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Rangos állami kitüntetésben
részesült idén a kerületünkben élő
Berecz Balázs, aki börtönökben tart
lelki gyakorlatot.

Az önkormányzat anyagi
támogatásával új autót kapott
a FESZGYI. Munkatársuk a Vörös
kód jelzésről is tájékoztatott.

Ferencváros Önkormányzata ősszel
ismét térítésmentes egészségügyi
szűrővizsgálatokat szervez
a kerületben élők számára.
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Játékos szerdák és csütörtökök
színesítették a szünidőt

Ferencváros nem hagyta elfoglaltság nélkül a gyerekeket a nyári vakáció idején. Az FMK június végétől augusztus
elejéig minden szerdán a József Attila-lakótelepen található Nagyjátszótérre, csütörtökönként pedig a középsőferencvárosi Ferenc térre hívta a környékbeli kicsiket, hogy meseszínházi előadásokkal és kézműves
foglalkozásokkal szórakoztassa őket.

Varga Barbara, az FMK tagintézményeként működő Dési
Huber Művelődési Ház vezetője elmondta, a színházi előadásokra és kézműves játékokra
alapozó, évek óta sikeresen zajló
ingyenes eseményük titka, hogy
a gyerekeknek a szabad levegőn,
zöld környezetben nyújt kulturális és szabadidős elfoglaltságokat a nyári időszakban.
A lakótelepi programsorozat
idén hét alkalommal okozott
vidám perceket a szünidejüket
töltő kicsiknek. A szervezők az

egyik héten élőszereplős bábszínházzal, a másikon pedig
kézműves programmal lepték
meg a Játszó-szerdákra kilátogató óvodásokat és nagyobb
társaikat. Fellépett a Nefelejcs
Bábszínház az Egyszer egy hétpettyes katica című darabjával,
a Magyar Népmese Színház
a Brémai muzsikusokat adta
elő, a Hahota Gyermekszínház
Csizmás kandúrról mesélt, az
Aranyszamár Bábszínház pedig az Erdők könyvét mutatta
be. A három kézműves szerdán

Borbényi M. Éva vezetésével a gyermekek népi
játékokat és különböző
eszközöket készítettek. A
foglalkozások részeként
volt kötélverés, nemezelés, gyöngyfűzés és fűzfavesszőjáték-készítés.
A kicsik a Ferenc téren öt héten át láthattak
gyerekszínházi bemutatókat. A résztvevők
megtekinthették a Kalap
Jakab Bábszínház: Sicc,
az Álomzug Társulás:
Szólószőlő, a Portéka
Színpad: Törökülésben

és a Batyu Színház: Mesemalac
című előadásait, de fellépett Gulyás László vándormuzsikus is.
A Családok éve program részeként megvalósult gyermekrendezvények mellett az FMK a
felnőttekre is gondolt. A Zenés
esték a Ferenc téren című programsorozat hat héten át minden
csütörtökön a legváltozatosabb
nyáresti koncertekkel kedveskedett a kerületieknek. A közönség
találkozhatott avantgárd etno zenével, fingerstyle gitárjátékkal,
hallgathatott dzsesszt és soul-hopot, de ismerkedhetett a délszláv
és a német muzsikával is. T. D.

Ismét a Nándori cukrászda alkotása
lett Magyarország cukormentes tortája
2013 és 2014 után idén harmadik alkalommal választották meg a Ráday utcai Nándori
cukrászda legújabb tortakölteményét Magyarország cukormentes tortájának.
A „Három kívánság” elnevezésű nyalánkság – a kategória alapelveinek megfelelően –
sem cukrot, sem fehér lisztet nem tartalmaz.
A Magyarország cukormentes tortája verseny élén végzett alkotást
a Nándori cukrászda készítette. A Három kívánság mandulalisztből
és dióból készült piskóta almalében áztatott chiamaggal, tejszínes
főzött sárgakrém rögös túróval, citromos, darabosmeggy-betéttel,
meggyes tojásfehérje habfelhőcske díszítéssel.
A patinás ferencvárosi cukrászda amellett, hogy harmadik alkalommal hódította el e kategóriában az év legkiválóbb tortája címet,
2016-ban „Vezúv” néven az Év fagylaltját is megalkotta.
Bechmann György, a Magyarország cukormentes tortája vetélkedő
zsűrijének elnöke elmondta: az Egy Csepp Figyelem Alapítvány
és a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete által idén

hetedik alkalommal meghirdetett versennyel azt szeretnék
ösztönözni, hogy azok számára
is készüljön jó minőségű sütemény, akik nem fogyaszthatnak cukrot. A cukormentes
tortánál kiemelt szempont a szénhidráttartalom és a kalóriaérték is.
Magyarország tortája idén a Komáromi kisleány lett, amely a
Jánoska cukrászdában készült. Az édesség mézes-diós tészta alapú,
van benne körte, csokoládé, vaníliás krém, fahéj és gyömbér.
(forrás: hirado.hu)

MOZGÁS

FERENCVÁROS

3

A mozgásban nyáron
sem volt szünet

Ferencváros Önkormányzata nyáron ingyenes, családbarát sportolási lehetőségeket biztosított a Haller parkban
és a József Attila-lakótelepi Nyúldombon. A profi szakedzővel végzett változatos, főként saját testsúlyos tréningek
végére a résztvevők garantáltan megérezték minden porcikájukat, miközben a gyerekek is jól szórakoztak. A mozgás
szerelmeseit ősztől ismét nyitott tornatermek várják.
a fittball, a koordinációs létra, az ugrálókötél és a kettlebell is. Mivel rengeteg ember végez mozgásszegény
munkát, az edző nagy hangsúlyt fektetett a tartásjavító
gyakorlatokra és a mélyizmok fejlesztésére. A másfél
órás foglalkozás minden esetben nyújtással és lazítással zárult. A nyári szabadtéri sportra sokan rákaptak,
a tagok pedig valódi közösséggé formálódtak: azóta
is rendszeresen megosztják egymással életmódbeli,
táplálkozási tapasztalataikat.
Ferencváros Önkormányzata szeptember elejétől
ismét meghirdeti Nyitott tornatermek akcióját, melynek részeként három helyszínen: a Szent-Györgyi
Albert Általános Iskola és Gimnáziumban, a Vendel
Sportcsarnokban, valamint a Weöres Sándor Általános
Iskola és Gimnáziumban biztosítanak térítésmentes
testedzési lehetőséget a kerületben élőknek. T. D.
– A szülőknek nem kellett felügyeletet keresniük gyermeküknek a
sportfoglalkozások idejére, hiszen együtt érkezhettek az órákra. Míg
anyu, apu edzett, a kicsik az árnyékos gyereksarokban tölthették el
idejüket – mondta el lapunknak az edzéseket vezető Kácser László,
a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola testnevelő
tanára. A játszószőnyegeken legózni, horgászni és babázni lehetett, de László felesége és kislányai vízijátékokkal, színezéssel,
gyöngyfűzéssel és képességfejlesztő mozgásos játékokkal is várták
az apróságokat. A közös mókázással olyan gyorsan elrepült az idő,
hogy a gyerekek haza se akartak menni.
Az edzéseken találkozhattunk gimnasztikával, funkcionális gyakorlatokkal és izgalmas sporteszközökkel is. A speciális felszerelést
nem igényelő, könnyen megtanulható gyakorlatok sorába bárki,
bármikor bekapcsolódhatott. László ügyelt arra is, hogy mindenki
az edzettségéhez, erejéhez és korához illő mozgásformát végezze,
így kezdők és haladók is megfelelő terhelésben részesültek. A
tréning bemelegítéssel kezdődött, amelyben szerepet kaptak olyan
klasszikusok, mint a futás, a fekvőtámasz, a felülés vagy a gugolás.
Az edzésen résztvevők leginkább eszköz nélküli, saját testsúlyos,
instabil gyakorlatokat végeztek, de gyakran előkerült a gumiszalag,

Lógok a szeren

– Ha hangya lennél, a testsúlyod ötvenszeresét
is fel kéne tudnod emelni, Ferike!

BOLTI ELADÓKAT KERESÜNK BUDAPESTI
KISFORMÁTUMÚ BOLTJAINKBA!
• Tapasztalat nem szükséges, mi mindenre megtanítjuk!
• A jelentkezőket barátságos légkörrel és professzionális szakmai
környezettel várjuk!
• Keressen minket a részletekért!
Jelentkezés és információ:
Telefonon:
+36 20 827 1506
Személyesen:
közeli Tesco kisformátumú üzletben
a boltvezetőnél
e-mail:
jelentkezes@hu.tesco-europe.com
web:
tesco.hu/karrier

TES HR Bolti elado IX ker 189x62 v1.indd 1

26/07/18 09:55

4

FERENCVÁROS

CIVIL

Isten a rácsok mögött

Hit, szeretet, börtön. E három szó elég ritkán szerepel egy mondatban, pedig az eltévelyedett embernek van csak igazán
szüksége Isten szeretetére. Ezt vallja a Ferencvárosban élő Berecz Balázs, a Börtöncursillós Titkárság kommunikációért
és helyi közösségépítésért felelős vezetője, aki egy önkéntes csapattal háromnapos, a keresztény hit alapjairól szóló
tréninget szervez szerte az ország börtöneiben. Balázs arról mesélt, hogy megfelelő hozzáállással Isten kegyelme
valóban új embert faraghat az elítéltekből.
• Kinek jutott eszébe először, hogy börtönökben tartson lelki gyakorlatot?
A Mallorca szigetén született Cursillo
Mozgalom kezdete az 1940-es évek elejére
tehető, ezzel párhuzamosan Brazíliában is
útnak indult egy speciális börtönprogram
az 1960-as esztendőkben. Az egykor tarthatatlan brazil börtönviszonyok hívták életre
a lelki tréninget, amely olyan sikeres volt,
hogy később teljes program épült rá. Magyarországon csak 2014-ben sikerült először
börtöncursillót tartani Sátoraljaújhelyen.

