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Szűrővizsgálatokkal, előadásokkal 
és természetes finomságokkal várta 
az Egészségnap a ferencvárosi 
időseket az FMK-ban.

A GYERMEK AZ ELSŐ 
50 évvel ezelőtt, 1968-ban  
alapították meg a Nevelési  
Tanácsadót, mai nevén Ferencvárosi 
Pedagógiai Szakszolgálatot. 6

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete december 13-án közmeghallgatást tart. Meghívó a 4. oldalon

Mándli Fanni triatlonozó  
és Szirmák Botond, a Provident 
vezérigazgatója kapott elismerést  
a Fradi Fair Play Gálán.

PÉLDAMUTATÁS   
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Folytatás a 2. oldalon

Passzívházzá fejlesztették az Epres ovit
Teljes körű energetikai korszerűsítést végeztek a József Attila-lakótelepi Epres Óvoda épületén, amely nemcsak  
a melegtől és a hidegtől védi az apróságokat, de az intézmény rezsiköltségét is pozitívan befolyásolja. A létesítményt 
körbeszigetelték, új ablakokat és napelemeket kapott.

Még a zimankós novemberben is rövidnad-
rágban, pólóban szaladgálnak a gyerekek 
az Epreserdő utcai oviban. Ám ez nem volt 
mindig így. – Nagyon vártuk a felújítást, 
mert a régi fa- és vasablakokon keresztül 
befújt a szél. Most gyönyörű az egész intéz-
mény, és jó meleg van – mesélte az átadá-
son Kovácsné Luczás Ágnes óvodavezető.

Az épület a munkálatok során 16 cm kő-
zetgyapot hőszigetelést kapott, az ablaknyí-
lásokba pedig az elérhető legmodernebb, 
háromrétegű, argongázzal feltöltött nyílás-
zárók kerültek, melyek a fűtésszámlát fog-
ják jelentősen mérsékelni. Az újraszigetelt 

lapos tetőre napelemrendszert telepítettek. 
Az így megtermelt villamos energiát az 
óvoda vagy felhasználja, vagy visszatáp-
lálja a központi hálózatba, csökkentve ezzel 
az áramfogyasztást. – A korszerűsítés olyan 
mértékű, hogy a létesítmény a passzívházak 
értékeivel rendelkezik – közölte Szolnoki 
Miklós, a kivitelező cég képviselője, aki azt 
is elárulta, az óvoda évente akár 1,8 millió 
forint energiaköltséget is megtakaríthat.

Zombory Miklós emlékeztetett, korábban 
a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola, a 
Lenhossék utcai Polgármesteri Hivatal és az 
FMK épülete kapott hőszigetelést, valamint 

új nyílászárókat. Mindezek mellett jelenleg 
is zajlanak az Egészségügyi Szolgáltató 
Mester utcai épületének felújítási munkála-
tai. – Ferencvárosban a környezettudatosság 
kiemelt jelentőségű, nem kérdés tehát, hogy 
a közintézmények korszerűsítésére a lehető 
legtöbb pénzt és kapacitást kell fordítani 
– jelentette ki az alpolgármester, aki azt 
is elmondta, kerületünkben – az országos 
tendenciával szemben – nincs óvodapeda-
gógus-hiány, valamennyi álláshely betöltött.
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A korszerűsítés közel 66 millió forintba 
került, ebből mintegy 48 millió forint az 
Európai Unió Környezet- és Energiahaté-
konysági Operatív Programjából érkezett, 
a fennmaradó 18 millió 202 ezer forintot 
pedig az önkormányzat biztosította. 

A november 23-i átadóünnepségen be-
szédet mondó Weingartner Balázs, az In-
novációs és Technológiai Minisztérium 
fenntarthatóságért felelős államtitkára arról 
tájékoztatott, az óvodaépület és a Mester ut-
cai Szakrendelő felújítására az önkormány-
zat összesen 209 millió forint támogatást 
kapott. A politikus hozzátette, a kormány 
célja, hogy – részben az energiahatékonyság 
javításán keresztül – Magyarország 2030-
ra Európa öt legélhetőbb országa közé ke-
rüljön, majd köszönetet mondott a nevelők 
áldozatos munkájáért, és arra kérte őket, 
folyamatosan erősítsék a gyermekekben a 
környezettudatosság fontosságát.

T. D.

Folytatás az 1. oldalról

A siker mértéke a mosoly
A IX. Kerületi Tanács 50 évvel ezelőtt, 1968-ban alapította meg a Nevelési Tanácsadót, mai nevén Ferencvárosi Pedagó-
giai Szakszolgálatot. Az intézmény november 19-én ünnepelte a jubileumot: délelőtt plenáris előadások és workshopok 
segítségével mutatták be szakmai tevékenységüket, délután pedig a jelenlegi és a volt kollégák számára biztosítottak 
találkozási lehetőséget.   

A kezdetek óta Ferencváros lakóit és az itteni iskolák diákjait 
szolgálja a Mester utcai József Attila Általános Iskola épületé-
ben működő tanácsadó, amely szerteágazó feladatkört lát el, a 
gyermekeket is komplexen, szükség esetén családjukkal együtt 
segíti. Az egyéni fejlesztés során diagnosztizálnak, szakvéleményt 
készítenek, orientálják a tanulót, közben pedig kapcsolatot tartanak 
az oktatási, nevelési intézményekkel, pedagógusokkal. Csőváriné 
Gurubi Judit, a Belső-Pesti Tankerületi Központ szakmai igazga-
tóhelyettese kiemelte, a Ferencvárosi Pedagógiai Szakszolgálat 
minőségi munkát végez, ugyanis velük kapcsolatban kizárólag 
pozitív visszajelzésekkel találkoztak.

– A gyermekek és a családok érdeke az első. Ezt tartották szem 
előtt már a szakszolgálat megalapításakor is – mondta Mosányi 
Emőke, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója. – A 
működés célja ma is a szolgálat, a siker mértéke pedig a gyermekek 
és szülők arcára kiülő mosoly – tette hozzá. 

„Nem mindegy, mit látunk a jóléti erkélyről” – idézte Vecsei Mik-
lóst, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökét Bácskai János, 
aki kijelentette: ahogy eddig, úgy továbbra is támogatni fogják a 
Ferencvárosi Pedagógiai Szakszolgálat működését. A polgármester 
úgy véli, a felelős döntéshozatalhoz nagyon fontos ismerni a gyer-
mekek valódi helyzetét – ebben is segít az intézmény. Különösen 
igaz ez Ferencvárosban, ahol kis távolságon belül akár szélsőségesen 
eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező gyerekek, családok is 
megjelennek. Ezt a helyzetet árnyalja tovább a szociális városreha-
bilitáció, amely révén egymás mellett állhatnak alacsony komfort-
fokozatú és új építésű lakóházak, amelyekben teljesen eltérő jellegű 
lakóközösség él. Ilyen adottságok mellett az önkormányzatnak, a 
tankerületnek és a szakszolgálatnak is komoly szerep jut, és szoros 
együttműködésben kell dolgozniuk.

M. K.
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Megérteni, aztán cselekedni
– A nyomorban elvész a jövőkép, ezért nehéz megérteni a fedél nélkülieket – világított rá előadásában a Máltai Szere-
tetszolgálat alelnöke, Vecsei Miklós a Bartók Béla Unitárius Egyházközség Hőgyes Endre utcai központjába összehívott 
Egyházi Kerekasztalon. A Ferencvárosban működő felekezetek, egyházi iskolák és az önkormányzat vezetőinek novem-
ber 16-i egyeztetésén a hajléktalankérdés kapta a főszerepet.

Bácskai János köszöntőjében elmondta, az önkormányzat és az 
egyházak együttműködése töretlen, rendszeresen támogatják egy-
más céljait, amelyekről egy listát is körbeadott a jelenlévőknek.  
A találkozó fő napirendi pontja a hajléktalanság helyzetét tárgyalta 
az őszi törvénymódosítás tükrében. A polgármester a témafelvetéssel 
ugyanis közös gondolkodásra szeretné késztetni a résztvevőket, 
mint mondta, arról, hogyan lehetne elviselhetőbbé tenni a törvény 
végrehajtását.

A fórumon elsőként Léta Sán-
dor, az unitárius egyházköz-
ség vezetője elevenítette fel a 
Ferencvárosban 90 esztendeje 
működő unitárius egyház törté-
netét, majd Vecsei Miklós tartot-
ta meg Őszintén a hajléktalan-
ságról című előadását. A 30 éve 
fedél nélküliekkel foglalkozó 
szakember szerint először meg 
kell ismerni az érintett csopor-
tot, anélkül ugyanis lehetetlen 
jól segíteni. – Ha látom, hogy 
fázol, adok neked egy kabátot; 
ez lehet az első lépés, ám arra 
szoktam biztatni az embereket, 
lépjenek közelebb ahhoz, aki 
mellett minden nap elmennek: szólítsák a nevén, vagy ha kell, 
kísérjék el valahová. Abból a szándékból, hogy meg akarom őt 
változtatni, eljutok odáig, hogy én változom meg, és értő ember 
leszek – magyarázta Vecsei Miklós, aki szerint komoly felelőssé-
günk van azok felé, akik bármilyen okból az utcára kerültek. – Jó 

példa az ismerethiányra a sokszor felvetett vád, hogy „miért nem 
megy el dolgozni?”. A gödör aljára csúszott ember azonban nem 
tud dolgozni akarni, mert nincs célja, jövőképe, gondolkodása arra 
szűkül le, hogy ma éjjel hol fog aludni – tette hozzá.

