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Emléket állítottak a költőóriásnak

Felavatták József Attila, kerületünk leghíresebb szülöttének mellszobrát egykori lakóhelye közelében, a Ferenc téren.
Az alkotást Tarlós István főpolgármester, Bácskai János polgármester és Juhász Judit, a Magyar Művészeti Akadémia
(MMA) szóvivője leplezte le június 20-án.
Pintér Attila bronzból készült alkotása
előtt állva Tarlós István kiemelte, József
Attila költői nagyságához nem fér kétség,
életének színtere kulturális örökségünk kitörölhetetlen része, megemlékezni róla és
megismertetni mulaszthatatlan kötelességünk. – Ferencváros vezetősége és polgárai
tesznek arról, hogy a 20. század magyar
költészetének legendás alakja méltó emléket kapjon – tette hozzá. Szavai szerint
ünnepélyes, felemelő érzés József Attila
szobra mellett állni a Ferenc téren, amely
mára megváltozott ugyan, hisz a hajdani
nyomorúságos munkáslakások helyén egy
feltörekvő kerület ambiciózus fejlesztéseinek tanúi lehetünk, ám a környék mégis
magán hordozza a történelmi atmoszférát.
– Nemcsak emlékezni lehet és kell mindig

szellemi, illetve kulturális örökségünkre, de
a közönyt leküzdve éltetni is – zárta gondolatait Budapest főpolgármestere.
Bácskai János a jól ismert „Kedves Jocó!”
strófáival nyitotta köszöntőjét, mely mindennél jobban jellemzi a Gát utcában született József Attila Ferenc tér 11. alatt töltött
éveit. Ez volt az első olyan hely, ahol huzamosabb ideig (majdnem öt esztendeig, a
Mama haláláig) éltek. A polgármester József
Jolán visszaemlékezéseiből ismertetett részleteket, melyek betekintést engedtek a tér,
illetve a József család akkori, nélkülözéssel és szeretettel teli mindennapjaiba, majd
beszéde végén felolvasta a szintén ebben a
házban írt Jelen, múlt, jövő című szonettet.
Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke, az MMA szóvivője kö-

szönetet mondott a főpolgármesternek és
Ferencváros polgármesterének, amiért felkarolták a Nemzeti Alapítvány és az Anyanyelvápolók Szövetsége kezdeményezését,
melynek eredményeként felavathatták a költő mellszobrát. Mint elmondta, az alkotás
gyöngéden megformált vonásait szemlélve
egy nehéz sorsú költőzseni örök gyermeki
lelkéhez juthatunk közelebb, amely lélek
nem bírta el egyszerre az élet és a betegség terheit.
Az ünnepségen a Kávészünet zenekar adta
elő megzenésítve József Attila három költeményét, majd Szefcsik Boldizsár, a Kodály
Zoltán Magyar Kórusiskola 6. osztályos tanulója, a József Attila Versfesztivál győztese
szavalta el a Levegőt! című verset.
(forrás: ferencvaros.hu)

Négy alkalommal tartanak szabadtéri filmvetítést a Nagyjátszótéren júliusban és augusztusban. Részletek a 7. oldalon.
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Megduplázott iskolakezdési
támogatásról, internettámogatásról
és a 65 év felettiek 6000 forintos
támogatásáról döntöttek.

A József Attila Emlékhely idén
is csatlakozott a Múzeumok
Éjszakájához, amelyen fellépett
Földes László Hobo is.

Elismeréseket vehettek át a kerület
legelhivatottabb egészségügyi
dolgozói a Semmelweis-napi
ünnepségen.
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Új és megduplázódó
támogatások Ferencvárosban

Kétszeresére emelik az iskolakezdési támogatást, internet-hozzáférési támogatást kapnak a 14–24 év közötti diákok
és minden év október 1-jén egyszeri 6000 forintot kapnak a 65 év feletti kerületi lakosok – jelentette be Bácskai János
polgármester a képviselő-testület júniusi ülését követő sajtótájékoztatón. Hozzátette, a gondos gazdálkodás eredményeképpen szabadon felhasználható 2,7 milliárd forintos keretét többek között felújításokra, valamint családok és
az időskorúak támogatására fordítja Ferencváros Önkormányzata.
Az eseményen, amelyen jelen voltak
a kerület kormánypárti önkormányzati képviselői, Bácskai János mellett
Kállay Gáborné alpolgármester, valamint Illyés Miklós, az Egészségügyi,
Szociális és Sport Bizottság elnöke
adott tájékoztatást. A polgármester ünnepinek nevezte a sajtótájékoztatót,
hiszen – az elmúlt öt esztendő mintegy megkoronázásaként – az eddigi
önként tett vállalásokat további pozitív intézkedésekkel gazdagíthatta Ferencváros Önkormányzata. Minderre
a helyhatóság felelős gazdálkodásnak
köszönhetően nyílt lehetőség. Hozzátette: a városvezetés eddig is minden lehetőséget megragadott, hogy
a rendelkezésre álló megtakarításból
a helybeliek részesülhessenek, a most
elfogadott támogatásokkal pedig – melyek összértéke mintegy 130 millió forint – valamennyi korosztály számára
segítséget tudnak nyújtani. Közölte
azt is, a határozatok meghozatala előtt
figyelembe vették az elmúlt évek tapasztalatait és a lakossági kéréseket,
javaslatokat is.

DUPLA ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
A két- vagy többgyermekes ferencvárosi családok iskolakezdési
támogatásként az eddigi 6000 forint helyett 12 000 forintot kapnak
tanulónként. A tanévkezdés minden esztendőben jelentős terhet
ró a szülőkre, hiszen a taneszközökön kívül egyéb felszerelések
megvásárlása is szükséges, ehhez nyújt nagy segítséget a megemelt
támogatási összeg. Ferencvárosban jelenleg mintegy kétezer családban nevelnek legalább két gyermeket.

65+ PROGRAM –
ÚJ TÁMOGATÁS
AZ IDŐSEBBEKNEK
Ez évtől minden esztendőben egyszeri
6000 forintot kapnak a Ferencvárosban
élő 65 év felettiek. A testület az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
előterjesztése alapján fogadta el az új
támogatást, melyet október 1-jén, az
Idősek Világnapja alkalmából juttatnak
el az érintetteknek a korosztály tisztelete
és megbecsülése jeléül. A pénzbeli támogatásra mintegy tízezer időskorú jogosult
a IX. kerületben.

FIT – FIATALOK
INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI
TÁMOGATÁSA
Az önkormányzat internet-hozzáférési
hozzájárulást biztosít a Ferencvárosban
élő közel hatezer 14–24 év közötti tanuló
számára. A világháló használata ma már
elengedhetetlen a tanulmányok folytatásához is, ezért a diákok havonta 2000
forint támogatást vehetnek igénybe, amit
tanulmányi félévenként egy összegben
folyósítanak részükre.

FERENCVÁROSI DIÁKBÉRLET
Bácskai János polgármester kérésére a testület helyi utazási bérlettámogatást biztosít a tanév idejére azoknak a IX. kerületben legalább
6 hónapja lakcímmel rendelkező nappali tagozatos diákoknak,
akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és
folyamatosan eleget tesznek iskolalátogatási kötelezettségüknek.
(forrás: ferencvaros.hu)

Szakértői vizsgálat cáfolta a rémhírt
Az önkormányzat megrendelésére a katasztrófavédelem munkatársai vizsgálták át egy Telepy utcai lakóház pincéjét.
A szakértők megállapították, hogy az egykori üzemhelyiségben semmiféle károsanyag nem található.
A Telepy utca 34. számú önkormányzati bérház alagsorában található helyiséget hosszú évekig egy galvanizáló üzem számára
bérelték. Egy idő után a bérlő jelezte, hogy nem tudja
kigazdálkodni a bérleti díjat, így elállt a további szerződéstől. Az üzemben azonban vegyi anyagok maradtak,
amelyeket később az önkormányzat elszállíttatott.
Baranyi Krisztina önkormányzati képviselő a sajtóhoz
fordult, mert szerinte az egykor a pincében tárolt többtonnányi mérgező, rákkeltő anyag kipárologott a levegőbe,
és beleivódott a falakba, a padlóba, így veszélyezteti az ott

élők egészségét. Ennek alapján az önkormányzat felkérte
a katasztrófavédelmet, hogy vizsgálják meg a helyiséget,
található-e ott károsanyag-maradvány.
Kállay Gáborné tájékoztatása szerint a katasztrófavédelem mobillaborja gázkromatográf segítségével
megállapította, hogy semmilyen mérgező anyag nem
található az alagsori helyiségben. Az alpolgármester
hozzátette, a bérház lakóitól sem érkezett kérés vagy
panasz ez ügyben, ilyet csak Baranyi képviselő asszony
fogalmazott meg.		
(Ferencváros)
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Megújul a Tűzliliom park

