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A Leövey-gimnáziumban 17. 
alkalommal rendezték meg  
a pedagógiai napokat, amelyeknek 
legfontosabb témái idén a 
drogprevenció, devianciakezelés  
és a hátránykompenzáció.

November 29-re a Ferencvárosi 
Önkormányzat felkérésére, 
„A teljesség felé” idôsügyi 
koncepció keretében hirdettek 
helytörténeti vetélkedôt idôseknek 
és fiataloknak.

A József Attila Általános Iskolá-
ban a kerületi oktatási intézmé-
nyek speciális nevelési igényû 
gyerekeibôl szervezôdött csapa-
tok immár harmadszor játszottak 
egymással.

Díjátadó gála az Iparmûvészeti  
Múzeumban  Idén ünnepeljük Ferencváros 220. születésnapját

II. Lipót császár 1792-es halála után 
a városrész polgárai elérkezett-

nek látták az idôt a névadásra. Mivel Te-
réz-, József- és Lipótváros már létezett, 
az uralkodását épp megkezdô Ferenc 
császárhoz folyamodtak, hogy engedé-
lyezze nevének használatát. A Magyar 
Királyi Helytartótanács 1792. december 
4-én Budán tartott ülésén ehhez hozzá-
járulását is adta. Ennek a napnak a tisz-
teletére és emlékére rendezték meg az 
idén december 4-én az Iparmûvészeti 

Múzeum aulájában Ferencváros napját, 
a 2012. évi kitüntetések átadásának dísz-
ünnepségét.

Az est háziasszonya, Bencze Ilona 
Jászai Mari-díjas színésznô köszöntötte 
Ferencváros polgármesterét, dr. Bácskai 
Jánost, Formanek Gyula és Varga József 
alpolgármestereket, dr. Nagy Hajnal-
ka jegyzôt, az önkormányzat képvise-
lô-testületének tagjait, az önkormányzat 
munkatársait, az intézményvezetôket, a 
kerületi vállalkozások képviselôit, a ki-

sebbségi önkormányzatok elnökeit, az 
idei és korábbi díjazottakat. Külön kö-
szöntötte Nyilas Mihály urat, Ferencváros 
testvérvárosa, Magyarkanizsa polgármes-
terét. Tájékoztatta a megjelenteket arról, 
hogy a Ferencvárosi Önkormányzat Kép-
viselô-testülete 2012. júliusban megalkot-
ta a „ferencvárosi kitüntetések alapításá-
ról és adományozásáról szóló rendeletét”, 
amely jelentôs változást hozott a kerüle-
tért dolgozók, a kerületnek elismerést ho-
zók számára. folytatás a 4. oldalon

Helyey László átveszi a díjat dr. Bácskai Jánostól Szekeres Adrien

Ferencváros polgármestere átadja a díjat Zwack Sándornak
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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 (független): 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

Ferencvárosi Pedagógiai Napok
Drogprevenció, devianciakezelés, hátránykompenzáció

A Leövey Klára Gimnáziumban rendkívül nagy érdeklôdés 
mellett – a korábbi Nevelési Tanácsadó kibôvítésével létre-

hozott Pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltató Köz-
pont szervezésében – rendezték meg november 28-án, immár 
17. alkalommal Ferencvárosban a pedagógiai napokat. A peda-
gógiai szakmai szolgáltatás csúcspontjának tekinthetôk ezek az 
évente megrendezett szakmai napok, amelyeken a kerületi köz-
oktatási intézmények (óvodák, iskolák) vezetôi, pedagógusai, 
meghívott szakmabeli kollégák (más kerületek, más ágazatok 
képviselôi) vesznek részt.

A tematika idén a drogprevenciót, devianciakezelést, hát-
ránykompenzációt helyezte elôtérbe.

A rendezvényt dr. Bácskai János polgármester nyitotta meg, 
aki telitalálatként értékelte a témaválasztást. Külön kiemelte, 
hogy nagy vonzerôt jelent a rendezvény, és komoly elismerés 
a rendezôk számára, hogy sikerült elôadónak megnyerni dr. 
Zacher Gábor toxikológust, aki nemcsak a médiában szerepel 
gyakorta a téma legavatottabb ismerôjeként, de a parlamenti 
törvény-elôkészítésben is segítséget nyújt a képviselôknek. Dr. 
Bácskai János hangsúlyozta annak fontosságát, hogy naprakész 
információkkal rendelkezzünk a gyermekeinket fenyegetô ve-
szélyekrôl, hogy idôben felhívhassuk a figyelmet, és megkeres-
hessük a legjobb megoldást.

Formanek Gyula oktatásért felelôs alpolgármester köszön-
tôjében ugyancsak fontosnak ítélte, hogy olyan témák kerülnek 
a pedagógiai napok fókuszába, amelyek „jelen vannak” a társa-
dalomban, és beszivárognak az iskolákba is. Külön kiemelte a 
kommunikáció fontosságát.

Dr. Zacher Gábor fôorvos „hétperces, ementáli gyerekek-
nek” nevezte elôadásában a mai fiatalság legnagyobb részét: 
átlagosan ennyi idô, vagyis hét perc jut a családban egy gyerek-
re, s ôk az ûrt, amely szép lassan kialakul – talán épp a gyors 
boldogságszerzésre bevált recepttel –, a drogokkal próbálják be-
tömködni.

A drogmegelôzés mint direkt tevékenység a legritkább eset-
ben lehet hatékony, helyette olyan kérdéseket kellene fontolóra 
venni, hogy mit keresnek a tizenöt éves gyerekek hajnalban az 
utcán, mit próbálnak pótolni a szerhasználattal, milyen követhe-
tô értékrendet tudunk mutatni a fiataloknak, és milyen szemé-
lyes példával járunk elôttük. Amíg hiányoznak a közös családi 
programok, beszélgetések és az ôszinteség, addig számolnunk 
kell azzal, hogy a prevencióra irányuló törekvések formálisak 
maradnak. A rendkívül szenvedélyes és élvezetes stílusú elô-

adást a hasonló rendezvényeken ritkán elôforduló vastapssal 
köszönte meg a szakmai közönség.

A megelôzésben rendkívül fontos, hogy az ifjúságnak hasz-
nos, értelmes célokat, elfoglaltságot találjunk. Erre szolgált pél-
dákkal a rendezvény egyik szekciójában Rapi István ifjúsági és 
drogprevenciós referens, aki egy workshop keretében mutatta 
be az önkormányzat által elfogadott Ferencvárosi Ifjúsági Kon-
cepciót.

Komoly lelki problémákat okozhat a gyermekeknek, ha 
hátrányban érzik magukat társaikkal szemben, mert a szülôi 
házból kevesebb anyagi, erkölcsi és egyéb támaszt kapnak, és 
az iskola sem tolerálja ôket. A hátrányos helyzetû gyermekek 
oktatási integrációs programját Kovácsné Dr. Nagy Emese, a 
hejôkeresztúri iskola igazgatónôje dolgozta ki, és alkalmaz-
za évek óta eredményesen. Az oktatási modell olyan sikeres, 

hogy az oktatási szakértôkön kívül magáncégek is támogatják 
elterjesztését. Ferencvárosban a Molnár Ferenc Általános Isko-
la adaptálta a módszert H2o néven, amelynek fôbb elemeit a 
hejôkeresztúri iskola igazgatónôje és a Molnár Ferenc Iskola 
igazgatója, Török Alfréd mutatta be. A módszer gyakorlati meg-
valósulását pedig egy felsôs matematikaórával mutatta be Kál-
lai Zsuzsa tanárnô.

A drogprevenció, a devianciakezelés és a hátránykompen-
záció kérdésével a plenáris elôadáson kívül tizenöt szekcióülés 
foglalkozott, különbözô nézôpontból felvetve a problémákat. 
A szekcióüléseken pszichológusok és civilszervezetek képvi-
selôi osztották meg szakmai tapasztalataikat a különbözô pre-
venciós módszerekrôl, konfliktuskezelési technikákról, a prob-
lémák levezetésének drámapedagógiai módszereirôl.

K.K.
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folytatás az 1. oldalról
Az új rendelet célja, „hogy lehetôsé-

get teremtsen azon személyek, közössé-
gek munkásságának méltó elismerésére, 
akik kimagasló, példamutató tevékenysé-
gükkel érdemeket szereztek a kerület fej-
lôdésében, érdekeinek elômozdításában, 
értékeinek megôrzésében, átörökítésében 
és gyarapításában, jó hírnevének terjesz-
tésében, kapcsolatainak ápolásában vagy 
az egyetemes emberi értékek gyarapítá-
sában”.

