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A „három stressz”

3

Papp Lajos professzor előadásán 
egészségmegőrzésről és a magyar 
néplélek betegségéről, a kisebb-
rendűségi tudatról is szó esett.

ALAPkőLetéteL
Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter is részt vett a könyves 
kálmán körúton épülő Magyar 
telekom székház alapkőletételén.

A negyedik Márton-napi összejöve-
tellel búcsúzott el Ferencvárostól  
az új telephelyre költöző Deák  
Szikvízüzem tulajdonosa. 12
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Kitüntetések a Szociális Munka Napján
Vibling Géza, a FeSZGYI igazgatóhelyettese vehette át idén a „Humanitas Ferencváros” díjat Bácskai János polgár-
mestertől november 15-én. A Szociális Munka Napja alkalmából elismerésben részesültek Ferencváros szociális és 
gyermekvédelmi területén tevékenykedő, kiemelkedő színvonalon dolgozó munkatársai is. 

Az Ádám Jenő Zeneiskolában megtartott 
díjátadót a Kicsi Bocs Óvoda műsora nyi-
totta meg. Bácskai János köszöntőjében az 
óvodások műsorából is kiemelt egy gondo-
latot: „keresd a jót, keresd az emberséget!”. 
Ferencváros polgármestere hangsúlyozta: a 
díjak átadásával a kerület vezetése háláját 
és köszönetét fejezi ki azoknak, akik mások 
megsegítéséért élnek.

Zombory Miklós beszédében a szociális 
területen dolgozók munkáját a pedagógu-
sokéhoz hasonlította, akik saját gondjai-
kat otthon hagyva, maximális odaadással 
kell, hogy a rászorulókra, a rájuk bízottak-
ra figyeljenek. Az alpolgármester három 
fontos területet emelt ki egy ország műkö-
désében: az egészségügyet, az oktatást és  
a szociális területet. Felszólalását egy Ana-

tole France-idézettel zárta, így köszönve 
meg a szociális területen dolgozók áldozatos 
munkáját: „Az ember akkor ad igazán, ha 
munkáját, lelkét, szellemét adja”.

A szociális, valamint gyermekvédelmi 
területen dolgozók közül a Ferencvárosi 
Egyesített Bölcsődei Intézmények három 
dolgozója: Lukács Lászlóné (Manó-lak 
Bölcsőde), Mandics Bettina (Aprók Háza 
Bölcsőde) és Zádori Imréné (Pöttyös Böl-
csőde) részesült kitüntetésben. A FESZGYI 
munkatársai közül Gyarmati Zsuzsanna, a 
Borostyán Idősek Klubja vezetője, Bosnyák 
Ilona irodai asszisztens és Szalay Andrea, a 
Családtámogató- és Gyermekjóléti Központ 
esetmenedzsere munkáját ismerték el, míg 
a FESZOFE Kft. dolgozói közül Kapelláró 
Tiborné, Kumpera Antalné és Orgon Éva 

Edit kapott dicsérő oklevelet Ferencváros 
polgármesterétől és alpolgármestereitől.

A „Humanitas Ferencváros” díjat Vibling 
Géza, a FESZGYI igazgatóhelyettese és  
a Családtámogató- és Gyermekjóléti Köz-
pont vezetője vehette át. A díjazott meg-
hatottan köszönte meg a felterjesztést 
főnökének, Gedeon Andornak, valamint  
a támogató szeretetet kollégáinak. Vibling 
Géza édesanyját idézte, aki a főiskolai 
években, a vizsgaidőszakban így biztatta 
fiát: „Kisfiam, te csak tegyél meg mindent, 
ami tőled telik. Ha többre van szükség,  
a Jóisten megsegít”.

Balogh Vivien zongorajátéka után Kasza 
Tibor koncertje szórakozatta a megjelen-
teket, majd állófogadás zárta a díjátadó 
ünnepséget.          (forrás: ferencvaros.hu)

Multifunkcionális műfüves sportpályát kapott a MÁV-Aszódi telep. A városrész főtere tovább szépül. 2. oldal
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Műfüves focipályát kapott a MÁV-Aszódi telep
A MÁV-Aszódi telepen élők számára már az ‘50-es években is elsősorban a sport jelentette a kitörési lehetőséget. ezt a 
hagyományt szeretné Ferencváros Önkormányzata feléleszteni azzal, hogy szélesíti a környék lakóinak testedzési lehe-
tőségeit. A Madaras József téren november 5-én átadott többfunkciós műfüves sportpályáját a telepi válogatott kontra 
önkormányzat legjobbjai focimeccsel avatták fel.

Az önkormányzat által 18 millió forintból megépített, mindenki előtt 
nyitott műfüves pálya nem csupán focira alkalmas: lábtengózni, 
kosárlabdázni is lehet a labdafogóketreccel körbekerített területen. 
Bácskai János szerint a beruházással sokéves ígéretüket teljesí-
tették, és reméli, hogy minél több sportszerető ember használja 
majd. – Így nemcsak a jövő sportoló-utánpótlása termelődhet ki,  
de azoknak is lehető-
séget teremtünk, akik 
pusztán a mozgás örö-
méért használják a pá-
lyát – tette hozzá a pol-
gármester. 

Sajó Ákos önkormány-
zati képviselő, a József 
Attila Városrészi Ön-
kormányzat elnöke az 
átadáson saját generá-
ciójának fiatalkorát ele-
venítette fel. A MÁV és 
az Aszódi lakótelep a 
fiatalok sportszeretetére 
épült, amit két egyesü-
let, a Fradi és a Ferenc-
városi Vasutas Sportkör 

(FVSK) gondozott. – Mi, a Ratkó-gyerekek állandóan kint voltunk 
a pályán, az szinte sosem volt üres. A focipálya a telep „emlékmű-
ve” volt, és remélem, a jövőben is az lesz – jelentette ki a Fervas 
egykori csatáraként emlékező képviselő.

Sajó Ákos azt is elárulta, a nemrég felavatott Madaras József tér a 
jövő év végéig teljes megújuláson megy keresztül: a Kossuth-díjas 

színművész szobra és az 
új focipálya mellett ku-
tyafuttató és játszótéri 
kerítés épül, de megújul 
a tér közvilágítása is, a 
park körül pedig futó-
pályát alakítanak ki. 
Ezzel a telep családias 
légkörét szeretnénk újra 
visszaköltöztetni a tér-
re. Az átadás után a pol-
gármester, a képviselők 
és önkormányzati dol-
gozók alkotta válogatott 
barátságos mérkőzést 
játszott a MÁV-Aszódi 
telep focistáival.

T. D. 

AktUáLis
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Letették a Telekom új székházának alapkövét
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Bácskai János, Ferencváros polgármestere és alpolgármesterei 
jelenlétében tették le november 15-én a Groupama Aréna szomszédságában épülő Magyar telekom-székház alapkövét. 
Az ország legnagyobb, egy épülettömbben megvalósuló irodaháza elhelyezkedésének, energiatakarékosságának, innovatív 
megoldásainak és emberközpontú munkatereinek köszönhetően méltán viseli majd a „jövő munkahelye” jelzőt. 

Az ünnepélyes alapkőletételen Noah Steinberg, a beruházó WING 
Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: az új székház a Liszt Ferenc 
repülőtérről érkezve a belváros új kapuja lesz. Kijelentette, hatal-
mas kihívás egy ilyen nagyságú épület létrehozása, amihez komoly 
szakértelemre, tapasztalatra, erős pénzügyi háttérre, illetve a felek 
kölcsönös bizalmára van szükség. 

Schőmer Norbert, a WING Zrt. vezérigazgató-helyettese bemu-
tatta a látványterveket, közben elmondta, az új Telekom-székház 
három átlagos nagyságú irodaház méretének felel meg, az építmény 
önmaga lefedi majd a budapesti irodapiac két százalékát. Kiemelte 
az ingatlan jó megközelíthetőségét és elhelyezkedését, amint fo-
galmazott: Ferencváros Budapest egy nagyon fontos kerülete, az 
egyik legdinamikusabban fejlődő városrész. A vezető hangsúlyozta  
az irodaház fenntarthatóságát, energiahatékonyságát, illetve  
minimális környezetterhelését is.  

Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom Nyrt. vezérigazga-
tója arról beszélt, hogy a székház – amely a jelenlegi féltucatnyi 
irodaházukat egyesíti – egy kisvárosnyi, azaz 4500 ember munka-
helye lesz. – Inspiráló közeget fog teremteni, amelyben a kreatív 
ötletek, az innovatív megoldások és a precíz munkavégzés is 
megfér egymás mellett, valamint a kommunikáció hatékonyságát 
is növeli – tette hozzá a cégvezető. 

Szijjártó Péter Magyarország 2010 óta megtett útjáról, gaz-
dasági sikereiről beszélt. Elmondta, hazánk a hat évvel ezelőtti 
kormányváltáskor csődközelben volt, a túlélést csak rendkívüli 
intézkedésekkel sikerült elérni. A helyzet rendeződésében az 
ágazati (így a telekommunikációs szektorra is kirótt) különadók 
is segítségül voltak. Emlékeztetett, ezek bevezetésekor több mul-
tinacionális cég és szolgáltató az országból való kivonulását is 
kilátásba helyezte. – Ehhez képest most a Telekom, Magyarország 
melletti hosszú távú elköteleződése jeleként, egy ilyen nagyságú 
beruházásba fog, ingatlanfejlesztő partereivel közösen – tette 

hozzá a miniszter. 
A Könyves Kálmán körúton felépülő, Budapest arculatát is 

meghatározó, 58 ezer négyzetméter alapterületű új Magyar Tele-
kom-székház az ország egyik leginnovatívabb, a fenntarthatóság 
jegyében megépülő irodaháza lesz. Az épületben helyet kap egy 
1350 férőhelyes mélygarázs, több mint 300 kerékpár biztonságos 
elhelyezésére alkalmas biciklitároló, illetve egy 300 fő befogadá-
sára megfelelő konferenciate-
rem is. A Telekom által bérelt 
területeken kívül az épületben 
további 4000 négyzetméter áll 
rendelkezésre piaci bérbeadás 
céljára. A várhatóan 2018 végén 
záruló építkezés mintegy 1000 
fő számára teremt munkát. 

V. L.

AktUáLis

BUDAÖRSI székhelyű
élelmiszergyártó 

üzembe keresünk női
és férfi kollégákat 

betanított munkára.
Keresünk továbbá 

csomagológép-kezelőt,
valamint árufeltöltőt.
Várjuk jelentkezéseiket a
06-20-510-7686-os 
telefonszámon minden

hétköznap 10–14 óra között.
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Armand, Czigány Dezső, Perlrott 
Csaba Vilmos, Ziffer Sándor  
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PÉNZÉRT.
Nemes Galéria 1024 Budapest,  
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Kulturális programokkal erősít a LÉK
A Lakótelepen élők környezetéért és Jogaiért egyesület (Lék) közel 10 éve folytat kultúrmissziót a József Attila-la-
kótelepen. Civil Szalon című programsorozatukon neves művészek, közéleti személyiségek mutatkoznak be, akik évről 
évre több látogatót vonzanak, de a szervezet a fontos ünnepek alkalmával is tart megemlékezéseket. 

– A LÉK azzal a céllal alakult 2007-ben, hogy a József Attila-
lakótelepen élőket kicsit közelebb hozza egymáshoz, közösséggé 
kovácsolja őket – mondta el lapunknak Dauda László, az egyesület 
elnöke. A szervezet számos módon kapcsolódik a lakótelep életéhez, 
például rendszeresen részt vesz az önkormányzat szemétszedési 
akcióiban, de néhány éve – a Lakótelep Karácsonya részeként 
– csatlakoztak az országos Cipősdoboz-akcióhoz is, mely során 
karácsonyi ajándékokat gyűjtenek a rászorulóknak. 

