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Mesebeli élményeket kaptak
a ferencvárosi gyerekek

A népmesék világát idéző programokkal és gyereknapi játékokkal ünnepelték a Mesenapot a középső-ferencvárosi
Kerekerdő parkban szeptember 29-én. A 10. alkalommal megrendezett interaktív eseményre koncertekkel, ügyességi
játékokkal és rengeteg kalanddal várták a családokat.
– A Magyar Olvasás Társaság kezdeményezésére 2005 óta szeptember 30-án, Benedek
Elek születésnapján ünnepeljük a Magyar
Népmese Napját. A négyszög alakú tér közepén lévő Kerekerdő parkra tavaly óta másik nagy mesemondónk, Lázár Ervin szobra
vigyáz, aki azt üzeni, meséljünk minél töb-

bet gyermekeinknek, mert a velük töltött
időt nem pótolhatja semmi – jelentette ki
a rendezvényt megnyitó Kállay Gáborné
alpolgármester, aki köszöntőjében a jeles
nap ihletőjéről is megemlékezett. – Aki Benedek Elek meséin nőtt fel, hazafiságot,
tiszta erkölcsöt, tisztességet, illemtudást

tanult, megismerte a nép, a falusi munka
és az édes anyaföld szeretetét – mondta.
A Mesenapot Kardos-Horváth János,
a Kaukázus frontemberének gyerekzenekara, a Hahó Együttes koncertje nyitotta,
amelynek dalai a Föld védelméről, az ökotudatosságról szólnak.

Folytatás a 2. oldalon
Közlemény a József Attila-lakótelep köztisztasági, közbiztonsági problémáinak megoldásáról a 3. oldalon

MI LESZEL, HA NAGY LESZEL?

KÖRNYEZETVÉDELEM

VILÁGNAPOK

670 nyolcadikos diák ismerkedhetett
meg 46 középfokú oktatási
intézménnyel a 6. Ferencvárosi
Pályaválasztási Börzén.

Alternatív, környezetkímélő
közlekedési módokkal is
barátkozhattak az idei
Autómentes Nap résztvevői.

A Páli Szent Vince-templom
adott otthont az Idősek és
a Zene Világnapja alkalmából
rendezett hangversenynek.
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FERENCVÁROS
Folytatás az 1. oldalról

A rendezvényre számos kisgyermekes család látogatott ki, mely tagjai a népmesék
világát idéző kreatív programokon vehettek részt. A kézműves sátorban csutka- és
rongybabát lehetett készíteni, és mód volt
egyszerű, népi hangszereket is fabrikálni.
A színpadon két bábszínház, a Batyu és
a Barboncás interaktív mesejátékot adott elő,
Lázár Ervin szobra köré pedig egy különleges hangszerbemutatót szerveztek. A játékos
„fúziós koncerten” egymás mellett szólalt

KULTÚRA
meg a tuba, a mandolin, a kecskeduda és
a gitár, melyekkel népzenét, valamint megzenésített költeményeket adtak elő a muzsikusok. A Mesenapra gyermekrajzversenyt is
hirdettek. A Kedvenc mesém címet viselő
kiírásra 50 pályamű érkezett, melyek közül
a legszebbeket ki is állították a parkban.
A színpadon eközben egymást követték
a fellépők. A tradicionális roma zenét képviselő Khamoro Budapest Band és Romano
Glaszo ezúttal gyerekbarát dalokkal érkezett, utóbbi a Csigabiga, gyere ki! cigány
verziójával a felnőttek hangulatát is feldob-

ta. Egy napra a Játékos Tudomány című interaktív kiállítás is a parkba költözött, hogy
felvonultassa a legváltozatosabb ügyességi
játékokat. A legkedveltebb szórakozást az
egyes érzékeink (látás, hallás) kizárásával
megoldandó feladatok jelentették. Rengetegen voltak kíváncsiak a nap sztárfellépője,
a Kossuth- és Jászai-díjas Halász Judit koncertjére, akinek gyermekdalain generációk
nőttek fel. A Csiribiri koncerten magyar
költők megzenésített versei is elhangzottak
a színész-énekesnő tolmácsolásában.
T. D.

Népmese napja a Szent-Györgyiben
Puskás Peti énekes és Kállay Gáborné alpolgármester olvasott mesét szeptember 28-án a diákoknak a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban. A Magyar Népmesék Napját 2005 óta ünnepeljük azzal a céllal, hogy
a mesei hagyományok, a fabulák bölcsességei fennmaradhassanak.
A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban már
tizenkét évvel ezelőtt is szerveztek meseolvasást a magyar népmesék
előtt tisztelegve. Az intézmény könyvtárosai az elmúlt esztendők
hagyományait ápolva mindig készülnek a jeles napra. Idén a „digitális bennszülöttek” számára – az olvasóvá nevelés jegyében
– készítettek egy izgalmas játékot. Nyolc QR-kódot rejtettek el
az iskola épületében, amelyek leolvasásával a diákok egy-egy
feladványt és az azok megoldásához szükséges meséket találtak.
A megfejtésekkel egy értelmes mondatot rakhattak össze, amely
Mátyás királyhoz kapcsolódott, és így hangzott: „Ne féljen alattvalói
mérgétől és tőrétől az, aki igazságosan és törvényesen uralkodik”.
A napot Beleznay Tamás igazgató nyitotta meg, aki az iskolarádión
keresztül mesélt a tanulóknak, majd kezdetét vette a tradicionális
„Nagyok mesélnek kicsiknek” program. A vállalkozó szellemű
tanárok is készültek: a Mátyás-év részeként – hiszen 575 esztendeje született Hunyadi Mátyás, akit 560 éve koronázták meg – a
felolvasók ezúttal főként az igazságos királyról szóló történeteket
választottak.

gül csak nehezen jutott ki az intézmény
épületéből, ugyanis
mindenki szelfizni
akart vele.
A program záró
részében az iskola
meghívott vendégei
meséltek az alsós
diákoknak. Kállay
Gáborné rövid köszöntőjében megemlékezett a kerület
jeles író-mesélőjéről,
Lázár Ervinről, és bevallotta, maga is nagyon szeret mesélni. Kezdeményezésére indult
az idősügyi programok között a Mesélj nekem, Nagyi! című sorozat
is. Az alpolgármester a Mátyás király és az öreg szántóvető című
művet olvasta fel az intézmény dísztermében helyet foglaló első
és második osztályosoknak. Ezt követően Csőváriné Gurubi Judit
és Garamvölgyiné Mérei Judit, a Belső-Pesti Tankerületi Központ
munkatársai mondták el meséiket az igazmondó juhászról és a
cinkotai nagyiccéről.
M. K.

21. század

A QR-kódos játék és a „Nagyok mesélnek kicsiknek” résztvevőinek
jutalma az volt, hogy Puskás Peti – aki zenekarával már az évnyitón
is fellépett – mesélt nekik. A népszerű énekes közvetlen stílusa által
hamar megtalálta a közös hangot a diákokkal, akikkel olvasásról,
családról, szülő-gyerek viszonyról is elbeszélgetett. Puskás Peti
külön felhívta a fiatalok figyelmét a családi kapcsolatok fontosságára, ezért is esett a választása a Mátyás király és a szegény favágó
című mesére. Az iskola tanulói nagyon örültek a sztárnak, aki vé-

– Milyen különös tabletről olvasod
a mesét, nagymama!?

AKTUÁLIS
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Tisztaság, rend, fenntarthatóság!

Ferencváros Önkormányzatának közleménye az újabban a József Attila-lakótelepen tapasztalható köztisztasági,
közbiztonsági problémák megoldásáról.
Ferencváros Önkormányzata Bácskai János polgármester kezdeményezésére október 2-án – az érintett szervezetek képviselőinek részvételével – egyeztető tárgyalást
tartott az elmúlt időszakban a József Attila-lakótelep Ecseri úti metrómegállója
környékén kialakult helyzet megoldására.
Az eszmecserén a FESZOFE Kft., a Ferencvárosi Közterület-felügyelet, valamint
a FESZGYI igazgatója mellett megjelentek a ferencvárosi rendőrkapitányság, a
polgárőrség, az FKF Zrt. és a Fővárosi
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
(FÖRI) vezetői, illetve az önkormányzat
képviselői is.
A kétórás tárgyalás rávilágított arra a
sajátos jogi helyzetre, amely az Ecseri úti
metrómegálló környezetét jellemzi. A terület egyszerre tartozik a BKV, a Fővárosi
Önkormányzat, a SPAR és Ferencváros
Önkormányzata tulajdonába, így a takarí-

tási és rendészeti feladatok ellátása során
több különböző szervezet is érintett. Ámán
András r. alezredes, a ferencvárosi rendőrkapitányság vezetője a József Attila-lakótelep közbiztonsági helyzetével kapcsolatban
kiemelte, a statisztikák, csakúgy, mint a
kerület egészében, itt is folyamatosan javuló tendenciát mutatnak. Ugyanakkor az
itt élők szubjektív biztonságérzete szempontjából meghatározó jelenségeket a kapitányság munkatársai is érzékelik, így a
közösségimédia-aktivitások, a lakossági
bejelentések és a járőrözés során szerzett
személyes tapasztalataik rámutattak a
hajléktalanok jelenlétére és a fiatalkorúak
drogfogyasztásának növekvő mértékére.
Gedeon Andor, a Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
(FESZGYI) vezetője elmondta, a területen
három beazonosított hajléktalan él életvitelszerűen.