Az alelnök beszélt a látható és láthatatlan hajléktalanságról is, 
hiszen méréseik szerint a fővárosban mintegy 5500 ember él szál-
lókon. Akin azonban látszik, hogy hajléktalan – tehát az utcán él 

–, maximum 500 főt tesz 
ki. A másik ötezret fel sem 
ismerjük, mert kulturáltan 
öltöznek, mégis átmeneti 
szállón élnek. A szakem-
ber betekintést adott a 
vidéki nyomor világába 
is, amely szoros össze-
függésben áll a budapesti 
hajléktalansággal, ezért 
a problémamegoldást ott 
kellene kezdeni. Szerinte a 
hajléktalankérdés bonyo-
lult, összetett ügy, amely-
re a politikának és az át-
lagembernek nincs valós 
rálátása. Éppen ezért úgy 
véli, a nagy cselekvések 

előtt higgadt beszélgetésekre, hozzáállásunk megváltoztatására és 
a megismerésre lenne szükség. Az előadás végén Bácskai János 
megköszönte az értékes gondolatokat, majd együttműködési szán-
dékáról biztosította a segítőket.

T. D.

Boldogságóra, békés iskolák és digitalizáció
A család és az iskola kapcsolatát, valamint az oktatási intézmények 21. századi kihívásait helyezte fókuszába a 7.  
Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal, amely egy komplex, előadásokból és kiscsoportos beszélgetésekből  
összeállított programmal várta az érdeklődőket. 

Kállay Gáborné alpolgármester köszöntőjé-
ben emlékeztetett Ferencváros családbarát 
intézkedéseire, a diákok sokrétű támoga-
tására, valamint arra, hogy a városvezetés 
elkötelezett a nálunk működő oktatási in-
tézmények fejlesztése mellett. Kiemelte, 
míg 2014-ben csak két ifjúsági közösségi tér 
működött a kerületben, idén már hat várja 
a fiatalokat, és hamarosan egy újabb nyílik 
a Ráday utca 18. alatt. További cél, hogy a 
József Attila-lakótelepen is létrejöhessen 
egy hasonló intézmény. 

Fenyegetés vagy lehetőség? – Fleischer 
Sára, a Microsoft Magyarország oktatási 

konzulense ezt a kérdést járta körül az is-
kolai digitalizációt bemutató prezentáció-
jában. Elmondta, az infokommunikációs 
eszközök és okosprogramok, -applikációk 
használatával a tanóra 45 percébe többféle 
tevékenység fér bele, mintha a pedagógus 
csupán a tankönyvet és a táblát alkalmazná. 
Előadása során a hallgatóságnak egyszerű 
és könnyen használható, beépíthető tippe-
ket is adott a digitális, internetes technikák 
alkalmazásával kapcsolatban. 

A pozitív pszichológia módszereit hasz-
nálja a Boldogságóra program, amelynek 
fővédnöke Bagdy Emőke, célja pedig, hogy 

ötleteket adjon a boldogságra való képes-
ség fejlesztéséhez. A résztvevők megismer-
kedhettek az összefogásra, szolidaritásra és 
együttműködésre nevelő Békés Iskolák pro-
jekttel is. Végezetül a problémás szülők ke-
zelését mutatta be a Berettyóújfalu környé-
kén, mély szegénységben élőket komplexen, 
gyerekekkel és családdal együtt támogató 
L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány 
szakmai vezetője. Délután a ferencvárosi 
ifjúsági közösségi terekkel, valamint az óvo-
dai-iskolai pszichológusi és szociális segítő 
hálózattal ismerkedhettek a résztvevők.

M. K.

Vecsei MiklósLéta Sándor
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TÁJÉKOZTATÓ: IGAZGATÁSI SZÜNET

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Tisztelt Helyi Lakosok és Szervezetek!

Tájékoztatom Önöket, hogy Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. december 13-án, a képviselő-testület 
ülését követően, de leghamarabb 18.00 órai 
kezdettel közmeghallgatást tart, amelyre 
ezúton tisztelettel meghívom.

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

A Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
értemében a közmeghallgatáson a helyi 
lakosság és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői a helyi közügyeket érintő kér-
déseket és javaslatot tehetnek.

Kérem, hogy kérdéseiket, javaslatai-
kat 2018. december 7-éig küldjék meg a 
kozmeghallgatas@ferencvaros.hu e-mail 
címre, vagy adják le a Bakáts tér 14. szám 
alatti Ügyfélszolgálati Irodán a „Közmeg-

hallgatás” feliratú postaládába történő elhe-
lyezéssel annak érdekében, hogy a fórumon 
ezekre érdemben válaszolhassunk.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a ja-
vaslat vagy a kérdés összetettsége miatt a 
közmeghallgatáson nincs lehetőség a vá-
laszadásra, akkor arra legkésőbb 15 napon 
belül, írásban fogunk válaszolni.

Minden érdeklődő véleményére, javas-
latára, illetve megjelenésére számítunk!

Dr. Bácskai János polgármester

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Ferencváros Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 2018. december 27. napjától 
2018. december 28. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt – a halaszthatatlan ügyek intézésére 
a zavartalan ügymenet biztosítása érdekében szervezett alábbi 
ügyeleti feladatellátáson túl – a Polgármesteri Hivatalban ügy-
félfogadás nincs.

2018. december 28. napján, pénteken 
8.00 órától 12.00 óráig ügyeletet tart:
• Közszolgáltatási Iroda

• Anyakönyvi Csoport (Bakáts tér 1.) 

• Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport  
(Bakáts tér 14., ÜSZI) 

• Adóiroda (Bakáts u. 8.)
• Hatósági Iroda (Lenhossék utca 24–28.)
• Humánszolgáltatási Iroda (Lenhossék utca 24–28.)
• Vagyonkezelési Iroda (Bakáts tér 14., ÜSZI)

Tekintettel arra, hogy az ügyfélfogadás ezen szervezeti egységek-
nél ügyeleti létszámmal történik, az esetleges várakozásért Tisztelt 
Ügyfeleink szíves türelmét és megértését kérem.

Köszönettel: dr. Dombóvári Csaba jegyző

MEGHÍVÓ: KÖZMEGHALLGATÁS

Ötéves a Közös Képviselők Klubja
A Polgármesteri Hivatal üléstermében november 29-én megrendezett összejövetelen ünnepelte alapításának ötödik 
évfordulóját a – kezdetektől nagy sikernek örvendő – Közös Képviselők Klubja (KKK). Az ülésen Karas János, Ferenc-
város tűzoltóparancsnoka tartott előadást a társasházi tűzvédelmi ismeretekről.

Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselő, a klub háziasszonya 
üdvözölte a jelenlévőket, majd elmondta, a felmerülő új témák mel-
lett szükség van arra is, hogy bizonyos témaköröket felidézzenek, 
hiszen például a tűzvédelmi szabályokat nem lehet elégszer átismé-
telni, ahogy évről évre beszélni kell a Ferencváros Önkormányzata 
által a társasházak számára nyújtott pályázati támogatásokról is. 
– Ha össze kellene foglalni a KKK sikerét, azt mondhatjuk, folya-
matos párbeszéd alakult ki a helyhatóság és a társasházak között, 
melynek ékes bizonyítéka, hogy egy három esztendővel ezelőtti 
ülésen Bácskai János polgármester ígéretet tett arra, évente 10 millió 
forinttal növelik a társas-
ház-felújítási pályázati 
keretet. Ezt a vállalását 
azóta is betartja, sőt, felül 
is múlja az önkormányzat 
– mondta el a képviselő. 

Karas János tűzoltó 
alezredes állandó szak-
értője a KKK-nak, éven-
te több alkalommal is 
tart előadást különböző 
kérdésekben. Mostani 
prezentációjából meg-
tudhattuk, a tűzvédelmi 
előírások hangsúlyozott 
szerepet kapnak az ünne-
pek közeledtével, ilyen-
kor ugyanis ugrásszerűen 

megnő a tűzesetek száma. Elmondta, fontos a megelőzésben az 
elektromos vezetékek rendszeres átvizsgálása, mert gyakran egy 
„filléres karbantartással” milliós károkat lehet megelőzni. Tragédiát 
okozhat a szén-monoxid-érzékelők hiánya, továbbá ha valaki nem 
megfelelő felkészültséggel áll neki a tűzoltásnak. Egy helyiség leg-
feljebb három perc alatt teljesen kiéghet, és elérkezik az a pillanat, 
amikor minden lélekjelenlét ellenére is esélytelen a menekülés. 
Ezért hangsúlyozta: legfeljebb fél percig próbálkozzunk a tűz ol-
tásával, ezután mindenképpen hagyjuk el az épületet, és várjunk a 
hivatásos tűzoltókra.

Az előadás után a meg-
jelent közös képviselők 
feltehették kérdéseiket, 
melyekre Kulpinszky 
Eleonóra, Karas János, 
valamint Weisz Gábor 
Miklós, a Magyar Közös 
Képviselők Egyesületé-
nek szakmai igazgatója 
válaszolt. Az ülés végén 
a háziasszony ünnepélye-
sen felvágta a KKK ötö-
dik évfordulójára készült 
tortát.