Ferencváros első család- és kutyabarát parkja épül meg a Tűzoltó és Liliom utca sarkán. Az önkormányzat Zöldike
névre keresztelt játszótér- és közparkfelújítási programját a helyszínen ismertette Bácskai János polgármester, valamint Gyurákovics Andrea és Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselő.
– Az önkormányzat elkötelezett a közterületek fejlesztése és a
zöld felületek növelése iránt, ez utóbbiak aránya közelít a negyven
százalékhoz, amely fővárosi tekintetben is kiemelkedőnek számít
– hangsúlyozta a tájékoztatón Bácskai János.
A már munkaterületté nyilvánított Tűzliliom park bejáratánál
Ferencváros polgármestere bejelentette: az önkormányzat új lendületet kíván adni az évek óta zajló játszótér- és parkfelújításoknak,
így két éven belül a kerület valamennyi játszótere megújul. Erre a
helyhatóság felelős gazdálkodásának köszönhetően nyílt lehetőség:
a 2,7 milliárd forintos többletből a képviselő-testület további 330
millió forintot szavazhatott meg erre a célra.
A városvezető emlékeztetett: fővárosi támogatással 2016-ban
megújult a Nehru part, teljes egészében kerületi forrásból pedig
többek közt a József Attila-lakótelepi Nagyjátszótér, a Tinódi park
és a Ferenc tér. Ezeken a helyszíneken a közösségi tervezés sikeresen megvalósult a gyakorlatban is. Hozzátette, még idén elkezdődik
a Haller park teljes körű rehabilitációja is, amelyre 400 millió forintot fordít a kerület.
A Zöldike programban szintén számítanak a ferencvárosiak javaslataira; a városvezetés és a közösség közti párbeszédért Gyurákovics
Andrea önkormányzati képviselő lesz felelős.
A Tűzliliom park – egyedülálló módon – egy időben lesz biztonságosan használható gyerekek és kutyák számára is, várhatóan
az ebtartó szülők nagy örömére. Az ő igényeik megismerésére,

felmérésére Kulpinszky Eleonóra hónapokig tartó lakossági egyeztetéseket tartott. Elmondása szerint egy gyermekeit és kutyáját
sétáltató édesanyát megismerve született meg benne a park új arculatának ötlete. A terület önkormányzati képviselője bízik abban, hogy
a közösségi tervezés eredményeként egy modern, sok zöld területtel
rendelkező biztonságos, árnyékos, szórakoztató és élhető közterület
jön létre Középső-Ferencvárosban.
(forrás: ferencvaros.hu)
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Egy este József Attilával

A József Attila Emlékhely idén ötödik alkalommal csatlakozott a Múzeumok Éjszakájához, amely az egyik legjelentősebb országos kulturális rendezvénysorozat több ezer helyszínen több száz ezer látogatóval.
– Az erős konkurencia miatt Ferencváros
idén is nagy nevekkel és sűrű, változatos
programmal készült az estére, és természetesen most is minden József Attilához kapcsolódik – mondta el lapunknak Hantos-Jarábik
Klára főszervező, a Ferencvárosi Művelődési Központ (FMK) igazgatója.
A Gát utcai József Attila Emlékhelyen már
délután jókora nyüzsgés volt, hiszen öt óra-

kor kezdődtek a programok. Ekkorra a hőség
is alábbhagyott, a kellemes időjárás mellett
helytörténeti séta, korabeli gyerekjátékok,
irodalmi est, táncház, fényjáték csalogatta
az érdeklődőket, akik számára a Ferencváros
József Attila díjával kitüntetett H. Bagó Ilona, a kiállítás újraálmodója, kurátora tartott
rendhagyó tárlatvezetést. A látogatók az alkotó személyes koncepciójával is megismerkedhettek a 2015-ben az Év Kiállítása címet
elnyert tárlat megtekintése során. József Attilának soha nem volt igazi otthona, és bár
nem utazta körbe a Kárpát-medencét, mint
Petőfi, mégsem volt soha hova haza mennie. A Gát utca 3.-ban is csupán 3 hónapos
koráig élt, ezen kívül 18 másik helyen lakott
a kerületben. Hogyan tükröződik ez a költészetében? Rátalált-e végül a helyére, tudott-e
otthon lenni a világban? Maga a tárlat is
erre reflektál, a baloldali tér életének valós
helyszíneit gyűjti csokorba a Gát utcától
Balatonszárszóig, a jobboldali pedig költői
útját mutatja be. A kiállítás nem kíván egy
kizárólagos értelmezést adni, a cél, hogy
a tárlat végén mindenki találjon rá saját József Attilájára.
H. Bagó Ilona szólt arról is, hogy a régóta tervezett makói József Attila-emlékhely
renovációja mellett rövid időn belül megtörténhet az öcsödi és szabadszállási kiállítóhelyek felújítása is, így – az idei Költészet

Napján bemutatott Visz a vonat program
részeként – mind az öt jelentős emlékhely
megújult köntösben várja majd az érdeklődőket.
Az esemény részeként a Ferenc térről, a
frissen felavatott József Attila-mellszobor
mellől több helytörténeti séta is indult Gönczi Ambrussal, a Ferencvárosi Helytörténeti
Gyűjtemény vezetőjével. Június 22. Ferencváros helytörténeti napja is egyben, így az
érdeklődők megismerkedhettek Gregersen
Gudbrand norvég ácsmester életének itteni állomásaival – ő és cége készítette többek közt az Országház asztalosmunkáit –,
valamint végigjárták a IX. kerületben élt
írók-költők lakhelyeit, a harmadik, esti séta
pedig József Attila életének ferencvárosi
helyszíneit mutatta be. Ez a túra az emlékhelyen ért véget, a Hobo-esthez igazítva.
Délután az emlékhely udvarán a Katáng
együttes adott gyerekkoncertet Aludj el szépen, kis Balázs címmel, majd a különleges
tehetségű Kaczander Nóra énekelt és gitározott. Ezzel párhuzamosan a gyereksarokban többek között vesszőparipa-készítés
folyt. Este Földes László Hobo lépett fel
„Tudod, hogy nincs bocsánat” című József
Attila-estjével, őt követte volna az éjfélig
tartó Vujicsics-koncert és -táncház, ám ezt
a hirtelen lecsapó mediterrán ciklon sajnos
meghiúsította.			
M. K.
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Egész napos bulit rendeztek a lakótelepen
Izgalmas gyermek- és sportprogramokkal, játszóváravatóval, valamint koncertekkel szórakoztatta az önkormányzat
a József Attila-lakótelepen élőket a június 15-i családi napon a Nagyjátszótér melletti parkban. A rendezvényen a számos ingyenes program mellett Dolly és Palcsó Tamás zenélt a közönségnek.
A családi juniális kezdőprogramjai a gyerekeket szólították meg.
Az apróságok először a Paprika Jancsiról szóló bábelőadást nevethették végig, majd az Aranyszamár Bábszínház folytatta a vidám
történetek sorát. A Magyar Népmeseszínház már élő szereplők
segítségével regélte el Mátyás király tanulságos történeteit, majd
az ülésben elkényelmesedett kicsiket az Eszterlánc mesezenekar
mozgatta át energikus koncertjével. – Szeretnénk, ha a népmese
visszakerülne a családok mindennapjaiba, hiszen a mesében a gyermek önmaga lehet, és megtanulja, hogyan érheti el céljait – mondta
el lapunknak a pedagógusokat népmesés-néptáncos foglalkozásokra
oktató Nagy Anna néptánctanár, meseterapeuta.
A délelőtti események sorát a Nagyjátszótér újabb játszóeszközének avatása szakította meg. Bácskai János köszöntőjében arra
emlékeztetett, a tavaly három ütemben, 70 millió forintból felújított
Nagyjátszóteret „Az én játszóterem” program során közösségi tervezés módszerével varázsolták újjá, melynek köszönhetően egy
olyan hely született, amelyet az itt élők igazán szerethetnek. Az új
játékok és megszépült közlekedőutak mellett a polgármester – a
lakók kérésére – most egy 6,5 millió forintból készült játszóvárat
adott át a lakótelepieknek.
A kerület vezetője elmondta, nemcsak Ferencváros valamennyi
játszóterét tervezik felújítani, de megkezdődött a több mint 50 esz-

tendős József Attila-lakótelep fejlesztése is, amelyhez Bácskai János
a lakók véleményét kérte, hogy a helyiek igénye szerint újulhasson
meg Budapest legzöldebb lakónegyede. A polgármester hozzátette,
dolgoznak azon is, hogy a sokak által jelzett szúnyoghelyzet enyhüljön a környéken.
A folytatásban is egymás követték a színes programok: a közönséget sportbemutatókkal, tánciskolák, tornászok és harcművészeti

Biztosan autómentes marad
a Kiserdő!

„Hónapok óta folytattunk tárgyalásokat Fürjes Balázzsal, a budapesti fejlesztésekért felelős államtitkárral a ferencvárosi Kiserdő ügyében. Ennek eredményeként az érintett területen már
semmilyen útnak a tervezése nem zajlik, és abban állapodtunk
meg, hogy nem is fog” – írta július 4-én Facebook-oldalán Kocsis
Máté, Külső-Ferencváros és a József Attila-lakótelep országgyűlési képviselője.

csoportok produkcióival nyűgözték le. A rendezvényen rengeteg
szabadtéri játékot vonultattak fel, a trambulinra, a kisvasútra és
a körhintára ingyen is fel lehetett szállni. A kavalkádban elfáradt

Új játszóvár

– Már kilencedszerre áll sorba
a csúszdához a Feri bácsi!
fesztiválozókat kézműves sörök és grillételek frissítették fel. A mulatságra a Magyar Honvédség is kitelepült: bárki beülhetett a harci
szállító járművekbe, sőt, a lőfegyvereket is kézbe lehetett venni.
Délben a Bartók Táncegyüttes jóvoltából családi táncházzal és
néptáncbemutatóval folytatódtak az események, a gyerekeket pedig
egész nap népi játszóház, csúzlizda, körhinta, ugrálóvár, kézműveskedés, lufihajtogatás, arcfestés, kisállat-simogató várta. A programkavalkádban ki lehetett próbálni a Board Game Café társasjátékklub
játékait, de a legózás sem maradt le a listáról. A programot vezető
Iberpaker Péter elmondta, a kreatív, fejlesztő építőjátékra – amely
mára nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek hobbijává is vált – már
nyári táborokat és tematikus rendezvényeket is szerveznek. – Animátorokból és ügyes kezű építőkből álló társaságunk akár 1500
nm-es tereket is meg tud tölteni legós installációkkal és aktivitásokkal – mondta el a Kockabarátok nevű közösség alapító vezetője.
Később rendőrségi és katasztrófavédelmi bemutatók szórakoztatták
a nagyérdeműt, amely helyi civil szervezetekkel is megismerkedhetett.
A délután fő fellépője a Dolly Plussz formáció volt, melyben Dolly
mellett Palcsó Tamás énekelt.
T. D.
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Fesztiváloztak a ferencvárosi romák

