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Új helyre, a Haller utca 52. szám 
alá költözött az ifjúsági iroda, 
amely különféle programokkal 
és tanácsadással várja a kerületi 
fiatalokat. 

ROMA KONFERENCIA 
Az integrációt segítő programokról 
tartottak előadást a Ferencvárosi 
Roma Konferencia résztvevői, 
akik oktatási intézményeket is 
meglátogattak. 

Rangos ingatlanfejlesztési elismerésben részesült a tömbrehabilitáció. Részletek a 2. oldalon

Ferencvárosban is egyre népszerűbb 
a közösségi lakásmegosztás. Erről 
szólt a kétéves Közös Képviselők 
Klubja legutóbbi előadása.
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Falak, melyek közé lélek és tudás költözik
Nyitrai Imre helyettes államtitkár, Bácskai János polgármester és Gedeon Andor, a FESZGYI igazgatója részvé-
telével adták át november 30-án a megvalósult József Attila Terv I. ütem elnevezésű kiemelt projektet. A szociális 
városrehabilitáció három kiemelt funkció (lakó, városi, közösségi) mentén készült el.

A Lenhossék utca 7–9. szám alatti megújult 
háztömbben tartották a József Attila Terv 
(JAT) I. ütem kiemelt projekt ünnepélyes 
záróeseményét, egyben a beruházás során 
elkészült fejlesztések átadását. A 2,81 mil-
liárd forint európai uniós forrásból megva-
lósult JAT I. ütem célterülete a Gát utca, 
Thaly Kálmán utca és Márton utca közötti 
szakasz volt. Ferencváros Önkormányzata 
itt a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató 
és Ellátó Nonprofit Kft. (FESZOFE) és a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 
bevonásával, a FEV IX. Ferencvárosi Va-
gyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. közre-
működésével komplex városmegújítást va-
lósított meg. A program célja a társadalmi 
problémák kezelése, a történelmi városrész 

újjáélesztése, a rehabilitációs folyamat ki-
terjesztése volt oly módon, hogy annak 
eredményeképpen a projekt területén lakók 
életminősége javulhasson, és megszűnjön a 
társadalmi szegregáció. 

A szociális városrehabilitáció során az 
öt felújított lakóházban eredetileg meg-
lévő 134 félkomfortos bérlakásból 106 
új, összkomfortos otthont alakítottak ki, 
illetve mintegy 300 millió forint értékben 
humánfejlesztési programokat is megva-
lósítottak. A projekt részeként moderni-
zálták a József Attila Emlékhelyet, elké-
szült a Gát utca rekonstrukciója, illetve 
három kapcsolódó útszakasz felújítása 
(kopórétegcsere) és forgalomcsillapítása. 
Továbbá, a helyben élők számára olyan 
új szolgáltató intézmények kezdhetik 

meg működésüket, mint a Ferencváro-
si Szociális és Közösségi Központ és a 
Munkaerő-piaci Szolgáltató Iroda.

Nyitrai Imre, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának szociálpolitikáért felelős 
helyettes államtitkára úgy véli, ha valami-
ben más ez a rehabilitáció, mint a többi, az 
a fejlesztések közösségi funkciója. – Aki 
itt körbenéz, nem csupán falakat lát, ezek 
közé a falak közé lélek és tudás költözik 
majd. Az új szociális központ olyan célo-
kat valósíthat meg, amelyek egybevágnak 
a minisztérium céljaival is – jelentette ki 
a politikus, majd gratulált az önkormány-
zatnak és mindenkinek, aki részt vett a pá-
lyázat megvalósításban.

(folytatás a 2. oldalon)
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Folytatás a címlapról:

Bácskai János polgármester szerint, ami 
Ferencvárosban zajlik, sokkal több, mint 
szimpla épületrekonstrukció, ezt mutat-
ja a nemrég odaítélt FIABCI Nívódíj II. 
helyezés is, melynek indoklásában éppen 
a töretlen fejlődést, fejlesztést jelölték 
meg erősségként, egyfajta zászlóshajó-
nak nevezve a IX. kerületi folyamatot a 
városrehabilitációk között. 

– A felújítás középpontjában az ember 
áll, azok, akik a fejlesztéseket használ-
ni fogják. Nekik épültek át a lakóházak, 
nekik nyílt meg a felújított József Attila 
Emlékhely és az új szociális intézmények, 
illetve ők fogják élvezni a megnövekedett 
zöld felületeket is – közölte a városvezető. 
Hozzátette, a fejlesztés nem állhat meg, hi-
szen további 70 ház lakói reménykednek, 
hogy hozzájuk is eljut ez a hasznos és gyö-
nyörű folyamat, melynek kimondott célja, 
hogy mind több kerületi lakos maradjon 
Ferencvárosban az élhető környezet miatt. 

Kiemelte, hogy a negyedszázados 
városrehabilitáció kétharmad részben a 
magántőkének köszönhető, amely mos-
tanában ismét élénken érdeklődik a IX. 
kerület iránt. Bácskai János ezt a jövőre 
nézve is biztatónak nevezte. A polgármes-
ter végül köszönetet mondott a kezdetek-
től az átadásig tartó rendkívül bonyolult 
folyamatban közreműködő valamennyi 
munkatársnak és intézménynek.

Gedeon Andor, a FESZGYI igazgatója 
örömének adott hangot, amiért otthonra ta-
lálhattak a Lenhossék utcai lakótömb föld-
szintjén kialakított új irodában. Elmondta, 
az építészekkel együttműködve sikerült 
egy olyan, minden igényt kielégítő, kor-
szerű irodakomplexumot létrehozni, ahová 
a több mint 1400 családsegítésben érintett 
ügyfél szívesen tér majd be, munkatársai 
pedig színvonalas körülmények közt vé-
gezhetik áldozatos munkájukat. 

Az átadóünnepség a Lenhossék utca 7–9. 
szám alatti önkormányzati bérlakástömb 
bejárásával zárult, melynek 30–80 négy-
zetméter alapterületű lakásaiba hamarosan 
beköltözhetnek a lakók.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Rangos elismerésben
részesült a városrehabilitáció
A XVII. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat II. díját és a Magyar Urba-
nisztikai Társaság különdíját nyerte el Ferencváros Önkormányzata és a FEV 
IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. közös, Tömbrehabilitáció 
és városmegújítási akció című pályázata. Ezzel megnyílt annak lehetősége, hogy 
a kerület részt vegyen a FIABCI Prix d`Excellence nemzetközi pályázatán is.

A FIABCI Magyar Tagozata (a Magyar 
Ingatlanszakmai Egyesület) 2015-ben 17. 
alkalommal rendezte meg a Magyar Ingat-
lanfejlesztési Nívódíj Pályázatot, melynek 
bírálatát ez alkalommal is neves hazai és 
külföldi szakemberekből álló zsűri végez-

te. A rendezvényt Gerő Péter, a Magyar 
Ingatlanszövetség alelnöke nyitotta meg, 
aki hangsúlyozta, az Ingatlanfejlesztési 
Nívódíj Pályázat nem egyszerűen épí-
tészeti pályázat, inkább egy komplex, 
a fejlesztések hatásait is értékelő folya-
mat, amelyen esetenként egy egész vá-
rosrész mérettetik meg. 

Gönczi László, a FIABCI Magyar Ta-
gozatának elnöke elmondta, a mezőny 
idén is nagyon erős volt, majd röviden 
bemutatta a pályaműveket. 

A Nívódíj Pályázat II. díját 
Gönczi László, a Magyar Ur-
banisztikai Társaság különdíját 
pedig Tompai Géza adta át, aki 
kiemelte, egy ilyen léptékű beru-
házásnak különösen hosszú távú 
hatása van az életünkre. – Több mint 20 
éve kezdődött el a tömbrehabilitáció Fe-
rencvárosban, az Urbanisztikai Társaság 
ezt a következetes munkát kívánta elismer-
ni a különdíjjal – tette hozzá.

A díjakat Bácskai János polgármester, 
Szűcs Balázs főépítész, valamint a pályá-
zaton való indulás ötletgazdája, a pályá-
zat koordinátora, Martos Dániel, a FEV 
IX. Zrt. vezérigazgató-helyettese vette át. 
Bácskai János elmondta, a ferencvárosi 

tömbrehabilitáció nem-
hogy leállt volna, de új 
elemekkel bővült, hiszen 
a programba beépült az 
örökségvédelem, a szo-
ciális jelleg, valamint a 
kultúra is, hisz a József 
Attila Emlékhely világ-
színvonalon újult meg. 
Ferencváros polgár-
mestere emlékeztetett: 
a rehabilitáció eddigi, 

mintegy 1 milliárd eurós befektetésének 
2/3-át a magántőke adta, tehát a 
fejlesztésnek páratlan a tőkevonzó 
képessége. Hozzátette, olyan beru-
házások jelentek meg a kerületben, 
mint a SOTE elméleti tömbje, az 
MTA Bölcsészettudományi Kuta-
tóintézete, az FTC új stadionja, a 
MÜPA, a Holokauszt Emlékköz-
pont, a BMC, a Nemzeti Színház, a 
Bálna vagy a közejövőben felépülő 

Telekom székház. 
–  Ferencváros  Önkor-

mányzata továbbra is megad 
minden segítséget a beruhá-
zóknak, hogy a fejlesztések 
egyetlen nap késedelmet se 
szenvedjenek, és olyan be-

fektetőket támogató környezetbe érkez-
hessenek, ahol nemcsak díjak fémjelzik a 
fejlődést, hanem maga a látvány is – fogal-
mazott a városvezető.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

HÍRKÉP
A FIABCI Magyar Tagozatának In-
gatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatán 
a Lakásvásár Médiacsoport külön-
díját az FTC stadionja, a Groupama 
Aréna kapta. A komplexum idén jú-
niusban már elnyerte a The Stadium 
Business Awards nemzetközi díjat 
is – új épületek kategóriában.
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Szintet lépett az ifjúsági iroda
H52, ezt a nevet kell megismernie minden kerületi diáknak, mivel az Ecseri úti metróaluljáróból új helyre, a Haller utca 
52.-be költözött a korábbi Alul-járó Ifjúsági Iroda, amely így nem csupán átvitt értelemben, de valóságosan is szintet lé-
pett. A színes, vidám, tágas helyiséget hivatalosan november 20-án, a Gyermekjogok Védelmének Világnapján adták át. 

