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Október 30-án tapasztalatcserére lát-
ta vendégül Ferencváros az idôsügyi 
programhoz csatlakozott önkor-
mányzatok képviselôit, öt fôvárosi 
kerületbôl és négy vidéki városból.

1998 óta a szociális munka napját 
ünneplik november 12-én, ebbôl 
az alkalomból vehettek át elismerô 
oklevelet a szakterület áldozatkész 
dolgozói a házasságkötô teremben.

Mikulás napja alkalmából rende-
zett teremfoci-bajnokságra várják 
a csapatokat december 8-án a 
Vendel utcai Tornacsarnokban. 
Nevezni december 4-ig lehet!

Találkozás a nemzeti vágta gyôzteseivel
Amint az ismeretes, szeptember 16-án Ferencváros képviseletében Vass Jennifer és Cordoba nevû lova megnyerte a Nemzeti 
Vágtát. A jeles alkalom megünneplésére, és hogy a Ferencvárosban élô gyerekek közelebbi kapcsolatba kerüljenek a lovas-
sporttal, Ferencváros önkormányzata lehetôvé tette, hogy a kerületi óvodások és kisiskolások találkozhassanak a nyertes lóval 
és lovasával, Vass Jenniferrel. (folytatás a 3. oldalon)

Aktív, egészséges idôskor
Gazdag program várta november 

8-án az FMK-ban megtartott „Az 
aktív, egészséges idôskor” elnevezésû 
rendezvény résztvevôit. A legtöbben ta-
lán egészségi állapotukat szerették volna 
felméretni a különféle szûrôvizsgálatok 
keretében. Hagyományosan volt vér-
cukor- és koleszterinszint-mérés, de a 
„Tudja-e, Ön hány éves valójában?” ak-
ció keretében végeztek nyugalmi anyag-
cseremérést, hidratáltsági, zsigeri zsír- és 

csonttömegmérést, izomtömeg- és test-
alkatfelépítés-felméréseket is. Czider 
Gézáné, a Feszgyi (Ferencvárosi Egész-
ségügyi Szolgáltató) ápolási igazgató-
ja úgy véli, aki részt vesz a különbözô 
szûrôvizsgálatokon, már jó úton halad; 
meg akarja tudni, milyen egészségi ál-
lapotban van, és fontosnak tartja a meg-
elôzést. Nemegyszer volt rá példa, hogy 
egy-egy ilyen szûrônap alkalmával ki-
magasló értékeket mértek valakinél, és 

kiderült, feltétlen szükséges volt, hogy a 
beteg mihamarabb megfelelô orvosi ellá-
tásban részesüljön. Az a sokéves tapasz-
talatom, hogy ilyen környezetbe sokkal 
szívesebben jönnek az emberek, mint az 
orvosi rendelôbe. Sokkal kötetlenebb itt a 
légkör, jó kis tereferék alakulnak ki, plá-
ne, ha ilyen sokszínû a programkínálat, 
mint a mai napon – mutat körbe az ápo-
lási igazgató.

(folytatás a 3. oldalon)
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Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP): pol-
gármesteri fogadóóra minden hónap utolsó csütörtökjén, 
12–16 óra között. Helye: Polgármesteri Hivatal, I/24. Be-
jelentkezés: mindennap személyesen az ügyfélszolgálati 
irodában. József Attila-lakótelepi fogadóóra minden hó-
nap második csütörtökjén 17 órától 18.30-ig a József Atti-
la-lakótelep ügyfélszolgálati kirendeltségén (IX., Torony-
ház u. 3/b). Elôjegyzés, idôpontfoglalás nem szükséges. 
Képviselôi fogadóóra minden hónap utolsó csütörtökjén, 
16.30-tól. Bejelentkezés: a fogadóóra napján a helyszínen, 
a Fidesz-irodában (IX., Lónyay u. 48.).

Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDNP): alpol-
gármesteri fogadóóra minden hónap utolsó szerda, 12–16 
óra, helye: Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér 14. II. emelet 
38. Képviselôi fogadóóra: minden hónap elsô hétfô, 17–19 
óra, helye: a részönkormányzat irodája, Toronyház u. 3/b. 
Bejelentkezés az ügyfélszolgálati irodán (Bakáts tér 14.) 
személyesen, a hónap minden munkanapján, ügyfélfoga-
dási idôben. Érdeklôdni lehet telefonon: 215-1077/210-es 
mellék.

Kandolka László, 1. evk. (Fidesz–KDNP): minden páros 
hét kedd, 16–18 óra, IX., Lónyay u. 48., illetve elôzetes 
egyeztetés alapján bármikor. Telefon: 06-20 510-7425

Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap 
második csütörtök, 16–18 óra, Bakáts téri általános iskola 
könyvtára, vagy sürgôs esetben a 06-20 926-5633-as te-
lefonon.

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDNP): elôzetes egyez-
tetés alapján bármikor. Telefon: 215-1077/537-es mellék

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap má-
sodik kedd, 16.30–18 óra, IX., Köztelek u. 2. fszt. 1. Elô-
zetes egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 969-8849

Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz–KDNP): minden hó-
nap második hétfô, 17–19 óra, Ferencvárosi Mûvelôdési 
Központ (IX., Haller u. 27.), illetve elôzetes egyeztetés 
alapján. Telefon: 06-30 276-3395

Veres László, 7. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap elsô 
hétfô, 16–17.30 óra, FESZ-Oktatási Stúdió (IX., Mester 
u. 33–35., bejárat a Dandár utca felôl), vagy elôzetes be-
jelentkezés alapján bármikor. Telefon: 06-30 250-2249

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap 
elsô hétfô, 17–19 óra, Ferencvárosi Mûvelôdési Központ 
(IX., Haller u. 27.)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap elsô 
péntek, 16–18 óra, Aszódi úti önkormányzati iroda, vagy 
elôzetes bejelentkezés alapján: 06-20 975-8262

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP): minden hónap elsô pén-
tek, 10–12 óra, részönkormányzat irodája (IX., Toronyház 
u. 3/a) Telefon: 280-7195; e-mail: hidasi.gyula@ferenc-
varos.hu.

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap 
második kedd, 15–17 óra, a részönkormányzat irodája 
(IX., Toronyház u. 3/a), illetve egyeztetés alapján. Tele-
fon: 06-20 513-0779

Dr. Vas Imre országgyûlési képviselô (Fidesz–KDNP): 
A József Attila-lakótelepi Közösségi Ház Fidesz-irodájá-
ban (IX., Toronyház u. 3/b) elôzetes bejelentkezés alapján. 
Telefon: 06-20 279-7025; e-mail: vas.imre@fidesz.hu

Csárdi Antal (LMP): legalább egy nappal korábbi elôzetes 
egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 365-0340

Hidasi Gábor (MSZP): minden hónap elsô péntek, 9–11 
óra, a részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 3/a). 
Telefon: 280-7195, e-mail: hidasigabor@freemail.hu.

Kassab Adonis István (Jobbik): elôzetes bejelentkezés 
alapján bármikor. Telefon: 06-70 379-9243

Pál Tibor (MSZP): minden hónap második péntek, 16–18 
óra, József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP-iro-
dája (IX., Toronyház u. 3/b). Telefon: 348-0864; e-mail:  
ptibor9@gmail.com.

Tornai István (független): elôzetes bejelentkezés alapján 
bármikor. Telefon: 06-70 333-1713

Aktív, egészséges idôskor
(folytatás az 1. oldalról)

A délelôtt során több elôadást is meg-
hallgathattak az érdeklôdôk reumatológiai, 
diabetológiai és pszichológiai témakörben. 
Az elôadások után konkrét kérdéseket is fel 
lehetett tenni.

Az elôcsarnokban felállított asztaloknál 
sok-sok szervezet, intézmény képviseltette 
magát. A Feszgyi munkatársai az egyedül 
élôk támogatására kifejlesztett jelzôrendszer 
elônyeirôl tartottak ismertetôt, jelen volt töb-
bek között a Hospice Alapítvány, a Vöröskereszt, a Délután Ala-
pítvány, a Szabó Ervin Könyvtárak kerületi fiókjai.