Ingyenes gyerekprogramokkal, bográcsos cigány lecsóval és a roma zene nagyjaival ünnepelt a 16. Roma Kulturális
Fesztivál az FMK kertjében június 29-én. A ferencvárosi rászoruló családokért rendezett mulatság célja, hogy a fiatalok
körében is életben tartsa az elveszőben lévő cigány hagyományokat.
Paprikahegyek, asztalnyi szalonnák és vödörnyi hagyma sorakozott
a lecsófőzésre jelentkező csapatok főzőállomásain, mégsem bizonyult soknak a hozzávaló: a résztvevők több száz fesztiválozónak
készítettek ételt. Mindenki hozta magával a titkos összetevőket is,
melyekkel igyekeztek elnyerni a közönség tetszését. A kicsik közben egész nap vidám játékokkal foglalták el magukat: arcfestés,
lufihajtogatás, ügyességi játékok és ingyenes vattacukor elégítette

ki a gyerekvágyakat. A bulira a Magyar Vöröskereszt is eljött, hogy
ingyen ajándékokat osszon az apróságoknak.
A rendezvényen képzőművészeti sátor is nyílt, ahol olyan neves
roma festők alkotásait, illetve azok nyomatait vehette szemügyre
a közönség, mint Vári Zsolt, Péli Tamás vagy Dombrádi Horváth
Géza. – Ahogy a cigány nép fokozatosan asszimilálódik a többségi társadalomba, úgy hagyja el hagyományait, ezért szeretnénk
minden alkalmat megragadni annak megőrzésére, ápolására – mondta el a helyszínen Tar József.
A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke azt is elárulta, hamarosan megalakul a Magyarországi Művészromák Országos Szövetsége,
amely a roma kultúra zenei, művészeti és szokásbeli
értékeit hivatott életben tartani. Az egyesületnek
pedig a IX. kerület lesz a bölcsője.
Az esemény lelke természetesen ezúttal is a muzsika volt. A fellépőket széles szegmensből válogatták, így jól megfértek egymás mellett a „Jóebédhez
szól a nóta” típusú népi zenekarok, az autentikus
oláh cigány együttesek és a fiatalok körében népszerű roma popelőadók. Nagy sikere volt a Romano
Glaszo koncertjének is, amely kerületi táncosokkal
lépett fel. Ferencvárosban ugyanis ingyenes hagyományőrző nagyecsedi cigánytánc-oktatást, illetve
cigánynyelv-oktatást biztosít a roma önkormányzat.
Délután a rengeteg rajongóval büszkélkedő popelőadók és YouTube sztárok: Báró, Kunu Márió
és Gitano zenéltek a közönségnek.
T. D.

Mozgás és szórakozás a MÁV-Aszódi telepen
Tizenegyesrúgó verseny Fradi-sztárral, lézerlövészet, rengeteg mozgás és
gyereknapot idéző programkavalkád
várta a családokat június 22-én
a Madaras József téren.
A Dési Huber István Művelődési Ház szervezésében létrejött Családi és Sportnap felhőtlen szórakozást ígért a kikapcsolódásra
vágyó környékbeliek számára. Míg a nagyobbak a focipályán, az ugrálóvárban vagy
a trambulinon, valamint a tollaslabdapályán
és a pingpongasztal mellett élhették ki mozgásigényüket, a gyermekek a pavilonokban
kézműves foglalkozással, arcfestéssel, hajfonással, lufihajtogatással múlathatták az időt.
A nagy sikerű tizenegyesrúgó versenyen
két korosztályban fiúk és lányok tehették
próbára labdaérzéküket, a kapuban pedig
nem más, mint a Fradi ifjú csillaga, Szerető
Krisztofer állt.
– A klub és az önkormányzat jóvoltából
valamennyi induló egy-egy FTC-ajándékcsomagot kapott, a két első helyezett pedig
autentikus Fradi-labdához jutott Krisztofer
aláírásával. A nap vége felé aszfaltrajzver-

senyt is szervezünk, ahonnan szintén mindenki ajándékkal távozik majd – mondta
el érdeklődésünkre Varga Barbara, a Dési
Művelődési Ház vezetője.
Valamennyi gyermek a sátor alá telepedett,
amikor Habók János bűvészmester bemutatta kacagtató mutatványait, valamint kezdetét
vette a Portéka Színház vásári komédiája.

Sajó Ákos, a körzet önkormányzati képviselője, a részönkormányzat elnöke beszédében
kiemelte annak fontosságát, hogy a telepen
élők évente több alkalommal is találkozzanak ehhez hasonló rendezvényeken. Hozzátette: Ferencváros Önkormányzata minden
lehetőséget megad, hogy a közös időtöltéssel
elősegítse a közösségépítést.

KÖZÖS
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Futballpályát avattak
a Vágóhíd utcában

A gyerekek mellett Bácskai János polgármester, Sajó Ákos képviselő és Dragóner Attila, a Fradi futballcsapatának egykori kiválósága is beszállt abba a barátságos mérkőzésbe, amellyel hivatalosan is felavatták a Vágóhíd utca 31–33. szám
alatti lakótömb új, műfüves focipályáját.
Tavaly ilyenkor még nyakig érő gaz, egy elhanyagolt,
használaton kívüli homokozó
és rozsdaette játszótéri eszközök álltak a Vágóhíd utca
31–33. szám alatti, közel száz
esztendeje épült ingatlan udvarán. A lehangoló látvány
azonban már a múlté. A telep
gondnoka jelezte az önkormányzatnál, hogy a környéken
rengeteg gyermek él, aki örülne egy új sportlétesítménynek.
Sajó Ákos önkormányzati képviselő és Szili Adrián, a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda
vezetője kezdeményezésére év
elején meg is kezdődött egy
több mint száz négyzetméteres, műfűvel borított futballpálya építése. A munkálatokat a tél végeztével fejezték be, a hivatalos átadást
pedig július 3-án tartották.

– Két oka is volt, hogy ilyen
sokára avattuk fel a pályát. Az
egyik, hogy a korábban elhelyezett kapuk túl nagynak bizonyultak, ezért le kellett cserélni
azokat. A másik, hogy gyereknap alkalmából szerettük volna
megajándékozni a környék fiataljait, ez azonban a tavasszal
torlódó kerületi programok
miatt folyamatosan csúszott.
Most, hogy megkezdődött a
szünidő, és a gyerekek otthon
vannak, bepótoltuk az elmaradást: minden fiatal kapott tőlünk egy csomagot, amelyben
Fradi-logóval ellátott meglepetéseket gyűjtöttünk össze
– mondta Sajó Ákos. Hozzátette, terveik között szerepel, hogy a
közeljövőben megmagasítják a pálya oldalfalát, így a kirepülő labda
nem okozhat kárt a közelben parkoló autókban.
SZ. D.
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Balázs Krisztián vb-bronzérmes!

Első alkalommal rendezték meg a juniorkorú tornászok világbajnokságát június végén. A versenynek Győr adott
otthont. A magyarok közül a ferencvárosi Balázs Krisztián szerepelt a legjobban, nyújtón a harmadik helyen végzett.
Sporttörténelmi esemény zajlott a győri Audi Arénában, ugyanis a
nemzetközi szövetség itt rendezte meg az első juniortornász-vb-t.
A férfiaknál a magyar válogatott tagja volt az FTC-t képviselő
Balázs Krisztián, aki tavaly ezüstérmet szerzett az ifjúsági Európabajnokságon és bronzérmet
az ifjúsági olimpián – mindkétszer nyújtón.
A győri világbajnokságon
a selejtezőkben nagyszerűen
teljesített a Ferencváros tornásza, nyújtón és korláton is
erős gyakorlatot mutatott be,
mindkét szeren magabiztosan jutott a nyolcas döntőbe.
A 17 éves sportoló a magyar
torna egyik legnagyobb ígéretének számít, és ezen a
megmérettetésen is bizonyította tehetségét.
Két nappal később először
a korlát fináléjában lépett a
bírók elé, és bár jól tornázott,

kiváló vetélytársai közül négyen is megelőzték, így Kiki az ötödik
helyen végzett. Kedvenc szerén, nyújtón ötödikként került a döntőbe, és nagyszerű, magas kezdőpontszámú gyakorlatot mutatott
be. Amikor az utolsó versenyző befejezte programját, a közönség
lélegzet-visszafojtva figyelte az eredményjelzőt,
hogy azután óriási ovációval köszöntse a világbajnoki bronzérmes Balázs Krisztiánt. A Fradi
tornásza elmondta, azért
is szeretett volna érmet
nyerni, mert ezzel akart
kedveskedni születésnapos edzőjének, Nagy
Zoltánnak.
Sokat nem pihenhet
Kiki, ugyanis indul a július 21-én kezdődő Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon Bakuban.
(m)

Nehéz ágon a kézisek
Nem lesz egyszerű feladata a Ferencváros női kézilabdacsapatának a Bajnokok Ligájában. A zöld-fehérek
a sorsoláson francia, norvég és horvát együttessel kerültek
egy csoportba, és továbbjutásuk esetén is kemény ellenfelek várnak rájuk.
A nemzetközi rangsor alapján régóta két magyar csapat került automatikusan a női kézilabda Bajnokok Ligája főtáblájára. A 2019/20as sorozatban azonban már csak a bajnokok kapnak indulási jogot,
a többiek a szabadkártyára pályázhattak. A Ferencvárosra is ez várt,
utána meg a bizakodás, hogy az európai szövetség (EHF) értékeli
a zöld-fehérek eredményeit, és megadja számukra a főtáblás szereplés lehetőségét.
Az EHF pozitívan bírálta el a Fradi pályázatát, így a népligetiek
ott lehettek a csoportok sorsolásánál a tizenöt főtáblás gárda között.
A Ferencváros a negyedik kalapba került, és az biztos volt, hogy
nem szerepelhet a Győrrel azonos kvartettben.
A bécsi sorsoláson az FTC az A csoportba került, ahol erős együttesekkel kell megküzdenie. Itt kapott helyet ugyanis az idei Final
Four két részt vevője, a francia Metz és a norvég Vipers Kristiansand, valamint a horvát Podravka Koprovnica.
A zöld-fehérek az előző sorozatban hazai pályán egy góllal legyőzték a Viperst, idegenben viszont nyolcgólos vereséget szenvedtek.

