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Már az ötödik üteménél tart  
a FesZoFe mintaprogramja. 
Idén egy virágföld-fertőtlenítő 
berendezést adtak át.

versvonat
józsef attila halálának 80. 
évfordulóján nosztalgiavonat indult 
Balatonszárszóra Ferencváros 
önkormányzata szervezésében. 4

 Áldott, békés karácsonyt, és örömökben, sikerkben gazdag, boldog új évet kívánunk olvasóinknak!

Ferencváros idén minden eddiginél 
gazdagabb karácsonyváró 
programsorozattal igyekszik lakóit 
az ünnepre hangolni.

advent

6–7

Folytatás a 2. oldalon

Fotó: Mészáros Gábor / FMKéptár

Felejthetetlen időutazás a kerület 
születésnapján
2016 a díjak éve volt Ferencvárosban, 2017-et pedig a jubileumok esztendejének lehet nevezni, melynek megkoro-
názása a kerület névadásának 225. évfordulója volt. Erről méltó módon, többek közt Tarlós István főpolgármester, 
Vas Imre országgyűlési képviselő, Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere, valamint Ferencváros és testvérvárosai-
nak vezetői, illetve képviselői részvételével emlékeztek meg december 4-én a Nemzeti Színházban. A kis híján negyed 
évezredet közel két órában felölelő látványos, élvezetes ünnepség – melyet a televíziónézők a 9.tv jóvoltából élőben is 
megtekinthettek – felvonultatta a kerület teljes történetét és legfontosabb személyiségeit. 

A megjelenteket az est háziasszonya, Oláh 
Olívia, a 9.tv főszerkesztője üdvözölte, 
majd átadta a szót Vidnyánszky Attilának. A 
Nemzeti Színház igazgatója megtisztelőnek 
vélte, hogy a 225 éves Ferencvárost a 180 
esztendeje alapított színházban köszöntheti. 
Hozzátette: 15 éve már, hogy Ferencváros-
ban lelt otthonra a teátrum, amely vezetése 

alatt valóban törekszik a nemzet színháza-
ként működni, és jelen lenni a Kárpát-me-
dencében, határokon innen és túl.

A gála műsorszámai bemutatták a város-
rész dinamikus fejlődését az 1700-as évek 
közepétől kezdve, amikor a Széna (mai Kál-
vin) téren, a kecskeméti kapunál telepedtek 
meg az első fogadók. A dicsőséges napok 

ábrázolása mellett nem maradhattak el a 
tragédiák sem, mint az 1838-as nagy árvíz 
– amely a település 529 épületéből 438-at 
lerombolt –, vagy a két világhá-
ború borzalmai. 
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Folytatás a címlapról

Kedves Ferencvárosiak! 
Áldott, békés ünnepet, és sikeres, boldog 
új évet kívánok minden kerületünkben 
élőnek és dolgozónak!

dr. Bácskai János,
Ferencváros polgármestere

A színes múltidézésben, amely során a 225 
esztendő alatt zenében, versben, elbeszé-
lésben megörökített ferencvárosi életérzést 
és természetesen a Fradi történetét is meg-
idézték, közreműködött Györgyi Anna, Mécs 
Károly és Nemcsák Károly színművész, a 

Garabonciás együttes, Antal Gábor, Turós 
Eszter és Turós Enikő zongoraművész, 
Gazda Bence hegedűművész, Papp Nor-
bert homokanimátor, az Erdődy Kamaraze-
nekar, valamint a Bakáts Téri Ének-Zenei 
Általános Iskola kórusa. A műsort Lázár 
Balázs színművész, a Pinceszínház irodalmi 
referense szerkesztette és rendezte.

– A főváros fejlődése elképzelhetetlen 
Ferencváros fejlődése nélkül – kezdte be-
szédét Tarlós István, Budapest főpolgár-
mestere, majd kitért az elmúlt évek során 
közös erővel véghezvitt beruházásokra, 
köztük a szociális városrehabilitációra,  
a Nehru part felújítására, valamint a Bakáts tér  
közeljövőben megvalósuló korszerűsítésére. 
Felszólalásában – a jeles ünnep alkalmából 
– köszöntötte Ferencváros polgárait is, külö-
nös tekintettel az est folyamán díjazottakra, 
illetve tanúságot tett ötéves kora óta tartó 
fradizmusáról, mellyel nagy sikert aratott a 
hallgatóság körében.

– Mint láthatjuk, Ferencváros elmúlt 225 
esztendeje, ami éppen kilenc emberöltő, tele 
van történelemmel, humánummal, kultú-
rával – utalt köszöntőjében a gálaműsor-

ban látottakra Bácskai János. – Kerületünk 
sok mindenben elsőnek mondhatja magát, 
tele van csodálatos építészeti emlékekkel, 
számtalan iskola, egyetem otthona, valamint 
művész és tudós lakhelye volt az idők során. 
Történetében megkerülhetetlen a 118 éves 
Fradi és a 80 éve elhunyt József Attila – 

jelentette ki a polgármester, 
aki arra is emlékeztetett: a 
mai nap örömteli és ritka 
esemény abból a szempont-
ból is, hogy Ferencváros va-
lamennyi testvérvárosa, az 
egyaránt a trianoni határo-
kon kívül rekedt Beregszász, 
Királyhelmec, Magyarkani-
zsa és Sepsiszentgyörgy pol-
gármestere egyszerre vendé-
geskedik nálunk ezen a szép 
ünnepen. – A várost mindig 
építeni kell, nemes célokat 

kitűzni, majd megvalósítani – zárta szavait 
Bácskai János, aki ehhez még legalább ki-
lenc emberöltőnyi erőt és emberséget kívánt 
Ferencvárosnak.   

A díjátadó ünnepséget a 2017-es esztendő 
során átadott kerületi elismerések feleleve-
nítése nyitotta, majd átnyújtották a Ferenc-
város Napja alkalmából odaítélt kitünteté-
seket. Polgármesteri Elismerő Oklevélben 
részesült Antal Árpád, erdélyi testvérvá-
rosunk, Sepsiszentgyörgy polgármestere; 
Kerek András, a Ferencvárosi Művelődési 
Központ igazgatóhelyettese; Keresztes Kris-
tóf, az FTC ifjú kajaksprintere; Zila István, 
a Nagyvárad téri Református Gyülekezet 
lelkésze; valamint Szőke István, a Fradi örö-
kös bajnok labdarúgója, akinek az oklevél 
mellett Tarlós István egy zöld-fehér labdát 
is átadott egy kis anekdotázás kíséretében.

A városrész értékeinek megőrzéséért Pro 
Urbe Ferencváros díjat kapott a 29 éve a 
kerületben dolgozó Szencz Mátyásné, a Ke-
rekerdő Óvoda intézményvezetője; a Károli 
Gáspár Református Egyetem; illetve az Os-
car-díjas Mindenki című rövidfilmben is 
szereplő Bakáts téri Ének-Zenei Általános 

Iskola kórusa, melynek előadásában elhang-
zott a film Bodzavirág című betétdala is. Az 
elismeréseket Bácskai Jánostól, valamint 
Kállay Gáborné és Zombory Miklós alpol-
gármestertől vehették át.

A Ferencváros díszpolgára címet idén a 
baranyai birtoka mellett 18 esztendeje ke-
rületünkben is élő Demjén Ferenc, művész-
nevén „Rózsi” érdemelte ki. A Kossuth-
díjas művész neve a könnyűzene minden 
területén a legmagasabb szintet képviseli, 
hiszen páratlan énekesi, valamint dalszerzői 
és szövegírói kvalitásai mellett a ’70-es, ’80-
as években az ország egyik legjobb basszus-
gitárosaként is számon tartották. A Bergendy 
és a V’Moto-Rock együttes tagjaként, vala-
mint szólistaként megszámlálhatatlanul sok 
sláger írója és előadója. Dalszövegei világos 
és egyetemes mondanivalót hordoznak, me-
lyet bizonyít, hogy dalait férfi, illetve női 
énekesek egyaránt szívesen dolgozzák fel.

Rövid köszönőbeszédében Demjén Fe-
renc elmondta, nagy meglepetésként érte 
a megtisztelő díszpolgári cím. Hozzátet-
te, élete során Budapest majdnem minden 
kerületében lakott már, de itt érzi magát a 
legotthonosabban, és reméli, most már Fe-
rencváros marad a fővárosi otthona örökre. 

Az ünnepi műsorról és díjkiosztó gálá-
ról készült felvétel megtekinthető a www.
ferencvaros.hu honlapon.      (Ferencváros)

Fotó: Mészáros Gábor / FMKéptár

Ferencváros díszpolgára 2017: Demjén Ferenc



Ferencváros 3KUltÚra

„A Versvonat sikerre van ítélve” 
Ferencváros önkormányzata szerve-
zésében december 3-án, józsef attila 
halálának 80. évfordulóján mintegy 
háromszáz utassal indult el a Máv 
nosztalgiavonata Balatonszárszóra, 
hogy az utazás során neves művészek 
előadásában hallgathassák meg  
a költő verseit.

A Versvonat 10 órakor József Attila szü-
lőhelyéről, a IX. kerületből indult Bala-
tonszárszóra, ahol 1937-ben e napon, 32 
esztendősen érte a halál. Az utazás alatt kü-
lön-külön kocsikban Földes László Hobó, 
Jordán Tamás, Posta Victor, Farkas Ádám 
színművész, valamint a Sebő Együttes, a 
Kávészünet és az Ostinato zenekar műso-
raiból válogathatott a közönség. 

Bácskai János, Ferencváros polgármeste-
re elmondta: balatonszárszói kollégája egy 
éve vetette fel, hogy emlékezzenek együtt 
a tragédia 80. évfordulójára, az ötlet pedig, 
hogy ebből az alkalomból versvonattal tisz-
telegjenek a költőóriás munkássága előtt, 
a IX. kerületi önkormányzat egyik lelkes 
munkatársától származott. Mivel a MÁV-
ban is partnerre leltek, létrejött ez a külön-
leges élményt nyújtó utazás, amely során a 
bölcsőtől a koporsóig kísérhették el a költőt. 
Hozzátette: a művészek nagy örömmel vál-
lalták a részvételt, és gyorsan elkeltek a je-
gyek is, a korabeli vasúti kocsikban kialakult 
hangulatot látva pedig hamar nyilvánvalóvá 
vált, hogy a Versvonat sikerre van ítélve.

A szerelvény 13 órára érkezett meg Bala-
tonszárszóra, ahol Dorogi Sándor, a telepü-
lés polgármestere köszöntötte a vendégeket 
és a helybéli érdeklődőket. A közönség egy 
rövid séta során megtekinthette a tóparti 
József Attila-emlékművet és a költő Em-
lékházát, majd verses gyertyagyújtással 
tisztelegtek a fiatalon elhunyt poéta első 
sírhelyénél.

A település több prog-
rammal is kedveskedett a 
résztvevőknek. Az Emlék-
házba egész nap ingyenes 
volt a belépés, az iskolai 
énekkar és a hittanos gyer-
mekek adventi műsort adtak 
a református templomban, a 
Községházán Anna Ivanova 
orosz festőművésznő kiállí-
tásának megnyitója, az épü-
let előtti téren pedig adventi 
vásár várta az érdeklődőket. 
14 órától Kész a leltár cím-
mel a Versvonaton fellépő 
művészek közös zenés em-
lékműsorát tekinthették meg 
a Művelődési Házban.