Az egyesület kétségkívül legnépszerűbb programja a Civil Szalon. 
– A rendezvényre minden alkalommal olyan közéleti személyisége-
ket, művészeket hívnunk meg, akikkel vagy ritkán találkozhatnak 
személyesen az emberek, vagy nem is nagyon tudnak róluk, mert 
keveset szerepelnek a médiában – mondta el az elnök, aki szerint 
a legfontosabb szempont, hogy a meghívott valódi értékeket köz-
vetítsen. A Civil Szalon vendége volt korábban Pitti Katalin ope-
raénekes, Erőss Zsolt hegymászó, Papp Lajos szívsebész, Sasvári 
Sándor színművész-énekes, a fiatalabbak közül pedig mások mellett 
Kecskeméti Róbert operaénekes, Kecskés Tímea primadonna és 

Szeredi Krisztina operett-énekesnő. Az is előfordul, hogy a közönség 
kérésére többször is meghívják a nagy kedvenceket. Így például 
a Misztrál együttes, Kövi Szabolcs zeneszerző és fuvolaművész, 
Pelsőczy László színművész vagy Kerényi Lajos atya is azok közé 
tartozik, akikért az idősebb és fiatalabb korosztály egyaránt rajong. 

Idén októberben a Székelységek című előadást hívták meg a kö-
zösségi házba, amit Buzogány Márta és Fresh Zoltán színművész 
adott elő. Olyan összeállítás volt ez, amelyben Sütő Andrástól 
Tamási Áronig Szélyes Sándoron át Reményik Sándorig mindenki 
megtalálhatta a kedvére való szórakozást. Hol sírva, hol kacagva 
idézték meg – minden magyar fájdalmát – az elvesztett Székelyföld 
lakóinak életét, érzelmeit. 

A LÉK saját Facebook-oldalán tartja a kapcsolatot az érdeklő-
dőkkel, akik ott olvashatnak a programokról is. – Nagy segítség 
ez, hiszen korábban csupán plakátokon keresztül üzenhettünk a 
lakótelepieknek – tette hozzá Dauda László, aki azt is elárulta, már 
készülnek a decemberi Cipősdoboz-akcióra.

T. D.

Találjuk meg az örök mértéket!
A bennünket körülvevő világ veszélyeiről, a helyes útról és erkölcsi értékrendünk jelentőségéről beszélt előadásában 
kerényi Lajos atya a Civil Szalon novemberi vendégeként. Az ecseri úti Szent kereszt Plébánia plébánosa – aki 1976-
óta szolgál Ferencvárosban – azt kérte közönségétől, ne engedjék, hogy a mai beteg világ magukkal rántsa őket.

„Ember ember ellen csatázik, Mi egyesítsen, 
nincsen eszme, Rommá dőlt a Messiás háza, 
Tanítása, erkölcse veszve… Oh, de hogy 
állattá süllyedjen, Kinek lelke volt, nem le-
het!... Hatalmas Ég, új Messiást küldj: Beteg 
a világ, nagy beteg” – idézte az előadó Ady 
Endrét, megjelölve ezzel gondolatmenete 
irányát. Kerényi Lajos atya szerint ma az 
eszmenélküliség világát éljük, ami mindig 
romláshoz vezetett a történelemben. – Minél 

kevesebb ugyanis a gondolat és eszme egy 
társadalomban, az annál mélyebbre süllyed 
– tette hozzá, példaként említve a kommu-
nizmust, amikor minden természetfölöttit 
igyekeztek kiiktatni az emberek életéből. 

A plébános arra buzdított, legyenek erő-
sek erkölcsi mértékeink, és ne adjuk meg 
magunkat a minket körülvevő tömeges 
rossznak. – A világ egyik nagy baja, hogy 
az ember önző, és azt hiszi, a birtokolt tár-

gyak teszik boldoggá. Ezért is terjednek 
az aberrációk, a drog és a terrorizmus.  
A fogyasztói társadalom pedig előhozza 
az emberből a legembertelenebb tulajdon-
ságokat – jelentette ki Lajos atya, aki úgy 
véli, boldogságunk titkát, az önzetlenséget 
példamutatással tudjuk visszacsempészni a 
lelkekbe. Manapság a fiatalok ugyanis azt 
tapasztalják, fölösleges a vallással, a lélek-
kel foglalkozni, ezért inkább buliznak és 
erkölcsi fertőt jelentő tévéműsorokat néz-
nek. Mindezt Kerényi atya azzal magya-
rázta, hogy a ma uralkodó immanens nézet 
szerint a magunk teremtette lét keretein 
belül akarjuk megmagyarázni, megérteni  
a világot, pedig ez nem lehetséges. – Az 
örök mértéket kizártuk az életünkből, pedig 
a racionalizmus eszméje a semmibe vezetett 
– tette hozzá.

Ahogy a róka azt kéri a Kishercegtől, 
szóljon előre, mikor érkezik, hogy díszbe 
öltöztethesse  szívét, ugyanolyan fontosak a 
mi életünkben is a szertartások, hiszen ettől 
különbözik egyik nap a másiktól. – Ahhoz, 
hogy harmóniában éljünk, ismernünk kell 
erkölcsi értékeinket. Nélkülük az ember 
önző lesz és magányos, ami szorongást szül. 
A szorongás aláássa a lélek nyugalmát, ez 
pedig betegséget okoz. Gyógymód a máso-
kért végzett munka lehet – vallja Lajos atya.

T. D.
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A „három stressz” egészségromboló hatása 
A Mindentudás Akadémiája novemberi rendezvényén Papp Lajos professzor előadásában több témakör mellett ma-
gyarságtörténetről és egészségmegőrzésről is szó esett. 

Papp Lajos nyolc éve – az egészségügy-
ben akkoriban tapasztalt erkölcsi és szakmai 
visszásságokra hivatkozva – hátat fordított 
nemzetközileg is elismert karrierjének. Az 
önmagával szemben is kíméletlen kritikát 
megfogalmazó egykori szívsebész profesz-
szor azóta a néplélek gyógyításával igyek-
szik önmagában és a magyar-
ságban egyensúlyt teremteni.

Mint azt „A teljesség felé” 
idősügyi koncepció részeként 
megtartott előadás első felé-
ben megtudhattuk, testi és 
lelki betegségeinknek nagy-
mértékben a magyar néplé-
lek betegsége az okozója: a 
belénk nevelt kisebbrendű-
ségi tudat. Ugyanis nem va-
gyunk tisztában nemzetünk 
nagyságával, dicső tetteivel, 
valamint történelmileg, ge-
netikailag és tudományosan 
is bizonyított ősi eredetével.

A leggyakoribb halálozási 
okok elsőszámú előidézőjé-
nek a „három stresszt” ne-

vezte. Családi stressz: családunkkal töltjük 
a legtöbb időnket, az ezen a közösségen 
belül uralkodó rossz hangulat, rendezetlen 
viszonyok, viták fizikailag is megterhelik 
szervezetünket. Munkahelyi stressz, amit 
a felgyorsult munkavégzés, a túlterheltség, 
továbbá az okozhat, ha munkahelyünk cél-

jaival morálisan nem tudunk azonosulni. Az 
általa nemzeti stressznek nevezett veszély 
pedig a néplélek legyengültségén túl a min-
dennapi negatív információáradat okozta 
szorongást is magába foglalja. Ezeket a 
viszonyokat kell rendeznünk az egészsé-
gesebb élet felé vezető út első lépéseként, 

melyre tanácsokat is kaptak a 
megjelentek.

Papp Lajos szót ejtett még a 
gyógyszerek hatásai és mel-
lékhatásai közt tapasztalható 
ellentmondásokról, a magunk-
hoz vett táplálék minőségének 
fontosságáról, valamint a testi-
lelki egészség fenntartásának 
módjairól is. A vendég elő-
adása végén nem kért tapsot, 
mindössze egy perc csendet, 
ami alatt minden résztvevő 
lehunyt szemmel szeretteire 
és boldogságának kulcsára 
gondolhatott.

(forrás: ferencvaros.hu)

Pincenapló a Pinceszínházban
különleges együttműködés alakult ki erdély, Felvidék és Ferencváros között: az erdélyi Baróton működő tortoma 
kiadó jelentette meg a lőcsei kötődésű, később Ferencvárosban élő írónő, Barsy Irma II. világháborúban íródott Pince-
naplóját. 

Megtelt a Pinceszínház Gershwin-terme november 5-én érdeklődők-
kel, a pódiumon pedig Demeter László, a Tortoma Kiadó vezetője, 
Barsy Laura, az írónő dédunokája, illetve Lázár Balázs, a színház 
irodalmi referense és Tallián Mariann színművész foglalt helyet. 
Demeter László emlékeztetett: az Erdély legkeletebb megyéjének 
legnyugatibb szegletében lévő Barót és az Erdővidék nagy hozzá-
járulásokat tett a magyar kultúrtörténethez. Itt íródott Baróti Szabó 
Dávid Kisded szótára, az első magyar értelmező szótár, de idevalósi 
Benedek Elek és Apáczai Csere János is. 

Barsy Irma 1897-ben született, 1913-tól 1991-ben bekövetkezett 
haláláig élt Ferencvárosban. Polgári foglalkozása mellett az iro-
dalom is jelen volt az életében: verseket publikált, regényt írt, és 
gyakorlatilag folyamatosan naplót vezetett. Ennek az 1939 és 1945 
közötti szakasza jelent most meg Pincenaplóként, amely a Tinódi 
utca 2. szám alatt átvészelt háború és ostrom mindennapjait mutatja 
be. A Tallián Mariann által felolvasott könyvrészletekből mindenki 
számára kitűnhetett az írónő egyedi stílusa: Barsy Irma naplója ma 
is könnyen érthető nyelvezettel, praktikus, személyes hangvétellel 
hozza közel, teszi átélhetővé a ‘40-es éveket. 

A kötet elüt sok hasonló témájú visszaemlékezéstől, hiszen valós 
időben íródott, jó tollú szerző jegyezte le, illetve női perspektívából 
szól az olvasóhoz. Ezek a tényezők teszik egyedivé és magával raga-
dóvá a Pincenaplót, amely a helytörténet iránt érdeklődők számára 
is sok új információt hordoz; a kiadványban a Gabona, a Tinódi, 
a Mester és a Viola utca házai dacolnak a bombatámadásokkal. 

M. K.
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Hangosan szép az élet
„A teljesség felé” idősügyi koncepció törődjön többet egészségével! című előadássorozatának legutóbbi találkozóján a 
hallásé volt a főszerep. Az egyetlen magyar hallókészülék-gyártó cég képviselője arra hívta fel az érdeklődők figyelmét, 
ha nem vizsgáltatják ki magukat időben, később már a hallókészülék sem segít rajtuk.

– Egy csinos szemüveget mindenki meg-
dicsér, egy hallókészüléket azonban sen-
ki – világított rá a halláskárosodás negatív 
megítélésére, és ennek következtében a 
probléma elhanyagolására Faludi Judit, a 

Victofon Kft. értékesítési vezetője. Mivel a 
hangos, fülhallgatós zenehallgatás és a kon-
certek komoly halláskárosodást okozhatnak, 
ma már egyre fiatalabb korban jelentkezik a 
gond. Az idősek általában észre sem veszik, 
hogy romlik a hallásuk, szép lassan azonban 
elcsendesedik körülöttük a világ. Mivel az 
ügyintézés, a telefonálás vagy a beszélgetés 
egyre több nehézséggel és konfliktussal jár,  
a halláskárosodott egyre inkább bezárkózik, 
és egyedül marad. – Ezért fontos időnként 

szűrésre járni, ami mentes minden kel-
lemetlenségtől – hívta fel a figyelmet 

a szakember, aki szerint a készülék-
től való idegenkedés a régi, gyen-
ge minőségű, besípoló eszközök 
rossz hírének következménye.  
A mai, modern hallókészülékek 
azonban már alig hasonlítanak 
elődeikhez: okosak, egyénre 
szabottak, kényelmesek és 
diszkrétek.

