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„A teljesség felé” elnevezésû 
idôsügyi koncepció készítôjét, 
T. Zuggó Tünde alpolgármesteri 
tanácsadót kérdeztük a 
szépkorúaknak szóló programok  
és rendezvények ürügyén.

Sokan voltak kíváncsiak az  
Üllôi úti Örökimádás-templom 
Szent Erzsébetrôl elnevezett, szép 
szavú harangjára, amely advent 
utolsó vasárnapja óta lakik a 
templomtoronyban.

Ötven évvel ezelôtt, 1963 
januárjában alakult meg  
a Ferencvárosi Természetbarát 
Szövetség, amelynek 
utódszervezetei azóta is várják  
a természet szerelmeseit.

Tárt Kapu Galéria nyílik Ferencvárosban
Mûvészeti és közösségi központ a mentális zavarokkal élôk mûvészetéért

A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítványt 
magánszemélyek alapították 1993-

ban a pszichiátriai betegek szociokultu-
rális rehabilitációját segítô gyógyító célú 
foglalkoztatás támogatására. A társada-
lom peremére szorult emberek mûvei már 
több évtizede inspirálják és szólítják meg 
a mûvészeket, pszichiátereket, kiállítások 
rendezôit, mûvészeti mûhelyek szerve-
zôit s a – nekik köszönhetôen – folyama-
tosan bôvülô közönséget. 

Számos nemzetközi példa és kutatás 
bizonyítja, hogy a mentális zavarokkal 
élô emberekrôl alkotott elôítéletek felol-
dásában a mûvészetnek van a legnagyobb 
szerepe.

– Magyarországon elôször 2004-ben, 
az Országos Pszichiátriai és Neurológiai 

Intézet (OPNI) portaépülete mellett meg-
nyílt Tárt Kapu Galéria adott otthont az 
ebben a szellemben fogant, a szakma ál-
tal „art brut”-nak (magyarul leginkább 
„nyers mûvészet”-nek) nevezett alkotá-
soknak. Az OPNI-ban folyó nagyon ko-
moly színvonalú munka tette lehetôvé, 
hogy olyan alkotások szülessenek, ame-
lyek a nagyközönség és a szakma érdek-
lôdésére is számot tarthattak – mondja dr. 
Horváth Szabolcs fôorvos, az alapítvány 
kuratóriumának elnöke. – Ettôl kezdve a 
terápiás mûhelyek kiállításait a szakma 
és a mûgyûjtôk nagyfokú érdeklôdése 
kísérte Magyarországon is. A munkába, 
foglalkozásokba elismert mûvészek is be-
kapcsolódtak, és bár a mûvészeti terápiá-
nak nem célja, hogy mûvészeti ismerete-

ket oktasson, a foglalkozáson részt vevô, 
mûvészetre fogékony alkotók rengeteg 
ismeretet szereztek, és technikát sajátí-
tottak el. Nem nehéz elképzelni, mekko-
ra csapást jelentett számukra is, amikor 
2007-ben bezárt az OPNI, és megszûnt 
ez a terápiás, önmegvalósító lehetôség 
és egyúttal az alkotások bemutatási lehe-
tôsége is! Az alapítvány kitartó munkája 
eredményeként – itt külön kiemelném 
Anginé Szántó Ibolya alapítványi titkár 
odaadó aktivitását – és a Ferencvárosi 
Önkormányzat jóvoltából helyet kapott a 
Merényi Gusztáv Kórház Gyógyító Célú 
Foglalkoztatójában, és ott folytathattuk 
tevékenységünket. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kassab Adonis István (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

folytatás az elsô oldalról

A kórház területén található foglal-
koztató biztonságos, ám elszigetelt kör-
nyezetet teremt, de nagy hiányát éreztük 
az önálló kiállítótérnek, amely megadja a 
bemutatkozási, publikálási lehetôséget. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a kitartás 
eredményhez vezetett, és 2013 elsô hó-
napjaiban a Tárt Kapu Galéria újranyílhat 
a nagyközönség elôtt, a belsô-ferencvá-
rosi Hôgyes Endre utca 2. szám alatt.

Bôven lesz is mit kiállítani, mert a 
Merényi Gusztáv Kórház foglalkoztató-
jában 2008 elejétôl változatlan intenzi-
tással folyik az alkotómunka. 

– Az art brut nem egy festészeti 
irányzat, hiszen képviselôi nem tanultak 
semmiféle akadémián, de az általuk lét-
rehozott alkotások nagyon spontán, erôs 
mûvek. Bemutatásuk legalább annyira 
fontos alkotójuk, mint befogadójuk szá-
mára – mondja Komáromi Erzsébet mû-
vészetterapeuta és iparmûvész, aki még 
az OPNI-ban kezdte munkáját, hiszen 
16 éve foglalkozik a páciensekkel, akik 
jelenleg a pszichiátriai, addiktológiai és 
a nappali kórház betegei közül kerülnek 
ki. – A foglalkoztatóban többféle – ki-
fejezetten képzômûvészeti jellegû – cso-
port mûködik: zenés festés, mandalacso-

port, kerámiamûhely, mûvészetterápiás 
csoport, és a szabad rajzolásra is mindig 
van lehetôség. A sokoldalú önkifejezés 
tudatos támogatása azon a tapasztalaton 
is alapszik, hogy pácienseinknek a saját 
mûveik készítése közben átélt katarzis 
olyan motiváló erô, amely újabb és újabb 
alkotásra ösztönzi ôket, és ez azt ered-
ményezi, hogy alkotó tevékenységük ön-
fejlesztô folyamattá válik. Mindez segít 
önmaguk elfogadásában, önértékelésük 
javulásában és tüneteik csökkentésében 
is. A sokoldalú foglalkoztatás lehetôvé 
tette egyes alkotóink komoly mûvészi 
fejlôdését és egy olyan art brut gyûjte-
mény létrehozását, illetve tovább folyta-
tását, amelyik európai viszonylatban is 
megállja a helyét.

– Legnagyobb nemzetközi sikerün-
ket 2011 októberében értük el – veszi 
át a szót Tóth Eszter, a Tárt Kapu Galé-
ria vezetôje. – A Tárt Kapu képviselhette 
Magyarországot a nemzetközi 2×2 Out-
sider Art Fórumon a Kunsthaus Kannen-
ben. E bemutatkozás segítségével a Tárt 
Kapu Galéria véglegesen bekapcsolódott 
a nemzetközi kulturális vérkeringésbe, 
a legnívósabb európai mûvészeti mûhe-
lyek és art brut projektek sorába lépett. 
A Ferencvárosban most megnyíló mû-
vészeti központ négy pilléren nyugszik: 

kiállítótér, mûvészeti mûhely, szakmai 
és közösségi programokat integráló ren-
dezvények. Lehetôséget biztosítunk a 
több különbözô szakterületet (mûvészet, 
mûvészetterápia, pszichiátria, orvostu-
domány, gyógypedagógia, mûvészettör-
ténet, társadalomtudomány) összefogó 
rendezvények, elôadások, konferenciák, 
továbbképzések számára mind hazai, 
mind nemzetközi viszonylatban. A nagy-
közönségre is nyitott, befogadó közpon-
tot szeretnénk létrehozni. Kiemelkedô 
lehetôségnek tartjuk, hogy a mentális za-
varokkal élôk mûvészeti világa közelebb 
kerüljön a mindennapi emberhez, elin-
dulhasson egy természetes gondolkodás-
mód és kommunikáció ez irányban.

A Ferencvárosi Önkormányzat és a 
Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány kö-
zött tavaly augusztusban aláírt együtt-
mûködési megállapodás keretében az 
alapítvány vállalta többek között, hogy 
évente legalább négy kiállítást rendez a 
bérleményben, s ezekbôl legalább egy 
nemzetközi. Évente legalább hat alka-
lommal toleranciát erôsítô továbbképzé-
seket szervez a IX. kerületi közoktatási 
intézmények dolgozói számára, és szere-
pet vállal Ferencváros esélyegyenlôségi 
programjának végrehajtásában.

K.K.



4. oldal 5. oldalÖnkormányzati hírek Önkormányzati hírek2013. január 18.

A „deák” Közalapítvány
A „deák” Közalapítvány 2000-ben jött létre azzal a céllal, hogy Ferencvárosban segítse a diákok tehetségé-
nek kibontakozását a tanulás, a sport vagy a mûvészetek terén, és elismerje, ha valaki valamiben kitûnik 
társai közül. A híradásokban gyakran esik szó a közalapítvány által kiosztott támogatásokról és elisme-
résekrôl, és mégis mintha kevés ismeretünk lenne magáról a „deák” Közalapítványról. Klujber Ró-
bertné kuratóriumi elnököt a közalapítványnál folyó munkáról, a tervekrôl és célokról faggattuk.