Bácskai János a „Tisztaság, rend, fenntarthatóság!” hármas jelszavával foglalta
össze az elhangzottakat, amelyből kialakult a jövőben elvárt cselekvési irány is.
A polgármester záróbeszédében az érintett
szervezetek közötti kommunikáció fontosságára és az együttműködés fokozására hívta fel a figyelmet, egyúttal jelezte,
hogy a köztisztasági és területbiztosítási
feladatok hatékonyságának emelése kapcsán költségvetés-módosítást terjeszt a
képviselő-testület elé. A megemelt források
biztosításával – pártállástól függetlenül –
a megjelent képviselők is egyetértettek.
Továbbá a lakótelepen kialakult helyzet
megoldására az önkormányzat – az érintett
külső szereplők bevonásával – hosszú távú
cselekvési tervet dolgoz ki.
Ferencváros Önkormányzata

Továbbszépült az FMK
Ferencváros Önkormányzata első lépésként 2016-ban – pályázati
forrásból – kezdte meg az 1964-ben épült Ferencvárosi Művelődési
Központ (FMK) rekonstrukcióját. A létesítmény külső felújítása
során kicserélődtek a rendkívül rossz állapotú nyílászárók, megújult
a korábban gyakran beázó tornatermi tető, megtörtént az épület
hőszigetelése és külső színezése. A főbejárat dekoratív, csendes
működésű kialakítást kapott.
Az FMK történetében 2017 szintén mozgalmas és tartalmas esztendőként jellemezhető. A kisebb, ám folyamatos korszerűsítési
munkálatok mellett mindenképpen ki kell emelni, hogy az intézmény

– A szakma is csodájára jár a professzionális világítástechnikának,
amellyel a kiállítóteret felszereltük. Célunk, hogy mindig szépen
kivitelezett, színvonalas alkotások kerüljenek a falakra, hiszen a
tárlatok az aula és a kávézó havonta frissülő díszei is – mondta
el lapunknak Hantos-Jarábik Klára. A Ferencvárosi Művelődési
Központ és Intézményei igazgatója hozzátette, a korábban a Turay
Ida Színház által használt jegypénztár is megújult, így ma már saját
használatban, megfelelő módon tudják értékesíteni a belépőket
rendezvényeikre. A tervezőknek köszönhetően a ruhatár – amelyet
a galéria falai mögött alakítottak ki – már nem zavarja az aula
egységes és esztétikus arculatát. A szintén megszépült büfé-kávézó
pedig a fiatalok és az idősebbek igényeit egyaránt kielégítő kínálattal
várja a vendégeket.
Ez év nyarán a munkálatok továbbfolytatódtak: az oldalfolyosó-épületrész felújítása mellett az egyik legfontosabb belső rendezvényhelyszín, a sakkterem, valamint az épület főbejárat-kerítés része is
korszerűsödhetett. 				
V. L.

A MÁV Zrt. munkatársakat keres BUDAPESTRE az
alábbi munkakörökbe:
KÖZÉPFOKÚ SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGGEL:
biztosítóberendezési műszerész
pályamunkás
villanyszerelő-felsővezeték szerelő

aulája is megújulhatott. Nagy előrelépés, hogy az épület többfunkciós központi tere modern, fiatalos és egységes stílust kapott, amely a
mennyezeti világításnak köszönhetően ma már barátságos, kellemes
hangulattal várja az idelátogatókat. A renovációhoz kapcsolódóan az
intézmény egy új kiállítótérrel is bővült: az Aula Galéria programjai
egyre népszerűbbek a vendégek körében.

KÖZÉPFOKÚ VÉGEZETTSÉGGEL:
kocsirendező/tolatásvezető
váltókezelő
Jelentkezését awww.mavcsoport.hu/karrier oldalon várjuk.
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Tengernyi szakmából válogathattak
az iskolások
Asztalos, húsipari dolgozó, gázszerelő, magasépítő technikus. Hiányszakmák garmadáját sorolja fel a Magyar Közlöny idei listája, az országos szakemberhiánynak azonban
előnye is van. A jövőjükről gondolkodó fiataloknak most
könnyebb lesz dönteni, a frissen végzettek pedig biztos
és jövedelmező munkához jutnak. A hatodik alkalommal
megrendezett Ferencvárosi Pályaválasztási Börzén 670
nyolcadikos diák ismerkedhetett meg 46 középfokú
oktatási intézménnyel.

A Thaly Kálmán utcai Patonyi László Sportcsarnokban egy tűt is
alig lehetett volna leejteni október 3-án. A rendezvényre kitelepülő
közel félszáz középiskola (gimnázium, szakgimnázium és szakiskola) interaktív standjainál az általános tájékoztatáson túl szakmai
bemutatókat is tartottak. A fodrásztanoncok hajat, az élelmiszer-ipari
sulisok pedig kalácsot fontak és sütöttek, de a gépészetisek, valamint
az informatikusok is készültek prezentációkkal. Az osztályfőnöki
kísérettel érkező végzős diákok nem csak ferencvárosi iskolákból
jöttek: az V., VI., VII. és VIII. kerületi nyolcadikosok többsége is
részt vett a rendezvényen. Kiállítóként szintén megjelentek a IX.
kerület vonzáskörzetéből érkező szépészeti, faipari, művészeti,
építőipari, kereskedelmi, elektrotechnikai, ruha- és élelmiszer-ipari
vagy kertészeti középfokú oktatóintézmények.
– A börzén a Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, a Pedagógiai
Szakszolgálat, az Új Nemzedék Központ és a H52 Ifjúsági Iroda
pályaorientációs és pszichológiai tanácsadással is várta a fiatalokat – ismertette a lehetőségeket Rapi István ifjúsági referens, az
önkormányzati esemény főszervezője.

Kállay Gáborné köszöntőjében büszkén számolt be a szeptember
végén Budapesten megrendezett ifjú szakemberek Európa-bajnokságáról, az Euroskillsről. – A 37 szakmát felvonultató, több mint
500 fős mezőnyben a magyarok 3 arany-, 3 ezüst- és 3 bronzérmet
szereztek, ami a hazai szakképzés nagy sikere – jelentette ki az
alpolgármester, aki szerint a pályaválasztásban a legfontosabb,
hogy az ember azzal foglalkozzon – akár egy életen keresztül –,
amit igazán szeret. – 14 évesen azonban még nehéz a választás,
ebben segít az itt megszerezhető rengeteg információ – mondta.
Hozzátette, az sem baj, ha elsőre nem sikerül jól dönteni, hiszen a
tanulást sosem késő újrakezdeni.
T. D.

Együtt játszott a kerület minden óvodása
Elefánttalpas verseny, sárkányetetés, hernyójárás. A József Attila-lakótelepi Nyúldombon 26. alkalommal megrendezett
Ferenc-napi Óvodás Játékok elnevezésű vidám vetélkedő végén minden apróság ajándékkal térhetett haza.
– A Napsugár Óvoda önkormányzati támogatással szervezett sportos délelőttje kezdetben csupán a lakótelepi oviknak szólt,
ám fokozódó sikere egyre több intézményt
vonzott, így mára a kerület mind a tíz óvodája hivatalos a jeles napra – mesélt a
népszerű programról
Bakonyi Ágnes, a
Napsugár Óvoda vezetője. A 250 gyermek részvételével
zajló sportrendezvényen az ovis csoportok rövid bemelegítő
futás után vágtak
neki a változatos próbatételeknek. Az idén
az állatvilág köré
szerveződő verseny
egyes állomásain
célba dobhattak egy
sárkány szájába, pókhálóba ragadt legye-

ket szabadítottak ki, vagy éppen a lábukra
szerelt elefánttalp segítségével kellett átkelniük a képzeletbeli mocsáron. A kicsiknek
számos olyan ügyességi feladatban – mint
például a hernyójárás – is helyt kellett áll-

niuk, amellyek teljesítéséhez összehangolt
csapatmunkára volt szükség.
A vidám versengés után az egyik óvó néni
elmondta a Répa című mesét, majd a vállakozó kedvű gyerekek is előadhattak állatos
fabulákat, illetve dalokat. Az eredményhirdetést Zombory
Miklós alpolgármester vezényelte le,
aki köszöntője után
kiosztotta a jutalmakat a résztvevőknek.
Ezen a vetélkedőn
mindenki nyert, hiszen amíg az óvodák
hasznos sporteszközökkel (kisbicikli,
motor, roller) gazdagodtak, a gyerekek
egyéni ajándékot,
valamint gyümölcslevet és müzliszeletet
kaptak.
T. D.

OKTATÁS
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Negyedszázada indult újra a gimnázium

Háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelte szeptember végén az 1993-as újraindulást a Lónyay Utcai Református
Gimnázium. A programok közt szerepelt szülő-tanár, valamint öregdiák-találkozó, hálaadó istentisztelet, illetve számos
kulturális és sportesemény is.
Jövőre lesz 160 esztendeje, hogy Török
Pál esperes kezdeményezésére, Gönczy
Pál igazgatásával (mindkettőjük emlékét
utcanév őrzi a közelben) megkezdte működését a Lónyay utcai gimnázium jogelődje
a Kálvin téren. Az intézmény kezdetben a
jelenlegi Szent-Györgyi Albert Általános
Iskola és Gimnázium épületében működött
– idejárt a Nobel-díjas névadó is –, majd
a szűkössé vált épület helyett sikerült forrást találni mai otthonának felépítésére. Az
1943-ban átadott iskolaépület csupán kisebb
sérülésekkel vészelte át a II. világháborút,
amely után nem sokáig folyhatott itt oktatás,
ugyanis 1952-ben államosították. Közvetlenül a rendszerváltást követően merült fel az
igény a református gimnázium újraindítására, a fáklyás tüntetésekkel tarkított küzdelem
1993-ban ért célt, az eredeti létesítményt
azonban csak 2000-ben kapta vissza az intézmény. Az iskolavezetés azóta kiemelt
feladatként kezeli a leromlott állagú épület
lépésről lépésre történő rendbehozatalát,
hogy az – az ott végzett szakmai munkával
együtt – méltó lehessen a hagyományokhoz.
A háromnapos ünnepségen volt szülő-tanár találkozó, ahová korábbi kollégákat és
öregdiákokat is vártak, valamint számos más
színes program. A Kálvin téri templomban

Fotó: reformatus.hu/Varga Gábor

megtartott hálaadó istentiszteleten Bogárdi
Szabó István püspök hirdette az igét, akinek
nagyapja, Szabó Imre volt Budapest első
református esperese, és akinek szolgálata
alatt adták át az iskola mai épületét. Az istentiszteleten az intézmény régi dolgozói
és öregdiákjai mellett részt vett Zombory
Miklós alpolgármester is.
Szombaton az áhítat és az esperesi köszöntő után avatták fel – Gönczy Pál emléktáblája mellett – az újraalapító igazgató,

Bognár József plakettjét felesége jelenlétében, valamint megnyitották Szendrei László
művésztanár és diákja, Benkő Barnabás közös tárlatát „Mester és tanítványa” címmel.
Délután kulturális és sportprogramokkal,
osztálytalálkozókkal, vetélkedőkkel, játszóházzal várták az érdeklődőket. A rendezvénysorozaton a frissen végzettektől a
legidősebb, 91 évesig közel 300 öregdiákot
láttak vendégül.
M. K.