(forrás:  
ferencvaros.hu)
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Ifjú divattervezők mutatkoztak be
Saját ruhakreációikban, élő zenekari kíséretre vonultak fel a Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium diáklányai  
a Mester Galéria és Közösségi Tér (MeGKöT) – alkotásaikat bemutató – kiállításán. A textiles, a jelmez- és a divatterve-
ző szakos tanulók nagyon komolyan veszik választott szakmájukat, ami meg is látszik eredményeiken. 

A galéria nemcsak próbababákon mutatta be a Jelky tehetséges 
diákjai által tervezett és készített ruhákat, de a végzős jelmez- és 
divattervezők, textilművesek saját magukra is felöltötték vizs-
gamunkáikat, hogy a MeGKöT rög-
tönzött kifutóján vonuljanak végig. 
A hatásos performansz láttán Kállay 
Gábornénak is megdobbant a szíve, hi-
szen gyermekkora óta rajong a divatért. 
Az anno rendszeresen a Burdából varró 
alpolgármester köszöntőjében azt is el-
árulta, lánykorában nemegyszer fordult 
elő, hogy délelőtt anyagot vett a Petőfi 
Sándor utcai méteráruboltban, délután 
készített magának egy szoknyát, este 
pedig abban ment randevúra.

A kiállítást megnyitó Zala-Szabó Di-
ána művészettörténész szerencsésnek 
nevezte az iparművészetis diákokat, 
hogy azt tanulhatják, amit szeretnek, és 
kiemelte, komoly kihívás a mai túlburjánzó vizuális világban meg-
felelő motívumokat, inspirációkat találni, de a jelkyseknek sikerült. 

A tanulók a ruhákat általában nem utcai viseletre tervezik, inkább 
látvány-, dizájnöltözetekről van szó. – Arra buzdítjuk őket, hogy 

minden ötletet merjenek kipróbálni, sokat kísérletezzenek, hiszen 
a divatszakmában ezekből alakul ki az utcai viseletek forma- és 
stílusvilága – mondta el Hendzsel Ilona, a szakgimnázium mű-

vészeti vezetője. A Jelkyben minden 
év végén nagyszabású, egész napos 
divatbemutató show-t rendeznek, ahol 
a diákok bemutathaják legjobb mun-
káikat. Mindhárom szakon dominál-
nak a gyakorlati órák: a rajz, tervezés, 
kivitelezés, szerkesztés, melyek során 
megtanulják kiszabni, összevarrni a 
ruhákat, a textilesek pedig a szövés, 
festés, batikolás, csipkeverés techni-
káit sajátítják el, miközben magukévá 
teszik a funkcionalitás, a hordhatóság 
és az anyaghasználat fortélyait is. Az 
intézményben – érettségi után – két 
esztendő alatt lehet szakmát szerezni, 
ám akár ötéves képzésre is lehetőség 

van. Sokan ezután művészeti egyetemekre jelentkeznek vagy önálló 
vállalkozásba kezdenek. A tárlat december 15-éig tekinthető meg 
a Mester utca 5. szám alatt.

T. D.

Műhelytitkok, avagy  
bepillantás a zeneszerzők életébe
A komolyzenei ismeretterjesztő sorozat 3. része:  
Impresszionizmus a zenében
2018. december 7.,  péntek 14.30
A komolyzenei programsorozat 
harmadik részében vendégünk 
Bódi Zsófia operaénekes.

Bódi Zsófia énekművész 2018 
tavaszán a Nemzetközi Simándy 
Énekversenyen a Magyar Állami 
Operaház különdíját nyerte el, 
ősszel a Bécsben megrendezett 
Danubia Talents Nemzetközi 
Énekverseny kiemelt első díját 
kapta. Az operairodalom lírai 
koloratúrszoprán szerepei áll-
nak hozzá közel, az oratórium 
irodalom és dalirodalom széles 
körű repertoárjával rendelkezik. 
Fellépései során szólistaként és 
kamaraművészként olyan neves 
karmesterekkel dolgozott, mint 
Vásáry Tamás, Kovács János, 
Ács János, Kobayashi Ken-
Ichiro, Vajda Gergely, Vashegyi 
György, Takács-Nagy Gábor, 
René Jacobs, Helmuth Rilling, 
Carlo Montanaro.

Állandó közreműködőink: 
Mezei Pál zongoraművész és 

Magyar Kornél moderátor-mű-
sorvezető. 
A koncerten elhangzó darabok:

• Liszt Ferenc:  
Oh quand je dors 

• Claude Debussy: Fetes Ga-
lantes – Clair de lune 

• Maurice Ravel: Cinq Mélodi-
es populaires grecques’

• Gabriel Fauré: Aprés un réve 
• Léo Delibes: Les filles de 

Cadix 
• Francis Poulenc: Les chemins 

de l’amour 
• Leonard Bernstein: Candide 

– Kunigunda áriája 
• Claude Debussy: Fények  

a vízen (Images 1. kötet)
Helyszín: Ádám Jenő Zeneis-
kola díszterme (Köztelek u. 8.)

A belépés ingyenes! 
A program Ferencváros Önkor-
mányzatának kulturális pályázati 
támogatásával, a Prelúdium Mű-
vészeti Alapítvány szervezésé-
ben valósul meg.

 
 

A LAKÓTELEP KARÁCSONYA  
 

A MISZTRÁL EGYÜTTES KARÁCSONYI 
KONCERTJE 

2018. december 13. csütörtök 
17:00 órai kezdettel 

 

A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 
/Cím:1098 Budapest, Toronyház u.3/B/ 

 
 

 

KÖSZÖNTŐT MOND DR. KERÉNYI LAJOS ATYA 
 

AZ ELŐADÁS INGYENES! 
 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 
SZERVEZŐK: 

 

LÉK 
Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület  

 

            Támogató:     
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„100 gyermek karácsonya 2018.”
Tisztelt Leendő Támogatónk!
Kedves Barátunk!
Jelen levelünkkel a „100 gyermek karácsonya 2018.” jótékony-
sági akcióhoz szeretnénk az Ön vagy vállalkozása támogatását 
megnyerni, amellyel legalább száz rászoruló ferencvárosi gyer-
mek részére kívánjuk szebbé tenni az ünnepeket. A támogatásra 
szánt összegből elsősorban édességet és játékokat vennénk, 
melyet egyénre szabottan válogatnánk össze a látókörünkben 
lévő gyerekek részére.

A Horizont Szociális Alapítványt – amelyet a Családsegítő 
Szolgálat munkatársai hoztak létre Ferencvárosban 1991-ben 
– a Fővárosi Törvényszék közhasznú szervezetté minősítette, 
és megállapította, hogy közhasznú jogállása 2014. június 1. 
napjától folyamatosan fennáll. „Közhasznúsági beszámolónkat” 
a Fővárosi Törvényszék minden évben elfogadta.

Alapítványunk a „100 gyermek karácsonya 2018.” elnevezésű 
akcióját a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatóságával (FESZGYI) közösen szervezi és bonyolítja le, 
ami garanciát jelent arra, hogy valóban a legrászorultabb gyer-
mekek kaphassanak ajándékot.

A jelen akcióhoz elsődlegesen pénzbeli adományokat várunk, 
melyet átutalással vagy a házi pénztárba történő befizetéssel 
lehet megtenni.

Alapítványunk számlaszáma:
CIB Bank 11100104-90004089-10000001

Szükség esetén a személyes befizetés módjáról Bosnyák Ilona 
munkatársunk tud felvilágosítást adni a 06/1/218-6175-ös tele-
fonszámon.
Az akció eredményéről minden támogatónkat tájékoztatni fogjuk!

Köszönettel: 
Berecz Dénes, a kuratórium elnöke   

Gedeon Andor,  a FESZGYI igazgatója

JÓTÉKONYSÁGI FELHÍVÁS

Idősen is egészségesen
Szűrővizsgálatokkal, ismeretterjesztő előadásokkal és tápláló finomságokkal várták a ferencvárosi időseket az FMK-
ban tartott Egészségnapon november 21-én. Az önkormányzat és az Egészséges Táplálkozásért Egyesület közös rendez-
vényén a mozgás és a táplálkozás fontossága mellett a betegségek lelki tényezőiről is szó esett.

Kállay Gáborné alpolgármester köszöntő-
jében elmondta, mivel a világ 60 évnél idő-
sebb népessége 1980 óta megkétszereződött, 
és arányuk folyamatosan nő, egyre nagyobb 
jelentősége lesz a nyugdíjasok egészségét 
érintő kutatásoknak. Ugyanakkor rámutatott: 
abban, hogy a népesség egyre magasabb 
kort ér meg, óriási 
szerepe van a pre-
venciónak, az egy-
re terjedő ingyenes 
szűréseknek, tanács-
adásoknak. Közöl-
te, Ferencvárosban 
2012-ben azért in-
dult el „A teljesség 
felé” program, hogy 
megakadályozza az 
elmagányosodást, 
a legkülönbözőbb 
sport- és szabadidős 
foglalkozásokon ke-
resztül pedig a szép-
korúak aktív sze-
replői maradjanak a 
társadalomnak. 

