
Ünnepeljünk együtt! Ferencvárosi adventi programok a 16. oldalon.

ÁtadÁs előtt a PÁva utca ÓriÁsbombÁt talÁltak
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Betonromboló gránátot találtak az 
Orczy-kertben november 21-én, a 
környéket háromszáz méter sugarú 
körben lezárták.

Oláh Gábor Pétert, a Patrona Hun-
gariae Katolikus Iskola kémiataná-
rát is díjazták a hazai természettu-
dományos oktatás elismerésével.

Új díszburkolatot és közvilágí-
tást kap a Páva utca Mester és 
Tompa utca közötti szakasza, és 
növelik a zöld felületek arányát.

advent mindannyiunknak
A karácsonyi sürgés-forgásban érde-
mes egy kicsit elgondolkodni, miről 
is szól az adventi várakozás. Ferenc-
városban erre számos lehetőség és jó 
program kínálkozik.

Nyüzsgő és harsány tömeg a bevásárló-
központokban, feltépett adventi kalen-
dáriumok, kívánságlisták, agyondekorált 
terek, huszadjára felhangzó Jingle Bells. 
A nagy jövés-menés közben szinte csak a 
vasárnapi gyertyagyújtáskor jut szussza-
násnyi idő arra, hogy kicsit megálljunk, és 
elmerengjünk azon, mi is történik éppen.

Az advent kifejezés az „adventus Do-
mini” szókapcsolatból ered, ami az Úr el-
jövetelét jelenti háromféle értelemben is: 
Jézus születését az evangéliumi beszámo-

lók szerint, a második eljövetelét az utolsó 
ítélet napján, valamint Jézus befogadá-
sát a szívünkbe. Adventkor biztos pont 
a hívő emberek számára a hajnali roráte 
szentmisék en való részvétel, amely hittel 
és magasztos gondolatok kal indítja meg a 
napot.

A karácsony – és vele az advent is – az 
idők során mindannyiunk ünnepévé nőtt. 
Vallástól, meggyőződéstől függetlenül 
készülünk a nagy eseményre: ki Jézus 
bennünk munkálkodó szeretetét éli meg, 
ki a családi összejövetelt várja, ki a csön-
des nyugalmat. A befelé figyelés idősza-
ka ez,  és a másokhoz való odafordulásé 
– tegyünk azért, hogy az ünnepet szűk 
környezetünk számára is széppé varázsol-
juk! Az olyan apróságok, mint a lépcső-

házi beszélgetések, a sütikóstoló küldése 
a szomszédba, vagy akár a faliújságra ki-
tett adventi gondolatok, versek, azoknak 
is becsempészhetik az ünnepi hangulatot 
a decemberbe, akik magányosnak érzik 
magukat.

Ferencváros Önkormányzata színes, 
meghitt programokkal készül az adventi 
időszakra. Minden vasárnap lesz gyer-
tyagyújtás a kerület két pontján: a Bakáts 
téren és a József Attila-lakótelepen, eze-
ken az ünnepségeken a kerületi óvodások 
és az Ádám Jenő Zeneiskola növendékei 
is fellépnek. A Bakáts téren egész decem-
berben adventi vásár lesz. A Teljesség felé 
idősügyi programsorozat keretén belül 
lesznek színházi és zenei előadások, kon-
certek és nótaelőadások is.

Fotó: archív
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vigyázzák a rendet az aszódin
Az Aszódi utcai hajléktalanszálló működése és annak hatása a lakótelepre – ez 
volt a fő napirendi pontja annak a lakossági fórumnak, amit Ferencváros Önkor-
mányzata szervezett november 26-ára. Az említett létesítmény közel két évvel 
ezelőtti megnyitása óta a környéken élők részéről problémák vetődtek fel, ezekre 
keresett megoldást a kerületi vezetés a helyi lakókkal való beszélgetés során.

Az eseményen megjelent többek között 
dr. Bácskai János polgármester, dr. Vas 
Imre önkormányzati képviselő, Zakar 
Gergely, a szálló igazgatója, Sebők End-
re, a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója, Fuxreiter Róbert kerületi rend-
őrkapitány, Rimovszki Tamás, a Ferenc-
városi Közterület-felügyelet igazgatója, 
Görgényi Máté a részönkormányzat elnö-
ke, Sajó Ákos önkormányzati képviselő, 

valamint részt vettek a Belügyminisztéri-
um Ellenőrzési Főosztályának, a Fővárosi 
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságá-
nak és a Budapesti Módszertani Szociális 
Központ és Intézményeinek képviselői is.

A tanácskozáson dr. Bácskai János hang-
súlyozta, a kerület vezetése sokat tett azért, 
hogy az Aszódi-lakótelepen megnyugtató 
helyzet alakuljon ki. A Főváros segítségé-
vel felszereltek öt darab térfigyelő kamerát, 

amellyel a nap 24 órá-
jában pásztázzák az 
Aszódi-lakótelepet. 
Minden ott történő 
cselekmény – beleért-
ve a szabálysértéseket 
és a bűncselekménye-
ket – látható a felvéte-
leken, amelyek a pol-
gármester elmondása 
szerint bizonyító ér-
tékkel bírnak egy-egy 
eljárás során. – Ezek-
kel a berendezésekkel 

azt szerettük volna demonstrálni, hogy 
nem fordulhat elő olyan eset, aminek nem 
marad nyoma – közölte dr. Bácskai János.