Bár a fejlesztés tisztán kerületi forrásból 
valósult meg, a megnyitóra hivatalos volt 
Novák Katalin család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkár is. – Különösen öröm-
teli és nagyon ritka pillanat, amikor olyan 
helyre hívják a kormányzat képviselőjét, 
ahol nem azért van jelen, mert állami for-
rások kellettek ahhoz, hogy az önkormány-
zat valamit létrehozzon. Ferencváros ezt a 
kezdeményezést saját erőből valósította 
meg, ez azt jelzi, hogy a városvezetés fon-
tosnak tartja, hogy a fiataloknak ne csak 
szavakban, hanem tettekben is adjon vala-
mit – közölte az államtitkár, majd feltette a 
kérdést: Mit jelent a gyermekjogok világ-
napja? Mihez is van joga a gyerekeknek? 
Novák Katalin szerint egy gyermek leg-
főbb joga az, hogy valóban gyermek lehes-
sen, és biztonságban, szeretetben élhessen. 
– Ez a hely is ehhez járul hozzá, ahová re-
ményeim szerint minél gyakrabban jönnek 
majd a fiatalok – tette hozzá a politikus. 

Ezt jó oka van remélni, mivel a ferenc-
városi diákok harmada a környéken jár 
iskolába. Suli után pedig a gyerekeket – 
akár azokat, akik egyedül lennének ott-
hon, de azokat is, akik szívesebben töltik 

kortársak közt a szabadidejüket – minden-
féle programokkal várják az irodában. Itt 
ülésezik majd a Ferencvárosi Gyermek- é 

s Ifjúsági Önkormányzat, de tanácsadás-
sal is várják az érdeklődőket, hiszen a 
problémáikat, kérdéseiket is meg tudják 
itt beszélni szakemberekkel.

Bácskai János polgármester külön üdvö-
zölte az eseményen megjelent nagy számú 
tanulót, és örömét fejezte ki, amiért olya-
nok vannak jelen, akiket nem iderendeltek, 

hanem maguktól jöttek, mert már most is 
szeretnek itt lenni. Elmondta, az iroda lét-
rehozása 15 millió forintjába került az ön-
kormányzatnak, ám ez kicsi összeg a „ha-
szonhoz” képest, hiszen a fiatalok segítése, 
támogatása mindig megtérülő befektetés. 

A megnyitón Ferencváros diákpolgár-
mestere, Urbán Szabó Sándor 
is megosztotta gondolatait. 
Elmondta, 47 képviselőtársá-
val együtt izgatottan várták 
már az iroda átadását, amely 
hozzájárul ahhoz, hogy meg-
valósíthassák céljukat: kimoz-
dítani otthonról, a számítógép 
elől a fiatalokat.

A rendezvény végén a 
résztvevők kívánságaikat 
papírcetlikre írhatták, majd 
zöld és fehér luftballonok se-
gítségével szélnek engedték 
őket. Bácskai János sok H52-t 
kívánt az országnak, Novák 

Katalin sok csillogó szemű ifjat kívánt a 
H52-be, Schanda Tamás helyettes államtit-
kár pedig azt írta: „Legyen kicsi a tér!”.           

M. K.

Tények és tévhitek a HIV vírusról
Prevenciós napot szervezett Ferencváros Önkormányzata december 1-jén, az AIDS Elleni Küzdelem Világnapján a 
Leövey Klára Gimnázium Kodály-termében.

Kállay Gáborné alpolgármester megnyitójában elmondta, az 
egészségügyi világszervezet (WHO) kezdeményezésére a világ-
nap segítségével 1988 óta hívják fel a figyelmet az AIDS jelentette 
veszélyre. Tapasztalata szerint Magyarországon a diákok hajla-
mosak úgy tekinteni a HIV-re, hogy az csak a harmadik világbeli, 
szegény országokban fordul elő, és kizárólag a homoszexuáliso-
kat veszélyezteti, ám ez nem igaz.

– 2015 első negyedévében már 76 új fertőzöttet regisztráltak ha-
zánkban, amivel 2680-ra emelkedett az elmúlt 30 év betegeinek 
száma. Ez lehet, hogy nem tűnik túl nagynak, ám amikor a statisz-
tikai adatokból hús-vér emberek, akár hozzánk közelállók lesznek 
érintettek, sokkal reálisabbnak tűnik a veszély. Felelős és érett 
gondolkodással azonban el lehet kerülni a visszafordíthatatlan kö-
vetkezményeket – jelentette ki az alpolgármester.

A megnyitó után a közönség három plenáris előadást hallgatha-
tott meg a gimnázium zsúfolásig telt dísztermében. Elsőként La-
katos Botond főorvosét, aki AIDS. Közöm? címmel mutatta be a 
betegség felfedezésének történetét, a vírus működését, európai és 
magyarországi elterjedését. Hangsúlyos szerepet kapott az AIDS-
szel kapcsolatos tévhitek eloszlatása is: hogyan terjed, és hogyan 
nem. Elhangzott például, hogy a betegség nem fertőz, ha valaki 
egy HIV-pozitív ember poharából iszik, vagy ha kezet fog vele. 

Simich Rita, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet munkatársa 
többek közt a kulturált alkoholfogyasztásra és a felelős szexuális 
életre hívta fel a tanulók figyelmét. A kamaszkor kihívásairól Hor-
váth Ábel, a Semmelweis Egyetem orvostanhallgatója beszélt, ezt 
követően a diákok választhattak interaktív vetélkedő, tárlatveze-
tés, csoportfoglalkozás és más prevencióhoz kötődő programok, 
akár anonim AIDS-szűrés közül.

M. K.
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Konferenciát tartottak a roma 
integráció elősegítéséért
A Leövey Klára Gimnázium díszter-
mében rendezték meg november 30-án 
a Ferencvárosi Roma Konferenciát, 
melyen számos előadó mutatta be a 
szakterületén elért sikereket és ismer-
tette a további feladatokat. A rendez-
vény részeként az érdeklődők oktatási 
intézményeket is meglátogattak.

A konferenciát megnyitó Bácskai János 
polgármester megköszönte a hivatali kollé-
gák, a pedagógusok, a szociális területen, a 
civil és egyházi szférában dolgozók támo-
gatását, a Roma Koncepció megvalósításá-
ban kifejtett munkát. Mint mondta, a város-
vezetés kiemelt figyelmet fordít arra, hogy 
az Otthon, város: Ferencváros szlogen min-
denkire – így a romákra is – vonatkozzon. 
A köszöntő után elsőként Rácz Tibor, a 
Szociális és Felzárkóztatási Államtitkár-
ság egyházi ügyekért felelős koordinációs 
referense tartott előadást A nemzeti fel-
zárkózási stratégia erőforrásnak tekinti a 
romákat címmel. A szakember közölte, 
Magyarország kormánya országos szin-
tű partnerségi kereteket alakított ki, a 
célkitűzések megvalósításához pedig az 
oktatás, a munkahelyteremtés, a foglal-
koztathatóság és foglalkoztatás, az egész-
ségügy, a lakhatás, valamint a szemlélet-
formálás területén van rengeteg tennivaló.  
Székely János, az Esztergom-Budapesti 

Egyházmegye segédpüspöke elmondta, 
Európában a magyarországi romáknak van 
a legjobb iskolázottsági mutatója, melyet 
csak Spanyolország közelít meg. Hozzátet-
te, a katolikus egyház romapasztorációjának 
három alappillére van: a munkahelyterem-
tés, az oktatás és az emberi szív. – Hiszen, 
ha az ember befogadja az evangélium öröm-
hírét, Isten jelenlétét, másképp áll a család-

jához, a munkakereséshez, a káros szenve-
délyekhez – jelentette ki a segédpüspök.  
Antal István, a Budapesti Jezsuita Szak-
kollégium igazgatója a roma szakkol-
légiumok szerepéről beszélt, melyek a 
társadalmi felzárkózást segítik elő. A 
felsőfokú végzettséggel rendelkező ro-
mák könnyebben tudják a roma társada-
lom érdekeit képviselni, példát mutatnak 
a fiataloknak, közösségszervező, iden-
titáserősítő, társadalmi felelősségválla-
lással párosuló attitűdök jönnek létre.  
Dúl Géza, a Váci Egyházmegye cigány 
kisebbségi lelkésze elmondta, az elmúlt 
években 6–7 találkozó is volt a pápa és a 
cigányság képviselői között, míg a koráb-

bi évszázadok-
ban egy sem. A 
cigánypasztoráció 
során befogadó-
vá és elfogadóvá 
teszik a romákat 
és nem romákat 
– mindkét irány-
ban sok a feladat.  
A konferencia első 
részét a Shukar 
táncegyüttes pro-
dukciója zárta, 
majd intézmény-
látogatás követ-
kezett a Kén utcai 
óvodában és a 
József Attila Álta-

lános Iskolában, ahol a résztvevők megte-
kinthették a roma integráció gyakorlatát a 
mindennapokban. 

A második részben elsőként Kállay Gá-
borné beszélt Ferencváros roma stratégi-
ájáról. Az oktatásért, szociális, kulturális 
és egyházi ügyekért felelős alpolgármes-
ter elmondta, a 2003-ban megfogalmazott 

Roma Koncepciót időről 
időre frissítik, aktualizálják.  
Tar József elnök bemutat-
ta a Ferencvárosi Roma 
Nemzetiségi Önkormány-
zat életét, és közölte, az 
eddig elért sikerek men-
tén – táboroztatás, admi-
nisztratív segítségnyúj-
tás, kulturális programok 
biztosítása, álláskeresési 
tanácsadás, adománygyűj-
tés – szeretnék folytat-
ni a megkezdett munkát. 
További terveik közt em-

lítette, hogy pályázati források lehívásá-
val, adománypont és kulturális központ, 
valamint önálló köznevelési intézmény 
létrehozásával, saját haszongépjármű vá-
sárlásával kívánnak hozzájárulni a ferenc-
városi romák integrációjához, mindennap-
jaik megkönnyítéséhez.

Oláh Anna esélyegyenlőségi referens a 
Roma, nem Roma Nők Akadémiáját mutat-
ta be. Ennek rendezvényein a többségi és a 
kisebbségi társadalom hölgytagjai ismerhe-
tik meg egymás életét, problémáit, kultúrá-
ját, hétköznapjait, ünnepeit, hagyományait 
– így kerülve közelebb egymáshoz.

