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A nemzetközi férfinapon sport-
napot rendeztek uraknak, a fe-
rencvárosi középiskolások pedig 
kosárlabdatornán vehettek részt.

zaklatás
Az iskolai és az internetes zaklatás-
ról tartottak szakmai konferenciát, 
amely részeként bemutatták az I’m 
online című ifjúsági darabot is.

A hagyományos két kerületi hely-
szín mellett immár a Ferenc téren 
is meggyújtják az adventi koszorú 
gyertyáit vasárnaponként. 12

gyertyagyújtás
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Letette esküjét az új diákpolgármester 
A Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) újonnan megválasztott képviselői és vezetői mutatkoztak 
be az Ádám Jenő Zeneiskolában tartott ünnepélyes alakuló ülésen. Az őszi választások eredményeként megalakult a diákok 
érdekeit érvényesítő FEGYIÖK harmadik képviselő-testülete, melynek élére ezúttal női polgármester került.

„A politika túl komoly dolog ahhoz, hogy egye-
dül a politikusokra bízzuk” – idézte Charles de 
Gaulle szavait Kállay Gáborné alpolgármester, 
aki beszédében hangsúlyozta, a kerület vezeté-
sének fontos, hogy visszajelzéseket, ötleteket, 
új gondolatokat kapjon a jövő nemzedékétől. 
Hozzátette, a diákok munkájuk során azt is 
megtanulják, hogyan érvényesítsék érdekeiket 
a demokrácia értékeinek figyelembevételével. 
Az alpolgármester megköszönte a leköszönő 
testület és a volt ifjúsági polgármester, Urbán 
Szabó Sándor felelősséggel végzett kétéves 
munkáját.

A 20 általános és középiskola, valamint 
a H52 Ifjúsági Iroda részvételével lezajlott 
ifjúsági önkormányzati voksoláson isko-
lánként 2 válaszott képviselő, a H52-től 

pedig 7 egyéni képviselő szerzett mandá-
tumot. A FEGYIÖK testülete így 47 taggal 
kezdheti meg munkáját. Az alakuló ülésen  
a megválasztott képviselőket egyenként szó-
lították színpadra, hogy átvegyék megbízóle-
velüket, majd Zombori Miklós alpolgármester 
vezényletével, letegyék képviselői, alpolgár-
mesteri és polgármesteri esküjüket. 

Ferencváros új ifjúsági polgármesterének 
Koch Katát, a Patrona Hungariae Katolikus 
Iskolaközpont tanulóját választották meg.  
Beiktatási beszédében elmondta: reméli, hogy 
a családjából hozott nyitottsággal, a cserkész-
ségben szerzett emberszeretetével, valamint  
a Patronában tanult értéktisztelettel haszná-
ra tud lenni az ifjúsági önkormányzatnak.  
Célja, hogy a FEGYIÖK eddigi munkáját 

alapul véve, de új utakat is keresve folytassa  
a közösség építését. Végül köszönetet mondott 
Ferencváros Önkormányzatának, amiért ad 
a tanulók véleményére és figyelembe veszi 
igényeiket. 

A középiskolai alpolgármester Bregyán Sára, 
a Vörösmarty Mihály Ének-Zenei Nyelvi Álta-
lános Iskola és Gimnázium diákja, míg az álta-
lános iskolai alpolgármester Répa Radakund,  
a Molnár Ferenc Általános Iskola tanulója lett. 
A rendezvényen átadták az elmúlt két év legak-
tívabb FEGYIÖK képviselőinek járó elismerő 
okleveleket is. Az ünnepélyes eseményt az 
Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény és a Lónyay Utcai Református Gimná-
zium növendékeinek előadása, majd az ünnepi 
torta felvágása zárta.                                T. D.

  Harmadik születésnapját ünnepelte novemberben a Közös Képviselők Klubja. Beszámolónk az ülésről a 3. oldalon
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Ülésezett a képviselő-testület
A „Bakáts-projekttel” pályázik a fővárosnál az önkormányzat; megalkották Középső-Ferencváros rehabilitációs terüle-
tének Kerületi Építési Szabályzatát; értékesítik a Balázs Béla u. 23. szám alatti telket. Sok más mellett ezekről döntött a 
képviselő-testület november 17-i ülésén.

A Fővárosi Önkormányzat idén is kiírta TÉR_KÖZ című, 3,5 mil-
liárd forint összértékű pályázatát. Ezen elsősorban közterületek 
megújítására lehet támogatást szerezni. A maximálisan elnyerhető 
összeg a költségek 65 százaléka, de legfeljebb 500 millió Ft. Ferenc-
város 2013-ban sikeresen pályázott a Nehru part rekonstrukciójára, 
amely idén ősszel elkészült. A képviselő-testület mostani döntésé-
vel támogatta, hogy a kerület az úgynevezett „Bakáts-projekttel” 
pályázzon, melynek részeként megújulhat a teljes Bakáts tér,  
a Bakáts utca, a Tompa utca Bakáts tér és Ferenc körút közti ré-
sze, a Ráday utca Bakáts utca és Boráros tér közti része, valamint  
a Bakáts tér 9. fszt. I. szám alatti helyiség. Utóbbiban egy kiállítá-
soknak, rendezvényeknek otthont adó, kreatív közösségi központot 
alakítanának ki, közel 200 nm-en. Arról is határozat született, hogy 
nyertes pályázat esetén a költségvetésben biztosítják a projekthez 
szükséges legfeljebb bruttó 300 millió forintos önrészt.

Megalkották Középső-Ferencváros rehabilitációs területének  
Kerületi Építési Szabályzatát (KÉSZ). A napirendi pont tár-
gyalásakor Pál Tibor azt kérte, hogy az Üllői út 83., 85., 87. és  
a Sobieski utca 5. szám alatti épületekről ne vegyék le a helyi  
védettséget. Szerinte ugyanis fennáll annak veszélye, hogy ezzel, ezek 
az építészetileg értékes épületek „megsemmisülhetnek”. Az MSZP 
frakcióvezetőjének felvetésére Szűcs Balázs főépítész elmondta:  
a védettségi besorolások módosítására ez a rendelet nem hiva-
tott, arról a készülő településképről szóló helyi rendelet fog majd  

gondoskodni. Hozzátette, ez a KÉSZ nem tartalmaz semmiféle ren-
delkezést erre vonatkozólag, csupán egy szakmai alátámasztó rész 
van benne, de a képviselő-testület ezzel ellentétesen is dönthet majd 
az új rendelet megalkotásánál. Kijelentette, az Üllői úti, illetve a  
Sobieski János utcai épületek továbbra is teljes védettséget élveznek.  

Eredményesnek nyilvánította a Balázs Béla u. 23. szám alatti telek 
tulajdonjogának megszerzésére kiírt pályázatot a képviselő-testület. 
Az idén októberben meghirdetett ingatlan legkisebb elidegeníté-
si árát nettó 90,65 millió Ft-ban határozták meg, ezzel szemben  
a nyertes ingatlanberuházó cég nettó 330 milliós ajánlatot tett. 
Eredménytelennek nyilvánították azonban az Illatos u. 3–5. szám 
alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére kiírt pályázatot, mert 
a nettó 449 millió forint legkisebb elidegenítési áron meghirdetett 
telekre csupán egy ajánlat érkezett, ám az ebben felkínált összeg 
ettől jóval elmaradt. 

2017-ben is ingyenesen kölcsönözhetnek könyveket, folyóira-
tokat a ferencvárosi nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyen 
lévő szülők, hiszen a testület megszavazta a Fővárosi Szabó  
Ervin Könyvtárral kötendő újabb megállapodást. Ennek értelmében  
a jogosultak mentesülnek a IX. kerületi könyvtárfiókok tagsági 
díjának megfizetése alól oly módon, hogy éves beiratkozási díjuk 
ellenértékét az önkormányzat fizeti. 

V. L.

Tajvani eszközadomány a szakrendelőnek
Három foszforlemezes kazettát adományozott november 21-én a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató (FESZ) Kft.-
nek a Tajvani Kínai Köztáraság nagykövete, Wen Lung Tao. Az ötezer dollár – azaz másfél millió forint – értékű eszkö-
zök megkönnyítik a röntgenfelvételek kezelését és lerövidítik a leletkiadás várakozási idejét.

Az átadáson Zombory Miklós megköszönte 
a nagylelkű adományt, és megvilágította, 
hogy miért lesz egyszerűbb a továbbiakban 
a röntgenfelvételek elkészítése. A foszfor-
lemezes kazetták segítségével nem lesz 
szükség vegyszeres előhívásra és hosszas 
szárításra, ugyanis a vizsgálat után egyből 
nagy felbontású, digitalizált – tehát igény 
szerint nagyítható, kicsinyíthető, forgatható 
– felvétel készíthető, amit ráadásul tárol-
ni is egyszerűbb, hiszen alig foglal helyet. 
Az alpolgármester örömmel emlékeztetett:  
tavasszal egy török alapítvány adakozott 
nagy értékű orvosi műszereket a szakren-
delőnek.