Az eseményen Bácskai János felelevenítette 
a Gát utca 3. szám alatti emlékszoba 1964. 
április 11-i megnyitását. József Attila szü-
lőháza – mint mondta – ettől kezdve egy 
különleges térré vált, mely az elmúlt fél 
évszázad során öt alkalommal újult meg. 
Legutóbb 2015-ben, amikor Ferencváros 
Önkormányzata EU-s forrásból felújította 
az épületet és saját költségvetéséből kibőví-
tette a helyiséget. – Ekkor a kérdés az volt, 
hogy egy emlékhelyet a födém, a cserepek, a 
téglák és a szegénység hitelesít-e, vagy az a 
művészi teljesítmény, amely előtt tisztelegni 
kívánunk – tette hozzá a városvezető.

Emlékeztetett: a megújult emlékhely Esz-
mélet című tárlata 2016-ban elnyerte Az 
év kiállítása díjat. „A Gát utca 3. a magyar 
költészet betlehemi jászola” – idézte E. 
Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum 
korábbi főigazgatójának megfogalmazását 
a polgármester, aki kijelentette: Ferencváros 

és Balatonszárszó olyan kultuszhely, ahová 
elzarándokolnak József Attila tisztelői. E két 
település nemcsak keretbe foglalja a tragikus 
sorsú költő életét, de az emlékezés méltó 
helyszínévé is vált.

Dorogi Sándor balatonszárszói polgár-
mester kijelentette: a szárszóiak szívükbe 
zárták József Attilát, és kegyelettel őrzik 
emlékét. Felidézte, hogy 1967. április 11-én 
ugyanezen a helyszínen rendezték meg az 
első Költészet Napját, innen indult el a mára 
országos rendezvénysorozattá terebélyesedő 
esemény. A település vezetője kitért arra 
is, hogy a megújult balatonszárszói József 
Attila Emlékház évente tízezreket fogad, 
és örömmel nyugtázta, hogy a vendégek 90 
százaléka fiatal. Kitért arra is, hogy József 
Attila életének más helyszíneivel is szoros 
kapcsolatokat ápolnak, és a közelmúltban 
együttműködés jött létre az Ady Múzeum-
mal, valamint az Arany János Emlékmúze-

ummal Nagyszalontán. Mint 
fogalmazott, 80 esztendőt 
kellett várni arra, hogy az-
zal a településsel is, ahol 
a költő született, egy ilyen 
közös programot szervez-
zenek, melynek mindenkép-
pen lesz folytatása. Terveik 
szerint ugyanis 2018-ban a 
költő születésnapját fogják 
hasonló módon ünnepelni 
Ferencvárosban.

A Balaton-parti település-
ről 16 órakor indult vissza a 
vonat, amelyen újra a József 
Attila-költeményeké volt a 
főszerep.

(forrás: OPH)

Fotó: Mészáros Gábor / FMKéptár

Fotó: Mészáros Gábor / FMKéptár
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„Ferencváros földje” a Gubacsi úton készül
Immár ötödik alkalommal hívták meg az érdeklődőket és a sajtó képviselőit a IX. kerületből indult, azóta országossá 
vált hajléktalan-közfoglalkoztatási mintaprogram eszközátadó ünnepségre a Ferencvárosi szociális Foglalkoztató  
és Ellátó Nonprofit Kft. Gubacsi úti telephelyére. A december 13-i eseményen azt is bejelentették, az önkormányzat 
hamarosan munkásszállót építhet, amit a FESZOFE fog üzemeltetni.

A Hajléktalan-közfog-
lalkoztatási Start Mun-
ka Mintaprogram előző 
ütemeiben a FESZOFE 
többek közt üvegházzal, 
brikettálóval, virágföld-
készítő és -csomagló 
berendezéssel, aprító- 
és más munkagépekkel, 
illetve haszongépjár-
művekkel gyarapodott. 
Ezúttal egy virágföld-
fertőtlenítő eszközt ad-
tak át, amely a hatályos 
előírásoknak megfelelő-
en magas hőfokú vízgőz 
segítségével öli ki a kór-
okozókat (baktériumo-
kat, gombákat) a kom-
posztból. A Gubacsi úti 
telephelyen naponta nagyjából 500 kg föld 
feldolgozásával készülő komposzt-virág-
földet a kerületi virágágyásokhoz és más 
kertészeti munkákhoz használják fel, de a 
tervek szerint értékesíteni is fognak belőle. 

Az ötödik ütemben kapott közel 152 millió 
forint állami támogatást Ferencváros Önkor-
mányzata csaknem 7 millió forint önrésszel 
egészítette ki. Ebből az összegből nem csu-
pán a fertőtlenítő berendezés megvásárlá-
sára, hanem a II. ütemben felépült raktár-
csarnok külső burkolatának kiépítése, egy 
címkenyomtató gép és egy, a park-, illetve 
közterület-fenntartásához szükséges három-
személyes kishaszon-gépjármű beszerzésére 
is lehetőség nyílt. Továbbá lehetővé vált 

100 fő nyolcórás foglalkoztatása 12 hónap 
időtartamban. Az alkalmazottak a munka-
végzéshez teljes öltözetből álló téli, nyári 
munka- és védőruházatot kaptak.

Sebők Endre, a FESZOFE igazgatója fel-
szólalásában megköszönte az önkormányzat 
és a Belügyminisztérium ötödik éve tartó 
támogatását, melynek segítségével több 
mint 1 milliárd forintból fejleszthették te-
lephelyüket, és összesen 2600 hajléktalan-
nak tudtak munkát adni, akik közül egyre 
többen találják meg az utat az elsődleges 
munkaerőpiacra. 

– A legfőbb érdem, hogy itt dolgozhat-
nak és dolgoznak is az emberek – kezdte 
köszöntőjét Bácskai János polgármester, 

aki hozzátette, azt kívánja, 
a mintaprogram jusson el 
a 9. ütemig is, végül pedig 
fontos bejelentést tett: ép-
pen aznap érkezett meg az 
értesítés, hogy a kerület 280 
millió forintos támogatást 
nyert, amelyből az önkor-
mányzat munkásszállót épít-
het a szomszédos telken. Ez 
lehetővé teszi majd, hogy a 
FESZOFE dolgozói a munka 
mellett szállást is kaphassa-
nak. 

Hoffmann Imre közfoglal-
koztatásért felelős helyettes 
államtitkár beszédében Se-
bők Endrét méltatta, majd 
kiemelte azokat a kimagas-
ló eredményeket produkáló, 

egymásra épülő programokat, amelyeket 
Ferencváros indított el, és amelyek példa-
ként, követendő jó gyakorlatként szolgálnak 
más helyhatóságok számára. Bevallotta, a 
Belügyminisztérium döntéshozói eleinte 
hitetlenkedtek a hajléktalan-közfoglalkoz-
tatás sikerességét illetően, ám a projekt 
bebizonyította, hogy működik és értéket 
teremt, így mára – állami segítséggel – 34 
település önkormányzata indított hasonló 
programot. Hoffmann Imre végezetül el-
mondta, a kormány munkahelyteremtő in-
tézkedései hatására 36 ezer fővel csökkent a 
munkanélküliek száma az egy évvel korábbi 
adathoz képest.

M. K.

Tüzelővel segítették a rászorulókat
A FESZOFE Kft. felajánlásából idén is tíz, 
a MÁV-Aszódi telepen élő család kapott in-
gyenesen egy-egy raklap fabrikettet. A kerü-
let szociális foglalkoztató cégének Gubacsi 
úti telephelyén készült tüzelőanyaghoz azok 
juthattak hozzá, akik bemutatták a Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft. (FŐKÉTÜSZ) által 
kiállított engedélyüket, tehát, akiknek a ké-
ményük rendben van. A szétosztásban – amely 
gyorsan és zökkenőmentesen lezajlott – Sajó 
Ákos is részt vett. A körzet önkormányzati kép-
viselője lapunknak elmondta, a briketteket az 
érintett családokhoz kiszállították és kertjükben 
lepakolták. Hozzátette, a FESZOFE-tól ígéretet 
kaptak arra, hogy a téli időszakban a rászorulók 
még egyszer kapnak a tüzelőből.

Bácskai jános polgármester, Hoffmann Imre helyettes államtitkár  
és Sebők Endre, a FESZOFE igazgatója
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Fényképeken mutatják be  
kerületünket
Ferencvárosi lakók amatőr fotóiból nyílt kiállítás a Ráday 
utcai Helytörténeti Gyűjteményben december 1-jén. 
Az idén 225 éves kerület születésnapja alkalmából – Kállay 
Gáborné alpolgármester kezdeményezésére – az önkor-
mányzat két pályázatot is hirdetett. 

A „Ferencváros fényképeken” címet viselő felhívásra olyan pilla-
natfelvételeket vártak az amatőr pályázóktól, amelyek azt mutatják 
be, milyennek látják a kerületet a ferencvárosiak, és mi mindent 
vesznek észre otthonuk kincsei közül. A másik pályázat a „Ferenc-
város családi fotóalbuma” elnevezést kapta, erre a jelentkezők saját, 
archív fényképeikből küldhettek be összeállításokat, bemutatva 
családjukat, és azt a ferencvárosi környéket, ahol éltek.

A tárlat hangulatát az Ádám Jenő Zeneiskola fúvós tanszaká-
nak tanárai alapozták meg, majd Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója köszöntötte a megjelenteket. 
Elmondta, 600 kép érkezett a pályázat két kategóriájára, melyeket 
Eifert János fotóművész zsűrizett. Bácskai János polgármester 
beszédében arra emlékeztetett, nem ez az első olyan sikeres kiírás, 
amelyben IX. kerületi lakók csillogtathatták meg tehetségüket: 
legutóbb Ferencvárosi történetek címmel könyvet is megjelentettek 
azokból a helyi ihletettségű szerzeményekből, melyek színvonala 
megközelítette a profi szintet. A fotók között sétálva hol a Nemzeti 
Színház vagy a MÜPA tűnik fel méltóságteljes fényeiben, hol a 
Ráday utca pezsgő társasági életébe kukkanthatunk bele, máskor 
pedig egy köztéri szobor, egy új építésű ház, vagy éppen egy régi 
épület rejtett szépsége készteti megállásra a nézelődőt. 

A polgármester szerint a gyönyörű ferencvárosi épületeket nézegetni 
valóságos terápiával ér fel, a képek pedig rávilágítanak arra, miért 
érdemes kerületünkben élni. Gönczi Ambrus megköszönte a lelkes 
pályázók igényes és nagyon személyes alkotásait, majd kijelentette, 
szeretné, ha a nagy érdeklődésre való tekintettel a kezdeményezés 
jövőre is folytatódna. 

A tárlat 2018. január 20-áig, keddtől péntekig 10–18, szombaton 
10–14 óra között tekinthető meg. Cím: Ráday u. 18. (bejárat az 
Erkel utca 15. felől).

