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December 7-én, a hagyományok-
nak megfelelôen került sor Zombory 
Miklós önkormányzati képviselô 
kellemes meglepetésekben gazdag 
és informatív fogadónapjára.

Ferencváros fennállásának kétszáz-
húsz évére nemcsak kitûnô helytör-
téneti kiállítás emlékeztet, de meg-
jelent egy szép kiállítású és gazdag 
képanyagú, kétnyelvû kötet is.

Jelenleg Európában a DélUtán 
az egyetlen ingyenesen hív-
ható, anonim telefonos lelki-
segély-szolgálat, amelynek 
célcsoportja az idôs korosztály.

Kellemes Karácsonyi ünnepeKet  
és boldog új évet Kíván  

Ferencváros ÖnKormányzata!
Gyertyagyújtás a József Attila-lakótelepenSzékely betlehemes a Bakáts téren
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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

A Mikulás nemcsak hozott, vitt is ajándékot

a megszokottnál is jobban várták a Mikulást az idén decem-
ber 5-én a Páva utcai concerto Budapest Zeneházban ren-

dezett ünnepségen a ferencvárosi alsó tagozatos gyerekek.
nemcsak arra voltak kíváncsiak, mivel lepi meg ôket a 

nagyszakállú, hanem azért is várták, hogy segítségével ajándé-
kot juttathassanak el Ferencváros vajdasági testvérvárosába, a 
Magyarkanizsán élô kisiskolásoknak.

A Ferupe (Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete) által 
szervezett és a Ferencvárosi Önkormányzat által támogatott ün-
nepségen több meglepetés is várta a gyerekeket: Mandel Róbert 
tekerôlanton, Kállay Katalin különféle furulyákon, Gyôri István 
lanton és ütôhangszereken játszott, majd a zenészek megismer-

tették a gyerekeket a hangszerek titkaival is. ámulva hallgatták, 
hogyan született meg a szöghegedû, mennyiféle furulya létezik, 
és hogy miként mûködik a tekerôlant.

A hangszerbemutató után a „Hull a pelyhes...” dallamára 
érkezett a Mikulás. nagy puttonnyal jött – mindenkinek jutott 
belôle –, és még nagyobb csomaggal távozott: a kisiskolások 
adományaiból összegyûjtött mintegy kétszáz ajándék könyvet 
vitt magával. A szépen becsomagolt könyvekhez levelet is írtak 
a gyerekek, ezek legtöbbje ajánlást tartalmazott a kiválasztott 
olvasmányokhoz, sok-sok jókívánságot a közelgô ünnepekre, és 
biztatást a további kapcsolattartásra.

(kk)

Ferencváros  
adventje
az advent hangulatának megéléséhez, az ünnepre készülés 

emelkedettségéhez járul hozzá az adventi vasárnapokon 
tartott közös gyertyagyújtás a Bakáts téren és a József Attila-la-
kótelepen. Advent elsô vasárnapján Kállay Gáborné önkor-
mányzati képviselô beszélt az ünneprôl:

– Az ünnep eredete az 5-6. századra nyúlik vissza, és a Jézus 
születésére való felkészülés idôszaka, tágabb értelemben a re-
ményteli várakozás, a lelki készülôdés ideje. Elnevezése a latin 
Adventus Domini kifejezésbôl származik, jelentése: az Úr el-
jövetele. Az Úr eljövetelére bûnbánó lélekkel készülünk, régeb-
ben ezért is tiltották a zajos népünnepélyeket, lakodalmakat az 
advent elsô napjától a vízkeresztig terjedô idôszakban. Advent 
alkalom arra, hogy megtaláljuk az örömszerzés igazi módját, 
hogy újra meglássuk Krisztus arcát. Az idôszak hagyományos 
vallásos alaphangulatát Közép-Európa-szerte a hajnali mise, a 
roráté jelenti. A roráté elnevezést az ünnepkör egyik – ószö-
vetségi szentírási szövegen alapuló – énekének kezdô soráról 
kapta, amelyet adventben énekeltek: „rorate caeli de super”, 
„Harmatozzatok egek onnan felülrôl…” roráte Fekete István 
egyik gyönyörû írásának a címe is, amely megidézi a várakozás 
misztériumát, megmutatja ennek az ünnepi idôszaknak igazi je-
lentését.
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Képviselô-testületi ülés – december 6.
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselô-testületének Szent Miklós-nap délutánján tartott rendes ülése – lévén szó az idei utol-
sóról – a szokásosnál is több napirendi pontot tartalmazott, és a tervezettnél is tovább tartott.

a Képviselô-testület ülésének napirend elôtti része a szo-
kásosnál hosszabbra nyúlt, mert a napirendi pontok tisz-

tázásán túl Pál Tibor MsZP-s képviselô kérésére szót kapott a 
frissen megválasztott diákönkormányzat nevében Bánhidi Bá-
lint, aki szerint a beléptetôrendszerre szánt forrásokat inkább 
iskolafelújításra kellene fordítani. Dr. Bácskai János polgármes-
ter ígéretet tett arra, hogy a diák-önkormányzati képviselô fel-
vetését megvizsgálják, a beléptetôrendszerre vonatkozó részlet-
kérdésekrôl pedig az errôl szóló napirendi pont kapcsán úgyis 
lesz szó. 

Géczi Béla tûzoltó ezredes szintén napirend elôtt kért szót, 
s rövid összefoglalójában tájékoztatta a testületet a katasztrófa-
védelem újonnan kialakított rendszerérôl. 

A nyilvános ülés napirend szerinti részében a képviselôk 
tárgyalták a 2013-as évre vonatkozó költségvetési koncepci-
ót, amelynek jelenlegi formáját minden bizottság egyhangúlag 
támogatta. Mint azt dr. Bácskai János elmondta, a részletekbe 
menô kidolgozásnak akkor lehet nekilátni, ha az országgyûlés 
elfogadta a jövô évre vonatkozó fôbb keretszámokat. A képvi-
selôk a még ismeretlen tényezôk ellenére, a jelen koncepció is-
meretében nagy kedvvel vetették bele magukat a vitába, amely 
a jövô évi költségvetés részleteirôl szólt: itt is szóba került a be-
léptetôrendszer, és a rehabilitáció kapcsán is sok konkrét épület 
(utca/házszám) merült fel. végül a vita parttalanná válása elôtt a 
testület elfogadta a jövô évre vonatkozó hatpontos koncepciót, 
amelyben szerepel például a szigorú és takarékos gazdálkodás 
mellett a városrehabilitáció prioritásának megôrzése, a közbiz-
tonság és a köztisztaság javítása és a szociális juttatások rend-
szerének megtartása – a rendelkezésre álló források figyelem-
bevételével.

Az Alkotmánybíróság minapi döntése miatt az önkormány-
zat arra kényszerült, hogy több, tiltott, közösségellenes maga-
tartásokat megállapító önkormányzati rendelet rendelkezéseit 
hatályon kívül helyezze. Dr. Bácskai János polgármester össze-
gezte az AB döntése kapcsán elôállt nehéz helyzetet: „Ennek a 
döntésnek nagyon komoly rendeletek is áldozatul estek, mint 
például a Ferencváros névhasználatáról és címerhasználatáról 
szóló rendelet, a zöld területek védelmérôl szóló rendelet, a 
közterületen való dohányzásról szóló rendelet és nem utolsó-
sorban Zombory képviselô úrnak a kitûnô, ám »kérészéletû« 
rendelete. Ennek a döntésnek a következtében a Ferencvárosi 
Önkormányzat sok, közterületen elkövetett rendellenes maga-

tartással szemben tehetetlenné vált. Ez azt jelenti, hogy létez-
nek olyan arrogáns, agresszív közösségellenes formák, ami-
ket lehet minôsíteni, de erre csak a kormányhivatal jogosult, 
ezek az úgynevezett szabálysértési ügyek. Minden más esetben 
nincs eszköz a kezünkben.” Az önkormányzat mindezek isme-
retében kellett hogy szavazzon a rendelkezések hatályon kívül 
helyezésérôl. 