Az Egészségnapon 
a Mester utcai Szak-
rendelő munkatársai vérnyomást, vércukor- 
és koleszterinszintet mértek, de – speciális 
eszközökkel – diagnosztizálták a csontrit-
kulást, szűrték a hallásproblémákat, a táplá-
lékallergiát és a melanomagyanút is. Mivel 
a gyorstesztek csak tájékoztató értékeket 
adnak, minden határérték felett mért lakost 

háziorvosához irányítottak, hogy komolyabb 
laborvizsgálattal járjanak az ügy végére. 
A látogatók emellett tanácsokat kaphattak 
táplálkozási, életmódbeli kérdésekben, a 
számos megjelent kiállító pedig egészséges 
ételekkel, kozmetikumokkal és táplálékkie-
gészítőkkel várta a közönséget.  

Nagy érdeklődés övezte a szakmai előadá-
sokat, melyek közül prof. dr. Papp Lajos 
szavaira voltak a legtöbben kíváncsiak. A 
Széchenyi-díjas szívsebész Szívügyünk az 
egészségünk című prezentációjában a hazán-
kat érintő lesújtó egészségügyi statisztikára 
hívta fel a figyelmet. Európában ugyanis 

elsők vagyunk daganatos megbetegedések-
ben, és az élvonalba tartozunk a keringési, 
illetve szívproblémák terén is. A profesz-
szor a stresszt jelölte meg a betegségek fő 
okaként, amely – fontossági sorrendben – 
családi, munkahelyi és nemzeti (politika, 
média) stresszre bontható le. Szerinte a 

magyar nyugdíjasok 
legnagyobb gondja a 
mozgáshiány, pedig 
a kor előrehaladtá-
val egyre többre van 
belőle szükség az 
életminőség fenntar-
tásához. Míg 60 éves 
kor tájékán elég napi 
két óra gyaloglás, 70 
felett már három óra 
ajánlott.

Papp Lajos rendha-
gyó nézeteit is kifej-
tette, melyek szerint 
a daganatos betegsé-
geket éhezéssel lehet 
leküzdeni, hiszen 
azzal a rákos sejtek 
is elpusztulnak. A 
gyógyszeripar úthen-

gere ellen kampányoló orvos szerint vissza 
kell térnünk a természet adta lehetőségek-
hez. A további szakmai előadások között szó 
esett a betegségek lelki okairól, a vitaminok, 
ásványi anyagok hasznosulásáról, az emberi 
baktériumflóra jelentőségéről, valamint az 
egészségre káros ételekről is.     T. D.
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Az elhanyagolt akne  
nyomot hagyhat az arcon
Amennyiben azt vesszük észre, hogy a gyulladt pattanás lehúzódása után hegek képződnek az arcunkon, feltétlenül for-
duljunk szakorvoshoz. Az akne jellemzően a tinédzsereket érintő kórkép, és általában egy-két év alatt spontán rendező-
dik, ám bizonyos esetekben felnőtteknél is jelentkezhet. A zsírosabb bőrtípus hajlamosító tényező, de egyéb provokáló 
faktorok is ismertek.

Az akne gyakori bőrbetegség, jellegze-
tessége, hogy eltömődnek a pórusok, és 
pattanások jelennek meg elsősorban az 
arc T-vonala mentén (homlok, orr, áll kör-
nyéke), ahol egyébként is zsírosabb a bőr. 
Akne a mellkason, a háton és a vállakon 
is előfordulhat, ugyanis ezeken a területe-
ken található a legtöbb faggyútermelő mirigy.  
Az úgynevezett fiziológiás akne tinédzserkor-
ban jelentkezik és néhány év alatt spon-
tán rendeződik, de előfordul – főleg 
középkorú nőknél –, hogy ismételten 
megjelenik. Ilyenkor főként az áll 
környékére lokalizálódva mélyebb 
gyulladt tünetek is keletkezhetnek, 
mely esetekben a bőrgyógyász ál-
talában elküldi az érintetteket egy 
petefészek-ultrahangra, hi-
szen előfordulhat, hogy 
valamilyen nőgyógyászati 
probléma áll a hátterében.

– Az elhanyagolt akne 
nagyon csúnya hegeket 
tud okozni, amelyeknek nyomait egy életen át viselik a páciensek 
– figyelmeztetett Kovács Anikó, a Bőr-, Nemikórtani és Bőronko-
lógiai Klinika szakorvosa. Hozzátette, amennyiben három éven túl 
is fennállnak a tünetek, sokkal nagyobb valószínűséggel maradnak 
hegek az arcon, épp ezért nagyon fontos az időben megkezdett 
kezelés. A hegek valamelyest a későbbiekben is csökkenthetők, ám 
nagyon hosszú és költséges folyamatról van szó, ami végül nem 
fog tökéletes eredményt hozni.

A mindenki által ismert miteszerek, melyek az akne alapjelensé-
gei, még nem feltétlenül igényelnek bőrgyógyászati terápiát, ám 
ha begyulladnak, gennyel telt hólyagok, súlyosabb esetben ciszták 
és nodusok keletkeznek, ajánlott szakemberhez fordulni.

– Az aknét a táplálkozás is befolyásolhatja: a sok szénhidrát, illetve 
az olajos magvak fogyasztása ronthat a panaszokon, de a túlzott 
tejbevitel sem kedvez a betegségnek. Bizonyos szteroidtartalmú 
gyógyszerek is fokozhatják a gondokat, de a testépítésnél használt 
különböző hormonszármazékok is kiválthatnak aknét – közölte a 
doktornő.

Kezeléskor figyelembe veszik többek közt az évszakot, az állapot 
súlyosságát, az egyéb társbetegségeket és az esetlegesen fennálló 
várandósságot is. – Általában valamilyen helyi terápiával kezdenek, 
ám a páciensek gyakran nem hagynak elég időt, és nagyon gyorsan 
váltogatnak egyik kezelésről a másikra – magyarázta Kovács Anikó 
hozzátéve: néhány nap után ne várjuk, hogy elmúlnak a tünetek, 
nagyjából két hónap alatt lehet megítélni, hogy hatásos-e az adott 
eljárás. Amennyiben a helyi kezelés nem elég, jön az antibiotikumos 
kiegészítés, ha ez sem hoz eredményt, akkor léteznek bizonyos 
gyógyszerek, amelyek végérvényesen meg tudják szüntetni a folya-
matot, azonban ez egy közel egyesztendős terápia. A bőrgyógyász 
hangsúlyozta, a medicina szedése mellett bizonyos mellékhatások 

– például bőr- és szájszárazság – bizto-
san megjelennek, egyéb kísérő tünetek 
viszont jóval ritkábban fordulnak elő. 
Mivel ez egy elég erős szer, rendsze-
resen kontroll- és laborvizsgálato-
kat kell végezni, várandósság esetén 

pedig szedése szigorúan ellenjavallt. 
– Tinédzserkorban a folyamat kiter-

jedt tünetek esetén sem igényel kivizs-
gálást – közölte a szakorvos, aki szerint 

felnőttek és kamaszok esetében is 
célszerű beiktatni havonta lega-

lább egy kozmetikai kezelést, 
amivel szintén javíthatók 

a panaszok, és kevesebb 
gyulladt terület keletkezik 
az arcon.

(forrás: Semmelweis 
Egyetem)
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Fradista mesterek a szeren
Győrött, az Olimpiai Sportparkban rendezték meg az idei mesterfokú tornász-
bajnokságot. A Ferencváros férfi versenyzői ezúttal is jó teljesítményt nyújtot-
tak, különösen Boncsér Krisztián és Babos Ádám alkotott maradandót.

A hazai tornasport egyik legrangosabb via-
dalának nyitónapján az egyéni összetettben 
és a csapatversenyben hirdettek győztest. 
Utóbbiban a tavaszi első forduló és a mos-
tani második kör eredményeinek összesítése 
alapján az FTC a második helyen végzett a 
Bp. Honvéd mögött. Most Boncsér Krisz-
tián, Babos Ádám (képünkön), Tomcsányi 
Benedek és Vízlendvai Máté alkotta 
az együttest, júniusban Sheppard 
Ryan és Balázs Krisztián is sze-
repelt a csapatban. Az 
egyéni összetett 
viadalban Babos 
ezüstérmes lett, Bon-
csér a 4., Tomcsányi 
a 6. pozícióban zárt.

A szerenkén-
ti döntők első 
napján Boncsér 
Krisztián nagysze-
rű gyakorlatot mu-
tatott be talajon. A 
Fradi tornásza a 
nap legmagasabb 
pontszámával lett 
aranyérmes, Ba-
bos a 4., Tomcsá-
nyi az 5. helyen 

zárt. Lólengésben Babos, gyűrűn Tom-
csányi lett 4., utóbbi szeren Babos 6.-ként 
végzett. A záró napon Boncsér Krisztián 
ismét parádézott, ugrásban mindenkinél 
jobbnak bizonyult, Vízlendvai 4., Tomcsá-
nyi 5. lett. Korláton Babos Ádám szerezte 
a nap másik ferencvárosi érmét, egy bronzot, 
Tomcsányi a 6. helyen végzett, míg nyújtón 
Babos 4.-ként zárt.

Először vettek részt fiú utánpótlásko-
rú tornászok a mesterfokú bajnokságon.  

A serdülőknél a kezdő kategóriában 
Zámbori 
Zala Samu 
g y ő z ö t t , 
Ujvári Be-

nedek bron-
zérmes lett.  