Emléktábla-avatás a Lónyay utcában
A Lónyay utca 4/C–8. szám alatt szeptember 29-én avatták fel a megújult márványtáblát, amely az első magyarországi
bolgár iskola működésének állít emléket. Az ünnepi eseményen részt vett Tanja Mihailova bolgár oktatási miniszterhelyettes is.
A ma Szent-Györgyi Albert nevét viselő iskola falai között kezdte
meg működését 1918. február 25-én a Budapesti Bolgár Iskola.
A korábbi emléktábla elhasználódott, az új avatását a centenárium
tiszteletére szervezte meg a Magyarországi Bolgárok Egyesülete,
a Bolgár Országos Önkormányzat, valamint a Bolgár Nyelvoktató
Nemzetiségi Iskola.

Kjoszeva Szvetla, a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola igazgatója köszöntőjében kiemelte, az intézmény mindig megkapta a kettős
támogatást mind magyar, mind bolgár részről. Tartós létezésének
is az az oka, hogy mindig voltak olyan emberek, akik szem előtt
tartották az oktatás fontosságát.
Gyurákovics Andrea önkormányzati képviselő beszédében hangsúlyozta: az anyanyelv a közösség legerősebb összetartó ereje,
nemzeti kisebbségként pedig a túlélés záloga. Hozzátette: sváb
lányként maga is megéli a kettős kötődés minden szépségét, amely
által emlékeiben, identitásában egyaránt gazdagodik. Örömének
adott hangot, hogy Ferencváros Önkormányzata mindig támogatta a kerületi nemzetiségeket kultúrájuk ápolásában, identitásuk
megőrzésében.
A kétnapos jubileumi ünnepségsorozat a határon túli bolgár iskolák
tanárainak összejövetelével és egy könyvbemutatóval kezdődött,
az emléktábla-avatás után öregdiákok és tanárok találkozójával
folytatódott, majd egy ünnepi koncerttel ért véget a bulgáriai Bodra
Smjana kórus fellépésével, amit a Vágóhíd utcai Bolgár Művelődési
Házban rendeztek meg.
(forrás: ferencvaros.hu)
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Egy nap autómentesen

A szeptember 22-én nyolcadik alkalommal megrendezett Autómentes Nap a rossz idő ellenére is sok érdeklődőt csalt ki
a Napfény utcába, ahol alternatív, környezetkímélő közlekedési módokkal is megismerkedhettek a résztvevők.
Az Európai Mobilitási Héthez köthető eseményen Ferencváros Önkormányzata ismét lezárta az autó- és buszforgalom elől a
Napfény utca egy szakaszát. A rendezvény
óriásbuborék-bemutatóval kezdődött, majd
– a kissé fázós időjárásban – a Bartók Táncegyüttes magyar táncháza és Kozma Zsuzsanna „Fittmóka” családi tornája mozgatta
meg a megjelenteket. A Vegas Showband
forró hangulatú utcabálja táncra perdítette
a lakótelepieket, végül monociklibemutató
zárta a színpadi programot.
Bácskai János köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a Napfény utca erre a rendezvényre ismét sétálóutcává vált,
hiszen a lakótelep egyik legforgalmasabb utcájának zsúfoltsága körülbelül 70 százalékban
nem célirány, csupán átmenő
forgalom, amely jelentősen
terheli a környezetet. A polgármester felhívta a figyelmet a
esemény sátraiban zajló érdekes
programokra, melyek mind a
környezettudatosság jegyében
várták az érdeklődőket. Végül
együttgondolkodásra, közös
tervezésre biztatta az itt élőket,
amely által a hétköznapok még
könnyebbé, élhetőbbé válnak a
főváros legzöldebb lakótelepén.
A rendezvény ideje alatt ugrálóvár, gyermekmászófal,
fogápolási tanácsadás, szódásinasképzés, ökokézműveskedés,
valamint a nagy népszerűségnek örvendő bolhapiac is várta
a látogatókat. Dluhopolszky László karikaturista ezúttal – a rajzolás mellett – sziluettvágással is megörökítette a jelentkezőket.
A veszélyeshulladék-gyűjtés szintén elmaradhatatlan eleme az Autómentes Napnak,
ezúttal rekordmennyiségű hulladékot adtak
le a környezettudatosan élő ferencvárosiak.
A környezetbarát és fenntartható városi
közlekedést népszerűsítő programok közt
bemutatkozott a MOL Limo szolgáltatás,
mely részeként 400 gépjármű biztosítja,
hogy a közösségi autózás – mind elektromos, mind benzines kocsikkal – bármikor
elérhető legyen Budapesten. A MOL Limo
használati díja tartalmazza az elektromos

feltöltést, a tankolást, valamint a parkolási
díjakat is.
Az Oszkár Telekocsi sátrában megtudhattuk, hogy a hosszabb útra induló autósok a
rendszerükben meghirdetik kiadó, szabad
utashelyeiket, így az utazni vágyók becsatlakozhatnak hozzájuk. Az oszkározás során
a sofőr spórol az üzemanyagköltségen, az
utas pedig olcsón és kényelemesen közlekedhet, miközben optimálissá válik a járművek kihasználtsága is. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a telekocsikban
rendszerint nagyszerű társaság gyűlik össze
egy-egy út alatt.

A környezetbarát közlekedés üzenetét tolmácsolta az E-mobilitás élménypálya is,
ahol lehetőség volt a világ leginnovatívabb,
könnyű elektromos járműveinek tesztvezetésére. A jelenlévők több olyan eszközt is kipróbálhattak, amely a mindennapok számára
tökéletes mobilitási megoldást jelent, vagy
ideális partner a kikapcsolódásban, szórakozásban. Az új, fiatalos közlekedési módokat
az Airwheel, a Hoverboard, a MonsteRoller,
az E-roller és az E-bike képviselte.
A kisebbek egy mobil-KRESZ-parkban
kockázat nélkül, játékos formában gyakorolhatták a biztonságos közlekedést, ezáltal

A rendezvényen az önkormányzati tulajdonú FESZOFE Nonprofit Kft. bemutatta
legújabb, állami támogatás igénybevételével
beszerzett haszonjárművét. A környezetbarát
kisteherautó kizárólag elektromos áramot
használ működéséhez, ezért nincs károsanyag-kibocsájtása. Az e-jármű segítséget
nyújt a közterületek tisztán tartásában és a
kerületi virágültetések alkalmával egyaránt.
A FESZOFE egy sátorral is jelen volt, ahol
a látogatók textilipari termékeket: párnákat,
táskákat, kiegészítőket, játékokat vásárolhattak. Ezeket megváltozott munkaképességű
dolgozók készítették, így megvételükkel az
ő foglalkoztatásukat is támogatták.

is fejlesztve saját és társaik közlekedéskultúráját. A páros kerékpárverseny sátrában
pedig a jelentkezők egy talapzathoz erősített
okosbringán ülve teljesítették az előre beállított távot. Az eseményen jelen voltak a
IX. kerületi rendőrkapitányság munkatársai
is, akik közlekedésbiztonsági, balesetmegelőzési tanácsadással várták a vendégeket.
Az Autómentes Nap Ferencvárosban sikeresen tolácsolta a Mobilitási Hét üzenetét a
különböző alternatív közlekedési eszközök
népszerűsítése, valamint a mindennapokban
igénybe vehető, leginkább környezetkímélő
utazási módok bemutatása által.
(forrás: ferencvaros.hu)
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Van kiút az alkoholizmusból

Az iszákosság öröklődik, de a mintakövetés megtörhető – hangzott el a Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
(KEF) szeptemberi ülésének talán legfontosabb üzenete. Az összejövetel előadója, Budán Ferenc maga is megjárta
a függőség poklát, ma azonban már tapasztalati szakértőként támogatja a felépülőket és a segítő szakmát.
A tanév első KEF-ülésén Rapi István ifjúsági és drogprevenciós referens, KEF-titkár elmondta, az idei tanévre tervezett öt
ülés mellett a kábítószerrel kapcsolatos
problémák kezelésében érintett KEF-tagok (iskolák, civil, egészségügyi, szociális
és rendvédelmi szervezetek munkatársai)
úgynevezett Párbeszéd
Műhely foglalkozásokon
vehetnek részt, amelyek
szakmai konzultációt és
tanácsadást kínálnak a
nehéz helyzetekben. A
titkár arról is beszámolt,
hamarosan a hetedik ifjúsági közösségi tér nyílik
meg Ferencvárosban.
Ezek – preventív jellegük
mellett – példát mutatnak
a szabadidő hasznos eltöltéshez és közösséggé
kovácsolják a fiatalokat.
Az ülésen szóba került a
József Attila-lakótelepen
nemrég megjelent drogos
fiatalok ügye is. A tagok
megállapodtak, hogy a
rendőrkapitány részvételével rendkívüli
egyeztetést tartanak a helyzet megoldásáról.
A tanév első előadása az alkoholrehabilitációról szólt, amely ha sikeresen végbemegy,
drogprevenciós hatással is bír. Budán Ferenc
(képünkön) addiktológiai konzultáns szerint
az alkoholfüggőség – mint problémamegoldó eszköz – generációkon át öröklődik,
ám ha az iszákos szülő képes megtörni

a láncolatot, utódait is megóvja a rossz mintakövetéstől. A szigetvári városi kórház alkoholrehabilitációs osztályán dolgozó szakember saját élete is példa erre, hiszen apja az
ivásba halt bele, maga is függő lett, és fiai
közül is többen követték ebben. Neki azonban sikerült leszoknia, és ezzel megmentette

gyermekeit. – Ilyenkor az történik, hogy a
gyerek pontosan tudja, milyen nem akar
lenni, arra azonban nem kap mintát, hogy
milyen legyen – magyarázta. Hangsúlyozta,
nincs semmi különbség alkohol-, drog- vagy
gyógyszerfüggőség között, csupán a társadalom elfogadóbb az alkohollal szemben.
Létezik ugyan genetikai hajlam a függőségre, azonban a szociokulturális hatás