Akinek kedve volt, megismerkedhetett a nordic-walking 
alapjaival, Völgyesi Attila oktatótól – aki egyébként a humán-
szolgáltatási iroda munkatársa, és elkötelezett híve a sportolás-
nak és a nordic-walkingnak – megtudhatta, mennyiben más ez a 
„botos túrázás”, mint a futás vagy az erdei séta, és ô készséggel 
elmondta azt is, terveik szerint februártól ismét indul a rendsze-
res oktatás a Nyúldomb és a közelében lévô kiserdô környékén. 
Az elengedhetetlen botokat saját készletekbôl kölcsönözni tud-
ják az érdeklôdôknek.

Ugyancsak jól, ugyanakkor kíméletesen mozgatja meg az 
ízületeket a MediBall. Ez a speciális eszköz leginkább egy tol-
laslabdaütôre emlékeztet, csakhogy a hozzá tartozó labdát nem 
ütögetni, hanem éppen hogy megtartani kell az ütôn. A Medi-
Ball a kínai eredetû tajcsigyakorlatok körkörös mozdulatain ala-

puló labdajáték. Sokan lenyûgözve figyelték Kassai Ágnesnek, 
a Platán Idôsek Klubja gondozójának bemutatóját.

Az ugyancsak jelen lévô és fennállása, 2006 óta igen nép-
szerû Paletta festôszakkör alkotóinak munkáját is sokan csodál-
ták. A jelen lévô alkotók biztatták is az érdeklôdôket: a Szeretô 
Kezek Friss utcai Idôsek Klubjában mûködô szakkörük nyitva 
áll mindenki elôtt, aki örömét leli az alkotásban, a mûvészetrôl 
való beszélgetésben.

A rendezvényre ellátogatott Formanek Gyula alpolgármes-
ter, aki a résztvevôk köszöntése után felhívta a jelenlévôk figyel-
mét a közeljövôben várható fontosabb eseményekre: december 
2-án veszi kezdetét az advent idôszaka, és december 4-én emlé-
kezünk meg Ferencváros 220. születésnapjáról. Ezt azonban no-
vember 29-én még egy helytörténeti vetélkedô elôzi meg, ahol 
ugyancsak számítanak az idôsebbek emlékezetére, s ahova min-
denkit szeretettel várnak. (míves)

Találkozás a nemzeti vágta gyôzteseivel
(folytatás az 1. oldalról)
A bevezetôben elhangzott, hogy Balogh 
István lovasoktató, cordoba felkészítô-
je közel húsz diákkal kezdte el a munkát 
tavaly szeptemberben az alagi zsoké-
iskolában. A most másodikos tanulók 
már galopp-versenyistállóban lovagol-
nak, nyolcan már sikeres vizsgát tettek, 
ami alapvetô feltétele a versenyzésnek. 
A legtehetségesebbek közül öt tanuló már 
versenyben is bemutatkozott a Kincsem 
Parkban. Elmondta azt is, hogy a nyertes 

cordobának a Nemzeti Vágta óta eltelt 
ideje fôként pihenéssel telt, amire szüksé-
ge is volt, hiszen fô profilja nem ez, hanem 
a díjugratás, ahol szintén komoly sikereket 
tudhat magáénak. Az is elhangzott, hogy 
a gyôztes versenyzônek, Jennifernek nem 
nagyon volt módja a pihenésre, sokat dol-
gozik azóta is a sóskúti lovasiskolában. 
A mostani viszontlátás lehetôségének 
cordobával azonban nagyon örült. S így 
lehetett ezzel cordoba is, aki állítólag 
azonnal felismerte „szagáról” Jennifert.

A november 12-én a Nehru parkban 
a ferencvárosi gyerekek részvételével 
megtartott lovastalálkozón bármilyen, 
lovaglással, lósporttal kapcsolatos kér-
déseiket feltehették a megjelent gye-
rekek, sôt mód volt pónilovaglásra is. 
Mindkettôre biztatta a jelenlévôket For-
manek Gyula, a kerület jelen lévô alpol-
gármestere. Akinek ez kevés lett volna, 
az tökfaragással, töklámpások készítésé-
vel kárpótolhatta magát.

 kk
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Aláírták a járási megállapodásokat
Október 30-án Budapest Fôváros Kormányhivatalának dísztermében ünnepélyes keretek között írta alá a fôváros huszonhárom 
kerületének vezetôje – köztük dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere – a járási hivatalok kialakítását biztosító megálla-
podásokat. A feladat ellátását biztosító humánerôforrásról és tárgyi eszközökrôl rendelkezô megállapodást a kormány részérôl 
Pesti Imre, Budapest fôvárosi kormánymegbízott látta el kézjegyével. Az eseményen részt vett és beszédet mondott Navracsics 
Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter.

A kormány 2011-ben indította el azt a programot, amelyet 
Magyary Zoltánról (1888–1945), a közigazgatás-tudomány 

nemzetközi hírû szaktekintélyérôl neveztek el, s amelynek célja 
a kor kihívásainak megfelelni tudó és a követelményekhez és cé-
lokhoz igazodó közigazgatási program, amelynek fontos része a 
járási rendszer kialakítása. A járások – a történelmi minta szerint, 
de korszerû tartalommal feltöltve – az államigazgatás legalsóbb, 
területi szintjét képezô egységek lesznek: az államigazgatási te-
vékenységek és szolgáltatások döntô többségét az állampolgárok 
által elérhetô közelségben, az eddiginél magasabb színvonalon 
és költséghatékonyabban fogják végezni. Az új rendszerben egy-
ablakos ügyintézésbôl csak azok az ügyek maradnak ki, amelyek 
igénylik a helyi viszonyok ismeretét, vagy a szabályozás nem 
egységes, hanem helyi mérlegelési lehetôségek körébe tartozik. 
A teljes, kormányablakok formájában megvalósuló rendszer 
2013 végére készül el, amikorra országszerte háromszáz helyen, 
a fôvárosban pedig minden kerületben létrejönnek a kormány-
ablakok, ahol kétezernél több hatósági ügyet lehet majd egyetlen 
helyszínen elintézni. G. K.

Képviselô-testületi ülés – november 8.
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselô-testületének november 8-án délután tartott rendes ülése több, közérdeklôdésre számot 
tartó kérdéssel is foglalkozott. 

Az elsô napirendi pont értelmében 
a képviselôk döntöttek az idei ki-

tüntetettek személyérôl, majd elsô for-
dulóban tárgyaltak a helyi építmény- és 
telekadóról szóló, ezt követôen pedig az 
idegenforgalmi adó helyi bevezetésérôl 
szóló rendeletek módosításáról. A tes-
tület mindkét esetben elfogadta a rende-
lettervezetet, s annak kifüggesztésével 
egyetértett. 

Formanek Gyula alpolgármester elô-
terjesztésére – a pénzbeli és természetbe-
ni támogatásokról szóló rendelet módosí-
tása – a képviselôk döntöttek arról, hogy 
a karácsonyi támogatást mostantól Erzsé-
bet-utalványban adja az önkormányzat, és 
hogy ez a támogatási forma a továbbiak-
ban a természetben nyújtott szociális ellá-
tások közé tartozik.

A képviselô-testület – dr. Bácskai 
János polgármester elôterjesztésére – a 
nemzeti köznevelésrôl szóló törvényben 
foglalt mûködtetési feladatok ellátására 
megalapította a Ferencvárosi Intézmény 
Üzemeltetési Központot, amelynek ve-

zetésére kinevezte Czakóné Dobó Krisz-
tinát.

Az önkormányzati képviselôk között 
némi vita bontakozott ki az önkormány-
zati fenntartású oktatási intézményeknél 
tervezett elektronikus beléptetôrendszer 
kapcsán, amely – mint az a szülôk között 
végzett felmérésbôl kiderült – a többség 
támogatását bírja, de vannak, akiket meg 
kell gyôzni a rendszer hasznosságáról.

