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat 2018-ban is
élelmiszer-támogatást nyújt a IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó, a tárgyévben a 70.
életévét betöltött személynek, valamint a négy- vagy annál több
gyermekes családok részére.
A kérelmek benyújtásának határideje: 2018. március 31.
A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy életvitelszerűen a IX.
kerületben lakik, valamint – a gyermekek számára tekintettel
történő igénylés esetén – arról, hogy gyermekeit a saját háztartásában neveli.
A támogatás összege személyenként, illetve gyermekenként
egységesen 5000 forint, ami igény szerint folyószámlára történő
utalással vagy postai úton kerül kifizetésre.
A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról az alábbi
útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/
Humánszolgáltatási Iroda/Eseti támogatási csoport.
A kérelem benyújtható 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), 06/1/215-1077/459-es telefonszámon, humanszolg@
ferencvaros.hu email-címen

Tíz napon belül két tűzeset
történt Ferencvárosban
• Tűz ütött ki február 26-án egy hatemeletes, Vaskapu utcai társasház tetőteraszán. A helyszínre érkező fővárosi hivatásos tűzoltók, akik megakadályozták a lángok továbbterjedését,
az egyik lakásból két embert az utcára kísértek. Az esethez – melyben személyi sérülés
szerencsére nem történt – a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult.
• Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy ezer négyzetméter alapterületű, ötemeletes
egykori malomépület a Dandár utcában március 7-én kora reggel. Az ingatlan földszintjén egy élelmiszerraktár működött, a többi emelet használaton kívül állt. A tűz oltásában
tizenhárom gépjárművel negyvenöt tűzoltó vett részt, akik tíz vízsugárral akadályozták
meg a lángok továbbterjedését, melyek több környező épületet is veszélyeztettek. A tüzet
a délelőtti órákra sikerült „lefeketíteni”, azaz a lánggal égést megszüntetni, azonban
az izzó, parázsló részeket még délután is oltották. A tűzoltók négy, magasból mentő
gépjárműre szerelt vízágyút is bevetettek, amelyek az épület négy oldala felől locsolták
a lángokat. A statikai vizsgálat szerint életveszélyessé váló épületnek – melyet a közvetlen összedőlés kockázata nem fenyeget – már csak a külső falai állnak, a leomló tető
és az épületen belüli faszerkezetek, illetve téglafalak két emelet magasságban borítják
a földszintet. Személyi sérülés nem történt, a tűz kialakulásának körülményeit a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági eljárás keretében vizsgálja.

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
Ferencváros Önkormányzata idén is pályázatot hirdet civil szervezetek, kulturális tevekénységek, egyházi jogi személyek és egyházi
szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, valamint szabadidő-

sport terén működő sportszervezetek támogatására. A pályázati
felhívások megtekinthetők, a formanyomtatványok, kitöltendő
nyilatkozatok letölthetők a www.ferencvaros.hu honlapról.
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A címvédés küszöbén
A Ferencváros vízilabdacsapata a papírformát érvényesítve kettős győzelemmel jutott túl az Euro-kupa
elődöntőjében a Miskolci VLC gárdáján. A zöld-fehérek az olasz Verona ellen védhetik meg tavaly megszerzett elsőségüket.
Egy éve boldogan számoltunk be arról, hogy az FTC vízilabdacsapata tizenkilenc esztendő után ismét bejutott egy nemzetközi
kupa döntőjébe. Ott aztán Varga Zsolt tanítványai magabiztosan
múlták felül az aradi Digi Oradea együttesét.
Ezúttal csupán tizenkét hónapot kellett várni a következő kupafináléra. A Fradi megállíthatatlan volt a 2017/18-as sorozatban.
A selejtező B csoportjában hat meccsen hatszor nyertek a zöldfehérek, a legszorosabb tusát éppen a Veronával vívták, azon
a mérkőzésen 11-9 volt a vége. A második selejtezőkörben is
sima győzelmeket aratott az FTC, majd a negyeddöntőben nagy
fölénnyel múlta felül a Bajnokok Ligájából érkezett orosz-tatár
Szintyez Kazany gárdáját is. Az elődöntőben a Miskolci VLC
sem jelentett akadályt Varga Dénesék számára, akik kétszer is
gond nélkül nyertek a borsodiak ellen.
A két játszmából álló finálét március 31-én Budapesten, a Komjádi uszodában, április 18-án pedig a Busto Arsizióban rendezik
meg, ahol a Verona a hazai kupameccseit játssza.
(ms)

Távoli nagy sikerek

Hornyák Dóra csodagólja
Egy hónappal Háfra Noémi találata után ismét ferencvárosi kézilabdázóé lett a női Bajnokok Ligájában a forduló
gólja cím. Ezúttal Hornyák Dóra kapta az elismerést
az Európai Kézilabda Szövetség hivatalos YouTubecsatornájának szerkesztőitől.