Most már a nyitófordulóban összecsap a két gárda, október első
hétvégéjén a Norvégia déli csücskén található Kristiansandban lesz
a mérkőzés. Ezt két hazai meccs követi, a csoportkört november
közepén Metzben zárja a Ferencváros. Az első három együttes jut
a középdöntőbe, ahol valószínűleg a román CSM Bucuresti, az
orosz Rosztov-Don és a dán Esbjerg vár majd rájuk.
Az FTC női gárdájához kapcsolódó hír, hogy megszületett a válogatott irányító, Szucsánszki Zita és a csapat edzője, Elek Gábor
első közös gyermeke, Levente.			
(MS)

Eb-arany 78 esztendősen
Marosvásárhelyen rendezte meg az Európai Triatlon Szövetség
(ETU) a sprint duatlon Eb-t. A 75–79 évesek versenyében a
Ferencváros sportolója, a 78 esztendős Jánosi György végzett
az első helyen. Az 5 km-es futásból, 20 km-es kerékpározásból

és 2,5 km-es futásból álló viadalon Jánosi mindhárom résztávon
a legjobbnak bizonyult, és 1 óra 23 perc 5 másodperces idővel
győzött. A 45–49 évesek között Krausz Zoltán ezüst-, a 60–64
esztendősek mezőnyében Gajdos Tamás bronzérmet szerzett.
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A bolgár bajnokkal kezd a Fradi

Lapunk megjelenése után két nappal kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligájában a Ferencváros labdarúgócsapata.
A zöld-fehérek a bolgár bajnok Ludogorec ellen játszanak az Üllői úti stadionban. Ha sikerrel veszi az első akadályt,
a következő fordulóban luxemburgi vagy máltai ellenfele lehet a Fradinak.
Az UEFA nyoni központjában sorsolták ki a 2019/20-as
BL-sorozat első fordulójának párosítását. Az előzetesen megállapított „kalapok” alapján a Fradi egyik
ellenfele a Ludogorec Razgrad lehetett, és a sorsolás
végén már csak ez a két együttes maradt. Elsőre a szintén zöld-fehér, nyolcszoros bajnok bolgár gárda nevét
húzták ki, ám előtte elmaradt a két golyó megkeverése,
a megismételt procedúrán pedig a Fradi „jött ki” előbb,
így a párharc Budapesten kezdődik.
A 2013/14-ben az Európa-ligában a 16 közé jutott,
az elmúlt évben kétszer a BL csoportkörében szerepelt
Ludogoreccel július 10-én, szerdán 20 órakor csap ös�sze az FTC a Groupama Arénában. A visszavágó egy
héttel később, magyar idő szerint 19.30-kor zajlik majd
az északkelet-bulgáriai, 33 ezer lakosú Razgradban.
Amennyiben a Ferencváros továbbjut, a luxemburgi
Dudelange és a máltai Valletta FC összecsapásának
győztese lesz az ellenfele, és ismét itthon kezdene július 23–24-én. A papírforma a Dudelange továbblépését
ígéri, a luxemburgiak tavaly alaposan megnehezítették
a Mol Vidi dolgát.			
(ms)

Új fiúk zöld-fehérben

Két derbi lesz itthon

Bár nem olyan mértékben, mint az elmúlt
években, ezen a nyáron is történtek/történnek változások a Ferencváros keretében.
Távozók: hét év után visszatért Paksra
Böde Dániel, vele tartott a kapus, Holczer
Ádám, az uruguayi Fernando Gorriarán
pedig a mexikói Santos Lagunához igazolt.
Julian Kochnak lejárt a szerződése, a kölcsönben itt lévő Ivan Petrjak pedig botrányos körülmények között került Fehérvárra.
Érkezők: a Fradi játékosa lett a bosnyák
válogatott balhátvéd, Eldar Civic (Sparta
Praha), a szlovák válogatott középpályás,
Michal Skvarka (Zilina) és két kapus, Gróf
Dávid (Bp. Honvéd), valamint Szécsi Gergő (Balmazújváros). Kölcsönbe került az
Üllői útra két ukrán középpályás, Danilo
Ihnatenko (Sahtar Doneck, FK Mariupol)
és Olekszandr Zubkov (Sahtar Doneck, FK
Mariupol).

Az MLSZ-ben elkészítették az
NB I 2019/20-as évadának menetrendjét. A Ferencváros augusztus
első hétvégéjén a Debrecen ellen
kezdi meg a szezont az Üllői úton,
majd a két újonc következik, idegenben a Zalaegerszeg és hazai pályán a Kaposvár. Az Újpest elleni
derbit október 19-én a Groupama
Arénában rendezik meg, egy héttel
később pedig Székesfehérvárra látogat a Fradi. A sorsolás értelmében
a lila-fehéreket kétszer otthon fogadja az FTC, legnagyobb riválisához, a Mol Fehérvárhoz viszont
kétszer is utaznia kell.
A 2019-es esztendőt december 14én zárják a csapatok, jövőre már január 25-én folytatják a küzdelmet,
a bajnokság május 16-án ér véget.

Pozsonyi csata a főtábláért
A Ferencváros női labdarúgócsapata a férfiakhoz hasonlóan három év után nyerte meg ismét a magyar bajnokságot,
így a lányok szintén elindulhatnak a Bajnokok Ligájában. A Fradi a pozsonyi selejtezőcsoportban kísérli meg
kiharcolni a továbbjutást a legjobb 32 közé.
A hölgyeknél más a lebonyolítás
rendje, mint az uraknál. A 2019/20es sorozatban 62 együttes vesz részt,
közülük a rangsorban az első tíz között lévő ország két-két csapata kiemelt, a másik negyven gárda pedig
tíz csoportban küzd a továbbjutásért.
Már a sorsolás előtt ismert volt, hogy
kik lesznek a minitornák házigazdái,
hozzájuk húzták a többieket. Az FTC
az úgynevezett UEFA-koefficiense
alapján a negyedik kalapba került.
A zöld-fehérek Pozsonyban, a Slovan Bratislava stadionjában játszanak majd augusztus 7. és 13. között. A hazai gárda mellett a moldáv
Agarista-SS Anenii Noi és a szerbiai ZFK Spartak Subotica lesz
a Ferencváros riválisa. Dörnyei Balázs, a Fradi vezetőedzője szerint
kiegyenlített kvartett jött össze, és bár a moldáv együttes okozhat
meglepetést, a továbbjutást érő első helyre az FTC-n kívül a po-

zsonyiaknak és a főtáblára eddig négyszer –
legutóbb tavaly – felérő szabadkaiaknak van
reális esélyük. Igaz, a nyári átigazolási időszakban történhetnek olyan változások, amelyek befolyásolhatják a csapatok játékerejét.
Ami a Ferencvárost illeti, Spanyolországba
távozott a 20 éves, gólerős szerb csatár, Allegra Poljak, aki 65 mérkőzésen 50-szer talált be
az ellenfelek kapujába. Eddig három új játékos
igazolt a Kocsis Sándor Sportközpontba: a
17 esztendős csatár, Czellér Dorottya a legnagyobb hazai vetélytárstól, az MTK-tól jött,
a 22 éves támadó középpályás, bosnyák válogatott Selma Kapetanovic a ZNK SFK 2000
Sarajevótól – amellyel tavaly eljutott a BL-ben a 32 közé –, míg
a tehetséges 18 esztendős kapus, Terestyényi Anna Kaposvárról
szerződött a Fradihoz.
Az eddigi két alkalommal az FTC nem jutott tovább csoportjából,
ami plusz motiváció lehet a lányoknak.		
M. S.