A testület döntött arról is, hogy az 
FMK eszközbeszerzésre vonatkozó pá-
lyázatához szükséges önerôt biztosítja, 
ami – nyertes pályázat esetén – lehetôvé 
teszi, hogy az FMK színházterme, ame-
lyet évente körülbelül negyvenezer em-
ber látogat, a kor kihívásainak megfelelô 
színvonalon tölthesse be feladatát. 

Döntés született arról is, hogy a so-
ron következô költségvetés-módosításkor 
forrást biztosít az önkormányzat a Molnár 
Ferenc általános Iskola logopédiai osz-
tály mûködtetéséhez szükséges alapvetô 
speciális fejlesztôeszközök, tárgyi segéd-
anyagok beszerzéséhez.

Egyhangúlag hagyták jóvá a jövô évi 
teljesítménykövetelmény-célok megha-
tározását a hivatal köztisztviselôi részé-
re, majd pedig a közterület-felügyelet 
köztisztviselôi részére. Kisebb vita után 
az elôterjesztésnek megfelelôen hagy-
ták jóvá az önkormányzati fenntartású 
intézmények, szociális és egyéb szerve-
zetek, valamint a gazdasági társaságok 
irányítói és a polgármesteri hivatal szer-
vezeti egységeinek belsô ellenôrzésérôl 
készült, jövô évre vonatkozó ellenôrzési 
tervet.

A testvérvárosi kapcsolatok ápolása 
kapcsán döntés született Magyarkanizsa 
támogatási kérelmérôl. Ennek értelmében 
Ferencváros önkormányzata színdarab 
bemutatásával támogatja a Magyarkani-
zsa által megrendezendô Örömünnepet.

Az önkormányzat nyilvános ülésének 
lezárásaként dr. Bácskai János polgár-
mester felhívta a képviselôk figyelmét 
a december 6-án megrendezésre kerülô 
közmeghallgatásra.

Grozdits

Együttmûködésben budapesti és vidéki önkormányzatokkal

A teljesség felé
elsôként a Duna túlpartján fekvô Új-

buda önkormányzatával vette fel idôs-
ügyi témakörben a kapcsolatot Ferencvá-
ros önkormányzata. Azért velük, mert ezt 
a kerületet, ahol csaknem negyvenezer a 
60 éven felüli lakosok száma, a legtöbb fô-
városi kerülethez hasonlóan erôsen foglal-
koztatja az „elöregedés” kérdése. A kérdés 
megoldására 2008-ban nekiláttak az idô-
sek életminôségét javító, közéleti szerepét 
és érdekeinek érvényesítését támogató Új-
buda 60+ elnevezésû program alapjainak 
lerakásához.

Ezzel csaknem egy idôben Újbuda 
önkormányzata több euró pai tagország-
gal közösen elnyert egy Q-ageing elne-
vezésû EU-s projektet, amelynek során 
idôközben ugyancsak számos hasznos ta-
pasztalatot szereztek. Ezeket készséggel 

megosztották egy konzultáció keretében a 
többi érdeklôdô önkormányzattal is, akik 
ugyancsak szívükön viselik az idôskorral 
kapcsolatos feladatokat. Miután a kon-
zultáció igen sikeres volt, megállapodtak 
a résztvevôk, hogy ezentúl rendszeres 
idôközönként, de más-más helyszínen 
fognak találkozni.

Október 30-án Ferencváros látta ven-
dégül a programhoz csatlakozott önkor-
mányzatok képviselôit, öt budapesti ke-
rületbôl és négy vidéki városból. 

Formanek Gyula alpolgármester kö-
szöntôjében beszámolt az október 4-én 
a kerületben nagy sikerrel megrendezett 
zenei és idôsek világnapja rendezvényei-
rôl, és kérte a résztvevôket, osszák meg 
saját munkájuk során szerzett tapaszta-
lataikat, számoljanak be próbálkozásaik-

ról, sikereikrôl. Az együtt munkálkodás 
célja ugyanis nem más, mint hogy létre-
hozzanak egy közös tudásbázist – számít-
va a külföldi tapasztalatokra is –, hogy 
rendszerezzék az igényeket, katalizálják 
a programokat, és egységes kommuniká-
ciót alakítsanak ki. A hosszabb távú cél 
a jogi háttér megteremtése, egy idôsügyi 
törvény megalkotására vonatkozó javaslat 
kimunkálása.

A Ferencvárosban A teljesség felé 
elnevezésû idôsügyi koncepció határoz-
za meg ennek a munkának az alapjait, 
amelynek fôbb céljait – önkéntesség, ön-
segítés, az élethosszig tanulás, a generá-
ciók közti együttmûködés – ugyancsak 
megosztotta a jelenlévôkkel Formanek 
Gyula, a területért felelôs alpolgármester.

K.K.

Lakossági fórum a lakótelepi forgalomról
október 30-án kora este, jelentôs érdeklôdés mellett a Jó-

zsef Attila-lakótelepi Közösségi Házban került sor arra a 
lakossági fórumra, amelynek témája a József Attila-lakótelep 
forgalomszabályozása kapcsán kialakított koncepció 
megtárgyalása és finomítása az érintettek részvételével. 
A fórumot dr. Bácskai János polgármester vezette, és az 
önkormányzat és az egyéb hatóságok részérôl is eljött 
mindenki, aki bármiféle kompetenciával rendelkezik a 
témában.

Dr. Bácskai János bevezetôjébôl és Formanek Gyula 
alpolgármester összefoglalójából kikerekedett a jelenlegi 
helyzet képe: az önkormányzat négy változatban készí-
tette el a területre vonatkozó forgalomszabályozási ter-
vet, amelyeket a lakosság az önkormányzati rendezvé-
nyeken és az interneten is véleményezhetett. Az eddigiek 
alapján az elsô és a negyedik terv nyerte el a lakótelepiek 
tetszését, és ezek alapján kezdôdhet meg a végsô koncep-
ció többfordulós kidolgozása, majd megvalósítása.

Már a felszólalások elsô köre után kiderült, hogy a legzöl-
debb lakótelep lakói és az életüket befolyásoló döntések megho-
zói egyetértenek abban, hogy a legfôbb és elsôdleges cél a telep 

Idősek adventje Ferencvárosban
„A teljesség felé” idősügyi koncepció keretében az adventi időszakban a következő rendezvényekre várjuk a ferencvárosi lakosokat:

Bura Sándor és zenekarának előadása (ma-
gyar nóta, operettrészletek, népszerű sláge-
rek). Időpont: 2012. december 5., 15.00 óra. 
Helyszín: József Attila-lakótelep, Közösségi 
Ház (Bp. IX., Toronyház u. 3/b)

„Egy régvolt karácsony” – a Turay Ida Szín-
ház verses-zenés karácsonyi előadása. 

Időpont: 2012. december 14., 14.00 óra. Hely-
szín: FMK (Bp. IX., Haller u. 27.)

A Magyar Rádió Zenekarának vonósnégyese 
J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beetho-
ven műveiből. Időpont: 2012. december 20., 
16.00 óra. Helyszín: Concerto Budapest Zene-
ház (Bp. IX., Páva u. 10–12.)

A rendezvények ingyenesek, a várható nagy 
érdeklődés miatt azonban előzetes jegy-
igénylés szükséges telefonon (216-1300, 476-
3411) vagy személyesen az FMK-ban. A 60 év 
feletti ferencvárosi lakosok a jegyigénylés-
nél előnyt élveznek.
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Szociális munkások ünnepe 
„Az élet ünnepnapok nélkül: hosszú út vendégfogadók nélkül” – idézte Formanek Gyula Démokritosz szavait a november 12-én 
megrendezett ünnepségen, ahol 1998 óta a szociális munka napját ünneplik. Voltaképp nem is ünnep ez, hanem fôhajtás a se-
gítô hivatást végzôk elôtt – idézte az ünnepnap meghonosítójának hitvallását.