– Úgy tudom, a kuratóriu-
mi elnökség nem tartozik a jól 
fizetô állások sorába. Ön mi-
ként csöppent bele?

– A kuratóriumi tagok 
soha nem részesültek anyagi 
juttatásban, ami azért elônyös, 
mert így biztosan olyanok 
vannak a kuratóriumban, akik 
a szívükön viselik az alapít-
vány által kitûzött célokat. Én 
úgy kapcsolódtam elôször a 
munkába, hogy Kállay Lász-
lóné Ildikónak, akivel egy is-
kolában dolgoztunk, én – mint 

gyermekvédelmi felelôs – mindig elmondtam a véleményem a 
pályázatokról, hozzátettem, mi az, amin változtatni érdemes. Il-
dikó volt az, aki a kivitelezést a kuratóriumban véghezvitte. Pél-
dául én javasoltam, hogy a taneszközpályázatot tegyük zárttá.

– Miért jobb ebben az esetben a zárt pályázat?
– rengeteg gyerek jelentkezett, és a kuratórium – a háttér 

ismerete nélkül – nem igazán tudta kiválogatni a több száz je-
lentkezô közül, hogy ki az, aki valóban rászorul a támogatásra. 
A zártkörûvé tett pályázaton iskolák jelölhetnek intézményen-
ként tizenöt gyereket. Ez közelebb vitt minket ahhoz, hogy igaz-
ságos legyen a rendszer, hiszen helyben jobban ismerik/ismer-
hetik a gyerekek tényleges hátterét.

– Milyen források állnak a közalapítvány rendelkezésére?
– régebben az önkormányzattól kapott összegen túl több 

szponzora is volt a közalapítványnak, és idén is volt olyan cég, 
amelyik jelentôsen támogatta munkánkat. 2012-ben körülbelül 
tizenegymilliós keretbôl gazdálkodtunk. Azon vagyunk, hogy 
cégek és magánemberek is megtalálják a közalapítványt, és rá-
érezzenek arra, hogy a ránk bízott összegek valóban olyan hely-
re kerülnek, ahol arra szükség van. 

– Milyen szisztéma szerint mû-
ködik a közalapítványnál a támogatásel-
osztás?

– Minden évben tavasszal és ôsszel van nagyobb, „kam-
pányszerû” támogatási idôszak. Az ôszi az mindig kevesebb 
gyereket érint, mert olyankor elsôsorban azok pályázhatnak, 
akik tavasszal lemaradtak. Ôsszel pályázhatnak például azok, 
akik idôközben megkezdték egyetemi tanulmányaikat. Ôk az 
elsô idôben nem kapnak ösztöndíjat, ezért van egy egyénileg 
megpályázható tanulmányi ösztöndíj. Kilenc hónapon keresztül 
havi kilencezer forintot lehet így kapni. Természetesen ezt egy 
összegben adjuk át, így az elsôre talán szolidnak tûnô összeg 
komoly segítség lehet. A felsô tagozatosok számára tavaly ve-
zettünk be egy tanulmányi ösztöndíjat, ami tízezer forintból áll. 
Ez is zártkörû, itt minden általános iskola minden évfolyamáról 
egy-egy diákot jelölhetnek. Kivéve a nyolcadikosokat.

– Szegény nyolcadikosok!
– A nyolcadikosok számára van egy másik pályázat. Az is-

kola jelölheti az évfolyam legjobb tanulóját, ebbe nyilván nagy 
súllyal esnek a tanulmányi versenyek, a sport terén elért sikerek 
és a közösségért végzett munka is. Ôk rendkívüli támogatásként 
hatvanezer forintot és Deák-emlékérmet kaphatnak.

– Úgy tudom, a tehetséges zenészpalántákat is támogatják.
– A zenei pályázat egy nyílt pályázat, lényeges kritérium – 

itt is, mint a többi pályázatnál –, hogy a diák ferencvárosi lakos 
legyen. Ez is nagyságrendjét tekintve huszonötezer forintos ösz-
szegrôl szól.

– Ez mire elég?
– Kokas Ferenccel, az ádám Jenô Zeneiskola igazgatójával 

egyeztetve arra jutottunk, hogy a családok ebbôl már ki tudják 
fizetni a tandíjat és egy kisebb hangszer bérlési költségét. Ha va-
laki nagyobb összeghez szeretne jutni – például hangszervásár-
lás céljából –, akkor szükséges a zeneiskola támogató nyilatko-
zata és az, hogy a diák a hangszeren már többéves gyakorlattal 
rendelkezzen.

– Sportolók?
– A sportösztöndíj is nyílt pályázat, amely szintén finomí-

tásra és differenciálásra szorul, mert eddig szinte ugyanazokért 
az összegekért lehetett pályázni a csapatsportoknál és az egyé-
niben. A kuratórium tagjai egyetértettek abban, hogy 2013-ban 
már szeretnénk több odafigyeléssel fordulni az egyéni sporto-
lók felé. Idén még csak ad hoc oldottuk meg az ilyen jellegû 
kiemelt támogatásokat: aki megjelölte, indokolta, hogy miért 
szeretne magasabb összegû támogatást, azt indokolt esetben 
segítettük céljának elérésében. Például egy Európa- vagy világ-
bajnokságra való kijutás természetesen nagy súllyal esik latba. 
Persze, ehhez is kell igazolás az adott egyesülettôl, illetve utó-
lag egy beszámolót is kértünk az eredményesség dokumentá-
lására.

– Decemberben a tehetséges és igyekvô roma fiatalok vet-
ték át a támogatásukra szánt laptopokat és sporteszközöket…

– A roma fiatalokat érintô támogatás már csak azért is rend-
kívüli, mert az egy fôre jutó támogatási összeg eléri, sôt meg is 
haladja a százezer forintot. A korábbi gyakorlathoz képest itt 
is változtattunk a források elosztásán, hiszen van olyan iskola, 
ahol a tanulók zöme roma, és sok közülük tényleg rászoruló… 
nem igazságos, ha ôk is csak annyi lehetôséghez jutnak, mint 
azok az oktatási intézmények, ahol alig van romák. ráadásul 
mostanáig az iskolák javaslatai alapján jutalmaztunk, amibôl az 
is következett, hogy a kerületben lakó, de Ferencvároson kívül 
tanuló fiatalok kimaradtak ebbôl a lehetôségbôl.

– Várható, hogy új elemmel bôvül a támogatási rendszer?
– Az ifjúsági koncepcióval és a friss köznevelési törvénnyel 

összhangban támogatni szándékozzuk az iskolából kimaradtak 
szakképzését. Az alapítvány kuratóriuma nagyon fontosnak 

érzi, hogy bekapcsolódjon abba a szisztémába, amely lehetôsé-
get ad azoknak, akik a nappali rendszerû képzésbôl kimaradtak, 
de nem akarnak végzettség nélkül tengôdni.

– Jó az, hogy változnak a pályázati feltételek?
– Ezeket a pályázatokat mindig fejleszteni, módosítani, fi-

nomítani kell. Az igények változását nekünk is figyelemmel kell 
kísérnünk, s talán még érzékenyebben kell reagálnunk, mint 
más szervezeteknek. A beérkezô pályázatok és a hozzájuk kap-
csolható sikerességi mutatók elég pontos visszajelzést adnak.

– Talán jó lenne kicsit láthatóbbá tenni az alapítványt.
– Az ifjúsági koncepcióhoz csatlakozóan is nagyon sok erre 

vonatkozó tervünk van. A diák-önkormányzatiság is az utóbbi 
idôben lépett egy magasabb szintre, velük együttmûködve sze-
retnénk, ha lennének olyan címek, amelyekért érdemes küzdeni. 
Sportban, zenében, a mûvészetek területén is szívesen díjaznánk 
a „legjobbakat”. A Facebookon már létrehoztunk egy deákos 
csoportot, aminek az a célja, hogy könnyebben eljussunk azok-
hoz, akiket a közalapítványnál folyó munka – akár mint támo-
gatottat, kitüntetettet vagy mint támogatót – érint. Úgy látjuk, 
nagyon fontos, hogy a szülôk és a diákok is több információhoz 
jussanak, mint a korábbi idôszakban.