Március elején két sportágban is kiemelkedő eredményeket értek el a ferencvárosi sportolók – a világ másik felén.
A triatlonozó Halász-Eberhardt Anna Malajziában, az
úszó Székelyi Dániel és Gálicz Péter pedig Dél-Afrikában
öregbítette a klub hírnevét.
A Ferencváros rutinos triatlonistája, Halász-Eberhardt Anna az
elmúlt másfél évben rendre jelentős, közép- és hosszútávú ázsiai
versenyeken állt rajthoz. Tavaly ilyenkor megnyerte a Powermansorozathoz tartozó középtávú duatlon Ázsia-bajnokságot a malajziai
Putrajayában, és most is címvédőhöz méltó teljesítményt nyújtott.
A Powerman-széria viadalain 10 km futás, 60 km kerékpározás,
majd újra 10 km-es futás vár az indulókra, Malajziában néhány
száz méterrel hosszabb volt valamennyi résztáv. A Csomor Erika
által kidolgozott edzésekkel készülő ferencvárosi sportoló az előző
esztendőhöz hasonlóan már az első futószakaszon az első helyen
haladt, majd a bringázás és a második futás során fokozatosan
növelte előnyét. Végül egyedül ő ért célba három órán belül, az
ezüstérmes holland Mirian van Reijent tíz perccel előzte meg.
Két ferencvárosi úszó a Dél-Afrikai Köztársaság keleti részén lévő
Jeffreys-öbölben található Marina Martinique-ben ugrott vízbe, hogy
minél jobb eredményt érjen el az ország nyílt vízi bajnokságán.
A mieink számára ennél tökéletesebben nem is sikerülhetett volna
ez a hétvége.
Az első napon a 10 km-es számot rendezték meg. Az 1995-ös
születésű Székelyi Dániel 1:54:29-es idővel a leggyorsabbnak bizonyult, közel másfél perccel előzte meg a 2000-es Gálicz Pétert, aki
majd’ fél percet vert a hazaiak üdvöskéjére, Dante Nortjére. Másnap
az 5 km-es versenyen is ők ketten voltak a legjobbak, Székelyi
56:11-gyel győzött, Gálicz ötven másodperccel mögötte ért célba.
(ms)

Akárcsak februárban, március elején is egy olyan Fradi-gól lett
a legszebb, amit a Metznek lőtt egyik játékosunk. A középdöntő
utolsó előtti fordulójában újra a francia együttessel csapott össze a
Ferencváros. Noha többször is három-négy góllal vezettek a zöldfehérek, végül úgy lett kettő a különbség, hogy a gallok többször
találtak be az FTC kapujába a Népligetben, mint Elek Gábor csapata
a Metz Arenában, így a ferencvárosiak az egymás elleni eredmények
alapján a csoport harmadik helyén végeznek.
A viadal utolsó találata egy időntúli szabaddobásból esett. A legtöbbször ilyenkor csak leejtik vagy bedobják a sorfal mögé a labdát,
azonban az addig még gólt sem szerző Hornyák Dóra nagy erővel
kapura lőtte. A lövés átszállt a sorfal és a kapus keze felett, a labda
pedig a felső léc alsó lapjáról a hálóba vágódott. Bár a Fradi 92ese az előbbiek miatt nem tudott igazán örülni a ritkán látható,
különleges találatnak, az EHF illetékesei ezt választották a forduló
legszebb góljának. A kapus Bíró Blanka szintén felkerült egy listára:
a második legszebb védés lett a még 0-0-nál bemutatott bravúrja,
amikor lábbal hárította Béatrice Edwige közeli bombáját.
M. S.

SPORT

FERENCVÁROS

9

A döntőért játszanak
Amióta Horváth Attila átvette a Ferencváros férfi kézilabdacsapatának irányítását, a zöld-fehérek sorra érnek el jobbnál jobb eredményeket. A Fradi
kettős győzelemmel verte ki a Ligakupában címvédő Egert, a döntőbe jutásért
a Dabassal csap össze.

Elődöntőben
a pólós lányok
A Ferencváros női vízilabdacsapata
tavaly nyáron alakult, azóta már több
figyelemre méltó eredményt is elért.
Ősszel bejutott a Magyar Kupában
a legjobb négy közé, most pedig kvalifikálta magát a bajnoki elődöntőbe.
A hazai pontvadászatban három együttes
emelkedik ki a mezőnyből. A címvédő
UVSE most is a legjobbnak tűnik, az újpestiek eddig valamennyi mérkőzésüket
megnyerték. Mögöttük a Dunaújváros és
a BVSC-Zugló végzett, csak egymás ellen
veszítettek pontokat. A negyedik helyen
a Ferencváros zárta a tizennyolc meccses
alapszakaszt úgy, hogy az említett három
gárdán kívül minden riválisát legyőzte.
A kiírás értelmében a negyedik és az ötödik helyezett csatázik egymással a négy
közé jutásért, az elődöntőbe az a csapat kerül, amely előbb éri el a páros küzdelemben
a kilenc pontot. Mivel a Fradi az alapszakaszban mindkétszer hat góllal verte meg az
Egert, egy újabb siker már a zöld-fehérek
továbblépését jelentette.
A Népligetben eleinte a vendégek villogtak, ám 1-3 után fordított Béres Gergely
gárdája, és a nagyszünetben már három
góllal vezetett. A folytatásban öt is volt a
különbség, majd a záró nyolc percet négygólos előnnyel kezdték a zöld-fehérek.
Bő egy perccel a vége előtt héttel ment a
Fradi, a dudaszónál pedig 14-9-et mutatott
az eredményjelző. A ferencvárosiak közül
kiemelkedett Bujka Barbara, aki hatszor
vette be az egriek kapuját.
Az elődöntőben az UVSE vár a lányokra.
A hokisok nemrég megszorongatták a sokkal
esélyesebb MAC-ot a rájátszásban – talán a
pólós hölgyek is meglepik a bajnokcsapatot.