Az idei „fôhajtásra” a Bakáts téri házasságkötô teremben ke-
rült sor november 12-én, ahol az alábbi szociális munká-

sok vehették át Formanek Gyula alpolgármestertôl és dr. Gás-
pár László humánszolgáltatási irodavezetôtôl az önkormányzat 
elismerô oklevelét.
Gyarmati Zsuzsanna, aki 2008 szeptembere óta látja el a Boros-

tyán Idôsek Klubjának vezetôi feladatait.
Horváth Pálné, aki 22 éve dolgozik szociális gondozóként az 

intézménynél, idôsek nappali ellátásában.
Nemesné Biró Emôke, aki 2011 óta dolgozik gondozónôként a 

Nefelejcs Gondozási Központban.
Kereszturi Friderika Éva, aki szociális gondozóként dolgozik a 

középsô-ferencvárosi házi segítségnyújtásban.
Filep Mária, aki 2001-tôl dolgozik a Feszgyi (Ferencvárosi 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága) gaz-
dasági vezetôjeként.

Mayer Nikolett, aki 2004 szeptemberétôl dolgozik a Feszgyi 
Gyermekek átmeneti Otthonában kisgyermekgondozó- és 
-nevelôként.

Szendrei Ilona, aki a Feszgyi Gyermekjóléti Központ család-
gondozója hat éve.

Takács Éva Zsuzsanna, aki a Feszgyi családsegítô Szolgálatá-
nak adósságkezelési tanácsadója.

Szûcs Attiláné (Zsuzsa), aki a Fehérholló Bölcsôde kisgyermek-
nevelôje.

Hamvasné Tóth Mária, aki az Aprók Háza Bölcsôde gyógype-
dagógiai asszisztense és kisgyermeknevelôje.

Jakobi Szabina, aki a Manólak Bölcsôde kisgyermeknevelôje.
Major Regina, aki a Pöttyös Bölcsôde kisgyermeknevelôje.

Az elismerô oklevelek átadását az ádám Jenô Zeneiskola mûso-
ra és állófogadás követte. KK

életéhez nem kötôdô forgalom kiszûrése és kizárása. Ez – sok 
egyéb ok mellett – azért sem egyszerû, mert Ferencváros önma-
gában nem dönthet ilyen, a fôvárost is érintô kérdésben.

Szálka Miklós, a terveket készítô Pro Urbe Kft. vezetô terve-
zôje elmondta, hogy az alapvetô cél az volna, hogy az átmenô 
forgalom ne is akarjon bejönni, ehhez pedig arra van szükség, 
hogy olyan közlekedési rendszert dolgozzanak ki, amely az át-
haladás idejét növeli annyira, hogy értelmetlen kitérôvé váljon 
az eddig jól bevált útvonal.

A terület belsô forgalomszabályozása kapcsán is sok észre-
vételt tettek a lakótelepiek, egyes utcáknál az átmenô forgalmat 
sokallták, máshol a busz útvonalát tervezték volna újra. A javasla-
tok között sok olyan volt, amely szinte azonnal egyetértésre talált, 
és jócskán volt olyan, amely késôbbi mérlegelés tárgyát képez-
heti. A katasztrófavédelem területileg illetékes vezetôje is kény-
telen volt bekapcsolódni a polémiába, amikor terítékre került a 
tûzoltósági felvonulási útvonalak ügye: voltak, akik nem értették, 
mi szükség van ezekre a parkolást lehetetlenné tévô szakaszokra, 
amelyeket – ha éppen nincsen tûz, akkor – senki nem használ.

A lakossági fórum második témájaként a par-
kolási helyzet megoldására kidolgozott tervezet 
került terítékre. Dr. Bácskai János polgármester 
elmondta, hogy a helyzet alapvetôen rossz, hi-
szen, ha a kívülrôl érkezô autósok – akik P+r 
parkolónak nézik a lakótelepet – nem lennének, 
akkor is csak a lakosok háromnegyedének jutna 
parkolóhely, s ha minden lehetôséget kihasznál az 
önkormányzat, akkor sem lehet mindenki megelé-
gedésére rendezni a helyzetet. Éppen ezért, ahogy 
a forgalmi rend megváltoztatása esetében, úgy 
itt is az a cél, hogy azok, akik sem lakásuk, sem 
munkahelyük okán nem tartoznak a József Atti-
la-lakótelephez, lehetôleg keressenek maguknak 
máshol parkolót.

A tervekrôl Englóner Erzsébet, a Ferencváro-
si Parkolási Kft. vezetôje számolt be. Elmondta, 

hogy a parkolóóra-rendszer kiépítése – azzal a céllal, hogy a 
fizetôs parkolókat kiszorítsák – nem térülne meg, ezért olyan 
elôre megváltható jegyek rendszerén gondolkodnak, ami csak 
néhány órányi legális parkolást tenne lehetôvé a kívülrôl érke-
zôk számára. Az új parkolási rend kialakítása kapcsán is sok 
konstruktív javaslatot kaptak azok, akik a terv megvalósításán 
munkálkodnak.

A két és fél órás lakossági fórum zárásaként dr. Bácskai Já-
nos polgármester ígéretet tett arra, hogy a kapott javaslatokat 
a szakemberek megfontolják, s mindenkit biztatott, hogy meg-
látásaival segítse az önkormányzat munkáját. Görgényi Máté, a 
József Attila Városrészi Önkormányzat elnöke is erre biztatta az 
egybegyûlteket, és felhívta a figyelmet arra, hogy megjelent a 
részönkormányzat hírlevele, amit haszonnal forgathat minden-
ki, akit érint a József Attila-lakótelep élete. 

(A lakossági fórumról jegyzôkönyv is készült, amibôl azok 
is pontosan tájékozódhatnak az elhangzottakról, akik nem tud-
tak személyesen megjelenni.)

Grozdits

A nemzetôrség emlékezetére
1956. október 31-én a Kilián laktanyában jött létre a nemzetôrség. Az esemény 
emlékét ôrzô márvány emléktábla avatására ötvenhat évvel késôbb – számos nem-
zetôr részvételével – került sor.

A borús, hideg napon összegyûlt 
emlékezôk a Himnusz eléneklése 

után a Vitézek imájának elmondásával 
emlékeztek elesett bajtársaikra, majd 
vitéz lovag Bokor János nótaénekes 
adta elô a Nemzetôr-dalt. Majd az emlé-
kek súlyától megrendült Baranyi Lász-
ló színmûvész szavalta el a Piros a vér 
a pesti utcán címû Tamási Lajos-köl-
teményt (a vers elôször 1956. október 
29-én hangzott el a Szabad Kossuth rá-
dióban). Majd pedig Hornyák Tibornak 
(1926–2006), a rabparlament egykori 
elnökének verse hangzott el: „Népünk 
ötvenhatban egy dobbanó szív lett, / bi-
lincsét tépô óriás, melyben vérré vált / 

milliók fájdalma, ôseink erénye, / ezer-
éves hazánk múltja és reménye…”

Dr. Bácskai János, Ferencváros 
polgármestere, nemzetôr ezredes táb-
laavató beszédében – visszaemlékezé-
sekbôl tallózva – érzékletesen mondta 
el az ’56-os nemzetôrség létrejöttének 
okait és körülményeit. részletesen 
foglalkozott az 1848-as és az 1956-os 
nemzetôrség hasonlóságaival és kü-
lönbségeivel, hiszen a párhuzam adja 
magát: mindkét esetben valós igény 
hozta létre a belsô rendet megszilárdí-
tani hivatott szervezetet, amely aztán 
külsô erôk kényszerítô hatására vált 
hont védô alakulattá.

Vitéz lovag Dömötör Zoltán nemzet-
ôr vezérezredes, a Forradalom és a Sza-
badságharc Hôse, a Magyar Köztársasági 
Arany Érdemkereszt tulajdonosa, a Szent 
György Vitézei Lovagrend Világi Bírája 
beszédében arra emlékeztette a megjelen-
teket, hogy a szabadságharc leverése után 
a diktatúra hetvenkilenc nemzetôrt végez-
tetett ki, akiknek a többsége katona volt. 
Beszédet mondott még Helmeczi György 
nemzetôr dandártábornok, és – a Honvé-
delmi Minisztérium képviseletében – Ma-
gyar Sándor emlékezett Maléter Pálra.

A beszédek után az 1956-os nemzet-
ôrség fôparancsnoka a Magyar Nemzet-
ôrség Emlékérmét adta át Ferencváros 
polgármesterének, majd együtt leleplez-
ték az emléktáblát.

