Megújult a lakótelepi ügyfélszolgálat
Teljes körű felújításon esett át a Polgármesteri Hivatal József Attila-lakótelepen lévő ügyfélszolgálati kirendeltsége.
A Toronyház utcai irodahelyiség nem csupán esztétikus enteriőrt kapott, de tágasabb is lett, így az ügyfeleknek várhatóan kellemesebben telik majd az ügyintézés.
– Kiemelkedő jelentőségű az ügyfélszolgálat megújulása, hiszen minden harmadik
ferencvárosi polgár itt, a József Attila-lakótelepen él – jelentette ki a július 3-i átadóünnepségen Bácskai János. A polgármester
hozzátette, a bővítésnek köszönhetően az
újjávarázsolt irodába érkező ügyfeleknek
többé nem az utcán kell kivárniuk a sorukat.
A munkálatok során LED-világítással szerelt álmennyezetet építettek ki, megújultak
és akadálymentessé váltak a vizesblokkok,

korszerűsítették a fűtési rendszert, légkondícionáló berendezést alakítottak ki, valamint kényelmes bútorokat, új burkolatot és
szalagfüggönyt kapott a helyiség.
A 16 millió forint értékű rekonstrukciónak
hála az ügyintézők mostantól ügyfélcentrikusabb félfogadást bonyolíthatnak. A lakókat fogadó két ablak személyes tere ugyanis
megnövekedett, így jobban elválasztódik
a várakozóktól, amely támogatja a személyes adatok védelmét is. Ádámné Lévai Éva,

a Közszolgáltatási Iroda vezetője elmondta, a lakók a kihelyezett ügyfélszolgálaton
minden olyan ügyet elintézhetnek, amit
a hivatal központi ügyfélszolgálatán: beadványokat, szociális és egyéb lakossági
kérelmeket adhatnak le, felvilágosítást és
általános tájékoztatást kaphatnak önkormányzati ügyekről, valamint lakótelepi
problémákat jelenthetnek be.
T. D.

A templom felújítása miatt idén rendhagyó helyszíneken rendezik meg a Bakáts Fesztet. Részletek a 10–11. oldalon.
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Több száz milliós park-, játszótérés útfelújítási csomagot hagyott
jóvá a képviselő-testület
a júniusi ülésen.

Egy vadonatúj Dacia Duster
gépkocsit kapott a IX. kerületi
rendőrkapitányság Ferencváros
Önkormányzatától.

Az igényeknek eleget téve,
augusztus 1-jétől kibővítik
a fizetős várakozási övezetet
a József Attila-lakótelepen.
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Több száz milliós
fejlesztésekről döntött a testület

Nagyszabású park-, játszótér- és útfelújítási csomagot hagyott jóvá a képviselő-testület júniusi ülésén. A kormány
helyhatóságokat érintő adósságkonszolidációjának, illetve az elmúlt évek megalapozott, stabil gazdálkodásának hála
Ferencváros Önkormányzata jelentős megtakarításokkal rendelkezik, így a tervek megvalósításának anyagi forrása
is rendelkezésre áll.

Parkok, játszóterek
A 2018. évi költségvetés módosításakor a képviselő-testület úgy határozott, hogy 300 millió forintot biztosít a leromlott állapotú Haller
park rekonstrukciójára. Ebből az összegből a játszótér megújítását;
a térfigyelőkamera-rendszer kiépítését; a közvilágítás fejlesztését;
köztéri, nyilvános, akadálymentesített illemhely telepítését és a
park környezetrendezését kívánják véghez vinni.
A testületi döntés értelmében 45 millió forinttal megemelték a
Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitneszeszközök, zöld felületek felújítása című költségvetési sort. Ezen belül a Mihálkovics
játszótér, a Tinódi park és a Vajda László park rekonstrukcióját
tervezik megvalósítani. Az elvégzendő munkálatok kiterjednek a
játszóeszközök, padok, kerítések, burkolatok felújítására; a felszíni
vízelvezetés rendezésére; újabb berendezési tárgyak kihelyezésére;
valamint a területrendezésekre.
Ugyancsak 45 millió forintot szavaztak meg a képviselők a Ferenc
tér, a Vágóhíd utca 31–33. szám alatti játszótér, valamint a Tűzliliom park átalakítására. A kapcsolódó munkák területrendezésekre,
védőburkolatok kiépítésére, kerítés és hinta telepítésére, bekerített
műfüves minifocipálya létesítésére, „kutyabarát játszótér” kialakítására, növényfelületek cseréjére vonatkoznak.
8 millióért műfüvesítést terveznek a Ráday utcai bölcsődében és
az Epres Óvodában; 5 millióból pedig napvitorlákat szerelnek fel öt
helyszínre: Markusovszky park, Kerekerdő park, Tinódi park, Kis
Zombori játszótér, Csarnok téri kisjátszótér. A Markusovszky parkba
ezen kívül kültéri fitneszeszközöket is telepítenek 8 millió forintért.
20 millió forinttal emelték a közterület-felügyelet előirányzatát,
melyből a kerületben lévő kiemelt parkok (Markusovszky tér,
Haller park, Csarnok tér, Kerekerdő park, József Attila-lakótelepi
Nagyjátszótér, Madaras József-emlékpark) őrzését fogják megoldani. Ez nagyban hozzájárul majd a rongálások megelőzéséhez,
a parkok állagának fenntartásához, a lakosság biztonságérzetének
növeléséhez.

dálymentes és kerékpárosbarát járdafelületek, pihenésre alkalmas
zöld felületek létrehozása, rendezett parkolás és gépjárműforgalom-csökkentés szerepel. A terület a lakótelep központja, melyen
naponta sok ezer ember halad át, így a kivitelezés a lakótelepiek
többségének napi életminőségét javítaná. A tervezés a Ferenc téri
közösségi tervezés jól bevált módszerét követve valósulna meg. A
munkálatok várható összköltsége 547,5 millió forint lenne, ebből
350 millió nyerhető el, a fennmaradó 197,5 milliós önrészt pedig
– nyertes pályázat esetén – Ferencváros Önkormányzata biztosítja.

Társasházak
A lakóház-felújítási pályázatra jelentkező társasházak és szövetkezetek nagy száma, illetve az általuk igényelt magas összeg miatt
a képviselő-testület úgy határozott, hogy a három esztendeje fokozatosan emelkedő, ez évben 180 millió forintos keretösszegen felül
újabb 50 milliót biztosít felújítások, korszerűsítések dotálására.
Így idén már 230 millió forint vissza nem térítendő támogatásra
pályázhattak azok a társasházak és szövetkezeti lakóházak, melyek
15 évnél régebben épültek, és hagyományos vagy iparosított technológiával készültek.
V. L.

Ön legyen előrelátóbb!

Közterületek
A rendszeres közúthálózat-karbantartási munkákra biztosított keret
összegén felül plusz 100 millió forintot szavaztak meg a kerület
által kezelt és üzemeltetett elhasználódott úthálózat felújítására,
kopórétegcseréjére. A renovációra javasolt utcák egy része még
kockakő burkolattal rendelkezik, melyek állapota a biztonságos
közlekedést veszélyezteti.
A József Attila-lakótelepen, az Ifjúmunkás utca és a Pöttyös utca
kereszteződésben térrehabilitációt terveznek megvalósítani. A forgalomcsillapítással, utcaburkolat- és kopórétegcserével, zöldfelület-kialakítással kapcsolatos munkálatok becsült költsége 100
millió forint.
Bár egy másik napirendi pontban tárgyalták, szintén a József
Attila-lakótelepet érinti a Javaslat a TÉR_KÖZ 2018. pályázat
benyújtására című előterjesztés. E szerint Ferencváros a Valéria tér (Pöttyös, Dési Huber és Napfény utca kereszteződése),
a József Attila-lakótelep főtérének kialakításával nevez a Fővárosi
Önkormányzat idei városrehabilitációs kiírására. A tervekben aka-

A mérőcserét 2018. augusztus 31-ig 10%-kal, 2018. szeptember 1. és 30.
között 6%-kal kedvezőbb díjszabással rendelheti meg társaságunktól!

Gyakran előfordul, hogy a fogyasztók az év vége felé közeledve
már nem találnak szabad kapacitással rendelkező szerelőt
lejáró hitelességű lakás-mellékvízmérőjük cseréjéhez. Akiknek
nem sikerül időben lecseréltetniük mellékvízmérőjüket,
a vonatkozó jogszabályok értelmében megszűnik a
mellékszolgáltatási szerződésük.

Foglaljon időpontot mielőbb!

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

06 1 247 7777
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Új autót kapott a rendőrség

A bűnüldözést és a felderítési munkát szolgálja az a vadonatúj Dacia Duster típusú személygépkocsi, amely beszerzéséhez Ferencváros Önkormányzata biztosított hárommillió forintot a IX. kerületi rendőrkapitányság számára. A gépjármű indítókulcsát Bácskai János polgármester adta át Ámán András kapitányságvezetőnek július 6-án.
A ferencvárosi kapitányság Haller
utcai épületének udvarán tartott
átadóünnepségen Bácskai János
kiemelte, a felderítési mutatók
tekintetében a IX. kerületi rendőrség tavaly az előkelő harmadik
helyen végzett a 23 budapesti kerület rangsorában. – Nagy köszönet illeti ezért kapitány urat és az
állomány tagjait, hiszen ilyen szép
eredményt csak szisztematikus
munkával és nagy fegyelmezettséggel lehet elérni – jelentette ki
a városvezető, aki azt is elmondta:
az önkormányzat anyagi és egyéb
támogatásokkal, például szolgálati lakások biztosításával igyekszik
segíteni a rendőrség munkáját, az állomány
megtartását.
Ámán András r. alezredes beszédében
háláját fejezte ki a helyhatóságnak az
autó beszerzéséhez nyújtott hozzájárulásért. Elmondta: két esztendeje, amióta ő
vezeti a kapitányságot, az önkormányzat

támogatása töretlen, amelyre ők minden
igyekezetükkel megpróbálnak rászolgálni. Hozzátette, a ferencvárosiak egyre
inkább tudják, hogy problémáikkal bármikor a rendőrség munkatársaihoz fordulhatnak, akiktől mindig megkapják
a kellő jogi, szakmai és emberi segítséget.

A kerület főrendőre néhány örvendetes statisztikai adatot is ismertetett a megjelentekkel: idén
eddig mindössze egy autót loptak el a kerületből, a gépjárműfeltörések száma pedig 38, ami
a legkevesebb az elmúlt tíz esztendő hasonló időszakát tekintve.
Volt olyan év, amikor több mint
600 gépkocsit törtek fel Ferencvárosban. Hozzáfűzte: amellett,
hogy csökken a bűnesetek száma,
erőteljesen javul az eredményes
felderítések mutatója.
Az esemény következő momentuma az autó kulcsának ünnepélyes átadása és a jármű beindítása
volt. Ezt követően Bácskai János egy meglepetéssel is megörvendeztette a rendőrség
munkatársait: Ferencváros Önkormányzata
a kapitányság címerével ellátott, számozott,
zöld-fehér mezeket ajándékozott a szerv
focicsapatának tagjai számára.
V. L.