(ünnepekkor, bulikban inni kell, a férfiasság jele stb.) és a gondok álmegoldásának
rögzült mintája sokkal erőteljesebb. A szakember arról is beszélt, a szerhasználat és a
függőség esélyét óriásira növeli, ha a fiatal
diszfunkcionális vagy egyszülős családban
él, ha jelen van életében az erőszak, vagy ha
elhanyagolják őt. Míg egy
egészséges família változásra kényszeríti vagy
kiveti magából a függő
személyt, addig a diszfunkcionális családokban
az alkoholfüggő szülőnek
általában társfüggő párja
van, aki képtelen fordítani a helyzeten. Az ilyen
családok izolálódnak a
barátoktól, közösségektől, miközben kifelé rendezettséget mutatnak. A
zavaros, támasz nélküli
légkörben a gyerekben bizonytalan énkép fejlődik
ki, önértékelése súlyosan
lecsökken, és szégyellni
fogja magát. A szakértő
azonban lát kiutat az elrontott életekből,
hiszen a függőségét feladó családtag azt bizonyítja, létezik választás, a józanság pedig
szintén képes „öröklődni”. Budán Ferenc
úgy véli, életbevágóan fontos lenne, ha nemcsak testi, hanem spirituális egészségünkre
is odafigyelnénk, és meghatároznánk, milyen értékek szerint akarunk élni.
T. D.

Meghívó üzletavató ünnepségre
Tisztelt Hölgyem, Uram!

2018. október 17.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját új,
9. kerületi hallásszalonunk üzletavató ünnepségére,
október 17-én szerdán 8-16 óráig.
Ingyenes hallásvizsgálatunk résztvevőit ezen a napon
ajándékkal, egy finom kávéval és süteménnyel várjuk!

+ ingyen
töltő

* 1 db Starkey Summit iQ i2400 RIC 312 R újratölthető hallókészülék
csak 2018. október 17-én 50%-os kedvezménnyel és ingyen töltővel.

Szeretettel várjuk rendezvényünkön. Előzetes bejelentkezés szükséges!

Budapest IX., Ferenc krt. 26.
06 30 449 9201 • 06 1 416 9371
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!
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Kupaérmek a páston

Kitűnő teljesítményt nyújtottak a Ferencváros tőrözői az idény első vívó Magyar Kupa-versenyein. A zöld-fehérek
két arany-, egy ezüst- és négy bronzérmet szereztek a különböző korosztályos viadalokon, amelyek egyúttal válogató versenyek is voltak.
A már az előző szezonban is remeklő Szemes Gergő ezúttal a
kadet Magyar Kupában parádézott. A Fradi ifjú tehetsége a csoportkörben minden asszóját megnyerte, öt mérkőzésén csupán hét
találatot tudtak bevinni ellene riválisai.
A főtáblán először erőnyerő volt, majd
egy 15-3-as és egy 15-1-es győzelemmel
került be a legjobb nyolc közé. Ott sorozatban három Törekvés-vívót vert meg,
10, 12 és a fináléban 9 tust engedélyezett
aktuális vetélytársának, így a dobogó
legfelső fokára állhatott fel. Jól szerepelt
Horváth Soma is, ő az elődöntőig jutott,
és a harmadik helyen végzett.
A lányoknál a selejtezőben Fekete
Hanga Barbara tarolt, Tölgyesi Zsófiának azonban becsúszott egy vereség.
A folytatásban Feketét két asszóban csupán háromszor találták
el, majd egy nagy és győztes csatában elfáradt, az elődöntőben

vesztett, így bronzérmes lett. Tölgyesi viszont magabiztosan
menetelt a fináléig, ahol „bosszút állt” klubtársáért: hatalmas
küzdelemben 15-14-re nyert. Másnap a junioroknál Szemes és
Fekete egyaránt a négy közé jutott, és
mindketten a harmadik helyen zártak.
A felnőtteknél először az egyéni versenyeket rendezték meg: Szemes Gergő
megmutatta, már ebben a mezőnyben is
számolni kell vele. Beverekedte magát
a nyolcas döntőbe, és végül a hatodik
helyen végzett. A csapatküzdelmekben
az FTC I először kiütötte az MTK-t
(45-26), majd az UTE ellen hátrányból fordított (45-42). A fináléban ugyan
Szemes 5-1-gyel kezdett, ezt követően
azonban a három válogatottal felálló
Törekvésnél volt az előny, így a kőbányaiak gond nélkül megnyerték a meccset.				
MS

Csak két lépés a főtábla
Ahogy az várható volt, a Ferencváros férfi vízilabdacsapata magabiztosan
vette az első akadályt a Bajnokok Ligájában. A zöld-fehérek könnyedén
szerezték meg az első helyet Aix-en-Provence-ban, lapzártánk után pedig
a görög Vouliagmenivel csapnak össze a főtáblára kerülésért.

A franciaországi BL-selejtezőcsoportban
a horvát Jadran Split ellen kezdett Varga
Zsolt együttese. A Fradi kissé nehezen
lendült játékba, a meccs elején kétszer is
az adriai csapat vezetett, ám innentől nem
volt kegyelem: a nagyszünetben 9-3-ra
már a zöld-fehéreknél volt az előny, a
vége pedig 17-7 lett. A holland AZC Alphen csupán az utolsó negyedben tudott
valamelyest partiban lenni az FTC-vel,
amely 14-7-re győzött. A zárófordulóban
a házigazda Pays d’Aix Natation gárdája

az esélytelenek nyugalmával pólózott: volt egy szakasza a mérkőzésnek, amikor 24 percen át
nem kapott gólt Gárdonyi András a Ferencváros kapujában. A
10-4-es végeredmény a franciák
számára hízelgő.
Csoportelsőként a sorsoláson
egy csoportmásodikat, méghozzá a görög bajnokság ezüstérmesét, az NC Vouliagmenit
kapta a Fradi. A 2012-ben bajnok
együttes a selejtezőben megverte
orosz és román riválisát, viszont
egy góllal kikapott a montenegrói aranyérmes Jadran Carine
gárdájától.
Amennyiben az FTC – remélhetőleg – túljut a görögökön, a főtáblán az
A-csoportba kerül az Eger, a legutóbbi
döntős Recco, a Barceloneta, a Dinamo
Moszkva, a Steaua Bucuresti, a Dinamo
Zagreb és a Brescia–Terrassa párharc
győztesének társaságban.
A Fradihoz kapcsolódó hír, hogy a
zöld-fehérek új csapatkapitánya, Varga
Dénes (képünkön) egy év szünet után
ismét a magyar válogatott rendelkezésére
áll.			
M. S.

A szőnyegről jelentjük
Nagyszerűen szerepeltek a Ferencváros
ifjú birkózói az ősz eddigi versenyein,
így ismét bebizonyították, hogy kiváló
nevelőmunka folyik a zöld-fehéreknél.
Két magyar bajnoki cím és hat diákolimpiai érem jelezte, a Fradi fiataljaival
ebben az idényben is legjobbak között
kell számolni.
A diákolimpia I-es és II-es kategóriájának versenyeit Püspökladányban rendezték meg. A legsikeresebb ferencvárosi birkózó Gombos Alex
volt, aki a diák II-ben indult, és megnyerte a 44
kg-os súlycsoportot. Ugyanebben a korosztályban a 41 kg-os Mizsei Zoltán és a +85 kg-ban
versenyző Seregi Balázs szintén a döntőig jutott,
végül mindketten ezüstérmet szereztek. A fiatalabbak mezőnyében, a diák I-ben is háromszor
állhattak fel a dobogóra az FTC tehetségei. A 63
kg-osoknál Kudelász Hunor a második, Lengyel
László és Scheuring Márton pedig a harmadik
helyen végzett.
Egy héttel később a 2018-as magyar bajnokság
részeként két korosztály számára rendeztek versenyt. Karcagon a diák II-es kategóriában feszültek egymásnak a felek, itt a ferencvárosi Scheuring Vilmos a 42 kg-osok között aranyérmes lett.
Még két medált hoztak haza a srácok az alföldi
mezővárosból, a 29 kg-os súlycsoportban Mizsei
Bátor Gábor ezüstöt, míg a 69 kg-os mezőnyben
Szlovicsák Tamás bronzot szerzett. A Tatabányán
megrendezett kadetbajnokságon a legjobb fradistának a +110 kg-ban versenyző Szilágyi Attila
bizonyult, aki jó teljesítménye jutalmául bajnoki
címnek örülhetett.			
(m)
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Hokiünnep Fradi–Újpesttel
Ebben a hónapban ünnepli alapításának 90. évfordulóját a Ferencváros jégkorongszakosztálya. A zöld-fehér klub október 29-én, a Tüskecsarnokban emlékezik meg a jeles eseményről – mi mással, mint egy
hokis örökrangadóval.
Az I. világháború után két jeges csapatjáték
próbálta felkelteni minél többek érdeklődését Magyarországon, a létesítményhiány
miatt lényegében Budapesten. A jéglabda
(bandy) és a jégkorong közül az utóbbi
„győzött”, 1927-ben meg is alakult a Magyar Jégkorongszövetség. Egy esztendővel
később, 1928. október 28-án, a Városligeti Műjégpályán a Ferencváros vezetősége
megalapította a zöld-fehér egyesület hokiszakosztályát.
Négy hónap sem telt el a történelmi esemény után, amikor az FTC lejátszotta első
hivatalos mérkőzését, amit további számos
meccs, főleg nemzetközi találkozó köve-