rancsnok dönt arról, kik vehetnek részt rajta, előtte azonban a titkárságunk ajánlást
fogalmaz meg arról, hogy a tréning szerintünk kinek való és kinek nem. Ez ugyanis
nem csodaszer. Pszichés betegeknek, illetve a témát elutasítóknak például nem való.
Azonban tévedés lenne azt hinni, hogy a
„jó fiúkat” választjuk szívesebben. Minket
egyáltalán nem érdekel, ki mit követett el,
és milyen súlyos a büntetése. Fontosnak
tartjuk, hogy a meghívott akarjon részt venni, a kényszer szóba sem jöhet. A cursillo

• Ez év március 15-én vehette át Áder
János köztársasági elnöktől a Magyar
Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatának
kitüntetését, ám rögtön leszögezte, az
elismerés az egész csapatnak jár. Kikkel
dolgozik együtt?
Hajdú Miklós atya börtönlelkészként a csapat egyik bástyája, a másik Vatai Gyula váci
börtönparancsnok, aki szakmai vezetőként
vesz részt a küldetésben, de tevékenykedik
köztünk egykori politikai fogoly Mohos
László személyében, valamint katolikus
pap és református lelkész is. Országosan
működünk, igyekszünk a lehető legtöbb
börtönbe eljutni.
• Óriási különbség a kinti világban vagy
egy börtönben cursillót tartani? Hogyan
működik a program a rácsok mögött? A
fogvatartottak részéről beszélhetünk önkéntességről?
Kezdetben a börtönlelkész és a börtönpa-

ugyanis azokban tud változást elindítani,
akik valóban változni akarnak.
• Milyen hatással van az elítéltekre a lelki
tréning?
Van, aki csak a kávé és süti kedvéért jön,
vagy mert három napra kiszabadulhat a sivár
börtönlétből, de rájuk is mindig pozitívan
hat. Az érdeklődés általában jelentős, ám
ahol már a sokadik cursillót tartjuk, ott még
többen jelentkeznek. Ilyenkor ugyanis már
nemcsak a börtön vezetői, hanem a végzett cursillós fogvatartottak is ajánlhatnak
résztvevőket. Az ő szájukból pedig sokkal
hitelesebben hangzik, hogy ez egy jó dolog.
Kiváló példa erre a solti börtön, ahol akkora
az igény, hogy jelenleg az ötödik cursillóra
készülünk.
• Mi zajlik egy cursillón?
Ez egy nagyon jól felépített tréning, amely a
kereszténység alapjait adja át élményszerűen, mégsem hittan. A cursillo a tanúságtéte-

lekről szól: személyes történeteken keresztül
teszi átélhetővé a hitet. Az emberi lét kulcsfontosságú értékeivel foglalkozunk, hitbeli
alapokat teszünk le. Tartunk előadásokat,
misét, istentiszteletet, sokat beszélgetünk
és éneklünk. Utóbbinak megdöbbentően intenzív hatása van: a zene lebontja a falakat,
megértet, kimondja a kimondhatatlant.
• Milyen változásokat tapasztalt a fogvatartottakon?
A rabok hamar megnyílnak, és a harmadik
nap végére közösséggé formálódunk. Nekik
hatalmas élményt jelent, hogy elfogadják
őket olyannak, amilyenek. Az elhangzottak
és az itt megtapasztalt szeretet olyan erős
lelki lökést ad, ami rengeteg kérdést felvet
bennük, és nagy felismerésekhez vezet el.
Könyv is születik majd annak a solti rabnak
az életéről, aki annyira a cursillo hatása alá
került, hogy a börtönben beiratkozott teológia szakra, a mozgalom benti vezetője lett,
és katolikus papnak készül. Utógondozást is
tartunk, hogy ne csupán a mézes madzagot
húzzuk el előttük, hanem segítsünk az életük
részévé tenni a hitet és az újonnan szerzett
értékeket.
• A legtöbbek szerint a börtönökbe nem
megjavulni mennek az emberek, hiszen
sok a visszaeső bűnöző. Ha az önök által
képviselt szemlélet a börtönélet természetes részévé válhatna, jobban teljesülhetne az idea?
Úgy érzem, ezen a téren is van okunk a bizakodásra. A brazil anyaprogram hozadéka,
hogy ott 80-ról 13 százalékra csökkent a
visszaesések aránya. Ez hatalmas eredmény.
A cursillo hatására a legtöbb rab ráeszmél,
hogy a börtönben óriási esélye van arra,
hogy megváltozzon. Attól fogva, hogy ez az
alapmotiváció felszínre kerül, már könnyen
lehet sikereket elérni. Sokat kell viszont még
dolgozni azon, hogy ez a szemlélet általános legyen a börtönökben, pedig nem nehéz
felfogni, hogy mindez a teljes társadalom
érdeke. A börtöncursillo ugyanis a reintegráció első fázisába kapcsolódik be. Mivel
a missziónk teljesen önkéntes és ingyenes
tevékenység, megvannak a korlátai. Ezért
jó lenne, ha a cursillo mellett szakmai programok is létrejöhetnének. A BV-n belül azt
látom, hogy sokan értik és támogatják, amit
csinálunk. Ha ehhez sikerül helyi közösségépítőket találni, akik ápolják, fenntartják
a közösséget, hosszú távon is sikeres lehet
az elképzelés.			
T. D.
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Mi fán terem a béke?

A kérdésre úgy tűnik, az emberiség eddig nem talált hathatós választ, pedig Jayanti Kirpalani békekövet szerint már
rég a kezünkben van a bölcsek köve, csupán használni kellene. A Brahma Kumaris Szellemi Egyetem európai és közel-keleti igazgatója, a genfi ENSZ-központ képviselője világkörüli előadássorozatának magyarországi állomásán arról
beszélt, a Földön csak úgy lehet béke, ha azt először a saját lelkünkben teremtjük meg.
A világ 140 országában több ezer központot
működtető nemzetközi szervezet elsősorban
a Földünk békéjéért tevékenykedik. A mára
elcsépeltnek tűnő kifejezés tolmácsolásukban valódi tartalmat nyer, a belső harmónia
jelentőségét hirdető misszió cseppet sem
látszattörekvés. Az ENSZ független szervezeteként rendszeresen egyeztet a világ
vezetőivel, és 11 éve vesz részt a legnagyobb
klímakonferencián, a COP-on. Gondolatvilága a ferencvárosiaknak is ismerős lehet,
hiszen az egyetem szellemiségét követő
Belső Értékeinket Kibontakoztató Egyesület (BÉKE) számos
népszerű előadást
tartott a kerületben.
A Brahma Kumaris
Szellemi Egyetem
35 esztendeje van
jelen Magyarországon, és a meditáción,
valamint a filozófián
keresztül arra tanít,
hogyan tudjuk életünket, kapcsolatainkat és egészségünket
jobbá tenni. Ingyenes
oktatásra épülő tevékenységük célja az
egyén, a család és a közösségek életminőségének javítása, erkölcsi, szellemi értékeink
erősítése.
– Most nagy a felfordulás a világban,
ám a megoldások nem kívül, hanem belül
vannak – kezdett az emberiséghez szóló
üzenetének kifejtéséhez Jayanti Kirpalani,
aki előadásán az ENSZ millenniumi konferenciájának megállapításaira emlékeztetett.
A világ szellemi és vallási vezetői, a gyermekvédő, egészségügyi, környezetvédelmi

és munkaügyi világszervezetek képviselői
azt mondták ki, hogy amióta az ENSZ létezik, amióta több pénzt, információt és
munkaerőt, fejlettebb technikát vetettek be
a béke elérése érdekében, csak rosszabb
lett a helyzet. Ebből könnyen kiolvasható,
hogy nem az erőforrások, hanem az emberi szív, az akarat hiányzik az eredmények
eléréséhez. Az előadó szerint elsődleges
feladatunk az, hogy megértsük, mi történik
bennünk, hogyan működünk, hiszen csak
így tudunk hatni a külvilágra. A problémák

gyökere ugyanis az, hogy a szív helyett az
ész uralkodik Földünkön. – Az embereknek
nagyon forró a fejük és hideg a szívük, pedig
éppen arra lenne szükség, hogy hideg fejjel
és meleg szívvel döntsenek és cselekedjenek
– magyarázta a békekövet.
Az ezoterikus és életmód-irodalomban
számtalan tanácsot kaphatunk gyengeségeink, rossz szokásaink megváltoztatásához,
vagy éppen a boldogság megtalálásához.
Ám ha nem válik be, reménytelenül elkese-

Elhunyt Bézsenyi Ákos
Életének 64. esztendejében elhunyt
Bézsenyi Ákos, Ferencváros Önkormányzatának egykori képviselője.
Bézsenyi Ákos 1955-ben született Kaposváron. Az ELTE matematika-fizika szakán
tanári, majd Szegeden pedagógiai szakértői
diplomát szerzett: mérésmetodikára szakosodott. Az 1990-es években a Mester utcai
Szent István Közgazdasági Szakközépiskola oktatója volt, 2000-től az Egressy Gábor

Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskolában
tanított. 1979 óta élt Belső-Ferencvárosban.
1994 és 2010 között Ferencváros Önkormányzatának képviselője (MSZP), 1994–
1998 között a Vagyonkezelési Bizottság
tagja, 2006 és 2010 között az Oktatási,
Kulturális és Sportbizottság elnöke volt.
Bézsenyi Ákos hamvasztás utáni búcsúztatóját augusztus 6-án tartották a Magyar
Szentek templomában.