A testület egyhangúlag szavazott a Szûcs Balázs fôépítész 
által elôterjesztett, az FTc-stadion környékére vonatkozó ren-
dezési tervrôl, amelyet rendelettervezetként elfogadtak, és ki-
függesztésével egyetértettek.

A Feszofe közszolgálati szerzôdésének módosítása kapcsán 
Sebôk Endre igazgató kapott szót, aki – kapcsolódva az alkot-
mánybírósági döntés miatti rendeletváltozásokhoz – beszámolt 
a hajléktalanfoglalkoztatás eredményeirôl: „December 1-jével a 
hajléktalan-közfoglalkoztatási programunk 3. üteme is elkezdô-
dött, és újabb 100 fô hajléktalan közfoglalkoztatása kezdôdött 
meg Ferencvárosban. Az összes közfoglalkoztatási létszám így 
idén 431 fô.”

A Képviselô-testületnek – a közoktatásban januártól életbe 
lépô változások miatt – most kellett döntenie az iskolák, óvodák 
és egyéb oktatáshoz kötôdô intézmények alapító okiratainak 
megváltoztatásáról is.

A 2013-as esztendôre való felkészülés részeként a Képvi-
selô-testület elfogadta az elsô félévre vonatkozó munkatervet, 
amelyben hónapról hónapra szerepelnek az elôre látható ügyek 
és a valamennyi ülésen visszatérô napirendi pontok. 

Hosszas, spekulatív vita bontakozott ki az ülésen egy már 
korábban is tárgyalt körúti ingatlan eladása kapcsán. A vitát vé-
gül név szerinti szavazás zárta, amelynek eredményeként a tes-
tület többsége az ingatlan elidegenítése mellett foglalt állást. 

Az ülésen döntöttek arról is, hogy a két ünnep között, de-
cember 27-re és 28-ra igazgatási szünetet rendelnek el. Majd pe-
dig elfogadták a történeti városrészek rehabilitációjának 2012. 
évi értékelését, és elfogadták a következô évre vonatkozó tervet.

A Képviselô-testület ülésének zárásaként dr. Bácskai János 
polgármester köszöntötte a Miklósokat, majd bemutatta Németh 
Imre Dávid diákpolgármestert, aki élve az elsô megszólalás le-
hetôségével elmondta, hogy a napirend elôtt felszólaló diákkép-
viselô hozzászólásáról és annak tárgyáról neki sem volt elôze-
tesen tudomása.

 Grozdits

Miklós-napi közmeghallgatás
december 6-án – az önkormányzat decemberi ülésének el-

húzódása miatt – némi késéssel kezdôdött a délutánra meg-
hirdetett, estébe hajló közmeghallgatás.

Az évente legalább egyszer megrendezendô eseményt 
dr. Bácskai János polgármester nyitotta meg, aki rövid beveze-
tôjében vázolta az ilyen jellegû tanácskozások törvényi hátterét 
is. Azok a környezetük állapotáért felelôsséget érzô állampol-

gárok, akik kérdéseiket az önkormányzat elé hozták, érthe-
tô módon saját szûkebb pátriájuk problémáival álltak elô. Így 
természetesen terítékre kerültek olyan kérdések is, amelyekre 
megnyugtató válasz csak a fôvárostól vagy a Budapesti Közle-
kedési Központtól várható. Dr. Bácskai János ígéretet tett arra, 
hogy az ilyen felvetéseket továbbítja az illetékeseknek, a választ 
pedig tudatja a kérdezôvel.

A JózsefAttila-lakótelep adventi koszorújának elsô gyertyáját 
Formanek Gyula alpolgármester és Rajzinger Mária, a Bör-
zsöny utcai könyvtár vezetôje gyújtotta meg. Az eseményen a 
Weöres sándor általános Iskola Géza Malac kórusa és Mikula 
Sándor színmûvész mûködött közre.

A második vasárnapon budajenôi székely betlehemes volt a Ba-
káts téren, ahol dr. Bácskai János polgármester és Rogán Antal, 
Belváros-Lipótváros polgármestere, a Fidesz frakciójának ve-
zetôje közösen gyújtottak gyertyát. A József Attila-lakótelepen 
ünneplôket a Dési Huber utca – napfény utca sarkán a lakótelepi 
óvodák kórusa köszöntötte. Görgényi Máté önkormányzati kép-
viselô, a József Attila városrészi Önkormányzat elnöke és Kis 
Éva, a szeretô Kezek Idôsek Klubjának vezetôje meggyújtotta a 
második gyertyát az adventi koszorún.

A csudafa Óvoda Kén utcai csillagszem „fiókóvodájában” de-
cember 14-én tartották a karácsonyi ünnepséget. A meghívott 
vendégek – dr. Bácskai János polgármester, Formanek Gyula 
alpolgármester, Gáspár László, a humánszolgáltatási iroda ve-
zetôje, Sebôk Endre, a Feszofe Kft. ügyvezetôje – nem érkez-
tek üres kézzel: minden kisgyerek puha, állatfigurás kispárnát, 
Kinder-tojást kapott, mellé cD-t is tartalmazó foglalkoztató 
könyvet és csokoládéból készült Ki nevet a végén? társasjáté-
kot. Utóbbit sebôk Endre maga vásárolta a gyerekeknek: tavaly, 
a Kén utcai házomlásnál végzett munkájáért kapott prémiumot 
ajánlotta fel, és látva a gyerekek határtalan örömét, elhatározta, 
az idén sem jön üres kézzel. Az óvoda vezetôje, Bolláné Vörös 
Ágota hangsúlyozta, milyen sokat jelent a gyereknek az életé-
ben ez a karácsonyi ünnepség, hiszen jó néhányan vannak kö-
zöttük, akik valószínûleg ennél többre nem is számíthatnak.

December 14-én a József Attila-lakótelepen élôk karácsonyi 
készülôdését tette még szebbé a „Lakótelep Karácsonya” elne-
vezésû rendezvény, amelyen köszöntôt mondott Görgényi Máté 
önkormányzati képviselô, a részönkormányzat elnöke. A hideg 
ellenére sokakat vonzott a program, amelynek fontos részét ké-
pezte a Misztrál együttes koncertje, a kézmûveskedés és a cipôs-
doboz-akciót lezáró ünnepélyes átadás. A rendezvényre elláto-
gatott Formanek Gyula alpolgármester és több önkormányzati 
képviselô is.

Advent idôszaka, a vasárnapok, a gyertyagyújtások lehetô-
séget adnak arra, hogy a karácsony valódi üzenetét ne feledjük!

G.K.

A Lakótelep Karácsonya

Az óvodai karácsonyi ünnepség
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Fogadónap kicsit másként
rendszerint meglepetéssel is szokta kecsegtetni választóit 

Zombory Miklós képviselô az általa évente hagyományosan 
kétszer szervezett, családias légkörû találkozókon. A közös la-
kókörzetrôl szóló híradásokon a mindenkit érintô kérdések meg-
vitatásán túl mindig lehet számítani jó kis tangóharmonika-mu-
zsikára, versre, kabaréjelenetre, közkedvelt dallamokra népszerû 
mûvészek elôadásában – és egy „meglepetésvendégre”.

nem csoda, ha jönnek is sokan ezekre az eseményekre! 
A legutóbbira december 7-én, a házasságkötô teremben került 
sor, és ezúttal talán még többen voltak, mint máskor. A házi-
gazda külön örömére szolgált, hogy új arcokat is köszönthetett 
a vendégek között.

sorra vette a legutóbbi idôszak közérdekû információit, hi-
szen januártól megszûnik a Tûzoltó utcai posta, a corvin ne-

gyedben létesülô új hivatal elkészültéig az önkormányzat épü-
letében üzemelô, meglehetôsen túlzsúfolt kisposta, illetve a 
Gönczy utcai posta látja el az ügyfeleket. Jó hír viszont, hogy 
megmarad a czuczor utcai rendelô, amint az is, hogy a Len-
hossék utcai (a Kilián laktanyából elköltözött) önkormányzati 
részleg épületében január végéig elkészül a lift, valamint hogy 
március végéig kiépül egy térfigyelô kamera a Tompa utcai 
teherautó-rakodónál. A Bakáts téri gyalogosátkelôvel kapcso-
latban örömmel újságolta a józan ész gyôzedelmeskedését. 
Az átkelô a közakaratnak megfelelôen épült meg, ahol azt az 

ott élôk a legjobbnak találták: a gyepen kijárt sávban. sok fô-
városit – nemcsak ferencvárosiakat – foglalkoztató kérdés a 
schöpf-Merei ágost Kórház Bakáts téri épületének sorsa. Errôl 
biztos információ még nem áll rendelkezésre, bizakodásra adhat 
okot a tény, hogy a soTE gyógyszerész kara érdeklôdést mutat 
az épület iránt. nem kizárt tehát, hogy egyetemi hasznosításba 
kerülhet az épület.