A Lehetőségek Iskolájáról Csapó Barba-
ra projektvezető tartott előadást. A kezde-
ményezés célja a romák mind magasabb 
iskolai végzettségének elérése, hiszen még 
manapság is sok köztük az írni-olvasni 
nem tudó ember, ami nagyban megnehe-
zíti a munkavállalást, érdekérvényesítést.  
Berecz Dénes, a Családmentori Iroda ve-
zetője a lakásfelújítási lehetőségekről 
beszélt: 2014–2015-ben festéssel, burko-
lással, valamint nyílászárócserékkel 42 
otthon újult meg Ferencvárosban, ezáltal 
a lakások rezsije is jelentősen csökkent. 
Az építési anyagokat – a Családmento-
ri Iroda és a FESZGYI koordinálásával 
– az önkormányzat biztosította 7 millió 
Ft értékben, az esélyegyenlőség jegyé-
ben pedig 1 millió forintból nem roma 
családok lakásfelújítása is megvalósult.  
Kozma Orsolya előadásában bemu-
tatta a Ferencvárosi Tanodát és a Biz-
tos Kezdet Gyerekházat, majd Cson-
ka Gyula ismertette a ROKUS IX. 
Közhasznú Egyesület tevékenységét. 
A rendezvény zárásaként a résztvevők el-
énekelték a Cigány Himnuszt magyarul. 

(forrás: www.ferencvaros.hu)
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Esély a gyerekeknek, esély a szülőknek
Jól vagyok, mert jó vagyok! címmel indított projektet a 
Béthel Alapítvány speciális nevelési igényű és halmozot-
tan hátrányos helyzetű fiatalok és szüleik támogatására. 
A nyitórendezvényt – amelyen részt vett Schanda Tamás 
helyettes államtitkár és Katona Klári énekesnő is – novem-
ber 24-én tartották a Balázs Béla utcában.

A Béthel Alapítvány által működtetett Budapesti Család, Esély-
teremtési és Önkéntes Ház 2012 óta várja a betérőket a Poliház 
földszintjén, a Balázs Béla utca 18. szám alatt. Önkéntes házak 
az ország összes megyeszékhelyén működnek, céljuk a hátrá-
nyos megkülönböztetés elleni fellépés. Ennek megfelelően a 
programok célcsoportjai elsősorban nők, gyermekek, romák, fo-
gyatékossággal élők.

A 2016 januárjában induló Jól vagyok, mert jó vagyok! projekt 
a Nemzeti Tehetség Program részeként jön létre, célja a speciális 
nevelési igényű, iskolában alulteljesítő vagy halmozottan hátrá-
nyos helyzetű fiatalok és szüleik támogatása, szemléletformálása.

Schanda Tamás ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős he-
lyettes államtitkár a Nemzeti Tehetség Program bemutatása mellett 
arról is beszélt, miért fontos, hogy az ország teljes területén legyenek 
tehetségpontok és oktatást-nevelést támogató közszolgáltatások. 

Mikó Melinda, a Nemzeti Tehetség Program koordinátora sze-
rint nem elég csupán a tehetséges gyermeket gondozni, a családot 
is kell. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, ha baj van, a szülők jó 
része bezárkózik, hárít, megpróbálja elterelni magától a problé-
mát, pedig mindenki jobban járna, ha engednék a kívülről jövő 
segítséget. A most induló szemléletformáló program célja, hogy 
a szülők is megnyíljanak és legyenek bizalommal, hiszen, ha a 
nehéz helyzetű fiatalokkal a pedagógus a család akarata ellenére 
próbál foglalkozni, az mindig kudarccal zárul.

Katona Klári előadásából megtudhattuk, hogyan támogatja a 
mentális és készségbeli fejlődést az általa kidolgozott multimédiás 
zenecsomag. A művésznő szerint a gyerekeket nem lehet merev 
szabványok szerint nevelni, és nem szabad elkülöníteni egymástól 
a különböző korosztályokat. Hozzátette, sem tehetségtelen, sem 
egytehetségű ember nincs, amire saját életútját hozta fel példának. 
Elmondta, kamaszkorában le akarták beszélni az éneklésről, pár 
év múlva mégis országosan ismert előadóművész lett, amit egy-
kori tanítónőjének köszönhet. A pedagógus ugyanis belénevelte, 
hogy bármire képes lehet.

M. K.

Civil programok közösségi adományozásból
Eredményt hirdettek a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány (FKA) Majd Adok én Neked! című pá-
lyázatán. A Gyermekalap számára – kizárólag ferencvárosi kötődésű magánszemélyek és vállalko-
zók által – összeadott egymillió forintot öt pályamű megvalósításának támogatására fordítják.

A Képző- és Iparművészeti Szakközépis-
kola csapata Purcell Dido és Aeneas című 
operájából készít utazó előadást a kerületi 
középiskolák számára. A produkció kü-
lönlegessége, hogy minden szereplője és 
alkotója az intézmény tanulója. Céljuk, a 
közös élményen túl, hogy megismertes-
sék, sőt, megszerettessék az opera műfaját 
kortársaikkal. Mi mást választottak volna 
ehhez az operairodalomból, mint egy love 
sztorit! Az FKA a kért teljes összeggel, 250 
ezer forinttal támogatta a projektet.

A Magyar Zsonglőr Egyesület Ferenc-
városi Zsonglőrködő Iskolák programja 
olyan újdonságot kínál a diákoknak, amely 
egyszerre menő, figyelemfelkeltő, kihívást 
és sikerélményt nyújtó mozgás és játék. 
A pályázati támogatásból beszerzett esz-
közök és a foglalkozások révén szeretnék 
megmutatni a tanulóknak, illetve nevelőik-
nek, hogy a mozgás mennyire nagy öröm 
lehet, és hogy ügyességük, kompetenciáik 
fejlesztése is mehet olyan könnyedén és 
szórakoztatóan, mint a pálca végére illesz-

tett tányér pörgetése. Az FKA-tól megkap-
ták a kért 300 ezer forintot.

A Déméter Alapítvány fogadta be azok-
nak a kórházpedagógusoknak a pályázatát, 
akik a Szent László Kórházban és a II. szá-
mú Gyermekklinikán fekvő, daganatos és 
csontvelőtranszplantált iskolások tanulását 
megkönnyítő Kórházsuli programot dol-
goznak ki. Az infokommunikációs tech-
nológiák segítségével készülő, egyénre 
szabott és játékos segédanyagok szintén 
gyerekek, fiatalok ötleteire építve és köz-
reműködésével születnek meg. Segítsé-
gükkel a kórházba került gyerekek is „jár-
hatnak iskolába”, és azok maradhatnak, 
akik: gyerekek. Az FKA 200 ezer forintos 
támogatást nyújt nekik.

A Periszkóp Egyesület projektjének (Üd-
vözlet az Érkezőnek) veleje, hogy a IX. 
kerületben született csecsemők és család-
jaik – a nagy esemény alkalmából – méltó 
közösségi köszöntésben részesüljenek. A 
különleges alkalomra megálmodott utcai 
szerenád előkészítésében és kivitelezé-

sében helyi óvodások, védőnők, kórus-
tagok, közösségi szakemberek és művé-
szek egyaránt részt vesznek. Programjuk 
célja, hogy az igen heterogén kerületben 
ezzel is megkönnyítsék az együttélést, a 
szomszédsági kapcsolatok kialakulását és 
megőrzését. Terveiket az FKA 150 ezer 
forinttal támogatta.

Az Örökségközösség Alapítvány a 
Fenntartható Örökségvédelemért olyan 
alkotónapokat tervez megvalósítani a 
József Attila Emlékhelynek is otthont 
adó Gát utcába, amelyeken a Kaníziusz 
Szent Péter-templomhoz kötődő, a 
cigánypasztorációval kapcsolatba került, 
nehéz szociális helyzetben lévő gyerekek 
és családjaik számára kínálnak kreatív 
élményt. A művészeti és nevelési prog-
ram – egy korábban megvalósult projekt 
folytatásaként – egyaránt hatással szeretne 
lenni a fiatalok környezettudatosságára, 
identitásuk és önértékelésük erősítésére. A 
karácsonyi időszakban megvalósuló prog-
ramot 100 ezer forinttal támogatták.
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Egészségnap 
a lakótelepen
Ingyenes szűrések, tanácsadások és előadások várták az 
érdeklődőket a József Attila-lakótelepi Közösségi Házban 
rendezett Egészségnapon. A Ferencváros Önkormányzata 
idősügyi programja részeként tartott eseményen a megjelen-
tek a szabadidő tartalmas eltöltéséhez is kaptak ötleteket.

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. munkatársai a ren-
dezvény idején folyamatosan mérték a látogatók vércukor- és ko-
leszterinszintjét, vérnyomását és csontsűrűségét, de testtömegindex-
mérésre, íriszdiagnosztikára és melanómaszűrésre is lehetett 
jelentkezni. Egy TÁMOP projektnek köszönhetően az idősek lelki 
egészséggel, táplálkozással és energia-egyensúllyal kapcsolatos ta-
nácsadáson, valamint stressz-szintmérésen is részt vehettek, sőt, a 
szakemberek egyéni egészségtervet is készítettek számukra. 

A kihelyezett standokon az érdeklődők magyar bio-
gyógytermékeket és természetes gyógyhatású készítményeket 
ismerhettek meg. Sokan vettek részt a helyi iskolások által veze-
tett mobiltelefon-tanácsadáson, amelyen diákok tanítottak idő-
seket az okostelefonok használatára. A Mester utcai Szakrendelő 
képviseletében Jelinek Benjámin orvosigazgató, háziorvos, Szé-
kely István nőgyógyász és Csécsei Gyöngyi diabetológus szakor-
vos tartott előadást, majd a résztvevők személyes konzultáción 
kérdezhettek a doktoroktól. 

– A cukorbetegek száma évről évre nő, sokan ma sincsenek tisztá-
ban a kezeletlen betegség súlyos következményeivel – hívta fel a 
figyelmet a népegészségügyi probléma veszélyeire Csécsei Gyön-
gyi. A diabetológus elmondta, mivel a vércukorszint-emelkedés 
nem fáj, az érintettek nem értékelik súlyosnak a helyzetet, pedig 
a korai felismerés megakadályozhatja a betegség kialakulását. A 
diabétesz halmozott kockázatokat rejt, hiszen nagymértékben fel-
gyorsítja az érelmeszesedést, valamint növeli a szív- és érrend-
szeri betegségek kialakulásának esélyét. – A 2-es típusú cukorbe-
tegség egyre fiatalabb korban jelentkezik, tünete lehet az állandó 
szomjúság, szájszárazság, viszketés, gombásodás, gyakori vize-
lési inger, látásromlás, illetve a láb zsibbadása, érzéketlensége – 
tájékoztatott a szakorvos.                T. D.

Allergia vagy ételaverzió? 
Kontinensünkön száz felnőttből mindössze egy számít ételallergiásnak az Európai Allergológusok és Klinikai Immu-
nológusok Társaságának adatai szerint. Az önbevalláson alapuló kutatások azonban azt mutatják, az emberek 20–40 
százaléka sorolja magát ebbe a kategóriába.