T. D.

ToyotaM5-ünnepi-forgatag-189x130mm
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Karácsonyvárás Ferencvárosban
Advent első vasárnapján, december 3-án a 
József Attila-lakótelepi gyertyagyújtáson 
Sajó Ákos önkormányzati képviselő köszön-
tőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
természet téli változásait a mai anyagias 
világban szinte már észre sem vesszük, hi-
szen az élő természet képtelen versenyezni 
az élettelen tárgyakkal, melyek birtoklása 
motivál ma rengeteg felnőttet és gyereket. 
– Rá kellene jönnünk, hogy nem a tárgyak-
tól leszünk boldogok, hiszen a valódi ér-
tékek a lélekből fakadnak – hangsúlyozta 
a részönkormányzat elnöke, aki úgy véli, 
ha képesek vagyunk egy kicsit kilépni az 
anyagi világból, a kis Jézus születésével 
újra fény áradhat lelkünkbe, és átélhetjük 
az igazi szeretet élményét. 

Kálmán József, az Ecseri úti Szent Kereszt 
templom plébánosa arra kérte a megjelen-
teket, hogy az ajándékvásárlás mellett for-
dítsanak nagyobb figyelmet szeretteikre és 
embertársaikra, akikre az önzetlen szeretet 
igencsak ráfér mostanában. Advent első 
gyertyáját Sajó Ákos és József atya gyúj-
totta meg, majd az ünneplők átsétáltak a 
Mária Valéria téri József Attila-szoborhoz, 
ahol – a költő halálának 80. évfordulóján – 
elhelyezték az emlékezés koszorúit és mé-
cseseit. A gyertyagyújtáson a Napfény és az 
Epres Óvoda ünnepi műsorát is láthatták a 
lakótelepiek.

A Bakáts téren Gyurákovics Andrea ön-
kormányzati képviselő és Szabon Gábor, 
a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-templom 
plébánosa gyújtotta meg az első gyertyát. 
Gyurákovics Andrea felszólalásában ki-
emelte: szeretetet csak úgy tudunk adni, ha 
bennünk is van. Az ünnepen nem a drága 
ajándékok jelentik a legfőbb értéket, hanem 
az, hogy mit adunk önmagunkból, és mi-
ről vagyunk képesek 
lemondani azok javá-
ra, akik nekünk min-
dennél fontosabbak. 
– Advent az egyházi 
esztendő kezdete, ami-
kor valami elkezdődik, 
amikor új feladataink 
vannak – hangsúlyoz-
ta Szabon Gábor. A 
Bakáts téri templom 
plébánosa felhívta a 
figyelmet a körülöt-
tünk élő emberekre, 
akiknek szükségük van 
ránk, a szeretetünkre, a 
törődésünkre.

A gyertyagyújtáson a 
Jaschik Álmos Művé-

szeti Szakközépiskola diákjainak előadása 
színesítette az eseményt.

A Ferenc téren a Karácsonyváró ünnep-
ség már délután elkezdődött a közös 
adventikoszorú- és karácsonyfadísz-készí-
téssel. A szép számban megjelent ünneplők 
kisvonatozhattak, fotózkodhattak, és kará-
csonyi finomságokat is megkóstolhattak. 
A helyi civilek szervezésében, az önkor-
mányzat anyagi támogatásával megvalósult 
nagy sikerű rendezvény végén a Kolompos 
együttes húzta a talpalávalót a tér közepén 
felállított fűtött sátorban.

A gyertyagyújtás előtt Kulpinszky Eleonó-
ra, a körzet önkormányzati képviselője, az 
esemény fővédnöke üdvözölte a megjelen-
teket, majd átadta a szót Szeidel Péter atyá-
nak. „Vigyázzatok és virrasszatok!” – idézte 

Szent Márk evangéliumát az Örökimádás 
templom igazgatója. Az advent mint a vára-
kozás ünnepe feladatot ad nekünk: ahogy a 
szentírásban szereplő kapuőrnek, figyelnünk 
kell, és amikor a Jóisten közeledik felénk, 
kaput kell nyitnunk a szívünkön. 

Köszöntőjében Bácskai János, Ferencváros 
polgármestere felidézte, december 3-a kü-
lönleges dátum, hiszen ezen a napon – idén 
80 esztendeje – hunyt el a Ferenc tértől alig 
pár száz méterre született József Attila. A tér, 
melyet a közelben lakókkal közösen újított 
meg tavaly Ferencváros Önkormányzata, 
már többször bizonyította, hogy ideális hely-
szín családi programokhoz. 

Az idén 225 esztendős Ferencváros 25 éve 
ápol testvérvárosi kapcsolatokat az elszakí-
tott országrészek egy-egy városával, ennek 
egyikéből, Sepsiszentgyörgyről érkezett 

Antal Árpád polgár-
mester. A városvezető 
szintén üdvözölte a je-
lenlévőket, Székelyföld 
barátságát és szeretetét 
tolmácsolva kívánt min-
denkinek áldott ünnepe-
ket.

Az első adventi gyer-
tyát Antal Árpád, Bács-
kai János és Kulpinszky 
Eleonóra környékbeli 
gyermekek társaságában 
gyújtotta meg, majd a 
résztvevők tapssal hoz-
ták működésbe a tér 
impozáns karácsonyi 
díszkivilágítását.   

(Ferencváros)
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Meggyújtották a remény gyertyáját
Bronzvasárnap a József Attila-lakótelepen összegyűlt érdeklődők 
először a Weöres Sándor iskola Gézamalac kórusát hallgathatták 
meg, majd Vas Imre országgyűlési képviselő osztotta meg gondola-
tait. A politikus a remény fontosságáról és szükségességéről szólt, 
majd így zárta beszédét: Szabadulj meg félelmeidtől, söpörj ki 
minden dühöt, irigységet és rosszindulatot a szívedből, bocsáss meg 
az ellened vétőknek, és engedd el azokat, akik már csak fájdalmat 
okoznak. Nyisd ki a szíved, hogy tudj el- és befogadni.

– Karácsonykor arra készülünk, hogy szép legyen az otthonunk, de 
ne csupán a külsőségeket szépítsük, a lelkünket is tegyük rendbe – 
hangsúlyozta Szabó István református lelkész, majd azt tanácsolta, 
advent idején olvassunk Bibliát, hallgassunk meg egy misét, és 
tanuljunk arról, hogyan legyünk otthon a családban, a munkahelyen, 
a barátok között. Szabó István szerint mivel Jézus szeretne köztünk 
élni, igazán felvehetnénk a Facebook-csoportunkba. – Hiszen, ha az 
ismerősünk lenne, kevesebb lenne az igazságtalanság, beszélgetnénk 
a szomszédokkal és mindenki kedvesen köszönne mindenkinek – 
tette hozzá. Végül, a közös gyertyagyújtás előtt hitet, szeretetet és 
reményt kívánt a jelenlévőknek.

A Bakáts téren – a Lónyay Utcai Református Gimnázium kórusának 
karácsonyi összeállítása után – Bácskai János mondta el ünnepi 
köszöntőjét. A városvezető Pilinszky János adventi gondolatait 
felidézve figyelmeztetett: a várakozás hosszú ideje alatt gondoljunk 
mindazokra, akik túlságosan egyedül vannak – és ne csak gondoljunk 
rájuk, hanem tegyünk is értük.

Léta Sándor, a Budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség 
lelkésze kiemelte: minél több adventi gyertyát gyújtunk meg, annál 
nagyobb lesz a világosság. A gyertya vastag viaszból áll, közepén 
a kanóccal, amely nélkülözhetetlen, hiszen e nélkül a gyertya nem 
ad világosságot. Mi, emberek is olyanok vagyunk, mint a gyertya: 
testünk a viasz, lelkünk, szellemünk a kanóc. Ezeket kell meggyúj-
tanunk, hogy világítson, és minél több fényt adjon. – Mutassuk ki 
képességeinket, szeretetünket, a jó cselekedeteinken keresztül vál-
junk adventi világossággá – zárta gondolatait. A gyertyagyújtás után 
a házasságkötő teremben az Albinoni Kamarazenekar adott koncertet.

December 10-én, a Ferenc téren Koczor Tamás evangélikus lelkész 
énekelt karácsonyi dalokat, amelyeket saját maga kísért gitáron, 
majd megosztotta ünnepre vezető felvetéseit a jelenlévőkkel. Ezt 
követően Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselő megnyitot-
ta az Én karácsonyom címmel meghirdetett gyermekrajz-pályázatra 
beérkezett alkotásokból nyílt kiállítást. A több mint 80 művet a 
pavilon oldalára függesztették ki, a helyszínen megjelent ifjú alko-
tóknak pedig egy kis aprósággal kedveskedtek. Az esemény végén 
Kulpinszky Eleonóra Bácskai János polgármester és Koczor Tamás 
társaságában, az egyik rajz készítőjével, Bíró Adrienn Ellával, a 
Bakáts téri iskola tanulójával közösen gyújtotta meg az adventi 
koszorú második gyertyáját.

(Ferencváros)

Borok és bölcsességek az évzáró FeRUPe-esten
A 2017-es esztendő utolsó kulturális kalandozására hívta az érdeklődőket a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete 
(FERUPE), amely legutóbbi estjét az advent szellemisége köré építette. 

A finom borok társaságában eltöltött szalonesten Kocsev Miklós 
református teológus, Kállay Miklós, a Szent István Egyetem Bo-
rászati Tanszékének professzor emeritusa, Koch Csaba hajós-bajai 
borász és az Octavoice énekegyüttes szórakoztatta a közönséget.

Az adventi esten Bácskai János polgármester megköszönte az 
úrhölgyek egész éves munkáját, majd Kocsev Miklós, a Károli 
Gáspár Református Egyetem dékánja mondta el adventi gondo-

latait. Keresztelő János szavain keresztül arra kérte közönségét: 
hagyjuk magunk mögött a múltat, tegyük helyre gondolatainkat, 
adjunk annak, akinek kevesebb van, mint nekünk és készüljünk fel 
a megváltó érkezésére. Elsősorban pedig nézzünk magunkba, miben 
kell változnunk ahhoz, hogy igaz világot teremtsünk magunk körül. 

Koch Csaba elmesélte, sváb származású nagyapja egyszer 100 
ezer forinttal ajándékozta meg, ám mivel félt, hogy unokája elkölti 
a pénzt, inkább vett belőle neki egy kis szőlőbirtokot. Ezt aztán 
verejtékes munkával évtizedeken át bővítette és tökéletesítette 
borászatát, melynek eredményeként ma 140 hektáron gazdálkodik 
Hajós-Baján, évi 800 ezer palack minőségi bort előállítva. Elérte 
azt is, hogy ma már rovarölőmentes, környezetbarát gazdálkodást 
folytat. A borász úgy véli, az Alföldön is lehet kiváló bort készíteni, 
de sajnos itthon csak az alacsony árkategóriájú nedűkre van kereslet. 

Az Octavoice énekegyüttes az előadásokat karácsonyi dalokkal és 
gospeldarabokkal színesítette, miközben a közönség friss, ropogós 
fehérborokat, selymes rozét és testes vöröseket kóstolhatott Koch 
Csaba pincészetéből.                T. D.
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Királyhelmeci tanulók látogatása
a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári egyesülete (FerUPe) december 5-én tartotta immár hagyományos Mikulás-ünnepségét 
az Ádám Jenő Zeneiskola dísztermében, melyre a IX. kerület felvidéki testvérvárosából is meghívtak egy diákcsoportot.