A szövetség az előző évadban indította el a Ligakupát, amely az európai kupasorozatokban nem szereplő NB I-es, valamint a sorozatba benevezni kívánó NB I/B-s férfigárdák
számára biztosít versenyzési lehetőséget. Az első kiírást az Eger nyerte meg, a most zajló
sorozatban a Ferencvárosnak a legjobb nyolc között a hevesiekkel kellett megküzdenie.
A Ligakupában csapatonként csupán két külföldi játékos nevezhető egy-egy mérkőzésre.
A zöld-fehéreknél sérülés miatt több magyar kézilabdázó is pihenőre kényszerült, így néhány ifjúsági korú játékos is helyet kapott az Eger elleni első találkozón. A nagy akarással
játszó FTC végül 25-24-re győzött. A visszavágón a meccs jó részében a ferencvárosiak
vezettek, majd tíz perccel a vége
előtt fordítottak az egriek. Horváth mester időkérése használt
az együttesnek, visszavette a vezetést, és 26-24-re megnyerte az
összecsapást.
Március első hetében az
MKSZ-ben kisorsolták az elődöntő párosítását. A Fradinak a
Dabas jutott, amelyet a csoportkörben, majd a bajnokságban is
legyőzött idegenben, a Népligetben azonban mindkétszer a Pest
megyeiek nyertek. A másik ágon
Vác–Komló párharcot rendeznek.
(ms)

Lisztes nyomában – Toborzó
A Ferencváros labdarúgó-szakosztálya régen híres volt kiváló utánpótlás-neveléséről, az
első csapatban rendre több olyan játékos szerepelt, aki a klub korosztályos együtteseiben
nőtt fel. Köztük volt Lisztes Krisztián is, aki ma az FTC utánpótlás szakmai koordinátora, és szeretné, ha ismét több saját nevelésű futballista játszana a „nagyok” között.
Az ő nyomába léphetnek azok a gyerekek, akik jelentkeznek a Fradi által meghirdetett
toborzóra. Erre a 2004-ben és 2005-ben született fiatalokat várják, az első kiválasztó
edzés március 29-én 10 órakor lesz a Népligeti Sportközpontban. Gyülekező fél 10-kor
a Kismartoni úti bejáratnál. Jelentkezni a toborzas@fradi.hu e-mail címen lehet március
22-éig a toborzási lap kitöltésével, amit a http://www.fradi.hu/hu/labdarugas/nb-i/
hirek/tavaszi-toborzo/20180301/c/19580 webhelyről tudnak letölteni az érdeklődők.
Azoknak, akik sikerrel veszik az első tréninget, április 3-án lesz a második foglalkozás.

Jeges bronz
A magyar curling-csapatbajnokság döntőjét idén is
a Kamaraerdei Curling Clubban rendezték meg. A
Ferencváros ez alkalommal sem maradt érem nélkül.
A férfiaknál tavaly az FTC Jégmadarak nevű együttes végzett az élen, megszerezve a klub első bajnoki címét ebben
a sportágban. Az Eb után személycserék történtek a csapatban, a társaság új néven
vágott neki a hazai bajnokságnak. Az FTC Share On Stone a második helyen zárta az alapszakaszt, a Jaguars a negyediken, az FTC Fradi pedig a nyolcadikon, így az
első két együttes pályára léphetett a rájátszásban. A Vasas SC Titánokkal mindkettőnek meggyűlt a baja: a jaguároknak a negyeddöntőben, míg a Share On Stone-nak
a későbbi bajnok UTE 1-től elszenvedett elődöntőbeli vereség után. Ez pedig azt jelentette,
hogy a bronzéremért a két zöld-fehér gárdának egymással kellett megküzdenie. A csatát
az FTC Share On Stone 7-4-re nyerte meg, így a dobogó harmadik fokára állhatott fel az
eredményhirdetésen. A nőknél az FTC-End Hunters a tavalyi második hely után ezúttal
hatodik lett.								
(m)
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Budapest-kvíz
Korábban már volt rá példa, hogy
kvízünk kérdései a szomszéd
kerületeket érintették. Ezúttal
a nem határos budapesti városrészek kerülnek terítékre. A helyes
válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő
megfejtőink között Ferencvárosajándékcsomagot sorsolunk ki.

HELYI ÉRTÉK

Ismét hasznosítják a Schöpf-Mereit
Újra élettel telhet meg a Bakáts tér gyönyörű, ám egy évtizede elhagyatott
szecessziós remeke, az egykori Schöpf-Merei Kórház épülete. A heves szakmai
és társadalmi tiltakozások dacára 2008-ban bezáratott ingatlanért nemrégiben
a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara jelentkezett be, amely
gyógyszerkutató központot hozna létre a téren.

1. Az I. kerületben, a Várban áll Budapest legrégebbi, ma is használt épülete,
amelyet 1260 körül emelt házak összeépítéséből alakítottak ki. Mi a neve?
A) Fogadó a Háromfülű Nyúlhoz
B) Kék Oroszlán Vendégház
C) Vörös Sün Ház
2. A II. kerületben található a Bauhaus-irányzat egyik legszebb példája,
a mai szemmel is esztétikus, ’30-as
évek elején épült családiház-mintatelep. Hol?
A) Napraforgó utca
B) Riadó utca
C) Tulipán utca
3. Kinek a képei vannak kiállítva az
óbudai Zichy-kastélyban működő múzeumban?
A) Csontváry Kosztka Tivadar
B) Rippl-Rónai József
C) Victor Vasarely
4. Budapest IV. kerülete ma Újpest,
korábban azonban ez a számú kerület
Ferencvárossal volt határos. Melyik
városrészről van szó?
A) Belváros
B) Lágymányos
C) Palotanegyed
5. Terézváros szívében létezik egy őspark, amely a Képzőművészeti Egyetemhez tartozik. Mi a neve?
A) Rózsakert
B) Epreskert
C) Epreserdő
6. A Klauzál tér ma Erzsébetváros zöld
szíve. Mi igaz a parkjára?
A) Helyén kórház állt
B) A park közepén haladt át a régi 2-es
villamos
C) Metróállomást terveztek a helyére,
ám nem épült meg
Előző lapszámunk nyertese: Soponyai
Tünde. Gratulálunk! Jutalma átvételével kapcsolatban e-mailben értesítjük.
A helyes megfejtés: 1 – A, 2 – A, 3 – B,
4 – B, 5 – A, 6 – C.