Kovács József, a FESZ igazgatója kínai-
ul üdvözölte a megjelenteket, majd átvette  
és hálás szívvel köszönte meg a felaján-
lást. Wen Lung Tao nagykövet beszédében 
kiemelte, évi hatvan hallgató érkezik Taj-
vanról, hogy a magas színvonalon oktató 
magyar egyetemek orvosi karán tanuljon. 
A diplomata kijelentette, Tajvan számára 
történelmi hagyomány a szolidaritás; 1956-
ban hazája az elsők között volt, amely ma-

gyarokat fogadott be, a tajvani gyerekek 
pedig az uzsonnapénzüket gyűjtötték össze, 
és 10 millió dollárt adományoztak a magyar 
emigrációnak. Hozzátette, országa a világ 
minden pontján missziónak tekinti a fejlődés 
elősegítését, ezért azt kérte, az átadott eszkö-
zökre ne segélyként, hanem szolidaritásból 
fakadó baráti gesztusként tekintsenek.

Az eseményen részt vett Juhász István,  
a Magyar–Tajvani Parlamenti Baráti Tár-
saság főtitkára is, aki kijelentette, a dotáció 
a baráti társaság egyik tagja, Varga József 
országgyűlési képviselő, Ferencváros koráb-
bi alpolgármester ajánlására került a FESZ 
Kft. birtokába.

M. K.

KÖZÉLET
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Elkészült a tetőszigetelés
Megtekintette a Börzsöny utcai háziorvosi rendelő felújított  
tetőszigetelését november 21-én Zombory Miklós alpolgármester 
és Szili Adrián, a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda vezetője. 
Az októberben megkezdett munkálatok – az előzetes terveknek 
megfelelően – november közepére befejeződtek, az 5,6 millió  
forintba kerülő rekonstrukció során a teljes régi, leromlott állapotú 
szigetelést elbontották. Ugyanígy jártak el a bádogozás, valamint  
6 db használaton kívül kéményfelépítmény esetében is.

A szigetelés két rétegben, a legmodernebb vízzáró alapanyagok 
felhasználásával készült a későbbi esetleges beázás kiküszöbö-
lése érdekében. A főfalak bádoglemez fedéseket, a kémény és 
szellőzőfelépítmények lábazati szigetelést kaptak, új páraszellő-
zőket helyeztek el a tetőszigetelés védelmében, továbbá a teljes 
villámvédelmi rendszert is felújították.

(forrás: ferencvaros.hu)

Jubilált a Közös Képviselők Klubja
Fennállásának harmadik évfordulóját ünnepelte november 22-én a Közös Képviselők Klubja. A találkozón Ferencvá-
ros új rendőrkapitánya ismertette elképzeléseit, a társasházak képviselői hasznos tűzvédelmi tanácsokat kaptak, és a 
társasházi kamerarendszerről is lehetett tájékozódni. 

A sorrendben 14. rendes ülésen a rendez-
vény háziasszonya, Kulpinszky Eleonóra 
önkormányzati képviselő köszöntője után 
Ámán András r. alezredes mutatkozott be  
a meghívottaknak. A korábban Kecskeméten 
és Cegléden is dolgozó új rend-
őrkapitány a BRFK-nál és egy  
fővárosi kerületben is szolgált 
már vezetőként. Elmondta: dina-
mikus, „támadó szemléletű” kapi-
tányságot kíván kialakítani, amely  
a bűnözőkben félelmet, a tisztes-
séges állampolgárokban pedig 
nyugalmat kelt. A vezető felhívta 
a figyelmet a vidéken példásan 
működő Szomszédok Egymásért 
Mozgalom (SZEM) sikereire, amit 
a IX. kerületben is szorgalmaz-
na. Az egymással védelmi rend-
szert alkotó, a másikra odafigyelő  
szomszédok együttműködése ugyanis nem-
csak a bűnesetek számát csökkenti, de hasz-
nos tanúvallomásokkal is segíti a rendőrség 
munkáját. Arra kérte a közös képviselőket, 
számolják fel a nagyvárosi közönyt, és ala-
kítsanak összetartó, egymást segítő közös-
ségeket. Ámán András a kábítószer ellen 
is harcot hirdetett. Azt kérte a lakóktól, ha 
érzik a lépcsőházban a marihuánaszagot, 
azonnal jelentsék be a rendőrségen. 

Karas János, a kerület tűzoltóparancsno-
ka fontos tűzvédelmi tudnivalókra hívta fel  
a figyelmet. Mindenkit óva intett attól, hogy 
a társasházak teremgarázsaiban átalakításo-

kat végezzenek, vagy tárolónak használják 
azokat. A pontos tűzvédelmi terv alapján 
épített garázsokban ugyanis egy utólag be-
épített fal vagy egy bútor akadályozhatja a 
tűzjelző és az oltóanyagszóró berendezés 

hatékony működését, illetve növeli a tűz-
veszélyt. A kéményekről szólva elmondta, 
fontos, hogy a lakók együttműködjenek  
az ellenőrző hatósággal, mert ha a kémény-
seprő nem jut be a lakásba, vagy az érintett 
nem javíttattja ki a felrótt hiányosságokat, 
veszélyezteti az egész ház biztonságát.  
A tűzoltóparancsnok kitért a szén-monoxid-
mérgezésekre és az érzékelő berendezések 
fontosságára is. 

A Ferencvárosi Közterület-felügyelet igaz-
gatója, Rimovszki Tamás ismételten kiemelte 
a folyamatosan pályázható lépcsőházi kame-
rarendszert. Elmondta, a kerületben eddig  

38 ilyet kötöttek be, melynek eredmé-
nyeként ezekben a házakban drasztikusan  
csökkent a bűnesetek száma, az önké-
nyes lakásfoglalások pedig gyakorlatilag  
megszűntek. Rimovszki Tamás kitért a ke-

rületnek komoly fejtörést 
okozó illegális szemét-
lerakókra is, melyek 
felszámolására idén 20 
millió forintot költött az 
önkormányzat. A lerakók 
száma gyorsan növek-
szik: a tavalyi 54 helyett 
idén már 98 helyszínt 
regisztráltak Ferenc-
városban. Hozzátette:  
szomorú, de tény, hogy 
az illegális hulladékot 
90 százalékban helyi 
lakosok vagy cégek 

rakják le. A vezető közölte, a „legfertőzöt-
tebb” részeken 4 db mobilkamerát állítottak  
működésbe, ami ugyan visszatartó erőt  
jelent, de számukat – az igazgató szerint 
– bővíteni kell. Azt is elmondta, a Ferenc-
városi Közterület-felügyelet honlapján 
létrehoznak egy szégyenfalat a tetten ért 
szemetelőknek.

A beszámolók után a kérdések köre  
következett, majd Kulpinszky Eleonóra  
a klub hároméves tevékenységének állomá-
sairól számolt be egy fényképösszeállítással.  
A rendezvény az ünnepi torta felvágásával 
zárult.                                                   T. D.

AKTuÁLIS

Szavazzon a FESZ-re!
Bankfióki és online szavazáson most a helyi közösségek dönthetik el, melyek legyenek azok a lakókörnyezetükben lévő 
gyermekegészségügyi intézmények, amelyek pénzbeli támogatást kapnak a K&H gyógyvarázs területi pályázatán karácsonykor. 
Kérjük kedves olvasóinkat, hogy szavazzanak a FESZ-re, amely segítségükkel 350 ezer forint támogatáshoz juthat, amit a vé-
dőnői helyiségek festésére és játékok beszerzésére fordíthat. A színes falak és a játékok segítik a gyermekek figyelmét elterelni, 
szorongásukat oldani, így a várakozás jobb hangulatban telhet. 
Szavazni a K&H bankfiókokban vagy a K&H gyógyvarázs online felületén lehet: www.khgyogyvarazs.hu/szavazas

felhívás
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Ügyeljünk a különbözőségekre!
Több kerületi intézményben tartottak bemutató- és gyakorlati foglalkozásokat a Ferencvárosi Óvodák Szakmai Nap-
ján. A konferencia ezúttal a kiemelt figyelmet vagy speciális nevelést igénylő lemaradó, illetve zseni gyerekek integrálá-
sának lehetőségeit kutatta. 

November 24-én délelőtt számos óvodában 
tartottak előadásokat és gyakorlati bemutató-
kat. A rendezvényt Zombory Miklós nyitotta 
meg, aki beszédében reményét fejezte ki, 
hogy a szakmai nap eléri célját és hasznára 
válik minden résztvevőnek. Az alpolgármes-
ter külön üdvözölte az Újhartyánból érkező 
Rizmajer Ildikót, aki a Pest megyei telepü-
lés innovatív szemléletű, német nemzeti-
ségi óvodáját és bölcsődéjét vezeti, amely  
folyamatos kapcsolatot ápol és rendszeresen 
tapasztalatot cserél a ferencvárosi óvodai 
munkaközösséggel. 

A megnyitó után Káldy Györgyné, a  
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmé-
nyek vezetője mutatta be a hozzájuk tartozó 
öt bölcsődét, amelyekben összesen 328 férő-
hellyel várják az apróságokat. Elmondta, két 
intézményben időszakos gyermekfelügyelet-
re is lehetőség van, ingyenesen biztosítják  
a sajátos nevelési igényű gyermekek speciá-
lis foglalkoztatását, valamint 3 bölcsődében 
sószoba is a kicsik rendelkezésére áll.

A Csicsergő Óvodában Dzsaja Sándorné 
óvónő mutatta be, hogyan lehet integrálni  
a játékba a kiemelt figyelmet igénylő gyere-
keket. A Liliom Óvodában szintén a sajátos 
nevelési igényű gyerekek integrációja volt 
a téma, a néptánc- és úszásoktatás lehe-
tőségein keresztül, tekintettel arra, hogy  
az intézmény saját uszodával rendelkezik.