Kerekes sikerek
Jól szerepeltek a Ferencváros kerékpárosai a
június utolsó napjaiban megrendezett országos bajnokságokon. A debreceni időfutamob-n a nők mezőnyében az elit kategóriában
ketten is felállhattak a dobogóra: a 19 km-es
versenyben Hajnal Adrienn a második, Ma-

tuz Etelka pedig a harmadik helyen végzett.
Az országúti bajnokságot Ibrány környékén
bonyolították le. A hölgyek hét kört teljesítettek a 14,8 km-es pályán, így 103,6 km-t
tekertek. Matuz Etelka az abszolút versenyben második lett, a felnőttek között viszont

ő ért elsőként célba, ezzel bajnoki címet
szerzett. Az amatőr férfiaknál szintén ferencvárosi aranyérem született, Imre Zsolt
mindenkinél jobbnak bizonyult.
ms
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Egészségünkért tevékenykedő
szakembereket tüntettek ki

A József Attila-lakótelepi Közösségi Házban megrendezett, Semmelweis-naphoz kötődő ünnepségen adták át a „Pro
Sanitate Ferencváros” díjakat, a Polgármesteri Elismerő Oklevelet és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
(MESZK) elismerő oklevelét a kerület legelhivatottabb egészségügyi dolgozóinak.
Kovács József, a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató (FESZ)
Kft. igazgatója köszöntőjében elmondta, a magyar egészségügyi
szakdolgozók könnyen alkalmazkodnak, nagy a szaktudásuk, jó
a hírük, illetve a betegek és az önkormányzat részéről is megbecsülésnek örvendenek. A kerületben összesen félezren dolgoznak
ilyen státusban, ebből kétszázan a rendelőintézetben, háromszázan pedig gyermekorvosi, háziorvosi és fogorvosi rendelőkben.
Az intézményvezető hozzátette, lezárult a Mester utcai szakrendelő
épületének külső felújítása, és hamarosan indul a belső tér renoválása. Egyúttal megköszönte az önkormányzat anyagi támogatását,
műszeradományait.
– Ferencváros mindig is kiemelt fontosságúnak tekintette a helyi egészségügy fejlesztését, ezért is támogatja a FESZ, a védőnői
szolgálat, a Vaskapu utcai gyermekorvosi rendelő és a fogászati
rendelők megújítását – jelentette ki Kállay Gáborné. Az alpolgármester közölte, a díjazottak mind olyan, hivatásukat gyakorló
szakemberek, akik sok évtizede teljesítenek szolgálatot, akikben
él a hivatás feltétlen szeretete és az egész életen át tartó lelkesedés.
Végül megemlítette, a napokban dönt a képviselő-testület a kerületünkbe tervezett, Budapest legnagyobb szuperkórháza, a Dél-pesti
Centrumkórház megépítésével kapcsolatos együttműködési megállapodásról.

A MESZK elismerő oklevelét Palasics Tiborné szakasszisztens,
a Polgármesteri Elismerő Oklevelet pedig Farmati Zoltánné kapta,
aki 1976 óta tevékenykedik a Ferencvárosi Védőnői Szolgálatnál
területi védőnőként. „Pro Sanitate Ferencváros” díjban Czinder
Gézáné, a FESZ intézetvezető főnővére, ápolási igazgatója, otthonápolási szolgálatvezetője és Roszikné Kun Éva részesült, aki 41 esztendeje dolgozik a Lónyay utcai háziorvosi rendelőben háziorvosi
asszisztens munkakörben.				
M. K.

Országos bajnokságra készülnek a szenior sakkozók

A néma csendben csupán a sakkóra ketyegése neszel. Gyötrő dilemmák vágnak barázdákat a homlokokra, miközben
a bíró szigorú tekintete kíséri az események minden pillanatát. Sakkbajnokságot nézni különös érdeklődésre vall, ám
benne lenni annál izgalmasabb. Ezért is olyan népszerű „A teljesség felé” koncepció sakk-klubja, amely június 18-án
az Országos Szenior Rapid Sakkbajnokság elődöntőjét rendezte meg.
Negyedik éve gyűlnek össze minden kedden az FMK-ban Ferencváros sakkrajongó nyugdíjasai, hogy hódoljanak szenvedélyüknek,
és ellessenek néhány trükköt, műhelytitkot a nagymesterektől.
Az idősügyi program kedvelt
eleme 30 embert vonz rendszeresen, és a társaság folyamatosan
bővül. – Régen csak versenyzők
jártak ide, ma már sok az amatőr, aminek nagyon örülünk –
mondta a klubot vezető Schlahetka Gáspár. A versenyzést 20
esztendeje háta mögött hagyó
FIDE-mester szerint azért is
szeretnek hozzájuk járni, mert
számos feladványt, versenypartit
elemeznek ki, amiből sokat lehet tanulni. – Tanácsokat adunk
és szakirodalmat ajánlunk, ami

azért fontos, mert a mai sakkélet olyan magas szintű játékosokat
termel ki, hogy mintajátszmák ismerete nélkül nem lehet porondon
maradni – mesélte a klubvezető.
A mostani megmérettetés különleges
alkalom volt, hiszen az elődöntő legjobb három játékosa képviselheti a
IX. kerületet az ősszel Nagykanizsán
megrendezendő Országos Szenior
Rapid Sakkbajnokságon. Ezen eseményen a részvétel költségeit teljes
egészében Ferencváros Önkormányzata biztosítja a döntősöknek. – Alig
várják a kétnapos tornát a versenyzők, hiszen ilyenkor felidézhetik a
régi idők nagy partijainak emlékét
is – közölte Gáspár, aki szerint a
sakk az időskori elbutulás legjobb
ellenszere.		
T. D.
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„A teljesség felé” lett a legjobb
idősügyi gyakorlat
Újabb rangos elismerést, az Idősügyi Jó Gyakorlat Díj első
helyezését érdemelte ki Ferencváros Önkormányzatának „A
teljesség felé” elnevezésű idősügyi programja.
A Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége (TÖOSZ) 2019. évi Legjobb
Önkormányzati Gyakorlatok programjának
zárókonferenciáját Gödöllőn rendezték meg
június 28-án. A rendezvény négy fő tematika: a roma és nem roma önkormányzatok
együttműködése, az állampolgári részvétel,
az idősügyi jó gyakorlatok, valamint a közbiztonsági jó gyakorlatok – önkormányzatok
és polgárőrség együttműködése köré épült.
Az egyes kategóriák legjobbjait egy háromfordulós pályázaton választották ki, melynek utolsó eleme a konferencián megtartott
prezentáció volt.
Ferencváros Önkormányzata a 2012-ben
útjára indított „A teljesség felé” idősügyi
koncepciójával nevezett a megmérettetésre,
melynek sikerét bizonyítja, hogy már két
ízben: 2013-ban és 2017-ben is „Idősbarát
Önkormányzat” címmel ismerték el kerületünket. Ferencváros idősügyi jó gyakorlatát
egy nagy sikerű tízperces prezentációban
Ladányi Erika idősügyi koordinátor ismertette meg a jelenlévőkkel. A páratlanul sokoldalú, évi több mint 1200 programot kínáló koncepciót az élethosszig tartó tanulás,
a generációk közötti együttműködés és az
önkéntesség hármasa jellemzi.
Ladányi Erika elmondása szerint az elmúlt
esztendőkben elérték a főbb kitűzött célokat:
az idősek aktivizálását, az elmagányosodás
megakadályozását, a társadalmi szemléletváltás elősegítését és a meglévő képességek

előhívását, miközben a
programok száma megtízszereződött, az azon
résztvevők létszáma
pedig megháromszorozódott.
A konferenciát záró
eredményhirdetésen az
Idősügyi Jó Gyakorlat Díj első helyezését
(városok kategóriában)
Kállay Gáborné, Ferencváros alpolgármestere és Ladányi Erika
vehette át Simon Attila
István szociális ügyekért
felelős helyettes államtitkártól és Schmidt Jenőtől, a TÖOSZ elnökétől.
– A kitüntetés elsősorban annak a sok
ezer embernek szól, aki aktívan részt vesz
„A teljesség felé” idősügyi koncepció programjain. Másodsorban azoknak, akik önkéntesként tevékenykednek, illetve annak
a 40 intézménynek és szervezetnek, amely
közreműködik a megvalósításban. Valamint annak a csapatnak, amely a program
mögött áll, és szívvel-lélekkel koordinálja,
szervezi, vezeti azt – nyilatkozta a díj átvétele után Kállay Gáborné. Hozzátette: ez
egy nagyon jelentős elismerés, amelyben
rengeteg munka van. – Az első fordulóban
beadtuk a pályázatot, majd Ferencváros-

ban, a mindennapokban kellett bemutatnunk
a projekt működését. A legnehezebb feladat
mégis Ladányi Erika előtt állt, hogy mindössze tíz percben, meggyőzően ismertesse
ezt a rendkívül szerteágazó, több mint 1200
programot magában foglaló koncepciót, hiszen sok induló mindössze egy-két önálló
programmal nevezett – mondta el az alpolgármester.
A TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programjának 2017-es kiírásában
Ferencváros már nyert egy fődíjat, akkor a
kerület 2013-ban megalkotott Roma Koncepcióját tartották első helyre érdemesnek.
(forrás: ferencvaros.hu)

Idősek juniálisa
Hetedik alkalommal teltek meg a Platán Idősek Klubja
kertjében felállított árnyas asztalok köré helyezett székek
a klub hagyományos juniálisán.
– A másodjára is kiérdemelt „Idősbarát Önkormányzat” címet elsősorban önöknek köszönhetjük – mondta nyitóbeszédében Bácskai
János. A polgármester közölte: „A teljesség felé” idősügyi koncepció már túllépte az ezerkétszázadik programot, ezek azonban nem
jöhettek volna létre, ha a kerületi nyugdíjasok nem vennének részt
rajtuk. Hozzátette, a kerület arra törekszik, hogy továbbra is olyan
eseményeket szervezzen, amelyeket megtöltenek az érdeklődők.
A városvezető arról is beszámolt, hogy hamarosan befejeződik
a Bakáts téri templom renovációja, melynek az önkormányzat
anyagi támogatásával megújult az óraszerkezete is, sőt, 1971 után
újraindítják a harangjátékot, amit felvételről a jelenlévők is meghallgathattak. Hozzátette, a harangok éjjel pihennek, csupán reggel 6 órától este 10-ig jelzik a pontos időt. További változás, hogy

a templomkert ezentúl nem lesz nyitva a kutyások számára. Végül
jó mulatást kívánt a délutánhoz, illetve Kunsági Andrea és Kökény
László retróslágerekből álló műsorához.		
M. K.
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Budapest-kvíz II.
A nyár az utazások, a kikapcsolódás
évszaka. Ennek megfelelően kvízünk is
„kirándul”. No, nem messze, csak
a fővároson belül. A helyes válaszokat
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre
elküldő megfejtőink között Ferencváros-ajándékcsomagot és egy, a Paletta
Budapestbe szóló 10 ezer forint értékű
vacsorameghívást sorsolunk ki.