A Bakáts téri kórházat 1884-ben 35 ággyal alapították, majd folyamatos bővítették, később
pedig felvette a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ nevet. Az intézmény
fennállásának közel 125 éve alatt Budapest emblematikus szülészeti és nőgyógyászati
egységévé vált, ahol nemzetközi szintű gyógyító- és kutatómunka folyt. Ennek ellenére
a fővárosi tulajdonú kórházat előbb megpróbálták magánkézbe adni, később felmerült
a bérbeadása is, végül a Gyurcsány-kormány egészségügyi minisztere, Molnár Lajos
kezdeményezésére a Demszky-féle városvezetés 2008-ban bezáratta. Az anyavédelmi központ indoklás nélküli megszüntetése jelentős felháborodást váltott ki, a döntés ellen több
tiltakozást is tartottak, mindhiába. Az egykori kórház ma teljesen üres, az udvar elvadult,
az épület azonban statikailag stabil és alkalmas a hasznosításra.
Szomszédságában, a Hőgyes Endre utcában helyezkedik el a Semmelweis Egyetem
Gyógyszerésztudományi Kara (SE GYTK), amely – Noszál Béla korábbi dékán kezdeményezésére – bejelentkezett az üresen álló ingatlanra. Jelenleg úgy tűnik, a főváros vezetése
ennél egyszerűbb, olcsóbb és társadalmi szempontból célszerűbb hasznosítást keresve sem
találhat. Ezt támasztja alá az is, hogy az 1955-ben önállóvá vált gyógyszerésztudományi
kar ma a magyar mellett – a világon egyedülálló módon – angol és német nyelven is oktat
hallgatókat, akik négy kontinens több tucat országából érkeznek. Az SE GYTK az egyetemi
karokat minősítő, nemzetközi QS rangsorban a teljes magyar egészségügyi felsőoktatás
legmagasabbra értékelt egysége lett. Mindeközben a kar rendkívül szerény körülmények
között tevékenykedik, egységes campusa sosem volt, új épületeket nem kapott, jelenlegi
ingatlanjai leromlott állapotban vannak.
Az ügyben nemrégiben két kedvező fejlemény is bekövetkezett: tavaly év végén kormányhatározat született a Semmelweis XXI. fejlesztési projekt tervezési folyamatainak
megkezdéséről, benne a Hőgyes–Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum kialakításáról,
idén január 24-én pedig a Fővárosi Közgyűlés megszavazta a létesítmény átadását gyógyszerésztudományi hasznosítás céljára. A gyógyszerészet a világgazdaság egyik legnagyobb
szellemierőforrás-igényű, legmagasabban képzett szakemberekre igényt tartó, profitábilis
ágazata, hazánk pedig azon kevés országok egyike, ahol a gyógyszerkutatásnak évszázados
hagyományai vannak. A beruházás lökést adhat a nemzetgazdaság fejlődésének is.
A Semmelweis Egyetem szerint éppen ezért lenne hiánypótló egy gyógyszerkutató központ létrehozása, ahol világszínvonalú munka folyhatna. Az új campus pedig a Bakáts tér
hangulatát, társadalmi életét is fellendítené. A főváros és Ferencváros Önkormányzatának
teljes támogatása mellett zajló beruházás tervezése már folyamatban van.
T. D.

IDŐSÜGY
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Tisztelt Ferencvárosi Nyugdíjasok!
Ferencváros Önkormányzatának támogatásával a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület elindította Vállalkozásbarát Ferencváros Programját. A projekt célja a IX. kerület vállalkozásbarát
imázsának kialakítása egy komplex vállalkozásfejlesztési ösztönzőprogram elindítása révén.
Tisztelettel meghívjuk Önt az időseknek szóló
kerekasztal-beszélgetésre.
Időpont: 2018. március 20 (kedd)
16.00 óra.
Helyszín: Café Delion Bistro (Ráday utca 11.),
a korábbi Balázs Café & Bistro
Házigazda: Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület

Kérjük, a rendezvényen való részvételi
szándékát jelezze az alábbi elérhetőségek
egyikén:
• e-mail:
ladanyi.erika@ferencvaros.hu
• telefon: 215-1077/392 mellék

Tisztelettel:
Kállay Gáborné alpolgármester, Ferencváros Önkormányzata
Balla Gergely elnök, Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület

Idősügyi programajánló
Szó és ember

Fiatalító tibeti energiajóga

Majoros Sándor: Az ellenség földje
Március 22. (csütörtök) 10.00 óra
Könyv Nívódíjas novelláskötet-bemutató József Attila-lakótelepi Közösségi Ház
Március 13. (kedd) 14.00 óra
(Toronyház u. 3/B)
FSZEK Börzsöny utcai Könyvtár
Filmklub
(Börzsöny u. 13.)
Szörnyetegek (1963), olasz vígjáték
Gyógytorna
Március 22. (csütörtök) 15.00 óra
Március 14., 21. (szerda) 11.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény (Ráday u. 18.,
FMK (Haller u. 27.)
bejárat az Erkel utca felől)
Dési Huber Művelődési Ház
Mindentudás Akadémiája
(Toronyház u. 17/B)
Nagy Katalin magánélete és a cári
Táncklub
intrikák
Én táncolnék veled…
Március 22. (csütörtök) 15.30 óra
Március 14., 21. (szerda) 14.00 óra
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)
FMK (Haller u. 27.)
Virtuális séta a Haller utca
és a Vágóhíd utca mentén
3-1-2 meridiántorna
Március 27. (kedd) 14.00 óra
Március 14., 21. (szerda) 15.30 óra
Helytörténeti Gyűjtemény (Ráday u. 18.,
FMK (Haller u. 27.)
bejárat az Erkel utca felől)

Macska- és állatbarátok klubja
Március 14. (szerda) 17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Természetjárás

Petőfi-emléktúra Aszódra
Március 15. (csütörtök) 8.45 óra
Találkozó: Keleti pályaudvar,
aluljáró, pénztár
További információ: Kiss Ádám,
tel.: 06/70/212-1288

Parádés főzés Bartal Sándor séffel
Március 19. (hétfő) 10.00 óra
Leves, valamint toszkán májpástétom
elkészítése
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/B)

Vízitorna

Március 23. (péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda
(Lobogó u. 1.)
Molnár Ferenc Általános Iskola uszoda
(Mester u. 19.)