– Támogatást, jutalmat osztani hálás szerep lehet…
– A jövôre vonatkozóan fontos célunk, hogy a hagyomá-

nyokhoz visszanyúlva, új hagyományokat teremtve túllépjünk 
azon, hogy a közalapítvány pusztán csak pénzügyi támogatást 
nyújt. Legalább ennyire fontos lenne, hogy élôvé, tartalommal 
telivé tegyük ezt a szervezetet, ahol a volt deákosok és a jelen-
legi deákosok is megtalálják a helyüket, és együtt alakítják és 
ápolják a közösen megteremtett hagyományt.

G

Ferencvárosi „deák” Közalapítvány
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselô-testülete 1999-

ben hozta létre a Ferencvárosi Önkormányzat „deák” 
Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványát azzal a céllal, hogy a 
Ferencvárosban lakó tehetséges, de anyagi okok miatt tanul-
mányait folytatni nehezen tudó, szociálisan hátrányos helyze-
tû gyermekeket, fiatalokat támogassa.

Az alapító képviseletét dr. Bácskai János polgármester 
látja el. A kuratórium elnöke Klujber Róbertné.

A közalapítvány által minden évben meghirdetett pályázatok:
– taneszköz beszerzésének támogatása;
– felsôs tanulmányi ösztöndíj;
– tanulmányi ösztöndíj (közép- és felsôfok);
– nyelvvizsgát elôkészítô képzés támogatása;
– sportösztöndíj;
– zenei ösztöndíj;
– Deák-emlékérem;
– roma származású gyermekek tárgyjutalma.

„A teljesség felé”
Beszélgetés az „Idôsek Éve” programsorozat tapasztalatairól

Közvetlenül karácsony elôtt, december 20-án került sor az Idôsek Adventje Ferencvárosban kulturális rendezvénysorozat záró-
koncertjére a Concerto Budapest Zeneházban. Ebbôl az alkalomból beszélgettünk T. Zuggó Tünde alpolgármesteri tanács-
adóval, „A teljesség felé” elnevezésû idôsügyi koncepció készítôjével és a programok elôkészítésének, bonyolításának aktív 
résztvevôjével.

– Az év közepén fogadta el a Képviselô-testület az idôsügyi koncepciót, ami köszönhetôen 
a gazdag, tartalmas programnak, idôközben közismertté vált logónak, sokakat „megmozga-
tott” – sokszor szó szerint is –, és aktív részvételre buzdított. Hogyan értékeli ön az elmúlt 
idôszakot?

– várakozáson felül sikeresnek. Ezt messzemenôleg alátámasztják az idôskorúaktól kapott 
visszajelzések. Egy a Tárki által a közelmúltban végzett felmérésbôl nyert tapasztalatok ugyan-
akkor azt mutatják, hogy a kerületi programokon az idôsek közel négyötöde, a kerületen kívüli 
kulturális eseményeken pedig kétharmada egyáltalán nem szokott részt venni. Ugyanez a fel-
mérés ad számot arról, hogy az itt lakó idôskorúak fele hallott a Ferencváros önkormányzata 
által, a Szociális Szolgáltató Központon keresztül az idôskorúaknak nyújtott szolgáltatásokról, 
legtöbben a házi segítségnyújtásról és az idôsek klubjaiban történô nappali ellátásról. A fel-
mérés megállapításai szerint a kerületi idôsek klubjai közül a Napsugár Idôsek Klubja a legis-
mertebb, de hozzátartozik a képhez az is, hogy nem kevesen voltak, akik egyik klubot és egyik 
tevékenységet sem ismerték. Ha pusztán azt nézzük, hogy ez az arány az elmúlt fél év program-
jainak köszönhetôen jelentôsen változott, az önmagában némi elégedettségre adhat okot. Az 
alulról jövô kezdeményezésekben való részvétel vizsgálatakor kiderült, hogy leginkább a ter-
mészetjáró túrák, városi séták a legnépszerûbbek, a „szervezett” programok közül pedig egyér-
telmûen az egészségvédelmet szolgáló szûrôprogramok. Nagyon bízunk benne, hogy az ideihez 
hasonló sikeres, színvonalas rendezvények hírére egyre többen vesznek részt programjainkon.
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Bemutatjuk Ferencváros elsô ifjúsági 
polgármesterét
Semmi kamaszos félénkség vagy zavar nem mutatkozik Németh Imre Dávid, Ferencváros elsô ifjúsági polgármestere arcán, 
amikor új megbízatásáról kérdezem. Olyan talpraesetten fogalmazza meg mondanivalóját, és olyan megnyugtató határozottság-
gal válaszol a kérdésekre, hogy semmi kétséget nem hagy afelôl, hogy tisztességgel és sikeresen fogja ellátni feladatát.

– Miben látja a GYIÖK (gyermek- és ifjúsági önkormány-
zat) elsôdleges feladatát?

– A gyermek- és ifjúsági önkormányzat célja, hogy Ferenc-
városban élô fiatalok létrehozhassák saját Képviselô-testületü-
ket annak érdekében, hogy korosztályuk érdekeit képviseljék. 
Ez konkrétan azt jelenti, hogy igyekszünk megszüntetni azt 
az esetleg meglévô szakadékot, ami a fiatalok – ez a 14 és 25 
év közötti korosztály érdekképviseletét jelenti – és a minket 
körülvevô környezet között fennáll. Elsôdleges célunk, hogy 
kiderítsük, melyek ezek, majd a kerület önkormányzatával 
együttmûködve megoldási javaslatokat keressünk. A GYIÖK 
közremûködésével könnyebben terítékre kerülnek olyan té-
mák, amiket mondjuk egy iskola vezetésének csak félve vagy 

egyáltalán nem mernének elôadni a diákok. A másik fô célt 
közös programok szervezésében látom; Ferencvárosban rend-
kívül sok közterület van, ahol remek dolgokat lehetne csinálni 
a fiatalok bevonásával, ezek által erôsítve bennük az összetartó 
közösségi szellemet.

– Meglepôdött, hogy épp önre esett a választás?
– Az, hogy a saját iskolámban, a Fáy András Közlekedésgé-

pészeti Mûszaki Szakközépiskolában engem jelöltek, nem ért 
váratlanul, hiszen kezdetektôl fogva aktívan részt vettem az is-
kola életében, egészen a közelmúltig szerkesztettem például az 
iskola újságját. A finisben aztán – amikor a 26 képviselô közül 
kellett megválasztani a polgármestert – sokkal szorosabb volt a 
verseny; egy szavazaton múlott, hogy én nyertem el a bizalmat.

– Kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy az elmúlt hóna-
pokban nem múlt el hét valamilyen idôseket megcélzó rendez-
vény nélkül. Milyen volt ezek látogatottsága?

– valóban, gazdag volt a kínálat. Az október 4-i Idôsek és 
a Zene világnapja egész napos rendezvénysorozat – amelynek 
kínálatában jelen volt a népzene, a komolyzene, az operett és a 
sokak számára emlékezetes 250 fôs közös éneklés a Bakáts té-
ren – önmagában sokakat vonzott. Novemberben Aktív, egész-
séges idôskor címmel rendeztünk egészségügyi szûrôvizsgá-
latokat és bemutatkozási lehetôséget az idôsek problémáival 
foglalkozó civilszervezetek számára. Ugyanebben a hónapban 
volt a József Attila-lakótelepen egy közös nárciszültetés a Hos-
pice Alapítvánnyal, és ugyancsak novemberben rendeztük meg 
a helytörténeti vetélkedôt idôs-fiatal vegyes csoportok részvé-
telével. Az eseménykör lezárása volt az Idôsek Adventje Fe-
rencvárosban rendezvénysorozat, ahol Bura Sándort és zene-
karát, a Turay Ida Színház elôadását és a Paletta festôszakkör 
kiállításmegnyitóját élvezhették a résztvevôk. Ez csak a rövid 
összegzés, a részletekrôl a Ferencváros újság és a helyi tv is fo-
lyamatosan beszámolt.

– Az idôsügyi koncepció – amely a generációk közötti 
együttmûködést is magában foglalja – nem csupán egy egy-
éves idôszakra szóló, hanem a 2012–2014-es idôszakot felölelô 
program. Milyen konkrét elképzeléseik vannak az idei évre?