tett. A klub több játékost adott a
világbajnokságokon és az 1936os téli olimpián szerepelt magyar
válogatottba is. Az 1937-es első
bajnokságot kivéve valamennyi eddigi sorozatban részt vett a Fradi, amely a legtöbb
bajnoki címmel büszkélkedhet: huszonötször lett aranyémes. A legendás aranykor az
1970-es évekre esett, ekkor zsinórban tízszer
győzött a Ferencváros. Utoljára 1997-ben
örülhettek aranyéremnek a szurkolók.
A legnagyobb összecsapásokat többnyire
az Újpest ellen vívta a Fradi. Az idén nyáron
jelentősen megerősödött, a Telekom révén
új névadó szponzort is magáénak tudó FTC

vezetése ezért úgy határozott, hogy a jubileumot egy lila-fehérek elleni derbivel ünnepli
meg. Az Erste-ligában idén eddig egyszer
az UTE, egyszer a Ferencváros nyert hos�szabbítás után a Megyeri úton. A harmadik
örökrangadót október 29-én, hétfőn 20 órakor rendezik meg a Tüskecsarnokban.
A mérkőzést egyedi felvezetés és különféle
programok előzik meg, de a szünetekben
sem fognak unatkozni a hokiszurkolók.
ms

Olimpikon a medenceparton
A Ferencváros szinkronúszóinak sokáig gondot jelentett a felkészülés, több uszodában is jártak, hogy megfelelő
helyszínt találjanak. Nyár elején aztán otthonra leltek a Közszolgálati Egyetem kiváló, új létesítményében. Ősszel
a szakmai stáb is erősödött: két remek szakember csatlakozott a zöld-fehérekhez.
A megváltozott edzéskörülményeknek köszönhetően a Ferencváros
ma az egyik legvonzóbb klub a sportágban. Ennek hála a magyar
szinkronúszás két jeles képviselője is Fradi-pólót húzott, hogy
tudásukkal segítsék Mester
Lívia és Mester Lili áldozatos munkáját a Ludovika
Arénában.
Kiss Szofit senkinek sem
kell bemutatni, aki csak
egy kicsit is figyelte ezt a
látványos, ám igen komoly
tudást igénylő sportot az
elmúlt évtizedben. Háromszor választották az év
szinkronúszójává, Czékus
Eszterrel kétszer nyert
magyar bajnoki címet, az
ifjúsági Európa-bajnokságon hetedikek voltak,
kvalifikálták magukat a
londoni olimpiára, ahol a
21. helyen végeztek. Később Schwarz Anett-tel
részt vett Eb-n és vb-n is.
Idén a versenyzéstől vis�-

szavonult 23 esztendős Kiss Szofi – elfogadva a zöld-fehérek
hívását – az FTC-ben kezdte meg edzői pályafutását. Elmondása
szerint nagyon örül a lehetőségnek, hogy gyerekekkel foglalkozhat.
A másik „újonc” is ismert
név a szakmában: Tringer
Sára szintén indult Európa-bajnokságokon, és
tagja volt a 2013-as Universiadén bronzérmes hazai csapatnak. Tudatosan
készült az edzői pályára,
diplomát szerzett a Testnevelési Egyetemen, és több
évet dolgozott a szövetségi kapitány segítőjeként.
A Fradiban a kisebbekkel
akart foglalkozni, ami nem
kis feladat, hiszen ahogy
néhány éve nyilatkozta, a
szinkronúszás nem szépségverseny, napi 8–10 óra
kemény munka van egyegy kűrben.
(MS)

Bronzos évadnyitó
A hagyományhoz híven a Szezonnyitó-kupával kezdődött a hazai
curlingévad a Kamaraerdei Curling Clubban. A csapatoknak alig
két hetük volt a gyakorlásra, a sportág egyetlen hazai csarnoka
ugyanis a nyári szünetet követően szeptember 1-jén nyitott ki újra.
A ferencvárosiakat egy-egy gárda képviselte mindkét nem küzdelmeiben. A férfiaknál az FTC Fradi nevű együttes állhatott fel a

dobogóra: a zöld-fehérek bronzérmesek lettek.
nőknél az FTC Girl Jam az ötödik helyen
zárta a 2018/19-es szezon első versenyét.
Folytatás október utolsó hetében, amikor a XV. Magyar Kupa első fordulóját
rendezik meg.			
(m)
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Szent-Györgyi-kvíz
Kérdéseink középpontjában ezúttal
a 125 esztendeje született
Szent-Györgyi Albert áll, aki kerületünk tanulója is volt, ma pedig
iskola van elnevezve róla Ferencvárosban. A helyes válaszokat
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu
címre elküldő megfejtőink között
Ferencváros-ajándékcsomagot
sorsolunk ki.
1. Hol tanult Szent-Györgyi Albert
1904 és 1911 között?
A) Bakáts téri Általános Iskola
B) Lónyay Utcai Református
Gimnázium
C) Mester Utcai Gimnázium

IDŐSÜGY

Ünnepi hangverseny
az Idősek és a Zene Világnapján
A Haller téri Páli Szent Vince-templom adott otthont szeptember 30-án,
vasárnap este az Idősek és a Zene Világnapja alkalmából rendezett ingyenes
hangversenynek, melyen Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine
(Esti imádság a Boldogságos Szűz tiszteletére) című műve csendült fel.
A „Teljesség felé” idősügyi program részeként megtartott koncerten a szólisták mellett
az Octovoice Énekegyüttes és a Savaria Barokk Zenekar is közreműködött. Vezényelt:
Németh Pál Liszt-díjas fuvolaművész-karmester. A szentmisét követő köszöntőt Bácskai
János Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűművész gondolataival kezdte, akinek kezdeményezésére lett október 1-je a Zene Világnapja: „Az igazság, ami a világ minden népművészetében, zenei stílusában ezernyi színben mutatkozik meg, képessé tesz bennünket

(ma: Szent István Közgazdasági Szakgimn.)

2. Szent-Györgyi anyai ágon egy neves
orvosdinasztia leszármazottja. Nevüket kerületünkben utca őrzi. Melyik
családról van szó?
A) Hőgyes
B) Ráday
C) Lenhossék
3. A ma róla elnevezett ferencvárosi
oktatási intézmény épületében korábban több más iskola is működött.
Melyik nem?
A) Közgazdasági Politechnikum
B) Lónyay utcai Református
Gimnázium
C) Budapesti Bolgár Iskola
4. Szent-Györgyi napjainkig az egyetlen magyar Nobel-díjas, aki…
A)…magyarországi kutatásaiért
kapta meg a legmagasabb
tudományos elismerést
B) …Magyarországon fejezte be az életét
C) …nem Budapesten született
5. Nobel-díjat érő felfedezése a C-vitaminhoz kötődik, amelyet ő nevezett el
aszkorbinsavnak. Miről kapta nevét?
A) A francia Ascorb városáról, ahol
kutatótársaival először izolálták a savat
B) Jelentése: skorbut ellenes
C) Professzora, a holland Saskia van
Aaskorb előtt tisztelgett így
6. A tudós 1948-ban – megalapításának évében – elsőként vehetett át egy
rangos hazai elismerést is. Melyiket?
A) Corvin-koszorú
B) Kossuth-díj
C) Magyar Köztársasági Érdemrend
Előző lapszámunk nyertese: Balogh
Bernadett. Gratulálunk! Jutalma
átvételével kapcsolatban e-mailben
értesítjük. A helyes megfejtés: 1 – C,
2 – A, 3 – B, 4 – C, 5 – C, 6 – C.

arra, hogy egyetértésre jussunk egymással. Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut
és országot, hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon. (…) Örülnék, ha
nemcsak koncerteken, rádióműsorokban szólalnának meg régi és főként mai művek, hanem spontán megnyilvánulásként utcákon és tereken, templomokban is muzsikálnának
énekesek, kórusok, dzsessz-zenészek és a komolyzene legjelentősebb előadói”.
A polgármester emlékeztetett: ugyanezen dátumon ünnepeljük az Idősek Világnapját is,
egyúttal örömének adott hangot, hogy a templom megtelt látogatókkal, hiszen Ferencváros
az idősügyi programokon jelenlévők aktivitásával, részvételével nyerte el második ízben
az Idősbarát Önkormányzat díjat. Ezt követően Márai Sándor szavait idézte: „Az életnek
értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk”. – Ez akár az
önkormányzat ars poeticája is lehetne, mivel azoknak az embereknek a szolgálatáról
van szó, akik munkával eltöltött életük alkonyán biztonságot, nyugalmat, megbecsülést
keresnek – tette hozzá.
A telt házas hangverseny után adománygyűjtést szerveztek egy, a felvidéki testvérvárosunkkal, Királyhelmeccel szomszédos Perbenyikben élő háromgyermekes család számára,
amelynek szeptember 23-án leégett a háza.
(forrás: ferencvaros.hu)

MEGHÍVÓ: NYITOTT EGÉSZSÉGNAP
Tisztelt IX. Kerületi Polgárok!
Ferencváros Önkormányzata és a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a kerület lakosságának
egészségmegőrzése érdekében 2018.
október 13-án „Nyitott Egészségnapot”
szervez, amely részeként felvilágosító
előadásokon, illetve különböző szűrővizsgálatokon vehetnek részt.