A gyermek ha-
ladó kategóriában 

szintén FTC-s 
b a j n o k o t 
avattak, itt 
Ruck-Ma-
kay Bence 
nyert.

M. S.

Hét érem a kadet ob-n
A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok adott otthont a vívók kadet országos bajnokságának. A Fradi a tőrözők 
között képviseltette magát, a zöld-fehérek nagyszerűen szerepeltek, hét érmet szereztek az egyéni és a csapatversenyek 
során.

Az első napon az egyéni küzdel-
mek zajlottak le. A fiúknál tizenkét 
ferencvárosi fiatal lépett pástra, és 
tizenegyen továbbjutottak a selej-
tezőből. A főtáblán sem vallottak 
szégyent a zöld-fehérek: a nyolcas 
döntőbe, mi több, a legjobb négy 
közé hárman is bekerültek. Így az 
már biztos volt, hogy lesz fradista a 
fináléban, ahol végül Szemes Gergő 
és a Gál Botondot búcsúztató Hor-
váth Soma csapott össze. Egy remek 
asszóban Gergő 15-13-ra győzött, a 
díjkiosztón pedig mindhárman fel-
állhattak a dobogóra.

A lányoknál tíz ferencvárosiból 
nyolcan folytathatták az egyenes 
kieséses szakaszban. A legjobb nyolc közé ketten jutottak. Fekete 
Hanga két fölényes győzelemmel került a döntőbe, a másik ágon 
Tölgyesi Zsófia az első akadályt sikerrel vette, majd kikapott a ké-
sőbbi győztes Nikifortól. A Törekvés vívója az aranymeccsen nagy 

csatában tudott csak felülkerekedni 
Hangán (15-13), így egy-egy ezüst- 
és bronzérem lett a mieinké.

A másnapi csapatversenyben mind-
két nemnél két-két együttessel vettek 
részt zöld-fehérek. A fiúknál az FTC 
I a Szent György VE-t (45-17) és a 
Törekvés II-t kiejtő FTC II csapatát 
(45-24) magabiztosan verte meg. A 
fináléban a Szemes Gergő, Gál Bo-
tond, Horváth Soma, Madura Máté 
összetételű gárda alulmaradt a Tö-
rekvés I-gyel szemben. A hölgyeknél 
viszont összejött a bajnoki cím. Az 
elődöntőbe jutásért keresztbe játszott 
a Ferencváros és Törekvés két-két 
csapata, és az I-es számú együttesek 

léphettek tovább. A Fekete Hanga, Zsoldosi Emília, Tölgyesi Zsófia, 
Szentiványi Blanka alkotta zöld-fehérek ezután fölényesen nyertek 
a Bp. Honvéd I ellen (45-26), majd a fináléban a Törekvés I sem 
tudta megállítani őket (45-35).                   (MS)

Egyre jobban  
lapátolnak
A Ferencváros kajak-kenu szakosztá-
lya 2011-ben alakult újjá, azóta egyre 
tudatosabb, színvonalasabb munka 
folyik a zöld-fehéreknél a soroksári 
vízitelepen.

Ennek már az első évben látszottak az ered-
ményei: az összesített bajnoki pontverseny-
ben 74 egyesület közül 33. lett az FTC. Ezu-
tán is a lista ezen részén találhattuk a Fradit, 
majd a 2015-ös 30. hely után nagy ugrás 
következett, pontszámát nyolcvan száza-
lékkal megnövelve jött fel a 16. pozícióba. 
Innen már nehezebb az előbbre jutás, ám 
a zöld-fehéreknek apró lépésekkel sike-
rült. Tavaly a 15. helyre rangsorolták a 
klubot, majd a 2018-ban elért sikereknek 
köszönhetően 13. lett, és összpontszáma 
először lépte át a négyszázat (407,25). 
Történelmi esemény volt az is, hogy a Fradi 
első alkalommal végzett az élen valamelyik 
korosztályban: az ifjúsági kajakos lányok 
megelőzték a sportág neves klubjait: az 
MTK-t, az UTE-t, a Győrt, a Szegedet és a 
KSI-t. Csak a síkvízi eredményeket nézve 
pedig másodikok lettek az MTK mögött. 
Ugyanebben a korosztályban a kajakos 
fiúk a hetedik helyen végeztek. Mindkét 
szakágban jól szerepeltek a serdülők és a 
gyermekek is, a masters csapat pedig hetven 
egyesület közül lett hatodik.     (ms)
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Bravúr sérülésekkel
Az Oceanman nyílt vízi hosszútávúszó-versenysorozat döntőjét Dubajban rendezték meg. A 10 km-es számban  
Székelyi Dániel, a Ferencváros magyar bajnoka remek teljesítménnyel ezüstérmet szerzett – ám csak néhány kagylón 
múlott az elsősége.

A több versenyből álló Oceanman fináléjá-
ban 115 úszó vágott neki a 10 km-es távnak. 
Székelyi Dániel az elit kategóriában indult, 
ebben tizenhatan küzdöttek meg egymás-
sal. A Fradi sportolója taktikusan, energiáit 
jól beosztva haladt végig, sokáig vezetett, 
és a hajrát egy, a teljes mezőnyre közel öt 

percet verő négytagú csoport élén kezdte 
meg. Már-már nyakában érezhette az arany-
érmet, amikor alig ötven méterre a céltól 
szokatlan esemény zavarta meg: nekiütkö-
zött egy olyan bójának, amely a viadaltól 
függetlenül a hajók irányítására szolgál, és 
az ezen megtapadt kagylók több helyen is 

alaposan felhasították a bőrét. Dani lelas-
sult, egy pillanatra meg is állt, és bár utána 
újra beleerősített, az őt közben megelőző 
mexikói Fernando Rodríguezt már nem érte 
utol, így 2:03:52.81-es idővel második lett.

(MS)

Vízi csata a kupáért
A vízilabda Magyar Kupa négyes döntőjét 
december 14–16-án rendezik meg. A Ferenc-
város a nőknél és a férfiaknál is érdekelt lesz, 
a szurkolók remélhetőleg mindhárom napon 
szoríthatnak a zöld-fehérekért.

Lapzártánk után játszotta az európai Szuperkupa dön-
tőjét a Ferencváros férfi vízilabdacsapata, így mire 
ezek a sorok megjelennek, már kiderül, örülhetünk-e 
a Fradi harmadik győzelmének. Viszont arra sem kell 
sokat várni, hogy a zöld-fehérek megpróbálkozzanak 
18. Magyar Kupa-sikerük megszerzésével.

Bő egy héttel karácsony előtt rendezik meg ugyanis 
a hazai kupasorozat négyes döntőjét. A férfiaknál az 
FTC a hozzá hasonlóan a bajnokságban százszázalé-
kos OSC-vel csap össze a fináléért, a mérkőzés 15-én, 
szombaton 14 órakor kezdődik a Császár-Komjádi 
uszodában. A másik ágon a BVSC és a Miskolci VSC 
játszik. A két győztes másnap 16 órakor küzd meg 
egymással a serlegért. A Fradi játékosai legutóbb 1996 
decemberében, az 1996/97-es sorozat nyerteseiként 
emelhették magasba a kupát.

A második szezonját játszó női együttes ezúttal is 
a bajnok és kupavédő UVSE gárdájával csap össze a 
döntőért, a meccset 14-én, pénteken 16 órakor rende-
zik meg a Tüskecsarnok uszodában. Tavaly döntetle-
nül zárult a két csapat párharca, az UVSE ötmétere-
sekkel jutott a fináléba. A zöld-fehérek szeretnének 
visszavágni a drámai vereségért.                    (m)

Példamutató fradisták
Második alkalommal rendezték meg az Elek Gyula 
Arénában a Fradi Fair Play Díjátadó Gálát. 2018-ban 
Mándli Fanni triatlonozó és Szirmák Botond,  
a Provident Zrt. vezérigazgatója kapott elismerést.

A Ferencváros ezzel a kezdeményezéssel 
szeretné megünnepelni a példaképeket, 
akik a hétköznapokon köztünk járnak. Az 
Igazi Zöld-Fehér Hős kategóriában azo-
kat díjazzák, akik különleges sportemberi 
nagyságról tettek tanúbizonyságot. A ki-
lenctagú Fradi Fair Play Bizottság döntése 
értelmében ebben az esztendőben a 12 éves 
triatlonozó, Mándli Fanni érdemelte ki az 
elismerést, aki az aquatlon országos baj-

nokság veresegyhá-
zi csapatversenyé-
nek elején súlyos 
sérülést szenvedett, 
ám társaiért küzdve teljesítette az úszó és a 
futó távot is. Az FTC neki is köszönhetően 
bronzérmes lett.

A Fradi Szív kategóriában a Provident 
Zrt. közismerten elkötelezett fradista ve-
zérigazgatója, Szirmák Botond vehette át a 

díjat. Segítségével jöhetett létre a Népligeti 
Sporttelep új közösségi tere, a Provident 
Park, amelyet több ezer fiatal használhat. 
Komoly szerepe volt abban is, hogy az Ül-
lői úti stadionban a közelmúltban elkészült 
a mozgáskorlátozott parkoló.