Az elôzô évekhez képest megjelentek 
új, szakmaspecifikus kategóriák, hogy az 
élet valamennyi területén kitûnô munka-
végzésû embereket lehessen évrôl évre 
jutalmazni.

Ismertette a díszpolgári cím adomá-
nyozására vonatkozó szabályozást.

A díszünnepségen kilenc kategóriá-
ban tizenhárom díjat és két polgármesteri 
elismerô oklevelet adtak át.

A díjátadás elôtt az ünnepi gálaest ré-
szeként a Ferencvárosi Önkormányzattal 
hagyományosan jó kapcsolatot ápoló Er-
dôdy kamarazenekar mûsorát hallgathat-
ták meg a jelenlévôk.

„Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplô 
ruhákat gondosan ôrizzük meg, hogy tisz-
ta legyen majd az ünnepekre” – idézte dr. 
Bácskai János polgármester köszöntôjé-
ben Ferencváros szülöttét, József Attilát, 
majd köszönetet mondott a kitüntetésben 
részesülô, az élet legkülönbözôbb terüle-
tein tevékenykedô ferencvárosiaknak és 
a kerület érdekében munkálkodóknak, 
ferencvárosi vállalkozóknak és a hivatali 
dolgozóknak.

Ferencváros életében az iskolák elsô 
alkalommal választottak ifjúsági polgár-
mestert, Németh Imre Dávid személyé-
ben, akinek megbízólevelét a gálaest 
keretében nyújtotta át dr. Bácskai János, 
aki elmondta, hogy nagyon számítanak 
a fiatalok észrevételeire, javaslataira. 
(A hivatalos eskütételrôl részletesebben 
keretes írásunkban számolunk be.)

Ezt követôen került sor a díjak át-
adására. Míg a kitüntetettek a színpadra 
fáradtak, a vendégeknek egy-egy rövid-
film nyújtott bepillantást tevékenysé-
gükbe.

Az est hátralévô részében a népsze-
rû énekesnô, Szekeres Adrien koncertjét 
élvezhették az ünnepi alkalomra meghí-
vott vendégek.

K.K.

Ferencváros kitüntetettjei 2012-ben
Ferencváros – Pro Urbe díj: azon magánszemélynek, szervezet-
nek, közösségnek adományozható, aki/amely Ferencvárosért, a 
kerület környezetének építéséért, alakításáért, értékének meg-
ôrzése érdekében kimagasló egyedi alkotótevékenységet folyta-
tott, maradandót alkotott. 
A Ferencváros Pro Urbe díj kategória 2012. évi díjazottjai:
Deák László szikvízkészítô mester, az Aquanova Kft. ügyveze-
tôje, az országos szikvízkészítô Ipartestület tiszteletbeli, örö-
kös elnöke;
Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon 
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény – igazgató: rubovsz-
ky rita;
Turán Sándor nyugdíjas elektrotechnikus, a József Attila-lakó-
telepi Önkormányzat korábbi képviselôje három éven keresztül, 
a Pofosz IX. kerületi elnökhelyettese, elkötelezett József Atti-
la-lakótelepi lokálpatrióta.

Ferencváros – Pro sanitate díj: olyan magánszemélyek részére 
adományozható, akik a kerület egészségügyi ellátása érdekében 
– legalább tíz éven át – kifejtett kiemelkedô szakmai vagy köz-
szolgálati tevékenységet végeztek.
A Ferencváros – Pro Sanitate díj kategória díjazottja:
dr. Magyar Zoltán kardiológus, rendelésvezetô fôorvos, Fe-

rencvárosi Egészségügyi szolgáltató Kiemelkedôen Közhasznú 
Nonprofit Kft.

Ferencváros „Pro Facultate” díja a kerület fiatalságának okta-
tása, nevelése terén – legalább tíz éven át – kimagasló teljesít-
ményt nyújtó magánszemély részére adományozható.
A Ferencváros „Pro Facultate” díj idei díjazottjai:
Stöckert Gyôzô, a Kosztolányi Dezsô Általános Iskola igazgató-
ja. A posztumusz díjat stöckert Gyôzôné vette át.
Dóráné Tóth Judit, a Molnár Ferenc Általános iskola igazgató-
helyettese, kerületi biológia-tantárgygondozó.

Ferencváros Humanitas díja a kerület szociális ellátása területén 
– legalább tíz éven át – végzett kiemelkedô tevékenységet végzô 
magánszemély részére adományozható.
A Ferencváros Humanitas díj díjazottja:
Éliás Éva szociális munkás, az Új Út szociális Egyesület ve-
zetôje.

Ferencváros „József Attila”-díja a kultúra terén kiemelkedô tel-
jesítményt nyújtó magánszemély részére adományozható.
A Ferencváros „József Attila”-díj díjazottja:
Helyey László Jászai Mari-díjas színész.

Hivatalos eskütétel
December 4-én, Ferencváros napján került sor az FMK-ban a Ferenc-
városban elsô ízben megválasztott Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat (Fegyiök) képviselôinek hivatalos eskütételére.

A huszonkét iskola részvételével megtartott képviselô-választáson 
összesen huszonhat képviselôt választottak, tíz általános iskolai és ti-
zenhat középiskolai képviselôt.

Ferencváros elsô ifjúsági polgármestere Németh Imre Dávid, a Fáy 
András Közlekedésgépészeti, Mûszaki Szakközépiskola tanulója lett. 

Középiskolai alpolgármester Bozsoki Viktor, a Szent-Györgyi Albert Ál-
talános Iskola és Gimnázium tanulója; általános iskolai alpolgármester 
Kardos Róbert, aki szintén a Szent-Györgyibe jár. Mandátumuk két 
évre szól.

A gyermek- és ifjúsági önkormányzat célja, hogy a Ferencváros-
ban élô fiatalok létrehozhassák saját képviselô-testületüket, hogy kor-
osztályuk érdekeit – Ferencváros önkormányzatával együttmûködve – 
képviselni tudják. k.

A díjat a színmûvész színházi elfoglaltsága miatt elôzô nap vette 
át ünnepélyes keretek között dr. Bácskai János polgármestertôl, 
a gálaesten a rövid portréfilmen kívül az errôl készült rövidfilm 
is látható volt.

A Ferencváros Közbiztonságáért díj a kerület közbiztonsága, 
rendvédelme területén, a közbiztonság fenntartásában, annak javí-
tása érdekében huzamosabb ideje kiemelkedô teljesítményt nyúj-
tó vagy a rendvédelmi szervezetek állományába tartozó személy 
teljesítményének, munkájának elismerésére adományozható.
A Ferencváros Közbiztonságáért díj 2012 évi díjazottja:
Kerekes Zoltán fôtörzsszázados, szolgálatparancsnok, IX. kerü-
leti rendôrkapitányság.

A Ferencváros sportjáért díj azon személy vagy csapat részére 
adományozható, aki kiemelkedô teljesítményt ért el a sportban, 
és eredményével hozzájárult Ferencváros hírnevének öregbíté-
séhez, továbbá munkájával, kiemelkedô tevékenységével segí-
tette a kerület sportéletének fejlôdését.
A Ferencváros Sportjáért díj kategória gyôztese: 
az FTC kézilabdacsapata.
A díjat az FTc kézilabdacsapatának nevében Kökény Bea ügy-
vezetô vette át.

Ferencváros Magyary Zoltán-díja adományozható annak a köz-
tisztviselônek, ügykezelô és fizikai alkalmazottnak, aki a Bu-
dapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalában munkáját legalább tíz éven át ki-
emelkedô színvonalon végezte.

Ferencváros Magyary Zoltán-díjának idei két kitüntetettje:
Berner József adóiroda-vezetô, Ferencvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal;
Lévai-Bagoly Ildikó, a Ferencvárosi Gyámhivatal hivatalveze-
tôje.

Polgármesteri elismerô oklevelet kapott Gönczi Ambrus, a Fe-
rencvárosi Helytörténeti Gyûjtemény vezetôje, és Vass Jennifer, 
a Nemzeti vágta gyôztes lovasa.