Bolgárok tettek magyar állampolgársági esküt
A bolgár nemzetiség 32 tagja tette le a magyar állampolgársági esküt július 1-jén, az 1914 óta működő Magyarországi
Bolgárok Egyesületének Vágóhíd utcai székházában. A résztvevők közül néhányan évtizedek óta hazánkban laknak,
többen pedig már itt is születtek, és családjuk sokadik generációjaként élnek Magyarországon. Az ünnepélyes eskütételt
Kállay Gáborné, Ferencváros alpolgármestere vezette le.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédében kifejtette: amen�nyire természetes az, hogy külhoni nemzettestvéreink megkaphatják
a magyar állampolgárságot, ugyanolyan egyértelmű az is, hogy
a hazánkban élő nemzetiségek tagjai magyar állampolgárok lehetnek. Mint elmondta, miután Varga Szimeon, a bolgár nemzetiség
szószólója felhívta a figyelmét arra, hogy a gyakran évtizedek óta itt

élő bolgárok egy részének még nincs magyar állampolgársága, ő úgy
döntött, hogy az ügy mellé áll, és segít a probléma megoldásában.
Muszev Dancsó, a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke Semjén
Zsolt mellett köszönetet mondott Áder János köztársasági elnöknek is, aki jóváhagyta az állampolgársági kérelmeket, valamint
Ferencváros Önkormányzatának, amiért lehetővé tette, hogy nem
egy hivatali helyiségben, hanem a közösség
szellemi, kulturális központjában, az idén
60 esztendős Bolgár Művelődési Házban
rendezhették meg a csoportos eskütételt.
– A mai esemény méltó jelképe annak, hogy
mi, magyarországi bolgárok új hazára leltünk,
integrálódtunk és szerves részévé váltunk
a magyar társadalomnak úgy, hogy eközben
meg tudtuk őrizni saját nyelvünket, vallásunkat és kultúránkat – emelte ki az elnök.
A beszédek elhangzása után Kállay
Gáborné vezette le az eskütételi ceremóniát.
Az ünnepségen jelen volt többek között
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára, Wetzel Tamás honosításért felelős
miniszteri biztos és Pánczél Károly, az
Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke is.
V. L.
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Sportlegendákat díjaztak
Két ferencvárosi olimpikont ismert el
az önkormányzat június 21-én:
Bálint László kétszeres magyar bajnok,
KEK-döntős, olimpiai ezüstérmes labdarúgó polgármesteri oklevélben, Hesz
Mihály olimpiai, világ- és Európa-bajnok
kajakos pedig Ferencváros Sportjáért
díjban részesült.

A Bakáts téri házasságkötő teremben tartott
eseményen a Fradi számos ifjú versenyzője,
bajnoka is képviselte az egyesületet. Bácskai János köszöntőjében elmondta, a kerület sportdíja
elsősorban a 119 esztendővel ezelőtt született
FTC-ről szól, amely nélkül Ferencváros ma
nem lenne az, ami.
A polgármester elsőként a finom szerelései és
elegáns megjelenése miatt „Bárónak” becézett
Bálint Lászlónak adott át elismerő oklevelet.
A bajnok labdarúgó 11 évesen kezdett el focizni
a Fradiban, karrierje során volt hátvéd, edző és a
válogatott szövetségi kapitánya is. 1967–1979 között három bajnoki
címet és négy kupát nyert a Ferencvárossal, valamint 76 mérkőzésen
szerepelt a magyar válogatottban. Nemzetközi porondon is hódított
a Fradival: a Vásárvárosok Kupájában és a Kupagyőztesek Európa
Kupájában döntőig, az UEFA-kupában elődöntőig, a BEK-ben
nyolcaddöntőig jutott a zöld sasok társaságában. Az 1972-es müncheni olimpián ezüstérmet nyert, ugyanabban az esztendőben tagja
volt az Eb-n 4. helyezett magyar válogatottnak is, míg 1978-ban és
1982-ben világbajnokságon szerepelt a nemzeti gárdával. Összesen
több mint 500 alkalommal viselte a Ferencváros mezét, és 63 gólt
szerzett. Az FTC örökös bajnokát 1975-ben az év labdarúgójának
választották. Azzal, hogy ’79-ben a belga Club Brugge csapatához
szerződött, ő lett az ország első külföldre igazoló futballistája. Belgiumban bajnokságot és szuperkupát nyert, majd játszott a francia
Toulouse és a Grenoble együttesében is.
A Ferencváros Sportjáért díjat idén Hesz Mihály olimpiai bajnok
kajakozó vehette át, aki éppen 50 esztendeje nyerte meg a világ
legértékesebb aranyérmét. Hesz Mihály 1960-ban lett a Váci Hajó
kajakozója, egy év múlva pedig ifi magyar bajnoki címet szerzett. Nagy szorgalmára felfigyelt a válogatott akkori vezetőedzője,
Granek István, aki a fővárosba invitálta, hogy az FTC versenyzője
legyen. Első bajnoki címe után egy esztendővel már a válogatottban
lapátolt, első világbajnokságán rögtön bronzérmet szerzett. Két
olimpián vett részt: 1964-ben második, míg 1968-ban első lett
K-1 1000 méteren. Világ- és Európa-bajnokságokon összesen két
arany-, két ezüst- és hét bronzérmet szerzett. Egyesben, csapatban
és váltóban összesen tizennégyszer lett országos bajnok. 1976ban fejezte be a versenyszerű sportolást, majd a SOTE-n szerzett

Hesz Mihály, Bácskai János és Bálint László
fogorvosi diplomájával a zsebében 1980-ban külföldre távozott.
Jelenleg is Németországban él nyugdíjasként. A háromszoros Év
Kajakozója díjas sportoló köszönőbeszédében elmondta, büszke
rá, hogy legnagyobb eredményeit a Fradi színeiben érte el, ezért
a jövőben támogatná a hazai kajakos közösséget. – Az szeretném,
hogy újra legyen fradis kajakos a magyar élvonalban – jelentette
ki a kitüntetett.					
T. D.

Óriástévé

– Az asszony vetette velem a vb-döntőre, de az
a gyanúm, hogy utána ezen fogjuk nézni a Szulejmánt!

HIRDETMÉNY

Tisztelt Ügyfelek!
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a településképi bejelentési és
kötelezési eljárások lefolytatása 2018. július 1. napjától a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján történik.
A településképi bejelentések személyesen a Lenhossék u. 24–28.
IV. emeletén, a Hatósági Iroda Építésügyi Hatósági Csoportjánál
nyújthatók be ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.00–17.30, szerda: 8.00–16.00, péntek: 8.00–12.00). A településképi bejelentési

és kötelezési eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi
telefonszámokon kérhető: 06/1/215-1077/301, 316, 334, 338,
vagy 351 mellék.
A településképi vélemény iránti kérelmeket továbbra is a Főépítészi Csoportnál (Bakáts tér 14.) lehet benyújtani.
Dr. Dombóvári Csaba jegyző
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Kitüntetett köztisztviselők

A köztisztviselők és közalkalmazottak napja alkalmából adták át Ferencváros Magyary Zoltán-díjait azoknak a dolgozóknak, akik legalább 10 esztendeje kiemelkedő színvonalon végzik munkájukat a Polgármesteri Hivatalban.
Dombóvári Csaba jegyző szerint az elismerés arra is felhívja a figyelmet, hogy az elektronikus ügyintézés világában
sem veszhet ki az emberi tényező a szakmából.
A díj névadója, Magyary Zoltán
a Közigazgatástudományi Intézet alapítója és vezetője, a 20.
századi közigazgatás-tudomány
nemzetközi hírű művelője volt.
A nevével fémjelzett, 2011-ben indult kormányzati fejlesztési program takarékosabb, átláthatóbb,
egyszerűbb közigazgatást tűzött
ki célul. Dombóvári Csaba, Ferencváros jegyzője köszöntőjében
arra figyelmeztetett, bár a szakma
slágertémája az elektronikus ügyintézés, amely valóban az ügyfelek
kényelmét szolgálja, mégis látni
kell, hogy ezáltal a folyamat egyre
személytelenebbé válik. – Holott
a rendszer mögött ott az ember,
a köztisztviselő, a közszolga, aki
képes a másik fél egyéni élethelyzetét megérteni és helyesen megítélni – tette hozzá.
Bácskai János polgármester
az önkormányzati munka fontos
pilléreinek nevezte a köztisztviselőket. Példaként említette, hogy
a hivatal több mint 50 civil szervezettel tart fenn kapcsolatot, ebben pedig jelentős szerepük van

Romhányi Ildikó és Tomasószkiné Kovács Györgyi

a köztisztviselőknek. A beszédek
után Bakos-Kiss Gábor színművész
Gogol revizorjából adott elő egy vidám részletet, majd Bácskai János
és Zombory Miklós alpolgármester
átadta a Magyary Zoltán-díjat Romhányi Ildikónak és Tomasószkiné Kovács Györgyinek.
Romhányi Ildikó 1999-ben revizorként került Ferencvárosba, és
már ekkor kitűnt segítőkészségével, munkabírásával. Egy éven belül
a Pénzügyi Iroda Költségvetési Csoportja feladatainak koordinálásáért
lett felelős, 2013-tól a Pénzügyi Iroda irodavezető-helyettese. Az ös�szes szakterületen jártas, a hibákat
azonnal kiszűri, rendkívül terhelhető,
állítják róla kollégái.
Tomasószkiné Kovács Györgyi 15
esztendeje dolgozik a Polgármesteri
Hivatalban, jelenleg a Humánszolgáltatási Iroda Intézményfelügyeleti Csoportjának vezetője. Munkáját
kitartás, szakmai hozzáértés, gyors
tempó jellemzi. Nagy szerepet vállalt
a Ferencvárosban kiválóan működő
civil pályázati rendszer kialakításában. 			
T. D.

Eltávozott Tavaszy Noémi
Életének 91. esztendejében elhunyt Tavaszy Noémi
grafikus, festő- és iparművész, kerületünk díszpolgára.
Tavaszy Noémi 1927-ben jött világra
a Gát utca 3. szám alatt, amely József
Attila szülőháza is volt. A ferencvárosi
Ranolder Intézetben 1947-ben tanítói oklevelet, 1950-ben pedig rajztanári képesítést szerzett. A katolikus iskola miatt nem
mehetett főiskolára; Bortnyik Sándor festőművész magántanítványa lett. 1951-ben
házasodott össze Tavaszy Sándor író-költő, műfordítóval.
Először gobelin- és lámpaernyő-festéssel foglalkozott, majd szabadfoglalkozású művész lett. Első önálló tárlatát
1967-ben rendezték, amit mintegy 350
további követett. 1968-tól rendszeresen
állított ki külföldön is, műveivel többségében magán- és közgyűjteményekben lehet
találkozni szerte a világban, de például
a Magyar Nemzeti Galériában és a Petőfi

Irodalmi Múzeumban is fellelhetők.
Munkássága a népi
hagyományokra
épült, jellegzetes
hazai és külföldi
tájakat, embereket,
zenei, irodalmi, történelmi és építészeti emlékeket ábrázolt
leginkább olajpasztellel és linómetszeten.
A Bibliához hetven linómetszetet készített.
Pályája során számtalan kitüntetésben
részesült: 1994-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend kiskeresztjét érdemelte ki,
Ferencváros 1997-ben ítélte neki a díszpolgári címet.
Kállay Gáborné, Ferencváros alpolgármestere 2016-ban a Mester utcai Pincegalériában nyitotta meg a művésznő kiállí-

tását, akit így méltatott: „Azon művészek
egyike, akik a nehéz megpróbáltatások,
a szenvedésekkel teli élet ellenére is meg
tudták őrizni az élet szépségébe, sokszínűségébe, a szeretet erejébe vetett hitüket.
Jó rátekinteni a magyar motívumokban
tobzódó, színes képekre, s jó rátekinteni
Tavaszy Noémi mindig mosolygó arcára,
mintha csak azt üzenné nekünk: neki sikerült megteremteni a József Attila által oly
nagyon vágyott kinti és benti harmóniát”.