Mesélj nekem, Nagyi!

Mesék Mátyás királyról
Március 25. (vasárnap) 16.00 óra
A mese után beszélgetés és kézműves
foglalkozás
A rendezvényre való regisztráció során
kérjük, adja meg a nagyszülő(k) nevét, valamint az unoka/unokák nevét
és életkorát a következő elérhetőségek
egyikén:

E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 215-1077/392 mellék
Jelentkezési határidő:
2018. március 23. (péntek)
Café Delion Bistro (Ráday u. 11.),
a korábbi Balázs Café & Bistro

Demencia Kávézó

Március 26. (hétfő) 16.00 óra
Téma: Demenciabarát környezet
kialakítása – általános alapelvek
Előadó: Juhász Ágnes demenciaápolási
specialista, a „Memóriaőrző” című
könyv szerzője
A rendezvény regisztrációhoz kötött,
melyet az alábbi elérhetőségek egyikén
tehet meg:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 215-1077/392 mellék
Café Delion Bistro (Ráday utca 11.),
a korábbi Balázs Café & Bistro

Cukorbetegklub

Március 27. (kedd) 14.00 óra
FESZ Oktatóterem (Dandár u. 28.)

Regisztrációhoz nem kötött
klubfoglalkozások:

Festőklub (Szerető Kezek Idősek
Klubja): keddenként 14.00 óra
Sakk-klub (FMK): keddenként
10.00 óra
FIGYELEM, IDŐPONTVÁLTOZÁS!
Német társalgási klub (FMK): keddenként 10.00 óra

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket
vagy javaslataikat programjainkkal kapcsolatosan az idosugy@ferencvaros e-mail címen vagy
a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.
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József Attila mindenkiNET 2018.
Ferencváros Önkormányzatának videopályázata, amely első ízben 2015. április
11-én, a költő születésének 110. évfordulója alkalmából lett megrendezve.
Olvasd József Attila verseit, készíts
videót, és nyerj!
Tartalmi és formai feltételek:
• a pályázatra József Attila verseit
feldolgozó alkotásokat: megzenésített
változatot, kisfilmet, rövidfilmet vagy
videoklipet várnak, amelyben változtatás nélkül hangzik el József Attila
valamelyik költeménye (ez lehet egy
teljes vers vagy részlet)
• a rögzítés történhet professzionális
módon, de akár egy mobiltelefonnal is
• a felhívás elsősorban a hazai és határon túli magyar középiskolásoknak
szól, de nyitott mindenki számára, aki
2018. április 11. előtt nem töltötte be
a 32. életévét
• egyéni, illetve csoportos (max. 10 fős)
alkotás is készíthető
• minimum 30 másodperces, maximum
2 perces videókat várnak
• a pályázatokat (videókat) először
a YouTube-ra kell feltölteni, majd
a www.jozsefattilamindenkinet.hu

oldalon a „Nevezés” menüpont alatt
kell megadni a kért adatokat
• a pályázati videó csak a pályázati
adatlap kitöltésével együtt érvényes
• egy pályázó több videóval is pályázhat, de mindegyik videóhoz külön
adatlapot kell kitölteni
• a YouTube videó címének formátuma:
mindenkiNET 2018. –
a videó címe – a feldolgozott József
Attila vers címe
Feltöltési időszak:
2018. március 1.–március 26. 24.00
Közönségszavazási határidő: 2018. március 28. 24.00 (szavazni ezután is lehet,
de már nem számít bele az eredménybe!)
A közönségszavazás menete:
A beküldött videókra szavazni
Facebook-felhasználóknak lehet a www.
jozsefattilamindenkinet.hu oldal „Szavazás” menüpontja alatt. A szavazatok
számát a 2018. március 28. 24.00 órakor
érvényes adatok alapján állapítják meg,
az eredményt március 29-én, 10 órakor
teszik közzé
a honlapon és a Facebook-oldalon.
Szakmai értékelés:
A közönségszavazás lejárta után szakmai

zsűri dönt a helyezésekről, különdíjakról.
Az értékelés szempontjai: eredetiség,
kreativitás, mondanivaló, vizuális megjelenés, előadásmód
Jutalmak:
GoPro Hero 4 Session, Manfrotto fotóállvány, külső merevlemez (1 TB, ütésálló),
2 belépő a Sziget Fesztivál egyik napjára,
ajándékutalvány a Nemzeti Színház és a
Pinceszínház előadásaira, belépőjegy a
Budapest Park és a MÜPA koncertjeire
Eredményhirdetés és díjátadó:
Az ünnepélyes díjátadó gála a Ferencvárosi Művelődési Központban lesz a költészet napi programsorozathoz kapcsolódva, melynek részleteiről minden érintettet
a pályázati adatlapon megadott e-mail
címen, illetve telefonszámon előzetesen
értesítenek.
A nyertesek nevét, pályamunkáját a
honlapon és a Facebook-oldalon is közzéteszik.
Folyamatos hírek online:
www.facebook.com/
jozsefattilamindenkinet
http://www.jozsefattilamindenkinet.hu/
Kapcsolat:
jozsefattilamindenkinek@ferencvaros.hu