A helyi gondok megvitatása közben megérkeztek a vendé-
gek is: Rogán Antal országgyûlési képviselô, Belváros-Lipótvá-
ros polgármestere, a Fidesz frakciójának vezetôje, akit elkísért 
Puskás András, Budapest-Lipótváros alpolgármestere.

rogán Antal elmondta, sok szál köti Ferencvároshoz, hiszen 
„közgázos” egyetemistaként öt évig volt a ráday utcai kollé-
gium lakója, ahova egy szlovén határ melletti kis faluból került. 

A kerület sorsát, fejlôdését – a szomszédos kerület polgármes-
tereként is – mindvégig nyomon követte. A találkozón felaján-
lotta segítségét azokban a programokban, akciókban, amelyek 
az v. kerületben már sikeresen mûködnek. Ilyen például az 
évenként megrendezendô burgonya- és fenyôfavásár. Az együtt-
mûködés annál is inkább hasznos lehet, mert az új választójo-
gi törvény értelmében az országgyûlés kisebb lesz, a választói 
körzetek határvonala átrendezôdik, és ilyen értelemben a Bel-
város-Lipótváros és Ferencváros még közelebb kerülnek egy-
máshoz. kk

Akik a vérüket adják December 4-én a Ferencvárosi Önkormányzat és a Magyar vö-
röskereszt IX. kerületi szervezete közös rendezvényen, a házas-
ságkötô teremben köszöntötte az önkéntes véradókat.

A szép környezetben megrendezett ünnepségen köszön-
tôt mondott dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere, aki 
nemcsak a véradók hozzáállásának példamutató voltát hangsú-
lyozta, de köszönetet mondott a Magyar vöröskereszt munka-
társainak, akik megszervezik és koordinálják a sok életet meg-
mentô segítségnyújtásnak ezt a formáját.

Az elismerô oklevelek átadása elôtt az Erdôdy kamarazene-
kar vonósnégyese Haydn muzsikájával kedveskedett az egybe-
gyûlt véradóknak és véradásszervezôknek.

Az oklevelek átadásához kötôdô névsorolvasásból kiderült, 
hogy szerencsére sokan vannak a huszonötszörös és az ötven-
szeres véradók is, de van, aki már százhússzor adott vért, ami 
már csak azért is nagy teljesítmény, mert – mint az a laudációból 
kiderült – egy évben háromszor lehet vért adni. A rendezvényt 
állófogadás és jó hangulatú, kötetlen beszélgetés zárta.

 G.K.

Karácsonyi  
segítség
december 11-én, a Lenhossék utcai tornateremben az 

önkormányzati képviselôk személyesen adták át az ön-
kormányzat által Erzsébet-utalvány formájában biztosított 
karácsonyi támogatást a kis jövedelmû nyugdíjasoknak és a 
négy vagy még több gyermeket nevelô nagycsaládosoknak. 
A karácsony elôtt kiosztott támogatás félezernél is több Fe-
rencvárosban élô karácsonyát teszi szebbé.

A Ferencvároshoz kapcsolódó és az önkormányzat hatás-
körébe tartozó kérdések közül szóba került egy soroksári úti 
ház siralmas állapota, ahol már postaláda sincs, és „térdig jár-
nak a szemétben”. Egy Gönczi Pál utcai lakos a csarnok tér 
átépítése kapcsán kért és kapott részletes felvilágosítást, amiben 
szó esett a parkolóhelyek kialakításáról ugyanúgy, mint az át-
adás után kialakuló új forgalmi rend várható hatásáról. Ehhez a 
kérdéskörhöz kapcsolódóan merült fel az is, hogy a Belsô-Fe-
rencvárosban élôk hulladékgyûjtô szigete jelenleg nem üzemel. 
Mint Szûcs Balázs fôépítész elmondta, remélhetôleg (fôvárosi 

hatáskör) új helyszínen rövidesen újraindulhat a szelektív hul-
ladékgyûjtésnek ez a bejáratott és sokak által igényel formája. 
A József Attila-lakótelep parkolási problémái, az ott található 
zöldfelületek gondozása és megóvása – hasonlóan a nemrégiben 
lezajlott lakossági fórumhoz – is terítékre került. A válaszokból 
kirajzolódó kép azt mutatta, hogy a kerület vezetése komolyan 
veszi a felmerülô konkrét problémákat, s ha a hatáskör és a jog-
szabályi háttér adott, akkor mindent megtesz az esetleges ano-
máliák megszüntetése érdekében.

Grozdits

Laptopok és sporteszközök A „deák” Közalapítvány jutalmai

a 2003 óta életben lévô romakoncep-
ció alapján december 14-én adták 

át a „deák” Közalapítvány tárgyjutalmait 
azoknak a magukat romának valló fiata-
loknak, akiket az önkormányzati fenn-
tartású oktatási intézmények tantestülete 
és a közalapítvány kuratóriuma erre mél-
tónak ítélet.

Az ünnepséget a Kisrigók furulya-
együttes nyitotta meg. A laptopokat és 
a sporteszközöket dr. Bácskai János 
polgármester és Formanek Gyula alpol-
gármester adták át a gyerekeknek, fôleg 
nyolcadikosoknak, akik már hosszabb 
idô óta bizonyították rátermettségüket, 
és akiknek legalább olyan fontos a di-
cséret és az odafigyelés, mint a nagyjá-
ból egymillió forint összértékû tárgyju-
talom.

A díjazottak:
–  Balogh Károly, Dani Dorka, Rózsás Gyula (Ferencvárosi Komplex Óvoda, általános Iskola és EGYMI);
–  Gál Roland, Horváth Barbara, Laska sándor (József Attila általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény);
–  Gombos Béla, Horváth László, Oláh Roland (Telepy Károly Testnevelés szakosított általános Iskola és Gimnázium);
–  Góré Vivien (Kosztolányi Dezsô általános Iskola). G
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Decemberi események a 220 éves Ferencváros történetébôl

Tudta-e, hogy… 
220 év telt el azóta, hogy a Kecskeméti 
kapu elôtti külváros néhány „kebelbeli 
lakosa” kéréssel fordult az uralkodóhoz, 
I. Ferenchez, hogy adja nevét a terület-
nek. Minthogy Teréz, József és Lipót 
nevû negyed már létezett ez idô tájt, 
viszont Pest fent említett részét még 
semmiféle külön névvel nem jelölték, a 
derék polgárok úgy vélték, egy sikeres 
névválasztás csak a javukra szolgálhat. 
Óhajuk hamar meghallgatásra talált, 
1792. december 4-én a Magyar Királyi 
Helytartótanács levélben értesítette a 

polgárokat, hogy a király kívánságukat 
kedvezôen fogadta. Ezzel a levéllel kez-
dôdött az a történet, amely a mai napig 
tart: Ferencváros története.