redünk. Jayanti Kirpalani úgy véli, először
elcsendesedésre és mély magunkba tekintésre van szükségünk, hogy visszataláljunk lelkünk eredeti minőségéhez: a békéhez, szeretethez és igazsághoz. Csakis innen kiindulva
élhetjük a saját, egészséges életünket. Ehhez
pedig természetesen meg kell tanulnunk magunkat szeretni és értékelni. Arról, hogy az
évek alatt megkövesedett negativitást – mint
az érfalra lerakódott meszesedést – miként
képes a nyugalom és a kedvesség pillanatok
alatt lebontani, számos, a valóságból származó példa világít rá.
Néhány esztendeje
egy görögországi
földrengéskor egy
irodaház dolgozói a
rázkódást tapasztalva
pánikszerűen, egymást taposva kezdtek
menekülni. Egyetlen
férfi őrizte meg a
nyugalmát, akit látva
a kollégák, azon az
emeleten mind vis�szaültek a helyükre,
és – a menekülőkkel
ellentétben – sérülés
nélkül megúszták az
incidenst. Ugyanez
történik, ha egy autós koccanásban higgadtak és kedvesek maradunk, illetve átragasztjuk pozitív energiánkat a másik félre: viselkedésünk láncreakciót indít el. – Egyetlen
jótett megsokszorozódik, ez hozhat változást
a világban – állítja Jayanti, aki szerint jótett
helyébe tényleg jót várhatunk. „Ha én ma
jót teszek, és pozitív tartományban tartom
gondolataimat, szavaimat, nem kell többé
félnem a jövőtől, hiszen mai tetteim teremtik
meg a jövőm minőségét.”
T. D.
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Együtt sokat tehetünk
a zöld jövőnkért
Magyarország jó úton halad egy zöldebb jövő felé: a vállalatok a lakossággal összefogva tudnak a leghatékonyabban
tenni azért, hogy az újrahasznosítás aránya számottevően
növekedjen hazánkban. A több mint 140 esztendős múltra
visszatekintő Loacker csoport és magyar testvérvállalata
elkötelezett a fenntartható jövő és a környezettudatos újrahasznosítási technológiák alkalmazása mellett. A cég IX.
kerületi telephelyén a legmodernebb eszközökkel gyűjti be,
szortírozza, majd szállítja tovább a gyártóknak a hulladékból visszanyert nyersanyagokat.

Sok a teendő 2035-ig
Ahhoz, hogy az alapanyagok már a jövőnek
készüljenek, fontos a tervezés, gyártás és
újrahasznosítás körforgásának tudatos kialakítása. Ezt szem előtt tartva az Európai
Unió is törekedett olyan új szabályozások és
előírások bevezetésére, amelyek támogatják
a fenntartható, értékteremtő gazdaságot. Ennek legutóbbi mérföldköve, hogy az Európai
Tanács nyár elején elfogadta a „Körforgásos
gazdaság” uniós cselekvési terv megvalósításáról szóló következtetéseket. A komplex
csomag 2035-ig két fontos célértéket is meghatároz a kommunális (szilárd települési)
hulladékra vonatkozóan:
• Maximum 10 százaléka kerülhet lerakóba
• Minimum 65 százalékát kell újrahasznosítani, illetve komposztálni
A jelenlegi hazai helyzetet jól szemlélteti,
hogy a települési hulladék 2035-ös 65 százalékos újrahasznosítási céljához képest ez
az arány már most 35 százalék. A hulladékhasznosításnak sokkal fontosabb szerepe van
a gazdaságban, mint azt elsőre gondolnánk:
a nyersanyagokból előállított eszközöket,
csomagolóanyagokat a használatot vagy fogyasztást követően először begyűjtik, majd
újrafeldolgozzák, hogy ismételten nyersanyag válhasson belőlük.

Mit takar pontosan a körforgásos,
más néven a körkörös gazdaság?
Gyakorlati példával szemléltetve: a sárga
szelektív gyűjtőbe elhelyezett fém- (alumínium, acél) és műanyag hulladékok közül
az üres sörösdobozokat idegenanyag-mentesítik, majd bálázás után alumíniumkohóba
szállítják. A hulladékból előállított alumínium gyártása során 95 százalékkal kevesebb

energiát használnak
fel a bauxitból előállított alumíniumhoz
képest. A végtermék
minősége teljesen ugyanaz, ám az előállítás folyamata sokkal gazdaságosabb. Ezzel
szemben, ha a kommunális hulladékgyűjtőbe (fekete/zöld kuka) dobjuk az alumíniumdobozt, az további hasznosítás nélkül
lerakóba kerül.
Dévényi János, a Loacker Kft. ügyvezető igazgatója úgy véli, bár a jelenlegi 35
százalékos újrahasznosítási arány szép
teljesítmény, még nyilvánvalóan sok a teendő 2035-ig, hogy elérjük a kitűzött 65
százalékos célszámot. Ami a kommunális
hulladék éves mennyiségét illeti, a 2016-os
statisztikai adatok szerint Magyarországon
személyenként 380 kg háztartási hulladék
keletkezik, amely igen jó arány az EU 480
kg-os átlagához képest. Azt is látni kell
azonban, hogy ennek mintegy fele, közel
200 kg még mindig a lerakóban végzi, és
csupán kevesebb mint a harmadát (102 kg)
hasznosítják újra.
Vagyis az elkövetkező esztendők kihívása
nem más, mint tudatosan tenni azért, hogy
továbbnövekedjen az újrahasznosítás mértéke a depóban történő lerakással szemben.
A Loacker Kft. vezetője szerint fontos, hogy
a lakosság már vásárlási döntései során is
gondoljon az újrahasznosíthatósági szempontokra.

A zöld jövő közös cél
A Loacker Kft. szortírozó tevékenysége
mellett nap mint nap arra törekszik, hogy
ipari és közszolgáltató partnereivel szorosan
együttműködve még hatékonyabb rendszereket dolgozzanak ki, segítve a jobb visszagyűjtési arányokat a kommunális hulladékok

esetében. A társaság igyekszik megragadni
minden lehetőséget, hogy a lakosságot és
az önkormányzatokat is ellássa szükséges
információkkal ahhoz, hogy mindenki zöldebben tudja kialakítani napi rutinját, szokásait. A cég, amely kezdettől fogva aktív
tagja az önkormányzat által tavaly életre hívott Ferencvárosért Klubnak, folyamatosan
keresi a kapcsolatot a helyi közösséggel és
intézményekkel. – Idén áprilisban a kerületünkben megrendezett Föld napi programon
is aktívan részt vettek a Loacker Kft. munkatársai és szakértői, akik játékos formában
ismertették a hulladék újrahasznosításának
fontosságát, környezetbarát értékteremtését
– emelte ki Dévényi János, aki hozzátette,
korábban civilekkel összefogva, családtagjaikkal együtt végeztek szemétszedést a József
Attila-lakótelepen.
A vállalkozások és a civil szervezetek különösen sokat tehetnek azért, hogy a helyes
hulladékgazdálkodást már egészen korán
megismertessék a gyerekekkel. A társaság
ezt a törekvést támogatva folyamatosan fogad
IX. kerületi iskolás csoportokat ferencvárosi
telephelyén, ahol a tevékenységéhez kötődő
minden munkafolyamatot bemutat.
A cég, amely 100 százalékban az osztrák
Loacker Recycling GmbH tulajdona, 25
éve aktív Magyarországon. A vállalat
több mint 45 telephelyet üzemeltet Európában, főként Ausztriában, Németországban és Svájcban. Magyarországon jelenleg három telephelyen tevékenykednek,
a hazai központi telephely és székhely
Külső-Ferencvárosban található.
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Vörös kód: akár egy kémfilm címe
is lehetne, ám egész másról van szó
Az elmúlt néhány hét – a szinte elviselhetetlenül nagy meleg miatt – a FESZGYI LÉLEK-Pont és Utcai Szociális
Munkás Csoport munkatársai számára is meghatározó időszak volt. Lapunkat Siroki István csoportkoordinátor
tájékoztatta munkájukról, valamint a tavaly bevezetett Vörös kód jelentéséről, szerepéről.
A vonatkozó törvény 2017. július 12-i módosítása alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter extrém időjárási
körülmények esetén – amennyiben a napi
középhőmérséklet tartósan -10 fok alatt vagy
+27 fok felett van, illetve a meteorológiai
szolgálat másodfokú riasztásakor – Vörös
kód jelzést ad ki. Ennek célja az élet, a testi
épség és az egészség védelme, az ellátási
kötelezettség pedig krízisellátás formáját
ölti. Az intézkedés a jelzés visszavonásáig
áll fenn.
A részletes szabályokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és
társadalmi felzárkózásért felelős állámtitkára
által ez év július 16-án kiadott „Protokoll a
Vörös kód kiadásával összefüggő feladatokról” elnevezésű dokumentum rendelkezik.
Ez szabályozza a felkészülési időszak során,
illetve a kiadott jelzés ideje alatt alkalmazandó eljárásrendet az utcai gondozószolgálatok, a diszpécserszolgálat, valamint az
ellátó intézmények vonatkozásában.
A jelzés kiadása után – a feladatok gördülékeny végrehajtása érdekében – az utcai
gondozószolgálatoknak kötelezően együtt
kell működni a bentlakást nyújtó intézményekkel, valamint a diszpécserszolgálattal. Ennek során az utcai munkások jelzik

a diszpécserszolgálat felé az elhelyezést
kérő személyek számát, adatait, esetleges
speciális igényeit. Szállításukban krízisautó
igénybevételére van lehetőség a jelzés teljes időtartama alatt. A fogadó intézmény az
ügyfél megérkezésekor visszajelez a diszpécserszolgálatnak, amely ezt követően folyamatosan figyelemmel kíséri az elhelyezett
személyeket.
– Nagyban megkönnyíti munkánkat, hogy
a FESZGYI július 18-án Ferencváros Ön-

A Menhely Alapítvány Regionális Diszpécser Szolgálata minden nap 0–24 órában
fogadja a lakossági bejelentéseket a 06/1/338-4186-os telefonszámon. Kérjük Önöket,
amennyiben kerületünkben fedél nélküli, segítségre szoruló embert látnak, hívják a
diszpécserszolgálatot. Tárgyi felajánlásaikat (pléd, takaró, hálózsák) pedig a 06/1/2641375-ös telefonszámon tudják jelezni.

kormányzatának anyagi, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
pályázati támogatásával több mint 4 millió
forint értékben egy vadontúj Citroën Berlingo típusú gépjárművet vehetett át, melynek
dokumentumait, illetve indítókulcsát Kállay
Gáborné alpolgármester adta át Gedeon Andornak, a FESZGYI igazgatójának. Az új
gépkocsi beszerzésével az utcai szociális
munka szakmai színvonalának emelése válik
lehetővé – mondta el Siroki István.