A szakmai nap délután a Leövey Klára 
Gimnázium dísztermében rendezett plenáris 
üléssel folytatódott. Bácskai János egy Carl 
William Buehner-idézettel kezdte felszó-
lalását: „Lehet, hogy elfelejtik, mit mond-
tál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, 
hogy hogyan érezték magukat szavaidtól”.  
Kifejezte örömét, amiért a pedagógusok, 
akik nagy szeretettel végzik munkájukat – 
amely minden nap felér egy továbbképzéssel 

– ilyen nagy számban jöttek el a konferen-
ciára, hogy még többet tanuljanak, és még 
több figyelmet tudjanak fordítani a legki-
sebb, legkedvesebb korosztályra. Zombory 
Miklós alpolgármester arról beszélt,  
a szakmai nap résztvevői rengeteg ötlettel és  
tudással gazdagodhatnak. Arra is kitért,  
annak ellenére, hogy 2013-ban állami fenn-
tartásba kerültek az iskolák, az önkormány-
zatnak idén ismét sikerült megrendeznie  
az eseményt.

Barkász Heléna pszichológus kiemelte, 
gyakran a szociális háttér, az otthonról  
hozott szokások nehezítik meg a gyerek  
közösségi beilleszkedését, de az is előfordul, 
hogy a magatartászavarnak neurológiai oka 
van. – Mivel egy gyereknek az elsődleges 
mintát a szülők jelentik, mindig meg kell 
vizsgálni a családi közeget is – mondta  
a szakember. A probléma tipikus jele, ami-
kor a gyerek egy felnőtt társaságában jól 
viselkedik, közösségben viszont nem viseli 

el, hogy a figyelem nem csak rá irányul. 
Az antiszociális gyerekre jellemző lehet 
a károkozás, agresszivitás, engedetlenség, 
konfrontatív hozzáállás vagy a bosszúál-
lás. Barkász Heléna szerint az iskolákban 
gyakoriak a pszichológiai gondok, melyek 
testi tünetekben is megnyilvánulhatnak. Fej-
fájás, hasmenés, pánik, dadogás – ezeket 
okozhatja szorongás, melyeket tudat alatt 
a gyerek azért produkál, hogy törődjenek 
vele. A szakember a szülőknek azt üzente,  
a gyerekpszichológus nem varázsló, a terá-
pia csak a gondviselők együttműködésével 
lehet eredményes. 

Mikó Eszter gyógypedagógus interaktív 
előadása a sajátos nevelési igényű gyerme-
kek játékokon keresztül történő szociali-
zációjának lehetőségeit vázolta fel, Tulics 
Helga pszichológus pedig az óvodapeda-
gógusokra háruló feladatokat mutatta be  
a jelenlévőknek.

M. K.–T. D.

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
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Terítéken a zaklatás
Az iskolai és az internetes zaklatás (cyberbullying) megelőzéséről, kezeléséről tartottak szakmai konferenciát a Ferenc-
városi Művelődési Központban. A rendezvényen bemutatták az I’m online című ifjúsági kamaradarabot is.

A négy éve életre hívott Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasz-
tal november 25-i konferenciáját Kállay Gáborné nyitotta meg.  
Az alpolgármester súlyos témának nevezte a netes zaklatás 
tárgykörét, melynek nehézsége megfoghatatlanságában lakozik,  
hiszen míg korábban egy térben és egy idősíkban volt az áldozat  
a zaklatóval, ma ez sokkal körülményesebben behatárolható, kezelhető.  
– Felmérések szerint a diákok egyötöde érintett, ezért merjünk róla 
beszélni, segítséget kérni, hogy megelőzhetővé, kezelhetővé váljon 
a gond – kérte Kállay Gáborné. 

– Bár sokan azt gondolják, az iskolai zaklatás a legmodernebb 
kor terméke, már a 17. századból is szólnak róla feljegyzések, és a 
későbbi korokból is sok, diákok által társaik sérelmére elkövetett 
esetről tudunk – jelentette ki előadásában Herczog Mária szocio-
lógus, a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület elnöke. Ma sokkal 
kevésbé tolerált az erőszak, előbb értesülünk róla, és jobban borzolja 
a kedélyeket, mint korábban, mégis nagyon is valós és megoldandó 
probléma. Az előadó számos gyakorlati tanácsot is felkínált, többek 
közt azt, hogy az érintetteket ne kívülről védjük meg, a sértettek 
maguk is merjenek beszélni róla. – Ne a tüneteket, az okokat pró-
báljuk megoldani – javasolta a szakember.

A Karaván Művészeti Alapítvány előadása, az I’m online című 
ifjúsági kamaradarab az internetes zaklatás témakörét dolgozza 
fel. Főszereplője Pálma, a 15 éves, roma származású kamasz-
lány. Amikor a család új helyre költözik, Pálmát egyre durvább, 
egyre fokozódó iskolai és internetes zaklatássorozat éri. Régi  
barátai, megszokott környezete, családi erőforrásai híján nemcsak 
ő lesz áldozat, hanem a vele szolidáris egyetlen új ismerőse is.  
A darab szereplői a mai magyar társadalom különösen érzékeny 
csoportjait reprezentálják, nem csupán a bántalmazást elszenvedők,  

de a támadók is jellegzetes, ikonikus figurák. Az előadás elsőd-
leges célcsoportja a zaklatásoknak leginkább kitett középiskolás 
korosztály. 

A bemutató megtekintése után a résztevők Csekeő Borbála,  
a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője moderá-
lásával beszélgettek a kamaradarabról.

M. K.

joga van tudni!
A Ferencvárosban élő Niklai Zoltán családjogi szakjogász közreműködésével új rovatot indítottunk Joga van tudni! címmel. 
Ebben a szélesebb olvasóközönség számára is hasznos, 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 szülői felügyeleti jogok gyakorlásáról
A kiskorú gyermek mindaddig közös szülői felügyelet alatt áll 
– függetlenül attól, hogy házasságból, élettársi vagy alkalmi kap-
csolatból született, illetve hogy a szülők együtt laknak-e –, amíg 
a bíróság kérelemre vagy hivatalból nem határoz arról, hogy 
melyik szülő gyakorolhatja a szülői felügyelethez kapcsolódó 
jogosítványokat és kötelezettségeket, figyelembe véve, hogy  
miként biztosítható legjobban a gyermek testi, szellemi és erkölcsi 
fejlődése. Ez esetben a bíróság csupán az egyik szülőt jogosítja 
fel, a másik szülő – a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések 
kivételével – e jogokat nem gyakorolhatja. 
A gyermek sorsát érintő lényeges kérdések a következők:
• A gyermek szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási 

helyének kijelölése 
• Iskolájának, életpályájának megválasztása
• A gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása
• Huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi 

tartózkodási helyének kijelölése

Ha a szülők között e kérdésekben is vita van, akkor azokban  
a gyámhatóság dönt. A per megindításakor, vagy azt követően 

lehetőség van ideiglenes intézkedés iránti kérelem előterjeszté-
sére is, különösen, ha gyermeket veszélyeztető helyzet áll fenn, 
és azonnali intézkedés indokolt. A bíróság ez esetben előzetesen 
végrehajtható határozatban dönthet a szülői felügyeleti jogok 
gyakorlásának módjáról, a tartásdíjról vagy a kapcsolattartás 
szabályairól.

Ha a szülő súlyosan sérti vagy veszélyezteti kiskorú gyermeke 
testi jólétét, értelmi vagy erkölcsi fejlődését, vagy ha gyermeke 
személye ellen követett el valamely szándékos bűncselekményt, 
és emiatt szabadságvesztésre ítélték, vagy a gyermeket más 
személynél helyezték el, vagy nevelésbe vették, és az a szülő, 
akinek szülői felügyeleti joga szünetel, a gyermek elhelyezé-
sére vagy a nevelésbe vételre okot adó magatartásán, életvite-
lén, körülményein önhibájából nem változtat, akkor lehetőség 
van valamennyi gyermeke tekintetében megszüntetni a szülői  
felügyeleti jogát, ami azt jelenti, hogy ennél a szülőnél gyermek 
nem helyezhető el, és fő szabályként a gyermekével kapcsolatot 
sem tarthat.                   

Dr. Niklai Zoltán családjogi szakjogász
1098 Budapest, Lobogó u. 5. II. lph. 

06/70/770-0510
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Canada Day
Református iskolák közötti multikulturális vetélkedőt és tematikus délutánt rendezték november 22-én a Lónyay utcai 
Református Gimnáziumban, melynek fővédnöke a Kanadai Nagykövetség volt.

Az eseményen 11. évfolyamos tanulók 3 
fős csapatokban mérték össze Kanadá-
val kapcsolatos tudásukat, angol nyelven.  
A résztvevőket Tóth Csaba Csongor igaz-
gató és Szloboda József esperes köszöntötte. 
A rendezvény előadója Nagy Judit docens, 
a Károli Gáspár Református Egyetem BTK 
Kanada-kutatócsoportjának vezetője, vala-
mint Borbély Julianna docens, a nagyváradi 

Partiumi Magyar Egyetem tanára, a kutató-
csoport tagja volt. 

A Kanada-napon a rendező ferencvárosi  
iskola mellett a Szentendrei Református 
Gimnázium, a Fasori Evangélikus Gim-
názium és a Benkő István Református  
Gimnázium diákjai és tanárai vettek részt. 
Az izgalmas vetélkedő kérdései az észak-
amerikai ország földrajzát, kultúráját  

és történelmét érintették, de Nagy Judit  
saját kanadai élményeiről tartott előadásához 
kapcsolódva is készült feladványokkal.