1892. december 28-án kapott új nevet 
a még 1845-ben épült, Hild József ál-
tal tervezett és Kasselik Ferenc által 
épített háromemeletes laktanyaépület 
az Üllô út és a Ferenc körút sarkán. 
A kaszárnyát az egyik legnépszerûbb 
Habsburg-uralkodó, Mária Terézia után 
nevezték el. Késôbb hívták Martino-
vicsnak és Kiliánnak, az 1956-os forra-
dalom idején is ezen a néven vált világ-
hírûvé. 

1888. december 31-én fejezôdött be a 
Magyar Fegyver- és Lôszergyár építé-
se a Külsô-soroksári úton. A magyar-
országi nagyüzemi fegyvergyártás en-
nek a gyárnak a mûködéséhez kötôdik. 

A vállalat fôként ismétlôfegyvereket, 
Mannlicher típusú puskákat, bajonette-
ket, valamint polgári célokra dízelmoto-
rokat, fa- és fémmegmunkáló célgépe-
ket és kéziszerszámokat gyártott.

1900. december 4-én helyezték üzembe 
a Mester utcai villamosvonalat a nagy-
körúttól a Máv Ferencvárosi pálya-
udvarig. Ezzel a vonallal megszületett 
a nyugat–kelet irányú összeköttetés a 
Belsô-Ferencváros és a kerület külsô ré-
sze között. Gönczi

„Pillanatfelvételek Ferencváros múltjából”

az emlékezés gyertyái
Halálának 75. évfordulóján, 

december 3-án gyertyagyúj-
tással emlékeztek meg József At-
tiláról a költô szülôházában, a Gát 
utcai József Attila-emlékhelyen.

„És ámulok, hogy elmulok” – 
idézte Formanek Gyula alpolgár-
mester ünnepi megemlékezésében 
a költôt. Beszélhetünk-e József 
Attila esetében elmúlásról? – tette 
fel a kérdést, majd így folytatta: a kérdés önmagában nevetséges, 
hiszen kevés emberrôl beszélnek 75 évvel halála után annyit, mint 
ôróla, akinek munkássága, költészete a nemzet közös emlékezeté-
nek részévé vált. Azon kevés magyar költôk egyike, akitôl szinte 
mindenki tud idézni egy-két sort.

Ferencváros sajátosan is magáénak érzi József Attilát, hiszen 
itt született, érzékeny lelkét és fogékony szellemét itt érték az elsô 
hatások, itt járt iskolába. nevét viseli a kerületben többek között 
egy lakótelep és egy általános iskola, ahol sok, hozzá hasonlóan 
szegénysorból induló gyermek tanul.

Formanek Gyula arra kérte a megemlékezôket, hogy otthon 
mindenki vegye kezébe József Attila kötetét, olvasson belôle leg-
alább egy verset, és azt kívánta, hogy a vers üzenete érintse meg 
az olvasót.

Dr. Tverdota György irodalomtörténész, a József Attila Társaság 
elnöke a korabeli sajtó felidézésével emlékezett József Attila halá-
lára, majd 1942-es újratemetésére.

A költô két versét – a Kész a leltár és a Füst címû költeménye-
ket – Galkó Balázs színmûvész adta elô. k

sohasem késô Kiállítás idôskorú, amatôr festôk alkotásaiból az FMK-ban

„Ha fiatalok akarunk maradni, mindennap olvassunk el egy költeményt, hallgassunk egy kis zenét, nézzünk meg egy szép 
festményt, és, amennyiben lehetséges, tegyünk valami jót. Az ember legfôbb érdeme éppen az, hogy amennyiben teheti, felül-
kerekedik a külsô körülményeken, és minél kisebb befolyást enged azoknak” – idézte Kállay Gáborné képviselô, a humán ügyek 
bizottságának tagja Goethe örök érvényû gondolatait azon a december 11-én, az FMK szalonjában rendezett ünnepségen, ame-
lyen a Friss utcai Szeretô Kezek Idôsek Klubja festôszakkörének munkáiból rendezett kiállítást nyitotta meg.

a megnyitó egyúttal hivatalos névadó ünnepségnek is te-
kinthetô, az amatôr mûvészek ugyanis elhatározták, hogy 

a tizennyolc éve mûködô festôszakkör a jövôben a Paletta nevet 
fogja viselni. A kiállítók – Bálint Vera, Heil Edit, Horváth Má-
ria, Jezerniczky Katalin, Ligeti Nelly, Tarczáné Szabados Bor-
bála, Weber Lídia, Szabó Mihályné – valamennyien nyugdíja-
sok és amatôr mûvészek. vallják, hogy sohasem késô megtalálni 
a bennünk rejlô értékeket, képességeket.

– Az együttlét, a közös alkotás feledteti a napi gondokat, ez 
sokunknak terápia; az elkészült alkotásokkal másoknak is örö-
met szerzünk, ez pedig sikerélmény – összegezte röviden a fes-
tôszakkör hitvallását Heil Edit, aki hat éve irányítója, „lelke” az 
amatôr képzômûvészcsoportnak.

A kiállítás szorosan kapcsolódik az önkormányzat által el-
fogadott idôsügyi koncepcióhoz, amely – az önmegvalósítás 
szellemében – többek között szépkorú amatôr mûvészek támo-
gatását tûzte zászlajára. Ez a támogatás – különféle eszközök, 
anyagok biztosításával – nagyban segítette a Paletta festôszak-
kör mûködését. A hosszú távú koncepció keretében tervezik, 
hogy a kerületben mûködô amatôr képzômûvészeti szakkörök 
közös részvételével önköltséges alkotótáborokat rendeznek 
Kincsesbányán és Balatonlellén.

A nyugdíjas mûvészek kiállításának megnyitó ünnepségé-
hez a méltó keretet a kerület fiataljai „szolgáltatták”: az ádám 
Jenô Zeneiskola növendékei nagy sikert arató programmal ruk-
koltak elô. k

Kihívás egy városrész életét egy 
kötetnyi képbe tömöríteni. Még-

is erre vállalkozott kiadványával a Fe-
rencvárosi Helytörténeti Gyûjtemény. 
Ferencváros az idén ünnepli fennál-
lásának 220. évfordulóját. A megem-
lékezés egyik jelentôs állomásaként 
fotóalbumot jelentetett meg Ferenc-
város önkormányzata 220 év – 220 
kép – Pillanatképek Ferencváros múlt-
jából címmel. A városrész 220 éves 
történetének fôbb állomásait, minden-
napi életét bemutató kétnyelvû könyv 
bemutatója és a fotográfiákból készült 
kiállítás megnyitója december 14-én 
volt a Helytörténeti Gyûjteményben. 
A február 10-ig megtekinthetô kiál-
lítást dr. Bácskai János, Ferencváros 
polgármestere nyitotta meg.

kk

Heil Edit, a szakkör vezetôje
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Kémények és veszélyek
Ebben az évben november közepéig több mint száz szén-monoxid-mérgezéses esethez kellett kivonulniuk a Fôvárosi Katasztró-
favédelmi Igazgatóság tûzoltóinak; 53 felnôtt és 22 gyermek szenvedett szén-monoxid-mérgezést. A Fôvárosi Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság adatai szerint idén négyen vesztették életüket szén-monoxid-mérgezésben.

a szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb háztartási 
baleset, amit legtöbbször a nem megfelelô mûszaki állapo-

tú vagy helytelenül használt tüzelôberendezés, kémény, kályha, 
gázsütô, gázbojler vagy vegyes tüzelésû kazán okoz. nagyon 
fontos, hogy az állampolgárok minden fûtési szezon elôtt el-
lenôriztessék a tüzelô- és fûtôberendezések, illetve a kémények 
mûszaki állapotát.