A digitális jelfeldolgozá-
son alapuló hallókészülékek 

folyamatosan értékelik a körülöttünk lévő 
hanghatásokat, így a zavaró zajokat kiszűrik, 
lehalkítják, a beszédet pedig felerősítik. A 
bal és jobb készülék eközben egymáshoz is 
alkalmazkodik: ha bal oldalon elhúz mel-
lettünk egy busz, jobbról pedig egy bará-
tunk beszél hozzánk, a bal oldali szerkezet 
automatikusan lehalkítja a busz hangját. 
De a modern eszközök képesek kiszűrni a 
templomi visszhangot, felhangosítani a ne-
hezen hallható színházi előadást, lehalkítani 
a szél- vagy repülőgépzajt. A régi eszközök-
kel ellentétben az újakon nem kell hangerőt 
állítgatni, hiszen a készülék – felmérve szo-
kásainkat és a környezeti hatásokat – maga 
végzi el a szükséges módosításokat. Sőt, a 
mai hallókészülékek már mobiltelefonnal is 
összeköthetők, ezáltal a telefonálást is meg-
könnyítik. A szakember végül azt tanácsolta, 
ha észrevesszük a halláskárosodást, minél 
hamarabb kezdjünk készüléket használni, 
mert az agy hamar elfelejti a hangokat, ak-
kor pedig már a hallókészülék sem segít.

T. D.

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szerve zünk az Amplifon Hallásközpontokban
IX. kerul̈eti lakosok számára 2016. november 21-től december 9-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

VIII., Üllői út 34.
Bejelentkezés: 06 1 317 09 26

amplifon.hu

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészul̈ék viselők vehetnek részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab
áron maximum 3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza
magával hallókészul̈ékeit, valamint a Hallókészul̈ék Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem
teljesul̈ése esetén az 5 forintos darabár nem érvé nyes. Az ajánlat 2016. november 21-től december 9-ig, de legfeljebb a készlet
erejéig érvényes. Az ak ciós elem csak a hirdetésben szereplő hallásközpontunkban vehető át. A képen látható termék illusztráció.

Amplifon Hallásközpont

VIII., Üllői út 34.
Bejelentkezés: 06 1 317 09 26

amplifon.hu

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM
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egészségnap a lakótelepen 
Nagy érdeklődés mellett zajlott a József Attila-lakótelepi közösségi Házban megtartott egészségnap november 9-én.  
A rendezvény Ferencváros Önkormányzatának „A teljesség felé” idősügyi koncepciója részeként valósult meg.

Szűcs Ágnes idősügyi referens volt a háziasszonya a Toronyház 
utcai eseménynek, mely során a megjelentek átfogó képet kaphattak 
egészségi állapotukról. A vércukorszint-, vérnyomás-, valamint 

koleszterinszint-mérés mellett lehetőség nyílt testtömegindex-
mérésre, íriszdiagnosztikára és melanómaszűrésre is. Újdonság volt 
az emlővizsgálat „breast light” lámpával, továbbá a vérmintavétellel 

történő prosztatarákszűrés.
Ezeken kívül több stand is az érdeklő-

dők rendelkezésére állt: egészséges édes-
ségek kóstolója mellett volt biztosítási 
és mobiltelefon-használati tanácsadás is. 
Megjelent az Öngondoskodás Iskolája, az 
Egészséges Táplálkozásért Egyesület, de 
biogyógytermékek vásárlására is lehetőség 
nyílt. A Doll House Babaház standjánál 
kézműveskedni lehetett, egy kecskeméti 
termelőnek köszönhetően pedig minden-
ki egy finom almát vihetett magával az 
eseményről, mely az egészségtotó nyere-
ménysorsolásával zárult. 

Ferencváros Önkormányzatának célja, 
hogy az Egészségnapok megtartásával a 
kerületben élők tanácsokat kaphassanak 
betegségmegelőzésről, egészséges életvi-
telről, illetve ösztönözzön további szűré-
seken való megjelenésre is. Emellett, ha 
bármilyen problémára fény derül, a szűré-
sen megjelentek arra azonnali segítséget, 
tanácsokat kaphassanak.

(forrás: ferencvaros.hu)

Jelentősen növeli a prosztatarák 
kockázatát a túlsúly
A Semmelweis egyetem Urológiai klinikájának igazgatója szerint az elhízás és a mozgáshiány jelentősen növeli a prosz-
tatarák kialakulásának esélyét, valamint számottevően rontja a már meglévő betegség prognózisát. Nyirády Péter az 
ideális testsúly elérését és a rendszeres testmozgást tartja a megelőzés legfőbb pillérének. 

Hazánkban a prosztatarák a férfiak második leggyakoribb rosszin-
dulatú daganata, évente 4500 új beteget diagnosztizálnak, és minden 
esztendőben csaknem 1500-an vesztik életüket miatta. – A proszta-
tarák elsősorban az 50 év felettieket érinti, ebben a korosztályban 
pedig a magyar férfiak kétharmada elhízott – mondta Nyirády 
Péter hangsúlyozva: a túlsúly nemcsak a prosztata rosszindulatú 
elváltozásában játszik fontos szerepet, hanem a kór kimenetelét és 
a terápia hatékonyságát is jelentősen rontja. Az elhízott prosztata-
rákos férfiak esetében mind a sugárkezelés, mind a műtéti ellátás 
eredményessége rosszabb, mint azoknál a daganatos férfiaknak, 
akiknek testsúlya ideálisnak számít. Emellett súlytöbblet esetén 
a tumor többnyire agresszívabb, és nagyobb a kiújulás esélye is. 
A szakember szerint az elhízott betegek sebészeti szempontból is 
nagyobb kihívást jelentenek, továbbá az operáció utáni sikeres 
rehabilitáció és sebgyógyulás esélye is kisebb náluk.

A testsúly optimalizálásával, valamint a mozgás beiktatásával 
számos urológiai betegség, köztük a prosztatarák kialakulása is 
jelentősen csökkenthető, a már kialakult tünetek enyhíthetők,  

és a betegség kimenetele is egyértelműen javítható. A klinikaigaz-
gató szerint, ha egy prosztatarákos páciens mindössze húsz percet 
kerékpározik naponta, akár 39 százalékkal is mérsékelheti annak 
esélyét, hogy ebben a kórban 
haljon meg, de már azoknak  
a betegeknek is 32 százalékkal 
javulhat az eredményük, akik 
hetente legalább másfél órát 
gyors tempóban sétálnak.

Nyirády Péter szerint az 50 
év felettieknek érdemes éven-
te eljárniuk szűrésre, de ha a  
családban másnál is előfordult 
ez a betegség, akkor már 40 éves 
kor körül célszerű elvégeztet-
ni a mindössze néhány perces 
vizsgálatot.

(forrás: Semmelweis Egyetem)

Csomagolókat, gépke-
zelőket, raktárosokat, 

komissiózókat, targonca-
vezetőket keresünk 2-3 
műszakos munkarendbe 

Budapestre és Pest  
megyei telephelyekre.  

A bejárás ingyenes 
céges busszal Kőbánya-
Kispestről, Határ útról 

megoldott. 

Felvételi interjú: 2016. 
november 30. 10.00 óra. 

Rózsa Műv. Ház, XVIII. 
ker., Városház utca 1–3. 

Érd.: 06/70/342-1653
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egy olvasónk, a Ferencvárosban élő dr. Niklai Zoltán családjogi szakjogász közreműködésével lapunkban mostantól új 
rovatot indítunk, Joga van tudni! címmel. ebben a szélesebb olvasóközönség számára is hasznos, jogi tárgyú és témájú, 
az ügyvéd úr által érthetően megfogalmazott, rövid tájékoztató cikkeket közlünk. kérjük, ha van olyan jogi téma vagy 
terület, amelyről szívesen olvasna, írja meg számunkra a szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Joga van tudni! 
jeligével.

A kiskorú gyermek tartásáról
Az Új Polgári Törvénykönyv, amely 2014. 
március 15-én lépett hatályba, több változást 
is bevezetett a családi jogviszonyok terüle-
tén. Az alkalmazandó új jogszabályokat az 
addigi külön családjogi törvény helyett az 
új törvénykönyv 4. részében (könyvében) 
helyezték el.

A gyermektartásdíjjal kapcsolat-
ban – figyelemmel a jogszabályok 
változására is – az alábbiakat érde-
mes tudni:

Abban az esetben is, ha a gyer-
mek szülei külön élnek, mindkét 
szülőnek gondoskodnia kell a 
gyermekről; az a szülő, akivel a 
gyermek együtt él, őt természet-
ben tartja el, míg a különélő szülő 
a tartást pénzben szolgáltatja. Ezt 
nevezzük gyermektartásdíjnak.

A tartásdíj összegéről, fizetésének 
módjáról a szülők megállapodhat-
nak, megegyezés hiányában bíró-
sághoz fordulhatnak. Fontos, hogy 
a tartásdíjat a kérelem benyújtásá-
tól számított 6 hónapra visszame-
nőlegesen lehet igényelni. A bírósági eljá-
rásban a jogosultnak nem kell bizonyítania, 
hogy a kiskorú gyermek rászorul a tartásra, 
mert ezt a törvény vélelmezi.

A tartásdíj összegének megállapításakor 
a bíróság minden lényeges körülményt fi-
gyelembe vesz. Ilyen például a szülők jö-
vedelme és vagyoni helyzete; a gyermek 
indokolt szükségletei; a – bármelyik – szülő 
háztartásában eltartott más gyermekek szá-
ma; a gyermek esetleges saját jövedelme; a 
gyermekre fordítandó pluszköltségek (pl. 

tartós betegség, hosszan tartó kezelés, sport-, 
kulturális tevékenység folytatása).

A különélő szülőnek a tartásdíjat mindig 
meg kell fizetnie, vagyis arra nem hivatkoz-
hat, hogy nem rendelkezik jövedelemmel, 
nincs megtakarítása, vagy hogy akkor ő 
maga nem tudna megélni. Felelős szülő-

ként ugyanis kötelessége munkát vállalni, 
jövedelmet szerezni, mert a törvény szerint 
kiskorú gyermeke tartását saját tartásának 
rovására is teljesítenie kell! 

Lényeges változás, hogy a tartásdíj ösz-
szegét az eddigi százalékos meghatározás 
helyett a bíróság most már konkrétan (fix 
összeg/hó) határozza meg. Az összeget – 
amely általában a kötelezett személy átlagos 
havi jövedelmének 15–25 százaléka között 
van – egyéb, fentiekben is megjelölt körül-
mények határozzák meg úgy, hogy a bíróság 

rendszerint a per megindítását megelőző 
egy év összes jövedelmét veszi figyelembe.
Új lehetőség a jogosult részére, hogy a 
kötelezett munkáltatója köteles a jogosult 
közvetlen kérésére tájékoztatást adni a köte-
lezett munkabérének és egyéb juttatásainak 
összegéről.

Fontos tudni, hogy a gyermektartásdíj 
összegéről és fizetésének módjáról hozott 
bírósági ítélet előzetesen végrehajtható. 
Tehát, ha a kötelezett fellebbezést nyújt 
be az ítélet ellen, a fellebbezéssel fizetési 
kötelezettségét nem tudja elódázni, ugyanis 
a tartásdíj a fellebbezés elbírálásáig is jár.

Amennyiben a kötelezett a meghozott jog-
erős ítélet alapján sem fizet önként, vele 
szemben úgynevezett végrehajtási eljárást 
lehet indítani, mely során a kötelezett fi-
zetésének (jövedelmének) 50 százaléka 
végrehajtás alá vonható. 

Ha a végrehajtás sem vezetett eredményre, 
a jogosult kérheti a tartásdíj állam általi 
megelőlegezését. Ez az összeg azonban 
nem a bíróság által megítélt tartásdíj teljes 
összege, hanem – általában – kevesebb, 

ugyanis a megelőlegezett gyermektartásdíj 
összege nem haladhatja meg – gyermeken-
ként – az öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének (jelenleg 28 500 Ft) 50 százalékát.