A márványtábla alatt beszédet mon-
dott Románné Bolba Márta evangélikus 

lelkész, aki az emlékezés fontosságáról 
beszélve sajnálkozásának adott hangot, 
hogy ezen a fontos eseményen nincsenek 
jelen a fiúk és unokák, akiknek nemcsak 
lehetôsége, de kötelessége is továbbvinni 

1956 üzenetét. Szabon Gábor, a Bakáts 
téri katolikus templom plébánosa a kien-
gesztelôdésért imádkozott.

Az ünnepséget a koszorúzás után a 
Szózat zárta. G. K.
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Novemberi események a 220 éves Ferencváros történetébôl

Tudta-e, hogy… 
1838. november 18-án készül el a So-
roksári úti új árvízvédelmi töltés, amely-
nek elôdjét még a nagy márciusi árvíz 
semmisítette meg. A gátat már nemcsak 
földbôl és fából, hanem kôbôl, téglából 
és egyéb tartósabb anyagokból állították 
össze. A gátat szélességében és hosszá-
ban is alaposan kiegészítették, a mai Fô-
vám tértôl egészen a Haller utcáig ért, 

ott befordult, és a mai Gát utcáig terjedt. 
Így is hívták ezt a védôvonalat ezentúl: 
Ferencvárosi Védgát. Többször sújtotta 
még a dél-pesti részeket árvíz, de a véd-
gátnak is köszönhetôen egyik sem érte 
el az 1838-as árvíz szintjét. 
 
1976. november 15-én adták át a forga-
lomnak a metró észak–déli vonalának 
elsô szakaszát. Az 1970-ben indult mun-
kálatok során elkészült a Kálvin téri, a 
Klinikák és a Nagyvárad téri állomás, 
illetve a Kálvin téri és a Nagyvárad téri 
gyalogaluljárók. A próbajáraton megin-
duló vonatok a Deák tér és a Nagyvárad 
tér között közlekedtek. Mi után mindent 

rendben találtak, december 31-én még 
egy átadóünnepséget tartottak, most 
már a nagyközönség számára.

Gönczi

Élménykalendárium
December 8. és 16. között közel húsz 

ingyenes programmal várja a Ferenc-
városban élôket és dolgozókat, valamint a 
kerülethez kötôdôket a Ferencvárosi Kö-
zösségi Alapítvány Élménykalendárium 
címû programsorozata. A hagyományte-
remtés szándékával született karácsonyi 
rendezvényhez olyan, a IX. kerületben 
élô helyi vállalkozók, intézmények, civi-
lek és mûvészek csatlakoztak, akik a kö-
zelgô ünnepek apropóján valamennyien 
egy-egy különleges közösségi, kulturális 
élménnyel szeretnék megajándékozni a 
körülöttük élôket. A programok az ala-
pítvány egyik legfontosabb célkitûzését, 
a közösségi adományozást, a környeze-
tünkben élôk iránti odafordulás örömét és 
a szomszédságainkban megbújó értékek 
felfedezését kívánják népszerûsíteni.

A 2011-ben bejegyzett Ferencvárosi 
Közösségi Alapítvány itthon még mindig 
unikumnak számít azzal, hogy fô célkitû-
zését, a kerület fejlesztését kifejezetten a 
helyi közösség erôforrásaiban rejlô lehe-
tôségek kiaknázásával, elsôsorban helyi 
támogatásgyûjtéssel és adományosztással 
kívánja elérni.

Az Élménykalendárium rendezvény-
hez már idén is sok ferencvárosi magán-
személy és intézmény csatlakozott, szá-
mos napközbeni, illetve esti, ingyenes 
közösségi programmal.

– Fantasztikus megélni, hogy az 
Élménykalendárium ötletére minden-
ki azonnal igent mond! Mivel mi azo-
kat igyekszünk megszólítani, akik jobb 
köz érzettel szeretnének élni és dolgozni 
Ferencvárosban. A karácsonyi program-

sorozathoz felkért csatlakozók nagyon 
könnyen azonosultak céljainkkal, izga-
tottan és nagy örömmel vetették bele ma-
gukat az ajándékesemények tervezésébe! 
– számolt be Miklusicsák Aliz, a szervezet 
egyik kurátora.

Az alapítvány ünnepek elé szánt ak-
ció ja arra buzdítja a ferencvárosiakat, 
hogy minél többen vegyenek részt a prog-
ramokon, ismerjék meg egymást, hiszen 
mindenki adhat valamit a közösségének, 
ahogyan sokat kaphat is tôle.

Programok
December 8., 11–15 h: Kakaóparti a 

Medence Szalonban. Újrahasznált 
molinóból karácsonyfadísz-készítés 
gyerekekkel (Medence Szalon, Pipa 
ut ca 4.)

December 9., 11–15 h: Az Elica Win-
chester által felajánlott számítógépes 
játék kipróbálása, illetve a Varázstár-
ban kapható stratégiai, logikai társas-
játékok használata (Titkok Kamrája 
Varázstár, Erkel u. 6.)

December 9., 15–17 h: Beszélgetés gyer-
meknevelési kérdésekrôl, egy csésze 
tea mellett, a Létra Fejlesztô Központ 
szakembereivel (Mester u. 8. III.b/3.)

December 10., 8–10 h: „Sütemény egy 
mosolyért cserébe” – a Budapesti 
corvinus Egyetem diákjai sütemény-
nyel lepik meg a 2-es villamos utasait

December 10., 17–20 h: Vathy Zsuzsa Lá-
zár Ervin és saját könyveit ajándékoz-
za el egy tea mellett a Két Egér Köny-
vesboltban (Két Egér Könyvesbolt, 
ráday u. 20.)

December 11., 13–17 h: Kiskarácsony a 
Nemzeti Színházban (Nemzeti Szín-
ház, Bajor Gizi park 1.)

December 11., 17–19 h: romani Platni 
fôz! (Közért Egyesület, Tûzoltó utca 
33/a-ban)

December 12., 10–12 h: „Tetten ért Mû-
vészet”, Ludwig Múzeum: Tea jó tár-
saságban programja (Komor Marcell 
utca 1.)

December 12., 17–20 h: Karácsony elôt-
ti stresszoldás Turánszky Edina pszi-
chológus mediátorral (FEVE-iroda, 
Viola u. 7., I/6.)

December 13., 12–15 h: 30% engedmény 
a belépôbôl a Dandár fürdôbe, vala-
mint Tihanyi Zsuzsanna ingyenes ví-
zimasszázs-ajánlata (Dandár u. 3–7.)

December 13., 16.30–18.30 h: Az Írisz 
családi Kör és a Medáliák karácsonyi 
készülôdésre várják a József Attila-la-
kótelep és a kerület kisgyerekes csa-
ládjait (Toronyház u. 17/b)

December 14., 16–20 h: Társasjáték a 
Zöld Kakas Líceum szervezésében a 
Zöld Macskában (Zöld Macska, Üllôi 
út 95.)

December 15., 16–17 h: Hanem-koncert 
a Stúdió K-ban – Nádori Lídia fel-
ajánlása (Stúdió K, ráday utca 32.)

December 16., 10–14 h: Asztaltenisz-baj-
nokság a Horizont Szociális Alapít-
vány szervezésében (Vendel utcai 
sportcsarnok)

December 16., 16–20 h: A Doku-Art 
szervezésében filmvetítés és forralt 
bor (Erkel és ráday utca sarka)

G.