Pálfi Erzsébet, a Semmelweis Egyetem 
Egészségtudományi Karának adjunktusa 
szerint az utóbbi csoportba tartozók vagy 
valamilyen pszichés okból utasíta-
nak vissza bizonyos ételeket 
(ételaverzió), vagy valami-
lyen gyomor-, bélrend-
szeri megbetegedéssel 
küzdenek.

Hasmenés, puffadás, 
fáradékonyság, külön-
féle bőrtünetek – akár 
ilyen problémákat is 
okozhat az ételallergia 
vagy az ételintolerancia. 
A szakember úgy véli, nem 
érdemes magunkon kísérletez-
ni, az öndiagnózis helyett célszerű 
mielőbb szakorvoshoz fordulni, ugyanis 
az általános tünetek mögött például gyul-
ladásos bélbetegség, vagy akár daganatos 
megbetegedés is állhat. Az orvosok speci-
fikus IgE-vizsgálat, hidrogénkilégzési és 
bőrteszt segítségével tudják feltárni a gon-
dok valódi okát.

– Az ételallergia és az intolerancia tü-
netei sokszor nagyon hasonlóak, előbbi 
mögött azonban kóros immunreakció áll. 

Súlyos esetben akár életet veszélyeztető 
anafilaxiát is okozhat, amely a keringés 
összeomlásával, fulladásos tünetekkel 

járhat. A gyermekek 5–8 százaléka 
ételallergiás, többségük azon-

ban kinövi, a felnőtteknél 
már csak 1 százalék az 

arányuk – mondja Pál-
fi Erzsébet. – Minden 
kornak megvan a maga 
táplálkozási divatja; 
mostanában éppen a 
tejet, a glutént vagy 

a cukrot kiáltják ki fő-
bűnösnek – teszi hozzá 

a dietetikus, aki szerint, ha 
valaki hajlamos a hipochond-

riára, könnyen lehet, hogy egy hasfá-
jás, kisebb rosszullét után tiltólistára tesz 
bizonyos ételeket. Így azonban nagyon 
beszűkülhet a táplálkozása és különböző 
tápanyaghiányok alakulhatnak ki. Az étel-
averzió mögött elsődlegesen lelki okok áll-
nak, egy idő után azonban – főként a nél-
külözhetetlen tápanyagok nem megfelelő 
pótlása miatt – fizikai tünetek is jelentkez-
hetnek. A doktornő szerint igen nehéz be-
tegcsoportról van szó, mivel az informáci-

óikat többnyire az internetről, rokonoktól, 
barátoktól szerzik be, és csak akkor for-
dulnak szakorvoshoz, amikor már komoly 
problémáik vannak.

(forrás: Semmelweis Egyetem)  

Az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammo-
gráfiás szűrővizsgálat. A IX. kerületben 
lakó 45–65 éves hölgyek, akik utolsó 
mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 
év, hamarosan meghívólevelet kapnak, 
amelyben szerepel, hogy mikor (2015. 
december és 2016. január között) várják 
őket vizsgálatra a Ferencvárosi Egész-
ségügyi Szolgáltatónál (Mester u. 45–
49.; tel.: 06/1/455-4542).

Kérjük, Ön is vegyen részt a térítésmen-
tes mammográfiás szűrővizsgálaton!

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala  

Népegészségügyi Főosztály, telefon: 
06/1/465-3823

A lehetőség adott, éljenek vele!
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Emléktáblát kapott Magyari Endre
Ünnepélyesen felavatták dr. Magyari End-
re emléktábláját december 1-jén, a Magyar 
Rádiózás Napján. A tábla a Tűzoltó utca 
15. szám alatti ház falán kapott helyet, 
melyben a tudós 1946-tól haláláig lakott. A 
gépészmérnök kiemelkedő szerepet játszott 
a magyar rádiózás megteremtésében. 

Kisfaludi Júlia, a Postamúzeum igazgatója ke-
reste meg Ferencváros Önkormányzatát, hogy 
Magyari Endre tudós-mérnök emlékére emlék-
táblát emeljenek december 1-jén, a hazai rádi-
ózás elindulásának 90. évfordulóján. Magyari 
Endre (1900–1968) gépészmérnöki oklevelét a 
budapesti Műegyetemen szerezte, majd a Posta 
Kísérleti Állomásán helyezkedett el.

Már hallgatóként tanulmányokat készített a vezeték nélküli táv-
iratozásról, a Kísérleti Állomáson pedig elsőként tervezett nagy tel-
jesítményű rádiótelefon-adót. Az állomás mérnökei és műszerészei 
végezték az első műsorsugárzási kísérleteket az általa tervezett Cse-
peli Rádióállomás és a Gyáli úti Kísérleti Állomás között. Később 
ő irányította az első magyar gyártmányú adó tervezését, de nevéhez 
fűződik a hazai műsorsugárzás megindítása is.

Az avatáson – amelyen megjelent Magyari Endre fia és unokája 
is – Bácskai János polgármester elmondta, öröm számára, hogy 

végre egy mérnöknek állíthatnak emléktáblát, amely egyben arra 
is emlékeztet, milyen óriási karriert futott be a kezdetben sokat 
botladozó rádiózás. – A rádió népszerűségét nem tudta megtörni a 
technikai fejlődés, ma is életünk elválaszthatatlan része – mond-
ta a városvezető. A Puskás Tivadar Távközlési Technikum nyug-
állományú igazgatója, Horváth László – aki még találkozhatott 
Magyari Endrével – beszédében felelevenítette emlékeit iskolai 
éveiről, valamint a rádió kezdeti időszakáról, majd a jelenlévők 
elhelyezték koszorúikat az emléktáblánál.             T. D.

Gyakran maradnak rejtve a bántalmazások
Harmadik alkalommal rendezett szakmai konferenciát a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal, amely idén a csalá-
don belüli bántalmazás köré építette rendezvényét. A Leövey Klára Gimnázium dísztermében négy plenáris előadáson 
és pódiumbeszélgetéseken hívták fel a figyelmet a problémára.

Kállay Gáborné alpolgármester nyitóbe-
szédében hangsúlyozta, a családon belüli 
bántalmazás súlyos társadalmi probléma, 
amit jól mutat, hogy az áldozatok közül 
sokan belehalnak sérüléseikbe.

Reményiné Csekeő Borbála, a Kék Vonal 
Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezető-
je előadásában elmondta, az 1993 óta mű-
ködő telefonos lelkisegély szolgálatot fő-
ként a 12–15 éves korosztály veszi igénybe. 
A szakember szerint szolgáltatásuk előnye, 
hogy az érintettek könnyebben megnyíl-
nak, ugyanis a hívó dönti el, mennyit és mit 
mond el, miközben megőrizheti anonimitá-
sát. Az alapítvány már chatszobával és le-
velező fórummal is várja a segítségkérőket.

A bántalmazási esetek között előfordul 
iskolai megfélemlítés, otthoni konfliktus és 
szexuális visszaélés is, de nem ritka, hogy 
a családban élő pszichiátriai beteg okoz 
gondokat. A bántalmazott gyerekekből ez 
serdülőkori szorongást, pánikot, depresszi-
ót, evészavart és öngyilkossági hajlamot is 
kiválthat. Gyakori gond a kamaszok köré-
ben a beilleszkedési zavar, a legnagyobb 
látencia pedig az otthoni elhanyagolást 
kíséri: a gyerekek sokat vannak egyedül, 
felnőtt feladatokat bíznak rájuk és a mini-
mális figyelmet, törődést sem kapják meg.

Tóth Györgyi a párkapcsolati erőszak gye-
rekre gyakorolt hatásáról beszélt előadá-
sában. A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak 
Ellen Egyesület (NANE) munkatársa úgy 
fogalmazott, ahol a szülők párkapcsolatá-
ban jelen van az erőszak, ott a gyerek is 

veszélyeztetett. Elmondta, Magyarorszá-
gon minden ötödik nőnek van az életében 
legalább egy olyan párkapcsolata, amely-
ben fizikai erőszak éri. – Gyakran riogatják 
a nőket, hogy óvakodjanak az idegenektől, 
holott valójában saját párjuk a legveszélye-
sebb számukra – utalt Tóth Györgyi arra 
a megdöbbentő adatra, hogy a nőket ért 
erőszak kétharmada párkapcsolaton belül 
történik. A NANE munkatársa hangsúlyoz-

ta, miközben évente nagyjából 75 ügyben 
indul eljárás, addig hazánkban közel 200 
ezer nőt bántalmaznak. Nagyon sok eset 
rejtve marad, mert sem a jogszabályok, 
sem a jogalkalmazók nem felkészültek 
és nem tudnak megfelelően reagálni. – A 

nők próbálnak segítséget 
kérni, de eltántorítja őket 
a rossz tapasztalat. Ezért 
képzésekre van szükség 
az ellátórendszerben – 
jelentette ki. 

Huber Károly, a Fele-
lős Társadalomért Köz-
hasznú Alapítvány el-
nöke arról beszélt, hogy 
Megfélemlítés Ellen 
Programjukban feltérké-
pezték a megfélemlítés 

válfajait és kidolgoztak egy metódust az 
esetek megelőzésére és kezelésére.

Bakk Tünde Hajnalka, a Fehér Gyűrű Köz-
hasznú Egyesület irodavezetője áldozatse-
gítés, áldozatvédelem témakörben tartott 
előadást. Elmondta, az egyesület, melynek 
lelkész, pszichológus, újságíró, rendőr és 
ügyvéd tagja is van, anyagi, jogi és pszicho-
lógiai segítséget nyújt a bűncselekmények 
áldozatainak, ingyenesen.                     T. D.
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Doll százados
A Fradi 2013. december közepén jelentette 
be, hogy a német Thomas Dollt szerződteti 
labdarúgócsapata vezetőedzőjének. A sok-
szoros válogatott játékos trénerként a Ham-
burg és a Dortmund gárdájánál is dolgozott.

A szakembert hamar megszerették a szur-
kolók. A 2014-es tavaszi idényben a dobo-
gó harmadik fokára kormányozta a Fradit, 
a következő szezonban pedig ezüstérmes 
lett vele a zöld-fehér együttes. Irányításá-
val az FTC megnyerte a Ligakupát, a Ma-
gyar Kupát és a Szuperkupát. A most folyó, 

2015/16-os bajnokságban toronymagasan 
vezeti a Doll vezette Ferencváros a tabellát.

A német mester a Debrecen ellen ült 
100. alkalommal tétmérkőzésen a Fradi 
kispadján, Geráék 1-0-ás győzelemmel 
köszöntötték Dollt.

(m)

Sportnapot rendeztek 
férfiaknak 
Elsősorban a fiúkat, férfiakat megszó-
lító sportokkal várták a szervezők az 
érdeklődőket a Vendel utcai Sport-
csarnokba a november 19-i nemzet-
közi férfinaphoz kötődő Sportnap 
Uraknak rendezvényen.