Abban az esetben, ha a tartásra kötelezett 
nem fizet, a jogosultnak lehetősége van a 
rendőrségen tett feljelentéssel büntetőeljá-
rást kezdeményezni tartás elmulasztásának 
vétsége miatt.

Dr. Niklai Zoltán családjogi szakjogász

HASzNoS

100 gyermek karácsonya 2016
A Horizont Szociális Alapítvány negyed százada működik  
Ferencvárosban; 1991-ben a Családsegítő Szolgálat munkatársai 
hozták létre. Szervezetünk most egy jótékonysági akció részeként 
legalább száz ferencvárosi rászoruló gyermek részére kívánja 
szebbé tenni a karácsonyi ünnepeket. 

Jelen akcióhoz elsődlegesen pénzbeli adományokat várunk, amit 
átutalással vagy a házi pénztárba történő befizetéssel lehet meg-
tenni. Terveink szerint a támogatásra szánt összegből elsősorban 
édességeket és játékokat vennénk, melyeket egyénre szabottan 
válogatnánk össze a látókörünkben lévő gyermekek részére. 
Az alapítvány a 100 gyermek karácsonya 2016. elnevezésű 

akcióját a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatóságával (FESZGYI) közösen szervezi és bonyolítja 
le, ami garanciát jelent arra, hogy valóban a legrászorultabbak 
kaphassanak ajándékot.

Az alapítvány számlaszáma: 
CIB Bank 11100104-90004089-10000001

A személyes befizetés módjáról Bosnyák Ilona tud felvilágo-
sítást adni a 218-6175-ös telefonszámon. 

Az akció eredményéről minden támogatónkat tájékoztatni 
fogjuk!

Köszönettel:
Berecz Dénes, a kuratórium elnöke

Gedeon Andor, a FESZGYI igazgatója

jÓTÉkonySágI fElHíváS

jogA vAn TuDnI!
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Program a jövő tudósainak
A Leövey klára Gimnázium zsúfolásig telt előadótermében tartották meg november 16-án a „Meet the scientist”  
programsorozat 2016/2017-es tanévi első rendezvényét. A Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Fulbright egyesü-
let az Amerikai egyesült Államok Nagykövetsége támogatásával 2010-ben elindított programjának célja a műszaki és  
a természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése a magyar középiskolások körében. 

A megjelenteket Sebőkné Orosz 
Katalin, a gimnázium igazgatója 
köszöntötte, majd átadta a szót 
Bácskai Jánosnak. Ferencváros 
polgármestere egykori fizika-ké-
mia szakos tanárként örömmel 
nyitotta meg a tudományos rendez-
vényt, majd köszönetet mondott 
a programsorozat szervezőinek, 
amiért támogatják és figyelemmel 
kísérik a tehetségek útját, tanulmá-
nyait. – Remélhetőleg sok tudós 
és tanárember válik majd belőlük, 
hogy ne ismétlődhessen meg az 
az évekkel ezelőtti sajnálatos eset, 
amikor csupán egyetlen tanuló je-
lentkezett kémiatanár szakra. Mos-
tanra újra egyre többen választják 
a természettudományos képzése-
ket, a különböző médiumok pedig 
egyre nagyobb számban közvetí-
tenek ismeretterjesztő tartalmakat 
– fogalmazott Bácskai János. 

Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgató-
jának rövid köszöntője után a rendezvény díszvendége, Christopher 

Machin, az USA 
kulturális attasé-
ja tartott beszédet. 
Ebben a két ország 
nagy múltú és igen 
gyümölcsöző tudo-
mányos kapcsolatát 
a magyar származá-
sú, Amerikában tevé-
kenykedő Nobel-dí-
jasokkal szemléltette. 

Az esemény fő előadója Nagy Márton, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Atomfizikai Tanszék adjunktusa volt, aki tudományterülete, 
a részecskefizika bemutatása mellett amerikai élményeiről is be-
számolt. Ő maga is Fulbright-ösztöndíjasként jutott el az Egyesült 
Államokba, és bejárása volt a Long Island-i kutatóállomásra, mely a 
világ egyik legnagyobb méretű és teljesítményű részecskegyorsítója. 
A fizikus előadása, illetve az eseményt záró izgalmas és látványos 
kísérletek bemutatója remélhetőleg sok diákot ösztönzött arra, hogy 
a tudományos pálya mellett döntsön, és ezen az úton segítségül hívja 
a Fulbright és egyéb intézmények ösztöndíjai adta lehetőségeket is.

(forrás: ferencvaros.hu)

oKTATÁS

Átadták a Pro Progressio díjakat 
A természettudomány, a műszaki és az infor-
matika területén kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó középiskolákat, középiskolai tanárokat 
díjazott a Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem (BME) Pro Progressio 
Alapítványa, amelynek legfontosabb tevé-
kenysége – a középiskolától kezdve a doktori 
képzésig – az innovatív gondolkodást előse-
gítő tehetséggondozás.

2016-ban – immár nyolcadik alkalommal – 
11 középiskola és 10 középiskolai tanár kapta 
meg a műszaki és természettudományi kép-
zés népszerűsítéséért alapított Pro Progressio 
díjakat.

Az alapítvány kuratóriuma ebben az évben 
is olyan kiemelkedő eredményekkel rendel-

kező 50 év alatti pedagógusokat részesített 
elismerésben, akiknek vannak nemzetközi 
és hazai versenyeken sikert elért tanítványa-
ik, tanulóik jelentős számban érettségiznek 
emelt szinten, vagy hátrányos körülmények 
között oktatva végeznek példamutató okta-
tó-nevelő munkát. Az idei díjazottak közt 
volt Richlich-Horváth Katalin, a Patrone 
Hungariae Katolikus Iskolaközpont mate-
matika-informatika tanára is.

Az elismeréseket Józsa János rektor, 
Pakucs János, az alapítvány kuratóriumának 
elnöke és Sipos Imre köznevelésért felelős 
helyettes államtitkár adta át.

T. D. forrás: Facebook
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Veretlenek az öregfiúk
November első felében véget ért az őszi szezon a labdarúgó-öregfiúk-bajnokság I. osztályában. A tabella élén a Fe-
rencváros áll, bár ha a vesztett pontokat tekintjük, még leszorulhat az első helyről. Ettől függetlenül a zöld-fehérek jól 
teljesítettek, és nem csupán az elmúlt hónapokban, hanem az egész 2016-os esztendőben.

A Ferencváros öregfiúk együttesében számos egykori 
közönségkedvenc játszik hétről hétre. Akik látták a gárda mérkőzé-
seit, bizonyíthatják: noha a gyorsaságuk már nem a régi, futballozni 
még mindig nagyon tudnak. Olyan remek labdarúgók fociznak 
a játék szeretetéért a Fradi-öregfiúkban, mint Lisztes Krisztián, 
Keller József, Szeiler József (a mezőnyben), Lipcsei Péter, Szenes 
Sándor, Balog Zoltán, Dragóner Attila, Szűcs Mihály, Szkukalek 
Igor, Dejan Milovanovic, Szekeres Tamás, Deszatnik Péter, Bubcsó 
Norbert, Holló Richárd, és még lehetne sorolni a neveket. Persze 
az összeállítás gyakran változik, attól függően, hogy munkahelyi 
és egyéb elfoglaltságai miatt ki, mikor ér rá. Néhányszor pályára 

lépett a csapatban Theo Schneider, az FTC utánpótlás szakmai 
igazgatója, egykori Bundesliga-játékos is.

Az őszi idényben valamennyi mérkőzését lejátszotta a Ferencváros, 
és nyolc győzelem mellett háromszor döntetlent ért el. Megverték 
az előző évad bajnokát, az Újpestet, a Honvédot és az MTK-t is. Az 
FTC neve mellett negyvennégy rúgott és tizenhét kapott szerepel.

Tavasszal nagy küzdelem várható a zöld-fehérek, az Újpest és 
a Pestszentimre között az érmes helyezésekért, de valószínűleg 
a Honvéddal is számolni kell. Egy biztos: jó meccseket láthatnak 
majd a szurkolók a Népligetben tavasszal is.

M. S.

Elődöntőbe készülnek a pólósok
Akárcsak a magyar bajnokságban, az Euro-kupában is szépen menetel a Ferencváros vízilabdacsa-
pata. A zöld-fehérek már az elődöntőbe jutásért szállnak vízbe a következő fordulóban.

A Fradi pólósai öt győzelem-
mel jutottak el az Euro-kupa 
legjobb nyolc csapata közé. A 

zöld-fehérekre az elődöntőbe kerülésért horvát el-
lenfél, a Primorje Rijeka vár. A fekete-fehér színeket 
viselő együttes a Bajnokok Ligájában kezdte idei 
nemzetközi szereplését. A fiumeiek a selejtezőcso-
portban a Nagyvárad és a Steaua Bucuresti gárdáját 
győzték le, a spanyol Sabadelltől azonban kikaptak. 
A főtáblára jutásért a magyar bajnoki ezüstérmes 
Egerrel mérkőzött a Primorje, és mindkét össze-
csapáson hatgólos vereséget szenvedett.

Ami Varga Zsolt csapatát illeti, az FTC lapzártáig 
tizenöt meccset játszott a bajnokságban a Magyar 
Kupában és az Euro-kupában, és egyetlen döntetlen 
mellett tizennégyszer győztesen hagyták el a me-
dencét. A zöldek olimpiai és világbajnok játékosa, 
Varga Dániel korábban játszott Rijekában. A rutinos 

pólós úgy véli, bár volt csapata meg-
gyengült, most is erős ellenfél, hiszen 
olyan remek vízilabdázók tempóznak a 
Primorjében, mint a román válogatott 
Cosmin Radu, az ausztrál válogatott 
és a horvát utánpótlás-válogatott Ante 
Vukicevic.

A Ferencvárosra kemény időszak vár, 
hiszen a november 30-i idegenbeli és a 
december 10-i hazai Euro-kupa-meccs 
mellett a Szolnok elleni Magyar Ku-
pa-negyeddöntőben is helyt kell állnia. 
A zöld-fehérek legutóbb a 2010/11-es 
évadban játszottak a nemzetközi poron-
don, akkor a LEN-kupa negyeddöntő-
jében búcsúztak.

(m)

sikeres évzárás
Jól szerepeltek a Ferencváros utánpótláskorú férfi tornászai a 2016-
os év utolsó hazai és külföldi versenyein. Először a Népligetben, 
egy kétnapos viadalon léptek a szerekhez a srácok. A Penta-kupán 
a serdülők és a gyermek haladók versenyeztek, míg a másnapi 
Kalotherm-kupán a gyermek kezdők mutatták be gyakorlataikat. 
Mindkét sporteseményre az egyes korosztályok legjobbjait hívta 
meg az FTC. A zöld-fehérek fiataljai többek között jó néhány érmet 
is szereztek.

A csehországi Liberecben zajlott az Olimpiai reménységek ver-
senye, amelyen idén is helytállt az ifjúsági válogatott, soraiban két 

Fradi-tornásszal. A szerenkénti döntőkben Balázs Krisztián korláton 
és nyújtón győzött, gyűrűn ezüstérmes lett, és Trócsányi Benedekkel 
együtt tagja volt a második helyezett magyar csapatnak.

A tényleges évzárók eredményei közül kiemelkedik, hogy a 
gyermek haladó csb-n a dobogó mindhárom fokára ferencvárosi 
együttesek állhattak fel. Az egyéni összetettben holtversenyben lett 
első Farkasovszki Zala és Varga Botond. A serdülőknél is a Fradi 
nyerte a csapatbajnokságot, egyéniben pedig Michael Denzel Smith 
arany-, Zámbori Zala bronzérmet szerzett.