A Ferencváros Díszpolgára cím azon személynek adományoz-
ható, aki Ferencváros fejlôdéséért a közélet, a gazdaság, a tu-
domány, a mûvészet, az oktatás, az egészségügy vagy a sport 
területén maradandót alkotott, illetve kimagasló eredményt ért 
el, gazdag életmûvével a város, az ország, a világ egyetemes ér-
dekeit tiszteletre méltóan szolgálta.
2012-ben a Ferencváros Díszpolgára címet Zwack Péternek, a 
Zwack Unicum Nyrt. igazgatósága tiszteletbeli elnökének, ne-
ves üzletembernek, volt országgyûlési képviselônek, korábbi 
washingtoni nagykövetnek adományozta Ferencváros képvise-
lô-testülete.
A Ferencváros Díszpolgára cím posztumusz kitüntetést Zwack 
Péter özvegye és gyermekei, Zwack sándor és Zwack Izabella 
vették át.

A díjakat dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere adta 
át, a Magyary Zoltán-díjat dr. Nagy Hajnalka jegyzôvel kö-
zösen.
Gratulálunk valamennyi kitüntetettnek!

Elsô sor: Rubovszky Rita (a Patrona Hungariae igazgatója), Éliás Éva, Gönczi Ambrus, dr. Magyar Zoltán, dr. Bácskai János, Turán Sándor, Zwack Anna, Dóráné 
Tóth Judit, Stöckert Gyôzôné. Hátsó sor: Deák László, Kerekes Zoltán, Kökény Bea (az FTC kézilabdacsapatának ügyvezetôje), Vass Jennifer, dr. Nagy Hajnalka, 
Berner József, Lévai-Bagoly Ildikó, Zwack Izabella, Zwack Sándor
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Hölgyek és politológusok
november 16-án, pénteken este az érdeklôdôkkel teli házasságkötô terem-

ben tartott könyvbemutatót a Ferencvárosi Úrhölgyek Egyesülete. A té-
mát a tavasszal megjelent és azóta eladási rekordokat döntögetô – és nem mel-
lesleg sok vitát kiváltó – Kik támadják Magyarországot és miért? címû kötet 
adta. A három szerzô közül ketten – Zárug Péter Farkas és Tóth Gy. László 
– jöttek el, hogy nézôpontjukat bemutassák. A két elôadást követôen a poli-
tológusok a közönség – politikai aktualitásokkal is foglalkozó – kérdéseire 
válaszoltak.  Grozdits

Helytörténeti vetélkedô – fiatalokkal és idôsekkel
A Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület megalakulása, 2005 óta nagy figyelmet fordít a helytörténeti ismeretek népszerûsítésére. 
Évek óta szerveznek az egész tanévet átfogó – tanórán kívüli – vetélkedôket a ferencvárosi diákoknak.

november 29-én ettôl az immár tradicionálisnak tekinthetô 
gyakorlattól függetlenül a Ferencvárosi Önkormányzat fel-

kérésére „A teljesség felé” idôsügyi koncepció keretében hirdet-
tek vetélkedôt a 220 éves Ferencváros megünneplésére a József 
Attila-lakótelepi Közösségi Házban.

Formanek Gyula alpolgármester köszöntötte a verseny-
re nevezett tizenhét csapatot, a felkészülést segítô tanárokat és 
könyvtárosokat, a szervezô-rendezô Helytörténeti Egyesület el-
nökét, Lukács Emíliát, szakmai alelnökét, Gönczi Ambrust, aki a 
Helytörténeti Gyûjtemény vezetôje, és nem utolsósorban a szur-
koló közönséget. reményét fejezte ki, hogy az idén megkez-
dett programsorozat, amely többek között a generációk közötti 
együttmûködést hivatott segíteni, jövôre is folytatódik, és hogy a 
mostani vetélkedô – ahol fiatalokból és idôsekbôl álló „vegyes” 
csoportok mérik össze tudásukat – hagyományteremtô lesz.

rendkívül érdekes, változatos feladatokat állítottak össze a 
szervezôk erre az alkalomra; a képfelismeréstôl a totón át egé-
szen a puzzle-kirakóig. sokat számított a gyorsaság is: ugyan-
azért a feladatért dupla pontszámot lehetett kapni, ha valaki egy 
információ alapján vagy egyetlen képrészlet segítségével talál-
ta meg a helyes megoldást. Még a szünetben sem csendesült 
a zsivaj, amikor az önkormányzat által biztosított uzsonnából, 
üdítôbôl és süteményekbôl merítették a csapatok a további fel-
adatokhoz az energiát.

Bármennyire is a részvétel és az új ismeretek megszerzése a 
hasonló rendezvények célja, természetesen mindenki úgy indult 
neki, hogy nyerni szeretne! szoros versenyben, nagy „küzde-
lemben” végül az alábbi eredmények születtek:

Holtversenyben 2 elsô (82 ponttal az elérhetô 100 pontból), 
2 második (80 ponttal) helyezett lett, és csak egy ponttal maradt 
el mögöttük a harmadik helyen végzett csapat.
I. helyezés: Hende Józsefné, Sallai Józsefné; gyerekek: Szabó 

Péter, Márton Anna, Tomik Angelika, Fûtô Zsófia
I. helyezés: Végh Sándor Bálint, Rezlaicsekné Zsengellér Györ-

gyi; gyerekek: Polányi Tekla, Csendes Gábor, Váradi Fanni, 
Kertész Lili

II. helyezés: Galambos Imréné, Sebôk Tiborné; gyerekek: Ilyés 
Noémi, Ponauer Anna, Csizmár Petra, Gál Lea

II. helyezés: Jurkovics István, Mikola Istvánné, Kertész Olga, 
Máté Dávid, Tóth Réka, Fundelius Anna

III. helyezés: Sándor Gabriella; gyerekek: Bakonyi Zsolt, Sutka 
Gergely, Sértz Bence, Somlyai Kármen

A nyertesek jutalma könyv, versillusztrációs naptár volt, és min-
den résztvevô kapott oklevelet és „helytörténeti csokit”. k.k.

Idôsek adventje  
Ferencvárosban
„A teljesség felé” idôsügyi koncepció keretében az adventi idôszakban a következô rendezvénysorozatra várjuk a 
ferencvárosi lakosokat. A helyszínek könnyebb megközelítése érdekében a jeggyel rendelkezôk részére ingyenes buszjáratot 
biztosít önkormányzatunk.

A Paletta festôszakkör kiállításának 
ünnepélyes megnyitója
Idôpont: 2012. december 11., 14.00 
Helyszín: Ferencvárosi Mûvelôdési 
Központ (1096 Budapest, Haller u. 27.)

„Egy régvolt karácsony” – a Turay 
Ida Színház verses-zenés karácsonyi 
elôadása
Idôpont: 2012. december 14., 14.00
Helyszín: FMK (Bp. IX., Haller u. 27.)
Buszjárat: 13.00–13.45 óra között 
folyamatosan, megállók: Friss u. 5. 

(Gondozóház), Ifjúmunkás 1. (Koszto-
lányi Dezsô Általános Iskola). vissza-
szállítás igény szerint.

A Magyar Rádió Zenekarának  
vonósnégyese – J. Haydn,  
W. A. Mozart, L. van Beethoven  
mûveibôl
Idôpont: 2012. december 20., 16.00
Helyszín: concerto Budapest Zeneház 
(Bp. IX., Páva u. 10–12.)
Buszjárat: 15.00–15.45 óra között 
folyamatosan, megállók: Friss u. 5. 

(Gondozóház), Ifjúmunkás 1. (Koszto-
lányi Dezsô Általános Iskola). vissza-
szállítás igény szerint.

A rendezvények ingyenesek, a várható 
nagy érdeklôdés miatt azonban elôze-
tes jegyigénylés szükséges telefonon 
(216-1300, 476-3411) vagy személye-
sen az FMK-ban (kivéve: kiállításmeg-
nyitó).

A 60 év feletti ferencvárosi lakosok a 
jegyigénylésnél elônyt élveznek.