A Vörös kód kiadása első alkalommal 2018.
február 24. és március 6. között történt meg.
A regionális diszpécserszolgálatok ez idő
alatt összesen 3100 jelzést fogadtak, és 392
hajléktalan személy elhelyezését oldották
meg. A nagy hőségre való tekintettel 2018.
július 29. és augusztus 10. között szintén
Vörös kód volt érvényben.
Bár még alig van múlóban a nyár, az utcai
szociális munkások már megkezdték a téli
időszakra való felkészülést, ezért szívesen
várják a lakosság felajánlásait, elsősorban
plédek, takarók, hálózsákok formájában.
A téli időszak (november 1-jétől április
30-áig) kiemelt szerepet tölt be a hajléktalanellátásban, az utcai szociális munkában.
Ekkor a szolgálat munkatársai különösen nagy hangsúlyt fektetnek a megfelelő
energiapótlásra, a kihűlés megelőzésére,
valamint az intézményi elhelyezésekre. A
2017/18-as téli időszakban a szállást nyújtó
intézményekben az országosan rendelkezésre álló 9600 férőhelyen túl, időszakos
férőhelyszám-bővítés által, további 1500
fő elhelyezésére volt lehetőség.
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Verrasztó Dávid Európa-bajnok!

Tizenhárom nappal 30. születésnapja előtt ismét Európa-bajnok lett 400 méteres vegyes úszásban Verrasztó Dávid.
A Ferencváros klasszisa sorozatban harmadszor állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára ebben a számban.
A rutinos sportoló pályafutása során rendre
a mind a négy úszásnemet felvonultató
vegyes úszásban érte el sikereit, elsősorban a hosszabb, 400 méteres számban.
A skóciai Glasgow-ban megrendezett Európa-bajnokságon is ezen a távon tartozott
az esélyesek közé.
Az idei Eb-n először a 200 m-es számban
ugrott medencébe az FTC úszója. Délelőtt
olyan időt úszott, amellyel kvalifikálta magát a délutáni elődöntőbe, és bár ott kicsit
javított, végül a 12. helyen végzett, nem
került be a fináléba.
Négy nappal később rendezték meg a
400 méteres vegyes úszást, a résztvevők
közül a legjobb nevezési idő Verrasztóé
volt. A délelőtti 4. előfutamban szinte
végig vezetett, és magabiztosan győzött,
méghozzá olyan idővel, amelynél az egész
mezőnyből senki nem úszott jobbat. Az esti
fináléban így a négyes pálya volt az övé.
Legnagyobb riválisa a brit Max Litchfield
volt, aki a 200 m bronza után ezúttal aranyat szeretett volna nyerni. A sorozatban
harmadik Eb-elsőségére hajtó Verrasztó
Dávid azonban nem engedte elhúzni. Ellenfele a táv háromnegyedéig az élen haladt, az utolsó száz méteren azonban Dávid
megmutatta, hogy még mindig ő ennek a

számnak az igazi királya. A hajrában is
nagy csatát vívtak egymással, végül Verrasztó 35 századmásodperccel hamarabb
ért célba, és látszott rajta, hogy nagyon
örül a sikernek. Ezzel a Fradi sportolója
lett a legidősebb úszó, aki 400 m vegyesen
Európa-bajnok tudott lenni.
A másik ferencvárosi versenyző, Biczó
Bence a 200 m-es pillangóúszás előfutamá-

Balázs Krisztián Eb-ezüstérmes
Az úszók után a tornászok is Glasgow-ban küzdöttek meg egymással az Európa-bajnoki helyezésekért. A Ferencvárost a férfiaknál hatan képviselték: mind
a felnőtt-, mind a junior válogatottban három-három zöld-fehér tornász lépett
a szerekhez. A legjobb eredményt Balázs Krisztián érte el, aki a junioroknál
második lett a nyújtó döntőjében.
Időrendi sorrendben először a felnőttcsapat tagjai mutatták be gyakorlataikat, köztük a három ferencvárosi
tornász, Babos Ádám, Boncsér Krisztián és Sheppard
Ryan. A válogatott jól szerepelt, megnyerte csoportját, és a második csoport után is a harmadik helyen
állt. A legjobbak azonban kiválóan teljesítettek, így
a magyar együttes végül a 11. helyen fejezte be az
Európa-bajnokságot.
A junioroknál Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek
és Vízlendvai Máté képviselte a Fradit. A magyar csa- Balázs Krisztián és Nagy Zoltán
pat a 10. helyen zárta a viadalt. A zöld-fehérek közül Balázs mind a hat szeren bemutatta
tudását, és egyéni összetettben a 16. helyen végzett. Nyújtón tornázott a legsikeresebben,
a negyedik legmagasabb pontszámmal jutott be a szer döntőjébe.
A Ferencváros tehetséges sportolója másodikként szerepelt a fináléban, és nagyszerűen
kivitelezett, nehéz gyakorlatára 13,300 pontot kapott. Az utána következők megközelíteni
sem tudták, így már csak az utoljára a szerhez lépő, összetettben aranyérmes olasz Mozzato
előzhette meg. Akárcsak a selejtezőben, ezúttal is ő kapta a legmagasabb pontszámot, így
Balázs Krisztián, akit Kikinek szólítanak tornászkörökben, ezüstérmes lett. Edzője, Nagy
Zoltán joggal volt elégedett tanítványával.					
(MS)

ban Milák és Kenderesi mögött a harmadik
legjobb időt érte el, de a szabályok szerint
egy országból csak ketten juthatnak az elődöntőbe, ezért kiesett. Volt egy fradista a
nyílt vízi versenyeken is, Székelyi Dániel.
A 23 éves úszó 5 km-es távon a 10., 10
és 25 km-en pedig a 14. helyen végzett a
rendkívül erős mezőnyben.
M. S.

Családi nap a Népligetben
Immár hetedszer rendezi meg az
Albert Alapítvány a Fradi Családi
Napot a Népligeti Sportközpontban.
Ezúttal augusztus 26-án, vasárnap
várják azokat a zöld-fehér szimpatizánsokat, akik egy jó hangulatú, sportos összejövetelen szeretnék búcsúztatni a nyarat.
Az ingyenes eseményen 9-től 17 óráig számos sportprogram és játék közül választhatnak a látogatók. Többek között lehet majd
paintballozni, csocsózni, zumbázni, az érdeklődők kipróbálhatják az óriás játékokat:
a sakkot, a jengát és a malmot, valamint az
itthon ma még kevésbé ismert, erőszakmentes csapatsportot, a tchukballt is.
A szurkolók találkozhatnak egykori és
jelenlegi kiváló ferencvárosi sportolókkal,
kitelepül a Fradi Shop is, így a családi napon
a Ferencvárosi TC saját márkás termékeit
is meg lehet vásárolni. A legkisebbek a jól
felszerelt, több helyszínes játékvárosban
próbálhatják ki ügyességüket. A jó zenéket
DJ Dominique, azaz Várkonyi Attila szolgáltatja.
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Egy tucat érem a vízen
Az idei utánpótlás kajak-kenu országos bajnokságot
Szolnokon rendezték meg. A Ferencváros fiataljai jól szerepeltek a három korosztály legjobbjait
felvonultató versenyen, tizenkét érmet, köztük két
aranyat nyertek.
A zöld-fehérek szakosztálya népes csapattal vett részt a
serdülő, ifjúsági és U23-as bajnokságon. A díjkiosztón két
ferencvárosi egység állhatott fel a dobogó legmagasabb
fokára. Az U23-as kajak kettesek 1000 méteres számában
Petró Erik a KSI-ben lapátoló Varga Ádámmal mindenkit
maga mögé utasított, csakúgy, mint az ifjúsági lányoknál a
kajak négyesek 4000 méteres viadalában a Gulyás Eszter,
Fekete Zsófia, Pichler Anna, Torda Csenge alkotta kvartett.
Erik egy második és egy harmadik helyet is begyűjtött,
előbbit a 4000, utóbbit az 500 méteres egyéni számban.
A további öt ferencvárosi ezüstérem közül három a kajakozó Keresztes Kristóf Domonkos nevéhez fűződik. A
még serdülőkorú ifjú tehetség a K–1 200 és 1000 méteres
versenyében ért célba másodikként, valamint az ifjúságiak
K–2-es döntőjében a paksi Vajda Bence Ferenccel párban.
Ugyancsak ezüstöt vehetett át az eredményhirdetésen az
ifjúsági 3x200 m-es fiúváltó (Kozák Botond Zoltán, Balla
Levente Benedek, Szuromi Márton) és a szintén az ifjúságiak
között induló Fekete Dorina a 4000 m-es szám után. Utóbbi
a világbajnoki válogatóversenyen is remekelt: második lett
18 km-en, ezzel kijutott a szeptemberben, Portugáliában
megrendezendő vb-re.
A már említett Petrón kívül bronzérmes lett a serdülő lányoknál a kenus Pál Fruzsina Nóra 2000, a Pető Adél, Fekete
Dorina kajak páros 1000 méteren és a kajak négyes (Fekete
Csenge, Pichler Anna, Gulyás Eszter, Torda Csenge) 500
méteren.						 (ms)

Fekete Dorina

Keresztes Kristóf Domonkos és Petró Erik

Újra van női futsal a Fradiban
Az évtized elején volt már női futsalcsapata a Ferencvárosnak, amely 2012-ben bronzérmet szerzett az NB I-ben.
Aztán egy szezont a másodosztályban töltött az együttes,
majd megszűnt. A 2018-as év őszén azonban ismét láthatják a sportág kedvelői a Fradit a bajnokságban.