(m)

A Vác következik a kupában
A Ferencváros NB I/B-s férfikézilabda-csapata a bajnokság mellett a Magyar Kupában is szárnyal. 
A zöld-fehérek immár a legjobb nyolc között vannak, egyedüli alsóbb osztályú együttesként. Céljuk 
a következő fordulóban is a továbbjutás.

A Fradi alaposan megerősödött a 
nyáron, és ennek nem csak a má-
sodosztály Keleti csoportjában 
szereplő csapatok látták a kárát. A 
Magyar Kupában eddig három mér-
kőzést játszott az Adorján Gábor 
edzette gárda, és minden ellenfele 
fejet hajtott előtte. Az első körben 
az NB I/B Nyugati csoportját azóta 
is 100 százalékos teljesítménnyel 
vezető Dabast verte meg az FTC 
a Népligetben 29-25-re, majd az 
ugyancsak a Nyugaton vitézkedő, 
dobogós helyen álló ETO-SZESE 
Győrt ütötték ki a ferencvárosiak 

32-21-re. A harmadik fordulóban az 
élvonalbeli, több válogatott játékost 
felvonultató Budakalász látogatott a 
legendás faházba, és jórészt az első 
félidei remeklésnek köszönhetően 
29-28-ra nyert a Fradi.

A kupában a két legjobb magyar 
együttes, a Veszprém és a Szeged 
kiemelt, ők csak a négyes döntőben 
kapcsolódnak be a sorozatba. Egy-
előre nyolc csapat hajt azért, hogy 
csatlakozzanak hozzájuk, köztük a 
Ferencváros. A sorsoláson az NB 
I-es tabella alsó harmadában tanyázó 
Váci KSE-t kapták a zöld-fehérek. 

A Duna-partiak eddig csak egyszer 
léptek pályára az MK-ban, és ma-
gabiztosan győztek a szintén első 
osztályú Gyöngyös ellen.

A rivális váciaknál kitűnő magyar 
kézilabdázók mellett több légiós 
szerepel, többek között válogatott és 
BL-t megjárt játékosok is. A 2017. 
február 4-én, a Népligetben sorra 
kerülő mérkőzésen nagy csata vár 
a Fradira, és ha sikerrel veszi ezt az 
akadályt is, már csak egyetlen lépés-
re van a hőn áhított négyes döntőtől.

(ms)

segítsünk a rászorulóknak!
Két évvel ezelőtt kötött stratégiai megállapodást a Ferencvá-
rosi TC és az Ökumenikus Segélyszervezet. A nélkülözőknek, 
rászorulóknak segítséget nyújtó karitatív szervezet céljai 
megvalósítása érdekében már kétszer rendezett ruha- és 
játékgyűjtést az FTC. A klub a 2016-os esztendőben is arra 
kéri sportolóit, szurkolóit, szimpatizánsait, hogy támogassák 
a bajbajutottakat.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a Ferencváros Népligeti Sport-
centrumában állították fel azt a konténert, amelyben elhelyezhetik 
adományaikat azok, akik segíteni szeretnének nehéz sorsú ember-
társaiknak. A zöld-fehér klub erkölcsi kötelességének érzi, hogy 
gondoljon azokra, akik nélkülöznek és ruhákra sem telik nekik. 
A 2015-ös gyűjtés során több mint egy tonna adományt hoztak  
a sportolók és a drukkerek a Népligetbe, amivel több száz embert 
támogattak.

Az összegyűlt ruhákat, játékokat az Ökumenikus Segélyszer-
vezet (ÖS) juttatja el a rászorulóknak. Annak érdekében, hogy 
valóban segítség legyen az adakozás, az ÖS arra kér mindenkit:  
jó minőségű holmikat hozzon a Népligetbe. Olyan ruhákat, játékokat 
várnak tehát, amelyeket mi magunk is szívesen kapnánk másoktól, 
mert csak így jelenthetnek ezek a tárgyak tényleges előrelépést  
a nehéz helyzetben élőknek.

Fradisták, ferencvárosiak! Mutassuk meg 2016-ban is, hogyan 
dobog a zöld-fehér szív! A Népligeti Sportcentrumban november 15. 
óta minden hétköznap 14 és 18 óra között várják az adományokat, 
egészen december 6-áig.
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az utolsó Márton-nap 
a Márton utcában
A gazdasági év végén, Márton-napon kóstolták meg az újbort, a paraszti 
életben pedig ekkor kezdődött a téli pihenés időszaka, amikor a cselédek 
megkapták évi járandósságukat, köztük egy libát. Ennek a néphagyo-
mánynak állított emléket a Márton utcai Deák Szikvízüzem, amely utolsó 
alkalommal tartotta meg Márton-napi összejövetelét, mivel az épület 
rossz műszaki állapota miatt költözni kényszerül.

A Ferencvárosi Herz Férfikar bordalai után a szikvízüzem vezetője, Deák Lász-
ló könnyes szemekkel búcsúzott a családi vállalkozásnak otthont adó épülettől, 
ugyanis a romos, 150 éves házból egy kőbányai telephelyre költöznek. Mivel az 
üzemet tulajdonló család ezer szállal kötődik a IX. kerülethez, Deák úr biztosította 
a jelenlévőket, hogy a szikvízüzem szíve mindig is ferencvárosi marad, a néhány 
kilométeres távolság pedig nem jelent majd akadályt a további együttműködésre.

A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Gönczi Ambrus ezután elme-
sélte a Márton és a környékbeli utcák neveinek történetét. Az 1800-as évek első 
felében a Márton utca helyén legelők, szőlőültetvények terültek el, ahol Szvetenay 
Márton nyitrai születésű ügyvéd számos ingatlant vásárolt. Az 1837-es kemény tél 
idején 30 családnak biztosított ingyen szállást, majd a 1838-as pesti árvízkor ren-
geteg tönkrement famíliát támogatott anyagilag. Az ingatlanbefektető több telket 
adományozott a fővárosnak azzal a feltétellel, hogy két utcát róla nevezzenek el. 
Így lett az egyik a Márton utca, a másik – később Lenhossékra átkeresztelt – pedig  
a Szvetenay utca. Az üzem udvarában ma is látható egy több mint 150 éves szőlőtőke, 
ami ékes bizonyítéka annak, hogy Ferencváros ezen része egykor valóban szőlő- és 
bortermelő vidék volt.

Bereczky Zoltán református lelkész is nehéz szívvel búcsúzott a szikvízüzemtől, 
majd megemlékezett Szent Mártonról, aki mikor püspökké akarták választani, a libák 
közé bújt, hogy ne találják meg, ám a szárnyasok hangos gágogásukkal elárulták 
rejtekhelyét. A legenda szerint a püspök még dicső és bátor katonaként a köpenyét 
kettészakította, hogy egy didergő koldust megmentsen a fagyhaláltól. A lelkész ezt 
a képet adta útravalónak a résztvevők számára, és arra kérte őket, mindig vegyék 
észre a környezetükben élő, segítségre szoruló embereket. Végül a Pampuska étterem 
közreműködésével libazsíros, libamájas szendviccsel, újborral és szódával kínálták 
a vendégeket, köztük Vas Imre parlamenti képviselőt, Bácskai János polgármestert 
és Illyés Miklós önkormányzati képviselőt.

T. D.

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő 
megfejtőink között Ferencváros-
ajándékcsomagot sorsolunk ki.

1. Milyen célt szolgáltak eredetileg a Mária 
Valéria-telep később lakóházakká átalakított 
épületei?

A) Befogadótábor a II. világháború ma-
gyar nemzetiségű menekültjei számára
B) Barakk-kórházak az I. világháború 
alatt
C) 19. század végén épült honvédségi 
kaszárnya

2. Az Iparművészeti Múzeum átadásakor a 
korabeli sajtó élesen bírálta Lechner Ödönt 
és művét. Mi volt az építész reakciója?

A) Kimeszeltette a belső falakat, melyek 
eredetileg virágornamentikával voltak 
díszítve
B) Még feltűnőbbé tette az épületet: ekkor 
fedték le a tetőt Zsolnay-kerámiával 
C) Visszautasította a bírálatokat, a múze-
um – a kupolát leszámítva – ma is eredeti 
állapotában látható 

3. A legrégebbi, 1844-ben készült felvétel 
(dagerrotípia) Pestről a IX. kerület egy részét 
is mutatja. Melyik lehet ez?

A) Fővám tér
B) Kálvin tér
C) Bakáts tér

4. 1970-ben szüntették meg a Boráros térről 
induló 22-es villamosjáratot, melynek a má-
sik végállomása is a kerületben volt. De hol?

A) A Ferencvárosi pályaudvarnál
B) A Nagyvásártelepen
C) A Népligetnél

5. Ki az alkotója a Bakáts téri 1956-os em-
lékműnek?

A) Czinder Antal
B) Oláh Szilveszter
C) Jovánovics György

6. Ki a Földváry utca névadója?

A) Földváry Elemér, Pest vármegye tör-
vényhatósági tagja
B) Földváry Sándor honvéd ezredes, aki az 
1848-as szabadságharcban a „hősök hőse” 
jelzőt érdemelte ki
C) A földbirtokos Földváry János, akinek 
malma működött az utcában

Előző lapszámunk nyertese: Paczuk László. 
Gratulálunk! Jutalma átvételével kapcsolatban 
e-mailben értesítjük. A helyes megfejtés: 1 – C, 
2 – A, 3 – C, 4 – B, 5 – A, 6 – B.
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra!
Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javaslataikat programjainkkal kapcsolatosan az idosugy@ferencvaros.hu e-mail 

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

Mindentudás  
Akadémiája

Szeminárium az iszlám 
országokról: Pakisztán
November 24. (csütörtök) 15.30
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)

Helytörténeti szeminárium: Ferenc-
város az élelmiszeripar fellegvára
November 29. (kedd) 14.00
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Erkel utca 15.)

Mindennapi függőségeink:  
dr. Zacher Gábor előadása
December 5. (hétfő) 16.00
Ádám Jenő Zeneiskola 
(Köztelek utca 8.)

Komolyzenei koncert
Az Erdődy Kamarazenekar 
adventi hagversenye
November 28. (hétfő) 14.30
Dési MH (Toronyház utca 17/B)

Cukorbetegklub
November 29. (kedd) 14.00
FESZ Oktatóterem 
(Dandár utca 28.)

Természetjárás
Meglátjuk-e a Csúcs-hegyen 
az erdei Mikulást?
December 3. (szombat) 8.50
Találkozó a Szentlélek téren, 
a 137-es busz megállójában.
A helyszínre való utazás tömegköz-
lekedéssel történik, saját költségen!

Nordic walking 
haladó csoport

Téli egészségmegőrző séta
December 6. (kedd) 10.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. 
földszintjén

Nordic walking kezdő 
csoport 

Margitszigeti séta
December 7. (szerda) 10.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. 
földszintjén

Belső értékeink 
nyomában

Önismeret, személyiségfejlesztés
December 6. (kedd) 14.00
Dési MH (Toronyház utca 17/B)

Vidám adventi 
táncdaldélután

Endrődi Évával és Solymos Tónival
December 7. (szerda) 15.00 
József Attila-lakótelepi Közösségi 
Ház (Toronyház utca 3/B)

Sakk-klub
November 29., december 6. 
(kedd) 10.00 
FMK (Haller utca 27.)

Német társalgási klub
November 29., december 6. 
(kedd) 10.30 
FMK (Haller utca 27.)

Festőklub
November 29., 
december 6. (kedd) 13.00 
Szerető Kezek Idősek Klubja 
(Friss utca 5.)

Gyógytorna 
November 23., 30., december 7. 
(szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház utca 17/B)
FMK (Haller utca 27.)

Táncklub
Én táncolnék veled… 
November 23., 30., december 7. 
(szerda) 14.00 
FMK (Haller utca 27.)

3-1-2 meridiántorna
November 23., 30., december 7. 
(szerda) 15.30 
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energia-
jóga időseknek 

November 24., december 1. 
(csütörtök) 10.00 
József Attila-lakótelepi Közösségi 
Ház (Toronyház utca 3/B)

Vízitorna
November 25., december 2. 
(péntek) 16.00 
Molnár Ferenc Általános Iskola 
uszodája (Mester utca 19.)
Weöres Sándor Iskola uszodája 
(Lobogó utca 1.)