Zombory Miklós örömmel nyitotta meg 
a programot, hiszen amellett, hogy evan-
gélikus presbiter, több mint 30 éven át  
a pedagógusi hivatásnak élt. Az esemény 
apropóján kiemelte a nyelvtudás fontossá-
gát, megkülönböztetetten az angol nyelvét, 
amely mára – a technológiai, informatikai 
forradalom térnyerésével – megkerülhetet-
lenné vált. Az alpolgármester reményének 
adott hangot, hogy a verseny nem csupán 
egy szimpla megmérettetés lesz, hanem 
egy olyan rendezvény, amely sportszerű-
ségre nevel, és amely révén új barátságok  
köttethetnek.

– Oláh-Száraz Ildikó tanárnő kollégánk 
korábbi munkahelyén rendszeresen szerve-
zett „Canada Day” délutánokat, és úgy vélte, 
intézményünkben is lenne rá érdeklődés. 
Örömmel fogadtuk a kezdeményezést, mert 
úgy gondoljuk, ez által jobban meg tudjuk 
ismertetni iskolánkat, illetve még szorosabb 
szakmai-baráti kapcsolatba kerülhetünk más 
gimnáziumokkal. A rendezvény segíthet  
továbbá a diákok egymás közötti kapcsolat-
felvételében, illetve Kanada bemutatásában 
is – mondta Tóth Csaba Csongor igazgató. 
Hozzátette, jól képzett, tájékozott tanulókból 
lehetnek azok, akik sokféle kihívásra tud-
nak választ adni. Ehhez fontos minél több  
ország, kultúra megismerése, és a megszer-
zett tapasztalatok itthoni kamatoztatása.

(forrás: ferencvaros.hu)

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.

Khell-Food-VL1SA7827222-2016-09-15_IX        

aPRóhiRdetés
Vaszary János, Szőnyi István, Márffy Ödön, Scheiber Hugó, Berény Róbert, Egry József, Kádár Béla, Batthyány Gyula, 
Schönberger Armand, Czigány Dezső, Perlrott Csaba Vilmos, Ziffer Sándor FESTŐMŰVÉSZEK ALKOTÁSAIT KERESSÜK 
MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT.
Nemes Galéria 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 3., 06/30/949-2900, nemes.gyula@nemesgaleria.hu

A Magyar Örökség díjjal kitüntetett Lónyay Utcai 
Református Gimnázium és Kollégium (Kinizsi 
utca 1–7.) sok szeretettel várja a 4. és 8. osztályos 
diákok szüleit a 2016. december 12-én, hétfőn 7.30 
és 12 óra között tartandó felvételi tájékoztatóra. 
A találkozáshoz előzetes bejelentkezés szükséges a:
• 06/30/361-5240-es telefonszámon, vagy
• a domahazi.margit@lonyayrefi.hu e-mail címen. 
A megbeszélésen részletesen bemutatjuk nyolc és 
négy évfolyamos képzésünket, a felvételi eljárást, 
valamint a szülői feladatokat.

Ezúton hívjuk fel a felsőbb évfolyamos, első- 
sorban a jó képességű, most 7. osztályos  
tanulók szüleinek figyelmét, hogy különbö-
zeti vizsgával a gimnázium felsőbb évfolya-
mainak osztályaiba is veszünk fel diákokat.  
A különbözeti vizsgáról az intézmény honlapján 
vagy a gimnázium titkárságán lehet érdeklődni  
(www.lonyayrefi.hu, 1092 Budapest, Kinizsi utca 
1–7., 06/30/361-5240).

Tóth Csaba Csongor igazgató

meghívó felvételi tájékoztatóRa
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Három a három ellen
Tavasszal rendezett első ízben 3x3 kosár-
labdatornát középiskolásoknak Ferencváros 
Önkormányzata és a Ferencvárosi Gyer-
mek- és Ifjúsági Önkormányzat. A második 
megmérettetést november 26-án tartották  
a Vendel Tornacsarnokban. Míg áprilisban  
8 csapat nevezett, az őszi kupán már 12, 3+1 
fős team állt rajthoz. A 3-3 elleni félpályás 
kosárlabdajátékra IX. kerületben tanuló,  
illetve itt lakó középiskolások jelentkezhet-
tek diákigazolvány bemutatásával. 

Amint azt Völgyesi Attila, az önkormányzat 
sportügyintézője lapunknak elmondta, a ver-
senyre nem csupán a kerület „saját” intézmé-
nyei, hanem korábban fővárosi fenntartású 
középiskolák is szép számmal neveztek, sőt, 
akadt olyan csapat is, mely Ferencváros-
ban lakó, de nem kerületi középiskolába 

járó diákokbóll ver-
buválódott. Hozzá-
tette, a rendezvény 
lebonyolításban nagy 
segítségére volt Ivá-
nyi Rudolf testnevelő 
tanár, a Ferencvárosi 
Diáksport Bizottság 
elnöke, a mérkőzések 
szabályosságát pedig 
két profi játékvezető garantálta. Völgyesi  
Attila kiemelte, a helyosztókat végigját-
szották, tehát 1–12. helyezésig kialakult 
a sorrend, a három, dobogós csapat pedig 
sportszerjutalomban részesült.

Végeredmény: 1. LEÖVEY I., 2. GuN-
DEL I., 3. „fazekas”

A sportrendezvény kiegészítő programjaként 
büntetődobó-versenyt szerveztek, amelyre  
a csapattagok mellett a kísérők, illetve  
a nézők közül is bárki jelentkezhetett.  
A versenyt – amelyen összesen 28 fő indult –  
Varga Kristóf, a Leövey Klára Gimnázium 
tanulója nyerte meg.

V. L.

Sportnapot szerveztek uraknak 
A nemzetközi férfinap alkalmából – november 19-én – IX. kerületi fiúknak, férfiaknak rendezett sportnapot Ferenc-
város Önkormányzata a Vendel Tornacsarnokban. A résztvevők többféle, javarészt még kevésbé ismert, ám könnyen 
elsajátítható, megkedvelhető mozgáslehetőséget próbálhattak ki. 

Ottjártunkkor a legnagyobb népszerűségnek a nemzetközi karrier 
küszöbén álló, magyar fejlesztésű teqball örvendett. A lábtengó 
és asztalitenisz ötvözetét októberben a brazil futballklasz-
szis, Ronaldinho is népszerűsítette Budapesten. A Ferencvárosi  
Szabadidős Sportegyesület tagjainak segítségével egy profi ország-
útikerékpár-szimulátorral lehetett versenyezni többféle pályán. 
Az élő csocsó, ahol a játékosok maguk állnak az életnagyságú, 
felfújható pályára, és csak oldalirányba mozoghatnak egy heveder 
mentén főként a nyári fesztiválokról lehetett ismerős. A sportcsar-
nok emeletén sakkozásra és asztaliteniszezésre is lehetőség nyílt. 

A kínálat legkülönlegesebb eleme talán a – szintén nemrégiben 
kifejlesztett – funkcionális tréning volt. A sportág célja az izmok 
és idegek közötti összhang, információátvitel erősítése. Dornbach 
Ildikó, a Nyitott Tornaterem program középső-ferencvárosi veze-
tője szerint ezzel a mozgásformával, amit a test agykontrolljának 
is lehet nevezni, intelligens testet lehet építeni. Elmondása szerint 
szélesebb körben, hatékonyabban fogja használni az izmait az, aki 
kipróbálja a funkcionális tréninget. Maga az edzés instabil eszkö-
zök segítségével történik, így kényszerítik a testet az összehan-

golt működésre, a hangsúly pedig nem a fizikai kondíción, hanem  
a beidegződések működtetésén van. Az edzésformát rehabilitációban 
és versenysportban egyaránt használják. 

(m)

Népszerű volt az élő csocsó
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Aranydiplomások
Az FTC Aranydiplomáját azok 
kapják meg időről időre, akik nem 
sportolóként vagy edzőként dol-
goznak a klubért, mégis nagyon 
sokat tettek a Fradi hírnevének, 
hagyományainak ápolásáért.

November végén három ilyen 
elismerést adott át az egyesület 
operatív igazgatója, Nyíri Zoltán. 
Aranydiplomát kapott Pethő Zol-
tán, az FTC Baráti Kör alapító-
ja és alelnöke, aki nyolcvan éve 
fradista; a Tempo Fradi internetes 
oldal szerkesztői: Horváth Károly, 
Lakatos László és Miskolczi József; 
valamint posztumusz Aranydiplo-
mát adományoztak a tavaly elhunyt 
kiváló sportmasszőrnek, Eisemann 
Lászlónak (képünkön). Kitünteté-
sét felesége vette át.

Ismét lecsúsztak a dobogóról
A Ferencváros birkózói 2014-ben megnyerték a vegyes fogású csapatbajnokságot. 
Tavaly azonban nem jutottak be a fináléba, ám a csoportmásodikok „kisdöntőjében” 
mindkét ellenfelüket legyőzték, és a negyedik helyen végeztek. A zöld-fehérek idén újra 
szerettek volna fellépni a dobogóra.

Az elődöntőben a nagyon erős Erzsébeti SMTK-
val nem bírtak a ferencvárosiak, talán maguk 
sem hitték el, hogy megszorongathatják a piros-
fehéreket. Így a másik ágon a Csepel ellen vesztő 
Vasassal vívott csatában a bronzérem volt a tét.