– Mindenképp szeretnénk a tavaly gyûjtött tapasztalatokat 
alapul venni a következô idôszak eseményeinek szervezésében. 
Egyértelmû, hogy javítani kell az internetes felhasználást, és fo-
kozni az itt élôk biztonságérzetét. Utóbbi elérése érdekében át-
fogó közbiztonsági programot szeretnénk indítani, ami a tanfo-
lyamok – amelyekben bemutatják, hogyan kerülhetjük el, hogy 
kisebb-nagyobb bûncselekmények áldozataivá váljunk – szer-
vezésétôl a hevederzárprogramig – amelyben kedvezményesen 
lehet ellenôrzött biztonságtechnikai cégektôl biztonsági beren-
dezéseket felszereltetni – sok minden terítékre kerül. Erôsíte-
nénk a kerületben mûködô civilszervezetekkel – az FMK-ban 
rendezett programon 12 ilyen szervezet mutatkozott be – a kap-

csolatot, és hamarosan aláírásra kerül idôsügyi témakörben egy 
önkormányzatok közötti együttmûködés. A Hospice Alapítvány-
nyal megkezdett együttmûködést is folytatjuk, oly módon, hogy 
munkatársaik a kerületben dolgozó pedagógusoknak tartanak 
felkészítô oktatást arról, hogyan próbálják meg tanítványaiknak 
az elmúlás gondolatkörével összefüggô kérdéseket megvála-
szolni. Szeretnénk további alkotómûhelyeket beindítani a kerü-
letben, jelenleg csak egy festôszakkör mûködik, jó lenne ennek 
mintájára egy irodalmi szakkört is megszervezni. A legsikere-
sebb alkotások megjelenhetnének az újságban, a honlapon. Ter-
vezünk irodalmi esteket, író-olvasó találkozókat, és folytatjuk a 
népszerû helytörténeti sétákat; az elsô április elején a költészet 
napjához fog kapcsolódni. Ugyancsak szerepel a terveink között 
egy úgynevezett „szívességbank” és egy adománybolt létreho-
zása, illetve létrejöttének támogatása. Ezek megszervezéséhez 
nagyon számítunk az aktív önkéntesek közremûködésére, akik-
ben az elôzetes felmérések tanúsága szerint nincsen hiány. De 
ezúton is biztatok mindenkit, aki kedvet és erôt érez magában, 
hogy a programok kiötlésében, szervezésében részt vegyen, bát-
ran jelentkezzen nálunk!

– A meghirdetett, megrendezett programok színvonalán kí-
vül nyilván nagy vonzerôt jelentett az is, hogy ezek az idôsebb 
korosztály számára mind ingyenesek voltak.

– Igen, valamennyi programunkat ingyenesnek hirdettük 
meg, és külön feltüntettük, hogy – például koncertek, színhá-
zi elôadások esetében – a nyugdíjasok elônyt élveznek a hely-
foglalásnál. Sajnos elég sokszor elôfordult, és nem is kis szám-
ban, hogy többen elôre lefoglalták helyüket, és mégsem jöttek 
el. Persze, mindig közbejöhet valami, vagy – fôleg télen – egy 
megfázás, de nem hiszem, hogy ilyen nagy számban. Inkább 
azt gyanítom, hogy sokan lefoglalták a helyet, „legfeljebb nem 
megyek el” jelszóval, és nem gondoltak arra, hogy ezzel máso-
kat fosztanak meg egy lehetôségtôl. Ezért gondolkozunk azon, 
hogy a jövôben jelképes összeget kérnénk a részvételért, a ha-
sonló esetek elkerülése érdekében.

(kk)

– Az idén érettségi elôtt áll. Nem fogja ez zavarni a vizsgára 
való felkészülésben?

– Gyerekkorom óta megszoktam, hogy több dologgal fog-
lalkozom párhuzamosan. Szenvedélyem az autó – azon belül 
is a BMW –, bújom az ezzel kapcsolatos könyveket, internetes 
oldalakat, s nem tagadom, pénzkereseti lehetôségként olykor 
régi alkatrészeket veszek, azokat felújítom, továbbadom. Nagy 
álmom, hogy az elsô autóm egy oldtimer BMW legyen, amit 
magam rakok majd össze évek alatt, dobozokban összegyûjtve 
az alkatrészeket hozzá. Ez amolyan igazi „szerelemautó” lenne, 
amit sosem adnék el, hogy még az unokáimnak is megmutat-
hassam egyszer. A tanulás és a hobbi mellett elvállalok minden 
munkát, ami utamba kerül: nyáron kubikolok, most télen ép-
pen egy jégpályát tartok rendben. Ez naponta elég sokat vesz el 
az idômbôl. Annak érdekében, hogy az új, polgármesterséggel 
járó feladatokat el tudjam látni, pár dologtól meg kellett vál-
nom, ezért is adtam át az iskolai lapszerkesztést. A református 
egyházban végzett munkát – ami elsôsorban természetesen gép-
kocsik karbantartását és esetenként koncertek, istentiszteletek 
hangosítását jelenti – semmiképp sem szeretném elhagyni. In-
kább tovább csökkentem az alvásra szánt idôt. Gyakran hát-
térbe helyezem az anyagi érdekeket, inkább a tudásvágy, ami 
hajt. Egyes feladatok betöltése, mint például a polgármesteri, 
komoly megtiszteltetés számomra.

– Ifjúsági polgármesteri megbízatása két évre, 2014 de-
cemberéig szól. Hogyan lesz az érettségi után, ha sikerül a fel-
vételi a BME fejlesztô gépészmérnöki karára, amire nyilván jó 
esélye van, hiszen az iskola legjobb tanulói közé tartozik.

– Érettségizni valóban 2013-ban fogok, de utána még két 
évig szeretnék maradni a Fáyban, hogy az autószerelô szak-
mát, majd a következô évben az autóvillamossági mûszerész és 
a közútijármû-gépésztechnikusi képzettséget is megszerezzem. 
Így, amíg a megbízatásom tart, még bôven „fáyista” leszek. Utá-
na remélem, valóban sikerül bejutnom a BME-re. Úgy tartják 
szakmai körökben, hogy az egyetemeken, fôiskolákon örömmel 
veszik az innen érkezô diákokat. Úgy hírlik, a közepes osztály-

zat a Fáyból többet ér, mint a jeles egy „átlagos” gimnázium-
ból. Ez amúgy egy igazi konzervatív iskola, itt nem látni pél-
dául a falakon firkákat, a padokban bevéséseket, rongálásokat. 
Ha valaki mégis megpróbálja, biztos lehet benne, hogy meglesz 
a következménye, ki kell fizetni a pad javíttatásának költségét. 
Mindenki ismeri a játékszabályokat, tudja, hogy ez körülbelül 
nyolcezer forintra rúg.

– Úgy tudom, nemcsak a büntetés, a jutalmazás is szokás 
a Fáyban.

– valóban, a legjobb eredményt elérô tanulók – 40-45-en, 
ahányan egy buszba férnek – minden évben jutalomutazáson ve-
hetnek részt. A részvételért tényleg csak egy jelképes összeget 
kell fizetni. Én így jártam Szlovéniában, Horvátországban, Prá-
gában és Münchenben, illetve Bajorországban. Mondanom sem 
kell, nekem a legnagyobb élményt a BMW Múzeum jelentette. 
Az igazi csoda persze az lett volna, ha magát a gyárat is meg-
nézhetjük. De talán arra is sor kerül egyszer.

– Miután tavaly december 4-én megalakult és letette eskü-
jét a Ferencvárosi GYIÖK, hogyan láttak neki a munkának? 
Hiszen eddig még egyikük sem végzett, végezhetett ilyen mun-
kát, ez az elsô gyermek- és ifjúsági önkormányzat Ferencvá-
rosban.

– Szerencsére vannak felnôtt támogatóink, rapi István, 
a polgármesteri hivatal ifjúsági és drogprevenciós referense, 
Nagy viktória, az Alul-Járó Ifjúsági Iroda munkatársa és Nye-
rusai viktória, a Ferencvárosi Mûvelôdési Központ mûvelôdés-
szervezôje, akik segítik az eligazodást a szakmai kérdésekben. 
Irányításukkal részt vettünk decemberben egy csapatépítô és 
felkészítô tréningen. Most, ezekben a napokban készítjük el a 
szervezeti és mûködési szabályzatot, amely pontosan szabá-
lyozza többek között az üléseink, a határozatképesség rendjét. 
Sok mindent kell még tanulnunk – jogi, formai dolgokat – an-
nak érdekében, hogy az érdemi, tartalmi munkát mihamarabb 
elkezdhessük, és minél hasznosabban végezhessük. De a lelkes 
Képviselô-testület láttán nem félek attól, hogy valaha is ötlet-
szegénységgel kéne küzdenünk. (kômíves)
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Új harang Ferencvárosban
A harang évszázadok óta kultúránk ré-

sze, a harang zengése – hívjon Isten 
házába, jelezzen halált, vészt vagy diadalt 
–, túlterjeszkedve a szakrális tereken, az 
egész közönséget eléri, megérinti. Ezért is 
fontos az Örökimádás-templom katolikus 
közösségén túlmutató hír, hogy advent 
negyedik vasárnapján új harangot szentelt 
Székely János segédpüspök. A délelôtt ki-
lenckor kezdôdô ünnepi szentmisén részt 
vett dr. Bácskai János, Ferencváros pol-
gármestere.