Bersényiné Fülöp Ibolya, a FERUPE elnöke köszöntötte a vendége-
ket, köztük Kállay Gáborné alpolgármestert, Gyurákovics Andrea 
önkormányzati képviselőt, valamint Királyhelmec gyerekcsoportját.

Az ünnepségen Sebő Ferenc és együttese adott koncertet, bevonva 
az éneklésbe a közönséget is, majd a királyhelmeci iskolások ked-
veskedtek egy kis műsorral a ferencvárosi tanulóknak. Az előadást 
meghallgatta az időközben megérkező Mikulás is, aki a kerületi 
kisiskolásoknak – az általuk hozott könyvekért cserébe – mandarint 
és csokoládét adott ajándékba.

A FERUPE adományakciója során összegyűjtött könyveket a fel-
vidéki diákok vihették haza, és majd az iskolatársak között osztják 
szét a királyhelmeci pedagógusok. A kötetekben az adományozó 
ferencvárosi gyerekek apró, személyes üzeneteket, elérhetősége-
ket is feltüntettek, és már izgatottan várják testvérvárosi társaik 
jelentkezését az interneten, melyekből új barátságok, ismeretségek 
születhetnek. A FERUPE kezdeményezése így kovácsolja össze 
a kerületi tanulókat a határon túli magyar iskolásokkal, ezzel is 
erősítve a nemzeti összetartozást.

(forrás: ferencvaros.hu)

Korcsolyázással segítettek a diákok
Keveseknek jutna eszébe, hogy akár jégen csúszkálással is támogathatunk nehéz helyzetű embereket, de a Ferencvárosi 
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) tagjainak bevált az ötletük. A helyi iskolákat képviselő kreatív diák-
politikusok ötödik alkalommal hívták jótékonysági Mikulás-korcsolyázásra választóikat, akik rászoruló gyerekeknek 
szánt ajándék fejében léphettek pályára a lobogó jégcsarnokban.

Ferencváros összes iskolájából érkeztek diákok a Lobogó utcába, 
hogy egy kellemes korcsolyázással támogassák a rászoruló gyereke-
ket. A szervezők babákat, társasjátékokat, labdákat, plüssállatokat, 
ruhákat, mesekönyvet, de csokit és bonbonokat is szívesen fogadtak. 
A teljes egészében a diákönkormányzat ötletéből megvalósult és 
általuk szervezett rendezvényen összegyűlt ajándékokat a FESZGYI 
Gyermekek Átmeneti Otthona és a Fehér Holló utcai bölcsőde 
hátrányos helyzetű lakóinak ajánlották fel. 

– A Mikulás-korcsolyázás minden évben rengeteg gyereket vonz, 
hiszen sportolhatnak, szórakozhatnak és jótékonykodhatnak egy-
szerre – közölte lapunkkal a tanulókat a szervezésben támogató 
Rapi István ifjúsági és drogprevenciós referens. A diákképviselők 
a jégcsarnokban frissen sütött gofrival, teával és kakaóval várták 
a korcsolyázókat. Minden esztendőben rengeteg felajánlás gyűlik 
össze, az ajándékpontként szolgáló asztalok idén is roskadásig meg-
teltek. A játékokat a begyűjtés után szétválogatták, becsomagolták 
és szaloncukorral díszítették. A csomagokat néhány nappal később 
Bregyán Sára, Ferencváros ifjúsági polgármestere és a diáktestület 
vezetői adták át a kicsiknek a gyermekotthon és a bölcsőde közös, 
december 6-i Mikulás-ünnepségén.

T. D.

Tableteket kaptak a beteg gyerekek
Negyven darab táblagépet ajándékozott a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán ápolt gyermekek számára a Provident Pénzügyi Zrt. az Őrzők 
Alapítvány közreműködésével. A tabletek révén a klinikán kezelt daganatos, leukémiás fiatalok egyszerűbben tarthatják a kapcsolatot 
szüleikkel, családtagjaikkal, ami hozzájárulhat mielőbbi gyógyulásukhoz. Az eszközök amellett, hogy megkönnyítik a családtagokkal, 
barátokkal való kommunikációt, játékra, szórakozásra is alkalmasak, és az iskolai feladatok ellátásában szintén nagy segítséget jelen-
tenek. A táblagépeket Dudás Krisztina, a cég marketingigazgatója adta át Garami Miklósnak, a gyermekklinika igazgatóhelyettesének 
december 1-jén.
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Rászorulókat ajándékozott meg a roma Mikulás
a Ferencvárosi roma nemzetiségi önkormányzat idén is 
megrendezte Mikulás-ünnepségét az FMK színháztermé-
ben. A meghívott rászoruló családokat nemcsak a nagysza-
kállú lepte meg ajándékokkal, de élő koncert és színházi 
előadás is dukált a csomagok mellé.

A Vojasa együttes cigány himnuszával indult az FMK-ban tartott 
idei Roma Mikulás-rendezvény, amelyre azokat a kerületben élő 
vagy dolgozó családokat hívták meg, amelyeknek gyakran Miku-
lás-csomagra sem telik. – Nekünk nem számít, hogy roma vagy 
nem roma valaki, mindenkit szívesen fogadunk, aki segítségre 
szorul – mondta el a helyszínen Tar József. A Ferencvárosi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntőjében őszintén vallott 
arról, hogy ő maga is megtapasztalta a valódi szegénységet. Szülei 
csecsemőkorában elhagyták, így nagyszülei nevelték fel. 13 évesen 
elvesztette nagymamáját is, ezért dolgozni kényszerült, később 
mégis érettségit, majd diplomát szerzett. Személyes történetével 
arra biztatott mindenkit, van kiút a nélkülözésből. 

A Mikulás-buli idén is színesre sikeredett, hiszen az élő zenétől 
a színházig, változatos programokat kínáltak a közönségnek. A 
Karaván Művészeti Alapítvány Banyamesék című előadásával 
derítette jókedvre a gyerekeket, az urbánus oláh cigány zenét játszó 
Vojasa Roma Band és énekesük, Balogh Gusztáv pedig vérpezsdítő 
dallamokkal kényeztette a nézőket. A kerület kimagasló tehetségű 

fiatal táncosai is megmutatták tudásukat, akik Magyarország első 
számú roma divatmárkája, a Romani Design kreációiban léptek fel. 
Az esemény sztárvendégeként az egykori Feketevonat énekese, Báró 
adott koncertet. Az este vége felé megérkezett a nagyszakállú is, aki 
400 csomagot osztott ki a nehéz helyzetű családok csemetéi között. 

Tar József arról is tájékoztatott, hogy a támogatások sora decem-
berben továbbfolytatódik: a roma önkormányzat élelmiszercso-
magokkal, ingyen fenyőfával és szaloncukorral járul hozzá a helyi 
rászorulók karácsonyához.              T. D.

Közösségi karácsony a lakótelepen
A József Attila-lakótelep adventi programsorozatának részeként először nyílt karácsonyi vásár a városrész centruma-
ként számon tartott Mária Valéria téren. A december 13–17-éig tartó, civil ötletből megvalósult Aranykapu Közösségi 
Karácsony eseménysorozat a polgármester szerint elindítója lehet még több pozitív lakossági kezdeményezésnek.

A Tinódi pékség előtt felállított hatalmas fénykapu és a hangu-
latosan kivilágított házikók már messziről hívogattak, így sokan 
betértek körülnézni. A kilenc fabódéban a lakók kifejezetten helyi 
portékák közül válogathattak, ezekben ugyanis a lakótelepen élő 
alkotók kínálták egyedi, kézműves termékeiket. A vásárlás mel-
lett a kézműves sátorban a Betlehemi királyok című rajzpályázat 
műveit is meg lehetett tekinteni, a kisszínpadon pedig karácsonyi 
programokkal, előadásokkal és zenés bemutatkozásokkal várták az 
érdeklődőket. A gyerekek legnagyobb örömére a vásár ideje alatt 
népi körhinta is működött a téren. 

Az Aranykapu projekt egyik civil kezdeményezője, Andrássy Orso-
lya a megnyitón elmondta, minden azzal kezdődött, hogy lakótele-
piek sora csatlakozott a Swimathon 2017 közösségi adománygyűjtő 
kampányhoz, amely civil ötleteket segít megvalósítani. – Sok ember 
munkája és az önkormányzat együttműködése kellett ahhoz, hogy 
ma itt legyünk – közölte. Bácskai János reményét fejezte ki, hogy az 
Aranykapu Közösségi Karácsony hagyománnyá válik a lakótelepen, 
és hogy ez a kezdeményezés még több jó elképzelést fog szülni. – 
Ilyen lakossági javaslat volt például a Nagyjátszótér körbekerítése 
is – tette hozzá a polgármester, aki azt is elmondta: az önkormányzat 
önmagában kevés, a sikerhez civilekre, közösségekre is szükség 
van.                  T. D.

– Ferencváros tiszteletére, gondolom 225 pohár  
pezsgőt fogsz meginni, Béla?!

Szilveszter este
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A kép bal oldalán Szaka István

Szaka István  
ismételt
a Halassy olivér sportközpontban, a Madárfészek aka-
démián rendezték meg a 94. magyar ökölvívó országos 
bajnokságot. szaka István, a Ferencváros ifjú tehetsége 
megvédte tavalyi elsőségét az 52 kg-os súlycsoportban.

A 19 esztendős Szaka István azzal a céllal lépett szorítóba, hogy 
ismét megnyerje a bajnoki címet. A Bocskai-emlékversenyen is 
diadalmaskodó ferencvárosi ökölvívó az elődöntőben végig irá-
nyított, ellenfelére az első és a második menetben is számoltak. 

Aztán egy remekül kivitelezett jobb csapottal Szaka véget vetett 
a mérkőzésnek, döntő fölénnyel hirdették ki győzelmét. A másik 
ágon az Újpesti TE bokszolója, Virbán Martin egyhangú pontozással 
harcolta ki a finálét.

A másnapi légsúlyú aranycsatában 
így Fradi–Újpest párharcot láthatott 
a szép számú közönség. Riválisa vele 
egyidős, serdülő koruk óta többször 
küzdöttek meg egymással. Az idei 
versenyeken a lilák öklözője többször 
is legyőzte a ferencvárosi bokszolót, 
akit nagyon fűtött a visszavágás vágya. 
Ennek megfelelően az első menetben 
nekirontott ellenfelének, aki viszont 
jól védte az ütéseket. A második ka-
nyarban csökkent az iram, egyikük 
sem tudott a másik fölé kerekedni. A 
záró menetben újra felpörögtek az ese-
mények: Szaka jobban támadott, több 
ütése talált, és 3-2-es pontozással meg-
védte bajnoki címét. Ács József tanítvá-
nya egy különdíjat is átvehetett, ő volt 
a bajnokság legfiatalabb aranyérmese.