MOZAIK

Az évzárón
debütáltak az új székek

1. Ma az 1950-ben a fővároshoz csatolt
Újpest viseli a IV. sorszámot, pedig ez
korábban egy másik kerület számára volt
kiosztva. Melyik városrész volt 1950-ig
a IV. kerület?
A) Belváros
B) Lipótváros
C) Palotanegyed
2. Az V. kerületben, a Báthory és Hold utca
sarkán áll a Batthyány-örökmécses. Minek
a helyszínét jelöli?
A) Batthyány kivégzésének helyét
(az egykori Újépület udvarán)
B) Batthyány mára lebontott szülőházát
C) Az I. világháborúban megsemmisült
Batthyány-szobor helyét
3. Mikor tiltotta meg Pest városa a gabonaneműek termesztését a mai Terézváros
területén?
A) 1699
B) 1726
C) 1802
4. Melyik nem igaz a VII. kerületre?
A) Két városrésze van, Erzsébetváros és
Istvánmező
B) Ez Budapest legkisebb kerülete
C) Ez a főváros legsűrűbben lakott kerülete

A hőségre való tekintettel rövid évzáró ünnepséget rendezett az Ádám Jenő Zeneiskola
június 14-én. Bíró Attila igazgató beszédében elmondta, az intézmény sikeres esztendőt
tudhat maga mögött, hiszen a diákok dobogós helyeken végeztek a zenei versenyeken,
majd megköszönte Ferencváros egész éves támogatását, amely leglátványosabban az
iskola koncerttermében mutatkozott meg, ahol teljes egészében kicseréltek a régi székeket. Az iskola vezetője szerint a 30 éven át koptatott színházi széksorok folyamatos
karbantartást igényeltek, ezért a legjobbkor jött az önkormányzat 3,4 millió forintos
beruházása. Az új kárpitozott, díszes ülőalkalmatosságok különállók, ez pedig több
funkcióra is alkalmassá teszi a termet. Az igazgató köszönetet mondott a Belső-Pesti
Tankerületnek is, amely idén 14 millió forintos hangszerbeszerzéssel támogatta az intézményt, de említést tett a már folyamatban lévő, tankerületi forrásból megvalósuló
10 milliós eszközbeszerzésről is, melynek hála a következő tanévben közel 50 darab
30–60 esztendős hangszert cserélhet le Ferencváros zeneiskolája.

5. A VII. kerület egyik felkapott és ikonikus
része a Gozsdu-udvar. Ki volt a névadó?
A) Gozsdu Béla Kishont vármegyei ispán,
akinek a telkén épült az épületegyüttes
B) Gozsdu Elek író, az ő palotája állt
a helyén
C) Gozsdu Manó ügyvéd és parlamenti
képviselő. Végrendelete alapján építették
román diákok számára
6. Melyik nem a VIII. kerületben fekszik?
A) Fiumei úti sírkert
B) Füvészkert
C) Népliget
Előző lapszámunk nyertese: Bajzáth
Anikó. Gratulálunk! Jutalma átvételével
kapcsolatban e-mailben értesítjük.
A helyes megfejtés:
1 – B, 2 – C, 3 – B, 4 – A, 5 – A, 6 – C.

Az önkormányzat újfent megjavítatta a József Attila-lakótelepi Nagyjátszótér jelképének számító csigaszobrot. Bácskai János polgármester bejelentette, hamarosan térfigyelő kamerát helyeznek ki a közelben, amelytől azt remélik, visszariasztja a vandálokat attól, hogy ismét megrongálják a közkedvelt alkotást.

EGÉSZSÉG
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Gyakoribbak a munkahelyi és párkapcsolati
problémák az ADHD-val küzdőknél
A kezeletlen gyermekkori figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar felnőttkorban is komoly gondokat okozhat, ugyanis
az átlagos mértékű stressz az ADHD-val küszködöknél sokkal nagyobb nehézségeket okoz, mint egy egészséges
embernek. A felnőttkori ADHD a magyar lakosság mintegy 2,5 százalékát érinti.
– Nyolcvan százalékban genetikailag meghatározott, erősen öröklődő idegfejlődési zavarról van szó, amely bár kinőhető, az esetek
50–60 százalékában a tünetek részben vagy egészben felnőttkorban
is megmaradnak – hívta fel a figyelmet Pulay Attila, a Pszichiátriai
és Pszichoterápiás Klinika szakorvosa. Az ADHD jellemzői közt
említette a krónikus szétszórtságot, feledékenységet, tervezési,
időbeosztási és indulatkezelési gondokat, a részletek figyelmen
kívül hagyását. Hangsúlyozta ugyanakkor: ezek önmagukban nem
jelentenek betegséget, hiszen a diagnózis során egyéb kritériumokat
is figyelembe kell venni. Az egyik ilyen, hogy a tünetek legalább
hat hónapon át fennálljanak és az élet több területén is nehézséget
okozzanak.
Gyermekkorban a figyelemhiányt sok esetben álmodozásnak vagy
lustaságnak bélyegzik, a hiperaktívokat pedig rendbontónak, rosszcsontnak titulálják. Utóbbit könnyebben észreveszik, ám mindkét
eset sok frusztrációt okoz az egyénnek. Amennyiben az elváltozást
gyermekkorban nem kezelik, az – a negatív élmények miatt –
a személyiségfejlődésre, a későbbi karrierre, sőt, az érzelmi
életre is kihat. Az ADHD-val küzdőknél két és félszeres
a válások aránya a normál populációhoz képest, de az
egészségtelen életvitel és kockázatos magatartás miatt
a morbiditás is sokkal magasabb esetükben.
A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján tíz éve működik
felnőtt ADHD szakambulancia,
ahol jellemzően a krónikus
szétszórtsággal, feledékenységgel, tervezési,
időbeosztási és indulatkezelési bajokkal

küszködő páciensek kivizsgálását és terápiáját végzik. Az ambuláns vizsgálatokra a háziorvos adhat beutalót, ezt követően egy
személyes beszélgetésen próbálják kizárni a személyiségzavart és
az egyéb pszichiátriai gondokat. A találkozó előtt érdemes felkészülni, átgondolni, hogy pontosan mikortól állnak fenn a tünetek.
Amennyiben mód van rá, egy interjú során a szülőket is kikérdezik
az illető gyermekkori tüneteiről. Vannak különböző kérdőívek, önbecslő skálák, ám a pszichiáter hangsúlyozta, ezek önmagukban
nem diagnosztikusak, elengedhetetlen egy szakember véleménye
is. Hozzátette: a diagnózis felállítása rendkívül időigényes és nagy
alaposságot igénylő feladat, ami többszöri személyes találkozót
igényel.
Pulay Attila a kezelés kapcsán elmondta, első körben mindig egy
életmódváltást javasolnak, adott esetben a munkahelyváltás is segíthet. Ha ez nem elegendő, akkor a gyógyszeres kezelés mellett
létezik az úgynevezett kognitív viselkedés terápiás tréning
is. Ez egy 12 alkalmas készségfejlesztő csoport, amely
segít megbirkózni a figyelmi, önkontroll- és aktivitásbeli nehézségekkel. A csoportterápián a résztvevők olyan praktikus tanácsokat kapnak, hogy
hogyan kell hatékonyan határidőnaplót vezetni.
A felnőttkori ADHD diagnosztizálása, korszerű kezelése és kutatása nagy jelentőséggel
bír. A kezeletlen ADHD-sok
körében ugyanis gyakoribb az
agresszív viselkedés, az alkohol- vagy drogfogyasztás, az
egyéb pszichiátriai betegség, a
közlekedési kihágás és baleset,
de gyakori az is, hogy munkahelyi teljesítményük elmarad az
intelligenciájuk alapján elvárható szinttől. Megfelelő gyógyszeres kezelés és pszichoterápia
mellett a tipikus betegségkarrier
megfordítható, és tartós javulás
érhető el a tünetekben.
(forrás: Semmelweis Egyetem)

ÉRTESÍTÉS SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL
Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Rovért Kft. megkezdi a földi,
kémiai szúnyoggyérítést Budapest IX. kerületében, amit az
esti órákban terveznek elvégezni.
•

Időpont (a meteorológiai körülmények függvényében):
2019. július 11., pótnap(ok): július 12–13.