Olimpikon csúcstartó a Népligetben
Kiváló középtávfutóval erősödött a Ferencváros atlétika-szakosztálya. 
A zöld-fehéreknél folytatja pályafutását a számos Eb-n és vb-n,  
valamint a londoni olimpián is szerepelt Kazi Tamás.

Tizenévesként szépreményű labdarúgó 
volt a később atlétaként ismertté vált 
fiatalember. A Dunaferr ifjúsági csapa-
tában nagy munkabírású, megbízható 
középpályásnak tartották, és már be-
került a felnőtt keretbe is, ám az NB I 
helyett Budapest következett számára, 
ugyanis felvették a Testnevelési Főis-
kolára. Itt aztán nagy fordulatot vett 
az élete.

Kazi Tamás átlagon felüli futó-
teljesítményére hamar felfigyel-
tek tanárai, így Gyimesi Zsolt 
edző tanácsára a középtávú 
számokban: 800 és 1500 
méteren kezdett el 
versenyezni. Első 
komolyabb sike-
reit 2004-ben a 
4x400-as vál-
tóban aratta 
szabadté-
ren, egy 
évre rá 
pedig fe-

dett pályán lett bajnok. Egyéniben 800 
méteren szabadban kilencszer, fedett 
pályán kétszer, 1500 méteren hétszer, 
illetve háromszor nyert magyar bajnoki 
címet, míg váltóban összesen hét alka-
lommal (4/3) szerzett aranyérmet. Há-
rom világ- és hat Európa-bajnokságon, 
valamint a 2012-es londoni ötkarikás 
játékokon képviselte Magyarországot.

A Debreceni SC-ből a Népliget-
be igazolt 33 esztendős klasszis 
atléta úgy vélte, új kihívásokra 
van szüksége, erre pedig a Fe-
rencváros sportolójaként van 

lehetősége. A 800 és az 1000 
m-es síkfutás országos 

csúcstartója szeretne 
megújulni a zöld-fe-

hér klubban, és 
újabb rekordo-

kat akar elér-
ni.

(ms)
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– Maga  
semmit sem  

öregedett  
száz év alatt,  

Mikulás bácsi!

Százéves  
lakos

„Nagy Háború”-kvíz
Száz esztendővel ezelőtt, november 
11-én ért véget az I. világháború, 
amely az évezredes, történelmi 
Magyarország felbomlását is okozta. 
Mostani lapszámunkban ezzel kap-
csolatban teszünk fel kérdéseket.  
A helyes válaszokat a szerkeszto-
seg@ferencvaros.hu címre elküldő 
megfejtőink között Ferencváros- 
ajándékcsomagot sorsolunk ki.

1. A Szent István-csatahajó hazánk leg-
nagyobb hadihajója volt, amelyet 1918. 
június 10-én egy olasz torpedó süllyesztett el. 
Hány méter hosszú volt?

A) 127
B) 152
C) 173

2. A magyar történelem legrövidebb ideig 
hivatalban lévő, megbízott miniszterelnöke 
Hadik János, a Berlint is megsarcoltató 
Hadik András ükunokája volt. Hozzávetőleg 
mennyi ideig tartott miniszterelnöksége?

A) 129 perc
B) 17 óra
C) 14 nap

3. Az Osztrák–Magyar Monarchia kapitu- 
lációja előtt 5 nappal, máig ismeretlen 
tettesek meggyilkolták Tisza István minisz-
terelnököt. Az ő egyik rokona is miniszterel-
nök volt. Ki?

A) Anyai nagybátyja, Wekerle Sándor
B) Első unokatestvére, Teleki Pál
C) Édesapja, Tisza Kálmán

4. 1918. november 13-án mondott le az 
utolsó magyar király, IV. Károly, aki ezután 
még kétszer próbált visszatérni a trónra, 
sikertelenül. Melyik csatában csaptak össze 
hívei a visszatérését ellenzőkkel 1921. ok-
tóber 23-án?

A) Budaörsi csata
B) Isaszegi csata
C) Lánchídi csata

5. 1918. december 1-jén Gyulafehérváron 
kiáltották ki Erdély Romániához csatolását. 
Az 1918/1919-es futballszezon azonban nem 
állt le a háború ellenére sem. Mit játszott 
ezen a napon a Fradi az Üllői úton?

A) 0:2 a Kispest ellen
B) 0:0 a Vasas ellen
C) 6:1 a MÁV Gépgyár ellen

6. Ferencvároshoz és az I. világháborúhoz 
kötődik a Mária Valéria-telep nyomorúsága 
is. Mi célból emelték a később szükséglakássá 
átalakított épületeket?

A) Barakk-kórháznak
B) Kaszárnyának
C) Lóistállónak

Felköszöntették  
Theoharidis Antoniost 
Dési Huber utcai otthonában köszöntötte november 28-án Bácskai János 
polgármester a 100 éves Theoharidis Antoniost, aki feleségével és leányával 
ünnepelt. 

Theoharidis Antonios 1918. július 20-án 
született a görögországi Kornofolyaban. 
Kilencen voltak testvérek, közülük ketten 
érték meg a felnőttkort, húga 2017-ben, Né-
metországban 
hunyt el. Részt 
vett a II. világ-
háborúban, Gö-
rögországban 
harcolt először 
az olasz, később 
a német fronton, 
majd a polgár-
háború után, 
1949 augusz-
tusában került 
Magyarország-
ra. Munka mel-
lett leérettségizett, majd a Közgazdasági 
Egyetem külkereskedő szakán diplomázott. 
Szintén görög származású, villamosmérnök 
felesége 15 esztendősen érkezett a magyar 
fővárosba, egyetemi éveik alatt ismerték 
meg egymást. 1957-ben házasodtak össze, 
gépészmérnök-vállalkozó fiuk 1960-ban, 
közgazdász leányuk 1963-ban született, 
mindkét unokájuk egyetemre jár.

Tóni bácsi 40 esztendeig a MOGÜRT Gép-
jármű Külkereskedelmi Vállalatnál dolgo-
zott, majd 1981-es nyugállományba vonulá-
sa után további 8 évig segítette tanácsadással 
a céget. Munkájából adódóan sokat utazott, 
főleg a Szovjetunióba – ő hozta be az első 
Lada típusú személyautókat is hazánkba. 
Ezen kívül többször járt a Távol-Keleten, 

nyugdíjazása előtt pedig hét esztendőre Bul-
gáriába küldték ki, ahová családja is követte. 
A görög és a magyar nyelv mellett oroszul és 
bolgárul is jól beszél, tevékenységét minisz-

teri dicsérettel 
is elismerték.

1965 óta lak-
nak Ferencvá-
rosban, a József 
Attila-lakótele-
pen. Feleségé-
vel máig nagy 
szeretetben él-
nek, nyaraikat 
kertészkedéssel 
töltik Nagyma-
roson. Télen ol-
vasással, tévé-

zéssel telnek napjai, de nejének is sokat segít 
a háztartásban. A vasárnapi ebédet mindig 
családi körben, gyermekeikkel, unokáikkal 
fogyasztják el.

Ferencváros polgármestere a jó hangulatú 
társalgás során átadta a miniszterelnök em-
léklapját és az önkormányzat virágcsokrát, 
valamint egy palack saját készítésű borral 
is meglepte az ünnepeltet. Theoharidis An-
tonios pedig a róla szóló, 2008-ban kiadott 
Életem mozaikja című, kétnyelvű könyvet 
dedikálta a városvezetőnek – természetesen 
magyarul és görögül.

A hosszú élet titkát firtató kérdésre így vá-
laszolt: aktív élet, tenniakarás és sok görög 
feta sajt, illetve olívabogyó fogyasztása.

(forrás: ferencvaros.hu)

Előző lapszámunk nyertese: Bagi Zoltán. 
Gratulálunk! Jutalma átvételével kapcso-
latban e-mailben értesítjük. A helyes meg-
fejtés: 1 – C, 2 – B, 3 – B, 4 – C, 5 – A, 6 – C.
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Idősügyi programajánló

IDŐSÜGY

Gyógytorna
December 5., 12 (szerda) 
11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B) 

Belső értékeink  
nyomában

December 5. (szerda)  
14.00 óra
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub
Én táncolnék veled…
December 5., 12. (szerda) 
14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
December 5., 12 (szerda) 
15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti  
és kínai energiajóga 

December 6., 13. (csütörtök) 
10.00 óra
József Attila-lakótelepi  
Közösségi Ház  
(Toronyház u. 3/B)

A Turay Ida Színház 
előadása az FMK-ban

December 7. (péntek)  
11.00 óra
Topolcsányi Laura: SZEL-
LEM A SPÁJZBAN vígjáték
Rendező: Böhm György 
Nádasdy Kálmán- és Jászai 
Mari-díjas
Belépés a regisztrált idősek 
részére biztosított!

Vízitorna
December 7., 14. (péntek) 
16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda 
(Lobogó u. 1.) 
Molnár Ferenc iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

Mesélj nekem, Nagyi! 
December 9. (vasárnap) 
16.00 óra
Elhangzik: Harald Scheel– 
Sibylle Jung: Karácsony az ál-
latokkal, valamint Mentovics 
Éva: Mióta van csillag  
a karácsonyfák csúcsán? 
Mesélő: Pelsőczy László 
színművész
A mesék meghallgatása után 
beszélgetünk a történetek 

tanulságairól, majd a gyer-
mekekkel és a nagyszülőkkel 
közös énekléssel és kézműves 
foglalkozással hangolódunk  
a közelgő ünnepekre.
A rendezvény ingyenes,  
de regisztrációhoz kötött.  
A regisztráció során kérjük, 
adja meg a nagyszülő(k), 
valamint az unoka/unokák 
nevét és életkorát a következő 
elérhetőségek egyikén:
idosugy@ferencvaros.hu, 
06/1/215-1077/392-es mellék
Café Delion Bistro  
(Ráday u. 11.)