A szűrővizsgálatokon való részvétel érkezési sorrendben történik, előzetesen nem
szükséges időpontot egyeztetnie.
Bővebb felvilágosításért kérjük, hívja a
06/1/455-4570-es telefonszámot vagy keresse fel a www.ferencvaros.hu honlapot.
A rendezvényen való részvétel ingyenes!
Ferencváros Önkormányzata

IDŐSÜGY
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Nyugdíjasok ünnepelték a szüretet

Ferencváros zenés műsorral fűszerezett ebéddel kedveskedett a kerületi időseknek a Szépkorúak Szüreti Mulatságán.
A Toronyház utcai Platán Idősek Klubjában rendezett kerti összejövetelen operett-előadók táncoltatták meg a közönséget.
Az eseményre ellátogató Kállay Gáborné alpolgármester beszéd
helyett Márai Sándor Boros könyvéből idézett, majd felhívta a figyelmet egy új, időseknek szóló programra. A Mesélj nekem, Nagyi!
sikerén felbuzdulva a szervezők ezúttal a férfiaknak szeretnének
kedvezni. Az október 8-án induló Sport, ami teljessé tesz elnevezésű beszélgetős esteken Kopeczky Lajos sportújságíró, ferencvárosi lokálpatrióta látja vendégül a régi idők zöld-fehér sportolóit.
A műsorvezető első alkalommal saját életéről mesél majd a Ráday
utcai Claro Bisztróban.
A szüreti mulatság fénypontja Haberle Erika és Juhász László
előadóművészek műsora volt, melyben közismert táncdalokat és
örökzöld operettslágereket adtak elő. Az idősek a nosztalgikus dallamok és a tánc után kellemes, őszi napsütésben ebédelhettek meg.
T. D.

Idősügyi programajánló
Helytörténeti séta
Ferencváros malmai
Október 10. (szerda)
10.00 óra
Találkozó: Boráros tér,
aluljáró, Borárus-szobor
Gyógytorna
Október 10., 17., 24.
(szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)
Táncklub
Én táncolnék veled…
Október 10., 17., 24.
(szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
3-1-2 meridiántorna
Október 10., 17., 24.
(szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)
Macska- és
állatbarátok klubja
Október 10., (szerda)
17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Fiatalító tibeti
és kínai energiajóga
Október 11., 18., 25.
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi
Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/B)

Orvosi előadás
Egészségesnek maradni
meditációval – a napi stressz
oldása hatékonyan
Október 11.,
(csütörtök) 14.30 óra
Előadó: Lammel Miklós
transzcendentális
meditáció tanár
Parajdi Sópince
(Vámház krt. 11.)
Vízitorna
Október 12., 19., 26.
(péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda
(Lobogó u. 1.)
Molnár Ferenc iskola uszoda
(Mester u. 19.)
Parádés Főzés Bartal
Sándor séffel
Október 15. (hétfő)
10.00 óra
Magyar nap: Lecsókrémleves kolbászropogóssal és
klasszikus paprikás csirke
nokedlivel
József Attila-lakótelepi
Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/B)
Mindentudás
Akadémiája
• Ókori szeminárium:
A hieroglifák
Október 16.

(kedd) 14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény
(Ráday u. 18., bejárat
az Erkel utca felől)
• Híres angol királyi
ékszerek
Október 25. (csütörtök)
15.30 óra
Házasságkötő terem
(Bakáts tér 1.)
Ferencvárosi
helytörténeti vetélkedő
nem csak fiataloknak
Október 17. (szerda)
14.00 óra
Gyülekező: 13.30 óra
A vetélkedőre előzetes
regisztráció alapján 4–5 fős
csapatokat várunk, idősek
és fiatalok részvételével.
Feladattípusok: rejtvény,
totó, „hibakereső” feladatsor,
információs játékok – szöveges információk, kivetített
állóképek vagy mozgóképek
alapján ferencvárosi épületek, helyszínek, személyek
felismerése.
Tematika:
• Ferencváros legrégebbi
utcáinak, tereinek története
(fontosabb építmények, kiemelkedő személyiségek)
• Ferencváros templomai
• Ferencvárosi malmok
• Ferencváros irodalmi

vonatkozásai
• 1956 Ferencvárosban
• 2018 – Ferencvárosi vonatkozású évfordulók
Regisztrálni az alábbi
elérhetőségeken lehet:
E-mail:
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 215-1077/392
mellék
FMK (Haller u. 27.)
Természetjárás
Séta Mátyásföldön
Október 18. (csütörtök)
10.00 óra
Találkozó: 2-es metró,
Örs vezér téri végállomás
További információ: Kiss
Ádám, tel.: 06/70/212-1288
Filmklub
Október 18. (csütörtök)
15.00 óra
Rokonok – Magyar film
(1954), rendezte: Máriássy
Félix. Szereplők: Ungváry
László, Tolnay Klári, Rajnay
Gábor, Pécsi Sándor, Gobbi
Hilda, Gózon Gyula
és mások.
Helytörténeti Gyűjtemény
(Ráday u. 18., bejárat
az Erkel utca felől)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javaslataikat
programjainkkal kapcsolatosan az idosugy@ferencvaros e-mail címen vagy a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

12

MOZAIK

FERENCVÁROS

85 éves lett „Tüske”

Szeptemberben ünnepelte 85. születésnapját dr. Fenyvesi Máté, a Ferencváros
egykori válogatott labdarúgója. A zöld-fehérek kiválóságát ez alkalomból többször is köszöntötték, legutóbb a Népligeti Sportközpontban, a Liget Hotelben.
A magyar labdarúgás legnagyobb klubsikerét a Ferencváros érte el 1965-ben, amikor megnyerte a Vásárvárosok Kupáját – a
torinói fináléban a győztes gólt Fenyvesi
Máté fejelte a Juventus hálójába. A Jánoshalmáról származó, rövid haja miatt Tüske
becenevű szélső Kecskemétről került az Üllői útra, és tizenhat esztendőn át szolgálta
a zöld-fehér klubot: 343 mérkőzésen 84szer talált a kapuba. Négyszer lett bajnok
a Fradival, egyszer Magyar Kupát nyert.
A nemzeti csapatban 76 alkalommal szerepelt, nyolc gólt szerzett, és tagja volt az
1964-ben Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatottnak.
A futball mellett fontosnak tartotta a tanulást is. Még játékosként diplomázott az
Állatorvostudományi Egyetemen, 1998-ig

különböző helyeken tevékenykedett állatorvosként. A rendszerváltás után politikai
pályára lépett, előbb önkormányzati, majd
országgyűlési képviselő volt 2006-ig. Sportolói és közéleti tevékenységéért több rangos
kitüntetést kapott.
A 85 esztendős csatárt a Népligeti Sportközpontban, az FTC Baráti Kör összejövetelén köszöntötték. Először a 76-szoros
válogatott labdarúgó, Bálint László, a Baráti
Kör elnöke, majd Nyíri Zoltán, az FTC operatív igazgatója méltatta az ünnepeltet, aki
egy új, 85-ös számú Fradi-mezt is kapott.
A születésnapon részt vett Bácskai János,
Ferencváros polgármestere is, aki – köszöntő szavai után – az önkormányzat nevében
egy ajándékcsomagot adott át az egykori
támadónak. Fenyvesi Máté nagyon boldog

volt, hogy ilyen sokan eljöttek őt ünnepelni,
és hogy láthatják, milyen jól tartja magát.
(MS)

Összekötő kapocs Isten és ember között
Hetvenöt esztendő után ismét teljes a létszám: újra három harang lakik az Üllői úti Örökimádás Templom tornyában.
A Magyarok Nagyasszonya tiszteletére készült harangot szeptember 30-án áldották meg.
„Csinálj magadnak két ezüstkürtöt, kovácsolt munka legyen. A közösség ös�szehívására, s táborbontáskor jeladásra
szolgáljanak” – olvasta fel a Számok
tizedik fejezetének igéjét Snell György
esztergom-budapesti segédpüspök. A
Szent István-bazilika korábbi plébánosa,
a Szent Jobb őre a vasárnapi szentmise előtti áldás során elmondta, a harang
mindig komoly szereppel bírt az emberek
életében: összegyűjti a népet, figyelmeztet a veszélyre, imádságra hív, emlékeztet
az elhunytakra. A templom előterében

kiállított, Gombos Miklós és fia őrbottyáni öntödéjében készült 613 kilós F-hangú
harangot a mise után húzták fel a toronyba.
Az 1908-ban felszentelt templom harangjait első ízben a nagy háborúban rekvirálták
hadi célokra, aztán az 1930-as évek során
újraöntötték őket. 1943-ban az egyiket ismét beolvasztották, a maradék kettőt pedig
1956-ban vitték el; pótolni a 310 kilogrammos elsőt csak ötven esztendővel később,
2006-ban tudták. 2016-ban került a helyére
a 101 kilós második, a torony haranghármasa pedig most lett ismét teljes. M. K.