Advent fényei

Tízéves a Borostyán Idôsek Klubja
november 14-én, ünnepi keretek között, tortával, sok-sok verssel és köszöntôvel emlékeztek meg a klubtagok a Borostyán 

Idôsek Klubjának 10. születésnapjáról, arról a napról, amikor a ráday utcából ide, a Knézich utca 17.-be költözött át a 
klub. Itt folytatták, bôvítették a korábban már megkezdett tevékenységét. A Borostyán nevet csak három évvel ezelôtt vették fel: 
szavazással választottak a számtalan felmerült jó ötlet közül. A klub mindennap 8 és délután 4 között tart nyitva, havonta egy-
szer pedig meghosszabbított nyitva tartással klubnapot rendeznek, ilyenkor csaknem mindig telt ház van, 50-60 résztvevôvel.

kômíves

A tél tényleges kezdete és a hideg sem szegheti kedvét azok-
nak, akik lélekben már a karácsony szent ünnepére készülnek. 
December 2-án a Bakáts téren (1. kép) és a József Attila-lakó-
telepi nagyjátszótéren (2. kép) is meggyújtották az elsô adventi 
gyertyát.
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Biztonságunk érdekében – segélyhívó
Ferencváros önkormányzata minden alkalmat és a legmoder-

nebb technikai eszközöket igyekszik igénybe venni ahhoz, 
hogy javítsa a közbiztonságot, és ezzel párhuzamosan növelje a 
ferencvárosiak szubjektív biztonságérzetét is. Dr. Farkas Csa-
bát, az önkormányzat közbiztonsági referensét egy új segély-
hívó berendezésrôl kérdeztük, amelyhez kedvezményesen jut-
hatnak hozzá az érintettek, akik az önkormányzatnál igénylik.

– Korábban is volt valami hasonló távkapcsolati rendszer…
– A régebb óta mûködô projekt arról szól, hogy egészség-

ügyi szempontból rászorultak részére olyan segélyhívó szolgál-
tatást biztosítunk, amelyet ha aktiválnak – mondjuk, a fürdô-
szobában elesik egy idôs ember –, akkor a diszpécserszolgálat 
a helyszínre tud küldeni orvost, mentôt vagy a diszpécserszol-
gálat munkatársát. Ez az eszköz közvetlen hangösszeköttetést 
és így kommunikációs lehetôséget teremt a sérült számára. Az 
elmúlt években komoly eredményekkel, sikeresen mûködött ez 
a rendszer. Ennek alapján gondoltunk arra, hogy ilyen szolgálta-
tást lehetne nyújtani azok számára, akik – sokrétû okok miatt – a 
bûnelkövetôk potenciális áldozatai.

– Mondana konkrét példát?
– Például idesorolhatók a gyógyszertárak. Emlékezhetünk 

arra, hogy nem is olyan régen volt egy gyógyszertárrablási so-
rozat Budapesten. Úgy emlékszem, hogy tíznél több gyógyszer-
tárat rabolt ki az elkövetô, mire a rendôrség el tudta kapni. Ha 
bármelyik patikában lett volna ilyen csendes segélyhívó beren-
dezés, amely akár karkötôként is hordható, akkor valószínûleg 
rövidebb lett volna a patikarabló útja.

– Maradva a példánál…
– Az eszköz azonnal kommunikációs csatornát létesít, és 

a diszpécserközpontban dolgozók hallják a vonal túlsó végén 
megvalósuló kommunikációt, így a konkrét helyzet ismeretében 
tudnak közvetve vagy közvetlenül beavatkozni.

– Közvetlenül?
– A készülék azért is nagyon jó, mert a kommunikáció nem 

feltétlenül egyoldalú. Több hasonló eset volt, de talán azt a pél-
dát érdemes megemlíteni, amikor egy idôs hölgyet a saját csa-
ládi házában akartak kirabolni, s mert ellenállt, elkezdték ütle-
gelni. A néni a csuklóján lévô segélyhívót aktiválta, a diszpécser 
pedig, hallva, hogy mennyire durva a helyzet, az eszköz lehetô-

ségeit kihasználva beleszólt a készülékbe, és közölte az elköve-
tôkkel, hogy a rendôrség már úton van. Ennek köszönhetôen a 
néni könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet, és a pénzét sem 
vették el, hanem haladéktalanul elmenekültek a helyszínrôl. Eb-
ben az esetben valószínûleg életet mentett az eszköz.

– Honnan vannak a konkrét pozitív példák egy most induló 
rendszerrôl?

– Az általunk megkeresett vállalkozás már több önkormány-
zattal együttmûködik vidéken és a fôvárosban is, például Heves 
megyében, a Hajdúságban vagy Kispesten. Így aztán vannak re-
ferenciáik, amibôl kitûnik, hogy a rendôrség több esetben kö-
szönhet eredményes elfogást is az eszköznek. Például volt olyan 
benzinkútrablás, amit folyamatában sikerült lezárni, s az elkö-
vetôket a tettük után azonnal elfogták.

– Úgy tûnik, ez szinte bárkinek jól jöhet.
– Minden potenciálisan erôszakos cselekménynek kitett hely 

alkalmas lehet arra, hogy ilyen védelmet igényeljen. 
– Kikbôl áll a célközönség?
– Ferencváros lakói számára tesszük elérhetôvé ezt a lehe-

tôséget. De természetesen a társasházakat és a kerületi vállal-
kozásokat is védeni kívánjuk, ezért az ô számukra is lehetôség 
van a szolgáltatóval történô megállapodás alapján, kedvezmé-
nyes áron védelmi eszközök felszerelésére, mint például riasztó 
vagy kamerás megfigyelés. Az önkormányzattal való együttmû-
ködési megállapodásnak köszönhetôen sem a segélyhívó beren-
dezésért, sem a riasztókészülékért nem kell külön fizetni, és a 
szolgáltatási díj is a piaci ár alatt marad. Nagyon bízunk abban, 
hogy az érintetteket olyan lehetôséghez juttatjuk, ami a kézzel-
fogható elônyökön túl növeli a szubjektív biztonságérzetet is.

– Mikor startol a rendszer, hová forduljanak az érdeklô-
dôk?

– A rendszer már mûködik, az igényléshez szükséges adat-
lapot megtalálhatják az önkormányzat honlapján, és felvilágo-
sítást kérhetnek a farkas.csaba@ferencvaros.hu e-mail címen 
vagy munkaidôben a 215-1077/202-es telefonszámon, a kitöl-
tött és aláírt adatlapot pedig elküldhetik elektronikusan a fenti 
címre, illetve leadhatják személyesen az önkormányzat ügyfél-
szolgálatain.

k.k.

Növények a lépcsôházban
Tavasszal nagy port kavart az új országos Tûzvédelmi 

szabályzat. A belügyminiszteri rendelet a korábbinál 
szigorúbb szabályokat léptetett életbe, és több társasházban 
elsô figyelmeztetés helyett azonnal bírságoltak. A szigor nem 
volt alaptalan, hiszen a tûzoltók tapasztalatai szerint, külö-
nösen a paneltüzeknél, számtalan emberéletet követelt vagy 
veszélyeztetett az, hogy a folyosókon hagyott különféle in-
góságok, bútorok, virágládák miatt a tûzoltók nem tudtak 
idejében eljutni a tûzfészekhez, és kimenteni az bennreked-
teket.

A felülvizsgálatot követôen némiképp módosították a 
rendeletet. A november 13-ával életbe lépett módosított sza-

bályzat engedélyezi a lakóépületek menekülési útvonalnak 
számító közlekedôin, a lépcsôházak pihenôin a virágcsere-
pek, -ládák elhelyezését, amennyiben a menekülési útvonalat 
nem szûkítik le 1,10 méternél keskenyebbre.

A panellakások folyosóit tagoló, utólag beépített rácsokra 
vonatkozó szabályok továbbra is érvényben vannak. A tûz-
védelmi szabályzat másik új elôírása a gépjármûvek tárolásá-
ra vonatkozik: tisztán gázüzemû és vegyes üzemû jármûvek 
nem helyezhetôk el mélygarázsokban, kivéve a cseppfolyós 
(propán-bután) üzemanyaggal mûködô jármûvet, amennyi-
ben azon feltüntették a jóváhagyási jelet.

k.

Új homlokzat a Mester utcában
A Budapest IX. kerület, Mester utca 

57. számú társasház utcai homlokza-
tának felújítását 2008 óta tervezte a lakó-
közösség, amelynek elôkészítése a 2012. 
évi megvalósításig tartott. 

Elsôsorban a folyamatos vakolat-
omlások, beázások, veszélyelhárítások 
késztettek bennünket a munkálatok mi-
nél elôbbi megkezdésére, majd a pénz-
ügyi forrás megteremtése volt a nem kis 

feladat. Levéltárból megkaptuk az ere-
deti homlokzati rajzot, amelyet vermes 
József mûépítész készített 1927 áprilisá-
ban. Emléktábláját az akkori házfelügye-
lô megôrizte, így fel tudjuk helyezni a 
megszépült homlokzatra. Igyekeztünk a 
meglévô gipszmintákat felújítani, és a hi-
ányzókat pótolni. A saját erô meglétével, 
valamint az oTP Lakástakarék terhére 
jelzálogmentesen felvett hitellel, külön 

befizetések nélkül sikerült megoldani a 
beruházást. Nagy segítség volt a IX. ke-
rületi önkormányzattól kapott 1 200 000 
forint vissza nem térítendô támogatás. 
A három hónapig tartó munkavégzés 
alatt a lakástulajdonosok példamutató 
magatartást tanúsítottak érdeklôdô meg-
értésükkel.