6

FERENCVÁROS

ESÉLYEGYENLŐSÉG

Zene és tánc
az esélyegyenlőség jegyében

Ismét a Ferencvárosi Művelődési Központ (FMK) adott otthont június 30-án a ferencvárosi roma kisebbség bemutatkozásának, immár tizenötödik alkalommal.
A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: ezek a közösségépítő rendezvények nem
csupán arra szolgálnak, hogy „jól érezzék magukat”, hanem arra is,
hogy ápolják hagyományaikat, a cigány kultúra értékeit, és ezt be is
mutassák a többségi társadalomnak. Tar József örömmel tapasztalta,
hogy egyre több nem roma család is kilátogat a fesztiválra.
Az FMK kertjében színes programok várták az érdeklődőket:
a színpadon kerületi gyerekek hagyományőrző roma táncokat roptak,
bemutatta hangszeres tudását a Ferencvárosi Népi Zenekar, valamint fellépett Lakatos Claudia és Báró. A szélesebb körben ismert
roma előadókat a Gipsy Night Trió, Nyári Kálmán, a Parno Graszt
együttes és a legújabb felfedezett, G. w. M. képviselte.
A kísérőprogramok között „Esélysziget”, pingpong, csocsó, csillámtetoválás, lufihajtogatás csábította a résztvevőket. Nem maradhatott el a hagyományos lecsófőző verseny sem, az öt induló csapat
saját, egyéni ízvilágát vitte bele az általa készített egytálételbe. Az
elkészült finomságokat a rendezvény során kiosztottak a közönségnek. A XV. Roma Kulturális Fesztivál az Emberi Erőforrások
Minisztériumának támogatásával valósult meg.
(forrás: ferencvaros.hu)

Egy boldog csapat Fradi-mezben
Vadonatúj Fradi-mezeket kapott tizenkét ferencvárosi futballkedvelő fiatal és két kísérőjük az FTC-től. A hír önmagában is említésre méltó, annak fényében pedig különösen az, hogy milyen drámai történet előzte meg a múzeum- és
stadionlátogatással összekötött, örömteli eseményt.
Az önkormányzat támogatásával
három esztendeje működik a Haller
utcában a helyi fiatalok számára
különféle programokat szervező
H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi
Tér. Az intézmény egyik kiemelten
kezelt területe a sport, azon belül is
a labdarúgás. Az évek alatt összeverbuválódott ferencvárosi csapat
több hasonló ifjúsági iroda által
rendezett tornán mérkőzött már
meg más együttesekkel.
A H52 jó részt roma fiatalokból
álló gárdája tavaly októberben
a IV. kerületiek tornáján szerepelt. A srácokat a Ferencváros
azzal támogatta, hogy hivatalos, de az NB
I-es csapat által már nem használt mezeket
ajándékozott nekik, amelyeket ők minden
meccsükön büszkén viseltek. Újpesten azonban megjelent néhány símaszkos lila-fehér
ultra, és a trikókat követelték a IX. kerületi
játékosoktól, akik között tízéves gyerek is
volt. A csapat kísérői jobbnak látták, ha – az
erőszak elkerülése érdekében – odaadják
a mezeket, ám a fiatalokat nagyon megviselték a történtek.

Bázsa-Mosó László, a H52 szakmai programfelelőse minderről tájékoztatta az önkormányzatot, amely a Fradihoz fordult,
kérve, hogy ismét segítsenek mezekkel. A
klub vezetői úgy döntöttek, hogy a srácok
vadonatúj, a saját nevükkel feliratozott, számozott sporttrikókat kapjanak.
A tiszta zöld mezeket június 21-én, a Fradi
Shopban Csonka András, az FTC labdarúgója és Tobak Csaba, a Fradi Múzeum vezetője
adta át a H52 játékosainak és kísérőiknek:

Bázsa-Mosó Lászlónak, valamint
Schol Lajos edzőnek. – Eleinte sokan nem is hitték el, hogy tényleg
valódi, új, Fradi-címeres trikókat
kapnak, ám amikor megtudták
a mezátadás időpontját, többen szabadságot kértek a munkahelyükön,
hogy személyesen vehessék át az
ajándékot – mesélte lapunknak Bázsa-Mosó László.
– Olyan ez a társaság, mint egy
nagy család; mintegy harmincan
járnak hozzánk, különböző korosztályokból – magyarázta Schol
Lajos. – Ezeknek a fiataloknak rengeteget jelent a sport, a futball, és
hogy értelmes dolgokkal, nem csavargással
töltik az idejüket. Az évek során néhány
ügyesebb fiú már kisebb egyesületekbe is
elkerült – tette hozzá.
A Fradi-mezes gárda ezután Tobak Csaba
tárlatvezetésével megtekintette a múzeumot,
majd következett a nagy pillanat: bemehettek a pályára, ahol rengeteg fotó készült,
és azt is kipróbálhatták, milyen a kispadon
helyet foglalni.
M. S.

KIKAPCSOLÓ
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A „Ki nevet a végén?” túl is van élet

Gondolták volna, hogy miközben nem lehet minket levakarni a számítógépek, telefonok és egyéb kütyük képernyőiről,
a hagyományos társasjáték az aranykorát éli? Pedig Győri Zoltán társasjátékos blogger szerint a virtuálisan függő
társadalom bajára megvan az ellenszer: a kézzel fogható és személyes együttlétre épülő játékok. A Mester utcai Mester
Galéria és Közösségi Tér (MeGKöT) idén indította útjára JátékTér nevű társasjátékklubját, ahol kicsiktől a nagyokig,
mindenki megtapasztalhatja, mire tanít és mekkora élményt ad az analóg társasozás.
– Amikor ma a videojátékgyártók döbbenetes látványvilágú virtuális izgalmakat
tárnak elénk, kit érdekel a Gazdálkodj
okosan? – szegeztem a nem túl udvarias
kérdést a „Mit játsszunk?” blogot vezető
Győri Zoltánnak, aki egy cseppet sem jött
zavarba. Szerinte csupán meg kell néznem
az eladási számokat, a Budapesten is sorra
alakuló játékklubokat, valamint a témába
vágó oldalak látogatottságát, és eloszlanak
a kétségeim. Másrészt az említett
generációs kedvenc óta rengeteg
kreatív és izgalmas társasjáték jelent meg. A helyzet tehát jelenleg
úgy fest, hogy a mindenkit bekebelező online világ dominanciája
furcsa módon erősíti a társasjáték iránti igényt. Elidegenedett
társadalmunkban ugyanis egyre
nő annak értéke, hogy nem egy
közvetítő eszközön keresztül kerülünk egymással kontaktusba,
hanem szemtől szemben játszunk
embertársainkkal.
A társasjátékipar ugyanakkor nagyon is halad a korral. Egymás
után jelennek meg az egyre izgalmasabb
szellemi kihívások elé állító, vagy éppen fergeteges szórakozást kínáló játékok. Választhatunk mobilapplikációt használó, egyedül
játszható, vagy akár 18 fős társasjátékot is.
A játék típusát tekintve pedig megszámlálhatatlan az irányvonal. Zoli kedvence
a kooperatív, tehát az együttműködésen alapuló játék, melyben nem egymás ellen, hanem együtt játszanak a résztvevők, hogy magát a játékot győzzék le. – Mondanom sem

kell, milyen jól fejleszti ez azokat a képességeket, melyek az életben való helytálláshoz
szükségesek – jegyezte meg a játékmester.
Hiszen a világ megmentése, egy pusztító
vírus megfékezése vagy egy szigetről való
kijutás csak úgy lehetséges, ha jól tudunk
együttműködni. A társasjátékvilág egyik legmodernebb irányzata az egyszer játszható
fajta, amelyben súlyos, végleges döntéseket
kell hoznunk, és amelyben a játszma akár

reggeltől estig eltarthat. Népszerűek még
a stratégiai és taktikai tudást fejlesztő (pl.
Rizikó), az asszociatív (pl. Fedőnevek), illetve az alkalomra szóló (randevús, nőnapos,
nagymamás) társasjátékok is.
Kérdésemre, hogy még egy kütyükön
nevelkedett tinédzsert is le lehet-e ültetni
társasozni, Zoltán határozott igennel válaszol. Az eleinte idegenkedő fiatalok könnyen
beleszeretnek a házibulikra kalibrált, vicces
szituációk sorát tartogató partijátékokba,

hiszen számos társas pont az ő korosztályukat szólítja meg: segítenek megismerni
önmagukat és egymást, valamint megtanulnak sikeresen kommunikálni, ami a blogger
szerint a mai generáció egyik legnagyobb
kihívása.
A játékmester úgy véli, a társasjátékban az
a legjobb, hogy nem mindennapi helyzetbe hozza a használóját, kizökkentve ezzel
komfortzónájából. – Nemegyszer láttam
felnőtteket kivörösödött arccal,
magukról megfeledkezve licitálni egy aukciós játékon, mert korábban még sosem volt ilyenben
részük – magyarázta.
A társast újrafelfedező rajongók
pedig nem győzik hangsúlyozni a
fejlesztő hatásokat: a flow-élmény
és a kikapcsolódás mellett megtanulható a fegyelem, a szabályok
betartása, a kudarc-siker megélése, egyes pszichológiai játékok
(pl. Identity) pedig érzelmi intelligenciát, önismeretet fejlesztenek.
A Mester Galéria JátékTér klubjában Zoltán profi játékmesteri
segédletével a modern társasjátékok szinte
mindegyikét ki lehet próbálni. A havonta
egyszer, szerdán jelentkező klubfoglalkozásra elsősorban diákokat várnak, de felnőtteket
is örömmel fogadnak. A nyári szünetben már
csak július közepén tartanak játékdélutánt,
de aki nem bírná ki a szeptemberi újrakezdésig, ellátogathat a „Mit játsszunk?” blogra,
ahol játékbemutatókon, témakibeszéléseken
és értékeléseken keresztül ismerkedhet meg
a legjobb játékokkal. 		
T. D.