•

Felhasznált irtószer: Deltasect 1,2 ULV

HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
INGYENES PRÓBAHORDÁS

Widex D30 hallókészülék

Teljes ár:

39 990 Ft

Akár 4 havi részletre

Cím: Budapest, Dandár u. 25.
Nyitva: H-Cs: 8.00-16.30
Telefon: 06 (1) 770 05 26,
06 (70) 324 80 05
Email: ferencvaroshallas@levelcenter.hu

Az akció 2019. 07. 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Akciós hallókészülék vásárlása kizárólag
teljeskörű audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a halláscsökkenés megfelelően ellátható a
készülékkel. A vizsgálat és illesztés a szakmai irányelvek maximális betartásával történik.
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TEHETSÉG

Ferencvárosnak komoly
a múltja tehetséggondozásban

Tehetségbarát Önkormányzat díjat vehetett át Ferencváros az Új Nemzedék Központtól a kerületben zajló kiemelkedő
tehetséggondozási munkáért. Az elismeréssel járó 1,5 millió forintot Bácskai János adta át Nyerusay Viktóriának,
a Mester Galéria és Közösségi Tér vezetőjének július 3-án. A rendezvényen Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár is beszédet mondott.
A régmúlt, a közelmúlt és a jelen ferencvárosi tehetségeit is megidézték a Mester
Galériaban tartott ünnepségen: a Nobel-díjas
Szent-Györgyi Albert és az olimpiai bajnok Magyar Zoltán gondolatai mellett Csáki
András Junior Prima díjas gitárművész játékát is hallhatták a megjelentek. Mindhármukban közös, hogy ferencvárosi iskolából
indultak, tálentumukat pedig kiemelkedő
tudományos, sport- és
művészeti teljesítményre tudták váltani.
„A tehetségen kívül kell
egy olyan társadalom is,
amelyik ezt méltányolni
tudja” – kezdte köszöntőjét Szent-Györgyi szavaival Bácskai János.
– A kormány és az önkormányzat támogatja a
tehetségek megtalálását,
felismerését, gondozását,
komoly tehetséggondozó
munka folyik a kerület
sok általános és középiskolájában, tehetségpont

működik többek közt az Ádám Jenő Zeneiskolában, a Molnár Ferenc és a Bakáts téri
Ének-Zenei Általános Iskolában – közölte
a polgármester, majd köszönetet mondott
az oktatási intézmények vezetőinek és pedagógusainak. Hozzátette: a „deák” Közalapítvány két évtizede segíti a kerületi nehéz sorsú tanulókat, a Mester Galériát pedig
egyedülálló helynek nevezte, amely az év

365 napján a diákoké, ahol otthon érezhetik
magukat, ahol csak ők állítanak ki, és ahol
számtalan egyéb program is várja őket.
Illés Boglárka tehetséges nemzetnek
nevezte a magyarokat, amit a sport és tudomány területén elért eredmények bizonyítanak. – A magyar fiatalok ma is világraszóló sikereket érnek el, az pedig, hogy
kibontakoztathassák képességeiket, hogy
értéket teremthessenek
a társadalom számára,
ma nemzetstratégiai célkitűzés – jelentette ki a
helyettes államtitkár, aki
azt is elmondta, Ferencváros komoly múlttal
rendelkezik a tehetséggondozásban.
Az esemény végén
Bácskai János átadta a
Tehetségbarát Önkormányzat díjjal járó emléklapot és pénzjutalmat
Nyerusay Viktóriának, a
Mester Galéria szakmai
vezetőjének.
M. K.

Vizsgakiállítás a Mester utcában
Fészekhagyók ’19 címmel a Képző- és Iparművészeti
Szakgimnázium (Kisképző) esti munkarendű ötvös
és kerámia szakos hallgatóinak vizsgamunkáiból nyílt
tárlat június 20-án a Mester Galéria és Közösségi Térben.
Köszöntőjében Mészáros László önkormányzati képviselő hangsúlyozta, a kerület számos helyszínt biztosít a művelődésnek, kultúrának. Van többek közt művelődési ház, emlékhely, színház, és
természetesen ez a galéria, amely valódi közösségi térként működik,
és ahol Vincze Angéla művésztanár irányításával tehetséggondozás
is zajlik. A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
megköszönte a Kisképző növendékeinek, hogy elhozták csodás ötvös- és kerámiamunkáikat, valamint az általuk készített ékszereket
és egyéb használati tárgyakat.
A Mester Galéria és Közösségi Tér művészeti vezetője, Vincze
Angéla Kodály Zoltán gondolataival üdvözölte a jelenlévőket:
„Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig,
hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert
minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud. Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél több embernek
hozzáférhetővé teszi, az emberiség jótevője.”
A kiállítást Vékony Fanni formatervező művész nyitotta meg, aki
a Kisképzőt a Harry Potterből megismert Roxfort boszorkány- és

varázslóképző iskolához hasonlította. Beszédében méltatta az intézmény művésztanárait, akik töretlen lelkesedéssel, tudással és
frissességgel adják át a titkot a „varázslótanoncoknak”, akik kezei
alól kikerültek a kiállított teáskészletek, ékszerek, kávékiöntők,
melyek megformálásához rengeteg tanulás, anyagismeret és tehetség szükséges.
A tárlat július 15-éig tekinthető meg a Mester utca 5. szám alatti
Mester Galéria és Közösségi Térben.
(forrás: ferencvaros.hu)
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A Föld jövőjéért kampányoltak
európai diákok

A holnap a mi kezünkben van! – hirdeti az a nemzetközi zöld kezdeményezés, melynek égisze alatt Málta, Portugália,
Franciaország és Magyarország iskolái kapcsolódtak össze és adtak egymásnak műsort az internet segítségével. Hazánkat a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola képviselte, amely helyszínt is biztosított a rendezvénynek.
– A világon mindenhol a mai gyermekek kezében van
a jövő környezetvédelme – magyarázta el Tóth Kata, az
intézmény tanára, hogy ezúttal miért iskolák fogtak össze
a Föld védelméért. A Mindenki című, Oscar-díjas magyar
rövidfilmnek köszönhetően széles körben ismertté vált Bakáts suli évek óta tagja a De main en main (Kézről kézre)
elnevezésű, a bolygónk megmentéséről szóló nemzetközi
projektnek, amely a művészetek eszköztárával szólítja fel
az emberiséget egyebek mellett arra, hogy ne vágjuk ki a fákat, és hagyjunk fel az eldobható műanyagok használatával.
Az intézmény tornatermében június 15-én tartott rendezvény is e mozgalom kezdeményezésére szerveződött, és
szintén a Földünkért emelt szót. A téma egy cseppet sem
volt ismeretlen a diákok számára, hiszen az „Ó természet,
dicső természet” jelmondatot viselő 2017/2018-as tanév
a természet védelme, a környezetszennyezés csökkentése és
a környezettudatos gondolkodás eszméje köré szerveződött.
A nemzetközi körkapcsolásra a ferencvárosi iskola táncos
műsorral készült, melynek előkészületeibe a szülőket is
bevonták. A négy ország résztvevői az interneten keresztül folyamatosan kapcsolatban álltak egymással, és élőben
nézték végig egymás produkcióit. A tanulóknak ezen túl
különböző nyelveken kellett választ adniuk arra a kérdésre, hogy mit jelent számukra a Föld védelme. – Bár fiatal
vagyok, mégsem látok túl pozitív jövőt magunknak. De
ha mi most nem lépünk, az utánunk következő generáció
már nem fog tudni lépni – üzente meg máltai, portugál és
francia társainak Csoport Dávid tanuló.
T. D.

Ferencvárosi iskolák kiváló projektjei
a British Council programjában
A British Council 2019 januárjában indította el a „Társadalmi vállalkozások az iskolákban” címet viselő, Magyarországon első alkalommal megvalósított programot, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Brit Nagykövetség,
valamint Ferencváros Önkormányzata is támogatott.
A projekt első részeként 22 oktatási intézmény 40 tanára vett részt azon a 2+1 napos
továbbképzésen, melynek célja az volt, hogy
segítséget nyújtsanak a pedagógusoknak abban, hogyan tudják a társadalmi vállalkozások szemléletét a leghatékonyabban bevinni
az iskolákba, ezáltal támogatni a projektek
gyakorlati létrejöttét. A felhívásra összesen
15 pályázat érkezett és nyert támogatást a
megvalósításhoz.
A mintegy 600 tanulót mozgósító programok közös jellemzője volt, hogy tényleges
igények alapján fogalmazódtak meg, és valamilyen társadalmi cél elérését is magukban hordozták. Nemzetközi viszonylatban
is kiemelkedően kreatív, magas színvonalon kivitelezett megoldások születtek, köz-

tük két ferencvárosi intézmény, a Leövey
Klára Gimnázium és a „Kisképző”, azaz a
Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium
projektje. A „Kisképző” pályamunkája újrahasznosított anyagokból készült ruhákat
és kiegészítőket vonultatott fel, a leöveys
növendékek pedig saját logóval díszített termékeket (pólót, bögrét) készítettek, amiket
a Leövey Shopban értékesítettek.
A társadalmi vállalkozások szemléletének
bevitele az iskolákba segíthet abban, hogy
a diákok 21. századi képességei (kreativitás,
innováció, együttműködés, kommunikáció,
kritikus és problémamegoldó gondolkodás)
dinamikusabban fejlődhessenek. Hasonló
projektek kivitelezése közelebb viszi az oktatást a valós élethez, és a tanulók megta-

pasztalják, hogy képesek aktívan beavatkozni és formálni saját életüket, környezetüket.
A társadalmi vállalkozások létrehozásánál
általános szempont, hogy egy társadalmi
problémára adott válaszon túl, minőségi,
valós igény alapján megalkotott terméket
vagy szolgáltatást kínáljanak (Making money and be social!).
A program egyik sikertényezője maga a
pedagógus, aki a társadalmi vállalkozások
szemléletet beviszi az intézménybe és ös�szefogja a projektek megvalósulását, ezért
nagyon fontos a pedagógustársadalom bevonása, elköteleződésük elnyerése, hiszen
így partneri kapcsolat alakult ki a tanárok
és a diákok között.
M. K.
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Társasházi bűnök