– szerencsére Ferencvárosban nem volt az általunk kezelt kö-
zel 120 társasházban mérgezéses haláleset – mondja Peszmeg Ist-
vánné, a Ferencvárosi Bérleményüzemeltetô Kft. társasházkeze-
lôje. – Pedig hasonlóan az általános fôvárosi helyzethez, nálunk 
sem rózsás a kémények állapota. A mintegy 120 házból – ame-
lyek nagyrészt százévesek – csaknem a felénél van kisebb-na-
gyobb gond a kéménnyel. A feltétlenül elvégzendô feladatokat az 
évenkénti ellenôrzések során mérik fel, sôt a halaszthatatlan fel-
adatokat a vizsgálatot lefolytató cég elô is írja, de sajnos sokszor 
az anyagiak hiányoznak a munkák elvégeztetéséhez.

– A „kéménygondok” nagy része tehát az éves ellenôrzé-
sekkor kerül napvilágra.

– Igen, ez a leggyakoribb eset, és ezért is nagy a jelentôsé-
gük ezeknek a rutinszerû kontrolloknak. A lakásokban végre-
hajtandó készülékcserékhez is alapfeltétel a kémények állapotát 
igazoló szakvélemény, ez a másik eset, amikor szükségszerû, 
hogy szakember keresse fel a helyszínt. De az sem ritka – fô-
ként az utóbbi idôkben tapasztalt rendkívüli idôjárási viszo-
nyok között –, hogy vihar rongálja meg az amúgy sem túl ép és 
„egészséges” kéményeket. Mindeközben folyamatosan változik 
az épületek állaga, a környezet beépítettsége vagy éppen a jog-
szabályi környezet.

– Mi a teendô, ha az éves karbantartás és az elôzetes fel-
mérés ellenére – például egy komolyabb vihar következtében 
– a vártnál gyorsabban „robban le” egy társasház kéménye? 

Tételezzük fel ráadásul, hogy a „házipénztárban” nincs ele-
gendô pénz.

– Ez bizony nem is olyan ritka eset. Ha egy társasháznak 
nincs elegendô anyagi forrása, hogy egy ilyen elháríthatatlan, 
életveszélyes helyzetet orvosoljon, akkor még megvan az a le-
hetôsége, hogy egy külön keret terhére igényt nyújtson be az 
önkormányzatnál. Erre azonban csak akkor van lehetôség, ha 
az alapos szakvélemény igazolja, hogy a kémény vagy a gáz 
alap-, illetve felszállóvezetéke valóban életveszélyes állapotban 
van, és a társasháznak bizonyíthatóan nincs erre anyagi eszköze. 
Ezekben a rendkívüli esetekben – a körülmények alapos mérle-
gelése után – az önkormányzat eldönti, hogy vissza nem térí-
tendô vagy kedvezményes támogatás formájában segíti meg a 
rászorult közösséget. Ahol azonban várható, hogy a vizsgálatok 
veszélyt állapítanak meg, mindenképpen célszerû, ha a lakókö-
zösség elôre felkészül a várható költségekre: például államilag 
támogatott lakástakarék-pénztári szerzôdést kössön. (k)

Telefonos segítségnyújtás rászorultaknak
Jelenleg Európában a DélUtán az egyetlen ingyenesen hívható, anonim telefonos lelkisegély-szolgálat, amelynek célcsoportja 
az idôs korosztály. A Ferencvárosban mûködô DélUtán alapítvány pártoktól és felekezetektôl független lelkisegély-szolgálat, 
amely tizenöt éve, 18 és 21 óra között fogadja a hívásokat a 06-80 200-866-os ingyen hívható számon.

– Az eredeti elképzelés szerint a 60 év fölöttiek lelki támo-
gatására gondoltunk, amikor létrehoztunk alapítványunkat – 
emlékezik a kezdetekre székely Edith, a DélUtán alapító veze-
tôje. – Hiszen ez az a korosztály, amelyet a leginkább megérint 
a magányosság, elhagyatottság, feleslegesség érzése. Hiányzik 
a munkahely, a kollégák, erre a korra sokszor szétesik a család, 
kiröpülnek a gyerekek, gyakorta igen messzire, rosszabb eset-
ben megromlanak a családi kapcsolatok, az egykori ismerôsök, 
barátok között egyre többen vannak, akik nehezen mozognak, 
vagy komolyabb egészségügyi gondokkal küzdenek. nemegy-
szer van olyan telefonálónk, aki este 6-kor még senkivel nem 
beszélt aznap. Késôbb aztán kiderült, hogy a fiatalabbak, a 45 
év körüliek körében is elég nagy az igény a szolgáltatás iránt. Ez 

a korosztály leggyakrabban a munkahely elvesztése, az anya-
gi gondok jelentkezése, a megromlott párkapcsolat, a házassá-
gi problémák miatt igényli a tanácsadást vagy sokszor csak az 
ôszinte beszélgetést. Kollégáinknak ismeretlenül sokkal köny-
nyebben megnyílnak, bátrabban beszélnek olyan gondjaikról, 
amelyeket ismerôseik elôtt féltve rejtegetnek.

– Kik, milyen felkészültségû tanácsadók fogadják a hívá-
sokat?

– Az iskolai végzettség nem alapfeltétel, bár megjegyzem, 
hogy közel harminc jól felkészült munkatársunk közül szinte 
valamennyien felsôfokú végzettségûek. nagyon fontos, hogy 
önkénteseink, akik a hívásokat fogadják, harmóniában legye-
nek önmagukkal, és képesek legyenek arra, hogy saját magu-

kat a háttérben tudják tartani. 
Arra kell törekedniük, hogy 
segítsenek, hogy a telefonáló 
minél könnyebben megnyíljon, 
és ôszintén beszéljen gondjai-
ról. A személyiségre vonatko-
zó alapos felmérés után féléves 
képzést kapnak, mielôtt meg-
kezdik munkájukat. A támasz-
adó beszélgetéseken kívül orvosi, jogi, betegjogi tanácsadásra 
is van lehetôség. Ezeket a speciális szakmai felkészültséget 
igénylô beszélgetéseket természetesen képzett szakemberek, jo-
gászok, orvosok folytatják.

– A városszerte sok helyütt fellelhetô szórólapok tanúsága 
szerint a megszólított korosztályok köre az utóbbi idôben to-
vább bôvült…

– A telefonos szolgáltatás mellett a költségkímélôbb, inter-
netes felületek nyújtotta lehetôségeket is használjuk. Tapasztala-
taink szerint a cseten és az e-mail útján történô lelkisegély-szol-
gálatot leginkább a 25 év feletti, a technikát már magabiztosan 
kezelôk veszik igénybe. Úgy tûnik, közöttük is sokan vannak, 
akiknek segítségre van szükségük: fôként a munkanélküliséggel 
és az ezzel összefüggô anyagi gondjaikkal kapcsolatos vagy az 
érzelmi válságok okozta nehézségek leküzdéséhez.

– Szolgáltatásaik között a mediáció, a speciális konfliktus-
kezelési rendszer is szerepel, amelynek lényege, hogy a két fél 
vitájában a felek beleegyezésével egy semlegeses, harmadik 
fél, a mediátor jár el. Mennyire népszerû ez a lehetôség?

– Párkapcsolati, családi és szomszédi mediációra vállalkoz-
tunk, erre képeztünk ki szakembereket. Azt tapasztaljuk azon-
ban, hogy Magyarországon ma még nem élnek eléggé ezzel a 
lehetôséggel. Lehet, hogy ez egyszerûen idegenkedésbôl, a kel-
lô ismeretek hiányából fakad.

– Ingyenes számítógépes tanfolyamaik, amelyeket ötödik 
éve indítottak nyugdíjaskorúak számára, kis létszámú, négy-öt 
fôs csoportokban, sokak érdeklôdését felkeltették.