A mozogni, kikapcsolódni vágyó ferenc-
városiak a csocsó, a darts, a lengőteke, a 
szkander és a tízasztalos sakkszimultán 
közül választhattak. Ki lehetett próbálni 
továbbá a „lábpongot”, azaz a teqballt 
is. A viszonylag új, magyar fejlesztésű 
sportágat egy nagyméretű, hajlított ping-
pongasztalon játsszák, amelyen lábtengós 
mozdulatokkal kell egy szabványos fo-
cilabdát – a megadott szabályok szerint 
– átterelni az ellenfél oldalára. A Golyó-
sport Szövetség bocsabemutatóval és más 
golyójátékokkal várta a résztvevőket.

Klenóczky Beáta, az önkormányzat sportre-
ferense elmondta, a sportágakat szabadon, 
kötetlenül lehetett kipróbálni, nem rendez-
tek bajnokságot egyikből sem, a cél ezen 
mozgásformák megismertetése, népszerűsí-
tése volt. A résztvevőket a sportágak avatott 
szakértői segítették, és abban is eligazítást 
nyújtottak, hogy hol lehet ezeket a sporto-
kat rendszeresen űzni. Az esemény végén 
mindenki gyümölcsöt és üdítőt kapott, hogy 
hazafelé pótolhassa az elégetett kalóriákat.

A referens lapunknak elmondta, a rendez-
vény párjaként márciusban – a nőnaphoz 
kötődően – egy női sportnap megszerve-
zését is tervezik. Hozzátette, Ferencváros 
Önkormányzata addig is havonta tart in-
gyenes sportrendezvényeket a IX. kerü-
letiek számára. December 12-én adventi 
gyereknap lesz a Vendel utcai Sportcsar-

nokban sportolási lehetőséggel (trambulin, 
akadálypálya), kézműveskedéssel, aján-
dékkészítéssel, január végén pedig farsan-
gi, jelmezes futásra várják az érdeklődőket.

A Telekom a Fradi főtámogatója
Három évre szóló támogatási szerződést kötött a Ferenc-
városi TC és a Magyar Telekom. A Fradi labdarúgó-
utánpótlás-nevelését tavaly óta segíti a távközlési cég, 
november végétől pedig a felnőtt csapat főtámogatójaként 
vesz részt a klub életében.

A Telekom német anyavállalata nemzetközi szinten a legjobbakat 
támogatja, vezető telekommunikációs szolgáltatóként a sportélet 
legnépszerűbb és legsikeresebb szereplőit segíti. Így van ez Ma-
gyarországon is: hazánkban a Magyar Olimpiai Bizottság, az MVM 
Veszprém férfi kézilabdacsapata és a Magyar Úszószövetség mel-

lett immár a Ferenc-
város labdarúgóit is 
támogatja.

A Debrecen el-
leni bajnoki mér-
kőzés előtti szer-
z ő d é s - a l á í r á s t 
követően Christopher 
Mattheisen, a Magyar 
Telekom magyarul ki-
tűnően beszélő vezér-
igazgatója elmondta, 

a cég sportszponzorációs tevékenysége során tömegeket vonzó, 
országos szurkolótáborral rendelkező csapatokat, sportágakat, 
eseményeket támogat – ebbe a sorba tökéletesen illik az FTC baj-
noki címre és nemzetközi porondra törő együttese is. Kifejezte re-
ményét, hogy a Telekom közreműködésével a Ferencváros a lehe-
tő legjobb eredményeket éri majd el itthon és külföldön egyaránt.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke arról szólt, hogy az előző szezon 
sikereit többek közt a szponzorok segítségének köszönhetően érte 
el a Fradi. Nagy jelentősége van annak, hogy egy ilyen megbíz-
ható, professzionális cég érzi úgy, érdemes támogatni a Ferencvá-
rost. Elmondta, amikor átvette a klub vezetését, az volt a víziója, 
hogy rendet kell tenni a Fradinál, és ha átlátható viszonyok lesz-
nek, jönnek a támogatók is, ezzel pedig anyagi stabilitást lehet az 
egyesület számára biztosítani, amiből sikerek születnek. 

Siklósi Csabát, a Groupama Arénát üzemeltető Lagardère Sports 
Hungary Kft. ügyvezető igazgatóját büszkéséggel töltötte el, hogy 
ilyen fontos bejelentést tehettek, hiszen ez is jelzi, hogy mind a 
klub, mind az „otthona” jó úton jár. Mattheisen úr mindkettőjüknek 
egy magenta színű 1-es és 30-as számmal ellátott pólót adott át.

A DVSC ellen már a Telekom logójával ellátott szerelésben lé-
pett pályára a Ferencváros, és a zöld mellett magenta színnel is 
díszített stadionban magabiztos győzelemmel igazolta: jól döntött 
a Bayern Münchent régóta támogató távközlési cég.           M. S.

M. K.
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Zácsik a legjobb
Szenzációs teljesítményt nyújtott Zácsik Szandra, 
a Ferencváros női kézilabdacsapatának átlövője 
együttese utolsó Bajnokok Ligája-csoportmérkő-
zésén. A zöld-fehérek válogatott játékosa 11 ak-
ciógólt lőtt a francia Fleury ellen, ezzel toronyma-
gasan a meccs legeredményesebbje volt.

Az európai szövetség (EHF) minden forduló 
után szavazást rendez honlapján, amelyben arra 
kíváncsi, a szurkolók kinek a teljesítményét érté-
kelik a legmagasabbra. A hatodik játéknap után a 
közönség óriási fölénnyel Zácsik Szandrát válasz-
totta a legjobbnak. Szani a voksok hatvan százalé-
kát kapta, a másik két jelölt Nora Mörk (norvég, 
Larvik) és Katarina Bulatovics (montenegrói, 
Buducsnoszt Podgorica) volt.

Zácsik nagyon boldog volt, amikor megtudta a sza-
vazás eredményét, mondván, világszerte ismert játé-
kosokat előzött meg a szurkolóknak köszönhetően.

Eb-ezüst az olimpiáért
Egerben rendezték meg a paraspor-
tolók nyílt erőemelő Európa-bajnok-
ságát. A +107 kg-os súlycsoportban 
indult Sas Sándor, a Ferencváros 
versenyzője, aki nagyszerű teljesít-
ménnyel ezüstérmet szerzett.

Az egri Európa-bajnokságon 43 ország 
209 versenyzője mérte össze tudását kü-
lönböző kategóriákban. A 34 esztendős 
Sas Sándor erőemelőként eddig három 
paralimpián vett részt. Az utóbbi három 
évben atlétikai számokban versenyzett, de 
visszatért az erőemeléshez, és új egyesü-
lete, az FTC színeiben állt rajthoz a hazai 
rendezésű kontinensviadalon.

A sportoló mindhárom gyakorlata hibátlan 
volt, és 216 kg-os nyomással – ami új or-
szágos csúcs – a második helyen végzett. 
Az Eb egyúttal paralimpiai kvalifikációs 
viadal is volt: az aktuális sorrendben Sas 
Sándor olimpiai szereplést érő helyen áll, 
és bár vetélytársai közül még nem min-
denki rendelkezik jegyzett eredménnyel, 
az Eb-ezüstéremmel és a 216 kg-mal ver-
senyben van a riói kvótáért.      (m)

Ferencvárosi mesterek
Győrben rendezték meg az idei mesterfokú tornászbajnokságot, amelyen 
nagyszerűen szerepeltek a Ferencváros sportolói. A zöld-fehérek tornászai hét 
aranyérmet nyertek az év egyik legjelentősebb hazai eseményén. A csapatbaj-
nokságon az FTC végzett az első helyen.

A mesterfokú ob-n az egyéni összetett 
versenyben az FTC válogatott tornásza, 
Babos Ádám bizonyult a legjobbnak, 
mögötte a szintén ferencvárosi Vágner 
Levente végzett, míg Dudás Norbert a 
hatodik helyen zárt. A végig egyenletes, 
jó teljesítményt nyújtó Babos különösen 
talajon remekelt. Szépen kivitelezett gya-
korlatainak köszönhetően öt szeren is be-
jutott a másnapi döntőkbe.

A csapatbajnoki címet ismét a Fradi sze-
rezte meg: a Babos Ádám, Boncsér Krisz-
tián, Dudás Norbert, Schweigert Dávid, 
Vágner Levente alkotta együttes magabiz-
tosan nyerte meg a csb második fordulóját, 
és mivel a szeptemberben megrendezett 
első fordulóban is a zöld-fehérek győztek, 
övék lett az aranyérem. A bajnokcsapatot 

Janik Pál, Kerekes Zsombor és Deák Zol-
tán készítette fel.

A mesterfokú bajnokság szerenkénti dön-
tőiben is bizonyították tudásukat a Ferenc-
város tornászai: a talaj és korlát eredmény-
hirdetésén zöld-fehérbe borult a dobogó. 
Előbbi számban Boncsér Krisztián lett az 
aranyérmes, mögötte holtversenyben vég-
zett Babos Ádám és Vágner Levente, míg 
utóbbi fináléban Babos, Dudás Norbert, 
Vágner volt a sorrend. Két-két Fradi-érmet 
hozott a gyűrű és a nyújtó döntője, mind-
két szeren Dudás lett a bajnok, gyűrűn 
Vágner, nyújtón Fehér Márk végzett a har-
madik helyen. Ugrásban Boncsér Krisztián 
győzött, lólengésben Babos ezüst-, Dudás 
bronzérmet szerzett.

M. S.
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Előző lapszámunk nyertese: Pálóczy Eni-
kő. Gratulálunk! Jutalma átvételével kap-
csolatban e-mailben értesítjük. 1 – B, 2 – B, 
3 – C, 4 – A, 5 – C, 6 – A

A fővárosban is hódítanak  
a lakáshotelek
Korábban Zimmer Freinek hívták és a Balatonon hódított, ma lakáshotelnek nevezik 
és a nagyvárosokra jellemző. A világot néhány év alatt meghódító közösségi lakás-
megosztás szabályozása országonként változó. Magyarországon például másképp kell 
adóznia egy lakáshotelnek, mint egy bérbe adott ingatlannak. Többek között erről 
tájékoztatták a megjelenteket a kétéves születésnapját ünneplő Közös Képviselők 
Klubján (KKK).