A pesterzsébeti Kruj Iván Sportcsarnokban hat 
mérkőzésen csaptak össze a két klub birkózói. A 
fradisták közül Balatoni Bence, Gégény Dominik 
és Németh Iván tudott győzni, a másik három 
súlycsoportban az angyalföldiek voltak jobbak. 
Két kategóriában nem volt versenyzője az FTC-
nek – az egyikben a súlyhatár átlépése miatt –, 
így azokat a szabály szerint 5-0-ra a Vasas „nyerte 
meg”, a meccset pedig 22-12-re.

A visszavágó is Erzsébeten zajlott. A párharc jól 
kezdődött a Ferencváros szempontjából: Kovács 
Bence, Balatoni Bence és Krasznai Máté egy-
aránt technikai tussal diadalmaskodott. Sajnos a 
folytatásban már csak a piros-kékek örülhettek; 
ezen a mérkőzésen 17-16-ra, összesítésben pedig 
39-28-ra győztek, így övék lett a bronzérem.

Sike András (képünkön), az FTC szakosztály-
vezetője érthetően csalódott volt, hiszen apró-

ságokon ment el mindkét mérkőzés, azaz kevés 
hiányzott az áhított dobogóhoz. Az olimpiai baj-
nok szakember szerint nagyobb koncentrációval 
megszerezhették volna a harmadik helyet.

(ms)

Gera döntött Felcsúton
A labdarúgó-Magyar Kupában a nyolcaddöntőbe jutás volt a tét november végén. A 
Ferencváros Felcsúton, az NB II-es Puskás Akadémia ellen lépett pályára.

A PAFC lelkesen kezdte a meccset, de a Fradinak 
is akadtak lehetőségei. Az első fél óra végéhez 
közeledve egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után 
Csernik Kornél passzával Marco Djuricin indult 
meg a bal oldalon, majd 14 méterről ballal, fél-
magasan a hosszú sarokba lőtt.

A második félidőben kissé visszavett a tempó-
ból az FTC, és a játékrész közepén egy védelmi 
kihagyás után egyenlítettek a felcsútiak. A haj-
rára beállt Böde Dániel és Radó András is, de 
a rendes játékidőben nem változott az eredmény. 
A hosszabbítás első félidejének végén Busai 
Attilát rúgták hasba a 16-oson belül, a büntetőt 
a maszkját levevő Gera Zoltán higgadtan lőtte a 
kapu közepébe.

A nyolc közé jutásért február 11-én és március 
1-jén a Bp. Honvéddal játszik a Ferencváros.

(m)

A középdöntőben folytatják
Befejeződtek a csoportküzdelmek a női kézilabda-Bajnokok Ligájában. A Ferencváros a B csoportban idegenbeli győze-
lemmel zárta a kört, ezzel a második helyen jutott tovább középdöntőbe.

A zöld-fehérek az oroszországi Asztrahanyban a HC Asztrahanocska 
ellen játszották utolsó mérkőzésüket a 2016/17-es Bajnokok Ligája 
csoportküzdelmei során. A már korábban továbbjutott FTC mellett 
az orosz együttes is úgy léphetett pályára, hogy biztos a helye a 
középdöntőben.

Az első félidőben végig a hazaiak vezettek, ám a 14-14-es szünet 
után a ferencvárosiak magukhoz ragadták a kezdeményezést, és 
33-28-ra megnyerték a találkozót. A legeredményesebb Szucsánszki 
Zita és Nerea Pena volt, mindketten hét gólt lőttek.

A csoportot a várakozásoknak megfelelően a macedón Vardar 
Szkopje nyerte meg 11 ponttal, mögötte a Ferencváros végzett 9 
ponttal. Az első körből továbbjutott csapatokat a középdöntőben 
két csoportba sorolják. Az A és a B jelű négyesből érkező együt-
tesek az 1-es középdöntőcsoportba kerülnek, és oda-vissza vágós 
rendszerű körmérkőzést játszanak. Az azonos kvartettből jött gárdák 
természetesen nem játszanak újból egymással, a csoportmérkőzéseik 
eredményeit magukkal hozták. A két hatos csoportból az első négy 
helyen végző csapatok jutnak tovább a negyeddöntőbe.

A Fradi a 7 pontot hozó Vardar Szkopje és az A csoportból érkezett, 
6 pontos, montenegrói Buducsnoszt Podgorica mögött 5 ponttal 
a harmadik helyről vág neki a középdöntőnek. A zöld-fehéreket 
a francia Metz 4 és a német Thüringer HC követi 2 ponttal, az 
Asztrahanocska pont nélkül kezdi a sorozatot. Érdekesség, hogy a 
német gárdát a tavalyi kiírás csoportkörében mindkétszer legyőzte 
Elek Gábor együttese (idegenben 30-27-re, otthon 32-28-ra). A 
Bajnokok Ligája január végén folytatódik.

M. S.

Fél lábbal az elődöntőben
A Ferencváros vízilabdacsapata a horvát Primorje Rijeka vendége volt az Euro-kupa negyeddöntő-
jében. A Fradi nagyon rosszul kezdte a mérkőzést, két perc alatt 3-0-ra elhúztak a hazaiak. A negyed 
végén azonban már egyenlő volt az állás, sőt, a második játékrész elején az FTC vezetett. A fiumeiek 
aztán ismét fordítottak, a nagyszünetben viszont 7-5 volt az eredmény a zöld-fehérek javára.

A fordulás után még egyenlített a Rijeka, de innentől már végig a Fradinál volt az előny. Az utolsó 
negyedet háromgólos vezetéssel kezdte az FTC, a végén 13-9-es diadalnak örülhetett Varga Zsolt 
együttese. A december 10-i visszavágót így kényelmes helyzetben várhatja a Ferencváros.

(m.s.)

Fradi-sikerek 
tornában
November utolsó hétvégéjén Győrött, az Audi Arénában 
rendezték meg az idei magyar mesterfokú tornászbajnok-
ságot és a csapatbajnokság zárófordulóját. Az egyéni ösz-
szetett versenyben Babos Ádám, a Ferencváros kiválósága 
győzött, míg a csb-fordulót, így az aranyérmet is a zöld-fe-
hérek együttese nyerte meg.

Az impozáns sportcsarnokban először a mesterfokú bajnokság 
érmeiért szálltak harcba a tornászok. A férfiaknál hat ferencvárosi 
sportoló lépett a szerekhez. A legjobb teljesítményt a várakozások-
nak megfelelően Babos Ádám nyújtotta. Az FTC klasszisa ezúttal a 
Bp. Honvéd színeiben versenyző Vecsernyés Dáviddal vívott nagy 
küzdelmet, de a Vasas tornásza, Kardos Botond is pályázott az 
elsőségre. Babos jó gyakorlatokat mutatott be, és összesen 82,600 
pontot kapott a bíróktól. Legnagyobb vetélytársának, Vecsernyés-
nek fél ponttal kevesebb gyűlt össze, így Ádám megvédte tavaly 
megszerzett mesterfokú bajnoki címét. Ami a többi fradistát illeti, 
Selmeczi Bánk az 5., Boncsér Krisztián a 6., Schweigert Dávid a 
7. helyen végzett, míg Bilics Bence a 9., Fehér Márk pedig a 12. 
pozícióban zárta a viadalt.

A szerenkénti döntőkben kilenc ferencvárosi érem született. Tala-
jon Boncsér Krisztián diadalmaskodott, Babos Ádám pedig a dobogó 
harmadik fokára állhatott fel. Gyűrűn Babos győzött Schweigert 
Dávid előtt, korláton pedig ezüstérmes lett. Ugrásban nem minden-
napi mezőnye volt a finálénak: öt FTC-tornász jutott be a legjobb 
hat közé. Ennek ellenére a „kakukktojás” Kardos nyert, Boncsér 
a második, Fehér Márk a harmadik helyen végzett. Lólengésben 
senki nem férhetett az olimpiai bajnok Berki Krisztián közelébe, 
Selmeczi Bánk bronzérmet vehetett át az eredményhirdetésen. 
Nyújtón Boncsér második lett.

A csapatbajnokság szintén a címvédő sikerével zárult. A Ferencvá-
ros a tavaszi fordulóhoz hasonlóan most is a legjobbnak bizonyult. 
A zöld-fehérek még nagyobb fölénnyel előzték meg a Győri AC 
és a Bp. Honvéd együttesét, mint néhány hónappal korábban, és 
összesítésben több mint huszonegy ponttal értek el jobb eredményt 
a második helyezett Rába-partiaknál. A bajnokcsapatban Babos 
Ádám, Boncsér Krisztián, Fehér Márk, Selmeczi Bánk és Schweigert 
Dávid mutatta be gyakorlatait.               (m.)

Boncsér Krisztián



Ferencváros10 

Bolgár–magyar, két jó barát
„A teljesség felé” idősügyi program egyháztörténeti szemináriumán a Magyar-
országi Bolgár Ortodox Egyház mutatkozott be a ferencvárosi közönségnek. 
Az egyházközség vezetője, Tancso atya a bolgár–magyar barátság kezdeteiről, 
az ortodoxok szokásairól és ünnepeiről mesélt.