Dalmi Éva 
közös képviselô

Falbontás a Ferenc téren
A száz évvel ezelôtt épített Ferenc tér 12. számú ház a hangulatos tér keleti oldalát zárja a Bokréta utcai saroknál. A ház kö-
zössége idén tavasszal pályázott az önkormányzatnál, abban a reményben, hogy az elnyerhetô felújítási támogatás segítségével 
sikerül felújítani a hátsó tûzfalat. A elnyert összeg segítségével sikerült felújítani a tûzfalat, de ennél fontosabb dolog is történt: 
elbontották azt a száz éve omló-romló falat, amely lezárta az udvart, s a mohos fal helyére kovácsoltvas kerítés került. Kívülállók 
számára talán apróságnak tûnik, de az egész épület és a lakók hangulata is megváltozott.

– A fallal nem az volt a baj, hogy om-
ladozott, hanem hogy nem szellôzött az 
udvar, és állandóan áradt a dohos pince-
szag. olyan nedvesség volt itt, hogy az 
udvar betonját vastagon lepte a moha 
– meséli Hosszúfalussy Györgyné, aki 
az elsô emeleten lakik. – A földszinti la-
kóknál még szellôztetni sem nagyon le-
hetett mostanáig. Én már tíz éve szeret-
tem volna, hogy megoldjuk ezt a kérdést, 
de a korábbi közös képviselôknek hiába 
panaszkodtunk, amíg nem Juditka volt a 
közös képviselônk, addig nem történt ez 
ügyben semmi.

Saáryné Döme Judit házkezelô (Fe-
rencvárosi Bérleményüzemeltetô Kft.) 
elmondja, hogy a tûzfal felújítása, a fal 
elbontása és a kerítés beépítése nagyon 
rövid idô alatt megtörtént. sokkal több 
idô kellett az elôkészületekre, hiszen az 
igényes lakóközösség több gyûlést is tar-
tott, amíg eldôltek olyan kérdések is, mint 
az új kerítés mintázata. A munkálatok – 
hála a kivitelezô v-vill Kft.-nek – gyor-

san, tisztán lezajlottak, a lakóknak nem 
kellett a közös költségen felül anyagi ter-
het vállalniuk.

Míg beszélgetünk, újabb lelkes lakó 
érkezik:

– Én már ezelôtt húsz évvel is azt sze-
rettem volna, ha lebontják a falat – mond-
ja dr. Babó Tivadar, aki a negyedik emele-
ten lakik, s bár az elvégzett munkákkal és 
az eredménnyel is elégedett, azért vannak 
olyan távlati tervei, amelyek túlmutatnak 
a harmincöt lakásból és négy üzletbôl álló 
ház szabta kereteken. – Most már csak a 
szomszédos zárt parkot kellene értéke-
sebbé tenni, mert a házunk mellett álló 
bálványfák nem igazán értékesek, ha úgy 
tetszik, gyomok. ráadásul a kerítés alá 
mennek a gyökerek, és az udvart is be-
árnyékolják a lombok. Nekem van egy 
nemzetközileg ismert botanikus barátom, 
Debreczy Zsolt, akinek már kikértem a 
szakvéleményét, és ô azt mondta, hogy 
ide botanikai csodákat lehetne telepíteni. 
Itt, ebben a zárt kertben akár pálmafák is 

nôhetnének – meséli a jövôre vonatkozó 
elképzeléseit dr. Babó Tivadar, számvizs-
gáló bizottsági tag. Grozdits



10. oldal 11. oldalMozaik Önkormányzati hírek, mozaikFErENcvÁros 2012. december 10.

Tisztelt Ebtulajdonosok! Tisztelt Ebtartók!
2013. január 1-jétôl hatályos a kedvtelésbôl tartott állatok tartásáról és for-
galmazásáról szóló 41/2010. (III. 26.) kormányrendelet módosítása, amely 
elôírja, hogy a négy hónapnál idôsebb ebek csak elektronikus transzpon-
derrel (csippel) megjelölve tarthatók.

A jelenleg még egyedi azonosítóval nem rendelkezô állatok gazdáinak 
tehát még az idén el kell végeztetniük az állatorvosi beavatkozást. A csip 

meglétét január 1. napját követôen a jegyzôk és az állat-egészségügyi ha-
tóság munkatársai ellenôrzik. A négy hónaposnál idôsebb, transzponderrel 
nem jelölt ebrôl a jegyzôk és a magánállatorvosok kötelesek jelentést tenni a 
járási állat-egészségügyi hivatal felé. 

Kérem a tisztelt ebtulajdonosokat, ebtartókat, hogy határidôig végeztes-
sék el kutyájuk csipeltetését. Dr. Nagy Hajnalka jegyzô

A használt étolaj felhasználható!
A József Attila-lakótelepen, a Napsugár utcai élelmiszerbolt 
melletti szelektív hulladékgyûjtônél november 22-tôl a mû-
anyag palackba töltött használt étolajat is el lehet helyezni. 
Az erre a célra kifejlesztett szelektív hulladékgyûjtô tartályt 
dr. Bácskai János polgármester jelenlétében adták át.

Az ünnepélyes átadáson Gogolák Judit hulladékgazdálkodá-
si szakreferens, a konténert kihelyezô ATEv Zrt. munka-

társa elmondta, hogy cégük egy évvel ezelôtt kezdett foglalkoz-
ni a használt sütôzsiradék lakossági begyûjtésével, s az eddigi 
tapasztalatok alapján komoly igény mutatkozik az ilyen típusú 
környezettudatos szolgáltatás iránt. Az emberek jelentôs része 
mára már tisztában van azzal, hogy a szennyvízcsatornákba jutó 
használt étolaj kártékony, míg a szelektív gyûjtés során begyûj-
tött sütôzsiradék az újrahasznosítható anyagok közé tartozik.

– remélhetôleg nagy sikere lesz a kezdeményezésnek – fûz-
te tovább a gondolatot dr. Bácskai János –, amit azért karoltunk 
fel, mert a veszélyeshulladék-gyûjtô akcióink során az egyik 
leggyakrabban és legnagyobb mennyiségben elôforduló anyag 
a használt étolaj. Azt tapasztaltuk, hogy az emberek, ha van más 
lehetôsség, akkor nem öntik a lefolyóba. A jövô évben már ha-

vonta lesz veszélyeshulladék-gyûjtés, de ismerve a háztartások 
étolajfogyasztását, jó megoldásnak tûnik, hogy nem kell otthon 
tárolni az olajat.

A konténer mûködésének kezdeteként dr. Bácskai János he-
lyezte az elsô flakon „zaccos”, megbarnult étolajat a bedobónyí-
lásba, az üzemeltetô kérésének megfelelôen jól záródó, lezárt 
palackban. Grozdits

AIDS elleni küzdelem
A WHo tizennégy évvel ezelôtt döntött arról, hogy de-

cember 1. legyen az AIDs elleni küzdelem világnapja, 
aminek célja felvilágosítással mozgósítani az embereket a 
HIv elleni küzdelemben. Ennek a törekvésnek fontosságát 
felismerve kerül megrendezésre évrôl évre Ferencvárosban 
is az AIDs-ellenes program.

Az idei rendezvényre november 29-én került sor, a szín-
házteremben dr. Formanek Gyula alpolgármester nyitotta 
meg programokban gazdag napot, köszöntötte a javarészt 
középiskolásokból álló közönséget, s annak a reménynek 
adott hangot, hogy az ilyen alkalmakkor szerezhetô isme-
retek tényleges védelmet jelenthetnek.