A szentmise kezdete elôtt sokan ki-
használták az alkalmat, hogy – a to-
ronyba helyezés elôtt – közelrôl is 
megcsodálhatják a Gombos Lajos által 
Ôrbottyánban öntött, 310 kilogrammos, 
díszes harangot. A bronzból készült, ár-
pád-házi Szent Erzsébet emlékét ôrzô 
harang remélhetôleg szerencsésebb sor-
sú lesz, mint a korábbiak, amelyek közül 
többet hadi célokra áldoztak a két világ-
háború folyamán. Az utolsó nagy veszte-
ség 1956-ban érte a templomot, amikor 

egy orosz tank tûz alá vette az Üllôi útra 
nézô templom tornyát.

A Székely János által bemutatott 
szentmise alatt a harang a helyére került, 
így az ünnepség végét már az új harang 
szava jelezte. Az új harang történetének 
érdekességei közé tartozik, hogy az anya-
gi hátteret megteremtô adományozók 
névtelenek kívántak maradni. A harangot 
mûködtetô elektromos berendezés költ-
ségeihez Ferencváros önkormányzata is 
hozzájárult. Grozdits

Januári események Ferencváros történetébôl

Tudta-e, hogy… 
1954. január 1-jével a Posta Kísérleti állomás elkészítette az 
elsô kísérleti televízió-adóberendezést. Január 20-án megkez-
dôdhetnek a magyar tévéadások. A kísérleti állomás jelentôs 
és eredményes munkájának elismeréseként hamarosan Pos-

ta Kísérleti Intézet elnevezéssel tudományos kutatóintézetté 
szervezték át. Három évvel késôbb megindult a televízió ál-
landó adása, és az elsô élô adást már 1957. május elsején a 
kevés számú ferencvárosi tévétulajdonos is nézhette.

1904. január 7-én nyílt meg az új Pasteur Intézet a mai Hô-
gyes Endre utcában. Az utcát akkor még rákos utcának hív-
ták, Hôgyes Endre pedig az intézet igazgatója volt, amelyet 
1890-ben alapított meg. A híres orvos a veszettség elleni küz-
delem hazai elsô számú képviselôjeként vált ismertté. Az elsô 
sikeres immunizálások természetesen a francia Louis Pas-
teur nevéhez fûzôdnek, aki 1885. július 6-án alkalmazta vak-

cináját elôször, de már 1888-ban Hôgyes továbbfejlesztette 
Pasteur módszerét a vírus virulenciájának csökkentése terén. 
Két évvel késôbb már az országos hatáskörû intézet igazga-
tójaként tevékenykedett. Az intézet eredetileg a budapesti tu-
dományegyetem általános kór- és gyógytani tanszékén mûkö-
dött az Üllôi úton, de hamarosan önálló épületre volt szükség 
a betegség elleni küzdelem miatt. Így került a Pasteur Intézet 
Ferencvárosba. 

1945. január 19-én értek véget az utcai harcok Ferencváros-
ban. A második világháború hadi eseményei nagy károkat 
okoztak Ferencvárosban, emberéletben és épületekben egy-
aránt. Mivel a kerületben számos ipari üzem mûködött, a szö-
vetségesek 1944 áprilisában meginduló bombatámadásainak 
célpontja elsôsorban a mai Középsô- és Külsô-Ferencváros 
gyárai, pályaudvarai voltak, de a légitámadások a középüle-

teket és a lakóházakat sem kímélték. A szovjet ostromgyûrû 
1944. december 24-én zárult be Budapest körül, majd meg-
kezdôdött az elôrenyomulás utcáról utcára, házról házra. Több 
mint kétezer lakás sérült meg, 556 lakás teljesen megsemmi-

sült. Súlyos károkat szenvedett a Fôvámház, az Iparmûvészeti 
Múzeum, a Kálvin téri református templom, a Szent László 
és Szent István Kórház. A legfontosabb azonban, az állandó 
életveszély január végére megszûnt, s a kerület lakossága az 
élet újraindulásának örülhetett. 

1902. január 24-én hajnalban tûz pusztított a Concordia-ma-
lomban. Az eset nagy port vert fel, mert a malom szinte po-
rig égett, a tûzvészben pedig két tûzoltó is életét vesztette. 

A nagy hôségben a gépek elolvadtak, a raktárak még napokig 
égtek, kellemetlen, fojtó szaggal töltve be a környéket. Sze-
rencsére hamarosan újjáépítették a malmi épületeket, a Con-
cordia pedig még évtizedekig szolgálta Ferencváros és Buda-
pest lakosságát. Gönczi
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Karácsony – hajléktalanok ünnepe
A karácsony, Jézus születésének ünnepe nem mindig és nem 

mindenki számra szól a fényrôl és az önfeledt boldogság-
ról. A betlehemi „rongyos istállócska” bizonyos szempontból a 
hajléktalanságra, a társadalom peremén létezôkkel vállalt szoli-
daritásra kell hogy emlékeztessen mindenkit.

Az elsôsorban hajléktalanokkal foglalkozó Új Út Egyesület 
Gubacsi úti nappali melegedôjében rendezett karácsonyi ünnep-
ségen részt vett dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere, 
Formanek Gyula alpolgármester és Sebôk Endre, a Feszofe ügy-
vezetô igazgatója is.

A polgármester úr köszöntôjében gratulált az Új Út Egyesü-
let munkatársainak, különösen Éliás Évának, akinek munkáját 
Ferencváros önkormányzata 2012-ben Ferencváros Humanitas 
díj kitüntetéssel ismerte el. A hajléktalanokhoz fordulva s a ka-
rácsonyi jókívánságokon túllépve dr. Bácskai János polgármes-
ter elmondta, van lehetôség arra, hogy azok, akiknek a sorsa 
rosszra fordult, változtassanak a – sokszor talán kilátástalannak 
tûnô – helyzetükön. A kerület vezetése elkötelezett amellett, 
hogy – a Feszofe keretei között megteremtett – munkalehetô-
séghez juttasson mindenkit, aki változtatni akar a sorsán.

Sebôk Endre hangsúlyozta, tisztában van azzal, hogy a haj-
léktalanságból azért is nehéz a visszatérés, mert sokan nem 
akarnak tudomást venni a problémáról, és az ilyen helyzetbe 
jutott emberektôl elfordulnak, de éppen ezt felismerve Ferenc-
városban 2012-ben kétszázötven hajléktalan jutott munkalehe-
tôséghez.

Szabados György lelkész a szeretetrôl, a – másoknak és ma-
gunknak való – megbocsátásról beszélt, és arról, hogy Isten nem 
mond le senkirôl, Jézus születése reményt kell hogy adjon, s le-
hetôséget arra, hogy felismerjük: nincs olyan mélység, ahonnan 
– a hitbôl nyert erô által – ne lenne visszaút!

A köszöntôk után átadták az ajándékba hozott tartós élelmi-
szereket, majd ezt követôen Szabó Sándor gitármûvész muzsi-
kált a nappali melegedôben összezsúfolódott embereknek.

Grozdits

Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy – a múlt évben érkezett lakossági jelzések alapján és Sajó Ákos  

önkormányzati képviselô javaslatára – 2013. január 22. napján (kedden) 08.00–12.00 és 13.15–17.15 óra között  
a IX. kerület Gyáli–Aszódi–Máv-lakótelepen az Aszódi út–Füleki út sarkán 

térítésmentes tüdôszûrést 
szervezünk a helyi lakosok részére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mozgó tüdôszûrô állomásán.

A szûrésen részt vevôk a vizsgálat elvégzése után szakorvosok által kiállított igazolást kapnak postai úton.
Kérjük, amennyiben élni kíván ezzel a lehetôséggel, részvételi szándékát szíveskedjen elôre jelezni 2013. január 18.  

napjáig Békési Márta felé a 06-30 248-9733 vagy a 347-0586 telefonszámon, illetve személyesen a IX., Ecseri út 19.  
szám alatti kirendeltségen 09.00–12.00 óra között.