A hazai ortodox bolgárság Egyházügyi 
Bizottságának elnöke, Kirkov Vladimir el-
mondta, a Magyarországi Bolgárok Egye-
sülete nemrég ünnepelte alapításának 100. 
évfordulóját, de ez évre esett a Magyaror-
szági Bolgár Ortodox Egyház centenáriuma 
is. Arról is hírt adott, hogy a magyar kül-
ügyminiszter Szófiában tett látogatásán a 
két ország megállapodott, hogy kijelölik a 
magyar–bolgár barátság hivatalos napját. Az 
elnök örömmel számolt be arról is, hamaro-
san újraindul a Budapest–Szófia közvetlen 
légi járat, amely nemcsak az itteni kisebbség 
kapcsolattartását könnyíti meg az óhazával, 
de segíti a bolgár–magyar kapcsolatok fej-
lődését is. 

Tancso Jancsev Popgancsev főtisztelendő 
atya a nagy hagyományokat őrző bolgár–
magyar barátság eredtéről mesélt közön-
ségének. Az első betelepülők bolgár ker-
tészek voltak, akik az I. világháború után 
Magyarországon találtak menedéket. Mivel 

hagyományaikat, kultúrájukat őrző, becsü-
letes, szorgalmas népként ismerték meg, a 
magyarok itt akarták tartani őket. A bolgár 
kisebbség csupán egy feltételt szabott: ala-
píthassanak saját egyházat.

A bolgár ortodox egyház hazai tevékeny-
sége 1916-ban, egy Lónyay utcai lakásban 
kialakított kápolnában kezdődött. Ez azon-
ban hamarosan szűknek bizonyult, így a 
Magyarországi Bolgárok Egyesülete temp-
lom építését kezdeményezte. A Vágóhíd ut-
cai bolgár templom 1931-ben épült meg, 
melyhez Budapest a telek adományozásával 
járult hozzá.

Tancso atya az ünnepek kapcsán elmondta, 
az időpontokban vannak eltérések a többi 
keresztény valláshoz képest, hiszen a bolgár 
ortodox egyház 1968-ban a juliánus nap-
tárról áttért a javított juliánus naptárra. Ez 
látszólag azonos a gregoriánus naptárral, 
de a mozgóünnepeket és a liturgikus ren-
det a juliánus naptár szerint ünnepli. Ezért 
például a karácsonyt január 6-án tartják. A 

főtisztelendő azt is tisztázta, hogy 
a katolikus és a bolgár ortodox 
vallás közötti egyedüli jelen-
tős különbség a Szentlélek 

származásának megha-
tározásában van. Míg 
a katolikusok szerint 
a Szentlélek Istentől 
és Jézustól szárma-
zik, addig a bolgárok 
szerint az csak Isten-
től ered. 

T. D.

IDŐSÜGY
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impresszum

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

1. Hol hajtott végre 1933-ban kény-
szerleszállást vitorlázó repülőgépével 
Kazimir Kula lengyel pilóta?

A) A Nagykörúton 
B) A mai József Attila-lakótelep 
területén
C) A Haller (Vásár) téren

2. Minek a helyén állt az Elevátor ház?
A) Merényi Gusztáv Kórház
B) Nehru part
C) Nemzeti Színház

3. Hol készül a Tibi csoki?
A) A Gubacsi úton
B) A Gyáli úton
C) A Vágóhíd utcában

4. Kikről nevezték el az egykor a So-
roksári és a Gubacsi út között futó 
Szekerész utcát? 

A) Mezőgazdasági terményeket a fő-
városba szállító kocsisokról
B) Hadiszállítást lóvontatású szeke-
rekkel végző katonákról
C) Lovaskocsigyártó iparosokról

5. Miért építették az ‘50-es évek végén 
a József körút–Üllői út sarkán álló 
Lottóházat?

A) Mert a helyén álló lakóház 1956-
ban úgy megrongálódott, hogy nem 
építették újjá
B) Mert a korábban a helyén álló 
apácazárdát világnézeti okokból le-
bontották
C) Mert egy több évtizedes pereskedés 
okán itt egy foghíjtelek volt

6. Melyik házban élt és alkotott Dési 
Huber István 1940–1943-ig?

A) Ráday utca 53.
B) Dési Huber utca 19.
C) Ipar utca 11.

Előző lapszámunk nyertese: 
Viktor Györgyné. Gratulálunk! Jutalma 
átvételével kapcsolatban e-mailben érte-
sítjük. A helyes megfejtés: 1 – B, 2 – A, 
3 – B, 4 – B, 5 – A, 6 – B. Tancso Jancsev Popgancsev atya
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Kiemelt rendezvények
• A könnyebb műfaj kedvelőit invitáljuk 

december 7-én vidám adventi táncdal-
délutánunkra, ahol Endrődi Évával és 
Solymos Tónival dúdolhatják együtt az 
örökzöld dallamokat a közelgő karácsony 
jegyében.

• Szurdi Miklóssal és Lukáts Andorral talál-
kozhatnak azok, akik ellátogatnak a Szó 
és ember, illetve a Filmklub következő 
programjára. December 13-án Szurdi 
Miklós rendezővel A francia szobalány 
című darabról beszélgetünk, Lukáts An-
dor Kossuth-díjas színész, rendező pedig 
az Egy kicsit én, egy kicsit te című film 
vetítése után idézi fel a forgatással kap-
csolatos emlékeit.

• December 14-én délelőtt kreatív kézmű-
ves foglalkozásra várjuk az érdeklődőket. 
Apró ajándékokat, karácsonyi díszeket 
készíthetnek szakemberek vezetésével, 
és további ötleteket kaphatnak az otthoni 
dekorációhoz is.

IDŐSÜGY

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

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

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)

Törődjön többet 
egészségével!  

Orvosi előadás a demenciáról
December 8. (csütörtök) 14.30 
Parajdi Sópince (Vámház körút 11.)

Szó és ember
A francia szobalány című darab 
kapcsán Szurdi Miklós rendezővel 
beszélgetünk
December 13. (kedd) 14.00 
FSZEK Börzsöny utcai Könyvár 
(Börzsöny utca 13.)

Kézműves foglalkozás
Karácsonyi díszek, apró 
ajándékok készítése
December 14. (szerda) 10.00 
Lenhossék utca 24–28. I. emelet

Természetjárás
Fagyöngytúra Nagykovácsiba 
a Muflon-itatón át
December 15. (csütörtök) 10.00 
Találkozó a 64-es busz 
hűvösvölgyi végállomásánál

Filmklub
Egy kicsit én, egy kicsit te 
A vetítés után vendégünk 
Lukáts Andor Kossuth-díjas 
színész és rendező
December 15. (csütörtök) 15.00 
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Erkel utca 15.)

Sakk-klub
December 6., 13., 20. (kedd) 10.00 
FMK (Haller utca 27.)

Német társalgási klub 
December 6., 13. 
(kedd) 10.30 
FMK (Haller utca 27.)

Festőklub
December 6., 13. 
(kedd) 13.00 
Szerető Kezek Idősek Klubja 
(Friss utca 5.)

Gyógytorna
December 7., 14. (szerda) 11.00 
Dési MH (Toronyház utca 17/B)
FMK (Haller utca 27.)

Táncklub
Én táncolnék veled… 
December 7., 14. (szerda) 14.00
FMK (Haller utca 27.)

3-1-2 meridiántorna
December 7., 14. (szerda) 15.30 
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti 
energiajóga időseknek

December 8., 15. 
(csütörtök) 10.00 
József Attila-lakótelepi Közösségi 
Ház (Toronyház utca 3/B)

Vízitorna
December 9., 16. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola 
uszodája (Mester utca 19.)
Weöres Sándor Iskola uszodája 
(Lobogó utca 1.)

Számítógép- és mobil-
telefon-használati 
tanácsadás

Ingyenes internetezési lehetőség, 
tanácsadás diákok közreműködé-
sével
December 5., 12. 
(hétfő) 14.30–15.30
Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola és Gimnázium 
(Lónyay utca 4/C–8.)
December 6., 13. 
(kedd) 15.00–16.00
Telepy Károly Általános Iskola és 
Gimnázium (Telepy utca 17.)
December 8., 15. 
(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 hala-
dó számítógép-kezelői tanfolyamok, illetve az Ericsson haladó 
internetfelhasználói tanfolyama a regisztrált résztvevők számára a 
meghirdetett időpontokban és helyszíneken kerül megtartásra.

Idősügyi programajánló 
Lukáts Andor és Esztergályos Cecília
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felhívás

ÜNNEP

Meggyújtották az első gyertyákat
Ferencvárosban is megkezdődött a karácsonyra való készülődés. Ennek legbiztosabb jele, hogy a József Attila-lakótele-
pen és a Bakáts téren is meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját.

A katolikus vallás szerint a koszorú négy gyertyája 
a hit, remény, öröm és szeretet jelképe, me-
lyet ebben a sorrendben gyújtanak meg a 
karácsony előtti negyedik vasárnaptól 
kezdődően. Az öröm rózsaszínű, a 
többi gyertya lila, amely az ad-
ventet végigkísérő bűnbánat 
színe. Advent első vasárnap-
ja a keresztény egyházi év 
és a karácsonyi ünnepkör 
kezdetét is jelenti.

A József Attila-lakó-
telepi ünnepségen Sajó 
Ákos elmondta, az egyre 
rövidülő nappalok, a nö-
vekvő sötétség és a hideg 
ellen advent a legjobb or-
vosság, amely boldogsá-
got hoz az emberek szívé-
be. – A Megváltó születését 
várva ki kell tisztítani szívün-
ket, lelkünket, hogy beleférjen 
az a sok jó, amit embertársainktól 
kaphatunk – tette hozzá az önkor-
mányzati képviselő.