A Pinceszínház áprilisi műsora

4., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary –
			
Dixieland-klub
5., csütörtök
19.00 Tasnádi István: Paravarieté
6., péntek
18.00 Előhang a Költészet Napjára:
Pódiumbeszélgetés az Isten-kereső József Attiláról
7., szombat
15.00 Háy János: A Gézagyerek
8., vasárnap
15.00 Michael Ende:
			
A pokoli puncs-pancs
9., hétfő		
19.00 Hamvai K.: Márton partjelző fázik
11., szerda
11.00 Háy János: A Gézagyerek
		
18.30 Dixie Kings of Hungary –
			
Dixieland-klub
12., csütörtök
19.00 Moliére: Tartuffe
13., péntek
19.00 Székely Csaba: Bányavirág
15., vasárnap
19.00 Tasnádi István: Finito
17., kedd
19.00 Hamvai Kornél:
			
Márton partjelző fázik
18., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary –
			
Dixieland-klub
22., vasárnap
19.00 Márai Sándor: Varázs
23., hétfő
19.00 Hamvai Kornél:
			
Márton partjelző fázik
24., kedd
19.00 Spiró György: Prah
25., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary –
			
Dixieland-klub
27., péntek
19.00 Székely Csaba: Bányavirág
28., szombat
19.00 Háy János: A Gézagyerek
Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával
20 százalékos kedvezményt kapnak a jegyek árából, a 60
év feletti kerületiek pedig további 10 százalékkal olcsóbban
juthatnak hozzá a belépőkhöz.
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Dél-amerikai hangulatban nyílt meg az új tárlat
A szabadság útja címmel április 25-éig tekinthető meg Szathmári Szilvia festőművész kiállítása a Ferencvárosi Művelődési Központban (FMK). Az intenzív színekkel dolgozó alkotó festményeit kolumbiai művészek: egy gitáros és egy
táncosnő hozta közelebb a közönséghez.
Az FMK Folyosógalériáján elhelyezett széntanulmányok, akvarell- és akrilképek arról árulkodnak,
hogy a festőművészre nagy hatással voltak Boris
Vallejo karakteres férfimodelljei, akikben a művész
saját feldolgozandó lelki fájdalmait látta. A kiállítást
Kiss Gabriella Arikán táltos asszony nyitotta meg,
aki kérdéseken keresztül mutatta be Szathmári Szilvia
vizuális világát. Az alkotó művészet iránti szenvedélye
már kiskorában megmutatkozott: amikor csak tehette
rajzolt, énekelt, és 10 évig táncolt, míg végül a családi
hagyományokat követve mégis más utat választott.
Közben vissza-visszatért a rajzoláshoz, önállóan és
mesterei segítségével képezte magát. Képei mélyen
spirituális lelkivilágát és személyiségét tükrözik, alkotásaiban spirituális és emberi tapasztalatai jelennek

meg, minden műnek saját története van. Festészetét
szavai szerint az ember legmélyebb önvalója ihleti
leginkább, de a belső utakat kereső művésznő a meditációiban megélt vízióit, élményeit is vászonra veti.
					
T. D.

AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
FERENCVÁROSI
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
(Haller u. 27.)
STEAMCARNIVAL / GŐZKARNEVÁL
Március 16., péntek 12.30–21.00
Jótékonysági vásár, Canne de Combat
kosztümös bemutató, piteverseny, magyar
steampunk írók kerekasztal-beszélgetése
(Sárkányeszme és Főnix Könyvkiadó
írói), teapárbaj, divatbemutató,
jelmezverseny és tombola.
Belépő: 1000 Ft
18.00 Jótékonysági bál, melyre
a belépő külön: 500 Ft
„AMIKOR VÉGET ÉR EGY ÁLOM"
Március 23., péntek 15.00
A Ferencvárosi Művészetkedvelők
Társaságának báli rendezvénye
Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek
Fellép: Lukács Katica, Balatoni Blázsi
Marika, Sárközi Lajos, Tuboly Bella,
Siklós Tibor, M. Hesz Magdi és a Sárga
Rózsa Tánccsoport
Zenél: Tarnai Ágnes
Belépő: 700 Ft
STRÓFA TRIÓ VERS-ZENE KLUB
Március 24., szombat 18.00
Belépő: 600 Ft
HÚSVÉTVÁRÓ SZÜNIDEI
JÁTSZÓHÁZ
Március 29., csütörtök 16.00
Az FMK és a FEGYIÖK közös
rendezvénye
16.00 Állatsimogató nyuszikkal

Kézműves foglalkozások. Arcfestés,
óriástojásfestés, húsvéti tojásfestés,
ajándékkészítés
17.30 Magyar táncház élő zenével
Olasz György és Barátai húzzák
a talpalávalót!
Tánc, játék, húsvéti szokások felelevenítése énekek és mondókák tanításával
A belépés díjtalan!
ÉLETMINŐSÉG SZALON
Március 29., csütörtök 17.00
Az EGÉSZség megtanulható és
visszaszerezhető
Kerényi Ágnes, a bonni Jiao Guorui
orvos professzora, speciális csikung
módszeroktató
A belépés díjtalan!
RENDSZERES PROGRAMJAINK
AZ FMK-BAN
SZENIOR ÖRÖMTÁNC-HÁZ
Csütörtökönként 13.30-tól 15.00 óráig
Információ: Szegedi Judit (+36/20/2222326, szjudi57@gmail.com)
BARTÓK TÁNCEGYÜTTES
– TOBORZÓ
Jelentkezz a Bartók Táncegyüttes
új csoportjaiba!
Jó hangulat! Jó társaság! Táborok!
Szereplések itthon és külföldön!
Alsósoknak: kedd 15.30–16.30
Részvételi díj: 2500 Ft/hó
Felsősöknek: kedd 16.30–18.00
Részvételi díj: 3000 Ft/hó
Ifjúságnak: kedd 18.00–21.00
Részvételi díj: 5000 Ft/hó
További információ:
Iusco Bernadett és Tomori Márk