A klub 11. rendes ülését Kulpinszky Eleonóra önkormányzati kép-
viselő, a KKK háziasszonya nyitotta meg, majd Bácskai János 
polgármester gratulált a szervezőknek a 2013. november óta mű-
ködő rendezvény sikeréhez. Az egyik meghívott előadó, Fodor 
Olivér (képünkön), a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályve-
zetője a lakásmegosztás jelenségét ismertette. Az elmúlt években 
olyan megosztóportálok jelentek meg az interneten (Booking, 
Airbnb), amelyek világméretű vállalkozásokká váltak. Ma akár 
barkácseszközöket vagy parkolóhelyet is bérelhetünk a neten, 
azonban kétségkívül a szállásmegosztás a legnépszerűbb. Azon 
túl, hogy a vendég olcsóbban jut szálláshoz, mintha szállodába 
menne, a lakáshotelek azzal is vonzzák a turistákat, hogy így meg-
ismerhetik a város valódi arcát. 

A lakásmegosztáson alapuló szolgáltatások ma 15 milliárd dol-
lárnyi forgalmat bonyolítanak le, amit 2025-re 330 milliárd dol-
lárra becsülnek. Az egyik legnagyobb szállásportál, az Airbnb 
szolgáltatása a világ 192 országának 34 ezer városában érhető el, 
több mint 2 millió szállásajánlat található rajta, és idén átlépték 
a 60 milliós vendégszámot. Az Európai Bizottság néhány hete 
elfogadott egy piaci stratégiát, amely érinti a megosztás alapú 
gazdaságot, de a szabályozás országonként változó. Fodor Olivér 
elmondta, hazánkban a lakáshotelek után kötelező személyi jö-
vedelemadót és idegenforgalmi adót fizetni, a tevékenység pedig 
engedélyköteles. Utóbbit a kormány hamarosan bejelentési köte-
lezettségre enyhíti. Az üzemeltetőnek két adatszolgáltatási kötele-
zettsége van: be kell jelenteni a vendégek és az eltöltött éjszakák 
számát. Az engedélyt a jegyző adja ki, ő vezet nyilvántartást a 
szálláshelyekről, és betartattja a szállásokra vonatkozó előíráso-
kat. Fodor hangsúlyozta, egy társasházban a lakók nyugalma az 
elsődleges, ezért azt tanácsolta a közös képviselőknek, vegyék fel 

az üzemeltetőkkel a kap-
csolatot, tájékoztassák őket 
adózási és egyéb kötele-
zettségeikről. 

Funtek Zsolt, a NAV 
Tájékoztatási Főosztály-
vezetője arra hívta fel a 
figyelmet, a lakáshotel 
működtetése adózási és 
szabályozási szempontból nagyban különbözik a lakáskiadásétól. 
A bérbeadás tartós, hosszú távú szerződést feltételez, míg a la-
káshotelekben egymást váltják a szállóvendégek. Az szja-fizetés 
hasonló a két kiadási formánál, de míg a bérbeadásnál 14 százalék 
az egészségügyi hozzájárulás, addig a lakáshotelnél ez 27 száza-
lék. Az adóhatóság szakembere szerint a legnagyobb problémát az 
áfafizetés körüli tájékozatlanság jelenti. A lakáshotel üzemeltetése 
ugyanis, a kiadással ellentétben áfaköteles, így a tulajnak számlát 
kell kiállítania. A főosztályvezető hozzátette, a NAV a jövőben a 
Ferencvárosban is terjedő tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzé-
seket és tájékoztatási akciókat szervez.

– A lakáshotelek a IX. kerületben is nagyon népszerűek, a nyil-
vántartásban 217 egyéb szálláshely (kvázi lakáshotel) szerepel, 
melyből 104-et 2015-ben regisztráltunk. Ferencvárosban közel 90 
millió forint bevétel származik a vendégéjszakák után járó idegen-
forgalmi adóból – mondta el Szabó József Zoltán jegyző. Hozzá-
tette, ezek a regisztrált szálláshelyek a szabályoknak megfelelően 
működnek, azonban nagyon sok lakáshotel illegálisan üzemel. A 
Ferencváros jegyzője felhívta a figyelmet, hogy az ilyen szállás-
helyekkel kapcsolatban az önkormányzat Hatósági Irodája teljes 
körű felvilágosítást nyújt.                                                         T. D.

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfej-
tőink között Ferencváros-ajándékcso-
magot sorsolunk ki.

1. Mi működött a mai Török Pál utca sar-
kán álló „Kisképző” helyén a 19. század 
derekán?
A) Kaszárnya
B) Mezőgazdasági gépgyár
C) Vágóhíd
2. Mikor nyílt meg a Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola és Gimnázium elődje a 
Lónyay utcában?
A) 1873
B) 1895
C) 1905

3. 2000 májusáig a Baross térről a Mester 
utcáig járt a 23-as villamos, amelyet az 
1-es villamos kiépítésével párhuzamosan 
szüntettek meg. A vonal felszámolása után 
egy utcában teljes egészében megszűnt a 
villamosforgalom. Melyikről van szó?
A) Kőbányai út
B) Haller utca
C) Vajda Péter utca
4. Mi volt a József Attila-lakótelepen mű-
ködő, Napfény utcai vendéglátó-ipari egy-
ség (ma élelmiszerbolt) eredeti neve?
A) Arany fecske
B) Ezüst sirály
C) Gyémánt gerle
5. Ki a védőszentje a Haller park sarkán 
álló templomnak?

A) Szent Adorján
B) Kaniziusz Szent Péter
C) Páli Szent Vince
6. Kiről vagy miről kapta nevét a belső-fe-
rencvárosi Gálya utca?
A) A közeli Dunán horgonyzó élelmiszer-
szállító vízi járművekről
B) A gályarabságot szenvedett, 17. századi 
református prédikátorokról
C) Gálya Hedvig szentéletű, mártírhalált 
halt apácáról
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket  
vagy javaslataikat a programjainkkal kapcsolatosan a következő e-mail címen: idosugy@ferencvaros.hu  

vagy a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

Idősügyi programajánló
Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás 

December 7., 14. (hétfő) 14.30–15.30
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  
és Gimnázium (Lónyay utca 4/C–8.)
December 8., 15. (kedd) 15.00–16.00
Telepy Károly Általános Iskola  
és Gimnázium (Telepy utca 17.)
December 10., 17. (csütörtök) 15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola  
és Gimnázium (Toronyház utca 21.)

Szó és ember, „Mikszáth különös 
házasságai” – vendég: Mikó István

December 8. (kedd) 14.00
FSZEK Börzsöny utcai Könyvtár 
(Börzsöny utca 13.)

Komolyzenei koncert: adventi 
hangulatban a Magyar Rádió 
Vonósnégyesével

December 9. (szerda) 17.00
Concerto Budapest Zeneház  
(Páva utca 10–12.)

Filmklub
December 10. (csütörtök) 15.00
Részletek a Szomszédok című teleregény kará-
csonyi epizódjaiból; vendég: Nemcsák Károly
Helytörténeti Gyűjtemény (Erkel utca 15.)

Komolyzenei koncert: az Erdődy 
Kamarazenekar karácsonyi koncertje

December 15. (kedd) 16.30
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

Színházi előadás: Hosszúhajú veszedelem 
– A Turay Ida Színház előadása

December 16. (15.00
FMK (Haller utca 27.)
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, 
melyet az FMK recepcióján tudnak megtenni.

Szulák Andrea adventi koncertje
December 17. (csütörtök) 15.00
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház  
(Toronyház utca 3/B)

Népdalkör
December 9. (szerda) 13.00
Platán Idősek Klubja (Toronyház utca 11.)

Festőklub
December 15. (kedd) 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss utca 5.)

Kézműves foglalkozás
December 16. (szerda) 10.00
Lenhossék utca 24–28. 1. emelet

Gyógytorna
December 9. (szerda) 11.00 
Dési MH (Toronyház utca 17/B)
December 16. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház utca 17/B)  
és FMK (Haller utca 27.)
A december 9-i foglalkozás az FMK-ban  
az épület felújítása miatt elmarad!

Vízitorna
December 11., 18. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája, 
(Mester utca 19.) 
Weöres Sándor Iskola uszodája (Lobogó utca 1.)

3-1-2 meridiántorna
December 9., 16. (szerda) 15.00
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga időseknek
December 10., 17. (csütörtök) 10.00
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház  
(Toronyház utca 3/B)

Nordic walking téli séta
1. csoport: december 10. (csütörtök) 10.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. épület 
földszintjén
A helyszínre való utazás tömegközlekedéssel 
történik, a program helyszíne az időjárás  
függvényében alakul.
2. csoport: december 8. (kedd) 10.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. épület 
földszintjén
A helyszínre való utazás tömegközlekedéssel 
történik, a program helyszíne az időjárás  
függvényében alakul.

Természetjárás
December 16. (csütörtök) 10.00
Látogatás az ELTE Planetáriumában
Találkozó a Petőfi híd budai hídfő aluljárójában.

Sakk-klub
December 8., 15. (kedd) 10.00
FMK (Haller utca 27.)

Előadás a cukorbetegségről
December 15. (kedd) 14.30
FESZ Oktatóterem (Dandár utca 28.)

Macska- és állatbarátok klubja
December 9. (szerda) 17.00
FMK (Haller utca 27.)

A kezdő és haladó angolnyelv-tanfolyam, 
a német társalgási klub és a kezdő és 
haladó számítógép-kezelői tanfolyamok a 
regisztrált résztvevők számára a szokásos 
időpontokban és helyszíneken kerülnek 
megtartásra.

Kiemelt rendezvények 
December 8-án, kedden Mikó István lesz a Szó és ember irodalmi 
beszélgetésünk vendége, aki a Mikszáth különös házasságai című 
darab kapcsán mesél élményeiről, emlékeiről. 

December 10-én, csütörtökön Vágási Ferit, alias Nemcsák Károlyt 
várjuk a Filmklubba, ahol a Szomszédok című teleregény kará-
csonyi epizódjaiból gyűjtöttünk össze egy csokorra valót a nosz-
talgiázni vágyó érdeklődőknek.

A komolyzenét kedvelőkre két előadáson is kellemes percek vár-
nak: december 9-én 17 órától a Magyar Rádió Zenekarának vo-
nósnégyese varázsol karácsonyi hangulatot a Concerto Zeneházba, 
december 15-én 16.30-tól pedig az Erdődy Kamarazenekar tölti 
meg adventi dallamokkal az Ádám Jenő Zeneiskola dísztermét.

December 16-án 15 órai kezdettel a Turay Ida Színház 
Hosszúhajú veszedelem című darabjával várjuk a kerületi 
időseket az FMK-ba. Az előadásra a belépés ingyenes, azon-
ban előzetes regisztráció szükséges, melyet az idosugy@
ferencvaros.hu címen vagy az FMK recepcióján tehetnek 
meg.