A szûrôvizsgálatra, kérjük, hozza magával személyes okmányait és tajkártyáját.
Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Salkaházi Sára emléktáblájánál

Hatvannyolc évvel mártírhalála után, 2012. december 27-én sokan gyûltek 
össze a Bokréta utca 3. elôtt, Boldog Salkaházi Sára emléktáblája körül, 

hogy megemlékezzenek önzetlen embermentô tevékenységérôl és az emiatt vál-
lalt vértanúságáról.

Ruppert József piarista szerzetes, aki rómában a boldoggá avatás posztulátora 
volt, beszédében – II. János Pál pápát idézve – a valódi szeretetrôl beszélt, amely 
még a legnagyobb áldozat meghozatalától sem riad vissza. A beszédben kitért 
arra is, hogy Salkaházi Sára üzenete a szegények felé fordulásban, az elesettekkel 
való szolidaritásvállalásban keresendô.

Salkaházi Sára himnuszának – amelyet az „Itt jelen vagyon…” kezdetû egy-
házi ének dallamára szokás énekelni – eléneklése után a Szociális Testvérek Tár-
saságának nevében Sztrilich Ágnes elöljáró mesélt arról, hogy a mai hívôk és 
szerzetesnôvérek számára mit jelent Sára nôvér végsôkig következetes szeretete.

A megemlékezés végén koszorút helyezett el az emléktáblánál dr. Bácskai Já-
nos, Ferencváros polgármestere is, majd mécsesek fénye gyúlt a hûvös decemberi 
estében.

Az Üllôi úton magasodó Örökimádás-templomban dr. Erdô Péter bíboros mu-
tatott be szentmisét Boldog Salkaházi Sára emlékére. G. K.

Himnusz  
Salkaházi Sáráról
Kassa városa útnak indítója 
Hosszú útra ment Salkaházi Sára 
Életét adva lôtték a Dunába – 
Boldog örökké.
Rábízott az Úr tálentumot ezret, 
Szóval és tollal új kincseket nyert meg, 
Színes életét, világ forgatagját 
Elhagyja mégis.
Szegények között, népet fölemelve 
Testvérként vigyáz minden üldözöttre 
Krisztus szerelmét áradón árasztja 
Sötét idôkben.
Ôhozzá siet beteg, asszony, gyermek, 
Szeretetével kôszíveket nyer meg, 
Életét osztja, Krisztus nyomába ment.
Életeket ment.
Testét sodorja jeges Duna árja 
Búzamagként hullt jeltelen sírjába 
Másokért lettél áldott áldozattá 
Testvérünk, Sára!
Boldog gyökérbôl fakadjon az élet, 
Egy szívvel kérnek testvéreid téged 
Mi is küldessünk szentül e világba 
Testvérünk, Sára!
Szentháromságnak örökös dicséret, 
Ô adott nékünk boldog Sára, téged, 
Ô igazítsa nyomdokodba léptünk – 
Járj közben értünk!

Biztonságunk érdekében
Ferencváros önkormányzata az elmúlt idôszakban több intézkedést tett a lakosság biztonságérzetének javítása érdekében.

Az elmúlt években az idôsek számára biztosított és egészségügyileg indokolt segélyhívó berendezések több esetben 
nyújtottak segítséget a rászorulóknak. A sikereken felbuzdulva kötött az önkormányzat együttmûködést egy szolgáltató-
val, aki ferencvárosi lakosoknak és vállalkozásoknak kedvezményes áron nyújt többféle biztonságtechnikai szolgáltatást: 
rablásvédelmi eszközt (pl. patikáknak), riasztóberendezést (magánszemélyeknek vagy cégeknek), kamerás megfigyelést 
(társasházak lépcsôházába vagy a lifthez). A jelentkezési lapok letölthetôk az önkormányzat honlapjáról, amelyet leadhat-
nak személyesen az ügyfélszolgálatokon, beküldhetik postai úton, vagy aláírással ellátva elektronikusan is elküldhetik a 
farkascsaba@ferencvaros.hu e-mail címre.

Ne feledjük, a biztonságunk érdekében mi, Ferencvárosban élôk tehetjük a legtöbbet, egy kis odafigyeléssel!
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A BFKF állat-egészségügyi szolgálatának 
2013. évi díjai
A fôvárosi közterület-felügyelet szer-
vezetérôl és feladatairól szóló 74/1999. 
(XII. 30.) Fôv. Kgy.-rendelet 6. § (6) be-
kezdésének értelmében Budapest Fôváros 
Közterület-felügyelete állat-egészség-
ügyi Szolgálatának térítési díjait évente 
felül kell vizsgálni, és a tárgyévet meg-
elôzô év december 31-ig közzé kell tenni.

A felügyelet állat-egészségügyi szolgá-
latának 2013. évi díjai
1.  A szolgálathoz beszállított (befogott) 

eb igazolt gazdája által történô elvi-
tele esetén a bruttó 2800 Ft/állat szol-
gáltatási díjon felül bruttó 900 Ft/nap 
tartási díj fizetendô. A díj tartalmazza 
az életkornak megfelelô védôoltás, a 
belsô élôsködôk elleni féregtelenítés, 
a mikrocsip-behelyezés és az oltási 
igazolvány kiadásának költségeit is.

2.  Az új gazdához juttatott eb után fize-
tendô díj bruttó 5000 Ft/állat, amely 
tartalmazza az életkornak megfelelô 
védôoltás, a belsô élôsködôk elleni 
féregtelenítés, a mikrocsip-behelye-
zés és az oltási igazolvány kiadásá-
nak költségeit is.

3.  A bejegyzett állatvédô szervezetek 
által örökbe fogadott állatok után 

fizetendô díj bruttó 2500 Ft/állat. 
A gazdához juttatás szempontjából 
kevésbé esélyes, idôs állatok örökbe-
fogadása esetén a szolgálattal érvé-
nyes együttmûködési megállapodás-
sal rendelkezô állatvédô szervezetek 
mentesülnek a díjfizetés alól.

4.  A felügyelettel a sérült, beteg állatok 
kezeltetésére együttmûködési megál-
lapodást kötött állatvédô szervezetek 
mentesülnek a díjfizetési kötelezett-
ség alól.

5.  Az új gazdához juttatott macska után 
fizetendô díj bruttó 2500 Ft/állat, 
amely tartalmazza a macskanátha és 
a fertôzô bélgyulladás elleni védôol-
tás, a belsô élôsködôk elleni féregte-
lenítés és az oltási igazolvány kiállí-
tásának költségeit is.

6.  A veszettségre irányuló hatósági 
megfigyelés esetén a tulajdonos ál-
tal visszavett állat után a megfigye-
lési idôtartamra fizetendô tartási díj 
bruttó 900 Ft/nap, valamint a köte-
lezô mikrocsippel történô ellátás díja 
bruttó 3500 Ft.

7.  A tulajdonos kérésére a gyógyíthatat-
lanul beteg állat szolgálatnál történô 
túlaltatásának és ártalmatlanításának 

díja macska esetén bruttó 4500 Ft/ál-
lat, eb esetén bruttó 9000 Ft/állat.

8.  A tulajdonos kérésére a gyógyítha-
tatlanul beteg állat lakáson történô 
túlaltatása, valamint a tetem elszál-
lításának és ártalmatlanításának díja 
bruttó 18 000 Ft/állat.

9.  A fajtatiszta vagy fajtatiszta jegyeket 
mutató ebeken kötelezôen elvégzen-
dô, valamint a szolgálatnál az örök-
befogadó kérésére elvégzett ivarta-
lanítás díja szuka kutyák esetében 
10 000 Ft/állat, kanok esetében brut-
tó 7000 Ft/állat, míg nôstény macs-
káknál bruttó 7000 Ft/állat, kandúrok 
esetében pedig bruttó 3500 Ft/állat.

10. Az örökbefogadó késérére az Euró-
pai Unión belüli utazáshoz szükséges 
állatútlevél kiállításának díja 5000 
Ft/állat.

11. A szolgálatnál átvett kisállattetemek 
megsemmisítési díja bruttó 150 Ft/
kg. 

Budapest Fôváros Közgyûlése Bûnmeg-
elôzési és Közbiztonsági Bizottságának 
25/2012. (12. 04.) számú határozata alap-
ján.

Hatályos: 2013. január 1-jétôl.

Már igényelhetôk a lakossági  
várakozási engedélyek
Várakozási engedélyek 2013-ban

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a 2013-as évre vonatkozó várakozási engedélyek január 2-tól igényelhetôk ügyfél-
szolgálati irodánkban: 1093 Budapest, Lónyay utca 13/a címen, illetve postai úton: Pf. 1196 postafiókcímen.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2012-es évre vonatkozó várakozási engedélyek 2013. március 31. napjáig még érvényesek!
A hozzájárulások kiadásának költségtérítési díja: 2000 Ft.