Körösényi-szisztéma 2.0

A Körösényi Tamás életmûvével foglalkozó kiállítás után 
– október 31-én nyílt új tárlatán – a Pincegaléria a tanít-

ványok munkáját felvonultatva bizonyítja, hogy az alkotói 
módszerek és tanítási elvek rendszere továbbadható, és – ha át-
tételesen is, de – jelentkezik a tanítványok munkáiban. A sok-
színû kiállításra Elôd Ágnes, Kovách Gergô, Szabó Ádám és 
Szász György munkái közül válogatott Forián Szabó Noémi 
mûvészettörténész, a kiállítás kurátora. A megnyitó közönsé-
gét Formanek Gyula alpolgármester köszöntötte, majd pedig 
Készmann József mûvészettörténész adott fogódzókat és tám-
pontokat a kiállított anyag értelmezéséhez és kontextusba he-
lyezéséhez. A kiállító mûvészek, Körösényi Tamás tanítványai 
csoporttársak voltak a Magyar Képzômûvészeti Egyetem szob-
rász szakán, s azóta is gyakran szerepeltetik együtt mûveiket, 
ezzel fenntartva azt a szellemi-alkotói közösséget, ami tanul-

mányaik idején alapozódott meg. Napjainkban mind a négyen a 
közép- és felsôfokú mûvészeti képzés tanárai és oktatói, s ilyen 
minôségükben nemcsak részei és alakítói, de továbbadói is a 
Körösényi-szisztémának. G. K.

Nagy örömünkre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatjuk az 
elsô Ferencváros Kártya Ajándék katalógusunkat, amelyet 
mostantól megtalálhatnak ügyfélszolgálatunkon, hamaro-
san az összes kártyaelfogadó partnerünknél és honlapun-
kon. A katalógus legalább négy hónapig érvényes, így az 
eddig összegyûjtött hûségpontjaikból folyamatosan tudnak 
termékeket és szolgáltatásokat, azaz vouchereket (vó-
csereket) beváltani. Természetesen vásárlásaikkal tovább 
gyarapíthatják pontjaik számát. Igyekeztünk az Ajándék 
katalógusunkat úgy összeállítani, hogy az teljes mértékben 
kielégítse a kártyabirtokosaink igényeit. Továbbá értesítjük 
azon kártyaigénylôinket, akik 2012. szeptember 28-ig ad-
ták le belépési nyilatkozataikat, hogy a kártyájuk elkészült. 
Így azon lakosok, akik még nem vették át Ferencváros Kár-
tyájukat, az ügyfélszolgálatunkon megtehetik.

Akik nem rendelkeznek Ferencváros Kártyával, tovább-
ra is lehetôségük van ingyenesen igényelni. Segítségével 
pénztárcakímélô megoldásokhoz juthat, és a kerületében 
egy összetartó közösség tagjává válhat, ami csak elônyök-
kel jár. A kártyaelfogadó helyek száma folyamatosan bôvül. 
Így felhasználható például éttermekben, kávéházak-
ban, szépségszalonokban és még sok egyéb helyen. 
A bôvebb listáról érdeklôdjenek a www.fvkartya.hu olda-
lunkon, vagy lapozzák fel Ajándék katalógusunkat. 

A pontbeváltásról, kártyaigénylésrôl és partnercsatla-
kozás feltételeirôl érdeklôdjenek az alábbi elérhetôségeken:

Ügyfélszolgálat: 
1093 Budapest, Lónyay utca 13/a (Lónyay u. és Erkel 

u.  sarkán), hétfô, kedd, csütörtök: 9-tôl 17 óráig; szerda: 
9-tôl 18 óráig; péntek: 9-tôl 16 óráig. Ebédidô: 12-tôl 12.30 
óráig. Tel.: 06-21 202-8003

Kedves Ferencváros Kártya-birtokosok!



roma nem roma nôk Akadémiája 
A Ferencvárosi Önkormányzat által szervezett programsorozat célja, hogy a roma és 
nem roma nôk kötetlen formában, társadalmi hovatartozástól függetlenül megismer-
jék egymás értékeit, örömeit, bánatait, és közben felfedezzék a kapcsolódási pontokat.

Az elsô beszélgetésre november 
14-én került sor a Bakáts téri há-

zasságkötô teremben, ahol a humán-
szolgáltatási iroda esélyegyenlôségért 
felelôs munkatársa, Oláh Anna kö-
szöntötte az egybegyûlteket. A ren-
dezvény fontosságát jól mutatja, hogy 
a meghívást elfogadta Ékes Ilona or-
szággyûlési képviselô, Kissné  Oláh 
Anita, a Társadalmi Felzárkózásért Felelôs államtitkárság egyházi és civil kapcsolati 
koordinátora. Csapó Barbara mint a Lehetôségek Iskolájának miskolci projektvezetôje 
érkezett a beszélgetésre, és ott volt Müller György plébános is, aki a Szent Vince-temp-
lom plébánosaként helyet biztosít a Lehetôségek Iskolájának.

A rendezvényen köszöntôt mondott dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere, 
aki ezt az alkalmat is megragadta arra, hogy a romák integrációjának fontosságát hang-
súlyozva rámutasson arra, mennyi mindent tehet egy városrész azért, hogy az ott élôk, 
megismerve egymás kultúráját, túllépjenek a megalapozatlan és elfogadhatatlan elôíté-
leteken. A mostani rendezvény jól kapcsolódik abba a sorba, aminek már eddig is olyan 
elemei vannak, mint a hagyományteremtô szándékkal megrendezett roma kulturális 
diákfesztivál, a lakásétterem vagy éppen a romák munkához jutását is segítô állásbörzék.

A köszöntôt követôen csapó Barbara mesélt a jezsuita rend szervezésében létrejött 
Lehetôségek Iskolája projektrôl, melynek cigány pasztoráción túlmutató célja, hogy 
segítsen iskolai végzettséget szerezni: ha kell, önkénteseik írni-olvasni tanítják a je-
lentkezôket!

A Lehetôségek Iskoláját bemutató beszélgetés végén Oláh Anna beszámolt a fe-
rencvárosi helyzetrôl is, hiszen a Lehetôségek Iskolája Ferencvárosban is otthonra ta-
lált, és jelenleg hat hallgatójuk van. A Gát utcai templomban pedig havonta van romák 
számára rendezett szentmise.

A rendezvényt záró kötetlen beszélgetés jól példázta, hogy romák és nem romák szót 
érthetnek egymással, ha megvan a kellô nyitottság és egymás felé fordulás. k
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Veszélyeshulladék-gyûjtési 
akció
A  Budapest Fôváros IX. Ker. Ferencváros Önkormányzatának Városfej-
lesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes 
veszélyeshulladék-gyûjtési akciót hirdet 2012. december 1-jén, 
szombaton 9.00–13.00 óra között.

Helyszínek:
– Napfény utca (ABC elôtt);
– Bakáts tér (polgármesteri hivatal épülete elôtt);
– Lenhossék utcai park (a park Márton utcai oldalán).

A háztartásban feleslegessé váló alábbi  
hulladékokat gyûjtjük:
– elem, akkumulátor;
– elektronikai hulladék;
– festékpatronok és -kazetták;
– fénycsô, villanykörte;
– lejárt szavatosságú gyógyszer;
– növényvédô szer;
– festékes, hígítós doboz, rongy;
– fáradt olaj;

– használt étolaj;
– tisztítószerek, dezodoros  

 flakonok;
– oldószerek;
– ragasztómaradékok;
– levegôszûrô, olajszûrô;
– savak, lúgok, vegyes  

laborvegyszerek.

A gyûjtést az .A.S.A. Magyarország Kft. szakemberei végzik. Ha ezek az 
anyagok a háztartási hulladékokkal együtt kerülnek a szeméttelepre, ko-
moly környezeti problémákat okoznak. Környezetünk védelmének érde-
kében kérjük, akciónkat minél nagyobb számban szíveskedjenek igénybe 
venni.

A Ferencvárosi  
Közterület-felügyelet 

a lakossági kérdések, kérések, igények és panaszok  
hatékony kezelésének céljából a Ferencvárosi  

Önkormányzattal együttmûködve 2012. július 11-tôl 

üzembe helyez egy 0-tól 24 óráig 
ingyenesen hívható zöldszámot: 

06-80 399-999

Díjtalan beiratkozás a könyvtárba nyugdíjasoknak 
és gyesen lévô kismamáknak

Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormány-
zatának támogatásával a ferencvárosi lakcímmel rendel-

kezô nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülô 
kismamák a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár IX. kerületi tag-
könyvtáraiba díjmentesen iratkozhatnak be. A kedvezmény 
igénybevételéhez a lakcímkártya, személyi igazolvány, va-
lamint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (nyugdíjasoknak), il-
letve a Magyar államkincstár (gyermekgondozási segélyben 
részesülôknek) igazolása szükséges.