Az idei idősügyi programokat és az adventi időszakot Szulák And-
rea ünnepi koncertjével zárjuk december 17-én 15 órakor. Tartsa-
nak velünk egy varázslatos utazásra a karácsonyi dallamok szár-
nyán a József Attila-lakótelepi Közösségi Házban.
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21. századi mikulás

– Idén csak az kap ajándékot, gyerekek, aki lájkolta  
a Facebook-oldalamat!

Gát utcai olimpiai 
bajnokok köszöntése
Marosi Viktóriát és Hocza Róbertet, a Los Angeles-i 
Speciális Olimpián 81 érmet szerzett magyar küldöttség 
két ferencvárosi tagját köszöntötte Kállay Gáborné, aki 
ajándékokat is átadott a két fiatal görkorcsolyázónak.

Tőkés Sándor, a Gát utcai Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általá-
nos Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
címzetes igazgatója megköszönte, hogy az önkormányzat anyagi 
támogatása révén lehetővé tette, hogy diákjaik nyáron elutazhat-
tak Los Angelesbe, és részt vehettek az ötkarikás játékokon. Egy-
úttal arra is utalt, hogy jövőre Ausztriában rendezik a téli olimpiát, 
ahova jóval alacsonyabb útiköltség szükséges, ám ekkor is számí-
tanak a helyhatóság segítségére.

A két speciális olimpiai bajnok, Marosi Viktória és Hocza Róbert 
az ajándékcsomag mellett a „deák” Közalapítvány pénzjutalmát is 
átvehette, amely további tanulmányaikat segíti, és támogatja őket 
felkészülésükben. Mindketten görkorcsolya szakágban értek el si-
kereket, Marosi Viktória három aranyérmet, Hocza Róbert pedig 
egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet szerzett. 

Az alpolgármester elmondta, csodálja a görkorcsolyázók 
egyensúlyérzékét, és köszöni, hogy ilyen eredményeket hoztak 

Ferencvárosnak. Külön kiemelte edzőjük, Dombóvári Szilvia 
munkáját, valamint Tőkés Sándor és a szülők támogatását. A 
díjazottak elmesélték, mekkora élmény volt számukra az út és 
a siker, illetve azt, hogy a versenyek mellett maradt idejük Los 
Angeles megtekintésére is. A sprintszámokban induló Marosi 
Viktória nyolc, a hosszabb távokon induló Hocza Róbert hét éve 
görkorcsolyázik. 

M. K.

Korcsolyázással segítenek 
a diákok
Harmadik jótékonysági rendezvényét tartotta meg 
a Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 
(FEGYIÖK). A kerületi iskolákat képviselő diákpoliti-
kusok ezúttal Mikulás-korcsolyázásra hívták kortársai-
kat, akik rászorulóknak szánt ajándék fejében léphettek 
pályára a Lobogó Jégcsarnokban. 

Ferencváros összes iskolájából érkeztek tanulók december 2-án 
a Lobogó utcába, hogy egy kellemes szabadidős programmal se-
gítsék a nehéz helyzetben élőket. – Az akció keretében általános 
és középiskolai diákokat hívtunk meg korcsolyázni, melynek be-
lépője egy otthonról hozott ajándék volt – mondta el a helyszí-
nen Urbán Szabó Sándor ferencvárosi ifjúsági polgármester. A 
felhívás szerint babákat, társasjátékokat, labdákat, plüssállatokat,  
valamint csokit és bonbonokat is szívesen vártak a szervezők. A 
teljes egészében a diákönkormányzat ötletéből megvalósult és ál-
taluk szervezett rendezvény adományait a FESZGYI Gyermekek 
Átmeneti Otthona és a Fehér Holló utcai bölcsőde hátrányos hely-
zetű lakóinak ajánlották fel. 

– A Mikulás-korcsolyázás minden évben népszerű, hiszen a gye-
rekek sportolhatnak, szórakozhatnak és jótékonykodhatnak egy-
szerre – jegyezte meg a tanulókat a szervezésben támogató Rapi 
István ifjúsági és drogprevenciós referens. A diákképviselők a jég-
csarnokban frissen sütött gofrival, palacsintával és teával várták a 
korcsolyázókat. Minden évben rengeteg adomány gyűlik össze, 
tavaly 3 autóval is alig bírták elszállítani a közel 150 ajándékot. A 
játékokat a begyűjtés után szétválogatták, becsomagolták és sza-
loncukorral díszítették. A Mikulás-csomagokat két nappal később, 
az ifjúsági polgármester alpolgármestereivel és képviselőivel 
együtt adta át a kicsiknek a gyermekotthonban és a bölcsődében 
tartott Mikulás-ünnepségeken. Idén a diákképviselők kezdemé-
nyezésére karácsonyfát is vásároltak a gyermekotthonnak.

T. D.
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FMK Gyermekszínház

Mosolygó Alma bérlet
2015. december 8. 10.00
Megjött a Mikulás!
Zenés mesejáték a Tihanyi  
Vándorszínpad előadásában
Belépő: 800 Ft
Csengő Barack bérlet
2015. december 9. 10.00
Csipkerózsika
Mesemusical a Gergely Theáter  
előadásában
Belépő: 800 Ft
Szóló Szőlő bérlet
2015. december 15. 10.00
A császár új ruhája
Zenés mesejáték a Gergely 
Theáter előadásában
Belépő: 800 Ft

Höcögő táncház

2015. december 10. 17.00
Magyar táncház gyerekeknek
Belépő: 300 Ft

Baba-mama Börze

2015. december 12. 9.00
A belépés díjtalan!

Fotóbörze

2015. december 13. 9.00
Asztalfoglalás a 216-1300, 
kerek.andras@fmkportal.hu
Belépő: 400 Ft

Gárdonyi Géza: Hosszúhajú veszedelem

2015. december 16. 15.00
Vígjáték két részben
Ferencváros Önkormányzatának ingyenes 
rendezvénye a „A teljesség felé” idősügyi 
program részeként
A belépés díjtalan! 
Kérjük, részvételi szándékukat előre 
jelezzék, személyesen a Ferencváro-
si Művelődési Központban, vagy az 
alábbi telefonszámokon: 06/1/216-1300, 
06/1/215-1077/392-es mellék

Höcögő táncház

2015. december 17. 17.00
Magyar táncház gyerekeknek
Belépő: 300 Ft

Strófa Trió vers-zene klub

2015. december 19. 18.30
Belépő: 600 Ft

Adventi gondolatok Jókai Annától
Jókai Anna írónő, a Nemzet Művésze mesélt adventhez fűződő viszonyáról és 
társadalmunk értékválságáról a Pinceszínházban rendezett irodalmi esten. 
A két ferencvárosi székhelyű kiadó, a Magyar Napló és a Széphalom havi 
rendszerességgel jelentkező közös estjén Mezey Katalin Kossuth-díjas írónő 
beszélgetett vendégével.

Az eseményt Tallián Mariann színművész 
hegedűjátéka nyitotta meg, majd felolvasta 
Mezey Katalin Boldog című versét, melyet 
a szerző Jókai Anna születésnapjára írt. – 
Az ember csak a halála előtti pillanatban 
tudja megmondani, hogy boldog volt-e 
életében, hiszen a boldogság nem egy tar-
tós, hanem egy kegyelmi állapot. A bol-
dogság az, amikor a megpróbáltatások fo-
lyamatában bekövetkezik egy áramszünet 
– jegyezte meg a vers kapcsán Jókai Anna. 

Úgy véli, advent, azaz a várakozás ideje 
alatt minél közelebb kerülünk a megvál-
tó érkezéséhez, annál nagyobb a minket 
ostromló ördögi kísértés. Az advent ezért 
egyszerre harc is a sötétség ellen. Az író 
arra figyelmeztetett, karácsonykor nem a 
lakomázást, az ajándékozást vagy a csalá-

di összetartást ünnepeljük, hanem Krisztus 
eljövetelét. Ezért az ünnepnek arról kel-
lene szólnia, hogy valami jót cselekszünk 
embertársainkkal. Véleménye szerint ma 
sokan megmosolyogják az ünnepi gondo-
latokat, pedig nagy szükség lenne elültetni 
ezeket a szívekben. A szerző szerint a ma 
embere értékvesztett, kiüresedett szavak-
kal próbál meg értéket teremteni a világ-
ban. 

Írói motivációja kapcsán elmondta, nem 
igazán szeret írni, de ha nem adhatja ki, 
ami bántja, és amit igaznak érez, megful-
lad. Ezt hányattatott fiatalkorának köszön-
heti: a sokéves tanítónői, adminisztrátori 
évek alatt elszenvedett sérelmek és meg-
aláztatások arra sarkallták, hogy megírja 
élményeit. Azóta a hozzá hasonló „nyug-
talan keresőknek” ír, akik az értelmet, az 
értékeket és az igazságot kutatják. Éhes 
élet című könyve az emberben lakozó éh-
ségeket veszi górcső alá: míg a boldog-
ságra való éhséget természetesnek tartja, 
a pénz- és hataloméhséget az emberi lélek 
megrontójának nevezi, amely jelenleg is 
a világ bajainak legfőbb okozója. Jókai 
Anna végül a mértékletes életre buzdította 
közönségét, és azt tanácsolta, kezdjenek el 
foglalkozni lelki éhségük kielégítésével. 

T. D.

Fassang László: Karácsonyi látomások lemezbemutató koncert
J. S. Bach és improvizációk karácsonyi dallamokra
2015. december 14-én, hétfőn a Kálvin téri református templomban (Kálvin tér 7.)
Belépés ingyenes, adományokat a helyszínen gyűjtünk!
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Meggyújtották advent 
első gyertyáját
Ferencvárosban is megkezdődött a karácsonyi készülődés: a Bakáts téren és a 
József Attila-lakótelepen meggyújtották az adventi koszorú első, a hitet, illetve 
– lapzártánk után – a második, reményt szimbolizáló gyertyáját. 

November 29-én, advent első vasárnapján 
a József Attila-lakótelepen az FMK igaz-
gatója, Tóth Betty idézte fel a karácsonyi 
gyertyagyújtás eredetét, majd a Napfény 
és az Epres Óvoda növendékei adtak elő 
verses-dalos ünnepi műsort. Ezt követően 
Sajó Ákos, a József Attila-lakótelep Vá-
rosrészi Önkormányzatának elnöke mon-
dott köszöntőt. A képviselő arra hívta fel 
a figyelmet, hogy az örömteli várakozás 
időszaka egyben az önvizsgálat és a lelki 
megtisztulás ideje is. Végül elsza-
valta saját, adventről írt versét, 
majd meggyújtotta a ko-
szorú első gyertyáját.