A lakossági várakozási engedélyek kiváltásához szükséges dokumentumok:
–  kitöltött lakosságiengedély-kérelem; 
–  érvényes személyi és lakcímkártya;
–  forgalmi engedély;
–  2000 Ft befizetését igazoló feladóvevény eredeti példánya (a postai készpénz-átutalási megbízást postázzák) vagy bank-

számlakivonat;
–  gépjármûadó-hátralék rendezésének igazolása.
További információk a Ferencvárosi Parkolási Kft. honlapján, illetve a kiadott tájékoztatójukban találhatók.

Ferencvárosi Parkolási Kft.

Fél évszázadnyi túrázás
Immáron ötven éve, hogy a ferencvárosiak szervezett keretek között járhatják a természetet! A kezdetekrôl, a „nagy idôkrôl” és a 
mai helyzetrôl Kiss Ádám, a Ferencvárosi Természetbarát Egyesület (FTE) elnöke, Baloghné Szentirmay Judit, a Ferencvárosi 
Természetbarátok Sportköre (FTSK) elnöke mesélt. Mindketten az indulás óta tanúi és alakítói ennek a – reméljük, sokáig fenn-
maradó – ferencvárosi történetnek.

– 1963 januárjában alakult meg a Ferencvárosi Természet-
barát Szövetség – meséli Kiss ádám –, akkoriban én a Soroksári 
úton voltam matematikatanár, és jártam a diákokkal túrázni, ki-
rándulni. Már cserkészkorom óta, tehát nagyjából hetven éve ve-
zetek túrákat, ezért nem csodálkoztam, amikor egy napon megje-
lent az iskolában Schnábel Imre bácsi, aki az egész szervezôdés 
motorja volt, és hívott engem a szövetségbe. Az ifjúsági bizott-
ság vezetôje, késôbb a szövetség titkára, majd elnöke lettem.

– Azt gyanítanám, hogy egy ilyen kezdeményezés akkori-
ban gyorsan sikertörténetté válhatott…

– Az „átkosban” negyven szakosztályunk mûködött, persze 
ezeknek a zöme vállalati bázison létezett, de voltak iskolai szak-
osztályok is. Összesen körülbelül négyezer tagja volt akkoriban 
a szövetségnek. A taglétszámnak nagyjából a tizede maradt meg 
mára. A rendszerváltás táján, de részben már elôtte eltûntek a 
vállalati üdülôk, a vállalati buszok, amiket jutányosan meg lehe-
tett szerezni egy-egy kirándulásra… meg eltûnt a szocialista bri-
gádnapló, aminek alapján szinte bármit el lehetett számolni…

– Gondolom, ettôl még megmaradt az igény.
– A nagy visszaesés után, ezelôtt negyedszázaddal – diá-

kokból, szülôkbôl, kollégákból, barátokból – megalapítottam a 
Ferencvárosi Természetbarát Egyesületet, amely a szövetség ke-
retei között jött létre, hogy a vállalati szakosztályok megszûnése 
után legyen összetartó erô.

– A lelkesedésen túl mi az, amitôl ma is mûködik az egye-
sület.

– Hát, a lelkesültség nagyon fontos, anélkül nem men-
ne semmi, hiszen én is már nyolcvanéves vagyok… Havonta 
négy-öt túrán veszek részt túravezetôként. Hétköznapokra álta-
lában rövidebb sétákat szoktunk szervezni, olyanokat, amelye-
ken az idôsebbek is részt tudnak venni, és hétvégén vannak a na-
gyobb túráink. Évente szervezünk néhány teljesítménytúrát is, 
például a huszonöt kilométeres „A város peremén” túrára idén 
április 13-án kerül sor. Elôtte március 23-án van a közkedvelt 
negyedszázados évfordulós 20/30/50 km-es Julianus-túránk.

– Honnan sikerül elôteremteni a mûködés anyagi feltéte-
leit?

– Idônként innen-onnan kapunk támogatást, és pályázni is 
sikerrel szoktunk, de az így megszerzett összegek messze nem 
elegendôek a hatékonyabb mûködéshez. Túráink változó díjúak, 
de mindig az önköltség alattiak. A Ftesetatura.hu honlapunk is 
segíti ezt. Meg legalább húsz önkéntes segítônk, akik évtizedek 
óta rendszeresen és jól dolgoznak.

– Miként jellemezné a mai helyzetet?
– Nem egyszerû a mai helyzet, hiszen hiába vezetünk díj-

mentes túrákat, ha egy család eljön, akkor már az útiköltség 
miatt is meg kell gondolni a részvételt. Emellett meg ott van 
a számítógép és a televízió. Sok szempontból nagyon hasznos 
eszközök, viszont gyakran nehéz velük konkurálni. A gyerekek 
eléréséért a terveim között szerepel, hogy a családokkal szoro-
sabbra fûzzük a kapcsolatokat. Tapasztalataink alapján rend-
szerezzük mindazt, ami segíti a gyerekek és hozzátartozóik tes-
ti-lelki fejlôdését a gyakoribb séták-túrák révén.

– Úgy tudom, vannak olyan túrák/séták, amelyekhez a ke-
rületbôl is alig kell kimozdulni.

– Ezek egy része az idôsebbeket célozza, a másik pedig a 
fiatalokat. Például az elmúlt idôben felkérésre nekifogtam a Pál 
utcai fiúkról elnevezett városi séta vezetésének, ami olyan siker, 
hogy az már szinte tragédia.

– …?
– Az elsô ilyen alkalomra százötvennél több gyerek/felnôtt 

jött el, amennyit már nem lehet összefogni. Harmincfôs csoport 
a maximum, mert ennyi embert még át lehet tekinteni, meg lehet 
szólítani. Tavaly volt olyan nap, amikor három ilyen sétát is vé-
gigvezettem, de be kellett látnom, hogy az már túl sok. Szeren-
csére azért akadnak, akik fiatalabbak nálam, és tisztában vannak 
azzal, hogy mennyire fontos az, amit a gyerekek a természet-
járás során megtanulnak, megtapasztalnak.

Baloghné Szentirmay Judit:
– A Leöveybe jártam általános iskola elsô osztályától egé-

szen érettségiig, és amikor nyolcadikosok voltunk, akkor egy 
gyalogtúrára mentünk a szokásos osztálykirándulás helyett. 
Többünknek nagyon megtetszett a természetjárás, és az osz-
tályfônökünkkel – dr. Csekô Gézával, aki továbbvitt minket a 
gimnáziumba is – 1963-ban megalakítottuk a Hóvirág szak-
osztályt, ami szintén ötvenéves idén. Aztán ’67-ben, érettségi 
után együtt akart maradni a társaság, és erre lehetôséget adott 
a Ferencvárosi Természetbarátok Sportköre, ami egy közpon-
ti sportegyesület volt, s ennek részeként tovább mûködhetett a 
Hóvirág szakosztály. Azt gondolom, hogy ebbôl az ötven éve 
indult „mozgolódásból” nagyon sok értékes dolog alakult ki az 
idôk folyamán. Persze, szerénytelenségnek tûnhet, amit mon-
dok a sportkörrôl, hiszen 1976-tól egészen máig én vagyok az 
FTSK elnöke, de a tények magukért beszélnek. A barlangkutató 
szakosztály a sportkör megalakulása óta szakmai elismeréssel 
mûködik, hozzánk tartozik a Delfin könnyûbúvár-szakosztály, 
amely búvárkörökben fogalom. Késôbb került az FTSK-hoz az 
Excelsior hegymászó szakosztály, amely a maga területén szin-
tén jól csengô márkává lett – igaz, ma már nem együtt tevé-
kenykedünk. Mindezek mellett talán kevesen tudják, hogy az 
általam vezetett Hóvirág szakosztály pilisszentkereszti Hóvirág 
kulcsosháza ma is – szintén jubileumot ünnepelve, harminc éve 
– mûködik. G. K.
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A Fradi legjobb úszói
A Ferencváros úszószakosztálya december végén ismét megtartotta szokásos évzáró ünnepségét. 

Elôször kihirdették az aznapi Fradi-kupa eredményeit, majd a Családi Úszófesztivál nyerteseit, 
helyezettjeit köszöntötték.