TÁJÉKOZTATÓ: IGAZGATÁSI SZÜNET
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
Ferencváros Önkormányzatának képviselő-testülete
2018. augusztus 6. napjától 2018.
augusztus 17. napjáig igazgatási szünetet
rendelt el.
Az igazgatási szünet alatt – a halaszthatatlan ügyek intézésére a zavartalan ügymenet biztosítása érdekében szervezett alábbi
ügyeleti feladatellátáson túl – a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadás nincs.
Ügyeleti ügyfélfogadási rend 2018.
augusztus 6-ától 17-éig:

Közszolgáltatási Iroda
Anyakönyvi Csoport (Bakáts tér 1.)
• Kedd: 8.00–14.00
• Szerda: 8.00–14.00
Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport
(Bakáts tér 14.)
• Kedd: 8.00–14.00
• Szerda: 8.00–14.00
Postai Kirendeltségek
(Bakáts tér 14., Gyáli út 17–19.)
• Kedd: 8.00–13.30
• Szerda: 8.00–13.30

Humánszolgáltatási Iroda
(Lenhossék u. 24–28.)

Rendszeres Ellátási Csoport és Eseti
Támogatási Csoport
• Kedd: 8.00–14.00
• Szerda: 8.00–14.00

Adóiroda (Bakáts u. 8.)
•
•

Kedd: 8.00–14.00
Szerda: 8.00–14.00

Tekintettel arra, hogy az ügyfélfogadás
ezen szervezeti egységeknél ügyeleti létszámmal történik, az esetleges várakozásért Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét és
megértését kérem!
Köszönettel: Dr. Dombóvári Csaba jegyző
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Gera Zoli
visszavonult

Bekövetkezett az, amit egy ideje már mindenki sejtett:
Gera Zoltán bejelentette, befejezi labdarúgó-pályafutását. Távozásával az utolsó olyan magyar futballista
lépett le a gyepről, akit nemzetközi szinten is sokra
tartottak.

Gólkirály és válogatottak
a Fradiban
Az utóbbi években egyre jobban sikerülnek a Ferencváros
labdarúgócsapatának igazolásai, igaz, ebből következően
a legjobbak általában nem maradnak sokáig az Üllői úton.
Idén nyáron az első nemzetközi kupamérkőzésig hét új
játékos szerződött a Fradihoz.
Az egy hónappal ezelőtti lapzártakor még csak a Balmazújvárosból
érkezett Sigér Dávid szerződtetése volt biztos, ám azóta felgyorsultak az események. Időrendi sorrendben először az argentin Matías
Ezequiel Rodriguez igazolt az Üllői útra. A 25 esztendős támadó
középpályás nevelőegyesületét, az élvonalban játszó Chacarita
Juniorst hagyta el a Fradi kedvéért. A ghánai Abraham Frimpong
volt a következő új szerzemény, a 25 éves védő a szerb Crvena
Zvezda gárdájától jött a zöld-fehérekhez.
Sporttörténelmi nap volt június 26.: ekkor írta alá kontraktusát a
Ferencvároshoz Kjartan Finnbogason, ezzel a 32 esztendős csatár
lett a klub első izlandi játékosa. A 11-szeres válogatott támadó a
legutóbbi négy évben a dán AC Horsens csapatában futballozott,
az utolsó kettőben ő volt a sárga-feketék csapatkapitánya.
Már a szezon végén rebesgették, hogy az NB I gólkirálya, az év
játékosa, Davide Lanzafame a Honvédtól a Fradiba igazol. A Juventusban nevelkedett, egykor U21-es válogatott, immár 31 éves
támadó több élvonalbeli olasz klubban is megfordult, a Honvédban
kétszer szerepelt. A csatárt meglepte az FTC megkeresése, ám
ezentúl is azt akarja, mint eddig: mindenáron győzni.
Marcel Heister a Beitar Jeruzsálemtől érkezett. A 26 esztendős
balhátvéd német–horvát kettős állampolgár, Németországban nőtt
fel, majd két gárdában is játszott a horvát élvonalban, 2016-tól
Izraelben futballozott. Az ukrán Ivan Petrjak a Sahtar Donecktől
érkezett kölcsönbe. A 24 éves középpályás eddig négyszer szerepelt
hazája válogatottjában, bajnok és kupagyőztes, a Zorja Luhanszkkal játszott az Európa-ligában, a Sahtarral pedig néhány percet a
BL-ben is.
A korábbi külföldi játékosok közül Paintsil, Pedroso és Sternberg
már távozott, ám az MLSZ által bevezetett légióskeret (10 fő)
tartásához másoknak is menniük kell, akár végleg, akár kölcsönbe.
(MS)

Az elmúlt két évtized legnépszerűbb ferencvárosi labdarúgója
akasztotta szögre a stoplis cipőt. Gera Zoltán, vagy ahogy
itthon becézték, Gerzson pályafutását, élettörténetét a teljes
sportrovatban is nehéz lenne összefoglalni. Kalandos, züllött
esztendők után a vallás térítette jó útra, ismét elkezdett focizni,
18 évesen már az NB II-ben játszott, és elég volt egy jó tavaszi
szezon az élvonalban a Pécsi MFC színeiben, hogy 2000 nyarán
szerződtesse a Ferencváros. Itt hamar megszerették a szurkolók,
2002-ben a válogatottban is bemutatkozhatott.
Két évvel később leigazolta az angol Premier League újonca,
a West Bromwich Albion, majd négy szezon után a Fulhamhez
került. A londoni csapatban nagy szerepet játszott abban, hogy
a gárda bejutott az Európa-liga döntőjébe, ahol csak a hosszabbításban maradt alul az Atlético Madriddal szemben. Három
évadot követően visszatért a birminghamiekhez. Angliában a
sajtó „Magical Magyarnak” nevezte, egykori klubjaiban ma is
nagy tisztelet övezi.
Tíz esztendő légióskodás után, 2014-ben igazolt vissza
a Fradihoz, és az új stadionban, a Chelsea elleni pályaavatón
ő lőtte az első ferencvárosi gólt. Tudásával, mentalitásával
kiemelkedett a gárdából; 38. születésnapját mesterhármassal
ünnepelte. Tavaly július végén súlyos sérülést szenvedett, azóta
nem szerepelt a zöld-fehér együttesben.
A válogatottban 97 alkalommal lépett pályára. Számos nagy
meccse közül kiemelkedik a 2016-os Európa-bajnokság Portugália elleni találkozó, az ott szerzett találatát a torna legszebb
góljának választották. Egyedi gólörömét – kézen átfordulásból
egy szaltó – Európa-szerte ismerik. Az idei világbajnokságon az
M4 Sport szakértője volt, az angol–belga mérkőzés alatt jelentette be visszavonulását. Gera Zoltán – ahogy sokan mondják:
az utolsó igazi fradista – marad a Ferencvárosban, a szakmai
stáb munkájában vesz részt.			
M. S.

Kjartan Finnbogason

Davide Lanzafame

SPORT
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Tovább erősödtek a kézisek
A Ferencváros férfi kézilabdacsapatánál nagy változások
történtek a bennmaradás kiharcolása után. Tizenegyen
távoztak, illetve volt, aki visszavonult, és tíz új játékos
érkezett a Népligetbe.
Előző számunkban említettük, hogy Schuch Timuzsin, Szakály
Benedek, Debreczeni Dávid, Kovacsics Péter és Teimuraz Orzsonokidze a Fradiban folytatja pályafutását. Azóta tovább erősödött
Horváth Attila együttesének kerete.
A sokszoros montenegrói válogatott kapus, Rade Mijatovics neve
jól ismert a sportág híveinek körében. A 37 éves klasszis a fehérorosz Meskov Breszt gárdájától igazolt Budapestre, itt és más
csapatoknál öt évadban védett a Bajnokok Ligájában. Ancsin Gábor
személyében szó szerint egy nagyágyút láthat majd a közönség
zöld-fehérben. A 27 esztendős, több mint kétméteres jobbátlövő
bombaerős lövéseiről híres, közel százszor szerepelt eddig a magyar
válogatottban. Kézilabdázott Németországban is, itthon pedig a

Berekméri aranya
Harmincnégy évvel ezelőtt Szombathelyen rendezték meg az
első magyarországi triatlonversenyt. A Vasi Vasember hamar fogalommá vált, a viadal azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
Az idei megmérettetésen, amely egyben rövid távú országos
bajnokság volt, rajthoz álltak a Ferencváros triatlonistái is.
A legjobb eredményt Berekméri Levente érte el. A 21 esztendős
sportoló abszolút első lett, azaz valamennyi kategóriát számítva
is a leggyorsabban teljesítette a távot. Az 1500 méteres úszás
után ötödikként jött ki a vízből, a 38 km-es kerékpározást
követően viszont már az élen haladt. A 10 km-es futás során
megközelíteni sem tudták, így végül 2:13 perces előnnyel ért
célba. Rottek Máté is jól szerepelt, ő az abszolút sorrendben hetedikként végzett. A hölgyeknél Hajnal Adrien a 7., Tomaschof
Kata a 10. helyen ért célba.
(ms)

Döntetlen a rajton
Több mint 17 ezren foglaltak helyet az Üllői úti stadion lelátóján a
Ferencváros első idei Európa-liga-mérkőzésén a Maccabi Tel-Aviv
ellen. A zöld-fehérek hat légióssal álltak fel, köztük három új szerzeménnyel: a védelemben Frimpong, a középpályán Finnbogason,
elöl pedig Lanzafame kapott lehetőséget.
Az első percek után egyre inkább a BL és az EL főtábláján is
megfordult izraeli együttes irányította a játékot. A szünetig egyik
kapu előtt sem alakult ki komolyabb helyzet. Fordulás után először
a Maccabi lőhetett volna gólt, ám a labda elkerülte Dibusz kapuját.
A 61. percben Varga Roland szabadrúgása után röviden tisztáztak
a vendégek, Sztefan Szpirovszki 15 méterről kapura lőtt, a labda
megpattant az egyik védő vállán, és a bal sarokba vágódott. Tíz
perccel később Lanzafame megsérült, őt Leandro, Vargát pedig az
ukrán Petrjak váltotta, a hajrára Finnbogason helyére Böde Dániel
állt be. Már-már úgy tűnt, a négy magyar kupacsapat közül egyedül
a Fradi kezdi győzelemmel a selejtezőt, azonban a 91. percben Atar
24 méteres lövése megpattant Blazic vállán, és a labda Dibuszt
becsapva a bal sarokban kötött ki. A visszavágót július 19-én este
játsszák Netanyában.
(m)

Ancsin Gábor
Szeged és a Veszprém játékosa volt, utóbbitól érkezett kölcsönbe a
Ferencvároshoz. Rajtuk kívül az FTC-be szerződött három ifjúsági
válogatott tehetség: a kapus Merkovszki Pál, a balszélső Holdosi
Bence és az irányító Musztács Dániel.		
(m)