Egy órával később, 16.30-kor a Bakáts 
téren is gyertyagyújtás várta a Belső- és 
Középső-Ferencvárosban élőket. Ezen a 
helyszínen is Tóth Betty üdvözölte a jelen-
lévőket, aztán a Patrona Hungariae Katoli-
kus Iskolaközpont Gyermekkara adott elő 
adventi és karácsonyi énekeket. Zombory 
Miklós beszédében örömét fejezte ki, hogy 
advent első vasárnapján – evangélikus 

presbiterként – személyesen 
gyújthatja meg Páll László 
református lelkésszel a hit 
gyertyáját. Az alpolgármes-

ter hangsúlyozta: a karácsony 
előtti stresszes időszakban 

szükség van 
az elcsende-
sedésre, el-
mélyülésre, 
meghittségre, 

együttlétre, hogy 
ápoljuk és elmé-

lyítsük kapcso-
latainkat sze-
retteinkkel. 

Páll László Pál apostol rómaiakhoz írt le-
veléből idézett: „Múlóban az éjszaka, a 
nappal közel. Vessük le hát a sötétség tette-
it, s öltsük magunkra a világosság fegyve-
reit”. – Pál apostol nem visszafelé, hanem 
előre tekint, Krisztus második eljövetelére 
utalva – mondta a lelkész. A gyertyagyúj-
tást követően az érdeklődők a házasság-
kötő teremben hallgathatták meg a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola Csillag kó-
rusa és a Loiusana Double műsorát.

T. D., V. H.

Együtt főztek a nagyival
December 2-án forgatta a 9.tv a Molnár Ferenc Általános Iskola 
tankonyhájában harmadik éve futó „Főzzünk együtt Nagyival!” 
című műsor karácsonyi epizódját. Az eseményre ellátogatott Kál-
lay Gáborné alpolgármester és Szűcs Ágnes, az önkormányzat 
idősügyi referense is. 

A műsor legfőbb célja, hogy építse a generációk közti hidat, 
hiszen a gyerekek sokat tanulhatnak a tapasztalt háziasszo-
nyoktól, egyúttal megtanulják becsülni a meleg ételt, mivel 
látják, mennyi munkával jár a bevásárlószatyortól a tányérig 
tartó folyamat, amíg az alapanyagokból ínycsiklandó falatok 
lesznek.

Ugyanakkor az időseknek is élvezetes átadni tudásukat a 
fiatalok számára, megmutatni az évek során szerzett tapasz-
talataikat, és különböző konyhatechnikai trükkökkel ellátni 
őket.

A forgatáson egy bárki számára könnyen elkészíthető, egysze-
rűbb karácsonyi menüt mutattak be a nagyik és a gyerekek. Az 
adást a ferencvárosi lakosok hamarosan a 9.tv műsorán láthat-
ják, és akár el is készíthetik az ünnepi étkeket.

A felvételen részt vett Fehér Ágnes, az Országos Epidemioló- 
giai Intézet járványügyi osztályának munkatársa is, aki élelmi-
szer-biztonsági tanácsokkal látta el a forgatás szereplőit, valamint 
a nézőket.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Az adventi koszorú ősét 1839-ben 
Johann H. Wichern német evangé-
likus lelkész készítette el: egy felfüg-
gesztett szekérkeréken 23 gyertyát 
helyezett el, melyek közül karácso-
nyig minden nap meggyújtott egy 
újabbat. A világító gyertyák azt a 
növekvő fényt szimbolizálják, me-
lyet Isten a Jézusban várakozóknak 
ad karácsonykor. A katolikus vallás 
szerint a koszorú négy gyertyája a 
hit, remény, öröm és szeretet jelké-
pei, melyeket ebben a sorrendben 
gyújtanak meg a karácsony előtti 
negyedik vasárnaptól kezdődően. 
Az öröm rózsaszínű, a többi gyertya 
lila, utóbbi az adventet végigkísérő 
bűnbánat színe is. Advent első va-
sárnapja a keresztény egyházi év és 
a karácsonyi ünnepkör kezdetét is 
jelenti.
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Baranyi Krisztina  (MSZP–EGYÜTT-PM–DK)

Görgényi Máté, 12. evk. (FiDESZ–KDNP) 

Fröhlich Péter (FiDESZ–KDNP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP–EGYÜTT-PM–DK)

Gyurákovics Andrea 1. evk. (FiDESZ–KDNP)

 intzoglu istván, 11. evk. (FÜGGETLEN)

Jancsó Andrea Katalin (LMP)

Kállay Gáborné alpolgármester

Pál Tibor (MSZP–EGYÜTT-PM–DK)

Sajó Ákos, 9. evk. (FiDESZ–KDNP)

Szilágyi Zsolt (JOBBiK)

Mészáros László, 7. evk. (FiDESZ–KDNP)

    KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Minden hónap utolsó csütörtö-
kén 12–16 óráig a Polgármesteri 
Hivatalban (i. em. 24.). Minden 
hónap második csütörtökén 
17–18 óráig a József Attila-
lakótelepen (Toronyház u. 3/B 
– Ügyfélszolgálati Kirendeltség). 

Bejelentkezés az Ügyfélszolgálati irodákon (iX., Bakáts 
tér 14. vagy Toronyház utca 3/B) személyesen a hónap 
minden munkanapján, ügyfélfogadási időben.

Minden hónap második csütörtökén 18–20 
óráig. 
Franciaudvar (Közraktár utca 24.) 
Bejelentkezés: 06/20/393-6650, baranyi.
krisztina@ferencvaros.hu

Minden hónap második kedd, 12–14 óra. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B), illetve egyez-
tetés alapján. Telefon: 06/20/513-0779

Fogadóóra egyeztetés alapján. 
Tel.: 06/20/942-5266

Minden hónap első péntek, 10–12 óra. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B). Telefon: 280-
7195, e-mail: hidasi.gyula@ferencvaros.hu

Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig. 
Helye: Fidesz-iroda, Lónyay u.48.  
(Bakáts utca sarok)

Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig, illetve 
előzetes bejelentkezés alapján. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat (RÖNK) 
iroda (Toronyház u. 3/B). Telefon: 06/20/921-0943

Minden hónap második keddjén. 
Bejelentkezés: telefonon (06/20/526-4808) 
és emailen (jancso.andrea@ferencvaros.hu).

Minden hónap második 
hétfőjén 16.30–18.30 
óráig. 
Helye: Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14. ii. 
emelet 38. 
Bejelentkezés az 

Ügyfélszolgálati irodákon (iX., Bakáts tér 14. 
vagy Toronyház utca 3/B) személyesen a hónap 
minden munkanapján, ügyfélfogadási időben.

Minden hónap első hétfőjén, 15–17 óra, 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP 
irodája (iX., Toronyház u. 3.). Telefon: 348-
0864, e-mail: ptibor9@gmail.com

Helyszín: FMK vagy az Ecseri út 19. szám 
alatti ügyfélszolgálati iroda.
Előzetes bejelentkezés alapján: 
06/20/975-8262

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján.
Elérhetőség: 06/70/707-9105

Minden hónap első hétfőjén 16–17.30 óráig. 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől) 
06/20/355-9819, meszaros.laszlo@ferencvaros.hu

Előzetes bejelent-
kezés alapján  
bármikor.  
Telefon: 
06/20/279-7025,  
e-mail:  
vas.imre@fidesz.hu

Dr. Vas imre országgyűlési képviselő 

illyés Miklós, 8. evk. (FiDESZ–KDNP)

Minden hónap első hétfőjén 17–19 óráig. 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől)  
06/20/807-4734, illyesmikl@gmail.com

Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (FiDESZ–KDNP)

Előzetes egyeztetés alapján. 
Elérhetőség: 06/20/357-1135 vagy 
kulpinszky@gmail.com

Mezey istván, 5. evk. (FiDESZ–KDNP)

Előzetes egyeztetés alapján. 
Bejelentkezés: 20/969-8849 
Helye: Köztelek u. 2.

Zombory Miklós alpolgármester 

Minden hónap második 
csütörtök 16–18 óráig, 
helye: Bakáts téri általá-
nos iskola. 
Alpolgármesteri 
fogadóóra: minden hónap 
harmadik csütörtökén 

16.00–18.00 óra, helye: Polgármesteri Hivatal, 
Bakáts tér 14., ii. emelet 38. Bejelentkezés az 
ügyfélszolgálati irodákon (iX., Bakáts tér 14. 
vagy Toronyház utca 3/B) 
személyesen a hónap minden 
munkanapján, ügyfélfogadá-
si időben.

TÁjÉKOZTATÁS
Tisztelt Ferencvárosiak!

Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy a tüdőbeteg-gondozó és 
ernyőképszűrő (tüdőszűrő) állo-
más költözés miatt 2015. novem-
ber 23. napjától a VIII. kerület, 
Auróra u. 22–28. szám alatti Szak-
rendelőben kereshető fel.

Az ernyőképszűrő állomás – tüdő-
gondozó – rendelési ideje: 

hétfő, szerda, péntek: 13.30–18.30; 
kedd, csütörtök: 7.30–12.30 

Elérhetőség: 06/1/790-4600,  
honlap: www.jeszrend.hu.

Ferencváros  
Önkormányzata

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok és Szervezetek!

Tájékoztatom Önöket, hogy Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2015. december 10-én, a képviselő-tes-
tület ülését követően, de leghamarabb 
17.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart, 
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal  
(Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem)

Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ér-
temében a közmeghallgatáson a helyi la-
kosság és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői a helyi közügyeket érintő kér-
déseket és javaslatot tehetnek.

Kérem, kérdéseiket, javaslataikat 2015. 
november 27-éig adják le a kozerdeku@

ferencvaros.hu e-mail címen, vagy a 
Bakáts tér 14. szám alatti Ügyfélszolgálati 
Csoportnál a „Közmeghallgatás” posta-
ládába történő elhelyezéssel annak érde-
kében, hogy a fórumon ezekre érdemben 
válaszolhassunk.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a javas-
lat vagy a kérdés összetettsége miatt a 
közmeghallgatáson nincs lehetőség a vá-
laszadásra, akkor arra legkésőbb 15 napon 
belül, írásban válaszolunk. 

Minden érdeklődő véleményére, javasla-
tára, illetve megjelenésére számítunk!

dr. Bácskai János
polgármester
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REjTVÉNYFERENCVÁROSI GÓLYAHÍR

Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Sznopka-Rékasi Dominik  
(2015. november 23.)

Csőke Zalán  
(2015. június 30.)

Konyári Simon  
(2015. október 21.)

Köteles Miklós  
(2015. október 12.)

Oravecz Karolin   
(2015. augusztus 20.)

Farkas Erzsébet  
(2015. április 13.)

www.válasz.hu
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