Az élen telelnek
Két győzelemmel zárta a 2017-es évet a Ferencváros labdarúgócsapata.  
A zöld-fehérek a Videoton után a Vasast is két vállra fektették, így a fehérvá-
riakat három ponttal megelőzve a tabella első helyén várják a tavaszi folyta-
tást, abban bízva, hogy júniusra megszerzik a régóta áhított harmadik csil-
lagot, azaz a Ferencváros 30. bajnoki címét.
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Véget ért a férfi kézilabda NB I őszi idénye, idén még két előrehozott tavaszi mérkőzést játszik a bajnokságban sereg-
hajtó Ferencváros. Ezeken azonban már nem Adorján Gábor ül a Fradi kispadján, a klub közös megegyezéssel szerző-
dést bontott a szakemberrel.

Májusban ünnepelt az FTC férfi kézilab-
da-szakosztálya, a csapat százszázalékos 
teljesítménnyel megnyerte az NB I/B Keleti 
csoportját, és hat esztendő után visszajutott 
az élvonalba. Az Adorján Gábor vezette, 
több új játékossal megerősített együttes el-
sődleges célként a bennmaradást tűzte ki.

Már a második fordulóban megszerezte 
első győzelmét a Fradi, a várhatóan nagy 
rivális Vácot verte meg a Népligetben. Bár 
kétszer is csak kevés hiányzott hozzá, a 

következő pontra november végéig kellett 
várni, a szintén alsóházi Orosházával játszott 
döntetlent a gárda az Elek Gyula Arénában. 
Tizenhárom forduló után így három ponttal 
az utolsó helyen állt az FTC a tabellán. 

Adorján Gábor elmondta, annyit kapott 
már ettől a klubtól, hogy nem mond le, to-
vább fog küzdeni csapatával. Két nappal 
később aztán közös megegyezéssel szer-
ződést bontott vele a Ferencváros, megkö-
szönve öt és fél éves munkáját. Egyúttal 

a vezetés kinevezte trénernek a 63-szoros 
válogatott, olimpián és vb-n is szerepelt, 
magyar bajnok, 1991-ben az év játékosának 
választott Horváth Attilát, aki edzőként leg-
utóbb negyedik lett az újonc Budakalásszal 
az élvonalban. Az új mester több meccsét is 
látta a Fradinak, és mint mondta, nemegy-
szer csak kevés hiányzott a sikerhez. Azt a 
pluszt szeretné hozzátenni a zöld-fehérek 
játékához, amellyel a szoros ütközeteket 
meg tudják nyerni.
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Hári hármasa
a Ferencváros tekeszakosztályának az év utolsó hónapjában is volt oka  
az örömre. A serdülő és ifjúsági országos sprint egyéni és összetett bajnoki  
döntőkben hét érmet szereztek a zöld-fehérek tehetséges fiataljai.

A lányok Szentgotthárdon versenyeztek, 
ahol kiemelkedő teljesítményt nyújtott 
a Fradi tavalyi U23-as csapatvilágbajno-
ka, Hári Boglárka. A 19 esztendős tekés 
megnyerte a 10 teliből és 10 tarolásból álló 
sprintszámot, legjobbnak bizonyult a 120 
vegyes gurítást tartalmazó egyéni viadalban, 
ebből következően első lett az összetettben 

is. Klubtársa, Barkóczi Klára a sprintben és 
az összetettben szerzett ezüstérmet, Hegedűs 
Tímea pedig a serdülők között a sprintben 
végzett a harmadik helyen.

A serdülő fiúk az FTC-csarnokban gurítot-
tak. Ebben a korosztályban is volt dobogósa 
a Fradinak, Sárosi Krisztián második lett a 
sprintversenyben.

elődöntős a Fradi
Az első mérkőzésen aratott nyolcgólos 
győzelem után a népligeti visszavágó 
jutalomjáték volt a Ferencváros férfi 
vízilabdacsapata számára az Euro-
kupa negyeddöntőjében. A zöld-fehé-
rek ismét nyertek, és várhatják  
a január-februári elődöntőt.

Az orosz Szintyez Kazany elleni negyed-
döntő lényegében már az első meccs első 
felében eldőlt, a Fradi 6-1-es előnnyel for-
dult, a vége pedig 16-8 lett. Így Varga Zsolt 
edző számára a legfontosabb feladat az volt, 
hogy feltüzelje játékosait, bár ezen a viada-
lon is csupán a gólkülönbség volt kérdéses. 
Végül a négy gólt szerző Madaras Norbert 
vezérletével 12-9-re győzött a Ferencváros.

Két nappal később kisorsolták az elődön-
tő párosítását; a fináléért két magyar gárda 
küzd meg egymással, a Ferencváros a Mis-
kolci VLC-vel csap össze. Az első mérkőzést 
január 24-én rendezik meg a Népligetben, a 
visszavágót február 28-án játsszák Miskol-
con. Az idei eredmények alapján a Fradi az 
esélyes, amely novemberben a Magyar Kupa 
negyeddöntőjében otthon 12-9-re, idegenben 
pedig 13-6-ra legyőzte a borsodiakat. Varga 
Zsolt azonban nem győzte hangsúlyozni: na-
gyon komolyan kell venni mindkét meccset, 
a zöld-fehérek célja a címvédés.

A másik ágon az olasz Verona és a francia 
Marseille találkozik.

Címvédő tornászok
A Ferencváros sorozatban harmadszor nyerte meg a férfi tornászok csapatbaj-
nokságát. A márciusban szerzett nagy előny bőven elég volt az újabb arany-
éremhez.

A zöld-fehérek a 2017-es csapatbajnokság első fordulójában – Budapesten – nagyszerű 
teljesítményt nyújtottak, és 13,9 ponttal előzték meg a Bp. Honvéd együttesét. A második 
fordulót decemberben Győrött rendezték meg.

A Boncsér Krisztián, Selmeczi Bánk, Dudás Norbert, Schweigert Dávid, Tomcsányi Be-
nedek összeállítású Ferencváros ezúttal három szeren bizonyult a legjobbnak: talajon és 
gyűrűn kis különbséggel győztek, míg lólengésben a Honvéddal holtversenyben végeztek. 
Nyújtón a második helyet szerezték meg a fradisták, ugrásban és korláton pedig harmadik-
ként zártak, utóbbi szeren jó néhány pontos hátránnyal. Így ebben a fordulóban a harmadik 
helyen végzett az FTC, ám az összesítésben 6,6 pontos előnnyel aranyérmes lett. Egymás 
után a harmadik bajnoki címét ünnepelhette a Ferencváros, 2006 óta pedig a tizediket.

50 éves Albert Aranylabdája
A magyar klubfutball két legnagyobb sikere Albert Flórián nevéhez fűződik. 
A kiváló csatár oszlopos tagja volt az 1965-ben Vásárvárosok Kupáját nyert 
Ferencvárosnak, 1967 decemberében pedig őt választották a legjobb európai 
labdarúgónak, és megkapta az Aranylabdát. Utóbbira emlékezve kiállítás nyílt 
a Bálna kereskedelmi, kulturális, szórakoztató- és vendéglátócentrumban.

A jeles évfordulóra 50 éves az Aranylabda 
címmel tervezett tárlatot az Albert Flórián 
Labdarúgó Utánpótlás és Sport Alapítvány. 
A Fővám téri Bálna első emeletén az egy-
kori Albert Flórián Stadion stilizált, kicsi-
nyített változatában látható mindaz, amit 
az Aranylabdáról tudni kell. Természetesen 
megtekinthető a legendás 9-es által elnyert 
díj, valamint Albert Flórián meze, cipője 
és néhány egyéb elismerése is. A látogatók 
megismerhetik a többi aranylabdás életútját 
is, ebben többek között tabletek segítik a 
sportkedvelőket.

A megnyitóünnepségen a Fradi klasszisát 
Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigaz-
gatója méltatta, és a nemzet büszkeségének nevezte az Aranylabdát. Sipos Jenő, az MLSZ 
szóvivője arról beszélt, mindnyájunknak erkölcsi és emberi kötelessége Albert emlékének 
ápolása, hogy életútja példaként szolgáljon a fiatalok számára.

Albert Magdolna, a Császár lánya, az alapítvány ügyvezetője elmondta, a kiállítás ötlete 
testvérétől, a szintén kitűnő labdarúgóvá vált ifj. Albert Flóriántól származik, ő találta ki, 
mi hogyan nézzen ki. Sokat segített a klub, a Fradi Múzeum és a Fradi Média is, hogy 
ilyen színvonalon emlékezhessünk az Albert Aranylabdájának 50. évfordulójára.

Az ingyenes tárlat 2018. január 11-éig tekinthető meg a Bálnában, minden nap 10 és 20 
óra között.
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impresszum

A megelőzés kulcsa a monogám párkapcsolat
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1988-ban hirdette december 1-jét az AIDS elleni küzdelem világnapjává,  
Ferencvárosban pedig idén 14. alkalommal rendeztek prevenciós napot fiatalok számára az FMK-ban. 

„A kialakult betegséget kezelni olyan, mint-
ha az ember akkor kezdene forrást építeni, 
amikor már megszomjazott” – kezdte be-
szédét egy kínai közmon-
dással Kállay Gáborné. 
– Ahhoz, hogy a fiatalok 
felelősségteljes dönté-
seket tudjanak hozni, és 
önmagukért is felelős fel-
nőttekként, hűséges tár-
sakként tudják megélni a 
szerelmet, felvilágosító 
kampányokra, prevenciós 
programokra és ismeret-
terjesztésre van szükség 
– jelentette ki az alpolgár-
mester, aki megköszönte 
Rapi István ifjúsági refe-
rensnek a tartalmas prog-
ram megszervezését.

A megnyitó plenáris 
előadást Simich Rita, az 
Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának munkatársa tartotta az AIDS 
veszélyeiről. Ebben bemutatta a betegség 
’80-as évekbeli felismerésének történetét, 
illetve kitért az HIV-vel kapcsolatos tévhi-
tek eloszlatására. A HIV egy vírusfertőzés 
– amelynek végstádiuma az AIDS-beteg-

ség – vérrel és testnedvekkel terjed, de az 
influenzával ellentétben nem él meg a leve-
gőn, tehát nem „ugrik át” egyik emberről a 

másikra, nem terjed kézfogással, vagy közös 
pohár, evőeszköz használatával. 

A fertőzöttséget kizárólag orvos diagnosz-
tizálhatja, nincs látható jele. Amennyiben 
valaki fertőzött, a korai felismerés után teljes 
életet élhet – még gyermeke is születhet –, 

ha fegyelmezetten betartja az orvosi elő-
írásokat, például a szigorúan 12 óránkénti 
gyógyszerszedést. Az AIDS megelőzésében 

segít az óvszerhasználat, 
a tartós monogámia, va-
lamint ingyenes, anonim 
vér vagy nyál alapú szű-
rővizsgálatok is rendel-
kezésre állnak. 

A prezentációt köve-
tően a fiatalok az Itt és 
Most Társulat improvi-
zációs előadását láthat-
ták párkapcsolatról, sze-
relemről, felelősségről, 
amelybe a színészek a 
nézőket is bevonták. Az 
eseménynek otthont adó 
Ferencvárosi Művelő-
dési Központ aulájában 
és tornatermében civil 
szervezetek várták a ti-
zenéveseket ismeretter-

jesztő, alkotó programokkal. Volt kiállítás 
és tárlatvezetés, henna-, illetve pólófestés, 
plakáttervezés, közös játék, totó, vetélkedő, 
csoportfoglalkozás – minden, ami egy civil 
kirakodó kavalkádhoz kell. 