Számítógép- és 
mobiltelefon-használati 
tanácsadás

Ingyenes internetezési lehetőség, 
tanácsadás diákok közreműködé-
sével
November 28., december 5.  
(hétfő) 14.30–15.30 
Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola és Gimnázium (Lónyay utca 
4/C–8.)
November 29., december 6. 
(kedd) 15.00–16.00
Telepy Károly Általános Iskola és 
Gimnázium (Telepy utca 17.)
November 24., december 1.  
(csütörtök) 15.30–16.30 
Weöres Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium (Toronyház utca 21.)

A kezdő, középhaladó és 
haladó angolnyelv-tanfolyam, 
a kezdő németnyelv-tanfolyam, 
a chikungtanfolyam, a kezdő 
és haladó számítógép-kezelői 
tanfolyamok, illetve az Erics-
son haladó internetfelhasználói 
tanfolyama a regisztrált részt-
vevők számára a meghirdetett 
időpontokban és helyszíneken 
kerülnek megtartásra.

idősügyi programajánló 

kiemelt rendezvények
• Szeretettel várjuk a komolyzene rajongóit az Erdődy Kamarazene-

kar november 28-i koncertjére. Az előadáson Rossini, Mendelssohn 
és Orbán György dallamai csendülnek fel a Dési Művelődési 
Házban.

• Dr. Zacher Gábor, a közismert és népszerű orvos, a Honvéd Kórház 
Sürgősségi Osztályának vezetője a tőle megszokott humorral be-
szél majd december 5-én a Mindentudás Akadémiájának előadásán 
mindennapi függőségeinkről, az éjszakai ügyeletekről, valamint 
arról, hogy miért jó futni, de szó esik egy tükörről, Ronaldo bi-
ciklicseléről, az Isaura TV-ről és a mogyorós csokiról is.

• A könnyebb műfaj kedvelőit invitáljuk december 7-én vidám 
adventi táncdaldélutánunkra, ahol Endrődi Évával és Solymos 
Tónival dúdolhatják együtt az örökzöld dallamokat a közelgő 
karácsony jegyében.

• Előzetes: december 14-én 
15 órai kezdettel a Turay 
Ida Színház „Égben maradt 
repülő” című darabjával 
várjuk a kerületi időseket 
az FMK-ba. Az előadásra 
a belépés ingyenes, azon-
ban előzetes regisztrá-
ció szükséges, melyet az 
idosugy@ferencvaros.hu 
címen, vagy az FMK recep-
cióján tehetnek meg sze-
mélyesen, vagy telefonon 
(216-1300).



Ferencváros14 színHáz

a pinceszínház decemberi műsora

1., csütörtök 19.00 „Versek szódával 1956” sorozat – vendég: Buda  
   Ferenc Kossuth-díjas költő INGYENES – regisztrá- 
   ció szükséges: erika.szegedi@pinceszinhaz.hu
4., vasárnap 11.00 Michael Ende: A pokoli puncs-pancs – NYILVÁNOS 
   FŐPRÓBA 
  15.00 Michael Ende: A pokoli puncs-pancs – BEMUTATÓ
6., kedd   19.00 Yasmina Resa: Művészet – Csoportos igény esetén 
   drámafoglalkozással
7., szerda 18.30 Dixie kings of Hungary – Dixieland-klub
8., csütörtök 19.00 Yasmina Resa: Művészet – Csoportos igény esetén 
   drámafoglalkozással
11., vasárnap 19.00 Hamlet – Csoportos igény esetén 
   drámafoglalkozással
12., hétfő 19.00 Székely Csaba: Bányavirág
13., kedd  18.00 Magyar Napló – Széphalom-est
14., szerda 18.30 Dixie kings of Hungary – Dixieland-klub
15., csütörtök 19.00 Tasnádi István: Finito
16., péntek 19.00 George Simenon–Vörös Róbert: Fej nélküli 
   holttest – Maigret különös esete
18., vasárnap 19.00 Herczeg Ferenc: Kék róka
20., kedd  19.00 Molière: Tartuffe – Csoportos igény esetén 
   drámafoglalkozással
21., szerda 18.30 Dixie kings of Hungary – Dixieland-klub
27., kedd  11.00 Michael Ende: A pokoli puncs-pancs 
  15.00 Michael Ende: A pokoli puncs-pancs

Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával 20 százalékos kedvez-
ményt kapnak a jegyek árából, a 60 év feletti kerületiek pedig további 10 
százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá a belépőkhöz.

a pokoli 
puncs-pancs
Zenés varázsjátékot állítanak színpadra december-
ben a Pinceszínházban. A szilveszter éjszakáján  
játszódó, lidércesen pörgő történet percről percre 
követi végig egy szörnyű varázsló, dr. Lidérczy Bel-
zebub és nénikéje, Vám Piri fondorlatait. Éjfélig 
– hét óra alatt – ezer csapást akarnak az emberiség-
re zúdítani. Persze ehhez az Állatok Nagytanácsá-
nak is lesz egy-két szava: Krakél Karesz (varjú) 
és Miaurcella di Mauro (macska) titkos ügynököt 
küldik a gonosztettek megakadályozására. 

Michael Ende meséje egyszerre fordulatos kaland-
sorozat, versenyfutás az idővel, ugyanakkor lírai 
szépségű történet a felelősségről, a bátorságról és  
a barátságról (ami egy macska és egy varjú esetében 
különösen ritka. De azért lehetséges). 
A darabot Felhőfi-Kiss László rendezte. 
Bemutató: 2016. december 4. 15.00

részegek a nemzetiben
Furcsa társaság verődik össze a Nemzeti Színház novemberi 
premierjén: modell, bankár, menedzser, prostituált, feszti-
váligazgató, építőipari alkalmazott. Istenről, szeretetről, 
szabadságról, önmaguk kereséséről beszélnek. Néhány, 
részegségében őszinte figura, akadozó nyelvvel az élet nagy 
kérdéseire próbál választ találni. A sors különös játékot 
űz velük, és ők is különös játékot űznek egymással. Ivan 
Viripajev Részegek című darabját Viktor Rizsakov, a Nemzeti 
Színházban is nagy sikerrel futó, POSZT-fődíjas Fodrásznő 
rendezője viszi színre.

Az orosz „új dráma” mozgalom tagja, Viripajev szerint 
az emberek azért mennek színházba és moziba, hogy átél-
jenek egy konfliktust, hogy megtisztuljanak. Fontos, hogy 
rátaláljanak valami titkosra a maguk belső világában,  
és megszabaduljanak negatív érzelmeiktől. Rizsakov pedig 
minden rendezésében azt kutatja, miként érheti el, hogy 
a közönség ne csupán „kukucskáló”, hanem a történetek 
résztvevője legyen; hogy a színház „belül”, a néző fejében, 
szívében játszódjon le.
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a verselés világméretű győzelmeket arat
„A költészet korunk legsikeresebb művészeti műfaja” – állítja Szálin-
ger Balázs. A megdöbbentő kijelentés a József Attila Irodalmi Szalon 
legutóbbi találkozóján hangzott el a poéta szájából, aki szerint, ha a 
popzene dalszövegeit nem rostáljuk ki a költészet terebélyes zsákjából, 
a tétel igaz.

A vendég 2012-ben megjelent Köztársa-
ság című könyve után hároméves alkotói 
csend következett. Ezalatt a színház felé 
fordult: mesedarabokat dolgozott át színpa-
di előadássá, a közönség e mellett a Hévíz 
című irodalmi folyóirat főszerkesztőjeként 
is ismerheti (Cserna-Szabó András mellett). 
– Az elmúlt években a színház rabja lettem. 
Szerettem ugyan meséket dramatizálni, de 
az újságszerkesztés mellett elrabolta az 
időm az írástól. A körülöttem lévők kezd-
ték elfelejteni, hogy költő vagyok, és csak 
szerkesztőként tekintettek rám. Ezt nehezen 
éltem meg – indokolta, hogy miért hagyott 
fel színházi munkáival. 

A József Attila-díjas költő előadta a frissen 
megjelent 360 fok című kötetéből a 360 fok 
című versét, melynek kapcsán elmondta, 
azért választotta ezt címadónak, mert az 

óra számlapja mentén körbetekin-
tő, tájleíró költemény teljesen kilóg  
a kötet többi verse közül. 

Elmondta, sosem érezte magáénak 
a ma divatos kesergő, meg nem ér-
tett költői attitűdöt, amely a múlt nagyságát 
kéri számon a 21. századon. Szerinte ugyan-
is a költészet világméretű győzelmeket arat  
jelenkorban is. Ennek megítélése attól függ, 
hogy mit nevezünk költészetnek: az élhetet-
len elitértelmiség játékát, vagy egy olyan 
szövegterméket, amely a hagyományos-
tól eltérő formákban is megnyilvánulhat? 
Szerinte az összes zenei műfajban költészet 
nyilvánul meg dalszövegek formájában; még 
Kis Grófo is költészeti szövegalkotási tech-
nikát használ.
– Tandori Dezsőhöz viszonyítva csak mi-
nőségi különbséget látok – jelentette ki  

Szálinger Balázs, aki úgy véli, a próza-
irodalom ezzel szemben sehol nem kap 
ekkora közönséget. Arra a kérdésre, hogy  
honnantól számít valaki költőnek, elmondta: 
a költészet minősége nem mérhető olyan 
pontosan, mint Hosszú Katinka szintideje;  
ez szubjektív, ízlésbeli kérdés. Arról is  
beszélt, az írók, költők legnagyobb kihí-
vása, hogy miként vonuljanak ki a hétköz-
napi életből alkotni. Fiatal korához képest 
úgy érzi, sokat változott a világ, az írók 
szocilaizációja ma már nem kocsmákban, 
hanem a Facebookon zajlik. 

T. D.

kuLtúra

FERENCVÁROSI ADVENT
Ünnepélyes gyertyagyújtás advent
minden vasárnapján
Helyszínek:
15.30 József Attila-lakótelep
(Valéria tér, Tinódi pékség terasz)
16.30 Bakáts tér
Közreműködnek ferencvárosi óvodák és iskolák
17.00 Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)
November 27-én: Batyu színház – Az ezüsterdő 
lakói
December 11-én: Eperjes Károly – Az igazat 
mondd, ne csak a valódit!
December 18-án: Adventi koncert a Failoni 
kamarazenekarral

KOCKABARÁTOK kiállítás
Saját LEGO®-gyűjteményekből és egyéni 
alkotásokból. Kiállítás, LEGO®- és LEGO® 
DUPLO®-játszóházak, aktivitások, kvízjáték 
és LEGO®-börze
November 25–27.
Nyitva tartás: péntek, szombat 9.00–18.00, 
vasárnap 9.00–17.00
Diákjegy: 300 Ft; felnőttjegy: 500 Ft; csopor-
toknak: 300 Ft/fő (minimum 10 fő)

Höcögő táncház
Magyar táncház gyerekeknek és családok-
nak kézműves foglalkozással, kéthetente élő 
zenével
Közreműködnek: Olasz György és barátai
Csütörtökönként 17.00
Belépő: 300 Ft

AIDS-ellenes Küzdelem Világnapja
Előadások, tanácsadások, workshopok, 
kreatívműhely, ingyenes anonim szűrés
December 1. 10.00
Ferencváros Önkormányzatának ingyenes 
rendezvénye a ferencvárosi ifjúságnak

Ferencvárosi Cimborák
Cimbora Játszóház verssel, dallal
December 3. 10.00–13.00
11.00 Legyél a Cimborám, Mikulás!
Hozz a Mikulásnak egy rajzot ajándékba! 
Te sem maradsz ajándék nélkül!
Mikulás-várás és köszöntés a Cimbora Trióval, 
versekkel, dalokkal és ünnepi játékokkal
10.00–13.00 Télköszöntő Cimbora Játszóház
Hóemberkrikett, medvedöntögető, állatos 
dominó, erdei állatos kirakó, hóemberépítő
A kézműves programon karácsonyi ajándékot 
és karácsonyi díszeket készítünk.
A belépés díjtalan!