Extrém dobogósok
Jó teljesítményt nyújtottak a Ferencváros triatlonosai a 27. alkalommal megrendezett nagyatádi
eXtremeMan hosszú távú országos bajnokságon. A zöld-fehérek
sportolói több éremmel tértek
haza a 3,8 km-es úszást, 180
km-es kerékpározást és maratoni
futást magába foglaló viadalról.
A mezőny reggel 6-kor a gyékényesi bányatóban kezdte a napot, majd következett a Csurgót,
Segesedet és Nagyatádot érintő,
háromkörös bringázás. Befejezésként Nagyatádon, a Széchenyi parkban és a Simongáton
futottak a résztvevők több mint
42 km-t.
A legjobb eredményt a zöld-fehérek közül a felnőtt nők egyéni
versenyében induló Hajnal Adrienn érte el, aki amellett, hogy

megnyerte korosztályát (30–34
évesek), harmadik lett az abszolút rangsorban. Ugyanitt Petz
Zsuzsanna negyedikként zárt,
az abszolút versenyben a 12. helyen végzett, míg Antal Szilvia
korcsoportjában (35–39 évesek)
7., az összesítésben pedig 21.
lett. A lányok jó szereplése azt
jelentette, hogy a csapatversenyben a Ferencváros lett a magyar
bajnok!
A férfiaknál Rottek Máté bizonyult a legsikeresebb fradistának, a 25–29 évesek között
harmadikként, az abszolútban
pedig a 12. helyen végzett. A
csapatversenyben a Rottek,
Mikonya Nándor, Markót Tamás összeállítású FTC sokakat
meglepve bronzérmet szerzett.
(m)

Az említett időszakban lényegében önszerveződés révén jött
létre (majd szűnt meg) az FTC
női futsalcsapata. Most viszont
tudatos tervezés hívta életre a
ferencvárosi együttest, amely az
NB II-ben játszik.
– Már korábban is gondoltunk arra, hogy ismét legyen
női csapatunk, és mostanra állt
össze minden ehhez – mondta
Machalek Attila, a szakosztály menedzsere. – Az előző
idényben a TFSE-vel az NB II
Nyugati csoportjában bajnoki
címet nyert Soóky Norbert lett
az edzőnk, aki hozta magával
segítőit, Könczey Zsolt és Móra
Ákos kapusedzőt, aki annak idején dolgozott már a Fradiban. A
trénert több játékos is követte,
négyen az élvonalbeli Astrától

jöttek, de máshonnan is szívesen
igazoltak a Népligetbe – tette
hozzá.
A sportvezető azt is elmondta,
a cél a csoportban a dobogó,
amiben a feljutás lehetősége is
benne van. Sikerült erős keretet
összeállítani, és bár még nem
tudni, a riválisok hogyan állnak
fel, reális terv az éremszerzés.
Ami az NB I-ből balszerencsés
módon kiesett férfigárdát illeti,
náluk egyértelműen a visszakerülés a cél, legrosszabb esetben
osztályozóval. A Ferencváros jól
erősített, ennek első bizonyítékát
augusztus 31-én, pénteken este
láthatják a szurkolók. A zöld-fehérek a Keleti csoport 20.30-kor
kezdődő szezonnyitóján az Újpestet fogadják az Elek Gyula
Arénában.		 (ms)

P

Porondodrom
Balançoire

Szöcskék tánca

16.00 Irodalmárok Ferencvárosa

V

P

Mazsorett Parádé

(új időpont)

(új időpont)

Egyenesen át légi akrobata bemutató
Tűztánc Show előadás
Company
Vero Amore előadása

M.É.Z.

Mystery Gang

Szo

Zenés mesejáték gyerekekenek
Kacor király, A három kismalac
(H-P 9.00-17.00) és az FMK (H-P 9.00-17.00)
jegypénztárában,
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Százéves hölgyet köszöntöttek

Az 1918. augusztus 15-én született Surányi Árpádnét József Attila-lakótelepi otthonában köszöntötte 100. születésnapja
alkalmából Ferencváros polgármestere. Az egykori varrónő életében fontos szerepet játszott a sport és a család, mégis
volt bátorsága az egyedülálló anya szerepét választani nem működő házassága helyett.
A polgármesteri látogatás alkalmával a korát meghazudtoló frissességgel, életkedvvel és humorérzékkel megáldott Gérti néni rögtön
azzal fogadta Bácskai Jánost, hogy nagyon várta ezt a napot, mert
tudta, nagy társaságban ünnepelhet. A polgármester
egy csokor virággal, valamint egy képes albummal
köszöntötte a szülinapost,
amely a fotográfia előtti
időkből származó, ferencvárosi helyszíneket bemutató grafikákat tartalmaz.
Az ajándékcsomagban lapult továbbá Orbán Viktor
köszöntő levele, egy doboz
konyakmeggy és Bácskai
János saját készítésű somlói
bora is.
Gréti néni már kislánykorában megtanult varrni és
szabni, amikor pedig megszerezte mesterlevelét, egy varrószövetkezetbe ment dolgozni,
ahol rengeteg kézimunkát készített. Az akkori szokásokhoz képest
nagyon későn, 34 esztendősen szülte lányát, Zsuzsát, akivel már
nem férjéhez, hanem édesanyjához tért haza az István Kórházból.

– Jó ember volt, de nem tudtam eléggé szeretni. Egy házasságban
pedig nagyon kell a másikat szeretni ahhoz, hogy leéljük vele az
életünket – mesélt a 100 éves Gréti néni, miközben lánya, unokája,
és dédunokája, Liliána is
odaadóan figyelte őt.
Az idős hölgy azt is elárulta, néhány esztendeje
vesztette el szeretett testvéreit, Ilonkát és Matildot,
mégis hálás a sorsnak, hogy
sokáig élhet. Az ünnepelt
1962-ben költözött a József
Attila-lakótelepre, életében
mindig fontos szerepet töltött be a mozgás: korábban
rendszeresen úszott, túrázott, hegyet mászott. A fiataloknak azt üzente, nem
diszkóba kell járni, hanem
kirándulni, és sokat lenni
a levegőn. A tortafelvágás
után a polgármester elárulta, a kerületben több mint hatszáz 90
év fölötti, és mintegy száz 100 éven felüli polgár él, akiket kerek
évfordulójukon felköszönt az önkormányzat.
T. D.
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Idősügyi programajánló
Természetjárás
A Rózsi-forrástól
a solymári várig
Szeptember 1.
(szombat) 10.00 óra
Találkozó: 61-es villamos
hűvösvölgyi végállomása
További információ: Kiss
Ádám, tel.: 06/70/212-1288
Nordic walking
haladó csoport
Vízparti séta haladóknak
Szeptember 4.
(kedd) 10.00 óra
Találkozó:
Lenhossék u. 24–28.
Látogatás
a Bibliamúzeumba
Szeptember 20.
(csütörtök) 10.00 óra
Találkozó: Boráros tér,
lenti kerengő
További információ: Kiss
Ádám, tel.: 06/70/212-1288
Gyógytorna
Szeptember 5., 12., 19., 26.
(szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)
Belső értékeink
nyomában
Szeptember 5.
(szerda) 14.00 óra
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)
Táncklub
Én táncolnék veled…
Szeptember 5., 12., 19., 26.
(szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
3-1-2 meridiántorna
Szeptember 5., 12., 19., 26.
(szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)
Fiatalító tibeti
és kínai energiajóga
Szeptember 6., 13., 20., 27.
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi
Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/B)

Vízitorna
Szeptember 7., 14., 21., 28.
(péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor Általános
Iskola uszoda (Lobogó u. 1.)
Molnár Ferenc Általános
Iskola uszoda (Mester u. 19.)
Szó és ember
irodalmi sorozat
Szeptember 11.
(kedd) 14.00 óra
Vendég: Sövegjártó Áron, a
Turay Ida Színház művésze
Beszélgetőtárs: Topolcsányi
Laura
FSZEK Börzsöny utcai
Könyvtár (Börzsöny u. 13.)
Helytörténeti séta
• Végig a Vágóhíd utcán II.
Szeptember 12.
(szerda) 10.00 óra
Találkozó: a 2-es és a 24-es
villamosok Nemzeti Színház
megállója
• Végig a Mester utcán
Szeptember 26.
(szerda) 10.00 óra
Találkozó: az 51-es villamos
végállomása
(Mester utca/Ferenc krt.)
Macska- és
állatbarátok klubja
Szeptember 12.
(szerda) 17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Orvosi előadás
Liposzómák az egészség
védelmében – a vitaminok
és ásványi anyagok hasznosulása
Szeptember 13.
(csütörtök) 14.30 óra
Előadó: dr. Gothard Csaba
Parajdi Sópince (Vámház
körút 11.)
Parádés főzés Bartal
Sándor séffel
Szeptember 17.
(hétfő) 10.00 óra
Olasz nap: Toszkán paradicsomleves és háromsajtos
gnocci pirított körtével
József Attila-lakótelepi
Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/B)