Táncművészeti Főiskolát végzett
néptáncoktatók
bernadett.iusco@gmail.com
+36/20/354-4401
JÓZSEF ATTILA EMLÉKHELY
(Gát utca 3.)
SZÉP SZÓ VERSMONDÓ MŰHELY
Március 20., kedd 16.00
Játékos verstanulás kicsiknek
és nagyoknak
Moderátor: Tóth Zsuzsanna drámatanár
Belépőjegy: 500 Ft
JÓZSEF ATTILA IRODALMI
SZALON
„Tavaszi forrás”
Március 22., csütörtök 18.00
Beszélgetés Simon Adri költővel
Moderátor: Losonczy Attila
Belépőjegy: 500 Ft
DÉSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
(Toronyház u. 17/B)
„SZÓLJAK BÁR AZ EMBEREK
VAGY AZ ANGYALOK NYELVÉN”
Március 28., szerda 17.00
Sinkó Veronika kerületi festőművész
és illusztrátor kiállítása
A tárlatot megnyitja: Kozma Imre atya,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
alapítója
A kiállítás védnöke: Kállay Gáborné
alpolgármester
Megtekinthető: 2018. április 26-áig
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JOGA VAN TUDNI!

A házastársi közös vagyon és kezelése
Házastársi vagyonközösség esetén a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a
vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a
vagyonközösség fennállása alatt együtt vagy
külön szereznek. Ide tartoznak a közös vagyontárgyak terhei is, és közösen viselik a
bármelyik házastárs által a vagyonközösség
fennállása alatt vállalt kötelezettségből eredő
tartozásokat. A házastársi közös vagyon a
házastársakat osztatlanul, egyenlő arányban
illeti meg.
Nem tartoznak a közös vagyonba azok a
vagyontárgyak, terhek és tartozások, amelyek különvagyonnak minősülnek.
Ezek:
• a házastársi vagyonközösség létrejöttekor meglévő vagyontárgy
• a házastársi vagyonközösség fennállása alatt általa örökölt vagy részére
ajándékozott vagyontárgy és részére
nyújtott ingyenes juttatás
• a házastársat mint a szellemi tulajdon
létrehozóját megillető vagyoni jog,
kivéve a vagyonközösség fennállása
alatt esedékes díjat
• a személyét ért sérelemért kapott juttatás

•

a személyes használatára szolgáló
szokásos mértékű vagyontárgy
• a különvagyona értékén szerzett vagyontárgy és a különvagyona helyébe
lépő érték
Az a különvagyonhoz tartozó vagyontárgy,
amely a mindennapi közös életvitelt szolgáló, szokásos mértékű berendezési és felszerelési tárgy helyébe lép, ötévi házassági
életközösség után közös vagyonná válik.
A vagyonközösség fennállása alatt a házastársak vagyonában meglévő vagyontárgyakról azt kell vélelmezni, hogy azok a
közös vagyonhoz tartoznak. A vagyonközösség fennállása alatt a közös vagyonra
vagy valamelyik házastárs különvagyonára
vonatkozó kötelezettség teljesítéséről azt
kell vélelmezni, hogy a teljesítés a közös
vagyonból történt.
A házastársaknak az életközösség fennállása alatt egymással kötött adásvételi, csere-,
ajándékozási és kölcsönszerződése, illetve a
házastársak közötti tartozáselismerés akkor
érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által
ellenjegyzett magánokiratba foglalták. Ez
a rendelkezés nem vonatkozik ingóságok
szokásos mértékű ajándékozására, ha az

ajándék átadása megtörtént. A vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyakat a rendeltetésüknek megfelelően bármelyik házastárs
használhatja, és közösen jogosultak kezelni.
Ezt a jogot egyik házastárs sem gyakorolhatja a másik házastárs jogai és jogi érdekei
sérelmére.
Nagyon fontos tudni: az életközösség megszűnésétől a közös vagyon megosztásáig
terjedő időben a vagyonközösséghez tartozó tárgyak használatára és kezelésére fő
szabály szerint a közös tulajdon szabályait
kell alkalmazni.
A vagyonközösséghez tartozó tárgyak
fenntartásával és kezelésével járó költségeket, a közös háztartás költségeit, a házastársak és a közös gyermek megélhetéséhez
és felneveléséhez szükséges kiadásokat
elsősorban a közös vagyonból kell fedezni. Ha a közös vagyon ezeket nem fedezi,
azokhoz a házastársak különvagyonukból,
azok arányában kötelesek hozzájárulni. Ha
csak az egyik házastársnak van különvagyona, a költségek kiegészítéséhez szükséges
összeget neki kell rendelkezésre bocsátania.
Dr. Niklai Zoltán ügyvéd, 1098 Bp.,
Lobogó u. 5., 06/70/770-0510

Még kérhető az adóbevallási tervezet postázása
Akinek nincs ügyfélkapu-regisztrációja és tavaly nem volt egyéni vállalkozó, idén is kérheti szja-bevallási tervezetének
postázását a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV). Ehhez nem kell mást tenni, mint az adóazonosító jelet és a születési
dátumot tartalmazó kérelmet eljuttatni a NAVhoz március 19-éig.
A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti
az szja-bevallás tervezetét azoknak, akikről munkáltatói,
kifizetői adattal rendelkezik. Az adóbevallási tervezet postázása 2018. március 19-én éjfélig kérhető. Az elkészült
tervezeteket a NAV tértivevényesen 2018. április 30-áig
küldi el postán az igénylőknek.
A kérelmet az alábbiak szerint lehetséges benyújtani:
• SMS-ben a 06/30/344-4304-es telefonszámra
• a NAV honlapján elérhető webűrlap (www.nav.gov.
hu/eszja/eszja) kitöltésével
• telefonon, a 1819-es Infóvonalon
• a NAV előzetes regisztrációt és azonosítást igénylő
Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszerén keresztül, az ingyenesen hívható 06/80/20-21-22-es
telefonszámon
• postai úton kötetlen levél formájában
• a NAV honlapjáról letölthető BEVTERVK-nyomtatványon
• személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.
SMS-ben az „SZJA” rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a
születési dátumot kell elküldeni ebben a formában: SZJA{szóköz}
adóazonosítójel{szóköz}ééééhhnn. Egy telefonszámról bármennyi
adóazonosító jelre igényelhető a tervezet postázása.