A 40 éve Ferencvárosban szolgáló Ke-
rényi Lajos atya szerint a Megváltó fénye 
meggyógyíthatja a világot, ha odafigyelünk Jézus 
szavára. Arra kérte a közönséget, hogy amikor annyi viszály és 
háborúskodás van a világon, legalább otthon ne legyen veszekedés. 
– Rengeteg a sebzett gyermek, mert a szülők nem állnak a helyükön 
– figyelmeztetett a Szent Kereszt templom plébánosa. Advent első 

gyertyáját Sajó Ákos és Lajos atya gyújtotta meg, a 
rendezvényen a Napfény és az Epres Óvoda 

ünnepi műsora színesítette a programot.
A Bakáts téren délután fél 5-kor a 

Jaschik Álmos Művészeti Szakkö-
zépiskola előadásával kezdődött 

meg az ünnepség, majd Bácskai 
János köszöntője következett. 

A polgármester elmondta: az 
önkormányzat hatodik éve 
rendezi meg az adventi 
gyertyagyújtást, ezzel is 
hangsúlyozva, mennyire 
fontosnak tartják a vára-
kozás időszakát. Ferenc-
város polgármestere  arra 
biztatta a jelenlévőket, 
hogy advent idején ne fe-

ledkezzenek el rászoruló 
embertársaikról sem.
Szabon Gábor plébános ad-

venti gondolataiban kiemelte: 
Jézus arra biztatta tanítványait, 

hogy legyenek készen. Ez azt is je-
lenti, hogy ha valakinek segítségre van 

szüksége, vegyük észre, legyünk ott. De 
legyünk készen arra is, hogy az Úr megszólít-

hasson minket.
Az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása után a házas-
ságkötő teremben a Batyu Színház előadásában Az ezüsterdő lakói 
című gyermekdarabot láthatták az érdeklődők.  

T. D.–T. H.

Zöld-fehér karácsonyfa
Advent első vasárnapján idén is felgyulladtak a zöld-fehér fények a Ferenc tér 
karácsonyfáján, Kati néni a Ferenc tér 12.-ből pedig meggyújtotta az adventi 
koszorú hitet jelképező gyertyáját.

– Harmadik éve állítunk kará-
csonyfát a Ferenc téren. Az első 
alkalom nagyon jól sikerült, ak-
kor a Fradi három kiváló focistá-
ja is eljött a közös díszítésre, és 
ajándékokat adtunk a rászoruló 
gyerekeknek a Tompa utcai bol-
tosok segítségével. A visszajelzé-
sek alapján nemcsak én, hanem a 
környékbeliek is nagyon szeretik 
azt a kedves hangulatot, amit a 
karácsonyfa, amely a FESZOFE 
Kft. ajándéka, és az adventi ko-
szorú áraszt – mondta Kulpinszky 
Eleonóra önkormányzati képvise-
lő, majd hozzátette, a Ferenc té-
ren vasárnaponként 6 órakor lesz 
gyertyagyújtás. 

V. L.

Karácsonyváró 
Vásár a Ferenc téren
December 17-én, szombaton 11 és 17 
óra között várjuk Önöket forralt bor-
ral, mézzel, többféle sajttal és füstölt 
áruval, teafűvel, bejglivel, karácsonyi 
süteményekkel és kézműves ajándé-
kokkal, valamint számos érdekes nye-
reményt rejtő tombolával.

Gyerekprogram: karácsonyfadísz-
készítés 

Ajándékozz Örömöt! – Ajándék-
gyűjtő akció ferencvárosi nehéz sorsú 
gyerekeknek
Amit szívesen fogadunk: játék, 

könyv, írószer, ruha
Szervezők: Ferencváros Önkormány-

zata és a Ferenc tér Klub
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Mikulásgyár-gyűjtőpont nyílt a Lurdy Házban
A Mikulásgyár Lurdy Házban lévő gyűjtőpontja már várja a rászorulók részére felajánlott tartós élelmiszereket, jó 
minőségű ruha- és játékadományokat, sőt, már élményeket is lehet ajándékozni.

Zsolnai Endre, a Mikulásgyár főszervezője az adománypont megnyi-
tóján kiemelte, a szokásos felajánlások mellett idén újdonság, hogy 
élményeket, például cirkusz- és színházjegyeket is lehet ajándékozni 
a hátrányos helyzetű gyerekeknek. További újítás, hogy a ferencvá-
rosi bevásárlóközpontban első alkalommal épült fel egy tudományos 
játszóház, ahol hétvégenként kémiai és fizikai kísérletekkel várják a 
gyerekeket. A Köszi, jól vagyok! program részeként pedig 15 perces, 
ingyenes mentálhigiénés beszélgetéseken lehet részt venni. A prog-
ramra az info@koszijolvagyok.hu e-mail címen lehet jelentkezni.

A Mikulásgyár túlterheltsége miatt a szervezők arra kérik az ada-
kozókat, hogy a kisebb, kézben is szállítható csomagokat a Lurdy 
Házban lévő gyűjtőponton vagy a postákon adják le, és csak a 
nagyobb felajánlásokat vigyék az Ötvenhatosok terére. A postákon 
december 2. és 21. között leadott, lezárt dobozokra a „Mikulásgyár” 
feliratot kell ráírni, ezeket a Magyar Posta ingyenesen továbbítja a 
Vöröskereszt raktáraiba. A beérkező adományokat a segélyszervezet 
önkéntesei juttatják el a rászoruló családok részére.

T. D.

FERENCVÁROSI ADVENT
Ünnepélyes gyertyagyújtás advent 
minden vasárnapján
József Attila-lakótelep
(Pöttyös utca–Napfény utca kereszteződése)
December 11. 15.30
Közreműködik: a Méhecske 
és az Ugrifüles Óvoda
December 18. 15.30
Közreműködik: az Ádám Jenő Zeneiskola
Bakáts tér
December 11. 16.30
Közreműködik: a Leövey Klára 
Gimnázium diákcsapata
December 18. 16.30
Közreműködik: a Ferencvárosi Művelődési 
Központ Női kara
Polgármesteri Hivatal tanácsterem 
(Bakáts tér 14.)
December 11. 17.00
„Az igazat mondd, ne csak a valódit!”
Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész 
„színháza” a 20. század Isten-kereső költőinek 
műveiből.
Házasságkötő terem 
(Bakáts tér 1.)
December 18. 17.00
Adventi koncert a Failoni kamarazenekarral

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!

Baba-, gyerekruha- és játékvásár
December 10. 9.00
A belépés díjtalan!

LEGO- és DUPLO-vásár 
és -játszóház

December 10. 9.00
Belépő: 300 Ft

Fotóbörze
December 11. 9.00
Fotótechnikai eszközök adás-vétele
Asztalfoglalás a 216-1300-as telefon- 
számon, vagy a varga.balazs@fmkportal.hu 
e-mail címen.
Belépő: 400 Ft

FMK Gyermekszínház
December 13. 10.00
JÓFEJ PELyHEK

A Kiss Kata Zenekar karácsonyi koncertje
A szólójegy ára: 800 Ft/fő
Jegyigényüket a 476-3423-as vagy 
a 06/20/498-0046-os telefonszámon 
illetve a kiss.agnes@fmkportal.hu 
e-mail címen jelezhetik.

Látástréning Vén Péterrel
December 16. 17.00
Személyes tanácsadás a szem különböző 
betegségeivel kapcsolatban
A belépés díjtalan!

A Szivárvány Színiiskola 
karácsonyi műsora

December 17. 11.00
A belépés díjtalan!

Strófa Trió vers-zene klub
December 17. 18.30
Belépő: 600 Ft

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

a ferencvárosi művelődési központ ajánlója:

Elővigyázatos gyertyagyújtás

– Oltáshoz felkészülni, gyerekek!MTI Fotók: Mohai Balázs
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Egyre több stroke-beteget mentenek 
meg trombolízissel
Az elmúlt nyolc évben meghétszereződött azon stroke-betegek száma, akiken úgynevezett trombolízist, azaz speciális 
vérrögoldást hajtottak végre hazánkban. Ez hatalmas eredménynek számít, ám figyelembe véve, hogy még így is órán-
ként egy életet követel az agyi vérkeringési zavar, világosan látszik, bőven van még teendő.

– Magyarországon a stroke népbetegségnek számít, 
körülbelül tízpercenként visznek kórházba vala-
kit agyi vérkeringési zavarral, és óránként egy 
beteg veszíti életét emiatt – mondta Bereczki 
Dániel, a Semmelweis Egyetem Neurológi-
ai Klinikájának igazgatója. A szakember 
szerint ugyanakkor az elmúlt három évti-
zedben jelentősen javultak a statisztikák 
és a betegek kilátásai is: különösen szem-
betűnőek az eredmények az úgynevezett 
trombolízis terén. Az elmúlt hat évben 
ugyanis 300–350-ről 2000 fölé emelkedett 
azon érintettek száma, akiknél infúzió segít-
ségével oldották fel a vérrögöt az ország 38 
stroke centrumában. A Semmelweis Egyetem 
Neurológiai Klinikáján is rendszeresen végzik 
ezt a beavatkozást. Bereczki Dániel szerint ilyenkor 
nagyon fontos tényező az idő, hiszen a trombolízist a stroke 
kezdetétől számított 3 órán belül lehet csak elvégezni.