A társasházakban is követhetnek el bűncselekményt a lakók, de a közös képviselőket is elviheti a rendőr, ha visszaélnek
a rájuk bízott vagyonnal. Erről az izgalmas témáról tájékoztatta a megjelenteket Vágó Attila jogász a Közös Képviselők
Klubjának (KKK) legutóbbi találkozóján.
A 26. klubtalálkozót Bácskai János polgármester nyitotta meg, aki
az indulás óta eltelt fejlődésről beszélt. A Ferencvárosban található
1000 lakóépületet menedzselő 254 közös képviselő kezdetben 150
millió forintra pályázhatott az önkormányzatnál, ma pedig már 317
millióra emelkedett a társasház-felújításra elkülönített keretösszeg.
Csiky András jogász, valamint Weisz Gábor Olivér, a Magyar Közös
Képviselők Egyesületének elnöke arról tájékoztatott, mi a teendő,
ha a közgyűlési határozatok érvénytelensége iránt indítanak peres
eljárást.
Vágó Attila büntetőjogász
előadásában a társasházakat
érintő büntetőjogi ismeretekről informálta a közös
képviselőket. Az első leggyakoribb közös képviselőket érintő bűncselekmény a
számvitel rendjének megsértése lehet, azaz ha a társasház hivatalos iratait, számláit
nem könyvelik pontosan, illetve hiányoznak iratok. – Ha
nem mi követtük el a hibát,
vegyünk fel jegyzőkönyvet
a hiányról, amit az előző
képviselő hagyott hátra,
így nem kerülhetünk bajba
– tanácsolta a szakértő, aki
elmondta: a ház pénzügyeit liberálisan kezelő közös képviselőt
sikkasztással vagy hűtlen kezeléssel is vádolhatják. Előbbi azt
jelenti, ha a rábízott vagyonnal sajátjaként rendelkezik. Felhívta
a figyelmet, hogy már az is sikkasztásnak számít, ha a képviselő
a ház bankszámlájáról fizeti be saját villanyszámláját, mondván,
később majd visszautalja a pénzt. Hűtlen kezelés akkor áll fenn, ha
vagyoni hátrányt okoznak a háznak, például ha egy helyiséget csak
azért nem ad bérbe, mert nem szimpatikus a jelentkező személye.
Bűncselekmény elkövetésére ad lehetőséget az olyan beruházás is,
mint a társasház-felújítás. Fontos, hogy a kapott pályázati összeget

kizárólag a kiírásban foglaltakra lehet elkölteni. – A pénzmaradványból nem lehet virágládát venni, azt vissza kell adni. Ellenkező
esetben költségvetési csalást követünk el – figyelmeztetett Vágó
Attila. Az is szabálytalan, ha megegyezünk egy festő céggel, de a
számlát egy másik vállalkozás nevéről állítják ki, vagy más munkákat tüntetnek fel rajta. Később egy NAV-ellenőrzés során kiderülhet,
hogy az említett cég nem is létezik. Ennek megelőzésére jobb, ha
számlázás előtt ellenőrizzük a vállalkozás hitelességét. A jogász
arról az eshetőségről is beszélt, amikor a lakók sértenek törvényt. Ha megrongálják a kaputelefont vagy
berúgják a kaput, és erről
kamerafelvétel tanúskodik,
a képviselő feljelentést tehet, és kártérítést követelhet. Szintén feljelentést
kell tenniünk, ha egy iroda
vagy üzlet lopja a társasház
áramát. A szakember arra
is felkészítette a jelenlévőket, mit tegyenek, ha beállít
hozzájuk a nyomozóhatóság, és elviszi az összes
dokumentumot, mely nélkül nem tudnak dolgozni.
Ilyenkor jobb, ha nem adják ki az eredeti iratokat, joguk van ugyanis csak fénymásolatot
adni, illetve ha már elvitték, másolatot kell kérni a hatóságtól.
A büntetőjogász a GDPR-szabályokról is tájékoztatta a közönséget.
Elmondta, a lakástulajdonosok személyes adataiból csupán annyit
használjanak, amennyit feltétlenül szükséges. A késedelmesen fizető lakók nevét például nem tehetik ki a szégyenfalra. Sőt, ha egy
lakásvásárló kérdezi meg, hogy van-e az eladó félnek közösköltségtartozása, azt sem mondhatják meg. Erről az érdeklődő kizárólag a
tulajdonostól kérhet igazolást.
T. D.

TALÁLKOZZUNK AZ NKE
LUDOVIKA CAMPUSÁN,

AZ ORCZY-TÓ
PARTJÁN!
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HANGOLÓDJ RÁNK!
JÚLIUSI PROGRAMJAINK:
07. 11. 20:45 / LILIOMFI (KERTMOZI)
07. 12. 20:30 / KISS ATTILA BAND
07. 13. 20:30 / ELSA VALLE - WINAND GÁBOR ACAPELLA DUO
07. 14. 20:45 / TUTTA FORZA ZENEKAR

07. 18. 20:45 / MACSKAFOGÓ (KERTMOZI)
07. 19. 20:30 / TÓTH VERA QUARTET
07. 20. 20:30 / FELYSA FEAT. TZUMO ÁRPÁD
07. 21. 20:30 / SÁRIK PÉTER TRIÓ X BARTÓK

KÖVESS MINKET ONLINE TOVÁBBI PROGRAMOKÉRT!

ORCZYSUMMERCHILL
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APRÓHIRDETÉS

RENDŐRSÉGI HÍR
Előzetesben a tizenéves betörőpáros
A IX. kerületi rendőrkapitányság feljelentés alapján indított nyomozást azon
ismeretlen tettes ellen, aki június 16-án 10 óra és június 17-én 6 óra között
az ablakot befeszítve bement egy Ferenc körúti étterembe, és onnan ellopta a
kassza pénztároló dobozát, benne 20 ezer forinttal. A beszerzett kamerafelvételek
alapján a nyomozók azonosították a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 14
éves lányt, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki. A tinédzsert június 20-án, Csepelen fogták el barátjánál, akiről kiderült, hogy a lánnyal együtt követte el a lopást.
A rendőrök a két fiatalt előállították a IX. kerületi rendőrkapitányságra, ahol
megállapították, hogy elfogását megelőzően a betörőpáros egy XV. kerületi étterembe, valamint egy büfébe is betört, és pénzt, továbbá étkezési utalvány lopott.
Az is kiderült, hogy a lány – eddig ismeretlen társával – március 8-án éjjel szintén pénzt lopott egy Ecseri úti büféből. A IX. kerületi nyomozók az elkövetőket
gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket, és előterjesztést tettek
letartóztatásuk indítványozására, melyet a bíróság elrendelt.

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.
Kéménybélelés, kondenzációs kazánok bekötése, szereltkémény-építés,
szakvélemény ügyintézése. Tel.: 06/20/327-1888.
Asztalost és segédmunkást keresünk szak-

képzettséggel XI. kerületi telephelyre. Tel.:
06/30/321-5505.
Agilis kolléganőket
(akár nyugdíjast is) felveszünk telefonos irodai
munkára jó kommunikációs készséggel, 100 000
Ft+jutalék bérezéssel.
Érd.: 06/30/529-6446os számon.
Házhoz megyek! Fogsor
készítését, javítását vállalom. Hívjon bizalommal! Tel.: 06/20/9803957.

TÁJÉKOZTATÓ: IGAZGATÁSI SZÜNET
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. július 22. napjától 2019. augusztus
2. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.
Az igazgatási szünet alatt – a halaszthatatlan
ügyek intézésére a zavartalan ügymenet biztosítása érdekében szervezett alábbiügyeleti
feladatellátáson túl – a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadás nincs. Az ügyeleti ügyfélfogadási rend 2019. július 22-étől 2019.
augusztus 2-áig:

Közszolgáltatási Iroda
Anyakönyvi Csoport (Bakáts tér 1.)
• Kedd: 8.00–14.00 ; Szerda: 8.00–14.00
Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport
(Bakáts tér 14.)
• Kedd: 8.00–14.00 ; Szerda: 8.00–14.00
Postai Kirendeltségek (Bakáts tér 14.,
Gyáli út 17–19.)
• Kedd: 8.00–13.30 ; Szerda: 8.00–13.30
Humánszolgáltatási Iroda
(Lenhossék u. 24–28.)

Rendszeres Ellátási Csoport
és Eseti Támogatási Csoport
• Kedd: 8.00–14.00 ; Szerda: 8.00–14.00
Adóiroda (Bakáts u. 8.)
• Kedd: 8.00–14.00 ; Szerda: 8.00–14.00
Tekintettel arra, hogy ezen szervezeti egységeknél az ügyfélfogadás ügyeleti
létszámmal történik, az esetleges várakozásért Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét
és megértését kérem.
Köszönettel: Dr. Dombóvári Csaba jegyző
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KÖZÖSSÉG
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REJTVÉNY

FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR

Pötör Bianka
(2019. február 8.)

Bispo Alba
(2019. április 1.)

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

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

Július 4., csütörtök 18.00
Santa Diver
jazz, modern creative
Július 11., csütörtök 18.00
CREA Orkest
amszterdami szimfonikus
zenekar koncertje
Július 18., csütörtök 18.00
Kolo Táncház
világzene

Július 25., csütörtök 18.00
Bajdázó
ambient folk
középhegységi tempóban
Augusztus 1., csütörtök 18.00
Kollár-Klemencz László
irodalmi és szóló koncert
Augusztus 8., csütörtök 18.00
Kovács Péter Trió
klasszikus zene

MINDEN PROGRAM INGYENES