– Annak ellenére, hogy ez idô alatt csaknem ezren része-
sültek 30 órás képzésben – a teljesen kezdôtôl az újrakezdô-

kön át a középhaladókig –, 
még mindig csaknem féléves 
várakozási idôvel kell számol-
ni. Úgy tûnik, az igényeknek 
a helyszûke és a gépek száma 
szab határt. A gépeket évekkel 
ezelôtt egy pályázat keretében 
elnyert összegbôl vásároltuk. 
A maradék összegbôl a bérle-

ti díjat és a rezsiköltséget fizetjük. És ha már szóba kerültek 
az anyagiak, hangsúlyozni szeretném, hogy alapítványunk ve-
zetôsége és minden munkatársunk térítés és ellenszolgáltatás 
nélkül végzi a munkáját. Ez a heroikus odaadás tartja életben 
a DélUtánt. számottevô támogatást sajnos az említett sikeres 
pályázat óta nem kapunk, ha a pályázati pénzbôl megmaradt 
összeget felemészti a bérleti díj és a rezsiköltség, akkor ve-
szélybe kerülhet létünk. szerencsére kisebb segítségekre azért 
számíthatunk, ilyen a T-com nyújtotta telefondíj-kedvezmény, 
az EAcEA „Európa a polgárokért” program támogatása pedig 
azt tette lehetôvé, hogy a DélUtán kiterjeszthesse mûködését a 
határokon túlra is. Az sem lebecsülendô segítség, hogy a fôvá-
rosban öt helyen – a Ferencvárosban a sonnenschein-házban –, 
vidéken pedig Dunaújvárosban mûködô klubjaink részére ha-
vonta egyszer ingyenesen biztosítanak az önkormányzatok he-
lyet a klubnapokra. sokak magányát oldják ezek a találkozók.

– Ünnepek környékén nyilván megnô a hívások száma. Ez 
köztudottan nehéz idôszak az egyedül élôk körében. Mi moti-
válja azokat, akik függetlenül családi körülményeiktôl, önként 
áldozzák szabadidejüket, ha kell, ünnepnapjaikat a szolgálat, 
a rászorultak érdekében?

– A segítôknek, akik között valamennyi korosztály képvise-
lôje jelen van, ez a munka az összetartozás érzésén kívül azzal 
a közös felismeréssel is szolgál, hogy nemcsak elvárni kell a 
másik embertôl, hanem adni is. Az évek óta itt dolgozók vala-
mennyien meg vannak gyôzôdve arról, hogy bár ingyen, min-
dennemû ellenszolgáltatás vagy fizetség nélkül adnak saját 
energiájukból embertársaiknak, végeredményben ôk is gazda-
gabbak lesznek. (míves)

Ingyenesen hívható  
lelkisegély-szolgálat:  

06-80 200-866

Bûnügyek és tanulságok
az év vége felé közeledve, s áttekint-

ve a Ferencvárosi rendôrkapitány-
ságnál legutóbb befejezett – vádemelési 
javaslattal az ügyészségnek továbbított 
– ügyeket, azt láthatjuk, hogy nagyobb 
súlyú, országos érdeklôdésre számot tar-
tó bûncselekmények szerencsére nem na-
gyon történtek a IX. kerületben.

Tavaszra nyúlik vissza az a történet, 
amely körültekintésre intheti azokat, akik 
felelôtlenül ismerkednek. A sértett az 1-es 
villamoson ismerkedett össze sZ. J. elkö-
vetôvel, majd a villamosról leszállva ittak 
egy-egy sört, és sz. J. – a nála lévô lapos 
fémpalackból – itallal kínálta újdonsült 
„barátját”, aki belekóstolt a flaska tartal-
mába, de azt annyira rossz ízûnek találta, 
hogy öklendezni kezdett tôle. Késôbb egy 

néptelen helyre mentek, ahol – valószínû-
leg az ital hatására – az áldozat elvesztette 
eszméletét. Mire magához tért, már eltûn-
tek értéktárgyai (jegygyûrû, mobiltelefon, 
BKv-bérlet, készpénz…). Az elkövetôt a 
nyomozók – személyleírás alapján – fel-
kutatták és elfogták.

Több olyan eset is történt, amelyben 
az alkohol játszott fontos szerepet, s bár 
személyi sérülés nem történt, és az el-
követôk által okozott anyagi kár jelen-
téktelen, a cselekménynek mégis „súlya 
van”, hiszen a szemtanúkat jó esetben 
„csak” megbotránkoztatja, rosszabb eset-
ben pedig riadalmat, sôt félelmet kelt az 
ilyen viselkedés (kiabálás, lökdösôdés, 
kuka felborítása, békés járókelôk provo-
kálása…). Az ilyen cselekmény elegendô 

a garázdaság vétségének megalapozott 
gyanújához.

Az egyik áruházban a magát fifikás-
nak érzô külföldi tolvaj alufóliával bélelt 
táskába rejtett nagy mennyiségû csokolá-
dét. Az elkövetôt a biztonsági ôrök még a 
kasszánál elfogták, majd a nagy mennyi-
ségû csokoládé megtalálása után átadták 
a rendôrségnek.

Az elmúlt idôszakban természetesen 
voltak még ezen túl is bûnesetek – a kábí-
tószerrel való visszaéléstôl a nyakláncle-
tépésen át a súlyos testi sértésig –, de túl 
a sikeres rendôrségi intézkedéseken, min-
dig érdemes feltenni a kérdést: mi az, ami 
körültekintô viselkedéssel megelôzhetô 
lett volna?

G
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Fradisták az év legjobbjai
a Magyar Kézilabda-szövetség az idén is megválasztotta az 

esztendô legjobbjait. A nôknél a 2012-ben az Év Játéko-
sa címet Tomori Zsuzsanna, a Ferencváros válogatott átlövôje 
kapta. rajta kívül még két utánpótláskorú fradista került a leg-
jobbak közé.

Az 1987 júniusában született Tomori Zsuzsannát már egészen 
fiatalon a jövô egyik klasszisának tartották. Elsô felnôttegyesülete 
a Dunaferr nK volt, innen igazolt a vasashoz. Az angyalföldiek-
tôl már válogatott játékosként került a bajnok Gyôri ETo-hoz, és 
a rába-partiaktól szerzôdött 2010-ben a Ferencvároshoz. A ma-
gyar nemzeti együttessel részt vett a pekingi olimpián.

A Ferencvárosban Elek Gábor vezetôedzô hamar megtalálta 
a közös hangot a sokak által kissé nehezen kezelhetônek tar-
tott Tomorival, aki jó játékkal és sok góllal hálálta meg a bizal-
mat. A szurkolók hamar megkedvelték a csapatot gyakran szinte 
egyedül a vállán cipelô átlövôt. nagy része volt abban, hogy 

2011-ben a Ferencváros harminchárom év után újra megnyerte 
a Kupagyôztesek Európa-kupáját, a döntô második mérkôzésén, 
idegenben hét gólt lôtt a spanyol Alicanténak. Az idén jelentôs 
szerepe volt a címvédésben is, a finálé két összecsapásán nyolc-
szor volt eredményes.

Az Év Játékosa címet az MKsZ elnöksége ítélte oda Tomo-
rinak, aki meglepôdött a döntésen, de természetesen örült az 
elismerésnek. Mint mondta, nagyon sokat jelent számára ez a 
díj, és szeretne a válogatott vezéregyénisége lenni a decemberi 
Európa-bajnokságon is.

Még két ferencvárosi kézilabdázó lett 2012 legjobbja. Az if-
júsági korú hölgyeknél a már az nB I.-ben és a Bajnokok Li-
gájában is pályára lépett Szekerczés Luca kapta a díjat, míg a 
serdülô fiúknál az FTc-PLEr játékosa, Fekete Dávid vehette át 
az elismerést. 

M.S.

A Fradi ellen senki nem mehet biztosra 
A magyar jégkorongbajnokságban a Ferencváros együttese jó ideje nem játszik meghatározó szerepet, ennek ellenére számos 
figyelemre méltó eredményt ér el. Így volt ez a most zajló Mol-liga alapszakaszában is, amelyben három hónap alatt harminc 
meccset vívott a csapat, és a hatodik helyen áll. 