APRÓHIRDETÉS
Gyűjteményem kiegészítésére
hanglemezeket, műsoros kazettákat keresek. Készpénzes fizetés:
06/20/363-2050.
Használt Zepter Bioptron lámpát,
Színterápiát, Légterápiát és Ceragem ágyat vásárolok készpénzért!
Érdeklődni: 06/20/529-9861.
Kéménybélelés, szerelt kémény
építése, kondenzációs kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézése.
Tel.: 06/30/680-6814.
Élelmiszer-kereskedelemmel
foglalkozó cégünkbe 3 műszakos
munkarendet vállaló ügyfélszolgálati munkatársakat keresünk

a hívások fogadására, megrendelések rögzítésére és számlázására.
Versenyképes fizetés. A munkavégzés helye: Vecsés. Fényképes
önéletrajzot a krcsmarik.szilvia@
gasztropremium.hu-ra várjuk. Tel.:
06/70/521-3615.
Csomagolóanyagot gyártó üzem
betanított munkás pozícióra keres kollégákat azonnali kezdéssel
teljes és részmunkaidőben. Feltétel: jó fizikum, terhelhetőség. 1183
Bp., Akadály u. 15., tel.: 06/1/2960370.
Építési projektvezetőt keresünk
műanyag nyílászárók beépítési

munkálatainak koordinálására.
Szolgálati autó és telefon, vidéki munkavégzés esetén szállás
biztosított. Részletek és további
munkáink: www.madswork.hu. Jelentkezés: karrier@mads.hu e-mail
címen vagy SMS-ben a 06/20/4413386-os számon a munka megjelölésével.
Műszerész munkatársat keresünk szünetmentes tápok telepítésére budapesti és vidéki munkavégzéssel. Bér: bruttó 280 000 Ft/
hó + BKV-bérlet + 13 havi fizetés.
Részletek: www.madswork.hu. Jelentkezés: karrier@mads.hu e-mail
címen vagy SMS-ben a 06/20/441-

3386-os számon a munka megjelölésével.
Gyártó munkatársat keresünk a
X. kerületbe 1 műszakos beosztásba. Munkaidő: 08.00–16.30. Bér:
bruttó 210 000 Ft/hó. Részletek:
www.madswork.hu. Jelentkezés:
karrier@mads.hu e-mail címen
vagy SMS-ben a 06/20/441-3386os számon a munka megjelölésével.
Egyetemista lányomnak eladó,
felújítandó, emeleti öröklakást
keresek készpénzfizetéssel. Magánszemély. Tel.: 06/20/352-2204.
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Égre vetett pillantások

Nem mindennapi élményben lehet része annak, aki ellátogat az FMK Folyosógalériájának legfrissebb tárlatára, ahol
fátyol-, gomoly- és zivatarfelhők között sétálgathat. A Szenior Fotográfusok Klubja Felhőjáték című kiállítása a fejünk
fölött zajló varázslatos természeti jelenségek világába kalauzol el.
Az október 31-éig látogatható
tárlatot megnyitó Fabó László
elmondta, a felhők ősidők óta az
emberiség szemléletének, gondolkodásának, érdeklődésének
egyik legmeghatározóbb élményét adják. A felhők vizsgálata
és értelmezése rendkívül komoly
tudomány, amelybe az átlagembernek is érdemes belekóstolnia,
például az interneten is fellelhető
Felhőatlasz segítségével. A fellegeknek ugyanis rendkívüli hatásuk van életünkre: befolyásolják

a fény- és hőviszonyokat, a légkör mozgásrendjét, a földre hulló
víz újraelosztását. A felhők akkor
keletkeznek, amikor a levegő hőmérséklete eléri a harmatpontot, és
megindult a vízgőz kicsapódása,
kondenzációja. Létrejöttükben,
illetve alakulásukban részt vesz
a talaj melegedése, a felszíni légtömegek fel- és összeáramlása, a
frontok, de az erdőtüzek és vulkánkitörések is. A meteorológia 10
főbb felhőfajtát különböztet meg,
ám ennél sokkal több létezik.

AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
FERENCVÁROSI
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
SZÍNHÁZ
Október 20., szombat 11.00
Október 24., szerda 11.00
A Dramatic Art Produkciós Iroda
bemutatja:
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY: A KIS
HERCEG
Zenés mesejáték (1 óra, szünet nélkül)
Szereplők: Ujlaki Dénes Jászai-díjas,
Érdemes Művész, Lukács Olivér
Rendező: Dénes Viktor
Teljes árú belépő: 1800 Ft
Diákoknak és nyugdíjasoknak az október
24-i előadás kedvezményesen: 1000 Ft.
Jegyek az FMK jegypénztárában,
valamint a jegy.hu országos hálózatán
vásárolhatók.
FMK GYERMEKSZÍNHÁZ
Október 16., kedd 10.00
HERKULES
A Szabad Ötletek Színháza előadása
A jegy ára: 800 Ft
TANFOLYAMAJÁNLÓ
HÖCÖGŐ TÁNCHÁZ
Magyar táncház gyerekeknek
minden csütörtökön
Olasz György és Barátai húzzák
a talpalávalót
17.00 kézműves foglalkozás
szakképzett animátorral
17.30 tánc, játék, énektanítás,
jeles ünnepek felelevenítése
Részvételi díj: 300 Ft

HATHA JÓGA
A továbbiakban is folyamatos csatlakozási, felzárkózási lehetőség kezdő csoportunkhoz október-novemberben. Látogass
el egy foglalkozásunkra díjmentesen,
és próbáld ki!
SZERDA 17.00–19.00
Részvételi díj: 8000 Ft/hó
Oktató: Békési László
E-mail: laszlo@jogatan.hu
További információ: www.jogatan.hu
BUJUTSU-KAI KENSHIN-RYÚ
Ha érdekel a szamurájharc-művészet,
a szamurájkard technikai és lélektani útja,
a hatékony pusztakezes önvédelem, és
szeretnél egy jó csapat tagja lenni,
itt a helyed!
CSÜTÖRTÖK 18.30
Részvételi díj: 4000 Ft/havi bérlet
Edzésvezető: dr. Orszáczki Zsófia
Kenshin Mobil: +36/30/222-1429
TURAY IDA SZÍNHÁZ
ELŐADÁSAI AZ FMK-BAN
RÁDAY IMRE-BÉRLET
OKTÓBER 21., VASÁRNAP 15.00
John Kander–Fred Ebb: CABARET
musical
Főbb szereplők:
Kisfaludy Zsófia, Cservenák Vilmos,
Barsi Márton,
Pásztor Máté, Hűvösvölgyi Ildikó, Mikó
István, Détár Enikő
Rendező: Koltay Gábor Balázs Béla-díjas,
Érdemes művész
Bérletár: 8200 Ft, jegyár: 3200 Ft
TURAY IDA-BÉRLET
OKTÓBER 25., CSÜTÖRTÖK 10.30
Topolcsányi Laura:
ZITA „MAGYAR KIRÁLYNÉK” sorozat

történelmi játék 80 percben
Szereplők: Bencze Ilona Jászai Mari-díjas,
Érdemes művész;
Pánics Lilla, Falusi Balázs Áron
Rendező: Szerednyey Béla
Jászai Mari-díjas, Érdemes művész
Bérletár: 4500 Ft, jegyár: 2000 Ft
TURAY-GYERMEKBÉRLET
Béres Melinda:
CSINGILING ÉS A KALÓZOK
kalandos mese
OKTÓBER 17.,
SZERDA 10.00 ÉS 14.00
OKTÓBER 18.,
CSÜTÖRTÖK 10.00 ÉS 14.00
Bérletár: 4800 Ft, jegyár: 1500 Ft
Jegyvásárlás:
A Turay Ida Színházban
(VIII. ker., Kálvária tér 6.),
vagy az előadás előtt egy órával
az FMK jegypénztárában.
Tel.: +36/70/607-2620
E-mail: jegyiroda@turayidaszinhaz.hu
DÉSI HUBER ISTVÁN
MŰVELŐDÉSI HÁZ
OKTÓBER 14., VASÁRNAP
CSALÁDI TÁNCHÁZ
a Bartók Táncegyüttessel
10.00 kézműveskedés
11.00 táncház
Belépő: 500 Ft/fő
(felnőtt- és gyerekjegy 2 éves kortól)
JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
OKTÓBER 13., SZOMBAT 18.00
GÖRÖG TÁNCHÁZ A MYDROS
EGYÜTTESSEL
Belépő: 800 Ft
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JOGA VAN TUDNI!

A képviselet

Az utóbbi időben azt tapasztaltam, hogy a képviselet útján történő eljárás sok esetben gondot okoz. Hol a meghatalmazás formája, hol annak tartalma jelent problémát, ezért a leglényegesebb tudnivalókat az alábbiakban közreadom.
A legfontosabb, hogy a képviselő által megtett jognyilatkozat közvetlenül a képviseltet
jogosítja és kötelezi. Ha a képviselő és a
képviselt között érdekellentét van, a képviselő által tett jognyilatkozatot a képviselt megtámadhatja, kivéve ha a képviselt
a képviseleti jog alapításakor az érdekellentétről tudott. Természetesen vélelmezett
az érdekellentét, ha a képviselő maga az
ellenérdekű fél vagy annak képviselője.
Abban az esetben, ha valaki – jogkörét
túllépve – más nevében jognyilatkozatot
tesz, nyilatkozata kizárólag a képviselt jóváhagyásával vált ki joghatást. Ha az, akinek
a nevében a nyilatkozatot tették, a jognyilatkozatot nem hagyja jóvá, a jóhiszemű
„álképviselő” a harmadik személynek a jognyilatkozat megtételéből eredő esetleges
kárát, a rosszhiszemű „álképviselő” pedig e
harmadik személynek a teljes kárát köteles
megtéríteni.
Képviseleti jogot létesítő egyoldalú jognyilatkozat a meghatalmazás. A meghatalmazást ahhoz a személyhez (hatósághoz) kell

intézni, amelyhez a meghatalmazás alapján
a képviselő jognyilatkozatot jogosult tenni.
Fontos tudni, hogy a meghatalmazáshoz
ugyanolyan alakszerűségek szükségesek,
amilyeneket a meghatalmazás alapján megtehető jognyilatkozatra a jogszabály előír.
Általános gyakorlat szerint a meghatalmazás visszavonásig érvényes. Az általános, vagyis az ügyek egyedileg meg nem
határozott körére adott meghatalmazás
akkor érvényes, ha teljes bizonyító erejű
magánokiratba vagy közokiratba foglalták. Ilyen típusú meghatalmazás esetében
a határozatlan vagy öt évnél hosszabb időre
szóló meghatalmazás öt esztendő elteltével
hatályát veszti.
A képviselet speciális esetében – üzlethelyiségben vagy az ügyfélforgalom számára
nyitva álló egyéb helyiségben – képviselőnek kell tekinteni azt a személyt, akiről
okkal feltételezhető, hogy az ott szokásos
jognyilatkozatok megtételére jogosult.
Speciális eset az is, amikor a gyámhatóság
kérelemre gondnokot rendel ki annak, akit

RENDŐRSÉGI HÍREK
Őrizetben a kifosztók
Egy középkorú férfi szeptember 1-jén éjjel elaludt egy IX. kerületi metróaluljáróban. Másnap, amikor felébredt, észrevette, hogy
hiányoznak a személyes okmányai, és négyezer forintja is eltűnt.
A ferencvárosi rendőrök nyomozásának köszönhetően sikerült
beazonosítani a két feltételezett elkövetőt – egy 20 éves férfit,
és egy 23 éves nőt –, akit elfogtak, előállítottak és gyanúsítottként hallgattak ki. A páros részben elismerte a bűncselekmény
elkövetését, mindkettőjüket őrizetbe vették.