Jeges változások
Az utóbbi hónapokban nagyjából kialakult az a keret,
amellyel a Ferencváros jégkorongcsapata nekivág majd
az új évadnak, hogy mind a bajnokságban, mind
a nemzetközi porondon helyt tudjon állni.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, új vezetőedzővel készülnek a Ferencváros hokisai a 2018/19-es szezonra. Az egykori
FTC-játékos, Fodor Szabolcs megújult szellemű együttest szeretne
felépíteni, ennek megfelelően alaposan átalakult a zöld-fehérek
kerete.
A legegyszerűbb azokat felsorolni, akik maradtak: Hardi Richárd,
Jászai Dávid, Pleszkán József, Rafaj Attila, Roczanov Dezső és Tóth
Renátó továbbra is Fradi-mezben korcsolyázik majd. Különböző
okok miatt nem tagja már az egyesületnek Juhamatti Hietamaki,
Henrich Jaborník, Kovács Viktor László, Németh Attila, Nick Owen,
Sevela Peter, Preston Shupe, Jereme Tendler és Joni Tuominen.
Július közepéig Kiss Áron erőnléti edzőn kívül tizennégy új játékost igazolt a Ferencváros. Az érkezők névsora (zárójelben a
posztjuk, előző klubjuk és nemzetiségük): Arany Gergely (kapus,
MAC Budapest); Boros Dániel (védő, MAC Budapest, U20); Dósa
Krisztián (védő, Újpesti TE); Leo és Myles Fitzgerald (támadók,
Bemidji State University, amerikaiak); Lauri Kärmeniemi (védő,
Amiens, finn); Pavuk Attila (támadó, DVTK Jegesmedvék); Anssi
Rantanen (védő, DVTK Jegesmedvék, finn); Sarcia Antonino (védő,
MAC Budapest, U20); Brett Switzer (támadó, Nice, kanadai); Tóth
Adrián (támadó, DVTK Jegesmedvék); Tóth Gergő (támadó, DVTK
Jegesmedvék); Tóth Richárd (támadó, MAC Budapest); Braden
Walls (támadó, ASC Corona Brassó, kanadai).
Tizennégy év után
a Fradi ismét elindul
egy, a hazai pontvadászaton kívüli
nemzetközi sorozatban. A zöld-fehérek a
Visegrád-kupában az
Újpest és a Dunaújváros mellett három
szlovákiai gárdával
játszanak majd augusztus végétől.
(ms)
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Helytörténeti
kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre elküldő
megfejtőink között Ferencváros-ajándékcsomagot sorsolunk ki.

1. Kerületünkben működik
az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ostyaellátója, ahol
évtizedek óta sütik a misék egyik
fontos kellékét. Melyik utcában?
A) Biblia köz
B) Haller utca
C) Tagló utca

2. Hol áll a Wittenstein Adolf
hal- és rákkereskedő által építtetett, úgynevezett Halpalota?
A) Csarnok tér 12.
B) Erkel utca 3.
C) Mester utca 29.

3. Ki volt a Halpalota homlokzatán látható fésűkagylókat,
csikóhalakat, rákokat,
illetve halászokat, halárusokat
ábrázoló domborművek alkotója?

KÖZÖSSÉG

Elismerés az egészségügyi
dolgozók áldozatos munkájáért
Az önkormányzat és a fenntartásában működő Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
(FESZ) Kft. közös Semmelweis-napi ünnepségén adták át a „Pro Sanitate Ferencváros”
díjakat, amelyek a kerület egészségügyi ellátása érdekében – legalább 10 éven át – kifejtett
kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenységért adományozhatók. Az elismerést
idén Potoczky Jenőné asszisztens és Zegnál Mária háziorvos vehette át. A díjátadón
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerő okleveleit Windt Erika, a IX.
kerületi szervezet elnöke adta át Mészáros Krisztinának és Dimiter Sztanevnénak.
A Toronyház utcai Közösségi Házban július 4-én tartott eseményen elsőként Zombory
Miklós mondott köszönetet Ferencváros Önkormányzata és lakosai nevében az egészségügyben tevékenykedőknek, nap mint nap végzett áldozatos munkájukért. Az alpolgármester
közölte, 2018 kiemelt esztendő a kerület egészségügyi ellátása szempontjából, ugyanis
több olyan nagy volumenű beruházás is megvalósulhat, amely évek óta előkészítés alatt áll.
Ilyen például a Mester utcai Szakrendelő teljes körű energetikai korszerűsítése, valamint a
radiológiai szakrendelés digitális röntgenberendezésének beszerzése, melynek köszönhetően
ősztől a FESZ-ben is a kor kívánalmainak megfelelő műszerrel készülhetnek el a felvételek.
Zombory Miklós örvendetesnek tartja, hogy a szakrendelő Semmelweis-nap alkalmából
jutalomban tudta részesíteni dolgozóit, majd kiemelte azt a kormányzati intézkedéssorozatot, ami által valamennyi egészségügyi munkakörben évek óta emelkednek a munkabérek.
Végezetül biztosította a jelenlévőket, hogy az önkormányzat a továbbiakban is mindent
megtesz az egészségügy anyagi és erkölcsi támogatása érdekében.
Kovács József, a FESZ Kft. igazgatójának köszöntője után Zombory Miklós átadta
a kitüntetéseket a díjazottaknak. 				
(forrás: ferencvaros.hu)

A) Fadrusz János
B) Izsó Miklós
C) Stróbl Alajos

4. Kinek a nevét viselte az FTC
Üllői úti stadionja 2007 és 2013
között?
A) Albert Flórián
B) Schlosser Imre
C) Springer Ferenc

5. Ki volt a kerületben 1890ben alapított Pasteur Intézet
vezetője, akinek nevét ma is egy
ferencvárosi utca viseli?
A) Aszódi János
B) Hőgyes Endre
C) Pápay István

6. Hol található ma az egykor
a Kálvin teret díszítő, Ybl
Miklós tervezte Danubius-kút?
A) Budapest, Erzsébet tér
B) Királyhelmec, Fő tér
C) Szeged, Széchenyi tér

Előző lapszámunk nyertese: Nemes-Nagy Tibor.
Gratulálunk! Jutalma átvételével kapcsolatban e-mailben értesítjük. A helyes megfejtés:
1 – A, 2 – B, 3 – C, 4 – B, 5 – B, 6 – A.

Potoczky Jenőné
1960 óta szolgálja lelkiismeretesen az orvosokat, kollégákat és betegeket mint műtős
asszisztens, andrológiai szakasszisztens, műtővezető. Az elmúlt 57 esztendő alatt
számos beavatkozásnál asszisztált. 2001 óta dolgozik a Mester utcai szakrendelőben,
először az urológián és andrológián szakasszisztensként, majd az azóta kialakított
egynapos sebészeten műtős asszisztensként. Az intézetben 2007 óta közel 5600
operáció stabil hátterét biztosította szaktudásával.

Dr. Zegnál Mária
Általános orvosi diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte. 1979
óta biztosítja a körzetéhez tartozó lakosság háziorvosi ellátását a Drégely utca 19.
szám alatti rendelőben. Munkáját nagy szakmai tudással, pontossággal, empátiával,
segítőkészséggel végzi. Figyelemmel kíséri a szakmai változásokat, irányelveket,
rendelőjének eszköz- és műszerparkját folyamatosan fejleszti. Betegei állapotát folyamatosan nyomon követi, kiváló szakmai és emberi kapcsolatokat ápol kollégáival
és páciensei hozzátartozóival is.

PROGRAMAJÁNLÓ
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A zene összeköt
Neves német zenei együttes, a CoroPiccolo Karlsruhe ad koncertet
augusztus 3-án, pénteken 18 órakor a Kálvin téri református templomban. A Goethe-Institut támogatásával megvalósuló, ingyenesen
látogatható hangversenyen J. S. Bach, J. Brahms, A. Bruckner,
Orbán György, Liszt Ferenc és L. Rajter kórusművei mellett
egy igazi csemege: Anna Thorvaldsdottir ősi izlandi dallamra

komponált szerzeménye is hallható lesz. Továbbá kortárs magyar szerzők: Barabás Árpád, Gárdonyi Zsolt, valamint Horváth
Márton Levente orgonaművei is megszólalnak Bódiss Tamás, a
templom orgonistájának előadásában. A kórust Christian-Markus
Raiser vezényli.

Laki Krisztina tanítványainak gálakoncertje
Laki Krisztina operaénekes mesterkurzusának zárásaként rendezik
meg tanítványai gálakoncertjét az Ádám Jenő Zeneiskola dísztermében (Köztelek utca 8.) július 20-án, pénteken 18 órai kezdettel.
Műsoron áriák és dalok klasszikus remekművekből. Kísér Mezei
Pál zongoraművész.
A belépés ingyenes!

„A mai idők legjobb énekpedagógusának számít” – írta Laki Krisztináról a Musikzeitschrift bécsi zenei folyóirat 2010 januárjában.
A világhírű operaénekesnő, a brémai egyetem professzorának
tanítványai befutott szólisták, neves operaházak tagjai, világszerte
elismert koncert- és dalénekesek, úgy mint a Virtuózok 2017. évi
győztese, Kristóf Réka.

Idősügyi programajánló
Nyári természetjáró
és városnéző túráink
Felfedezzük Szolnok
érdekességeit
Július 19.
(csütörtök) 8.45 óra
Találkozó: Kőbánya-Kispest
vasútállomás, pénztár
Városligeti séta I.
és múzeum
Augusztus 4.
(szombat) 10.00 óra
Találkozó: az 1-es metró
(kis földalatti) Bajza utcai
kijárójánál
Séta Kecskeméten az Arborétumban és a belvárosban
Augusztus 16.
(csütörtök) 9.00 óra
Találkozó: Kőbánya-Kispest
vasútállomás, pénztár
(Az idegenvezetés és a belépők a 60 év feletti kerületi
lakosoknak ingyenesek, az
utazási és étkezési költségek
a résztvevőket terhelik.)
További információ:
Kiss Ádám: 06/70/212-1288.
Ősszel induló idősügyi
tanfolyamok
2018 őszétől új, díjmentes
nyelvi, számítógép-kezelői és
mobileszköz-használati tanfolyamok indulnak, melyekre
a korlátozott létszámra való

tekintettel előzetes regisztráció szükséges. Kérjük, hogy
részvételi szándékukat jelezzék az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen vagy
a 06/1/215-1077/392-es telefonszámon. A regisztrációkat
beérkezési sorrendben, az
egyes csoportok létszámának
betöltéséig tudjuk fogadni, de
legkésőbb 2018. augusztus
27-éig.
A hatékony kapcsolattartás
és a sikeres regisztráció
érdekében jelentkezése során
kérjük, adja meg a következő adatokat: jelentkező
neve, lakcíme, telefonszáma,
születési éve és (amennyiben
van) e-mail címe. Kizárólag
a kért adatokkal beküldött
jelentkezéseket áll módunkban elfogadni!
Egyes nyelvi és számítógépes
foglalkozások időpontjait
szeptemberben pontosítjuk.
Angol és német nyelvi
tanfolyamok
Valamennyi kurzus esetében:
A tanfolyam kezdete:
2018. szeptember eleje
A tanfolyam vége:
2019. május vége
Kezdő angolnyelvtanfolyam
(József Attila-lakótelepi