Gyertagyújtás a József Attila 
Emlékhelyen

József Attila halálának 
79. évfordulója alkalmából
December 3. 17.00
Helyszín: József Attila Emlékhely (Gát u. 3.)

FMK Gyermekszínház
MOSOLYGÓ ALMA BÉRLET
December 6. 10.00
Az igazi Mikulás
Zenés bábelőadás az Ametist Bábszínház 
előadásában

CSENGŐ BARACK BÉRLET
December 7. 10.00
Télapó karácsonyi rénszarvasa
Karácsonyi zenés mesejáték a Fogi Színház 
előadásában. A szóló jegy ára: 800 Ft
Jegyigényüket a 06/20/498-0046-os telefonszá-
mon vagy a kiss.agnes@fmkportal.hu e-mail 
címen jelezhetik.

József Attila Irodalmi Szalon
December 8. 18.00
Világító testek 
Beszélgetés Erdős Virág 
József Attila-díjas költővel
Helyszín: József Attila Emlékhely 
(Gát u. 3.) A belépés díjtalan!

Rembrandt-kör
Festőiskola kezdőknek és haladóknak 
– ismerkedés a festészeti ágakkal
Hétfőnként 18.00
Részvételi díj: 2700 Ft/alkalom, 
9400 Ft/havi bérlet

Kaya Kalp jóga
Péntek 18.30
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom. 
3200 Ft/4 alkalmas bérlet
Oktató: Szilágyi Gézáné Ani jógaoktató
Elérhetőség: 06/30/324-0795

Zumbafitnesz
Kedd 19.30
Részvételi díj: 1350 Ft/alkalom
Oktató: Mikolecz Brigitta ZIN
Elérhetőség: 06/30/483-9112

a ferencvárosi művelődési központ ajánlója:
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VETíTéSSOROZAT 1956 JEGyéBEN 
A Ráday Soho Kulturális Egyesület 
programsorozata a Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjteményben

kuLtúra

Családban maradt költészet
Mezey Katalin Kossuth-díjas író-költőt, a Széphalom Könyvműhely Kiadó vezetőjét látta vendégül legutóbb a Szó és 
ember irodalmi beszélgetéssorozat. Frissen megjelent kötetét, az Ajánlott énekeket mutatta be közönségének, amely 
1960-tól napjainkig fogja össze a költő munkásságát.

„A teljesség felé” idősügyi koncepció részeként zajló beszélgetés-
sorozat egyik állandó kérdezője, Mezey Katalin most interjúalany-
ként mutatkozott be a ferencvárosi közönségnek. Irodalmi karri-
erje nehezen indult, szülei is igyekeztek lebeszélni őt róla, hiszen  
az ‘50-es években sok olyan írót és költőt tüntettek el a közéletből, 
akik a hatalom útjában álltak. Bátyja neutronfizikus lett, ő pedig – 
bár vegyészmérnöknek szánták – a bölcsészpályát választotta. Me-
zey Katalin 25 éve vezeti a Széphalom Könyvműhely Kiadót, amit  
a szépirodalom kontroll nélküli gondozásának igénye hívott életre. 

Idén nyáron hunyt el Katalin férje, Oláh János József Attila-díjas 
író, költő, aki a család összetartó ereje, erős bástyája volt; mind-
annyian megszenvedik hiányát. Gyermekeik, Katalin és Mátyás 
képzőművészek, az írói nevet használó Lackfi János pedig a szülői 
hivatás követője. – Talán kevesen tudják, de Lackfi János nem csak  
a rímfaragáshoz ért: diákként gyönyörűen rajzolt, míves tenor hangja 
miatt pedig énektanára meg volt győződve arról, hogy híres énekes 
lesz belőle  – mesélte büszkén az édesanya, aki fia különös névvá-
lasztásának okát is elárulta. Mivel apja nevén nem akart publikálni, 
sokáig keresgélt a megfelelő vezetéknevek között. Öccse éppen a 
Toldit olvasta, ezért Lackfi Nádor nevét ajánlotta testvérének. Mezey 
Katalin ezután több verset is előadott új kötetéből, köztük az Erőss 
Zsolt hegymászóról szóló Ami felvitte a hegyre és a nagymamáról 
megemlékező Túl sok a lyukas zokni című költeményeket.    T. D.

November 24-én 17 órától:
Parancsolatlan tiszta szívvel
Vendégünk a film alkotója, Feledy Péter 
szerkesztő-riporter

November 26-án 10 órától: 
Végjáték az Akadémia utcában 
(az MDP végnapjai); 
Lángoló, tűzszínű – Feledy Péter 
filmjei

December 1-jén 17 órától: Válogatás 
az 56-os Intézet filmjeiből
Vendégünk dr. Sárközy Réka, az 56-os 
Intézet munkatársa

December 3-án 10 órától: Válogatás 
az 56-os Intézet filmjeiből (ism.)

December 8-án 17 órától: Bolygótűz, 
fekete-fehér jugoszláv–magyar film, 
2006; 
Töredék 56, dokumentumfilm, 2003,
Vendégeink a filmek rendezői: Vicsek 
Károly és Siflis Zoltán

December 10-én 10 órától: Bolygótűz, 
Töredék 56 (ism.)

December 16-án 17 órától: Óráról 
órára ‘56- archív valóságfilm, Molnár 
Csaba dokumentumfilmje néhány rövid 
narrációtól és kísérőzenétől eltekintve, 
kizárólag a szabadságharc ideje alatt 
létrejött képekből és hangokból áll. 
Vendégünk Molnár Csaba rendező

A rendezvények ingyenesek, ám a kor-
látozott férőhely miatt az egyes progra-
mokra előzetes bejelentkezés szükséges. 
Regisztráció: ferencvarosigyujtemeny@
gmail.com vagy a 218-74-20-as telefon-
számon 
Cím: 1092 Bp., Ráday utca 18. (bejárat 
az Erkel utca felől)

A programot az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójára létre-
hozott Emlékbizottság támogatja.

ígérgetések kertje

Olajos György Munkácsy-díjas képzőmű-
vész alkotásaiból nyílt tárlat a Pincegaléri-
ában. A kiállítást megnyitó Hemrik László 
művészeti író Olajos Györgyöt mindenütt 
jelen lévő művésznek nevezte, aki állandóan 
úton van, és magas fordulatszámon pörög. 
– Munkáinak elevensége, mozgalmassága, 
mindent kitölteni igyekvése megtestesíti a 
„mindenütt ott lenni” szándékát. Az idő ráfe-
szül képeire, képmintái elfoglalni próbálják 
a teret, de az egyes motívumok belerágják 
magukat az időbe is. Olajosnak így nincs 
szüksége a nyugati festészet centrális pers-
pektívának időbeliséget ábrázolni igyekvő 
„trükkjeire”. Markáns kontúrvonalak és egy-
nemű háttérszínek jellemzik az alkotásokat, 
melyekben alighanem a létezésnek keretet 
adó transzcendens ölt testet – fogalmazott 
Hemrik László.

A tárlat december 2-éig tekinthető meg a 
Mester u. 5. szám alatt.
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tökhintót faragtak az ovisok
Az ősz beköszöntével egyre rövidebbek a nappalok, így egyre 
korábban kell lámpást gyújtani. A gazdaságokban ekkorra érik be 
a tök, ami – régi szokás szerint – jó alkalmat ad arra, hogy belsejét 
kivájva lámpást készítsenek belőle. A gyermekek számára hatalmas 
élmény, amikor közösen készítik el a töklámpásokat.

Idén a Kicsi Bocs Óvoda nyolc csoportja között versenyt hirdet-
tünk, melynek témáját egy gyermekekhez közelálló mesei elem 
adta: tökhintót kellett faragni. A feladatra a legmegfelelőbb alkalmat 
elsősorban a családi kézműves délutánok adták, ahol a kicsik és 
szüleik közösen, nagy lelkesedéssel vájtak, faragtak, díszítettek.

Végül eljött a nagy nap, amikor az elkészült gyönyörű alkotások 
felsorakoztak lépcsőházunkban. Voltak természetes anyagból készül-
tek, voltak aranyozottak, és voltak lovakkal ellátottak is. Látványuk 
mellett a fényük és illatuk is elkápráztatta az arra járókat.

Arról, hogy melyik csoport készítette el a legszebb tökhintót,  
egy külsős zsűri döntött. Tagjai: Gyurákovics Andrea önkormányzati 
képviselő, Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 

vezetője és Helyes István, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnázium tanára volt.

Azonban, akárki is nyert, végül mégis mindannyian nyertesei 
voltunk a látványnak, és nem utolsósorban az alkotás örömének!

Nagyné Dobó Erika óvodavezető

a gregersen art point decemberi ingyenes programjai
Gregersen Gudbrand a mai Oslo köze-
lében született 1824-ben, ácsmestersé-
get és hídépítést tanult, majd 1847-ben 
Magyarországra érkezett. Részt vett 
vasútvonalak és vasúti hidak építésé-
ben, 1865-től már önálló építési vállal-
kozóként telepedett le Pesten. Számos 
jelentős középület kivitelezése fűző-
dik részben vagy egészben nevéhez 
(a Népszínház, a Keleti pályaudvar,  
a Szépművészeti Múzeum). A század-
fordulóra ferencvárosi székhelyű, csa-
ládi vállalata az egyik legjelentősebb 
volt hazánkban. A norvég–magyar 
kapcsolatok megteremtésében is fon-

tos szerepet játszott, legfiatalabb fia 1905 
és 1942 között az első norvég konzulként 
is tevékenykedett Lónyay utca 29. szám 
alatti ingatlanán.

A Gregersen Gudbrand életéről szóló 
retrospektív kiállítás december 1-jétől egy 
hónapon keresztül tekinthető meg ingye-
nesen a Gregersen Art Pointban (Lónyay 
utca 31.).

December 16-án Filmklubot szervezünk, 
ahol az Oslo, augusztus című 2011-ben 
készült színes, feliratos, norvég filmet te-
kinthetik meg ingyenesen az érdeklődők. 
Rendezte: Joachim Trier.

Elfogták a verekedőket
Két férfi – előzetes szóváltást követően – összeverekedett novem-
ber 12-én délután a Boráros téren. A kölcsönös bántalmazásnak 
a kiérkező rendőrök vetettek véget. A ferencvárosi rendőrkapi-
tányság M. Tibor 42 éves és V. Tibor 39 éves budapesti lakos 
ellen – szabadlábon hagyása mellett – súlyos testi sértés bűntett 
kísérlete miatt indított eljárást. Az ügyben a rendőrség munkáját, 
illetve az elkövetők gyors elfogását nagyban segítette a közterü-
leten felszerelt számos térfigyelő kamera.

Őrizetben a szeméremsértő
Egy 22 éves budapesti férfi november 16-án délután odalépett  
a 4-es villamoson utazó gyermekkorú sértetthez, majd kezét  
a belső combjára tette és simogatni kezdte. A kisfiú édesanyja 
számon kérte A. Krisztiánt, aki sietve leszállt a szerelvényről.  
A jármű utasai értesítették a rendőrséget, az anyuka és egy másik 
utas pedig követni kezdte a férfit, akit a Ráday utcában a járőrök 
kiérkezéséig visszatartottak. A. Krisztiánt előállították a IX. ke-
rületi rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 
Ellene – őrizetbe vétele mellett – szeméremsértés vétség miatt 
indítottak eljárást, valamint kezdeményezték előzetes letartózta-
tásának indítványozását.