Rablót fogtak a ferencvárosi rendőrök
Egy, akkor még ismeretlen elkövető szeptember 25-én délután,
a HÉV-végállomás mellett lévő Duna-parti kutyafuttatónál odament három nőhöz, és pénzt kért tőlük. Amikor a hölgyek nem
teljesítették kérését, a feltételezett elkövető elővett egy borotvát,
és megfenyegette egyikőjüket, aki ennek hatására adott ezer
forintot a rablónak. A ferencvárosi nyomozók rövid időn belül
azonosították a támadót, egy 25 éves budapesti férfit, akit elfogtak
és őrizetbe vettek.

Kerékpárokat lopott, elkapták
A IX. kerületi rendőrkapitányság eljárást folytat a 28 éves V. Béla
ellen, aki a gyanú szerint július 22-én Ferencvárosban ellopta
egy társasház portásának kerékpárját. A IX. kerületi rendőrök
nyomozásának hála került látókörbe a férfi, aki a feltételezések
szerint nemcsak a biztonsági őr biciklijét tulajdonította el, hanem máshonnan is vitt el kerékpárokat, illetve bolti lopásokat is
elkövetett. A budapesti férfit szeptember 21-én őrizetbe vették.

körülményei ügyeinek vitelében akadályoznak. A gondnokrendelésnek hivatalból is
helye van. Rendszeresen előfordul, hogy
a gyámhatóság eseti gondnokot rendel, ha
a gondnok például érdekellentét vagy más
tényleges akadály miatt nem járhat el.
Eseti gondnokot kell rendelni akkor is, ha
sürgősen szükséges intézkedni, és a cselekvőképtelen vagy a cselekvőképességében
részlegesen korlátozott nagykorú személynek nincs törvényes képviselője, vagy ha
az ismeretlen, távollevő vagy ügyeinek
vitelében egyébként akadályozott személy
jogainak megóvása érdekében szükséges. Az
eseti gondnok az ügyben olyan jogkörrel jár
el, mint a gondnok.
Speciális képviselet az is, amikor a gyámhatóság a fenti körülmények fennállása
esetén eseti gyámot rendel, mert kiskorú
személy képviseletéről kell gondoskodni.
Dr. Niklai Zoltán ügyvéd
1098 Budapest, Lobogó u. 5.
06/70/770-0510
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TÁJÉKOZTATÓ: TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
Magyarország Kormánya a főváros IX. kerületében bejelentett
lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére téli rezsicsökkentés keretében egyszeri támogatást
nyújt azon igénylők számára, akik a korábbi rezsicsökkentés által
biztosított támogatásban nem részesültek (a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások). A kizárólag
elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak
az igénybejelentésre!
A támogatás természetbeni juttatás (tűzifa, szén, propán-bután
palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett),
kizárólag a fűtőanyagra vonatkozik, a szállítási és darabolási
költségeket nem fedezi.
A támogatás igényléséhez háztartásonként egy igénybejelentő nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet legkésőbb 2018. október 15. napjáig lehet benyújtani. A határidő lejártát követően
a nyilatkozatok leadására nincs lehetőség!

Az igénybejelentő nyilatkozat és az ahhoz kapcsolódó adatkezelési
tájékoztató elektronikus formában megtalálható honlapunkon,
valamint papíralapon a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 14., Lenhossék u. 24–28., Toronyház
u. 3/B, Ecseri út 19.
Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtható posti úton, illetve személyesen a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain.
További információ kérhető:
• személyesen: a Humánszolgáltatási Irodán
(Lenhossék u. 24–28., ügyfélfogadás: hétfő: 8–18,
kedd, szerda, csütörtök: 8–16, péntek 8–12 óráig
• 215-1077/459-as és 465-ös telefonszámon
• humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Ferencváros Önkormányzata a IX. kerületi lakóhellyel rendelkező ferencvárosi polgárok részére keddi napokon 12.00 és
16.00 óra között – előzetes időpont-egyeztetés alapján – ingyenes jogi tanácsadási szolgáltatást nyújt polgári, büntető, családi,
gazdasági, társasházi és szabálysértési jogi, valamint banki hitelezéssel kapcsolatos, illetve egyéb jogi jellegű ügyekben.
A személyes tanácsadás helyszíne:
Ferencváros Polgármesteri Hivatala, Lenhossék utca 24–28., III. emelet 329. sz. iroda.
Időpontkérés: 06/1/215-1077/465-ös vagy 459-es mellék
MansionDanubeKft_KER-86_szerzodes_20180926_v2_IX_90x130 28/09/2018

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS
az Intercontinental budapest szálloda munkatársakat keres:

Szobalány
Feladatok:
• Vendégszobák, folyosók takarítása,
bekészítések pótlása, előkészítése
• A szennyes összegyűjtése az emeleti
londinerek számára
• A felmerülő műszaki problémák jelzése
• A minibár-fogyasztás napi ellenőrzése,
feltöltése és terhelése

Elvárások:
• Középfokú végzettség
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• Angol nyelv alapfokú ismerete előny
• Nagyfokú munkabírás, rugalmasság
• Pontos, megbízható, gyors munkavégzés

SzakácS
Feladatok:
• A konyhafőnök munkájának támogatása,
pl.: a menük széles választékának
előkészítése
• A konyhai feladatok ellátásához szükséges alapanyagok és felszerelések
előkészítése
• Ételek elkészítése, raktározása és tálalása

Elvárások:
• Szakirányú, minimum középfokú
végzettség
• Szállodában szerzett tapasztalat előnyt
jelent
• Lehetőleg alapfokú angol nyelvtudás
szóban és írásban
• Pontos, megbízható, gyors munkavégzés

FElSzolgáló
Feladatok:
• Az adott részleg vezetőinek irányításával
az étterem és a bár napi felszolgálási
teendőinek ellátása
• Reggeliztetés, büféebédek, a'la carte rendelések, rendezvények lebonyolítása

Elvárások:
• Legalább 1 éves szakmai tapasztalat
• Szállodában szerzett tapasztalat előny
• Vendéglátóipari / idegenforgalmi közép-,
vagy felsőfokú végzettség
• Erős középfokú aktív angol nyelvtudás

Szállodánkban minden munkatársat vár:
• heti 40 órás, többműszakos munkarend • hosszú távon kiszámítható, stabil
munkakörülmények • kedvezményes étkezés • cafeteria juttatások (pl.: egészségpénztár, ajándékutalvány) • dolgozói rendezvények • tréningek, képzések, fejlődési
lehetőségek • kedvezményes szállodai szobaárak Magyarországon és világszerte

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk fényképes
önéletrajzát az alábbi email címen: budapest.karrier@ihg.com

Tájékoztató a karácsonyi támogatásról
Ferencváros Önkormányzata kérelemre idén is karácsonyi támogatást nyújt azon IX. kerületi lakóhelyű és életvitelszerűen
a kerületben élő személy részére, akinek a családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot,
és az alábbiakban felsorolt feltételek valamelyikének megfelel:
• nyugellátásban, rendszeres nyugdíjszerű ellátásban
részesül, vagy
• tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevel, vagy
• három vagy több gyermeket nevelnek a családban, vagy
• időskorúak járadékában részesül, vagy
• egészségkárosodására tekintettel aktív korúak ellátásban
részesül
A kérelem iránti formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról az alábbi útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető
nyomtatványok/Humánszolgáltatási Iroda/Eseti támogatási
Csoport.
A kérelem november 30-áig nyújtható be postai úton, valamint személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain:
Bakáts tér 14., Lenhossék u. 24–28., Toronyház u. 3/B, Ecseri
út 19.
További információ kérhető:
• Személyesen: a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u.
24–28., ügyfélfogadás: hétfő: 8–18, kedd, szerda, csütörtök:
8–16, péntek 8–12 óra)
• 215-1077-es telefonszám 459-es vagy 465-ös mellékén
• humanszolg@ferencvaros.hu email-címen.
Ferencváros Önkormányzata
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FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR

Gál-Halmi Borbála
(2018. május 4.)

Varga Bence
(2018. július 11.)

Bálint Lilien Erzsébet
(2018. június 3.)

Oszlánszki Anna Lujza
(2018. január 12.)

Mágó Zoltán
(2018. szeptember 7.)

Miklós Nimród
(2018. január 19.)

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

Ferencváros Önkormányzata
és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet által közösen
üzemeltetett, egyszerűsített panaszbejelentés és
lakossági kapcsolattartás céljából létrehozott,
0–24 óráig ingyenesen hívható zöldszám:

06/80/399-999

REJTVÉNY