– A legutóbbi évadot követôen sok mozgás volt az öltözôben 
– mondta Dobos Tamás vezetôedzô. – visszavonult két rutinos, 
válogatott játékosunk, Jánosi Csaba és Székely-Mádai László, 
és sok új hokis érkezett. A Fradiba igazolt Dancsfalvi Norbert, 
Erdélyi Tamás, Gyôri Tamás, Léránt René, Molnár Dávid, Pil-
csik Tamás és a szlovák Garip Saliji, aki idôközben a cseh má-
sodosztályba távozott. Késôbb megváltunk a szlovák kapustól, 
Jozef Rackótól, és helyére a cseh Michal Meravyt szerzôdtettük, 
akivel stabilabb lett a védekezésünk. 

A hazai mérkôzéseknek évek óta otthont adó pesterzsébeti 
jégcsarnokhoz kapcsolódóan Ferencváros-EsMTK néven sze-
replô együttes kerete csak nem sokkal a bajnoki nyitány elôtt 
állt össze, ezért a felkészülés nem a legjobban sikerült. Ennek 
tükrében érthetô, hogy a csapat simán elvesztette az elsô öt 
bajnoki mérkôzését. A második helyre pályázó Hsc csíksze-
reda pályáján aztán megszakadt a rossz sorozat, kijött a lépés 
a zöld-fehéreknek, és a rendes játékidôben fektették két vállra 
vetélytársukat. Így még négy alkalommal nyert a Fradi (decem-
ber elején megverte a második helyezett Miskolcot is), négyszer 
pedig hosszabbítás vagy szétlövés után gyôzött. Kétszer bünte-
tôkkel vesztett a gárda, ám az egyik ilyen pontszerzés igencsak 
emlékezetesre sikeredett. Dunaújvárosban 1-4-rôl egyenlített a 
hajrában az FTc, és bár végül vereséget szenvedett, elismerés il-
leti, mert a tabellát toronymagasan vezetô Dab.Docler eddigi 28 
mérkôzésébôl csupán négyet nem nyert meg hatvan perc alatt.

A szakosztály vezetése konkrét célt nem tûzött ki Dobos Ta-
más csapata elé. A 2011-ben megfogalmazott elvárás azonban 
nem változott, azaz három év alatt kell kialakítani egy jó szelle-
miségû, játékban az élmezônyhöz közelítô együttest, amely ké-
pes megszorítani és olykor le is gyôzni a nála erôsebb, nagyobb 
költségvetéssel mûködô riválisokat. Ez már ebben a szezonban 
is sikerült néhányszor az együttesnek.

Az elmúlt másfél esztendôrôl Dobos Tamás elmondta, hogy 
vannak pozitív és negatív tapasztalatok is, így például a vezetôk 
ma már tudják, miben hibáztak. szakmailag is nagy elôrelépést 
jelentett, hogy a jól megkötött szerzôdéseknek köszönhetôen a 
keret háromnegyede részt tud venni a délelôtti edzéseken, ko-
rábban ugyanis egyéb elfoglaltságaik miatt sokaknak nem volt 
erre lehetôségük. 

– A mérkôzéseinkre kilátogató hokikedvelôk láthatták, hogy 
a csapat mindig az utolsó percig küzd, akár többgólos hátrány-
ban is – dicsérte a gárdát Dobos Tamás. – A 2012-es évet de-
cember harmincadikán, az Érsekújvár elleni hazai meccsel bú-
csúztatjuk. Bízunk benne, hogy a lelkes játék jövôre még több 
szurkolót csal ki a meccseinkre. 

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a Fradiban folytatja pályafu-
tását a Miskolcról érkezett Dušan Sijka, a felvidéki származású, 
magyar állampolgársággal is rendelkezô középcsatár. 

M.S.

A legidôsebb fradista 
A magyar labdarúgás egyik nagy alakja, a Ferencváros és a válogatott legidôsebb játékosa, Gyetvai 
László december 11-én ünnepelte 94. születésnapját. 

Az egykori kiváló csatár 1918-ban, Zólyomban született. A Ferencvároshoz tizenöt esztendôsen, 
1934-ben került, az elsô csapatban 1937-ben lépett elôször pályára. A bemutatkozásra nem akármilyen 
meccsen került sor: a Fradi a Közép-európai Kupa második fordulójában az osztrák viennával csapott 
össze, és 2-1-re nyert. Abban az évben meg is nyerte a serleget a Ferencvárossal.

Gyetvai László a zöld-fehér csapatban 1948-ig 230 mérkôzésen szerepelt, és ezeken 83 gólt szerzett. 
Háromszor volt bajnokcsapat tagja (1937–38, 1939–40, 1940–41), és három alkalommal nyerte meg a 
Magyar Kupát a Ferencvárossal. A magyar válogatott mezét 1938 és 1942 között tizenhétszer öltötte 

magára, és háromszor volt eredményes. Pályafutását egy sérülés miatt fejezte be idô elôtt.
Késôbb edzôként is tevékenykedett a magyar futballért. Az Egyetértésnél 1956-tól 1959-ig dolgozott, majd a hatvanas 

években a Fradi tartalékcsapatát irányította. A nyolcvanas években az FTc labdarúgó-szakosztályának vezetôségi tagjaként 
szolgálta szeretett egyesületét. Hetvenöt esztendôsen, 1993-ban néhány hónapig az öregfiúk együttesét trenírozta. 

Laci bácsi! A Ferencváros újság készítôi és olvasói nevében sok boldogságot és jó egészséget kívánunk!
 M.S.

száz éve a szônyegen
Nemrég ünnepelte alapításának 100. évfordulóját a Ferencváros birkózószakosztálya. Azóta számos hazai és nemzetközi siker 
jelezte, hogy komoly szakmai munka folyik a zöld-fehér klubban. 

az 1920-as évek elsô feléig nem értek el említésre méltó 
eredményt a Fradi birkózói, ám utána Badó Raymundnak 

köszönhetôen egyre többször írtak a lapok a ferencvárosiakról. 
Még csak huszonkét esztendôs volt, amikor kötöttfogásban a 
nehézsúlyúak között bronzérmes lett az 1924-es párizsi olim-
pián, majd rá egy évre ezüstöt hozott haza a milánói Európa-baj-
nokságról. Ezután megnyerte a szakosztály elsô magyar bajnoki 
címét, és az 1927-es budapesti Eb-n aranyérmes lett. Az ô si-
kereit Tunyogi József remek eredményei követték, aki kétszer 
szerzett Európa-bajnoki aranyat, és bronzérmet vehetett át a Los 
Angeles-i ötkarikás játékokon.

A harmincas évek közepétôl nem sok szó esett a szakosz-
tályról, sôt, öt évig nem is létezett. 1949-ben, az Édosz-korszak 
kezdetén ismét megpezsdült az élet a szônyegen, és Szilvá-
si Miklós elôbb magyar, majd 1952-ben Helsinkiben olimpiai 
bajnoki címet nyert. Ezután már sikert sikerre halmoztak a fe-

rencvárosi birkózók, a világversenyeken jó néhány érmet sze-
reztek. Különösen a nyolcvanas években nyújtottak nagyszerû 
teljesítményt a fradisták, Komáromi Tibor, Gáspár Tamás, Balla 
József, Bíró László és Sike András nevét megtanulták tisztelni 
szerte a világon. Manapság Bácsi Péter és Fodor Zoltán szállítja 
a jobbnál jobb eredményeket, utóbbi például ezüstérmes volt a 
pekingi ötkarikás játékokon.