Az egyes korosztályokban 2012-ben is megválasztották az év Fradi-úszóit. Az edzôk a követke-
zô ifjú sportolókat tartották a tavalyi esztendô legjobbjainak: Kis Petra (1997), Sós Dániel (1998), 
Felkai Boglárka (1999), Sándor Milán (2000), Mándli Benedek (2001), Holánszky Laura (2002), 
Mándli Zsófia (2003), Török Dorina (2004), Csuri Ferenc (abszolút).

valamennyiüknek gratulálunk, és hasonlóan sikeres évet kívánunk nekik 2013-ban is!
 M.S.

Erô és látványosság ötvözete
A Ferencvárosi TC nôi tornaszakosztályán belül a kilencvenes évek közepén alakult meg a sportakrobatika szakág. Az egykori 
válogatott Aradiné Deák Katalin vezette csapat ma már ötven tagot számlál, és az óvodásoktól a felnôttekig valamennyi kor-
osztály képviselteti magát. A jó szakmai munkának köszönhetôen nemcsak itthon, hanem külföldön is jól szerepelnek a zöld-fe-
hérek sportakrobatikázói.

Hiába rendkívül látványos a sportak-
robatika, csak nagyon ritkán és ak-

kor is csupán néhány pillanatra láthatjuk 
a televízióban. A Ferencvárosnál kez-
dettôl fogva színvonalas képzés zajlik, 
és bár manapság anyagi okok, munka-
helyi elfoglaltságok miatt a korábbinál 
kevesebb szülô vállalja, hogy gyermekét 
rendszeresen edzésre vigye, a népligeti 
„faházban” egyre-másra nônek fel a tehetségek.

– A legjobb reklám mindig az, ha maguk a lányok és szüleik 
mesélik el másoknak, milyen jó itt, a Fradiban, és többnyire ba-
rátok, ismerôsök révén kerülnek hozzánk az újoncok – mesél-
te Aradiné Deák Katalin szakosztályvezetô. – Mivel a nálunk 
folyó mûhelymunkának híre van a sportágon belül, megesik, 
hogy más kluboktól jönnek át azok, akiknek komolyabb céljaik 
vannak. A Ferencvárosnál négyen foglalkoznak a sportakroba-
tákkal: Vincze Borbála, Bertha Zsolt, Meleg Dóra és Gergely 
Brigitta. van külsôs ugró- és balettedzônk is, hogy minél töké-
letesebbek legyenek a gyakorlatok. 

2012-ben az összes hazai versenyen elindultak a zöld-fehé-
rek. A nyolcadik alkalommal megrendezett Fradi-kupán, a nép-
ligeti Elek Gyula Sportarénában a hazai sportakrobatákon kívül 
cseh versenyzôk is megmutatták tudásukat. A magyar bajnok-
ságon az ifjúságiakat kivéve minden korosztályban rajthoz áll-
tak a fradisták, és a legkisebbektôl a felnôttekig számos érmet 
nyertek. 

A tavalyi világbajnokságot az Egyesült államokban, a flo-
ridai Orlandóban rendezték. A magyar színeket az FTC hárma-

sa képviselte. A vincze Borbála–Meleg 
Dóra–Xue Andrea-trió 2010-ben nyolca-
dik volt a vb-n, és az amerikai versenyen 
is ez volt a lányok célja, mert így kva-
lifikálhatták volna magukat az idei vi-
lágjátékokra (a nem olimpiai sportágak 
„olimpiájára” a kolumbiai Caliban kerül 
sor). Az erôs mezônyben azonban hiába 
mutatták be gyakorlatukat a két évvel 

korábbival megegyezô színvonalon, tizenharmadikak lettek. 
– Aki kíváncsi, hogyan zajlik egy edzés a sportakrobatáknál, 

látogasson el hozzánk, az edzéseket minden munkanapon dél-
után és este tartjuk – invitálta a Népligetbe a ferencvárosi gyere-
keket és szüleiket Aradiné Deák Katalin.

M.S.

Fiatalok futballsikere
A Ferencváros Újévi Focikupa elnevezésû, az U11-es korosz-

tály számára kiírt utánpótlástornán hazai siker született, a 
zöld-fehér fiatalok megnyerték a viadalt – de ne szaladjunk eny-
nyire elôre.

A népligeti sportcsarnokban a csoportkör elsô mérkôzését a 
Bp. Honvéd srácai ellen vívták a mieink, és nagy küzdelemben 
3-2-re legyôzték a piros-fehéreket. A román Pandurii nem állítot-
ta nehéz feladat elé a fiúkat, 3-0-ra nyertek. A szlovákiai Košice 
együttesével szemben a második félidôben hátrányból fordítottak 
a ferencvárosi gyerekek (3-1). Másnap a döntôbe jutásért az Új-
pest gárdájával gól nélküli döntetlent játszottak a fradisták, majd 
büntetôlövésekkel megverték a lilákat.

A fináléban aztán ismét a kispestiek vártak a zöld-fehérekre. 
A fiúk keményen küzdöttek, nemegyszer önfeláldozóan bevetôd-
ve akadályozták meg a rivális gólszerzését, és végül másodszor is 
jobbnak bizonyultak a Honvédnál, ezúttal 3-1-re nyertek. 

Az aranyérem mellett a bronz is a ferencvárosiaké lett, ugyan-
is a harmadik helyet a Fradihoz tartozó Dalnoki Akadémia csa-
pata szerezte meg. A torna legjobb kapusa a Ferencváros hálója 
elôtt remeklô Hollókôi Ádám lett, míg a gólkirály az akadémista 
Sóvári Benedek. 

A második játéknapon pályára léptek az idôsebb futballked-
velôk is. Az U19-es együttes 9-3-ra gyôzött a szurkolók csapata 
ellen, majd az öregfiúk és a klub más szakosztályaiban sportolók 
összecsapása 7-7-es döntetlennel zárult.  M.S.

www.hetivalasz.hu

Tomori Zsuzsa a világ legjobbja
néhány héttel azután, hogy a Magyar Kézilabda-szövetség 

megválasztotta a 2012-es esztendô legjobb hazai nôi játé-
kosának, újabb elismerést kapott Tomori Zsuzsanna, a Ferenc-
város válogatott átlövôje. Ezúttal egy nemzetközi szavazáson 
érdemelte ki az elsô helyet.

A tekintélyes Handball-planet.com kézilabdás hírportál a 
világ legjobb hét nôi játékosa közé jelölte a Fradi klasszisát. 
Az internetes szaklap szavazásán 12 889-en voksoltak, és 56,5 
százalékuk (7284) a zöld-fehérek Európa-bajnoki bronzérmes 
kézilabdázóját választotta 2012 legjobbjának. Tomori nagy fö-
lénnyel lett világelsô, a második helyezett montenegrói Katari-
na Bulatovićra, a román vâlcea játékosára a választásban részt 
vevôk 34 százaléka adta szavazatát. A további sorrend a höl-
gyeknél: Jovanka Radičević (montenegrói, Gyôri ETO) 4, Heidi 
Løke (norvég, Gyôri ETO) 3, Anja Edin (norvég, Larvik) 1,6, 
Ann Grete Nørgaard (dán, Holstebro) 0,25, Clara Woltering 
(német, Budućnost Podgorica) 0,23 százalék.

Margay Sándor

Szavazzunk Szucsánszkira!
Javában zajlik az Év Sportolója-válasz-

tás az interneten. Ezúttal is tíz kategó-
riában hirdették meg a versenyt a szerve-
zôk, a voksolók nyolc-nyolc jelölt közül 
választhatnak.

A 2012-es év legnépszerûbb spor-
tolója kategóriában Szucsánszki Zita, a 
Ferencváros KEK-gyôztes nôi kézilabda-
csapatának 25 éves irányítója is felkerült 
a listára. Az Európa-bajnoki bronzérmes 
válogatott játékos lapzártakor a harmadik 
helyen állt, de február 12-én délig lehet 
szavazni, tehát még bôven van idô arra, 
hogy „Zizi” az élre ugorjon. 

Az evsportoloja.hu oldalon megtalál-
ható valamennyi jelölt képe, és az alat-
tuk lévô kis körre kattintva lehet rájuk 
voksolni. A rendszer csak akkor fogadja 
el a szavazatokat, ha minden kategóriá-
ban megjelölünk valakit. Ugyanarról a 
géprôl 24 óránként lehet ismételten sza-
vazni.

Aki tehát szeretné, hogy Szucsánszki 
Zita legyen 2012 legnépszerûbb magyar 
sportolója, az mostantól mindennap kat-
tintson a Fradi kézilabdázójának fotója 
alatti körre. Mi is ezt tesszük. 

Margay

Kis Petra