M. K.

Testmozgás az ünnepi készülődésben
A IX. kerületi önkormányzat „Velünk mozog Ferencváros” elnevezésű sportkoncep-
ciója részeként december 2-án ingyenes sportnapra várta a kerületi családokat  
a vendel utcában.

A Vendel Sportcsarnokban tartott Mikulás-váró Adventi Sportnap a 
testmozgás több fajtáját is kínálta valamennyi korosztály számára. 
A tematikus program az év utolsó ingyenes, egész napos rendezvé-
nye volt, mellyel az önkormányzat a kerületieknek kedveskedett.

Az ünnepváró sportesemény 10 órától ugrálóvárral és csúszdával, 
mászófallal, buborékfocival szórakoztatta a gyerekeket, de a vállal-
kozó kedvűek kipróbálhatták a küzdősportokat is – természetesen 
szintén játékos formában.

A program arcfestést és – a karácsonyi időszakra való tekintettel 
– kézműves foglalkozást is biztosított az érdeklődők számára. Az 
előre regisztrált, 14 év alatti résztvevők ajándékkal távozhattak a 
rendezvényről, mely az ünnepi várakozás izgalmába csempészett 
egy kis mozgást, egészséget és tartalmas időtöltést.

Jövőre ismét számos tematikus sportnap várja majd a kerületben 
élő, mozgáshoz kedvet érző családokat.

(forrás: ferencvaros.hu)
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Természetjárás
•	 Fagyöngy túra a Budai Tájvédelmi 

Körzetben
december 21. (csütörtök) 10.00 óra
Találkozó: Széll Kálmán tér, 22-es busz, 
végállomás
•	 Kiscellből	a	Szemlőhegyi	barlangba
január 6. (szombat) 10.00 óra
Találkozó: Margit-híd budai hídfő,  
HÉV-állomás
•	 Körséta	a	Széchenyi-hegyen
január 18. (csütörtök) 10.00 óra
Találkozó: Boráros tér, 212-es busz, 
végállomás
További információ: Kiss Ádám, tel.: 
06/70/212-1288

Gyógytorna 
Január 3., 10., 17., 24., 31. (szerda) 
11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub  
Én táncolnék veled…
Január 3., 10., 17., 24., 31. (szerda) 
14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga 
Január 4., 11., 18., 25. (csütörtök)  
10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B)

Vízitorna 
Január 5., 12., 19., 26. (péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda  
(Lobogó u. 1.)

Molnár Ferenc Általános Iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

nordic walking haladó csoport
Évkezdő séta
Január 9. (kedd) 10.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24–28.

Belső értékeink nyomában
Január 9. (kedd) 14.00 óra
Dési Huber Művelődési Ház  
(Toronyház u. 17/B)

Szó és ember
Heltai Gáspár: Fabulák
A kötet hangoskönyv változatának  
megszólaltatója Szalóczky Pál
Január 9. (kedd) 14.00 óra
FSZEK Börzsöny utcai Könyvtár  
(Börzsöny u. 13.)

3-1-2 meridiántorna
Január 10., 17., 24., 31. (szerda)  
15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Törődjön többet egészségével!
Speciális gyógyító mozgással  
az egészségünkért
Előadó: Kerényi Ágnes chikungoktató
Január 11. (csütörtök) 14.30 óra
Parajdi Sópince (Vámház krt. 11.)

Filmklub
Szerelem csütörtök (1959) – színes, 
magyar vígjáték
január 18. (csütörtök) 15.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény  
(Ráday u. 18., bejárat az Erkel u. felől)

Parádés főzés Bartal Sándor séffel 
Leves, valamint normand csirke  
elkészítése
Január 22. (hétfő) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B)

Mindentudás Akadémiája 
•	 Francia	királyi	szeretők	és	Napóleon	

szerelme
január 25. (csütörtök) 15.30 óra
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)
•	 Helytörténeti szeminárium
Ferencváros építészeti öröksége:  
Neoreneszánsz stílusú lakóépületek  
és tervezőik
Január 30. (kedd) 14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény  
(Ráday u. 18., bejárat az Erkel u. felől)

demencia Kávézó
Január 29. (hétfő) 16.00 óra
Előadó: dr. Fullajtár Máté egyetemi 
tanársegéd, SOTE Pszichiátriai  
és Pszichoterápiás Klinika
Téma: Az időskori depresszió tünetei
Helyszín: Balázs Café & Bistro  
(Ráday u. 11.)
A belépés ingyenes, de előzetes regisztrá-
ció szükséges az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu 
Telefon: 215-1077/392 mellék

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

Idősügyi programajánló

IDőSüGY

A kezdő, középhaladó és haladó  
angolnyelv-tanfolyam, a középhala-
dó németnyelv-tanfolyam, valamint  
a kezdő és haladó számítógép-kezelői, 
mobileszköz-használati kurzusok a re-
gisztrált résztvevők számára a meghirdetett 
időpontokban és helyszíneken zajlanak.

2018-ban is színes és tartalmas ingyenes programokkal várjuk a kerületi 
időseket Ferencváros Önkormányzatának „A teljesség felé” idősügyi kon-
cepciója részeként, mellyel 2017-ben immár másodszorra sikerült elnyerni 
az Idősbarát Önkormányzat díjat.
Programjaink minden kedves résztvevőjének és a megvalósításában közre-
működő segítőnknek, partnerünknek áldott, békés karácsonyi ünnepeket,  
és szeretetben, egészségben megélt sikeres új esztendőt kívánunk!

Kállay Gáborné alpolgármester  
Ladányi	Erika	idősügyi	koordinátor
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Helytörténeti 
kvíz
a helyes válaszokat  
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.

1.	A	főváros	legrövidebb	Duna-hídja	az	
1896-ban	átadott	Szabadság	híd.	Hány	
méter	hosszú?

A) 313 
B) 334 
C) 399 

2.	Az	FTC	tudhatja	magáénak	a	leg-
több	bajnoki	címet	a	magyar	első	osz-
tályú	labdarúgó-bajnokságban.	Szám	
szerint	hányszor	diadalmaskodott?

A) 19
B) 23
C) 29

3.	Mikortól	meddig	működött	őrlő-
üzemként	a	Soroksári	út–Tinódi	utca	
sarkán	álló	Gizella	malom?

A) 1880–1966
B) 1888–1953
C) 1901–1944

4.	Idén	februárban	Oscar-díjat	nyert	a	
Bakáts	téri	Ének-Zenei	Általános	Is-
kola	kórusa	szereplésével	készült	film.	
Melyik	kategóriában?

A) Legjobb animációs film
B) Legjobb élőszereplős rövidfilm
C) Legjobb idegen nyelvű film

5.	1879-ben	Markotányos	utcának	ne-
veztek	el	egy	ferencvárosi	közterületet.	
Hogy	hívják	ma	ezt	az	utcát?

A) Mihálkovics utca 
B) Márton utca
C) Toronyház utca

6. Ferencváros melyik díszpolgára írt 
verset	a	Mester	utcai	platánokhoz?	

A) József Attila
B) Lázár Ervin 
C) Dobai Péter

Előző lapszámunk nyertese: Mészáros 
Ádám. Gratulálunk! Jutalma átvételével 
kapcsolatban e-mailben értesítjük. A he-
lyes megfejtés: 1 – C, 2 – B, 3 – A, 4 – A, 

5 – A, 6 – B.

Gyanúból bizonyosság
Gyűrűt talált a párja zsebében, de nem ön kapta meg? Be akarja bizonyíta-
ni, hogy házastársa nem alkalmas a gyereknevelésre? Tudni szeretné, milyen 
lépésre készül a konkurens cég? Ilyen esetekben jöhet jól egy magánnyomozó. 
A Mindentudás Akadémiája decemberi előadásán Baráth György, a Baráth  
és Partnerei Magánnyomozó ügynökség vezetője kalauzolta a szakma kulisz-
szái mögé hallgatóságát.

A magánnyomozás fogalma a 19. száza-
di Amerikában született, Magyarországon 
1913-ig kellett várni, amíg királyi rendeletbe 
foglalták a lehetőségét. Azóta többször betil-
tották, jelenleg 1998 óta számít törvényes te-
vékenységnek. Megfigyelést és adatgyűjtést 
végző magánnyomozót az élet szinte min-
den területén alkalmazhatunk, ám leggyak-
rabban örökösödési, gyermekelhelyezési, 
családfakutatási, hűtlenségi és vagyonmeg-
osztási ügyekben segíthetnek. A gazdasági 
szférában is jellemző a magánnyomozás, a 
rendszerváltás óta ugyanis a hatóság csupán 
a stratégiailag kiemelt cégeket (pl. MOL) 
védi.

A Magyar Detektívszövetség elnöke sze-
rint tévhit, hogy kiváltságos és misztikus 
világ lenne az övék. A közhiedelemmel el-
lentétben nincs különleges jogosultságuk 
az adatgyűjtésre: nem szerezhetnek mobil-
telefonokról cellainformációkat, nem ol-
vashatnak privát e-maileket és SMS-eket, 
nem hallgathatnak le senkit. Ilyenkor fel-
merül a kérdés, miért is van szükség a 
munkájukra, hiszen civil módsze-
rekkel a megbízó is kutakodhat. 
Megteheti, ugyanakkor a profi 
adatgyűjtés szakembert igényel, 
aki hatósági vagy titkosszolgá-
lati módszerek nélkül 
is képes kreatívan 
nyomozni. Bárkiből 
nem is lehet magán-
nyomozó: iskolai végzett-
ség és a rendőrség által 
kiadott működési enge-
dély szükséges hozzá. 
Módszereik közé tarto-
zik a cég-, lak-
cím- és 

autónyilvántartások kutatása, a helyszíni 
adatgyűjtés, leghatékonyabb eszközük pedig 
a megfigyelés. Előfordul az is, hogy csak 
úgy jutnak információhoz, ha másnak adják 
ki magukat. 

A megbízások toplistáját a párkapcsolati 
problémák vezetik, legtöbben a megcsalás 
gyanújával keresik fel a magánnyomozókat. 
Feltételezésüket általában párjuk megvál-
tozott viselkedésére, telefonjukból vagy 
az internetről megszerzett információkra 
alapozzák, és érdekes módon megérzéseik 
90 százalékban helyesnek bizonyulnak. Az 
ügyek között dobogós helyen áll, amikor a 
megbízó saját gyermeke után nyomoztat. 
Ennek okai leginkább a romló tanulmányi 
eredmények, a furcsa viselkedés, a lezül-
lésre, droghasználatra, esetleg bűnözésre 
utaló jelek.

Baráth György szerint érdemes szakem-
berrel dolgoztatni, hiszen az konkrét, ellen-
őrzött, valamint megbízható információkat 
szerez, az időbélyegzővel ellátott fényképek-

kel pedig egyértelmű bizonyítékot 
szolgáltat az elkövetésről, vagy 

éppen az el nem követésről. 
Ráadásul egy hivatásos 
biztosan nem fog vissza-
élni a kezelt adatokkal. A 

szakma rendkí-
vül munka- és 
költségigényes, 
ezért sem élnek 

nagylábon a ma-
gánnyomozók, vi-

szont az esetek túlnyomó 
többségében eredményes  

a tevékenységük.
T. D.