Elsôsorban mozgáskorlátozott és idôs, nyugdíjas olvasó-
ink számára ajánljuk a „Könyvet Házhoz” programot. Várjuk 
azok jelentkezését, akik nem szeretnének az olvasás örömérôl 
lemondani, de a könyvtár személyes látogatását nem tudják 
megoldani. 

További felvilágosítás és házhoz szállítás kérhetô: IX/1. 
sz. könyvtár: Kiszelné Kovács Erzsébet; IX/2. sz. könyvtár: 
Kemecsei Nóra.

A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár IX. kerületi 
tagkönyvtárai:
IX/1. sz. könyvtár
 1098 Bp., Börzsöny utca 13. Telefon: 357-5808; e-mail: 

fszek0901@fszek.hu. Nyitva tartás: hétfô–szerda–péntek 
13–19; kedd 9–15; csütörtökön zárva

IX/2. sz. könyvtár
 1093 Bp., Boráros tér 2. Telefon: 217-8438; e-mail: 

fszek0902@fszek.hu. Nyitva tartás: hétfô–szerda–péntek 
13–19; kedd 9–16; csütörtök 9–14

IX/3. sz. könyvtár
 1095 Bp., Mester utca 53–55. Telefon: 215-7471; e-mail: 

fszek0903@fszek.hu. Nyitva tartás: hétfô–szerda–péntek 
13–19; kedden zárva; csütörtök 9–15

A szolgáltatások támogatója: Budapest Fôváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata.

1090 Bp., Vámház krt. 13. 
Telefon: 215-1360
Nyitva: hétfő–péntek 7.30-17.30, 
szombat 7.30-13 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.OREX.HU, TELEFON: 06 1 413-3755

 Megnyerheti teljes hitelét!
Az akció  2012. szeptember 1-jétől december 6-áig tart. A részletes tájékoztató  üzleteinkben megtekinthető.
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Nálunk már most jön 
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    az Orex Zálog

gnyerheti teljes hitel

az Orex Zálogaz Orex Zálog

555 ajándék!

Ferencvárosi 
siker
Tavaszy Noémi ferencvárosi festô- 
és grafikusmûvésznek, Ferencváros 
díszpolgárának látható kiállítása 
Kóborlásaim címmel Budapesten 
a Duna Palotában, 85. születés-
napja alkalmából. Az alkotásokat 
a mûvésznô világjáró utazásai ih-
lették. Tavaszy Noémi kitüntetései 
között szerepel többek közt a Bar-
tók Béla-emlékdíj, a Magyar Köz-
társasági Érdemrend kiskeresztje, a 
Magyar Kultúra Lovagja elismeré-
sek. A születésnapi köszöntésre no-
vember 13-án 17 órakor került sor a 
Duna Palotában.

Tóth Betty, FMK
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Film a császárról
egy esztendôvel ezelôtt, 2011. október 30-án hunyt 

el Albert Flórián, az egyetlen aranylabdás ma-
gyar labdarúgó. A hetvenévesen eltávozott császárról 
készült filmet az évfordulóhoz kapcsolódóan az Urá-
nia filmszínházban mutatták be, amelyen többek kö-
zött megjelent az egykori Fradi-játékos fia és lánya is. 
A vetítés elôtt Sipos Jenô, az Albert Flórián Alapítvány 
elnöke és Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Tc elnöke 
emlékezett a 20. század egyik legnagyszerûbb magyar 
futballistájára

A Visontai Attila által rendezett, a Császárról címû, 
másfél órás alkotásban elénk tárul Albert Flórián sport-
beli és magánéletbeli nagysága. Klasszisát a filmben 
interjúk és riportok keretében kortársai is megidézik, 
és a kockákon megelevenednek a hajdani kiváló csatár 
életének, pályafutásának legfontosabb pillanatai. 

Az Albert Flóriánról készült filmet az artmozik ve-
títik.  M.S.

A Debrecen ellen megtört a jég
Sorozatban harmadszor is hiába játszott jobban riválisánál, és dolgozott ki sokkal több helyzetet a Ferencváros labdarúgócsa-
pata, az MTK ellen sem nyert, sôt pontot sem szerzett. A bajnoki címvédô Debrecennel szemben is úgy tûnt, a nagy fölény ismét 
nem vezet eredményre, de a 90. percben sikerült megszerezni a gyôztes gólt.

Ha nem látom, nem hiszem el – szok-
ták mondani, amikor valami józan 

ésszel megmagyarázhatatlan dolog tör-
ténik. A Ferencváros a Paks és a Gyôr 
után jobban játszott az MTK ellen is, 
sôt, a meccs nagy részében „lefutballoz-
ta” a kék-fehéreket a pályáról, a hazaiak 
gyakran perceken át még a felezôvonalig 
sem jutottak el. Egy megpattanó lövéssel 
szerzett vezetést a házigazda a találkozó 
elején, majd több kimaradt helyzet után 
a 37. percben jól harcoló Böde Dániel 
visszatette a labdát Józsi Györgynek, aki 
tíz méterrôl a bal sarokba gurított. A né-
pes Fradi-tábor még a szünet elôtt újabb 
gólban reménykedett, ám szinte a sem-
mibôl újra az MTK ért el találatot.

A fordulást követôen folytatódott a 
nyomasztó ferencvárosi fölény, és elron-
tott lehetôségek után a 80. percben a jól 
játszó Julian Jenner jobbról ívelt közép-
re, Böde pedig hét méterrôl védhetetle-
nül fejelt a léc alá. Most már nyerünk! 
– mondogatták a zöld-fehérek hívei a 
Hungária körúti stadionban, ám a végén 
jött a leforrázó újabb MTK-gól. A rá-
adásban egy hosszú indítás után zörget-
ték meg a kékek újra Jova Levente háló-
ját. Portásunk a 93. percben elôrement az 
utolsó szögletnél, de a labdát a hazaiak 

szerezték meg, és a saját térfelükrôl el-
eresztett lövés utat talált az elárvult ka-
puba. A vereség dacára a közönség meg-
tapsolta a nagyot küzdô csapatot.

A 2012-es bajnok Debrecen ellen na-
gyon készültek a zöld-fehérek, és a szur-
kolók is bíztak abban, hogy végre megtö-
rik a jég, és a jó játék eredményességgel 
párosul. A Fradiban pályára lépett az új 
szerzemény, a 140 Bundesliga-meccsen 
szerepelt német Philipp Bönig. A 10. 
percben aztán egy szöglet után lecsorgó 
labdából megszerezték a vezetést a haj-
dúságiak. Negyedóra elteltével magához 
tért az FTc, és egyre-másra gördültek a 
veszélyes akciók a DVSc kapuja felé. 
Szokás szerint több kimaradt helyzet 
elôzte meg az egyenlítô gólt, amelyet a 
34. percben Józsi György szögletébôl 
Böde fejelt a hálóba az ötös sarkáról. 

A szünet után úgy beszorult a bajnok, 
mintha egy alacsonyabb osztályú gárda 
lett volna. Szabályosnak tûnô gólt nem 
adott meg les címén a partjelzô beinté-
sére a játékvezetô, majd Čukić találta el 
a bal kapufát. Már-már úgy látszott, ne-
gyedszerre sem ér három pontot a nagy 
fölény, amikor Bödét lerántotta a tizen-
hatoson belül az egyik debreceni védô, 
és a büntetôt Józsi a jobb sarokba lôtte. 

A lefújás után a nézôk a csapatot és Ri-
cardo Moniz edzôt éltették – a megal-
kuvást nem ismerô játékot ismerték el a 
szurkolók.

***
A Ligakupa csoportkörének 5. fordulójá-
ban zömmel azok léptek pályára a Szol-
nok ellen, akik mostanában nem vagy 
ritkán jutottak szóhoz az elsô csapat-
ban. A nagy kedvvel játszó együttes Pe-
rić mesterhármasával, valamint Busai és 
Máté góljával 5-0-ra nyert a Tisza-parti 
városban, és az utolsó csoportmérkôzés 
eredményétôl függetlenül bejutott az 
egyenes kieséses szakaszba.