Parádés Főzés  
Bartal Sándor séffel

December 10. (hétfő)  
10.00 óra
Karácsonyi menü: geszte-
nyekrémleves és aszalt szilvás 
csavart pulykamell
József Attila-lakótelepi  
Közösségi Ház  
(Toronyház u. 3/B)

Szó és ember  
irodalmi sorozat 

December 11. (kedd) 14.00 óra
Sasvári Sándorral, a Turay Ida 

Színház művészével  
Topolcsányi Laura beszélget.
FSZEK Boráros téri Könyvtár 
(Boráros tér 2.)

Cukorbetegklub
December 11. (kedd) 14.30 óra
FESZ Oktatóterem  
(Dandár u. 28.)

Macska-  
és állatbarátok klubja

December 12. (szerda) 17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Mindentudás  
Akadémiája 

Híres spanyol királyi ékszerek
December 13. (csütörtök) 
15.30 óra
Házasságkötő terem  
(Bakáts tér 1.)

Természetjárás
Látogatás az ELTE Digitális 
Planetáriumba 
December 20. (csütörtök) 
10.00 óra
Találkozó: Petőfi híd budai 
hídfő, villamosmegálló,  
aluljáró
Információ: Kiss Ádám,  
tel.: 06/70/212-1288

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

Kémények bélelése, átépítése, bel-
ső marása teljes körű ügyintézéssel. 
Szabó Balázs: 06/20/264-7752.

A sótlan ember kedélytelen, unal-
mas. Mi megfűszerezzük mások 
életét! IX. kerületi ipari fűszerke-

veréket gyártó üzemünkbe egymű-
szakos munkarendbe, betanított 
fizikai munkára férfi munkatársat 
keresünk. Tel.: 06/20/944-6579.

Egyetemista lányomnak eladó, 
felújítandó, emeleti öröklakást 
keresek készpénzfizetéssel. Ma-
gánszemély. Tel.: 06/20/352-2204.

Agilis kolléganőket (akár nyugdí-
jast is) felveszünk telefonos irodai 

munkára jó kommunikációs kész-
séggel, 100 000 Ft + jutalék bére-
zéssel. Érd.: 06/30/529-6446-os 
számon.

Kálvin térhez közeli irodánkba, jó 
közlekedéssel telefonmarketinges 
munkára keresünk női munkatár-
sakat, nyugdíjasokat és megválto-
zott munkaképességűeket is. Tel.: 
06/70/431-5294, 06/1/215-1407.

Nyugdíjasoknak 2019-ben IN-
GYENES internet- és okostele-
fon-használatot oktat a DélUtán 
Alapítvány a Ráday utcában. Je-
lentkezni munkanapokon 14–17 
óra között: 06/30/377-9030.

Disznóvágás a Kentaur Üdülőfa-
luban Balatonbogláron! Dec. 7., 
8., 9., 2 éjszaka, 3 nap. „Levágunk 
egy disznót, és megesszük!” Teljes 
panzióval, borkóstoló, élő tánczenés 
estek. Kóstolócsomag vásárolható. 
Ár: 29 700 Ft/fő/programcsomag. 
Nyugdíjas kedvezmény: 10%. 
Helyfoglalás: 06/30/989-9754, 
06/85/353-200, www.kentaurbala-
ton.hu.

Ráday Antik Galéria antik és mo-
dern festményeket, porcelánokat, 
kar- és zsebórákat, álló-, fali- és asz-
tali órákat, numizmatikát, katonai 
kitüntetéseket, ezüsttárgyakat, antik 
ékszereket, bútorokat stb. vásárol 
készpénzért! Ha nem szeretné el-
kótyavetyélni tárgyait! 1092 Bp., 
Ráday u. 6. (IBIS Hotel alatt) www.
radayantik.hu; radayantik@gmail.
com, 06/30/214-1151, 06/1/201-
6188.

Jegyértékesítő
munkatársat keresünk,

kereskedelmi vagy gazdasági
képzettséggel és gyakorlattal,
hétköznapi és hétvégi munka-

végzésre egyaránt. 
Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk. Érettségi és erkölcsi 

bizonyítvány feltétel!
Jelentkezés: 

fényképes önéletrajzzal.

Fővárosi autópiac kft.
1194 Bp., nagykőrösi út 162.
e-mail: uzemeltetes@fap.hu

FovarosiAutopiacKft_KER-106_szerzodes_20181122_45x62  23/11/2018  14:53  Page 1
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MEGNYITOTTUNK!

NYITÁSI ELEMAKCIÓ

Legyen az ünnep minden hangja ajándék!

Cím

Bu d a pest, I X. ker. , Da n d á r u . 25.

Nyitva

H -Cs: 8.00-1 6. 30

Telefon

06 (1 ) 770 05 26

06 (70) 628 93 72

Email

feren cva rosh a l l a s@l evel cen ter. h u
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A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

Kérjük, részvételi szándékát minél előbb szíveskedjék

jelezni a rendezveny@ferencvaros.hu e-mail címen.

A regisztráció határideje: 2018. december 10.
F SERENCVÁRO

OTTHON, VÁROS

Tisztelt Ferencvárosiak,
Zenekedvelő Barátom!

MÜPA

MÁV Szimfonikusok Hot Jazz Band

Bartók Béla Hangversenyterembe

Ferencváros Önkormányzata 2019 januárjában
immáron negyedik alkalommal rendezi meg

hagyományos

Az évről évre növekvő érdeklődésre
való tekintettel,

2019-ben már az ezerhatszáz fő
befogadására alkalmas

invitálom Önt és kedves Partnerét a

és a

közös produkciójára.

Találkozzunk a koncerten
és kezdjük együtt az Újesztendőt!

ÚJÉVI KONCERTJÉT.

Időpont:

Helyszín:

2019. január 5. 19 óra

MÜPA – Bartók Béla
Nemzeti Hangversenyterem

(Budapest IX. Komor Marcell u. 1.)

dr. Bácskai János
polgármester
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FERENCVÁROSI  
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

ADVENTI CIMBORA  
JÁTSZÓHÁZ VERSSEL, DALLAL

DECEMBER 8., SZOMBAT 10.00–12.00
Cimbora Játéktér: hóemberkrikett, óriásdo-
minó, tél kirakószőnyeg, babakirakó, fenyő-
fás célbadobó. Karácsonyi ajándékkészítés: 
kézműves programok  
12.00: Legyél a Cimboránk! Interaktív 
adventi verskoncert a Cimbora együttes 
duójával (Juhász Csaba és Kohercz Imola). 
A koncerten Szabó T. Anna: Zenebona című 
versével játszanak. 
A rendezvény fővédnöke: 
Bácskai János polgármester

FOTÓBÖRZE

DECEMBER 9., VASÁRNAP 9.00
Fotótechnikai kirakodó vásár a kezdetek-
től napjainkig Asztalok jegyzése, további 
infórmáció: Varga Balázs
+36/1/216-1300 vagy varga.balazs@
fmkportal.hu Belépőjegy: 400 Ft

STRÓFA TRIÓ VERS-ZENE KLUB 

DECEMBER 15., SZOMBAT 18.00
A Strófa Trió 2006 áprilisában alakult,  
a magyar és világirodalom verseiből állítja 

össze zenés műsorát. Programjukban  
a klasszikus és a kortárs irodalom  
költeményei egyaránt megtalálhatók.
Vendég: Jelkő együttes

SÍBÖRZE
DECEMBER 16., VASÁRNAP 9.00
Sí- és snowboardfelszerelések nagy vá-
lasztéka, védőfelszerelések, kiegészítők.
Kedvező árak, minőségi, széles választék, 
kedves eladók várnak Önre!
További információ: siborze@gmail.com

JÓZSEF ATTILA EMLÉKHELY

JÓZSEF ATTILA IRODALMI  
SZALON: „TÉLI ÉJSZAKA” 

DECEMBER 8., SZOMBAT 17.00
Téli motívumok József Attila  
költészetében.
Beszélgetés N. Horváth Béla  
irodalomtörténésszel. 
Moderátor: Losonczy Attila
Belépő: 500 Ft

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

CIVIL SZALON 
DECEMBER 13., CSÜTÖRTÖK 17.00
A belépés díjtalan!

KARÁCSONYI MISZTRÁL-KONCERT
Szervező: LÉK
Támogató: IX. kerület Ferencváros  
Önkormányzata

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

DECEMBER 13., CSÜTÖRTÜK 17.00
Beszélgetés Török András művelődéstör-
ténésszel a Ferencváros díszítőművészete 
című kiállítás kapcsán a 19. század végi 
Budapest lakóházairól és középületeiről.
A részvétel ingyenes, viszont regisztráció 
szükséges: ferencvarosigyujtemeny@
gmail.com vagy +36/1/218-7420

MESTER GALÉRIA  
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

KARÁCSONYVÁRÓ  
MÉZESKALÁCS-DÍSZÍTÉS

DECEMBER 10., HÉTFŐ 14.00–17.00
Mi a titka a jó receptnek és a cukormáz-
nak? Hogy került a fára a mézeskalács?
A mézeskalács illatával, ízével és meséjé-
vel várunk benneteket! 
Tarts velünk hétfőnként akár egyénileg 
vagy csapatban, havonta más-más temati-
kával készülünk!
Iskolai csoportok jelentkezését is várjuk  
a mestergaleria@fmkportal.hu e-mail 
címen!

AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
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JOGA VAN TUDNI!

RENDŐRSÉGI HÍREK 
Autófeltörések, betörés  
és gépkocsilopás van a számláján
A 32 éves budapesti P. Gábor október 22. és november 12. között 
egy IX. kerületi társasház mélygarázsában négy gépjárművet tört 
fel, amelyből többek között autórádiót, erősítőt, fülbevalót, nap-
szemüveget, pénzt, kompresszort és keréknyomás-mérőt lopott el. 
A férfi ezután visszatért a helyszínre, és betört egy autómosóba, 
ahonnan eltulajdonított egy széfet, valamint egy fényképezőgépet. 
A ferencvárosi rendőrök a biztonsági kamerák felvételei alap-
ján azonosították az elkövetőt, és megállapították azt is, hogy P. 
Gábor november 11-én egy erzsébetvárosi mélygarázsból egy 
személygépkocsit is ellopott. A nyomozók elfogatóparancsot 
adtak ki ellene, majd november 20-án 14 órakor, Budapest VIII. 
kerületében, a Kálvária utcában felismerték és elfogták. A IX. 
kerületi rendőrkapitányság nyomozói P. Gábort lopás bűntett miatt 
gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és előterjesztést 
tettek letartóztatásának indítványozására.

Tetten érték a dílert 
A ferencvárosi nyomozók a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bű-
nügyi Bevetési Osztályával együttműködve november 19-én este 
megjelentek egy IX. kerületi lakásnál, mivel információ merült fel 
arra vonatkozóan, hogy az ott lakó 40 éves I. Krisztián kábítószert 
árul. A rendőrök a dílert a lakáshoz tartozó pincében kapták el, 
ahol további hat személy éppen drogot fogyasztott. A nyomozók 
a helyszínen 33 gramm marihuánát, 3,9 gramm speedet és a kábí-
tószer fogyasztásához használt eszközöket, a fogyasztóknál pedig 
további 193,6 gramm marihuánát és 10,4 gramm speedet találtak. 
A IX. kerületi rendőrkapitányság nyomozói I. Krisztiánt drogke-

reskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és őrizetbe 
vették. A másik hat férfit kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki.

Vádat emeltek Pásztor Anna zaklatója ellen
Egy 40 éves szlovák állampolgár 2018 februárjától hónapokig 
zaklatta szerelmes üzeneteivel a Facebookon az Anna and the 
Barbies zenekar énekesnőjét. Viszonzatlan érzelmei miatt bosszút 
fog állni – írta neki, majd egy bejegyzésében erőszak alkalma-
zására is utalt. Az együttes augusztusi, Budapest Parkban tartott 
koncertjén a biztonsági őrök felismerték a gyanúsan viselkedő 
rajongót, és értesítették a rendőrséget. A kiérkező járőrök a férfit 
a helyszínen elfogták, át-
vizsgálásakor egy kést 
találtak nála, amellyel 
valószínűsíthetően ártani 
akart Pásztor Annának. 
A ferencvárosi rendőrka-
pitányság munkatársai a 
nyomozást időközben 
lezárták, a keletkezett 
iratokat pedig átadták 
a IX. Kerületi Ügyész-
ségnek, amely személy 
elleni erőszakos cselek-
ménnyel fenyegetve el-
követett zaklatás vétsége 
miatt emelt vádat az az-
óta letartóztatásban lévő 
férfi ellen.

A kezesség
Kezességi szerződéssel a kezes kötelezett-
séget vállal a jogosulttal szemben arra, hogy 
ha a kötelezett nem teljesít, maga fog he-
lyette a jogosultnak teljesíteni. A kezességet 
általában meghatározott összegű pénzköve-
telés biztosítására vállalják (pl. pénzintézeti 
hitel esetén), melyet írásba kell foglalni.

A kezes kötelezettsége ahhoz igazodik, 
amelyért kezességet vállalt, vagyis a kezes 
kötelezettsége nem válhat terhesebbé, mint 
amilyen elvállalásakor volt, kiterjed azonban 
a kötelezett szerződésszegésének jogkövet-
kezményeire és a kezesség elvállalása után 
esedékessé váló mellékkövetelésekre is.

A kezes a jogosult követelésébe beszámít-
hatja a saját és a kötelezett ellenköveteléseit, 
illetve érvényesítheti azokat a kifogásokat 
is, amelyeket a kötelezett érvényesíthet a 
jogosulttal szemben. 

Bírósági eljárásban nem érvényesíthető 
követelés kezesével szemben a követelést bí-
rósági úton nem lehet érvényesíteni. Fontos 
tudni, hogy a kezes a kötelezett ellen foly-
tatott per és végrehajtás költségeiért akkor 

felel, ha a keresetindítás előtt a jogosult a 
teljesítésre eredménytelenül szólította fel.

A jogosult köteles késedelem nélkül tájé-
koztatni a kezest a kötelezett teljesítésének 
elmaradásáról, valamint a kötelezett hely-
zetében beálló minden olyan változásról, 
amely a kezes kötelezettel szembeni meg-
térítési igényét hátrányosan befolyásolhatja. 

A kezes mindaddig megtagadhatja a tel-
jesítést, ameddig a jogosult nem igazolja, 
hogy a követelést a főkötelezettel szemben 
megkísérelte behajtani, ám az ésszerű időn 
belül nem vezetett eredményre (ez az ún. 
sortartás kifogása), ez a szabály azonban 
a kötelezett és a kezesek együttes perlését 
nem gátolja.

Ezzel szemben a kezest nem illeti meg a 
sortartás kifogása olyan esetben például, 
ha a követelés kötelezettől való behajtása a 
kötelezett lakóhelyének megváltozása követ-
keztében lényegesen megnehezült, vagy ha 
a jogosult az általa a kötelezett vagyonára 
indított egyéb végrehajtással nem nyert tel-
jes kielégítést.

A kezes nem köteles önként előre teljesí-
teni, csak ha a jogosult már felszólította a 
teljesítésre. A kezes ekkor köteles késede-
lem nélkül értesíteni a kötelezettet a fizetési 
felszólítás kézhezvételéről, és tájékoztatást 
kérni a kezességgel biztosított kötelezett-
ség mértékéről, valamint a kötelezettet a 
jogosulttal szemben megillető kifogásokról 
és követelésekről. Ha ez megtörtént, akkor 
a kezes késedelem nélkül köteles a jogo-
sultnak teljesíteni, és a teljesítés megtör-
téntéről a kötelezettet mielőbb értesíteni, 
vagy a teljesítést megtagadni, és a teljesítés 
megtagadásáról a kötelezettet és a jogosultat 
késedelem nélkül értesíteni.

Ha ugyanazért a kötelezettségért többen 
vállalnak kezességet, a kezesek egyetem-
legesen állnak helyt a jogosulttal szemben.

Dr. Niklai Zoltán ügyvéd
1098 Budapest, Lobogó u. 5.

06/70/770-0510
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FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR REJTVÉNY

KÖZÖSSÉG

Gerbert Simon 
(2018. április 13.)

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

Földházi Hanga  
(2018. augusztus 22.)

Csata Eszter Bianka  
(2018. szeptember 7.)

Vincze Monti 
 (2018. október 31.)

Bővebb információ: www.ferencvaros.hu és www.fmkportal.hu

    December 16.
Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza, Díszterem 
„Ó fényességes szép hajnal..”
Közreműködik: Sebestyén Márta és Andrejszki Judit
A program, a FERUPE szervezésében kerül megrendezésre.

    DECEMBER 23.
Házasságkötő terem 
Közreműködik: Albinoni Kamarazenekar

Ferenc tér - vasárnaponként 17.30

KARÁCSONYVÁRÓ A FERENC TÉREN
   December 2., 09.00-18.00              Ferenc tér

LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGI KARÁCSONY
   December 12-16.             József Attila-lakótelep
Hétköznap 15.00-20.00 óráig, hétvégén 10.00-20.00 óráig.
Valéria tér – Pöttyös utca – Dési utca kereszteződés
(a Tinódi Pékség előtti terület)

ÜNNEPÉLYES ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK
   December 2., 9., 16., 23.

József Attila-lakótelep - vasárnaponként 15.00
Valéria tér – Pöttyös utca – Dési utca kereszteződés 
(a Tinódi Pékség előtti terület)

Belső-Ferencváros - vasárnaponként 16.30
    DECEMBER 2. 
Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza, Díszterem
Közreműködik: Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola kórusa
    DECEMBER 9.
Ferencváros Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem
Közreműködnek:
Csillagkórus / Vezényel: Balogh Eszter 
Ferencvárosi Művelődési Központ Női Kara / Vezényel: Lovas Gabriella 
Szent Kereszt Templom Kórusa / Vezényelnek: Krzyzewsky Sándor és Zólyomi Árpád

Advent Ferencvárosban