A nyitóelôadást dr. Szlávik János, az Egyesített szent 
István és szent László Kórház fôorvosa tartotta, aki nem-
csak a témának avatott ismerôje, hanem arra is képes, hogy 
szokatlanul szókimondó és szimpatikusan ôszinte elôadás-
sal lekösse a leginkább érintett korosztály figyelmét. Az elô-
adás nemcsak a halálos kórt és annak okait mutatta be, de 
szólt a megelôzés lehetôségeirôl, a védekezés fontosságá-
ról és az immunhiányos betegség kapcsán keringô tévkép-
zetekrôl is. Természetesen nemcsak elôadásokkal várták a 
résztvevôket a program szervezôi, az aulában a civilszerve-
zetek asztalainál lehetôség volt beszélgetésre, játékra, tesz-
tek kitöltésére is, az emeleten pedig anonim AIDs-szûrés 
folyt. A rendezvényre interaktív vetélkedôvel készülô Kék 
Pont Alapítványról érdemes megjegyezni, hogy a napokban 
nyertek el egy ötmillió forintos támogatást tûcsereprogram-
jukhoz. Ennek köszönhetôen az alapítvány – a különösen 
nagy kockázatú intravénás drogfogyasztói közösségben – 
erôsítheti az ártalomcsökkentô tûcsereprogram szolgáltatá-
sait, amelynek elsôdleges feladata a HIv- és hepatitisfertô-
zések kialakulásának és terjedésének megelôzése.

Délután szakmai elôadás-sorozattal várták a Ferencvá-
rosban dolgozó szakembereket, a napot pedig jótékonysági 
gálamûsor zárta. G.K.

Kiállítás az egykori rajztanár festményeibôl
Huszonegy évig tanított Szentgyörgyi Lászlóné Endrédi Ilona a Mester utcai – idôközben már a Molnár Ferenc nevét viselô 
– általános iskolában magyart, oroszt és rajzot. A nyugdíjazását megelôzô években már csak rajzot és mûvészeti ismereteket ok-
tatott, hiszen addigra ô volt az egyetlen rajztanár az iskolában. Az 1970-es évek elején jelentek meg elôször alkotásai különbözô 
kiállításokon, tárlatokon, s amióta felhagyott a tanítással, egyre több idejét szenteli a festésnek.

volt Mester utcai kollégái közül a mai 
napig többen figyelemmel kísérik 

mûvészi próbálkozásait, és személyesen 
is tartják vele a kapcsolatot. Ôk javasol-
ták Török Alfréd igazgatónak, hogy ren-
dezzenek kiállítást Endrédi Ilona festmé-
nyeibôl.

November 16-án nyílt meg az iskola 
aulájában az a tárlat, amely a pedagó-
gus-festô elmúlt évtizedekben készült 
alkotásait mutatja be. Az iskolaigazgató 
elôdei elismerô véleményét idézte fel 
megnyitó köszöntôjében, hiszen maga 
személyesen nem dolgozott együtt Ilo-
nával. 

A folyosókon kiállított közel harminc, 
különbözô technikával készült festmény 
legtöbbje tájkép. Errôl így vall Endrei 
Ilona:

– A természet, a táj szeretetét a szü-
lôi házban tanultam meg. A táj nyugal-

mat, szépséget áraszt, és kimeríthetetlen 
festôi téma rejlik benne. Festôi tudásomat 
a Fôvárosi Pedagógiai Intézet alkotótábo-
raiban és tanfolyamain tökéletesítettem. 
Fejlôdésemhez sok segítséget kaptam 
Bakonyi Mihály, szkotniczky Péter és si-
pos Endre festômûvészektôl. A tanultakat 
igyekeztem továbbadni tanítványaimnak, 
s megvallom, büszke vagyok, hogy közü-
lük sokan sikeresen szerepeltek a külön-
bözô kerületi és fôvárosi rajzversenyeken, 
képzômûvészeti vetélkedôkön. szeren-
csére az unokáim is fogékonyak a mûvé-
szetek iránt, és úgy látom, különösen az 
egyikük egész tehetséges is. (kk)

Pályázati felhívás
A BRFK Fôvárosi Balesetmegelôzési Bizottság  

a gyermekek közlekedésbiztonságának javítása érdekében gyermekrajzpályázatot hirdet  

Budapest közlekedésbiztonsága gyermekszemmel  
címmel, három kategóriában: óvodások (3–6 éves), valamint az alsó tagozatos (7–10 éves)  

és a felsô tagozatos (11–15 éves) általános iskolai tanulók részére.

A rajzpályázat célja, hogy a gyermekek a közlekedési szabályokat ismerô, tudatos és a szabályokat betartó közlekedôkké 
váljanak. A rajzpályázatra beküldött rajzok fôként szabályos és biztonságos közlekedési szituációkat ábrázoljanak.

A rajzok mérete A/4-es és A/3-as lehet. Technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, linó, tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz. 
A pályázati rajzok hátoldalán szerepeljenek az alkotó adatai: név, életkor, lakcím, iskola neve, címe, telefonszáma.

A pályázati rajzokat a következô címre kell megküldeni:  
BrFK Fôvárosi Balesetmegelôzési Bizottság, 1149 Budapest, Hungária krt. 149. Postacím: 1581 Budapest Pf.: 27.

Beküldési határidô: 2012. december 30.
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A sport igenis mindenkié!
Nem mindennapi sportesemény helyszíne volt a Mester utcai József Attila Általános Iskola. Több kerületi oktatási intézmény 
speciális nevelési igényû, valamint tanulási és magatartási zavarokkal küszködô gyerekeibôl szervezôdött csapatok játszottak 
egymással – ez már a harmadik ilyen verseny volt a Ferencvárosban.

egy pályázat révén valósult meg két 
évvel ezelôtt a problémás gyerekek 

számára megrendezett ferencvárosi sport-
nap. Az elsô két alkalommal három isko-
la vett részt a versenyeken, amelyeknek a 
Telepy utcai intézmény adott otthont. Az 
idén már öt kerületi iskola, a József Atti-
la, a Molnár Ferenc, a Telepy utcai, a Gát 
utcai és a Bakáts téri csapatai mérték ösz-
sze tudásukat a különféle játékokban. 

– Az átlagostól eltérô viselkedésû, 
mozgásukban gyakran rendezetlen fiata-
lok kevés olyan sportversenyen küzdhet-
nek egymással, amelyen nincsenek hát-

rányban a többiekkel szemben – mondta 
Radnai Eszter, a József Attila-iskola pe-
dagógusa, az idei sportnap fôszervezôje. 
– A vegyes csapatokat az elsôsöktôl az 
ötödikesekig öt évfolyam diákjai alkot-
ták, akik sportversenyeken tették próbá-
ra ügyességüket. A hagyományos sportos 
játékok mellett igyekeztünk más jellegû 
feladatokat is adni nekik. 

A gyerekek szemlátomást nagyon él-
vezték a különbözô versenyszámokat. 
Bár mindig volt egy nyertes csapat, ezen 
a sportnapon nem elsôsorban a gyôze-
lem számított, hanem a feladatok közös 

megoldása. A végén a szervezôk meg-
vendégelték a résztvevôket, a helyezettek 
érmeket, emléklapokat vehettek át, és va-
lamennyi csapat kapott sportszereket tar-
talmazó ajándékcsomagot.

– A többi iskolával úgy beszéltük meg, 
hogy kétévente változik a helyszín, így 
jövôre is mi rendezzük meg ezt a vetélke-
dôt – magyarázta radnai Eszter. – Látva 
a gyerekek lelkesedését, ismét megbizo-
nyosodhattunk arról, hogy van értelme az 
átlagostól eltérô diákoknak is megadni a 
közös játék, a versenyzés lehetôségét. 

M.S. A Fradi-szív diadala az évzárón
A Debrecen elleni jó játék után hasonló folytatásban reménykedtek a szurkolók Ferencváros labdarúgóinak kaposvári vendé-
geskedése elôtt. Ám Somogyban kevés helyezete volt a Fradinak, és 1-0-ra kikapott. Kecskeméten a hazaiak már két góllal vezet-
tek, mégis sikerült egyenlíteni, ráadásul emberhátrányban. Az év utolsó bajnokiján is süllyedni látszott a hajó, de az Üllôi úton 
0-2-rôl fordítva nyertek a zöld-fehérek a Péccsel szemben. 

Kaposvárott a hazaiak alaposan felkészültek a Fradiból, és 
így komoly lehetôséget nem is tudott kialakítani Ricar-

do Moniz együttese. Ezúttal nem nyújtotta a csapat az utóbbi 
meccseken látott tetszetôs, az ellenfelet nyomás alatt tartó já-
tékát. A második félidôben is csak kisebb helyzetekig jutott az 
FTc, míg a szakadó esôben a hazaiak kihasználták a védelem 
figyelmetlenségét, és a 72. percben megszerezték a vezetést. 
Igyekeztek Bödéék, de semmi sem sikerült nekik, ráadásul a 
hosszabbításban egy tizenegyesgyanús kezezésnél néma ma-
radt a bíró sípja. Így harmincöt év után sem nyert a Ferencváros 
a somogyi megyeszékhelyen, és 21 ponttal a 7. helyen zárta az 
ôszi idényt.