M.S.

Ferencvárosi Mikulás-teremfoci
Idôpont: 2012. december 8-án, szombaton 8.30 órától

Résztvevôk: 18 év feletti férfiak részére
Helyszín: Vendel Tornacsarnok (IX., Vendel u. 10–16.)

Verseny menete: Csapatonként max. 9 fô nevezhetô (4+1 fôs csapat).  
Kérjük, hogy a csapatok egységes színû szerelésben jelenjenek meg. 

Nevezés: Völgyesi Attila; tel.: 215-1077/386-os mellék 

Max. 5 csapat jelentkezését tudjuk elfogadni!
Nevezési határidô: 2012. december 4., kedd, 15 óra

Nevezési díj: csapatonként 1 zacskó 400 gr-os szaloncukor
Díjazás: az elsô három helyezett csapatot jutalmazzuk.

Minden játékos saját felelôsségére vesz részt a versenyen!

Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata,  
Humánszolgáltatási Iroda, Völgyesi Attila, tel.: 215-1077/386-os mellék

Fradi-aranyak  
a tornateremben
november elsô felében két jelentôs versenyt is rendeztek a 

tornászoknak. A férfiak Budapesten rendezett csapatbaj-
nokságán az FTc-Ybl Tervezô együttese címvédôként most 
is esélyesnek számított, és a zöld-fehérek teljesítették a velük 
szemben támasztott elvárást. A tavaszi elsô fordulóban aratott 
gyôzelem után a Babos Ádám, Rácz Attila, Selmeczi Bánk, Vág-
ner Levente, Vecsernyés Dávid összeállítású csapat ezúttal még 
magabiztosan nyert, és az összesítésben nagy fölénnyel elôzte 
meg a Bp. Honvéd gárdáját.

A versenyen mutatott teljesítmény alapján hirdették ki a 
mesterfokú bajnokság egyéni összetett versenyének sorrendjét. 
Itt Vecsernyés kölcsönben a Gyôr színeiben szerepelt (negyedik 
lett), de így is két érem jutott a ferencvárosi tornászoknak. Ba-
bos ádám bizonyult a legjobbnak, míg rácz Attila a harmadik 
helyen végzett.

Egy héttel késôbb Békéscsabán került sor a mesterfokú baj-
nokság egyéni döntôire. A mieink gyûrûn szerepeltek a leg-
jobban, ezen a szeren rácz Attila nyert, mögötte Vlacsil Attila 
állhatott fel a dobogó második fokára. Lólengésben Selmeczi 
Bánk ezüstérmes lett. Margay Sándor

Apróhirdetések
IX. ker., Ferenc krt. 25. sz. 
alatti antikvitásomba felvásá-
rolnék régi bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, bronz-
szobrokat, fali- és állóórákat, 
eozin-Zsolnayt, tört aranyat, 
ezüsttárgyakat kiemelt áron. 
Tel.: 06-20 505-0505

Egri, belvárosi, másfél szobás 
lakásomat budapestire cserélem 
vagy eladom 7,9 M forintért. 
Tel.: 06-20 527-9569; web: 
www.egrilakas.freewb.hu

A férfiaknak egy bizonyos 
életkor után valami pluszra  
van szükségük a 
partnerkapcsolatukban. 
PArTNEr PLUSZ kapszula. 
Kapható a Nagyvárad téri 
patikában, Bp., Üllôi u. 121. 
(Nagyvárad tér mellett).

Diplomatalakás 
berendezéséhez Iványi-, 
Grünwald-, Ferenczy-, Patkó-, 
Szônyi-festményt vásárolnánk.  
Tel.: 06-30 949-2900 

Készpénzért vásárolunk 
aranyat, ezüstöt, briliáns 
ékszereket, festményeket, 
órákat. Arany: 6800–10 000 
Ft; ezüst: 150–300 Ft.  
VII., Wesselényi u. 19.  
Tel.: 317-9938. XIII., Hollán  
E. u. 4. Tel.: 350-4308.  
II., Margit krt. 51–53.  
Tel.: 316-3651.  
Tekintse meg az interneten  
a Louis Galériát!

Angol-orosz szakos nyelvtanár 
nyelvvizsgára, érettségire 
felkészít mindkét nyelvbôl a 
Ferenc körút közelében. Tel.: 
06-30 487-0504

FOGSOrKÉSZÍTÉS.  
Budapest VIII., Teleki tér 8–9. 
Kovácsné, tel.: 06-30 962-
5029, 06-1 313-5604

VárAKOZáSMENTES 
FOGáSZAT. Teleki tér 8–9.  
Tel.: 06-30 962-5029, 06-1 
313-5604

TárSASHáZAK KÖZÖS 
KÉPVISELETE. Tartozások 
behajtását kiemelten kezel-
jük. Generál-F Kft.  
Tel./fax: 216-8802
E-mail: iroda@general-f.hu; 
web: www.general-f.hu

Jobbulást, Bence!
A labdarúgásban ritkán fordul elô, 

hogy egy játékos belsô szervei is 
megsérülnek a pályán történt ütközések 
során. A Ferencváros U15-ös csapatá-
nak kapusa, Késmárky Bence nagyon 
fiatalon megtapasztalhatta, hogy néha 
mégis ilyen súlyos sérülést szenvedhet 
a futballista. 

A Haladás elleni mérkôzés 52. per-
cében Bence a kapujából kifutva men-
tett, és eközben ütközött a hazai csapat egyik csatárával. Az eset 
után ápolták, majd lecserélték, és amikor az öltözôben egyre 
komolyabb fájdalmai voltak, majd a vizelete véres volt, az FTc 
jelen lévô vezetôi rögtön tudták, hogy nagy a baj. A fiatal kapust 
a szombathelyi kórházba szállították, ahol kiderült, súlyos bel-
sô sérülései vannak. Még aznap délután megmûtötték, ki kellett 
venni az egyik veséjét és az egyik bordáját. 

Késmárky Bence az intenzív osztály után néhány napig a 
gyermekosztályon gyógyult. Az ijesztô baleset ellenére az or-
vosok úgy vélik, a Fradi kapusának minden esélye megvan arra, 
hogy felépüljön, és nemcsak civilként, hanem sportolóként is 
teljes életet éljen. 

A Ferencváros újság készítôi és olvasói nevében mielôbbi 
jobbulást kívánunk neki!

M.S.





Advent vasárnapjait ez évben is ünnepélyes gyertyagyújtással, énekkel, betlehemes  
játékkal köszönti Ferencváros önkormányzata a Bakáts téren és a József Attila-lakótelepen.

Jöjjön el, tartson velünk, gyújtsuk meg együtt az adventi gyetyákat!
 

Várjuk advent vasárnapjain!
Bakáts tér
2012. december 2., vasárnap, 17.00-től 17.30-ig a Bakáts téri zeneiskola énekkara 
2012. december 9., vasárnap, 17.00-től 17.30-ig A budajenői székely betlehemes 
2012. december 16., vasárnap, 17.00-től 17.30-ig Bregyán Péter Jászai Mari-díjas színművész, a Turay Ida színház tagja
2012. december 2., vasárnap, 17.00-től 17.30-ig Wéber Zsófia (ének) és Sinha Róbert (gitár): karácsonyi dalok

József Attila-lakótelep, nagyjátszótér
2012. december 2., vasárnap, 16.00-tól a Lakótelep Karácsonyfája. A Weöres Sándor Általános Iskola  

 Géza Malac kórusa. Vers: Mikula Sándor színművész
2012. december 9., vasárnap, 16.00-tól a Lakótelep Karácsonyfája. Óvodák éneke. Vers: Inotay Ákos
2012. december 16., vasárnap, 16.00-tól a Lakótelep Karácsonyfája. A Herz férfikar. Vers: Helyes Annamária
2012. december 23., vasárnap, 16.00-tól a Lakótelep Karácsonyfája. Gitár: Sinha Róbert, Wéber Zsófia.  

 Ady Endre Karácsony című verse, Helyey László előadásában

Adventi gyertyagyújtások