Mindentudás
Akadémiája
• Ókori szeminárium:
Az ó-egyiptomi
írásrendszer megfejtése
Szeptember 18.
(kedd) 14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény
(Ráday u. 18., bejárat
az Erkel utca felől)
• Ékszertörténet:
A drágakövekről általában
Szeptember 27.
(csütörtök) 15.30 óra
Házasságkötő terem
(Bakáts tér 1.)
Filmklub
Szeptember 20.
(csütörtök) 15.00 óra
Mélyrétegben – magyar film
(1967), rendezte: Dömölky
János, főszereplő: Frenreisz
Károly
Helytörténeti Gyűjtemény
(Ráday u. 18., bejárat
az Erkel utca felől)
Demencia Kávézó
Szeptember 24.
(hétfő) 16.00 óra
Előadó: dr. Kiss Imre László
ügyvéd, jogász.
Téma: Jogi tanácsok a demenciával élők és családtagjaik számára
A belépés ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges az
alábbi elérhetőségek egyikén:
E-mail:
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 215-1077/392-es
mellék
Café Delion Bistro
(Ráday u. 11.)
Cukorbetegklub
Szeptember 25.
(kedd) 14.00 óra
FESZ Oktatóterem
(Dandár u. 28.)
Ünnepi hangverseny
Szeptember 30.
(vasárnap) 19.00 óra
A Savaria Barokk Zenekar
előadása a Zene és az Idősek
Világnapja tiszteletére

A belépés ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges az
alábbi elérhetőségek egyikén:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 215-1077/392-es
mellék
Páli Szent Vince-plébániatemplom (Haller u. 19–21.)
Előzetes
regisztrációhoz kötött
képzések, tanfolyamok
Kezdő angolnyelv-tanfolyam
(József Attila-lakótelepi
Közösségi Ház): hétfőnként
11.00 óra
(szeptember 3., 10., 17., 24.)
Haladó angolnyelvtanfolyam (József Attilalakótelepi Közösségi Ház):
csütörtökönként 11.00 óra
(szeptember 6., 13., 20., 27.)
Kezdő angolnyelv-tanfolyam
(Borostyán Idősek Klubja):
hétfőnként 14.00 óra
(szeptember 3., 10., 17., 24.)
Középhaladó angolnyelv-tanfolyam
(Borostyán Idősek Klubja):
hétfőnként 15.00 óra
(szeptember 3., 10., 17., 24.)
Haladó angolnyelvtanfolyam (FMK):
csütörtökönként 14.00 óra
(szeptember 6., 13., 20., 27.)
Középhaladó németnyelv-tanfolyam (FMK):
a foglalkozások időpontjait
szeptemberben pontosítjuk
Regisztrációhoz
nem kötött
klubfoglalkozások
Festőklub (Szerető Kezek
Idősek Klubja):
keddenként 14.00 óra
Sakk-klub (FMK):
keddenként 10.00 óra
Német társalgási klub
(FMK):
keddenként 10.00 óra
Chikung
(Lenhossék u. 24–28.):
keddenként 11.00 óra
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Augusztus 20.
kvíz
Ebben a lapszámban az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó
kérdésekkel készültünk. A helyes
válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő
megfejtőink között Ferencváros-ajándékcsomagot sorsolunk ki.

KULTÚRA

Ismét Cseh Tamásra
emlékeztek

A Ferencvárosi Művelődési Központ tavaly rendezte meg az első ingyenes Cseh Tamás-emlékkoncertet a Kálvin-udvarban. A rendezvény sikerét látva egyértelmű volt,
hogy az eseményt idén is megszervezik. Augusztus 7-én, a Kossuth-díjas előadóművész
halálának 9. évfordulóján több mint ötszázan gyűltek össze a különleges hangulatú hely-

1. Miért éppen augusztus 20-án tartjuk
Szent István király ünnepét?
A) Ezen a napon született, 970-ben
B) Ezen a napon keresztelték meg
Istvánt (Vajkot), 989-ben
C) Ezen a napon avatták szentté,
1083-ban
2. Mióta munkaszüneti nap
hazánkban augusztus 20.?
A) 1848
B) 1891
C) 1990
3. 1083-ban István mellett két másik új
szentet is avattak. Kik ők?
A) András és László
B) Gellért és Imre
C) Kálmán és Margit
4. Mikor rendeztek Budapesten először
tűzijátékot az ünnep tiszteletére?
A) 1896-ban
B) 1927-ben
C) 1949-ben
5. A szocializmus idején szünetelt
a Szent István-kultusz, helyette
augusztus 20-án az új kenyeret
ünnepelték. És még mit?
A) Az Alkotmányt
B) A forint bevezetésének évfordulóját
C) A szovjet–magyar barátság napját
6. A magyar államiságot, voltaképp
Magyarország születésnapját
ünneplendő, évek óta megválasztják
az ország tortáját és cukormentes
tortáját. Utóbbi kategóriában idén
harmadszor diadalmaskodott
a kerületi Nándori cukrászda. Melyik
édességgel nyert első ízben, 2013-ban?
A) Csokis kaland
B) Három kívánság
C) Ribizlihabos-almás réteges
Előző lapszámunk nyertese: Puskás Mónika.
Gratulálunk! Jutalma átvételével kapcsolatban e-mailben értesítjük. A helyes megfejtés:
1 – B, 2 – B, 3 – C, 4 – A, 5 – B, 6 – A.

fotó: FMKéptár
színen, hogy akár székeken, akár a fűben ülve, nosztalgiázva, elmerengve hallgassák a
jól ismert melódiákat. A dalok ez alkalommal is a Vodku fiai zenekar tolmácsolásában
szólaltak meg, melynek tagjai 2010-ben határozták el, hogy megőrzik és életben tartják
Cseh Tamás, Bereményi Géza és Másik János szerzeményeinek üzenetét és hangulatát,
illetve megszólaltatják azokat a dallamokat, amelyek immár több generáció számára bírnak
meghatározó jelentőséggel.
M. K.

APRÓHIRDETÉS
Kéménybélelés, szerelt
kémény építése, kondenzációs kazánok bekötése,
szakvélemény ügyintézése.
Tel.: 06/30/680-6814.
Kémények bélelése,
átépítése, belső marása
teljes körű ügyintézéssel.
Szabó Balázs: 06/20/2647752.
Orvos házaspár kisgyermeke részére idős hölgytől, úrtól lakást venne
holtig tartó haszonélve-

zet megtartása mellett.
06/20/326-1345.
Egyetemista lányomnak
eladó, felújítandó, emeleti öröklakást keresek
készpénzfizetéssel. Magánszemély.
Tel.: 06/20/352-2204.
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.
Komissiózó-raktárost
keresünk kétműszakos
(délelőtt, délután) munkarendben raktári áruk
kezelésére. Kezdő fizetés
bruttó 300 000 (nettó
200 000 Ft.). Bejelentett,
8 órás munka. Munkavégzés helye: Vecsés.
Önéletrajzot várunk:
allas@gasztropremium.
hu. Telefon: 06/70/5213804.

KULTÚRA

A Pinceszínház
szeptemberi műsora
20., csütörtök 19.00
Háy János:
		
A Herner Ferike faterja
		
– nyilvános főpróba
21., péntek
19.00
Háy János:
		
A HERNER FERIKE
		
FATERJA – BEMUTATÓ
		
A magyar dráma napja
22., szombat
SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA
Különleges és csak ezen a napon látható
programokkal készülünk idén is egész
délutánra és estére a Pinceszínház minden
négyzetméterére
25., kedd
19.00
Tasnádi István: Paravarieté
26., szerda
18.30
Dixie Kings of Hungary –
		
Dixieland-klub
		
Az 52. évad nyitó
		klubkoncertje
28., péntek
19.00
Háy János: A Gézagyerek
29. szombat
19.00
Háy János:
		
A Herner Ferike faterja
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.

kultúrában is otthon
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A Herner Ferike faterja
Mi lesz egy év múlva? Mi az élet értelme? Előre meg
van írva a létezésünk, vagy van lehetőségünk beleszólni?
Ezekről a kérdésekről moralizál lapátjára támaszkodva –
szikrázó éleslátással és humorral – három közmunkás az
árok partján. Azért dolgoznak, hogy megkapják az állami
segélyt. Tulajdonképpen bármelyik vidéki településen
járhatnánk ma Magyarországon.
Háy János darabjában három generáció tagjai jelennek meg különböző idősíkokban. Apák és fiaik ugyanazokat a neveket viselik:
Krekács Béla, Herda Pityu, Banda Lajos. Vajon ugyanaz a sorsuk is?
A Pinceszínház a nagy közönség- és szakmai sikernek örvendő,
A Gézagyerek című előadása után Háy János következő színműve,
A Herner Ferike faterja bemutatójára készül 2018 szeptemberében.
Számos korábban megismert karakterrel és színésszel találkozhatunk
ismét a Török Pál utcai teátrum színpadán, ezúttal Börcsök Enikő
színművész rendezésében.
Az előadást tizennégy éven aluliak számára nem ajánlják! Nyilvános főpróba: 2018. szeptember 20., csütörtök 19.00 (félárú jegyek)
Bemutató: 2018. szeptember 21., péntek 19.00. Következő előadás:
szeptember 29., szombat 19.00. Jegyvásárlás: www.pinceszinhaz.hu
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EGÉSZSÉG

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
Tisztelt IX. Kerületi Polgárok!
Ferencváros Önkormányzata kiemelt fontosságúnak tartja a kerületi
lakosok egészségmegőrzését. Ezért,
illetve az esetleges megbetegedések
megelőzése érdekében térítésmentes
bőrgyógyászati, szív- és érrendszeri,
urológiai, szemészeti, mozgásszervi,
nőgyógyászati és gasztroenterológiai
szűrővizsgálatokon, valamint szakorvosi előadásokon vehetnek részt.
A várható nagy érdeklődésre való tekintettel, a szűrővizsgálatokon való részvételre előzetesen időpontot szükséges
egyeztetnie.
Kérjük, időpont-egyeztetésre az adott
szakrendelést hívja a megadott telefonszámokon augusztus 25-étől!