A tavaszi szezon nyitó mérkôzésén, Kecskeméten novem-
ber végén szokatlanul kellemes idôben csaptak össze a felek. 
A nyáron a KTE-tôl érkezett Alempijević helyzetét – a labda 
egy hazai játékos kezérôl pattant szögletre – nem követték 
újabbak, és a 28. percben a késlekedô védôk mellett egy nem 
túl erôs lövés utat talált Jova kapujába. Kapusunknak akadt 
dolga a szünetig, és neki is köszönhette a Fradi, hogy nem nôtt 
a hátránya.

A fordulás után nem sokkal azonban egy közeli bombával 
már igen, és felsejlett az újabb vereség képe. Böde Dániel vi-
szont ismét a legjobbkor szerzett gólt, a 63. percben szépített. 
röviddel ezt követôen Muhamed Bešić megkapta második sárga 
lapját, így tíz emberrel folytatta a Fradi. A 80. percben még-
is sikerült az egyenlítés, Bönig beadását Julian Jenner vágta a 
hálóba. A végén még mindkét oldalon volt egy-egy piros lap 
(a zöldeknél Alempijević kapta), de az eredmény nem változott.

Az esztendô utolsó bajnokiján a Pécs látogatott az Üllôi 
útra. A meccs sokáig az ôszi forgatókönyv szerint zajlott: nagy 
Fradi-fölény és kimaradt helyzetek, vendéggólok a kósza ellen-
akciókból. A 48. percben 0-2 állt a táblán, majd két újabb óriási 
hazai lehetôség múlt el eredmény nélkül. A nagy akarás a 71. 
percben érett góllá, Böde fejelte a kapuba Bönig beadását, majd 
hat minutummal késôbb Perić egyenlített. A megalkuvást nem 
ismerô játék tûzbe hozta a közönséget – 5500-an áztak bôrig 
az esôben –, és a 94. percben Jenner szögletét Böde csúsztatta 
amolyan szokolai-módon a rövid sarokba. A 3-2-es gyôzelem-
mel a Fradi a 6. helyen telel, hárompontnyira a dobogótól.

M.S.

BL-középdöntôs a Ferencváros
Folytatta menetelését a nôi kézilabda Bajnokok Ligájában a Ferencváros. Elek Gábor együttese elôbb idegenben nyert a svéd 
Sävehof, majd otthon az orosz Dinamo Volgográd ellen – mindkétszer többgólos hátrányból fordítottak a lányok. A zöld-fehérek 
ezzel 2004 után ismét bejutottak a BL-ben a legjobb nyolc közé.

A délnyugat-svédországi Partille városában a sérült Zácsik 
Szandra nélkül kezdett a Fradi, és néhány perc után el-

húztak a hazaiak. Bár az FTc rendre felzárkózott, többször is 
három góllal vezetett a sävehof. A zöld-fehérek a jól célzó Szu-
csánszki Zitának, valamint a többször is remekül védô Pastro-
vics Melindának köszönhették, hogy szoros maradt az állás a 
szünetig (13-15).

A térfélcserét követôen egy gyors fordítás után hasonló volt 
a forgatókönyv, azaz újra a svédek vezettek, a Ferencváros pe-
dig küzdött az egyenlítésért. Az 50. perc tájékán ismét a ma-
gyar együttes állt jobban, és már nem engedte ki a kezébôl a 
mérkôzést. A Fradi a 12 gólos szucsánszki és a 8 találatig jutó 
Tomori Zsuzsanna vezérletével 34-32-re megnyerte az össze-
csapást.

Az utolsó hazai csoportmérkôzésen nem játszhatott a váll-
mûtéten átesett Zácsik és a sérült Nerea Pena sem. Azzal min-
denki tisztában volt, hogy a Dinamo volgográd még egyszer 
nem játszik olyan alárendelt szerepet, mint az elsô fordulóban. 
Ám arra senki sem számított, hogy az oroszok az elsô félidô 
vége felé hat góllal vezetnek majd Dabason. A Fradi a 14. perc-
ben érte utol riválisát (8-8), ekkor azonban ismét meglódultak 
a vendégek, és a sokat bakizó zöld-fehérek mellett 16-10-es 

elônyre tettek szert. A hajrá aztán a mieinké volt, így 14-17-es 
állással vonultak pihenôre a csapatok.

A második félidô elején négyre nôtt a különbség, majd a 
42. percben újra egyenlített a Ferencváros, és a meccsen elô-
ször a vezetést is megszerezte. A volgográd azonban nem adta 
meg magát, és az 54. minutumban megint az orosz gárda neve 
mellett volt nagyobb szám. Az utolsó öt percben aztán újra na-
gyot dobbant a Fradi-szív, és végül 30-28-ra gyôzött Elek Gábor 
együttese – szucsánszki és Tomori egyaránt kilenc góllal vette 
ki részét az újabb diadalból. 

Utolsó csoportmérkôzését Norvégiában, a Larvik ellen vív-
ta a Ferencváros, Zácsik és az elsô percben megsérült beállós, 
Cifra Anita nélkül. A hazaiak végig vezettek, a félidôben három 
góllal, majd a szünet után 17-17-re egyenlítettek a zöld-fehé-
rek. Ezután ismét elhúztak a hazaiak, a játékvezetôk sem ked-
veztek az egyre jobban elfáradó Fradinak, így végül a Larvik 
30-23-ra nyert. 

A második helyen a középdöntôbe jutott FTc a B csoport-
ban az orosz Zvezda Zvenyigorod a román oltchim vâlcea és 
a szlovén Krim Mercator Ljubljana együttesével csap össze a 
négy közé jutásért, február elejétôl március közepéig. Az elsô 
két helyezett jut be az elôdöntôbe. M.S. 

Téli séták, túrák mindenkinek
A Ferencvárosi Természetbarát Egyesület ajánlata

Lapzártánk idején még szépségesen tavaszias a november, s 
csak a meteorológusok fenyegetôznek a hideggel és a tél-

lel. Lehet, hogy igazuk van! Eddig nem nagyon volt példa arra, 
hogy érdeklôdés hiányában elmaradjon egy évszak. szerencsére 
a Ferencvárosi Természetbarát Egyesület decemberben is gon-
doskodik arról, hogy – hideg ide vagy oda – ne szoruljunk a 
négy fal közé.

December 8-án például Mikulás-túra lesz, választható táv-
val: három, hat vagy tíz kilométeren! Kinek mennyit enged a 
kedve! Találkozás 9 órakor a szentlélek téren, a 137-es busz 
végállomásánál, aztán irány a triász mészkôbôl álló csúcs-hegy, 
ahonnan a rövid táv kedvelôi visszafordulhatnak, míg a többiek 
tovább gyalogolhatnak a Téglagyárig vagy akár solymárig.

A december 12-re tervezett somogyi-dombságban tett sé-
tának még nincs indulási idôpontja. Az viszont már bizonyos, 
hogy a Balatonföldvár–viadukt–Kereki–Andocs-útvonalon 
fognak haladni, akik Kis Ádám túravezetôvel nekivágnak a 
mindössze három kilométeres távnak. A túra költségvonzatát az 
utazás és az étkezés adja.

15-én – úgy látszik, a túrázók kedvelik a túraszervezésnek 
ezt a módját – újabb kívánságtúrára kerül sor. Aki befolyásolni 
szeretné az útvonalat vagy a végcélt, annak még van alkalma 
csatlakozni a természetbarátokhoz.

A december 22-re tervezett „Túléltük a világvégét” elneve-
zésû túra útvonala, célja és programja nem a potenciális világ-
vége miatt bizonytalan…

Aki pedig nemcsak a világvégét, de a karácsonyi bejg-
liomlást is túlélte, azt „madár- és mókusetetô vitamintúrára” 
várják 28-án, negyed tízkor az Újpest-városkapunál található 
volán-pénztár elôtt. A séta célja a Dunabogdány–Duna-part–
Öregszôlô-távon didergô állatok ellátása. A szervezôk tervei 
szerint az ellátmány: dió, mogyoró, naspolya, csicsóka, rabló-
hús, forralt bor. A lista végén szereplô tételek gyaníthatóan nem 
a cinegék hangulatát hivatottak javítani.