Közösségi Ház):
hétfőnként 11.00 óra
Haladó angolnyelvtanfolyam
(József Attila-lakótelepi
Közösségi Ház):
csütörtökönként 11.00 óra
Kezdő angolnyelvtanfolyam
(Borostyán Idősek Klubja):
hétfőnként 14.00 óra
Középhaladó angolnyelv-tanfolyam
(Borostyán Idősek Klubja):
hétfőnként 15.00 óra
Haladó angolnyelv-tanfolyam
(FMK): csütörtökönként
14.00 óra
Középhaladó németnyelv-tanfolyam
(FMK): a foglalkozások
időpontjait szeptemberben
pontosítjuk.
Általános számítógép-,
laptop- és mobileszköz-használati
tanfolyamok
Valamennyi kurzus esetében:
A tanfolyam kezdete:
2018. október eleje
A tanfolyam vége:
2019. április vége

Általános számítógép-kezelői
és laptophasználati
tanfolyam
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
(Lónyay u. 4/C–8.):
szerdánként 13.30 órától
Mobileszköz-használati
tanfolyam:
szerdánként 14.30 órától
Ericsson számítógépkezelői haladó
tanfolyam
A foglalkozások időpontjai
később pontosítjuk.
Weöres Sándor Iskola
(Toronyház u. 21.)
Általános számítógép-kezelői tanfolyam
A foglalkozások időpontjai
később pontosítjuk.
Mobileszköz-használati
tanfolyam
A foglalkozások időpontjai
később pontosítjuk.
Ferencvárosi Sport Iskola
(Telepy u. 17., bejárat
a Tűzoltó utca felől)
Számítógép-kezelői
kezdő tanfolyam
A foglalkozások időpontjai
később pontosítjuk.
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Séta, babzsák és József Attila

Költőpárbajjal, helytörténeti sétákkal, tárlatvezetéssel, koncertekkel és József Attila-maratonnal ünnepelte Ferencváros
a Múzeumok Éjszakáját június 23-án. A több helyszínen zajló programkavalkádban a Gát utcai József Attila Emlékhely kapta a főszerepet. A különleges esernyőinstallációval díszített, babzsák fotelekkel komfortosított intézményben
Jordán Tamás és Vecsei H. Miklós idézte meg a poéta szellemét.

Az egész napos múzeumünnep gyerekfoglalkozással indult József Attila szülőházában,
ahol az apróságok régi idők játékait próbálhatták ki, sőt, a gyermekversek szereplőinek
karakterét is arcukra festethették. Mivel Ferencváros Helytörténeti Napja egybeesett a
Múzeumok Éjszakájával, Gönczi Ambrus, a
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője három
tematikus sétát indított a Ferenc térről. Az
eseményen köszöntőt mondó Kállay Gáborné alpolgármester szerint büszkeségre
ad okot, hogy az irodalomtörténeti sétán
olyan költő- és írófenoménok lakhelyeit,
illetve kedvelt vendéglátóhelyeit mutatták
be a közönségnek, mint Arany János, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Mikszáth
Kálmán, Krúdy Gyula vagy Molnár Ferenc.
Egy másik séta Belső-Ferencváros épített
örökségét ismertette, a harmadik pedig József Attila életének fontos helyszíneit járta
körbe. Utóbbihoz mobilapplikációs séta is
tartozik, melyhez nemrég angol nyelvű változat is készült. Eközben a Mester Galériában filmvetítéseket tartottak, és a produkciók
inspirálta téglafestésre hívták az érdeklődőket. A nagy költő szelleme a képzőművészeket is megihlette: a Gát utcában mutatták be
a Költészet napi versillusztrációs pályázat
gyermekrajzait, a Jaschik Álmos Művészeti
Szakgimnázium akciószobrászai pedig élőben, az udvaron formázták meg József Attila
papírmasé portréját.
Sokan voltak kíváncsiak a József Attila
Emlékhely rendhagyó tárlatvezetésére,
melynek résztvevőit H. Bagó Ilona, a kiállítás kurátora és Jordán Tamás Kossuth-díjas

színművész kalauzolta végig. A muzeológus
a 2015-ben megújult és az „Év kiállítása” címet is elnyerő emlékhely történetéről árult el
izgalmas kulisszatitkokat. A Petőfi Irodalmi
Múzeum munkatársa megrázó élményként
tekint vissza a Gát utcai ház felújításának
kezdetére. – Amikor az újságok megírták,
hogy porig rombolják József Attila szülőhelyét, ijedten rohantam a helyszínre, amely
valóban úgy tűnt, mintha bombatámadás érte
volna – idézte fel emlékeit H. Bagó Ilona,
aki ma már tudja, hogy az épület néhány
éve még az összedőlés szélén állt, így jelentős visszabontása elkerülhetetlen volt.
A rekonstrukciót megrendelő önkormányzat azonban mindent megtett az eredetiség
megőrzéséért: régi téglákat építettek vissza
a falakba, és helyére került egy-egy régi
ajtó, ablak is. – A hely autentikusságát nem
a tégla és a cserép adja, hanem az épület
szelleme és a méltó emlékezés. József Attila
valószínűleg örülne, ha látná, hogy szülőhelyén szociális bérlakások épültek, melyek
rászorulók életét teszik könnyebbé – jelentette ki a kurátor.
Jordán Tamás szokásához híven vidám
színházi sztorikkal szórakoztatta a közönséget, valamint elmesélte, hogyan vált belőle
József Attiláért rajongó, őt kutató és szavaló
színész.
Késő délután indult be a várva várt
Szonettpárbaj, amit 12 kortárs költő vívott
meg egymással. A szervező, Hantos-Jarábik
Klára, az FMK vezetője elmondta, a Múzeumok Őszi Fesztiválján már bizonyított
program a József Attila és Illyés Gyula kö-

zött zajló örök játékos versengést eleveníti
fel. A szabályok szerint a jelentkező költők
párokat alkotva petrarcai szonett formában
14 rímképletet, azaz sorvégi szót írtak egymás alá, melyek elé párjuknak kellett verset
faragni. A párbaj élőben zajlott, a költőpároknak 30 percük volt megírni a szonettet,
mialatt a közönséget verses koncertekkel
szórakoztatták. Végül a zsűritagok: Szálinger Balázs, Vörös István és Tóth Zsuzsanna
költők ítélték meg az előadott alkotásokat.
Estére Vecsei H. Miklós, a Vígszínház Junior Príma díjas színésze is megérkezett,

aki verses-zenés produkcióját eddig kevéssé
ismert életrajzi elemekkel színesítette. A fiatal színművész arról is mesélt, hogy néhány
esztendeje mélyen beleásta magát a József
Attila-életműbe, kutatómunkája nyomán
született meg jelenleg is futó „Mondjad,
Atikám!” című önálló estje.
Az eseménysort Tallián Mariann és Lázár
Balázs zenés versszínházi bemutatója, majd
a Membrán együttes verskoncertje zárta.
T. D.
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Családi nappal indult a szünidő

Valóságos gyerekparadicsomban tölthették el a várva várt nyári vakáció első napját Ferencváros apróságai, hiszen
az FMK hagyományos családi napja a legkülönfélébb játékokat és színpadi programokat vonultatta fel a József Attilalakótelepi Nagyjátszóterén.
Sajó Ákos, a József Attila-lakótelepi Részönkormányzat elnöke köszöntőjében elmondta, Ferencváros
fontos küldetése, hogy az itt
lakó polgárok otthon érezzék magukat a kerületben,
ennek pedig legjobb módja, ha közösségteremtő eseményeket kínálnak nekik.
A verőfényes napsütésben
rengeteg család látogatott
ki az egész napos rendezvényre, ahol a legnagyobb
gondot az jelentette, hogyan válasszanak a jópofa elfoglaltságok közül.
A Tulipántos népi játékpark
például önmagában kiszolgált volna egy
egész gyereknapot. A kicsik olyan, ma már
alig ismert népi játékokkal ismerkedhettek
meg, mint a fa körhinta, a diótörő, a békaugrató, a hordólovagló, a célbadobó, a lengőteke és a közönségkedvenc csirkepofozó.

Természetesen a kerületi majálisokról jól
ismert ugrálóvár, eurobungee, pónilovaglás,
arcfestés, lufihajtogatás, kézműves foglalkozás és LEGO-játszóház sem hiányzott a
programpalettáról, a legnagyobb sikert pedig
ezúttal is az állatsimogató aratta.

ZENÉS
ESTÉK
A
FERENC
TÉREN
A RENDEZVÉNY
FŐ TÁMOGATÓJA:
BUDAPEST FŐVÁROS
IX. KERÜLET FERENCVÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

A színpadon eközben gyermekelőadások zajlottak:
a Bab Társulat Jelenetek
egy házasságból című előadása a 19. századi vásári
komédiák, mutatványosok
izgalmas világát jelenítette
meg egy sajátos nyelvezetű produkcióban, amelyben
óriásbábok is feltűntek.
Nem sokkal később pedig
a ferencvárosi Aranyszamár
Színház adta elő a Holdkirály palotája című mesét.
A Bartók Táncegyüttes
műsora ezúttal is alaposan
megmozgatta a közönséget,
melynek tagjai a Napvirág
zenekar interaktív gyerekkoncertjén folytathatták tovább a bulizást. A családi nap
zárásaként a görög származású hegedűvirtuóz, Nikos Ormanlidis adott minikoncertet.
T. D.
(fotó: Mészáros Gábor, FMKéptár)

Július 5., csütörtök 18.00
Kalahári
etno avantgarde

Július 26., csütörtök 18.00
Nunky Bay Starship
feelgood soul-hop

Július 12., csütörtök 18.00
Demény Gergő
ﬁngerstyler guitar

Augusztus 2., csütörtök 18.00
Kolo
délszláv zene

Július 19., csütörtök 18.00
Elek István Jazz Quartet
Zeneközelítő

Augusztus 19., vasárnap 18.00
Jugendmusikkorps Avenwedde
német fuvószenekar
MINDEN PROGRAM INGYENES
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Újabb apartmanokat kaptak
a rákból gyógyuló gyerekek és szüleik
Átadták a csontvelő-átültetésen átesett gyerekek és szüleik átmeneti otthonaként szolgáló Démétér Ház új épületszárnyát. A 2006 óta a Szent László Kórház területén álló intézmény jelentősége óriási, hiszen előtte a szülőknek kórházi
osztályokon vagy gyermekük ágya mellett egy széken kellett aludniuk hetekig. A család állandó közelségét és otthonos
körülményeket biztosító Démétér Ház szolgálataira olyan nagy az igény, hogy 2017-ben újabb hat apartman építése
kezdődött meg, melyeket már birtokba vehettek a kis hősök.
A beteglétszám emelkedése miatt tavaly decemberben újabb hat apartman építésébe
fogott a Démétér Alapítvány. Az apartmanok
mellett mostantól közösségi terek (nappali,
konyha, mosókonyha, pszichológus szoba,
pedagógusszoba, gyógytornaszoba, játszószoba) is biztosítják a biztonságos, kellemes
légkörű ideiglenes otthont a családoknak.
– A Szent László Kórház Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztályán
évente 45–50 daganatos,
hematológiai, immun- és
anyagcsere-betegségben
szenvedő gyermeken
végeznek életmentő
beavatkozást. A csontvelő-átültetést követő
néhány hetes immunhiányos időszakot steril körülmények között, elkülönítő boxban töltik, ám
ezután is gyakori orvosi
ellenőrzésre van szükségük. Mivel a gyerekek az
ország számos területéről
érkeznek, és akár 3–4 hónapot is eltöltenek itt, a
családok többsége képtelen lenne megoldani az
állandó jelenlétet vagy az
ingázást. Ezért a kezelés alatt állók a kórház
területén lévő Démétér Házba költözhetnek,
ahol otthonos körülmények között élnek,
tanulnak, és együtt lehetnek szüleikkel, ami
jelentős lelki támaszt nyújt gyógyulásukhoz
– tájékoztatott a ház működéséről Szabó Bálint, a Démétér Ház jószolgálati nagykövete.
Kásler Miklós, az emberi erőforrások
minisztere az ünnepségen a nemzet folytonosságát és az emberiség fennmaradását szolgáló rendkívüli értéknek nevezte
a családot, amely egységének fenntartása
nem csupán a szülők feladata, szerepe van
benne a társadalomnak és a kormányzatnak
is. A miniszter arról is beszélt, a kormány,
a kórházak, az orvosok és a nővérek közös