Bőrgyógyászati szűrővizsgálatok
Szakorvosi előadás: A bőrgyógyászati
gyakorlatban előforduló gyakori kórképek. Szeptember 4., 14.00 óra, FESZ
Oktató Központ (Dandár u. 28.)
Szűrővizsgálati időpontok:
• Szeptember 11., 14.00–18.00 óra
• Szeptember 25., 14.00–18.00 óra
• Október 9., 14.00–18.00 óra
Szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi
rendelő, bőrgyógyászati szakrendelés
(Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy
455-4586)

Szív- és érrendszeri
szűrővizsgálatok
Szakorvosi előadás: A szív- és érrendszeri betegségek kezelése. Szeptember
12. 8.00 óra, FESZ Oktató Központ
(Dandár u. 28.)
Szűrővizsgálati időpontok:
• Szeptember 9., 09.00–13.00 óra

• Szeptember 12., 09.00–13.00 óra
• Szeptember 26., 09.00–13.00 óra
Szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi rendelő, kardiológiai szakrendelés
(Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy
455-4579)

Szemészeti szűrővizsgálatok
Szakorvosi előadás: Mikor kell szemorvoshoz menni? Szeptember 4. 14.30 óra,
FESZ Oktató Központ (Dandár u. 28.)
Szűrővizsgálati időpontok:
• Szeptember 10., 14.00–18.00 óra
• Szeptember 17., 14.00–18.00 óra
• Szeptember 26., 14.00–18.00 óra
Szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi
rendelő, szemészeti szakrendelés (Mester
u. 45. Telefon: 455-4500 vagy 455-4512)

Nőgyógyászati szűrővizsgálatok
Szakorvosi előadás: Diagnosztikus és
szakorvosi vizsgálatok. Szeptember 26.
13.30 óra, FESZ Oktató Központ ( Dandár u. 28.)
Szűrővizsgálati időpontok:
• Október 3., 13.30–17.30 óra
• Október 10., 13.30–17.30 óra
• Október 17., 13.30–17.30 óra
Szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi
rendelő, nőgyógyászati szakrendelés
(Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy
455-4506)

Urológiai szűrővizsgálatok
Szakorvosi előadás: Urológiai betegségek kezelése, a szűrővizsgálatok jelentősége. Október 2. 14.00 óra, FESZ Oktató
Központ (Dandár u. 28.)
Szűrővizsgálati időpontok:
• Október 9., 13.30–18.00 óra
• Október 16., 13.30–18.00 óra
• Október 30., 13.30–18.00 óra

Szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi
rendelő, urológiai szakrendelés (Mester
u. 45. Telefon: 455-4500 vagy 455-4509)

Mozgásszervi szűrővizsgálatok
Szakorvosi előadás: A mozgásszervi
betegségek és kezelésük. Szeptember 3.
12.30 óra, FESZ Oktató Központ (Dandár u. 28.)
Szűrővizsgálati időpontok:
• Szeptember 5. 13.30–17.30 óra
• Szeptember 12. 13.30–17.30 óra
• Szeptember 19. 13.30–17.30 óra
Szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi rendelő, reumatológiai szakrendelés
(Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy
455-4553)

Gasztroenterológiai
szűrővizsgálatok
Szakorvosi előadás: Gyomor- és bélrendszeri betegségek általában. Szeptember 12. 13.00 óra, FESZ Oktató Központ
(Dandár u. 28.)
Szűrővizsgálati időpontok:
• 2018. szeptember 12., 14.00–18.00 óra
• 2018. szeptember 19., 15.00–19.00 óra
• 2018. szeptember 26., 14.00–18.00 óra
Szűrővizsgálat helyszíne: Szakorvosi
rendelő, gasztroenterológiai szakrendelés
(Mester u. 45. Telefon: 455-4500 vagy
455-4563)
Reméljük, minél többen részt tudnak
venni a szűrővizsgálatokon, hiszen az
egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, illetve korai felismerése nagyon
fontos. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
Tegyünk együtt az egészséges
Ferencvárosért!
Ferencváros Önkormányzata

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Felhívjuk figyelmüket Ferencváros Önkormányzatának pénzbeli
és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendeletének módosítására, melynek értelmében 2018. június 27. napjától
a kérelmező jövedelme alapján visszaigényelheti a tárgyévben a
legfeljebb 3. életévüket betöltött, IX. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermek részére a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás,
a Neisseria meningitidis „C” baktérium okozta fertőzések, rotavírus okozta hasmenés és bárányhimlő megbetegedési veszély
elhárítása céljából beadott védőoltások összegét. Ezen túlmenően
– szintén jövedelme függvényében – kérelmezheti a tárgyévben a
16., 17., 18., 19. és 20. életévét betöltött, IX. kerületi lakóhellyel
rendelkező lakos a HPV elleni 9 komponensű, beadott védőol-

tások összegének
utólagos megtérítését. A beadható
védőoltásokkal
és a kérelmekkel kapcsolatban kérjük, keresse
fel háziorvosát, házi
gyermekorvosát, illetve ügyfélszolgálatainkat. Elérhetőségek
és a részletes tájékoztató megtalálható a www.ferencvaros.hu
honlapon. 		
Ferencváros Önkormányzata
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Már a tejfogaknál
is gyakori a fogerózió

Fogainkra nem csupán a cukros ételek és italok lehetnek ártalmasak, hanem a gyakran fogyasztott gyümölcsök,
gyümölcslevek savanyú kémhatása is, amely kémiailag károsítja a fogakat. Az étkezés utáni tejivás, sajtevés,
esetleg remineralizáló szájöblítő folyadék használata azonban segít a savas miliő semlegesítésében.
– A fogerózió kémiai savhatásra bekövetkező kopás, ami a fogzománc vastagságának
csökkenésével jár. A fogak idővel érzékennyé válnak, és esztétikai problémák is
jelentkeznek – emelte ki Tóth Zsuzsanna,
a Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogászati Klinikájának igazgatója. Az eróziós
frontfogak metszőélei üvegszerűen átlátszóak, a zománc elvékonyodásával a sárgább
színű dentin jobban áttűnik, ezáltal a fog
színe sötétebb, kevésbé tetszetős lesz. Extrém kopásnál a fog alakja is megváltozik,
kagylószerű bemélyedések jelentkeznek, a
csücsköknél csészeszerű hiányok alakulnak
ki. A fogzománc teljesen el is tűnhet, a szabaddá váló dentin pedig kevésbé kemény
és ellenálló, így jóval gyorsabban kopik.
Ez a magyarázata a fogak érzékenységének,
később a fájdalomnak. Ilyenkor helyreállító
beavatkozásokra (tömésre, korona készítésére) lehet szükség.

A savhatást egyfelől okozhatják savanyú
ételek és italok (gyümölcsök, gyümölcslevek, ecetes ételek, salátaöntetek, szénsavas
üdítők, energiaitalok, borok, vitaminkészítmények), másrészt a gyomorsav maró hatása
is (reflux). – Nagyon fontos, hogy félévente
járjunk fogászati kontrollvizsgálatra, mert a
fogorvos már akkor észreveszi a bajt, amikor
a páciens még nem is érzékeli azt. Így lassítani lehet az eróziós folyamatot, emellett
az ellenőrzés során az egyéb elváltozásokat,
betegségeket is idejében ki lehet szűrni –
hívta fel a figyelmet a revízió jelentőségére
az egyetemi docens.
Mivel savas közegben a fogfelszín „felpuhul”, étkezés után tanácsos egy órát várni
a fogmosással, hogy elkerüljük a kevésbé
kemény felszíni réteg ledörzsölődését. Ha
van elég idő rá, e réteg a nyál jelenlétében
képes visszakeményedni, remineralizálódni.
A folyamatot elősegíti, ha tejet iszunk, sajttal

vagy más magas kalciumtartalmú étellel
zárjuk az étkezést, esetleg remineralizáló
szájöblítő folyadékkal is öblögethetünk.
A vízivás szintén mérsékli a savhatást.
Az erózión kívül a rágás során is keletkezik
fogkopás. Az évek múlásával ez olyan jelentős mértékű lehet, hogy a fogak megrövidülnek. A folyamatot az éjszakai fogcsikorgatás
jelentősen felgyorsítja. Ilyen esetben már
igen komoly terápiás beavatkozásra van
szükség. Tóth Zsuzsanna elmondta, fogkopást a helytelen fogmosással is elő lehet
idézni. A károsodás ilyenkor a fognyaknál
keletkező ék alakú kopás formájában jelenik meg. Oka a rossz technika, az agresszív
eszközhasználat, a túl erős sörtéjű fogkefe.
A fogorvosok ma már inkább a puha, sűrű
sörtéjű, kisfejű fogkefét ajánlják, amellyel
minden felszínt jól el lehet érni, így a lepedék mindenhonnan eltávolítható.
(forrás: Semmelweis Egyetem)
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JOGA VAN TUDNI!

A szülőtartás II.