Annak sem kell aggódnia, aki esetleg lecsúszik a március 19-i
határidőről, ugyanis 2018. május 22-éig, a NAV ügyfélszolgálatain
személyesen is kérheti adóbevallási tervezetének kinyomtatását.
Emellett az adózó bármikor nyithat ügyfélkaput, mellyel adóbevallási tervezetét a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.
hu-ról elérhető „eSZJA Portálon” azonnal megtekintheti.
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni
egészen május 22-éig.
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Tisztelt Ferencvárosi Gépjármű-üzembentartók/Tulajdonosok!
A 2017. évi lakossági várakozási hozzájárulások érvényessége hamarosan lejár! A 2018. esztendőre érvényes
hozzájárulásokat – folyamatos fejlesztéseinknek köszönhetően – gyorsan, egyszerűen és ügyfélszolgálati irodánk
személyes felkeresése nélkül, a nap 24 órájában elektronikus úton igényelhetik honlapunkon keresztül a Ferencváros várakozási övezetében állandó lakóhellyel rendelkező gépjármű-üzembentartók, illetve -tulajdonosok.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy várakozási hozzájárulás kizárólag abban az esetben adható ki, ha a vonatkozó
jogszabályokban előírt feltételek maradéktalanul teljesülnek! A feltételekről részletesen tájékozódhatnak honlapunkon, a www.ferencvarosiparkolas.hu címen.
Elektronikus igénylés
Weblapunkon, a http://ugyfelablak.
ferencvarosiparkolas.hu linken, a Várakozási hozzájárulás igénylése menüpontban – rövid regisztrációt követően – a nap
24 órájában elektronikusan igényelhetők
a 2018. évre érvényes lakossági várakozási hozzájárulások. A szükséges adatok
megadását követően nincs szükség dokumentumok feltöltésére, az igénylés során
minden lényeges információról, illetve a
költségtérítés megfizetésének módjáról
az ön által megadott e-mail címen tájékoztatjuk, továbbá – elfogadott kérelem
esetén – várakozási hozzájárulását szintén
elektronikus úton juttatjuk el önnek.
Ügyfélszolgálati
irodánkban történő kérelem
A várakozási hozzájárulások – teljes körűen kitöltött kérelemnyomtatvánnyal és
a szükséges dokumentumok bemutatása,
valamint a költségtérítés pénztárunkban

bankkártyával, illetve készpénzben történő megfizetése mellett – nyitva tartási
időben, ügyfélszolgálati irodánkban is igényelhetők. A nyomtatványok letölthetők
honlapunkról (www.ferencvarosiparkolas.
hu) a Várakozási engedélyek menüpont
alatt, vagy beszerezhetők ügyfélszolgálati
irodánkban.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
lakásonkénti második gépjárműre vonatkozó várakozási hozzájárulás kizárólag
személyesen igényelhető!
A megnövekedő ügyfélforgalom miatt
ügyfélszolgálati irodánkban hosszú várakozási idő alakulhat ki, melynek elkerülése
érdekében kérjük, foglaljanak időpontot,
amit honlapunkon tudnak kérvényezni a
http://ugyfelablak.ferencvarosiparkolas.hu
címen a Várakozási engedély igényléséhez
időpontfoglalás ügyfélszolgálati irodába
menüpontban, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkkal tudnak időpontot egyeztetni

a 06/1/6777-295-ös telefonszámon, ahol
munkatársaink hétköznapokon 8–20 óra
között készséggel állnak rendelkezésre.
Az időpontról – az ügyintézéshez szükséges tudnivalókkal együtt – a megadott
e-mail címre visszaigazolást küldünk. A
kiválasztott időpontban ügyfélszolgálati
munkatársunk soron kívül fogadja önöket,
a regisztrációkor megadott név és rendszám alapján.
Ha további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06/1/6777-295-ös telefonszámon, ahol munkatársaink hétköznapokon
8–20 óráig készséggel állnak rendelkezésére!

www.autofort.hu
*2018. március 31-ig megkötött vevőszerződésekre, a Márkakereskedések készlete erejéig Ford Credit finanszírozás esetén érvényes ajánlat. Az ajánlat és az akciós finanszírozás részleteiről az
Auto-Fort Ford márkakereskedések adnak további felvilágosítást! A képen látható autó illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. A jelen hirdetés tájékoztató
jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Környezetvédelmi információk: CO2-kibocsátás 107 g/km. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 4,1-5,2 l/100 km.

1044 Bp., Váci út 66-72.
T: 06 1 452 9710
autoszalon.vaci@autofort.hu

1097 Bp., Könyves Kálmán krt. 3.
T: 06 1 452 9720
autoszalon.konyves@autofort.hu

1215 Bp., Védgát u. 45.
T: 06 1 277 3755
autoszalon.csepel@autofort.hu
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Jakubcsák-Titkos Anton
(2017. október 13.)

Mezei Bernát
(2017. augusztus 19.)

Hangay Zsófia
(2017. június 14.)

Glaser-Kállay Filoména
(2017. július 6.)

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

REJTVÉNY