Képünk illusztráció
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A Pinceszínház januári műsora
10., szerda 19.00  Háy János: A Gézagyerek
12., péntek 19.00  Spiró György: Prah
13., szombat 15.00  Tasnádi István: Finito
14., vasárnap 19.00   Tasnádi István: Paravarieté
15., hétfő  19.00  Márai Sándor: Varázs
17., szerda  18.30  Dixie Kings of Hungary – Dixieland-klub
20., szombat  19.00   Tasnádi István: Paravarieté
21., vasárnap  15.00  Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
  19.00  Arany balladák – zenés irodalmi est a Magyar Kultúra Napja tiszteletére 
22., hétfő 19.00  Svejk! Vacsorázunk! – Vendéglőjáték a Monarchia dalaival
24., szerda 18:30  Dixie Kings of Hungary – Dixieland-klub
25., csütörtök 19:00  Moliére: Tartuffe         
26. péntek 19.00   Háy János: A Gézagyerek
28., vasárnap 11.00  Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
  15.00  Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
29., hétfő 19.00  Székely Csaba: Bányavirág
31., szerda  18.30  Dixie Kings of Hungary – Dixieland-klub

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

emléktáblát kapott a vívó szobrász
Felavatták Dabóczi Mihály szobrászművész üllői út 59. 
szám alatt elhelyezett emléktábláját. a székelyföldön szü-
letett alkotót a vívók szobrásza – szobrászok vívójaként is 
emlegetik, utalva kiemelkedő sportpályafutására, melyről 
Gönczi ambrus emlékezett meg az átadóünnepségen.

A művész egykori lakóhelye előtt összegyűlt ünneplők között 
Dabóczi Mihály gyermekei, Dabóczi Viola és Ákos is megjelent, 
akik Gönczi Ambrus történész, muzeológust kérték fel, hogy mél-
tassa édesapjuk életét és munkásságát. A nyolcgyermekes családban 
nevelkedő fiú édesapjától, a tanáremberként is mindig fúró-faragó 
székely ezermestertől örökölte kézügyességét. Ötévesen kapta 
első faragóbicskáját, ettől kezdve még az ásónyelet is megfaragta. 
Érettségi után a marosvásárhelyi bútorgyárban vállalt munkát, ahol 
kitanulta a fafaragás mesterségét. 1929-ben Budapestre költözött, 
és felvették a Képzőművészeti Főiskolára, ahol Kisfaludi Strobl 
Zsigmond tanítványa, később tanársegédje lett. 1932-ben – még 
főiskolásként – szerepelt először kiállításon Szeretet című bronz 
síremléktervével. Akadémikus naturalista stílusát a Római Iskola 
hatása váltotta fel, alkotó korszakának utolsó évtizedében pedig 

kubista-konstruktivista-figuratív kisplasztikákat, faszobrokat is 
készített. 

Dabóczi nem csupán kiemelkedő művész, de elsőrangú sportoló 
is volt: 1932-től versenyszerűen vívott. A Marosvásárhelyi SE-ben 
tanulta a vívást; együtt gyakorolt Szabó Lászlóval és Csiszár La-
jossal, Santelli Italo későbbi mestertanítványaival. A ’30-as, ’40-es 
években a BEAC első osztályú tőrözőjeként, párbajtőrözőjeként 
és kardvívójaként versenyzett. A sporthoz kapcsolódóan számos 
éremművészeti alkotása is született.  

Az 1978 óta a József Attila-lakótelepen (Toronyház u. 17/B) álló, 
Bámészkodó fiú című alkotása 1936-ban elnyerte a Szinyei Társa-
ság különdíját, és még ebben az esztendőben megkapta a Képző-
művészeti Főiskola Ferenczi István szobrászati díját is. 1938-ban 
házasodott meg és alapított családot az Üllői út 59. számú házban, 
ahol 1963-ig élt. Amikor nem otthon dolgozott, a Várkert Bazár-beli 
saját műtermében alkotott. A közel 50 köztéri szobrával együtt 500 
művet készített, több mint 30 alkotását a Nemzeti Galéria, számos 
más művét a Testnevelési Egyetem Sportmúzeuma őrzi.

T. D.
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Közösen hallgattak mesét  
nagyszülők és unokák 
Új program indult „a teljesség felé” 
idősügyi koncepció részeként Ferenc-
városban. december 10-én délután 
nagyszülőknek és unokáiknak szervez-
tek közös karácsonyváró rendezvényt.

A Ráday utcai Claro Bisztró adott otthont a 
„Mesélj nekem, nagyi!” elnevezésű, advent 
második vasárnapján megrendezett esemény-
nek, amelyen Ladányi Erika idősügyi koordi-
nátor köszöntötte a szép számban összegyűlt 
gyerekeket és nagyszüleiket. A Batyu Színház 
művésze, Kontha Nelli A mesélő vasaló című 
előadásba énekléssel, versmondással és per-
sze sok-sok nevetéssel interaktív módon a 
kicsiket is bevonta. 

A vendégváráshoz a Sir William Pub süte-
ménnyel, mézeskaláccsal, teával és kakaóval 
járult hozzá, a program végén pedig még egy 
kis ajándékcsomaggal is meglepték a gyerekeket. 

A Ráday utcai Babaházból Kovács Ilona a karácsonyt idéző meg-
hitt hangulatot hozta el egy gyönyörűen feldíszített fával, amely 
előtt nagyszülők és unokák – emlékként – közösen fotózkodhattak.

A családias hangulatú rendezvény célja az volt, hogy lehetőséget 
biztosítson minél több minőségi idő eltöltésére nagyszülők és uno-

káik számára. Az esemény végén a csillogó szemek és mosolygós 
arcok bizonyították: a kezdeményezést érdemes lesz folytatni, 
hiszen nagy ajándék, ha az idős emberek közös élmények során 
alakíthatnak ki még szeretetteljesebb kapcsolatot unokáikkal. 

(forrás: ferencvaros.hu) 

Karácsonyoztak a sérült gyerekek
Ferencváros két gyógypedagógiai 
intézményének tanulói ünnepelték 
együtt a karácsonyt a H52 Ifjúsági 
Irodában. A Ferencvárosi Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) 
meghívására érkezett értelmi sérült di-
ákokat ünnepi műsorral, ajándékokkal 
és karácsonyfadísz-készítő foglalko-
zással lepték meg.

Bregyán Sára ifjúsági polgármester 
néhány kedves szóval köszöntötte a 
vendégeket, majd előadta az Advent 
napjai című karácsonyi verset. A több-
ségében középsúlyos értelmi fogya-
tékkal élő gyerekeket nevelő Gát utcai 
Komplex Óvoda, Általános Iskola és 

Gyógypedagógiai Intézmény, vala-
mint a Down-szindrómásokat nagy 
számban oktató Friss utcai Dió Álta-
lános Iskola tanulói ezután megnézték 
a József Attila Általános Iskola kisdi-
ákjai által előadott betlehemi játékot. 

A vidám produkció után a diákkép-
viselők átadták az édességekből álló 
ajándékcsomagokat, majd elindult a 
karácsonyfadísz-készítő foglalkozás, 
amelyen a résztvevők egyszerűen 
elkészíthető, mutatós papírdísze-
ket hajtogattak. A szervezők végül 
uzsonnával, süteményekkel kínálták 
a közönséget.

T. D.

Ünnepelt a lakótelep
Ünnepi versekkel és a Misztrál együttes koncertjével várták a József 
Attila-lakótelep kisgyermekes családjait a Toronyház utcai közös-
ségi házban december 13-án. A karácsonyi rendezvény szervezője, 
a Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület (LÉK) 
évente több alkalommal színvonalas programokkal szórakoztatja 
a környékbelieket.

A közönséget Bácskai János polgármester köszöntötte, és örö-
mét fejezte ki, amiért a rendezvény minden esztendőben ünnepivé 
varázsolja az adventi várakozást. Meglepetésvendégként Császár 
Angela Jászai Mari-díjas Érdemes művész lépett a színpadra, aki 

magyar írók gondolataival egészítette ki sajátjait. Előadásában arról 
szólt, az év végén Isten figyelmezteti az embereket, hogy a gonosz-
ság útja hová vezet. Wass Albert után Ady Endrét idézte: „Beteg a 
világ, nagy beteg. A szív kihűlt, elszállt a lélek. (…) Rommá dőlt a 
Messiás háza, Tanítása, erkölcse veszve”. A művésznő szerint ebből 
a romlásból mutatnak kiutat az örök értékek, amelyekre nagyobb 
figyelmet kellene fordítanunk. Az adventi készülődéshez szükséges 
lelki feltöltődést a Misztrál együttes biztosította, amely hazai és 
külföldi költők verseit zenésíti meg sajátos hangon. 

T. D.
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Új szárnnyal bővül a lábadozó  
gyermekek démétér Háza
Letették a csontvelő-átültetésen átesett, orvosi felügyeletet igénylő gyerekek  
és szüleik részére fenntartott démétér Ház új épületszárnyának alapkövét  
december 4-én. Az építkezés után öttel több családot tudnak majd elszállásolni,  
a befejezéshez azonban társadalmi összefogásra lesz szükség.

Az Egyesített Szent István és Szent László 
Kórház területén működő házban a mun-
kálatok befejeztével a mostani 9 helyett 
14 apartmant alakítanak ki, valamint az új 
szárnyban külön helyiséget kap a pszicholó-
gus, és lesz játszó-, illetve gyógytornaszoba 
is. A Démétér Ház fő feladata, hogy szállást 
nyújtson a gyógyuló gyermekek szüleinek, 
valamint azoknak az ifjú pácienseknek, akik 
már nem fekszenek a kórházban, azonban 
gyakori orvosi ellenőrzést igényelnek.

A magyar állam 42 millió forint támogatást 
adott a fejlesztéshez, melynek összköltsége 
170 millió forint. A befejezéshez azonban je-
lentős társadalmi összefogásra lesz szükség, 
a Démétér Alapítvány ezért egy interaktív 
adománygyűjtő játékot indított, amelyben 
a ház új szárnyának tégláit és épületszerke-
zeti elemeit lehet virtuálisan megvásárolni, 
így támogatva a valódi építkezést (www.
demeterhaz.hu).

Kriván Gergely osztályvezető főorvos, a 
Démétér Alapítvány elnöke a rendezvé-
nyen elmondta, a Szent László Kórház 
gyermekhematológiai és őssejt-transz-
plantációs osztályán évente 45–50 betegen 
végeznek életmentő beavatkozást. Hozzá-
tette, a kis páciensek az ország különböző 
pontjairól érkeznek, és heteket töltenek a 
kórházban. A lábadozás periódusában – a 
csak lassan erősödő immunrendszer miatt – 
gyakori orvosi ellenőrzésre van szükségük. 
Kiemelte, a gyermekek gyógyulása szem-
pontjából fontos, hogy ebben az időszakban 
is szüleik közelében lehessenek, erre teremt 
lehetőséget az osztálytól száz méterre lévő 
Démétér Ház, amely tíz éve működik.