„Jól jár, ha velünk jár!” 
Hívja, és várja a FErENcvÁrosI TErMÉsZETBArÁT 

EGYEsÜLET! Tel.: 06-70 212-1288, vagy nézzen utána: www.
ftesetatura.hu
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Apróhirdetések
IX. ker., Ferenc krt. 25. sz. alatti 
antikvitásomba felvásárolnék 
régi bútorokat, festményeket, 
porcelánokat, bronzszobrokat, 
fali- és állóórákat, eozin-Zsolna-
yt, tört aranyat, ezüsttárgyakat 
kiemelt áron. Tel.: 06-20 505-
0505

Bôrgyógyászati-kozmetológiai 
magánrendelés a IX. kerület, 
Ferenc tér 1.-ben (bejárat a  
Tompa utca felôl).  
Dr. Kalán Júlia fôorvos. 
Bejelentkezés: 06-20 543-3948

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

Diplomatalakás berendezéséhez 
Batthyány-, Perlott-, Gulácsy-, 
Aba-Novák-festményt vásárolnánk.  
Tel.: 06-30 949-2900 

Egri, belvárosi, másfél szobás,  
45 m2-es lakásomat budapestire 
cserélem. Tel.: 06-20 527-9569.

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 korrepetálást vállalok általá-
nos iskolásoknak. Házhoz megyek. 
varga Aranka, tel.: 06-20 463-8398

Nem ért a számítógéphez?  
Gondot okoz egy e-mail elküldése? 
Jobban kiismerné magát a  
világhálón? Alapok könnyedén, 
saját tempóban, személyre szabott 
tanfolyamon a IX. kerületben.  
Tel.: 06-20 333-3163

Társasházak közös képviselete. 
Tartozások behajtását kiemelten 
kezeljük. Generál-F Kft.  
Tel./fax: 216-8802
E-mail: iroda@general-f.hu; 
web: www.general-f.hu

TÉLI AJÁNLATAINK!

                                    KÉT ÚJ AKCIÓ!

• Ha szórólapját felmutatja 5% engedményt adunk 
szemüvegének árából, állandó engedményeinken túl!

              2012.dec.10. és dec.21. között

• Ajándék egy pár egyfókuszú szemüveglencse multifokális 
szemüveg vásárlásakor :  2013.jan.14. és jan.31. között

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Állandó akcióink: 2012.dec.01. és 2013.jan.31. között 

• Ingyenes látásvizsgálat (Ha szemüvegét mi készítjük.) Csak a 
HALLER utcai üzletünkben!

• 40% engedmény minden márkázott műanyag szemüveglencse 
árából, a progresszív és a fényre sötétedő /Transitions / 
lencséket is beleértve!

• 50% engedmény az akciós szemüvegkeretek árából

Fizetési lehetőségek: készpénz, bankkártya, egészségpénztári kártya

   www.halleroptika.hu

HALLER OPTIKA
IX. Haller u. 23-25 
Nyitva: H-P: 10-18h

Tel: 06-1-877-60-63

HALLER OPTIKA II.
IX: Mester u. 45. IV. em. 
Nyitva: H-Cs: 8-18h  P: 8-13h

Tel.: 06-20-537-3262

BÖRZSÖNY OPTIKA

IX.Börzsöny u. 19.

 Nyitva: K:9-11 h Cs: 9-11 h

és 15- 18 h P: 9- 11 h

Tel.: 06-20-537-45-47

Elfeledett ferencvárosi naplók?
A napló a közhiedelemmel ellentétben elsôsorban nem különféle titkok 
lelôhelye, hanem a történész szemszögébôl nézve egy rendkívül gazdag 
kútfô, forrásanyag a múlt megismerésére. Segítségükkel az vizsgál-
ható, hogy a huszadik század kisembere miként élte meg a napló ál-
tal felölelt korszakot. Mit látott, mit gondolt, hogyan élte túl az egyes 
nagy történelmi eseményeket. A naplók arra adnak lehetôséget, hogy a 
„nem híres emberek” is bekerüljenek a történészek látókörébe, és sa-
ját hangjukon szólaljanak meg. Összegyûjtésük és megôrzésük nélkül 
azonban a naplók jórészt megsemmisülnek, mivel az utódok sokszor 
nem látnak azokban többet felesleges papírfüzeteknél, lomnál. Ezért is 
rendkívül fontos a megmentésük és a feldolgozásuk. Hiszen nemcsak 
Ferencváros, hanem az egész ország múltjának jobb megismeréséhez 
is hozzájárulnak!

Felhívás!
Kéziratos naplókat keresek a tudományos kutatásomhoz, amelynek 
célja, hogy a huszadik századot, különösen annak elsô felét egy új pers-
pektívából mutassa be.

Amennyiben kéziratos naplóról tudomásuk van, vagy saját tulaj-
donukban van a napló, kérem, hogy segítsék kutatásomat, és értesít-
senek a következô elérhetôségek valamelyikén: a 06-30 824-5214-es 
telefonszámon vagy a kunt.gergely@gmail.com e-mail címen. 

Segítségüket ezúton is köszönöm.
Kunt Gergely történész, egyetemi tanársegéd

Mit kell tudni a szén-monoxidról?
A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb háztartási baleset, 
amelyet legtöbbször a nem megfelelô mûszaki állapotú vagy a helytelenül 
használt tüzelôberendezés, kémény, kályha, kandalló, gázsütô, gázszárí-
tó, gázkazán, gáz-vízmelegítô vagy vegyes tüzelésû kazán okoz. A szén-
vegyületek tökéletlen égése során képzôdô színtelen, szagtalan 
gáz valamely rendellenesség miatt a lakótérbe kerül, és megmérgezi az 
ott tartózkodókat. A szén-monoxid rendkívül agresszív, mérges gáz. Be-
lélegezve a tüdôn át a vérbe kerül, ahol kétszázötvenszer intenzívebben 
kötôdik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén, vagyis megakadályozza 
az oxigénfelvételt.

A tragédiák és balesetek azonban odafigyeléssel, öngondoskodással 
megelôzhetôek! 

A Fôvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy gázüzemû vagy vegyes tüzelésû fûtési technikák esetén foko-
zott figyelmet kell fordítani arra, hogy az új típusú nyílászárók megfelelô 

szellôzônyílással legyenek ellátva. Fontos, hogy a szellôzônyílásokat 
szakember szerelje be. Régebbi típusú nyílászárók esetén felülvizsgála-
tot, ellenôrzést érdemes végeztetni. Ez különösen fontos azoknál az in-
gatlanoknál, ahol konyhai elszívóberendezés mûködik. Ugyanis a konyhai 
elszívó képes a kéménybôl az égésterméket „visszaszívni” a lakótérbe. 
Ha azonban szabadok a szellôzônyílások, ez a depresszió nem következ-
het be.

Legfontosabb tanácsok:
– rendszeresen ellenôriztesse a kéményeket, a kazánokat, kály-

hákat, ezeket szakemberrel szereltesse be, vizsgáltassa felül;
– szerezzen be szén-monoxid-érzékelô jelzôkészüléket, amely a 

mérgezés veszélyére figyelmezteti Önt; 
– ügyeljen arra, hogy a szellôzônyílások mindig szabadon marad-

janak!

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

Tisztelt Ferencvárosi  
Polgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy dr. Méhész Magdolna, dr. Takács 

István, dr. Szepesi András felnôttháziorvosok 2012. decem-
ber 4. napjától 16.00 órától fogadják betegeiket a Lónyay utca 
19. szám alatti rendelôben, változatlan rendelési idôben.

A felújítás miatti esetleges kellemetlenségért megértésüket 
és együttmûködésüket köszönjük.

2012. december 1. napjától a felnôtt-háziorvosi szol-
gálat körében a IX., Drégely utca 19. rendelô 

háziorvosainak (dr. Tordy Béla, dr. Sárkány Endre, dr. Molnár 
Márta, dr. Ferenczi Judit, dr. Zegnál Mária, dr. Környei Zsu-
zsanna, dr. Kotányi Péter, dr. Morsányi Klára, dr. Jelinek Ben-
jamin Gábor) a megjelölt péntek délutáni rendelési idôpontjai 
15.00–18.00 órára módosulnak. A további rendelési idôpontok 
változatlanok!