Huszonkét esztendô után, 2010-ben újra csapatbajnok lett 
a Ferencváros, tavaly sikerült megvédeni az elsôséget, az idén 
pedig a második helyen végzett a Fradi. Másfél évtizede nôi 
birkózói is vannak az FTc-nek, közülük Godó Kitti itthon és 
külföldön egyaránt remekelt. Kitûnô edzôk irányításával sok 
gyerek készül a korábbi szakosztályvezetôrôl, dr. Papp László-
ról elnevezett csarnokban, azaz minden bizonnyal a jövôben is 
lesznek kiváló és sikeres ferencvárosi birkózók. 

M.S.

Szabadidôsport-sikerek
a Budapesti szabadidôsport-szö-

vetség évrôl évre megrendezi a 
kerületek lakói számára kiírt Fôvárosi 
szabadidôsport-kupát. A 2012-es so-
rozat februárban kezdôdött, és a közel-
múltban ért véget. A IX. kerületet a Fe-
rencvárosi szabadidôs sE képviselte, 
és mindkét együttes remekül szerepelt.

Az FsZK keretében nyolc verseny-
re került sor, különbözô helyszíneken. 
Óvodások éppúgy részt vettek a kupaso-
rozaton, mint felnôttek, családok. volt a 

programban kispályás labdarúgás, teke, 
bowling, darts, lövészet, kerékpáros és 
gyalogos ügyességi verseny. A sporttu-
dásról nemcsak a gyakorlatban, hanem 
az asztal mellett is számot adhattak az 
indulók, az egyik napon ugyanis szelle-
mi vetélkedôt rendeztek. 

A ferencvárosiak az összesítésben 
az I. csapatok viadalában huszonkilenc 
együttes közül a második helyen végez-
tek a zuglóiak mögött. A II. csapatok 
versenyét szoros csatában megnyerték 

a IX. kerületiek a józsefvárosiak elôtt. 
Mindkét helyezésért kupát vehettek át a 
díjkiosztón. 

Margay Sándor
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Apróhirdetések
IX. ker., Ferenc krt. 25. sz. 
alatti antikvitásomba fel-
vásárolnék régi bútorokat, 
festményeket, porcelánokat, 
bronzszobrokat, fali- és álló-
órákat, eozin-Zsolnayt, tört 
aranyat, ezüsttárgyakat ki-
emelt áron. Tel.: 06-20 505-
0505

Diplomatalakás berendezésé-
hez Batthyány-, Perlott-,  
Gulácsy-, Aba-novák-fest-
ményt vásárolnánk.  
Tel.: 06-30 949-2900 

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 
partnerkapcsolatukban. 
PArTnEr PLUsZ kapszula. 
Kapható a nagyvárad téri 
patikában, Bp., Üllôi u. 121. 
(nagyvárad tér mellett).

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

Készpénzért vásárolunk ara-
nyat, ezüstöt, briliáns éksze-
reket, 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 in-
terneten a Louis Galériát!

rEDÔnYÖsMÛHELY  
gyárt, javít mindenfajta  
redônyt, reluxát, rolettát, sza-
lagfüggönyt, harmonikaajtót. 
Gurtnicsere. Mobil rovarháló 
10% kedvezménnyel.  
Tel.: 370-4932

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

Hogyan elôzhetjük meg a lakástüzet  
az ünnepek ideje alatt? 
A legszebb ünnep napjaiban sem szabad megfeledkeznünk a ránk leselkedô veszélyekrôl, elsôsorban a gyertya szép, de veszélyes 
lángjáról. Az elmúlt évtizedek során sajnos nem múlt el olyan ünnep, hogy a fôvárosi tûzoltók ne vonultak volna karácsonyi 
gyertya okozta lakástûzhöz. Ezek a tragikus események arra figyelmeztetnek bennünket, hogy csak kellô körültekintéssel, oda-
figyeléssel szabad a gyertyákat a fán elhelyeznünk és meggyújtanunk. 

Mit tehetünk tûz esetén?
Ha mégis tûz keletkezne a lakásunkban, fontos, hogy a lehetô 
legrövidebb idôn belül megtegyük a szükséges intézkedéseket: 
mentsük a lakásban tartózkodókat, értesítsük a tûzoltóságot, s 
ha tudjuk, kezdjük meg a tûz oltását! Az oltáshoz használha-
tunk nedves pokrócot, egy vödör vizet vagy tûzoltó készüléket. 
Ha az asztalon keletkezik tûz, gyors segítséget jelent a tûzoltó 
takaró vagy akár egy pohár víz is. Ha a lángok testi épségünket 
veszélyeztetik, ne kezdjünk bele a tûzoltásba, meneküljünk az 
épületbôl! Annak a helyiségnek az ajtaját, ahol a tûz keletkezett, 
kilinccsel zárjuk be, így kevesebb oxigénhez jut a tûz, lassabban 
terjed. Lármázzuk fel a szomszédokat, és hívjuk a 105-ös vagy 
a 112-es segélyhívószámot! Tûzjelzéskor válaszoljunk a feltett 
kérdésekre, hisz ezzel megkönnyítjük és meggyorsítjuk a tûz-
oltók munkáját. 

Éjszakai nyugalmunkat biztosíthatja a ma már néhány ezer 
forintért beszerezhetô füstjelzô berendezés, amely erôs hang-
jelzéssel néhány másodperc alatt felhívja a figyelmünket a ve-
szélyre. 

Hogyan elôzhetô meg a karácsonyfatûz? 
vágott fenyô esetében – amennyiben mód van rá – alkalmaz-
zunk „vizes” tartót vagy talpat a fa nedvességtartalmának pót-
lására! Mûfenyô esetén – lehetôleg – válasszuk a „tûzálló” ki-
vitelût! Gondoskodjunk a karácsonyfa stabilitásának (feldôlés 
elleni védelmének) megoldásáról! Használjunk megfelelôen 
„terpesztett” nehéz talpat és rögzítést! A fára gyertyákat, csil-
lagszórókat kizárólag díszítésként helyezzünk fel, azokat ott ne 
gyújtsuk meg! 

Elsôsorban nem éghetô anyagú dekorációs elemeket hasz-
náljunk a fa díszítésére! A karácsonyfa közelében mindig legyen 
készenlétben olyan eszköz, felszerelés, amellyel az esetlegesen 
keletkezô tüzet annak kezdeti szakaszában nagy biztonsággal 
el tudjuk oltani! soha ne állítsuk a karácsonyfát a menekülési 
útvonalra, ajtó elé, ajtóhoz közel, mert az égô fa elzárhatja a 
menekülést.

mire kell figyelni a karácsonyi égôsorok 
elhelyezésénél, mûködtetésénél?
csak megfelelô mûszaki állapotú, minôségi tanúsítvánnyal ren-
delkezô izzósort és/vagy elektromos díszítôelemeket vásárol-
junk és használjunk! Az izzósort és elektromos díszeket a fán 
úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy sem a levelekhez, sem a 
vezetékhez, sem pedig az éghetô díszekhez ne érhessenek hoz-
zá. Az izzósor és/vagy az elektromos díszek mûködtetésekor 
gyermekek a helyiségben csak felügyelet mellett tartózkodja-
nak! Az elektromos kapcsolókat és csatlakozókat úgy kell el-
helyezni és rögzíteni, hogy azokhoz a gyermekek sem szándé-
kosan, sem pedig véletlenül se férhessenek hozzá. Ha égôt kell 
cserélni, mindig húzzuk ki a villásdugót a konnektorból! Az 
égôsor és a villamos díszek elektromos táplálásához legfeljebb 
egy, világító kapcsolóval ellátott, gyárilag szerelt hosszabbító 
elosztó használható, amelyen a nem használt csatlakozóhelye-
ket „vakdugóval” kell lezárni. Lefekvés vagy a lakásból való 
eltávozás elôtt az izzósort és az elektromos díszeket a hálózatról 
le kell választani. 

Kellemes, békés karácsonyi ünnepeket kíván:
a Fôvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

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

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 Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
a lakossági kérdések, kérések, igények és panaszok hatékony kezelésének  

céljából a Ferencvárosi Önkormányzattal együttmûködve 2012. július 11-tôl 

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

06-80 399-999