Az alapkőletételen részt vett Ónodi-Szűcs 
Zoltán egészségügyért felelős államtitkár is, 
aki arról beszélt, rövidebb az ápolási idő, ha 
a szülő beteg gyermeke mellett lehet. Hozzá-
tette, 1992 óta több mint 650 transzplantáció 

történt az országos centrumként működő 
kórházban. Úgy fogalmazott, meg kell ta-
lálni az egészségügyi és a szociális ellátás 
közti vékony határmezsgyét, hogy a beteg 
kicsiket ne kelljen elszakítani családjuktól 
a gyógyulás idejére. Kiemelte, a kormány 
idén 80 millió forinttal támogatja a magyar 
gyermekonkológiai hálózatot. 

(forrás: MTI)

A pokol bugyrai – új kiállítóhely nyílt kerületünkben
A Magyar Nemzeti Múzeum november 25-én megnyitott új állandó kiállítóhelye a II. világháború után tömegesen  
a Szovjetunióba hurcolt nők és férfiak számára állít emléket. A tárlatnak otthont adó, Ferencvárosi pályaudvar mellett 
lévő „atombiztos” bunker egykor a Magyar Államvasutak légoltalmi óvóhelye és vezetési pontja volt, idén február 26. 
óta pedig itt áll a központi Málenkij robot emlékhely.

A II. világháborúban, illetve azt követően 
több száz ezer magyar civil esett szovjet 
fogságba, és került ki a Szovjetunióba, 
ahol az elsődleges cél nem a fogvatartottak 
megsemmisítése, hanem a háborúban el-
pusztított ország újjáépítése volt. Miután a 
Vörös Hadsereg Magyarországra érkezett, 
nyomukban gyűjtőtáborok 
jöttek létre, ahonnan a fog-
lyokat bevagonírozták, majd 
folyamatosan a Szovjetunió 
különböző területeire, kény-
szermunkára, úgynevezett 
málenkij robotra szállították.

A munkatáborok minden-
napjai szigorú szabályok 
között zajlottak, a nők és a 
férfiak kivétel nélkül kemény 
fizikai munkát végeztek, és 
teljesítményük után kapták 
meg következő napi fejadag-
jukat. Az étel mennyisége, 
minősége, a nehéz munka, 
valamint a borzasztó higié-

niás viszonyok mind közrejátszottak abban, 
hogy a táborokban egymást érték a halál-
esetek. Az embertelen körülmények követ-
keztében megközelítőleg 300 ezer magyar 
veszíthette életét a Szovjetunióban.

A pokol bugyrai… „Málenkij robot” – 
Kényszermunka a Szovjetunióban című 

kiállítás fényképeken, plakátokon, visz-
szaemlékezéseken és túlélőktől származó 
tárgyakon keresztül mutatja be a kényszer-
munkára elhurcoltak keserves tapasztalatait, 
és a hazatérés keserédes pillanatait.

A Magyar Nemzeti Múzeum újonnan 
megnyílt kiállítóhelyén mobiltelefonos 

applikáció, multimédiás 
alkalmazások, múzeum-
pedagógiai foglalkozások 
segítik a látogatókat abban, 
hogy átérezzék a málenkij 
robotra elhurcolt százez-
rek kilátástalan helyzetét. 
A bunker épülete kizárólag 
csoportosan (minimum 10, 
maximum 20 fő), előzetes 
bejelentkezés alapján láto-
gatható. További információ 
és jelentkezés: malenkij@
mnm.hu; 06/1/327-7703

(forrás: mnm.hu)Fotó: Mohai Balázs / MTI
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Nyugdíjasoknak INGYENES internet- és okostelefon-
használatot oktat a DélUtán Alapítvány a Ráday utcában. 
Jelentkezni munkanapokon 14–17 óra között: 06/30/377-
9030.

Kutyakozmetikus-tanuló vizsgára SOS keres kistermetű 
kutyát. Besenyei Piroska: 06/20/232-7210.

Polgári lakást vennék tulajdonostól, jó állapotú házban. 
Csendes utcában, 3. emelettől, 2,5 szobásat, délies fekvésűt. 
26 millió forintért, készpénzzel fizetek. hoelzl@airpost.net.

etyeki házamat középső-ferencvárosi újépítésű, 2 szobás 
lakásra cserélném. További infó: ingatlan.com/24746638. 
Érdeklődni a 06/30/251-8625-ös telefonszámon lehet.

Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat/házakat 
keres ügyfeleinek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügy-
véd ingyenes. Ismerősének lakása eladó? Hívjon, ajánlási 
jutalékot kap! Laurus Ingatlan. Tel.: 06/20/9600-600.

Briliáns, arany, ezüst, borostyán felvásárlása extra áron! 
Dinasztiánk harmadik generációja vagyok. Hiszem, hogy 
a tisztességes magatartásnak van jövője! Bp., XI. ker., 
Fehérvári úti Csarnok, földszint, virágsor (Porcelán-Ezüst 
Üzlet). Tel.: 209-4245.

Szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését 
teljes körű ügyintézéssel. 06/20/264-7752.

Gyűjteményem kiegészítésére hanglemezeket, műsoros 
kazettákat keresek. Készpénzes fizetés: 06/20/363-2050

AprÓHirDeTÉs

Renault Budapest 210x148

2017. december 13. 13:50:48

reNDŐrsÉGi HíreK
Vesztegetni próbált, rajtavesztett
A IX. kerületi kapitányság munkatársai december 2-án délután, a Fék 
utcában intézkedtek egy 35 éves vietnámi férfival szemben, aki egy 
autó csomagterében pakolt, ám amikor a rendőrök elhaladtak mellette, 
hirtelen lecsukta a csomagtartó tetejét, és zavartan, idegesen viselkedett. 
Az egyenruhások igazoltatták a férfit, és átvizsgálták ruházatát, illetve 
kocsiját; a gépjármű csomagterében több ezer doboz zárjegy nélküli 
cigarettát találtak. A vietnámi állampolgár ezt követően 300 ezer forin-
tot ajánlott fel nekik, amennyiben a további intézkedéstől eltekintenek.  
A rendőrök a férfit a helyszínen elfogták, előállították, majd értesítették 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, illetve – a vesztegetési szándék miatt 
– az illetékes ügyészséget. 

Kiszagolta a drogot Tico
A Soroksári úton haladó járőrök december 9-én 0 óra 30 perckor ész-
lelték, hogy egy autó a közlekedési lámpa zöld jelzése ellenére nem 
indult el. A rendőrök a gépkocsi mellé érve látták, hogy a benne ülő 
férfi a kormányra borulva alszik. A sofőrt felébresztették, akinek zavart 
beszéde és viselkedése arra utalt, hogy alkohol vagy más tudatmódosító 
szer hatása alatt állhat. A jármű átvizsgálása során a jobb első ülés alatt, 
illetve a kesztyűtartóban drogot találtak, majd a helyszínre érkező kábí-
tószer-kereső kutya, Tico jelzéseire további kábítószergyanús növényi 
származékok és tabletták kerültek elő. A nyomozók B. László XV. kerületi 
lakásának átkutatása során Tico segítségével további 1,1 kilogramm 
droggyanús növényi származékot, valamint 17 darab tablettát találtak 
és foglaltak le. A IX. kerületi rendőrkapitányság kábítószer-kereskede-
lem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást 
a férfival szemben, akit őrizetbe vettek, és előterjesztést tettek előzetes 
letartóztatásának indítványozására.
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Igazgatási szünet
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
Ferencváros Önkormányzatának képvise-
lő-testülete 2017. december 27. napjától 
december 29. napjáig igazgatási szünetet 
rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt – a halaszt-
hatatlan ügyek intézésére a zavartalan 
ügymenet biztosítása érdekében szerve-
zett alábbi ügyeleti feladatellátáson túl –  

a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadás 
nincs.

2017. december 29-én, pénteken 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.)
• Humánszolgáltatási Iroda  

(Lenhossék utca 24–28.)

Tekintettel arra, hogy az ügyfélfogadás 
ezen szervezeti egységeknél csökkentett 
létszámmal történik, az esetleges várako-
zásért Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét 
és megértését kérem!

dr. Dombóvári Csaba jegyző

TÁJÉKOzTATÓ

Függetlenként folytatja a képviselő
Távozott az LMP-ből Jancsó Andrea, az ellenzéki párt ferencvárosi önkormányzati képviselője. A politikus úgy nyilatkozott, azért lép 
ki, mert szerinte megváltozott a Lehet Más a Politika irányvonala, és ő korábban nem ehhez a párthoz csatlakozott. A képviselő azután 
jelentette be döntését, hogy a párt kongresszusán úgy határoztak, Jancsó Andrea az országos lista 28. helyén szerepeljen, amely biztosan 
nem befutó pozíció a jövő tavaszi parlamenti választások során.  

KÉpViseLŐi FOGADÓÓrÁK

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

Baranyi Krisztina  (Együtt)

Dr. Bácskai János polgármester
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). Bejelentke-
zés az Ügyfélszolgálati Irodákon (IX., Bakáts tér 14. 
vagy Toronyház utca 3/B) személyesen a hónap 
minden munkanapján, ügyfélfogadási időben.

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP) 
Előzetes egyeztetés alapján. 
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat 
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B) 
Telefon: 06/1/280-7195

Fröhlich Péter (Fidesz–KDNP)
Fogadóóra egyeztetés alapján. 
Tel.: 06/20/942-5266

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)
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

Intzoglu István, 11. evk. (Független)
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig, illetve 
előzetes bejelentkezés alapján. Helye: József 
Attila Városrészi Önkormányzat (RÖNK) iroda 
(Toronyház u. 3/B). 06/70/332-5932

Jancsó Andrea Katalin (Független)
Minden hónap második keddjén. 
Bejelentkezés: 06/20/526-4808, 
jancso.andrea@ferencvaros.hu.

Kállay Gáborné alpolgármester
Minden hónap második 
hétfőjén 16.30–18.30 
óráig. Helye: Polgármes-
teri 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.

Pál Tibor (MSZP)
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

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes bejelentkezés alapján: 
06/20/975-8262
Helyszín: FMK vagy az Ecseri út 19. szám 
alatti Ügyfélszolgálati Iroda.

Szilágyi Zsolt (Jobbik)
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján. 
Elérhetőség: 06/70/707-9105

Mészáros László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)
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.  
e-mail: 
vas.imre@fidesz.hu

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő 

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 17–19 óráig. 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és 
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35. 
(bejárat a Dandár utca felől) 
06/20/807-4734, illyesmikl@gmail.com

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes egyeztetés alapján. 
Bejelentkezés: 06/20/969-8849 
Helye: Köztelek u. 2.

Zombory Miklós alpolgármester 
Alpolgármesteri és képviselői 
fogadóóra időpontja: minden 
hónap második csütörtökén 
16.00–18.00 óráig. Foga-
dóóra helye: Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14.  
II. em. 38.

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

Dr. Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (Fidesz–KDNP)Gyurákovics Andrea, 1. evk. (Fidesz–KDNP)
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
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takács Panka lea  
(2017. október 2.)

FereNcVÁrOsi GÓLyAHír reJTVÉNy

szabó rozina  
(2017. szeptember 26.)

Horváth áron  
(2017. november 4.)

Müllner Patrik 
(2017. augusztus 30.)

KöZössÉG

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