Migránsokat állítottak elő
Lakossági bejelentésre 57 migránssal szemben intézkedtek a 
rendőrök november 13-án este. Az egyenruhások a Ferencvárosi 
pályaudvaron a vasúti szerelvények átvizsgálása során 45 afgán 
állampolgárt, köztük több kiskorút találtak. A Soroksári–Illa-
tos út kereszteződésében pedig további 12, magát szintén afgán  
állampolgárnak valló emberrel – köztük ugyancsak több kiskorúval 
– szemben intézkedtek. Az illegális bevándorlóknak semmilyen 
érvényes okmányuk nem volt, ezért előállították őket a Repülőtéri 
Rendőr Igazgatóságra.

Lakat alatt a bolti szarka
Sz. Csaba öt tonhalkonzervet tett a táskájába, majd fizetés nélkül 
akart távozni egy ferencvárosi élelmiszerüzletből november 13-
án. A biztonsági szolgálat munkatársai észrevették a lopást, és  
a rendőrök kiérkezéséig a helyszínen tartották a 31 éves budapesti 
férfit. A nyomozás során megállapították, hogy a gyanúsított  
további tizenhárom alkalommal lopott Budapest több kerületében 
(III., VI., VII., VIII., X., XIII., XIV.) különböző élelmiszer- és 
illatszerüzletekből. A rendőrség kezdeményezte Sz. Csaba előzetes 
letartóztatásának indítványozását, amelyet az illetékes bíróság 
november 15-én elrendelt.

rendőrséGi hírek

A győztes mű
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Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdál-
kodási és Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes

Veszélyeshulladék-gyűjtési akciót hirdet
2016. november 26-án, szombaton 9.00–13.00 óra között.

Helyszínek:
• Napfény utca (Lidl áruház előtt)
• Bakáts tér (Polgármesteri Hivatal épülete előtt)
• Kerekerdő park (Vendel utca felőli részen)

A háztartásban feleslegessé váló alábbi hulladékokat gyűjtjük:
• elem, akkumulátor
• elektronikai hulladék
• festékpatronok és -kazetták
• fénycső, villanykörte
• lejárt szavatosságú gyógyszer
• növényvédő szer
• festékes, hígítós doboz, rongy 

• fáradt olaj
• használt étolaj
• tisztítószerek, dezodoros flakonok
• oldószerek 
• ragasztómaradékok
• levegőszűrő; olajszűrő
• savak, lúgok, vegyes laborvegyszerek

A gyűjtést az A.S.A. Magyarország Kft. szakemberei végzik. 
Ha ezek az anyagok a háztartási hulladékokkal együtt kerülnek 
a szeméttelepre, komoly környezeti problémákat okoznak. Kör-
nyezetünk védelme érdekében kérjük, akciónkat minél nagyobb 
számban szíveskedjenek igénybe venni. 
AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG FERENCVÁROSI LAKOSOK 
SZÁMÁRA, HÁZTARTÁSI MENNYISÉG ÁTVÉTELÉRE 
VONATKOZIK!

A következő veszélyeshulladék-gyűjtés időpontja: 
2017. január 28., szombat

felhívás

Fontos tudnivalók a kéményseprésről
• Miért van szükség kéményellenőrzésre?
A háztartások komfortjához hozzátartozik 
a megfelelő hőmérséklet és a meleg víz 
használatának biztosítása is. Az ezt szolgáló 
háztartási tüzelő- és a hozzájuk kapcsolódó 
égéstermék-elvezető berendezések (kémé-
nyek) használatából fakadó veszélyeket 
jelentősen csökkenti a rendszeres időkö-
zönként elvégzett kontroll.
• Miért kell felülvizsgálni azt az ingatlant, 

ahol nem használják a kéményt, vagy 
nincs is kémény?

A felülvizsgálatot társasházak esetén min-
den lakásban el kell végezni, függetlenül 
attól, hogy egy kémény használatban van-e, 
illetve hogy ott csak villamos árammal mű-
ködő berendezés vagy parapet készülék ta-
lálható. A vonatkozó BM rendelet előírja 
a kéményseprő számára a kémények tel-
jes nyomvonalvizsgálatát, mivel csak így  
lehet meggyőződni arról, hogy nem történt-e 
bekötés a legutóbbi ellenőrzés óta valamely 
kéménybe. 
• Ki ellenőrzi a budapesti kéményeket?
A Fővárosi Közgyűlés megszavazta, hogy 
a Fővárosi Önkormányzat ne adja át a 
feladatot a területileg illetékes katasztrófavé-
delmi igazgatóságnak, így 2016. július 1-jét 
követően is a Fővárosi Kéményseprőipari 
Kft. (FŐKÉTÜSZ) végzi a kéményseprési 
tevékenységet Budapesten.
• Mennyibe kerül a kötelező kéményreví-

zió?
2016. július 1-jétől a lakossági ügyfelek 
részére a FŐKÉTÜSZ Kft. díjmentesen 
végzi a kötelező kéményellenőrzést. Ha  
a sormunka csak az előzetes írásbeli érte-
sítés szerinti harmadik időpontban történik 

meg, az ingatlan használója kiszállási díjat 
köteles fizetni. 
• Miért munkaidőben jön a kéményseprő, és 

miért nem adnak meg pontos időpontot?
A lakossági sormunka nincs összefüggés-
ben a fűtési időszakkal. A FŐKÉTÜSZ Kft.  
a több mint egymillió fővárosi kémény  
ellenőrzését előre tervezett, ütemezett  
módon valósítja meg. Az ellenőrzések 
minden esetben 8.00 és 16.00 óra között 
történnek. Ennek oka, hogy a kéményellen-
őrzés csak megfelelő fényviszonyok mellett 
végezhető el, a padlásterek, kéményjára-
tok, tetőjárdák megközelítése kizárólag 
ezen időszakban történhet. A FŐKÉTÜSZ 
Kft. Magyarországon egyedüliként négy-
órás intervallumot jelöl meg az egész nap  
helyett. Az ütemezés ennél pontosabban nem 
tervezhető, mivel az egyes ingatlanokban 
a szolgáltatás elvégzéséhez 
szükséges tényleges idő az 
ott feltárt esetleges hibáktól 
és hiányosságoktól függ. A 
kéményseprőt beengedni jog-
szabályi kötelezettség!
• Mi történik egy éves 

kéményviszgálatnál?
A kéményseprő ellenőrzi, 
szükség esetén tisztítja az 
ingatlan kéményeit, égéster-
mék-elvezető berendezéseit. 
Gáztüzelők esetében az égés-
termék maradéktalan eltávo-
zását is figyeli. Mindemellett 
meg kell győződnie az égés-
termék-elvezető berendezés 
átjárhatóságáról, az esetleges 
hibákról, szabálytalanságokról 

is a teljes nyomvonalon. E tevékenységhez 
célszerszámokat, vizsgálóeszközöket, adott 
esetben műszereket alkalmaz. Munkavégzé-
sének megtörténtét igazolja. 
• Mit jelent a Figyelemfelhívás nyomtat-

vány?
Amennyiben a kéményseprő életveszélyt 
állapít meg egy kéménynél, vagy azt  
tapasztalja, hogy a korábban jelzett sza-
bálytalanságot az ingatlan tulajdonosa nem  
hárította el, jogszabályban rögzített jelentési 
kötelezettsége van az illetékes hatóság felé. 
Feltárt életveszély esetén a kéményseprő 
egy Figyelemfelhívás nyomtatványt hagy  
a helyszínen, amely tartalmazza a probléma 
megnevezését, leírását.

A témával kapcsolatban további információ-
kat a www.kemenysepro.hu oldalon találnak.

a szerencsehozó

– Mondana öt lottószámot egytől 
kilencvenig, kéményseprő úr?
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3x3 KOSÁRTORNA KÖZéPISKOLÁSOKNAK

Helyszín: Vendel Tornacsarnok (Vendel u. 10–16.)
Időpont: November 26. (szombat) 8.30 órától
A játék jellege: 3-3 elleni félpályás „kosárlabdajáték”. 
Nevezhetnek:
• IX. kerületben tanuló, illetve IX. kerületben lakó középiskolás 

fiúk 3+1 fős csapatai (diákigazolvány bemutatása szükséges) 
• IX. kerületben tanuló, illetve IX. kerületben lakó középiskolás 

lányok 3+1 fős csapatai (diákigazolvány bemutatása szükséges)
A nevezés mindenki számára ingyenes!
A nevezéseket volgyesiattila@ferencvaros.hu e-mail címre kérjük 
eljuttatni november 23., szerda 10 óráig.

Kiegészítő program:
Büntetődobó-verseny (a büntetődobó-versenyre 10 órától bárki 
nevezhet a helyszínen, így nemcsak a csapatok tagjait várjuk, ha-
nem mindenkit, aki szeretné kipróbálni büntetődobó-képességét.)

Díjazás:
Az első három helyezett sportszer jutalomban részesül. 

A sportversenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt!
Mindenkit szeretettel várunk!

Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, 
Ferencvárosi Diáksport Bizottság

képviselői foGadóórák
Dr. Bácskai János polgármester

Baranyi Krisztina  (Együtt)

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

Fröhlich Péter (Fidesz–KDNP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)

Gyurákovics Andrea, 1. evk. (Fidesz–KDNP)

Intzoglu István, 11. evk. (Független)

Jancsó Andrea Katalin (LMP)

Kállay Gáborné, alpolgármester

Pál Tibor (MSZP)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)

Szilágyi Zsolt (Jobbik)

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

Minden hónap utolsó 
csütörtökén 12–16 óráig a 
Polgármesteri Hivatalban 
(I. em. 24.). Minden hónap 
második csütörtökén 
17–18 óráig a József Attila-

lakótelepen (Toronyház u. 3/B – Ügyfélszolgálati 
Kirendeltség). Bejelentkezés az Ügyfélszolgálati 
Irodákon (IX., Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 
3/B) személyesen a hónap minden munkanapján, 
ügyfélfogadási időben.

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), ill. 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). Elérhetőség:  
gyurakovics.andrea@gmail.com, 
06/70/408-2430

Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig, illetve 
előzetes bejelentkezés alapján. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat (RÖNK) 
iroda (Toronyház u. 3/B). Telefon: 06/70/332-5932

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

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

szolgálati Irodákon (IX., Bakáts tér 14. vagy To-
ronyház 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 alap-
ján. 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 bejelentkezés 
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 Tovább-
képző Központ, Mester u. 33–35. (bejárat a Dandár 
utca felől) 06/20/807-4734, 
illyesmikl@gmail.com

Dr. 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: 06/20/969-8849 
Helye: Köztelek u. 2.

Zombory Miklós, alpolgármester 
Minden hónap második csü-
törtök 17.30–19 óráig, helye: 
Bakáts téri általános 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, 
ügyfélfogadási időben.

mozdulj velÜnk!



Ferencváros20 közösség

Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi 
babák fotóit a szerkesztoseg@ferencvaros.hu

e-mail címre Gólyahír jeligével!

A jótékonysági vásár bevételével a Tűzoltó Utcai Gyermekklinika hivatalos 
alapítványát, az Őrzők Alapítványt kívánják támogatni.

Ortutay Nándor 
(2016. szeptember 2.)

Zsolnai Zalán 
(2016. augusztus 27.)

Szeles Dóra 
(2016. március 7.)

Tömpe Levente András 
(2016. október 6.)

Vörös Márton Dominik 
(2016. június 30.)

Ármai Olivér Zétény 
(2016. február 1.)

ferencvárosi Gólyahír rejtvény

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

2016. 11. 26.,
szombat,
9-13 óra

Fővédnök: 
Herczegh Anita,  

a köztársasági  
elnök felesége

díszvendég: 
Novák Katalin  

államtitkár,
Vitályos Eszter  

államtitkár

Fellépők: 
Farkasházi Réka,  

Ringató, 
 
Újbudai Babszem  

Táncegyüttes, 
 
Petőfi Musical Stúdió

Kézműves portékák  Családi programok  Segítő összefogás

ficsak.hu/adventivasar

Miniszterelnökség
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