feladata, hogy biztosítsák a betegek számára
a legkorszerűbb gyógyító eljárásokat és az
emberhez méltó körülményeket, az egészségügy azonban nem tudja pótolni a családi
szeretetet, a stabilitást, a hitet és a reményt.
A 170 millió forintos beruházáshoz az
állam 42 millió forint támogatással járult hozzá, a befejezéshez azonban jelentős társadalmi összefogásra volt szükség.
A Démétér Alapítvány ezért egy interaktív,

adománygyűjtő játékot indított, amelyben
az adakozó kedvűek a ház új szárnyának
tégláit és épületszerkezeti elemeit virtuálisan
megvásárolhatták, így támogatva a valódi
építkezést. Kásler Miklós ennek kapcsán
hozzátette, a Démétér Ház bővítése példaértékű módon zajlott, mert az egész magyar
társadalom részt vett a létrehozásában.
A Novák Katalin család- és ifjúságügyi
államtitkár részvételével zajló átadáson jelen
voltak a Démétér Ház egykori lakói is, akik
már legyőzték a kórt. Egyikük, a Virtuózokban megismert tubás srác, a 16 esztendős
Lukács Gergő azóta elnyerte a Junior Príma
Primissima díjat, az ünnepségen pedig egy
Bach-művel örvendeztette meg a közönsé-

get. Ezután a gyerekek gyógyulásuk jelképeként egy-egy lufit engedtek a magasba.
A Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója,
Vályi-Nagy István arról tájékoztatott, míg 25
éve szinte mindenki belehalt a leukémiába és
limfómába, ma a gyermekek túlnyomó többsége túléli, de a felnőtteknél is vannak közel
100 százalékban gyógyítható daganatos betegségtípusok. Ez annak köszönhető, hogy
a hematológia és az onkológia a leggyorsabban fejlődő tudományágak közé tartozik, még
az informatikával is felveszi a versenyt. Hozzátette,
az Egyesített Szent István
és Szent László Kórház
január óta a Dél-pesti
Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet nevet
viseli, és amely a jövőben
egyike lesz a budapesti szuperkórházaknak.
– A tudományterületek
egy helyen történő koncentrációja lehetőséget ad
arra, hogy a legfrissebb
technológiai újításokhoz
is hozzáférjünk – fogalmazott a főigazgató.
Bácskai János polgármester szerint a sokat
emlegetett Tűzoltó utcai hősökről hallva már
nemcsak az ‘56-os forradalmárokra gondolhatunk, hanem a kemény próbákat kiállt
kisgyerekekre is. Hozzátette, Ferencváros a
városépítés, a Fradi és a kultúra szentháromsága mellett a gyógyítás otthona is, tekintettel az itt működő számos nagy kórházra.
Kriván Gergely, a Démétér Alapítvány elnöke elismerően szólt a Démétér Ház bővítését
kivitelező Market Zrt.-ről, amely a szomszédos Telekom-székház rohamtempóban zajló
építése mellett önköltségi áron vállalta el az
átmeneti otthon bővítését.
T. D.
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Odafigyeléssel kivédhetők
a fulladásos gyerekbalesetek

A nyári szünidőben – a rendszeres figyelmeztetések ellenére – minden esztendőben történnek vízbe fulladások, pedig
szinte valamennyi esetben ki lehetne védeni a tragédiát. Az ilyen balesetek leginkább két korosztályt: a totyogókat
és a tinédzsereket érintik.
– Ötéves kor alatt leginkább az apró tárgyak,
ételek okoznak fulladást, de a vízbe fullás
is gyakori – mondta Krivácsy Péter, a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Sürgősségi Osztályának főorvosa.
Kiemelte, néhány alapszabály betartásával
meg lehet előzni a nagyobb bajt. Az otthoni
balesetek kiküszöbölésével kapcsolatban
hangsúlyozta: egyéves kor alatti babáknál
figyeljünk arra, hogy a fürdővíz legfeljebb
olyan mélységű legyen, amelyből a kicsi
szája és orra még kint van. A legfontosabb,
hogy négyéves kor alatt semmiképp se
hagyjuk a gyermeket egyedül a fürdőkádban
vagy a kerti medencénél, ha pedig strandolni
megyünk, mindig viseljen karúszót, illetve
úszógumit a vízben. Amennyiben vízibiciklizni vagy csónakázni indulunk, hatéves

korig mindenképpen adjunk mentőmellényt
a kicsire, úszni nem tudó gyerekeknél pedig
ez később is nélkülözhetetlen. Arra is ügyeljünk, hogy minden esetben legyen úszni jól
tudó felnőtt a közelben, hogy gond esetén
minél előbb megkezdődhessen a segélynyújtás.
A serdülők elsősorban azért vannak veszélyben, mert gyakran nem mérik fel reálisan a különféle helyzeteket, illetve túlbecsülik az úszástudásukat. Krivácsy Péter szerint
fontos, hogy a hozzátartozók felhívják a
figyelmüket, csak akkor menjenek csónakázni vagy vízibiciklizni, ha biztos úszók.
Ellenkező esetben mindenképp vegyenek
fel mentőmellényt. A főorvos kiemelte: az
alkoholfogyasztás szigorúan tilos és kifejezetten kockázatos fürdőzés előtt és közben.

Ennél a korosztálynál nehézséget okoz, hogy
a szülők, tanárok helyett inkább a barátokra, osztálytársakra hallgatnak, akik körében
népszerűnek számít a vakmerő viselkedés.
A szakember szerint arra is nagyon kell
ügyelni, hogy csak és kizárólag fürdőzésre
kijelölt helyen strandoljunk.
– Amennyiben nem sikerül megelőzni
a bajt, és elmerül az érintett, fontos, hogy
a lehető legrövidebb idő alatt juttassuk ki a
partra, eszméletvesztés esetén pedig mielőbb
kezdjük el az újraélesztést – mondta a főorvos, aki hozzátette: mind a gyermekek, mind
a felnőttek esetében 30 mellkaskompressziót, majd 2 befújást kell alkalmazni. Kijelentette, a sikeres újraélesztés után is szükség
van kórházi megfigyelésre, kezelésre.
(forrás: Semmelweis Egyetem)

Nyári szabadidős sportfoglalkozások
Ferencváros Önkormányzata idén nyáron
is sportolási lehetőséget biztosít – szakemberek vezetésével – a Haller parkban és a
József Attila-lakótelepi Nyúldombon. A
„Családok éve” jegyében az edzések ideje
alatt alkalmat teremtünk a jelen lévő gyermekek játékos foglalkoztatására is, így a
kisgyermekes szülők is részt tudnak venni
a programokon.

A foglalkozások időpontjai:
•
•

Haller park: keddi és pénteki
napokon
17.30 és 19.00 óra között
Nyúldomb: hétfői és csütörtöki
napokon 17.30 és 19.00 óra között

Az edzések tematikája:
•

Funkcionális gyakorlatok, hogy
a mindennapi életben is hasznosítható izommunkát végezzünk.
• Crossfittgyakorlatok: saját testsúlyos
edzés, futás, kiegészítve izgalmas
sportszerekkel.
• Differenciálás a teljesen kezdő
szinttől egészen a profi, edzett
szintig.
• Zárásként nyújtás, a szervezet
lecsillapítása.
Az órákra jellemző továbbá, hogy a könnyen
megtanulható feladatokba bárki, bármikor
bekapcsolódhat, és külön felszerelése-

ket, eszközöket
nem igényel.
Azoknak a szülőknek, akik gyermekükkel
érkeznek, játszószőnyeget (kreatív feladatokkal, mesekönyvekkel, játékokkal) biztosítunk képzett animátorral. A foglalkozások
INGYENESEK!
Bővebb felvilágosítás kérhető Kácser
Lászlótól a 06/30/700-9494-es telefonszámon.
Kérjük, hogy egészségügyi problémák
esetén előzetesen konzultáljanak háziorvosukkal! A rendezvényen mindenki saját
felelősségére vesz részt.
Ferencváros Önkormányzata

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

Ferencvárosi Iskolakezdési Támogatás
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően Ferencváros Önkormányzata a törvényes képviselő kérelmére Ferencvárosi
Iskolakezdési Támogatást biztosít a gyermekét egyedül nevelő szülő, a három- vagy
többgyermekes, illetve a tartósan beteg
gyermeket nevelő családok nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolák),
IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és
életvitelszerűen itt tartózkodó tanulói részére. A támogatás összege diákonként 6000
forint. Ferencváros Önkormányzata ezzel

az intézkedésével is könnyíteni szeretné
a rászoruló családok beiskolázási terheit.
A kérelem tárgyév augusztus 15-étől
október 31-éig nyújtható be.
A kérelemhez csatolni szükséges a kérelmező és családtagjainak lakcímigazolvány-másolatát, valamint az intézmény által
kiállított tanulói jogviszony igazolását a
2018/2019. tanévről.
A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain átvehető, valamint
a www.ferencvaros.hu oldalról is letölthető.

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: 8.00–18.00, kedd, szerda, csütörtök: 8.00–16.00, péntek 8.00–12.00)
• A 06/1/215-1077/459-es telefonszámon,
• A humanszolg@ferencvaros.hu e-mail
címen.
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JOGA VAN TUDNI!

A szülőtartás I.