Előző írásomban meghatároztam, hogy mi a szülő/rokontartás
fogalma, mi annak jelentése, illetve ismertettem a szülő-, a házastárs- és a testvértartás vonatkozásában fennálló kötelezettségeket.
A tartás mértékére elsősorban a jogosult és a kötelezett megállapodása az irányadó. Megállapodás hiányában a jogosult a tartás
bírósági meghatározását kérheti.
Amennyiben a jogosult bírósághoz fordul, a bíróság a tartás mértékét a jogosult indokolt szükségletei és a kötelezett teljesítőképessége
alapján határozza meg. Hogy mi az indokolt szükséglet, az minden
esetben más. Ilyen helyzetben a bíróság a jogosult megélhetésének indokolt költségeit igyekszik figyelembe venni azzal, hogy
leszármazó és kiskorúak esetében a tartási kötelezettség kiterjed a
taníttatás költségeinek viselésére is.
Ismer olyat is a jogszabály, hogy tartáskiegészítés. Ebben az
esetben a jogosult a tartásra részben szorul rá. Az is előfordulhat,
hogy a jogosult rászorultsága ugyan teljes, ám a tartására elsősorban
köteles rokonai nem képesek az indokolt szükségleteinek megfelelő
tartást nyújtani. Ekkor a jogosult a sorban következő kötelezettől
kérheti a tartáskiegészítést.
Fontos tudni, hogy a tartást – amelynek mértékét határozott összegben kell megszabni – a kötelezett elsősorban pénzben szolgáltatja, és

időszakonként előre kell fizetnie. Az inflációra tekintettel a bíróság
ítéletében úgy is rendelkezhet, hogy a tartásdíj évente, a következő
év január 1. napjától a KSH által közzétett éves fogyasztói árindex
növekedésének mértékével, külön intézkedés nélkül módosul.
Ha a felek nem tudnak peren kívül megállapodni a tartás módjáról
és mértékéről, kiskorú érdekében a gyámhatóság, a szülőt illető
tartás érdekében pedig a járási hivatal is indíthat pert.
A tartás iránti követelést hat hónapnál régebbi időre visszamenőlegesen akkor lehet érvényesíteni, ha a jogosult a követelés
érvényesítésével alapos ok miatt késlekedett. Három évnél régebbi
időre tartási követelést bírósági úton nem lehet érvényesíteni!
A tartás teljesítését fő szabály szerint a bíróság határozatlan időre
rendeli el. Új jogszabályi rendelkezés, hogy az a személy, akinek
a kezéhez a tartásdíjat folyósítják, köteles a kötelezett egyidejű
értesítése mellett a bíróságnak bejelenteni, ha a jogosult tartásra
való rászorultsága megszűnt. Az e kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért felel. A bejelentést követően a bíróság a tartási
kötelezettséget peres eljárás lefolytatása nélkül szünteti meg.
Dr. Niklai Zoltán ügyvéd
1098 Budapest, Lobogó u. 5., 06/70/770-0510

RENDŐRSÉGI HÍREK
Nyaklánckitépőkön
csattant a bilincs
Egy férfi 2017. augusztus 1-jén, a Zombori utca és a Szemafor köz sarkánál kitépte
egy nő arany nyakláncát, ám csak az azon
lévő medált tudta ellopni. Egy évvel később, 2018. június 30-án szintén Ferencvárosban, egy társasház előtt is kitépte
egy hölgy láncát, amellyel elmenekült
a helyszínről. A rendőrök azonosították
az elkövetőt, aki ellen 2018. július 10-én
elfogatóparancsot adtak ki. A nyomozók
megállapították, hogy a gyanúsítottat a
XX. és XXIII. kerületi rendőrkapitányság
is keresi három, hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmény miatt. A rendőrök
másnap, Budapest VIII. kerületében, a
Dugonics utcában felismerték, majd elfogták a 23 éves tarnabodi férfit, akit a
IX. kerületi rendőrkapitányság nyomozói
lopás, valamint kifosztás bűntett miatt
gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.
A 23 éves füzesabonyi Ny. Szabolcs július
3-án délután, a Haller utcában hátulról
a földre rántott egy idős férfit, majd kitépte nyakából a láncát, amellyel a Mihálkovics utca irányába elmenekült. A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérülést

szenvedett. A ferencvárosi nyomozók az
adatgyűjtés és a kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetőt, aki ellen
elfogatóparancsot adtak ki. A Készenléti
Rendőrség munkatársai Ny. Szabolcsot július 18-án Budapest X. kerületében, a Hős
utcában igazoltatták, majd előállították
a IX. kerületi rendőrkapitányságra, ahol
rablás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és előterjesztést
tettek letartóztatásának indítványozására.

Erdőbe vitték a hulladékot
A 35 éves budapesti H. Csaba és két társa
július 11-én délután, a Határ út melletti
erdős részre engedély nélkül különböző
hulladékokat (olajoshordókat, gumi és
műanyag alapanyagú termékeket) szállított egy autójavító műhelyből. Egy
szemtanú értesítette a rendőröket, akik
a helyszínen elfogták és előállították a
három budapesti férfit. A ferencvárosi rendőrkapitányság nyomozói az elkövetőket
hulladékgazdálkodás rendje megsértése
vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Lefülelték a biciklitolvajokat
A Készenléti Rendőrség járőrei szemfülességének köszönhetően fogták el július 20-án hajnali 1 órakor a VIII. kerületi
Kálvária téren K. Tamás Zoltánt és H.

Szabolcs Szebasztiánt, aki egy-egy olyan
kerékpárral közlekedett, amelyet nem
sokkal korábban a IX. kerületi Márton
és Thaly Kálmán utcából loptak el. A két
fiatalember elismerte a bűncselekmény
elkövetését, a rendőrök pedig megtalálták
náluk a lopáshoz használt eszközöket, sőt,
egyikőjük táskájából még egy levágott
biciklilakat is előkerült. A ferencvárosi
nyomozók további 13 hasonló bűncselekményt is felderítettek, amelyeket a két
férfi beismert.

Tíz perc alatt elfogták a tolvajt
A 28 éves budapesti Gy. Béla augusztus 11-én a reggeli órákban, egy IX.
kerületi bevásárlóközpontban kitépte egy férfi kezéből a táskáját, majd
elszaladt. A biztonsági őr a közelben
tartózkodó nyomozóktól kért segítséget, akik a személyleírás alapján egy
közeli villamosmegállóban felismerték a tolvajt. A férfi, miután észrevette
a rendőröket, eldobta a táskát és elfutott.
A rendőrök percekkel később egy bokorban elbújva megtalálták, elfogták és
előállították a kerületi kapitányságra,
ahol lopás bűntett miatt gyanúsítottként
hallgatták ki, majd őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.
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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-má-

solatát, 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
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.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Bácskai János polgármester
Minden hónap utolsó
csütörtökén 12–16 óráig
a Polgármesteri Hivatalban
(I. em. 24.). Minden hónap
második csütörtökén
17–18 óráig a József Attila-lakótelepen (Toronyház
u. 3/B – Ügyfélszolgálati Kirendeltség). Bejelentkezés az Ügyfélszolgálati Irodákon (IX., Bakáts tér
14. vagy Toronyház utca 3/B) személyesen a hónap
minden munkanapján, ügyfélfogadási időben.
Gyurákovics Andrea, 1. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig.
Helye: Fidesz-iroda, Lónyay u. 48.
(Bakáts utca sarok). Elérhetőség:
gyurakovics.andrea@gmail.com,
06/70/408-2430
Mészáros László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 16–17.30 óráig.
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35.
(bejárat a Dandár utca felől) 06/20/355-9819,
meszaros.laszlo@ferencvaros.hu
Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)
Minden hónap első péntek, 10–12 óra.
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B).
Telefon: 280-7195,
e-mail: hidasi.gyula@ferencvaros.hu
Baranyi Krisztina (Független)
Minden hónap második csütörtöként
18–20 óráig.
Franciaudvar (Közraktár utca 24.)
Bejelentkezés: 06/20/393-6650,
baranyi.krisztina@ferencvaros.hu

Kállay Gáborné alpolgármester
Minden hónap második
hétfőjén 16.30–18.30
óráig. Helye: Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér
14. II. emelet 38.
Bejelentkezés az
Ügyfélszolgálati Irodákon
(IX., Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 3/B)
személyesen a hónap minden munkanapján,
ügyfélfogadási időben.

Dr. Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes egyeztetés alapján.
Elérhetőség: 06/20/357-1135 vagy
kulpinszky@gmail.com

Zombory Miklós alpolgármester
Alpolgármesteri és képviselői
fogadóóra időpontja: minden
hónap második csütörtökén
16.00–18.00 óráig. Fogadóóra helye: Polgármesteri
Hivatal, Bakáts tér 14.
II. em. 38.

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes egyeztetés alapján.
Bejelentkezés: 06/20/969-8849
Helye: Köztelek u. 2.

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 17–19 óráig.
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35.
(bejárat a Dandár utca felől)
06/20/807-4734, illyesmikl@gmail.com
Intzoglu István, 11. evk. (Független)
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig, illetve
előzetes bejelentkezés alapján. Helye: József
Attila Városrészi Önkormányzat (RÖNK) iroda
(Toronyház u. 3/B). 06/70/332-5932

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes bejelentkezés alapján:
06/20/975-8262
Helyszín: FMK vagy az Ecseri út 19. szám
alatti Ügyfélszolgálati Iroda.

Fröhlich Péter (Fidesz–KDNP)
Fogadóóra egyeztetés alapján.
Tel.: 06/20/942-5266

Jancsó Andrea Katalin (Független)
Minden hónap második keddjén.
Bejelentkezés: 06/20/526-4808,
jancso.andrea@ferencvaros.hu.

Pál Tibor (MSZP)
Minden hónap első hétfőjén, 15–17 óra,
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP
irodája (IX., Toronyház u. 3.). Telefon: 3480864, e-mail: ptibor9@gmail.com

Szilágyi Zsolt (Jobbik)
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján.
Elérhetőség: 06/70/707-9105

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes egyeztetés alapján.
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B)
Telefon: 06/1/280-7195
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Yeo Alexander
(2017. december 4.)

László Dénes
(2017. december 31.)

Nagy Sándor László
(2018. március 12.)

Deák Boróka Hanga
(2017. november 16.)

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

REJTVÉNY