Ha nem ismerik fel idejében a tüneteket, és nem indul el a vér-
rögoldás, többnyire visszafordíthatatlan károsodások jelentkeznek. 
Továbbra is a stroke áll a legtöbb maradandó egészség- és mozgás-

károsodás mögött. A félrehúzódó száj, a beszédelakadás, 
a féloldali végtagbénulás mind-mind szélütésre utal, 

ilyenkor azonnal mentőt kell hívni. A klinika-
igazgató szerint a végzetes kimenetelű stroke-

ok esetében egyértelmű javulás tapasztalha-
tó, hiszen míg 1980-ban 100 ezer lakosból 
240 halt meg emiatt, addig mára ez a szám 
körülbelül 100-ra csökkent, ám még ez 
is háromszor annyi, mint a szomszédos 
Ausztriában.
– Ha mindenki kezeltetné magas vérnyo-

mását és leszokna a dohányzásról, fele any-
nyian halnának meg szélütésben, mint most 

– hangsúlyozta Bereczki Dániel, kiemelve, 
hogy a kockázati tényezők két csoportra oszt-

hatók. Egyrészt vannak olyan betegségek – pl. 
magas vérnyomás, szívbetegség, magas vérzsírszint, 

cukorbetegség –, amelyek növelik a stroke előfordulási 
esélyét, másrészt sokat számít az életmód is, hiszen a cigaretta 
mellett a stressz, az elhízás, a kevés mozgás és a nem megfelelő 
táplálkozás is növeli a rizikót.

(forrás: Semmelweis Egyetem)

Jó hallást ajándékba!
Ne engedje el idős szerettei kezét!

Kísérje el családtagjait ingyenes audiológiai 
szűrővizsgálatra az Amplifon Hallásközpontba. 
Egyeztessen időpontot most!

Töltse együtt a család az ünnepeket úgy, mint régen.

Amplifon Hallásközpont

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

amplifon.hu

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészülék 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 hallókészülékeit, valamint a Hallókészülék Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem tel-
jesülése esetén az 5 forintos darabár nem érvé nyes. Az ajánlat 2016. december 5-től 23-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.
Tel.: 06 1 317 09 26

amplifon.hu

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM
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Elfogták a társait felgyújtó hajléktalant
Egy hajléktalan férfi november 23-án éjjel, az Ifjúmunkás utcában 
éghető anyagokkal körülrakta alvó társait, majd felgyújtotta őket. 
A bűncselekmény következtében egy férfi meghalt, egy pedig 
könnyebb égési sérüléseket szenvedett. A gyilkosság egy élel-
miszerbolt mögött történt, nem messze a Kőrösi Csoma Sándor 
Kéttannyelvű Általános Iskolától. A rendőrség másnap közölte: 
a gyanúsítottat hat órán belül elkapták. Az eset körülményeit 
a BRFK Életvédelmi Osztálya vizsgálja.

Ismét segítettek a térfigyelő kamerák
Csoportos garázdaság bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat 
eljárást a IX. kerületi rendőrkapitányság A. József 19 éves mo-
norierdői, P. Richárd 20 éves, Sz. Ádám 21 éves budapesti lakos, 
valamint fiatalkorú társuk ellen. A fiatalok november 18-án egy 
ferencvárosi aluljáróban – előzetes szóváltás nélkül – többször 
megütötték és megrúgták a sértettet, aki nyolc napon belül gyó-
gyuló sérüléseket szenvedett. A ferencvárosi térfigyelő szolgálat 
munkatársai észlelték az eseményt, és a helyszínre küldték a 
rendőrjárőröket, akik az elkövetőket elfogták, majd előállították 
a kerületi rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki 
őket, és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásukra.

Szeméremsértés a vád
Lefolytatta az eljárást a IX. kerületi rendőrkapitányság M. Ti-
bor 46 éves sárospataki lakos ellen, aki szeptember 16-án, egy 
ferencvárosi kutyafuttató parkos területén női ruhába öltözve,  

 
szoknyáját felhúzva nemiszervét mutogatta. A tanúk az elkövetőt 
a helyszínen visszatartották, majd értesítették a rendőröket, akik a 
férfit előállították a kapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták 
ki. A rendőrség az ügyet a napokban befejezte, a keletkezett irato-
kat vádemelési javaslattal az illetékes ügyészségnek megküldte.

Mentőt hívott, hogy lophasson 
A IX. kerületi rendőrkapitányság lopás bűntett miatt folytat eljárást 
az 52 éves Zs. Szabina ellen, aki november 18-án férjéhez azzal 
a szándékkal hívott mentőt ferencvárosi lakásukba, hogy a vizs-
gálat alatt a férfi kabátjából a készpénzét ellophassa. A kiérkező 
mentők megállapították, hogy a sértett ellátást nem igényel. A 
férj értesítette a rendőrséget, a járőrök a nőt még aznap elfogták, 
és előállították a IX. kerületi rendőrkapitányságra, ahol gyanúsí-
tottként hallgatták ki.

Tetten érték a kórházi szarkát 
Lopás bűntett miatt indult eljárás S. Dzsenifer 18 éves budapesti 
lakos ellen, aki november 22-én egy ferencvárosi kórházban ellopta 
egy beteg őrizetlenül hagyott táskáját. Az abban talált indítókulcs-
csal a sértett autóját kinyitotta, abból azonban nem vitt el semmit. 
A gépkocsi tulajdonosa a kórházból értesítette a rendőröket, akik a 
nőt tetten érték, miközben egy másik kórteremben egy őrizetlenül 
hagyott pénztárcából próbált pénzt eltulajdonítani. Az intézkedő 
rendőrök az ellopott pénzt megtalálták és visszaadták a sértettnek, 
az elkövetőt pedig előállították a kerületi rendőrkapitányságra.

rendőrséGi hírek

KöZHASZNú

Tisztelt Helyi Lakosok és Szervezetek!
Tájékoztatom Önöket, hogy Ferencváros Önkormányzatának 
képviselő-testülete 2016. december 13-án a képviselő-testület 
ülését követően, de leghamarabb 16.00 órai kezdettel közmeg-
hallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helyszín: Ferencváros Polgármesteri Hivatala (Bakáts tér 14. 
II. emeleti ülésterem)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény értemében a közmeghallgatáson a helyi 
lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.

Kérem, hogy kérdéseiket, javaslataikat 2016. december 8-áig 
adják le a kozerdeku@ferencvaros.hu e-mail címen, vagy a 
Bakáts tér 14. szám alatti Ügyfélszolgálaton a „Közmeghallgatás” 
postaládába történő elhelyezéssel azért, hogy a közmeghallga-
táson ezekre érdemben válaszolhassunk.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a javaslat vagy a kérdés ösz-
szetettsége miatt a közmeghallgatáson nincs lehetőség a válasz-
adásra, akkor arra legkésőbb 15 napon belül, írásban fogunk 
válaszolni. 

Minden érdeklődő véleményére, javaslatára, illetve megjele-
nésére számítunk!

Dr. Bácskai János
polgármester

meGhívó: közmeGhallGatás

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Ferencváros Önkormányzatának kép-
viselő-testülete 2016. december 27. napjától december 30. napjáig tartó igazgatási 
szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt – a halaszthatatlan 
ügyek intézésére szervezett alábbi ügyeleti 
feladatellátáson túl – a Polgármesteri Hivatal 
zárva tart.
2016. december 28. napján 8.00 órától 14.00
óráig ügyeletet tart:
Közszolgáltatási Iroda:
• Anyakönyvi Csoport (Bakáts tér 1.) 

• Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport 
(Bakáts tér 14.)

Adóiroda (Bakáts u. 8.)
Tekintettel arra, hogy az ügyfélfogadás ezen 

szervezeti egységeknél csökkentett létszámmal 
történik, az esetleges várakozásért Tisztelt Ügy-
feleink szíves türelmét és megértését kérem.

Köszönettel: Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

tájékoztató: iGazGatási szünet Csomagolókat, gépke-
zelőket, raktárosokat, 

komissiózókat, targonca-
vezetőket keresünk 2-3 
műszakos munkarendbe 
Budapestre és Pest me-

gyei telephelyekre. 

Felvételi:
2016. december 13.

13.00 óra 
KÖSZI Kőbányai

Szabadidő Központ,
X. ker., Előd u. 1. 

Érd.: 06/70/342-1653
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Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi 
babák fotóit a szerkesztoseg@ferencvaros.hu

e-mail címre Gólyahír jeligével!

Nagy Dániel
(2016. június 2.)

Horváth Liliána Tekla 
(2016. április 18.)

Völgyi Lia 
(2016. augusztus 3.)

Domány Tamara 
(2016. szeptember 7.)

Somorjai Péter 
(2016. május 5.)

Pap Borsika Zorka 
(2016. május 20.)

ferencvárosi Gólyahír rejtvény

Korzó: Kultúrtörténeti séták híres emberekkel
Architéka: Építészkritika a főváros épületeiről
Polc: Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KERESSE
a december 8-i

SZÁMBAN!
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Adventi emlék koncert 
 

 
a Szent Kereszt templomban   
( Budapest, IX. Üllői út 145),  

 
 

2016. december 17.-én szombaton 19 órakor, 
 

a 275 éve elhunyt Antonio Vivaldi népszerű műveinek 
bemutatásával. 

 
A mester zenekari és verseny-műveit bemutatja az Ádám Jenő 

Zenekar és szólistái. 
 

Vezényel Szentmáry Kálmán 
 

 
A belépés ingyenes. 

 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 
 
 