Rokonaival szemben az jogosult tartásra, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani, és akinek tartásra kötelezhető házastársa,
volt házastársa vagy volt élettársa nincs. Érdemtelen a tartásra az
a nagykorú, aki a tartásra kötelezettel vagy vele együtt élő hozzátartozójával szemben olyan súlyosan kifogásolható magatartást
tanúsít vagy olyan életvitelt folytat, amely miatt tartása a kötelezettől nem várható el. Ha a szülő a tartási, gondozási és nevelési
kötelezettségének eleget tett, a gyermek kizárólag a vele szemben
tanúsított kirívóan súlyos magatartás esetén hivatkozhat a szülő
érdemtelenségére.
Nem köteles mást eltartani az, aki ezáltal saját szükséges tartását
veszélyeztetné. A tartási kötelezettség – fő szabályként – az egyenesági rokonokat terheli egymással szemben. Tartási kötelezettsége
áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a gyermeknek a
szülőjével szemben. Ha a tartásra jogosult gyermeknek tartásra
kötelezhető szülője nincs, eltartása távolabbi felmenőire hárul.
Ha a tartásra jogosultnak nincs gyermeke, távolabbi leszármazói
kötelesek őt eltartani, ugyanis a tartásra jogosulthoz a leszármazás
rendjében közelebb álló rokon tartási kötelezettsége a távolabbi
rokonét megelőzi.
Azt a kiskorút, akinek tartásra kötelezhető egyenesági rokona
nincs, nagykorú testvére köteles eltartani, feltéve, hogy ezt saját
maga, házastársa, élettársa és tartásra rászoruló egyenesági rokonai
szükséges tartásának veszélyeztetése nélkül képes teljesíteni.
A házastárs köteles háztartásában eltartani a vele együtt élő házastársának olyan, tartásra szoruló kiskorú gyermekét, akit házastársa

az ő beleegyezésével hozott a közös háztartásba. Ugyanakkor a
mostohaszülő tartási kötelezettsége nem érinti a vér szerinti szülő
tartásdíj-fizetési kötelezettségét.
A kötelezettség fordítva is fennáll: a mostohagyermek a tartásra
szoruló mostohaszülőjét akkor köteles eltartani, ha a mostohaszülő
az ő eltartásáról hosszabb időn át gondoskodott.
Több egy sorban kötelezett között a tartási kötelezettség a kereseti,
jövedelmi, vagyoni viszonyaik és teljesítőképességük arányában
oszlik meg. Ha a tartásra köteles személy a tartás alól mentesül, a
rá eső tartás a vele egy sorban álló kötelezettekre, ilyen személyek
hiányában a sorban utánuk következő kötelezettekre hárul.
Ha valaki több jogosult eltartására köteles, ám mindegyiket nem
képes eltartani, a jogosultság sorrendjében:
• a kiskorú gyermek a nagykorú gyermeket
• a gyermek a házastársat, a volt házastársat és a volt élettársat
• a házastárs, a volt házastárs és a volt élettárs – egymással
egy sorban – a szülőt
• a szülők – egymással egy sorban – a többi rokont
• a többi rokon közül a leszármazó a felmenőt és a leszármazás
rendjében a közelebbi rokon a távolabbit megelőzi.
A bíróság kérelemre, indokolt esetben a tartásra való jogosultság
és a tartási kötelezettség sorrendjétől eltérhet.
Dr. Niklai Zoltán ügyvéd
1098 Budapest, Lobogó u. 5.
06/70/770-0510

APRÓHIRDETÉS
MUNKALEHETŐSÉG!
Budapest IX. kerületében lévő,
családias hangulatú panziónkba keresünk recepciós kollégát
nappali munkavégzésre.
A jelentkezéseket és önéletrajzokat a godorrob@hotmail.
com e-mail címen várom.
Telefon: 06/30/507-6207.
Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzat
Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ
közalkalmazotti álláshelyeket hirdet meg az alábbi munkakörökbe: portás, szociális
gondozó, takarító. Önéletrajzokat az allas@bjhuman.hu
címen várjuk. Érdeklődni:
06/1/413-3642.
Csepeli cukrászdába keresünk önállóan dolgozni tudó,
főállású és részmunkaidős

cukrászt, valamint részmunkaidős mosogató-kézilányt. Lord
Mignon Cukrászda, 1211 Budapest, Kossuth L. u. 48–50.
06/30/944-5444, eva.sanyi@
hotmail.com
Raktári munkatársakat
keresünk azonnali kezdéssel,
kétműszakos beosztásba a IX.
kerületbe! Bér: br. 200 000 Ft/
hó+prémium+cafetéria. (Átlag
havi kereset nettó 200 000 Ft)
Jelentkezni a 06/20/441-3386on lehet.

kiszállási díj nélkül. Mosolygós árak, ügyfélbarát munkavégzés. botoskemeny@gmail.
com, 06/20/624-0601.
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű
ügyintézéssel. Szabó Balázs:
06/20/264-7752.
Orvos házaspár kisgyermeke
részére idős hölgytől, úrtól
lakást venne, holtig tartó
haszonélvezet megtartása
mellett. 06/20/326-1345.

Kéménybélelés, szerelt
kémény építése, kondenzációs
kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézése.
Tel.: 06/30/680-6814.

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

Kéménybélelés kondenzációs,
illetve hagyományos tüzelőberendezésekhez, ügyintézéssel,

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.
Gyűjteményem kiegészítésére
hanglemezeket, műsoros kazettákat keresek. Készpénzes
fizetés: 06/20/363-2050.

Arany-, ezüstfelvásárlás!
Készpénzért veszek festményeket, bútorokat, Herendi-,
Zsolnay- és egyéb 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.
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Tisztelt József Attila-lakótelepi Gépjármű-üzembentartók!
Ferencváros Önkormányzata a FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziójának bevonásával – a sorozatos lakossági kéréseknek eleget téve – 2018. augusztus 1-jétől kibővíti a fizetős várakozási övezetet a József
Attila-lakótelepen. Az intézkedés célja, hogy az útjainkat és tereinket P+R parkolónak használó
gépjárműveket visszaszorítsuk, a megnövekedett forgalomterhelést csökkentsük, az itt élő lakosok
közlekedési és parkolási helyzetét javítsuk, lakókörnyezetünket élhetőbbé tegyük.
A József Attila-lakótelepen az alábbi területek kerülnek a fizetős
várakozási övezetbe: az Ecseri út–Epreserdő utca–Ifjúmunkás
utca–Dési Huber utca–Távíró utca–Üllői út szervizútja által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint a
Ferde utcát, a Távíró utcának az Egyetértés utca és a Dési Huber
utca közötti szakaszát és az Üllői út szervizútjának a Távíró utca
és a Ferde utca közötti szakaszát.
A díjköteles parkolás munkanapokon 8–18 óra között fog tartani,
a várakozási díj mértéke 175 forint lesz óránként, melynek megfizetése a parkolóautomatáknál megváltott parkolójeggyel vagy
mobiltelefonos díjfizetéssel teljesíthető. Ez utóbbi az automatákon
jól láthatóan feltüntetett telefonszámokra történő SMS küldésével
vagy annak felhívásával kezdeményezhető. A parkolójegyek, illetve
a mobilparkolás érvényességét 2018. augusztus 1-jétől ellenőrök
vizsgálják, és a nem fizető gépjárművekre pótdíjat szabnak ki!
Ferencvárosi lakosoknak – érvényes várakozási hozzájárulás birtokában – a parkolás továbbra is díjmentes marad. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a várakozási hozzájárulások a kiadás napjától
érvényesek, visszamenőleges hatályuk nincs, ezért javasoljuk, ha
még nem rendelkeznek várakozási hozzájárulással, kérelmeiket mielőbb juttassák el ügyfélszolgálatunkhoz,
hogy elkerüljék a pótdíjazást!
Ügyfélszolgálati Iroda: 1093 Budapest, Lónyay utca 13/A
Nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök: 9–17 óráig, szerda: 9–18 óráig,
péntek: 9–16 óráig
A Ferencváros várakozási övezetében állandó lakóhellyel rendelkező
gépjármű-üzembentartók/tulajdonosok a lakossági várakozási hozzájárulásokat – folyamatos fejlesztéseink-

nek köszönhetően – gyorsan, egyszerűen és ügyfélszolgálati irodánk
személyes felkeresése nélkül, a nap 24 órájában, elektronikus úton is
igényelhetik honlapunkon (www.ferencvarosiparkolas.hu) keresztül.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy várakozási hozzájárulás kizárólag abban az esetben adható ki, ha a vonatkozó jogszabályokban
előírt feltételek maradéktalanul teljesülnek, illetve hogy a lakásonkénti második gépjárműre vonatkozó várakozási hozzájárulás
kizárólag személyesen igényelhető! A feltételekről részletesen
tájékozódhatnak honlapunkon.
Ha további kérdésük merülne fel, forduljanak bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06/1/677-7295-ös telefonszámon,
ahol munkatársaink hétköznapokon 8–20 óráig készséggel állnak
az Önök rendelkezésére!
Bízunk benne, hogy a lakossági kéréseknek maradéktalanul megfelelve hozott intézkedéseinkkel, közösen egy élhetőbb
Ferencvárost alakíthatunk ki!

RENDŐRSÉGI HÍREK
Őrizetben a robogótolvaj
Egy ferencvárosi fiatalember tett feljelentést június 13-án, mert
egy ismeretlen személy az éjszakai órákban ellopta a házuk
előtt leállított robogóját. A kerületi nyomozók azonnal elkezdték keresni a járművet és a tolvajt, így jutottak el a 23 éves M.
Zsolthoz, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki. A férfi nem sokáig
bujkált, mivel a rendőrök június 28-án az Üllői úton felismerték,
elfogták és előállították a IX. kerületi kapitányságra. Az elkövető
gyanúsítotti kihallgatásán a nyomozóknak sikerült azt is megállapítaniuk, hogy a férfi további 14 robogó és kerékpár ellopásáért
is felelős lehet, így kezdeményezték előzetes letartóztatását, amit
az illetékes bíróság el is rendelt.

Eltolták az autót a benzinkútról
A 22 éves budapesti R. Róbert és társa, a 27 esztendős szintén
budapesti B. Éva július 7-én este, egy Könyves Kálmán körúti
üzemanyagtöltő állomás mögötti parkolóban betörte egy kocsi
ablakát, majd a gépjárművet – a kerékpárúton – eltolta egy üresen
álló Lenkey János utcai telephelyre. A rendőrséget a benzinkút
egyik alkalmazottja értesítette, aki látta a bűncselekményt, és

azt is tudta, hogy kié az ellopott autó, ami már egy éve ott állt
a parkolóban. A rendőrök a bejelentést követően öt perc alatt
elfogták a férfit és a nőt a telephelyen, ahová a járművet vitték. A IX. kerületi rendőrkapitányság nyomozói R. Róbertet és
B. Évát lopás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Ezt a férfit keresi a rendőrség
A Budapesti Rendőr-főkapitányság keresi Kökény Róbert Pált.
A 23 éves férfi június 30-án délután, az Ecseri úton letépte és
ellopta egy nő nyakláncát. A IX. kerületi rendőrkapitányság kéri,
hogy aki a képen látható Kökény
Róbert Pált felismeri, tartózkodási
helyével vagy a bűncselekménnyel
kapcsolatban információval rendelkezik, névtelensége megőrzése
mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06/80/555-111-es
„Telefontanú” zöldszámon, vagy a
107-es, 112-es központi segélyhívó
számok valamelyikén.
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Jánosi Ármin és Jánosi Benett
(2017. november 15.)

Karádi Lotti
(2018. május 21.)

Pilz Dorottya
(2018. május 13.)

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

REJTVÉNY