Rimovszki Tamás, a Ferencvárosi Köz-
terület-felügyelet igazgatója hozzátette, 
a kamerák felvételeit szervezetük, vala-
mint a rendőrség tagjai is figyelik, és ha az 
úgynevezett reagálóegység szabálysértést 
vagy bűncselekményt észlel, negyedórán 
belül a helyszínre érkezik. – Fontos, hogy a 
lakók is segítsenek minket munkánk során, 
ezért arra kérek mindenkit, ha bármilyen 
rendellenes történést észlel a környéken, 
ne habozzon, hívja zöldszámunkat – biz-
tatta a jelenlévőket az igazgató.

Fuxreiter Róbert kerületi rendőrkapitány 
a lakótelepen lévő körzeti megbízotti iro-
da fontosságát hangsúlyozta. A kapitány 
felhívta a figyelmet, hogy a körzeti meg-
bízott, Keresztúri Péter mindig elérhető az 
irodában, így tőle is lehet segítséget kérni, 
de folyamatos járőrszolgálattal és bejárá-
sokkal is vigyázzák a rendet.   

(sz.d.)

konferencia társadalmi kérdésekről
A koralapú diszkrimináció, a generációk közötti különbségek, az egészségügy és az esélyegyenlőség aktuális kérdései, 
valamint Budapest sportélete volt a fő témája annak a szociálpolitikai konferenciának, amit november 28-án tartottak a 
Vendel Konferencia Központban.

A József Attila terv szo-
ciális városrehabilitációs 
projektjének keretében 
megvalósult eseményen 
Formanek Gyula alpol-
gármester elmondta, a 
szociálpolitikai kerek-
asztal régóta működik 
a kerületben, és fő célja 
mindig is a szociális te-
rülethez kapcsolódó szol-
gáltatások elemzése és 
fejlesztése volt. Ám míg 
korábban csak egy szűk 
kör vett részt ezeken a 
tanácskozásokon, addig 
a fejlesztéseknek köszön-
hetően ma már telt házas 
konferenciát tarthatnak 

szakmai előadásokkal tarkítva. Kathy Horváth Lajos hegedű-
művész produkciója és dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató 
köszöntője után dr. Jászberényi József, a Zsigmond Király Főis-
kola tanára tartott előadást az ageizmusról, vagyis az időskorúak 

hátrányos megkülönböztetéséről. A szakember hangsúlyozta, ez a 
fajta diszkrimináció a legtöbb esetben nem rosszindulatból fakad, 
hanem sztereotípiák eredménye. Tari Annamária a generációk 
közötti különbségekről, illetve az azokból adódó problémákról 
beszélt. A neves klinikai szakpszichológus hangsúlyozta, ma ko-
moly gondot jelent, hogy a fiatalok idejük legjavát a számítógép 
előtt töltik, és alig teremtenek személyes kapcsolatot a külvilág-
gal.

A gyűlés második felében szó esett az egészségügy, valamint az 
esélyegyenlőség aktuális kérdéseiről. Míg az első témában dr. Ko-
vács József, a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelke-
dően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, a második-
kal kapcsolatban Sörös Iván, az EMMI Társadalmi Felzárkózásért 
Felelős Államtitkárság osztályvezetője szólalt fel. A kerekasztal-
beszélgetésen Danada Judit, a Főpolgármesteri Hivatal Kulturá-
lis, Turisztikai és Sport Főosztálynak vezetője a Főváros sporttal 
kapcsolatos fejlesztéseiről számolt be, az Oktatáskutató és Fej-
lesztő Intézet részéről pedig dr. Bodó Márton mondott érdekessé-
geket az Ifjúsági Közösségi Szolgálat tevékenységeiről.

Az előadások után szekcióülések zajlottak a szolgáltatásterve-
zési, az egészségügyi, a sport-, a romakoncepcióval, valamint a 
közösségi szolgálat aktuális kérdéseivel kapcsolatban.         

(SZD)

A közterület-felügyelet zöldszáma: 
06/80/399-999, A rendőrség e-mail 
címe: 09rk@budapest.police.hu,
a közterületek takarításával kapcsola-
tos elérhetőség: feszofe@feszofe.hu
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hamarosan átadják a Páva utcát
Új díszburkolatot és közvilágítást kap a Páva 
utca Mester utca és Tompa utca közötti szaka-
sza, kicserélik a közműveket és növekszik a zöld 
felületek aránya.

Október 8-án kezdődött a beruházás, és már a végéhez 
közeledik a Páva utca felújítása, amely a tervek sze-
rint december 13-ára készül el. Korábban megújult az 
Üllői úttól a Tompa utcáig tartó szakasz, idén decem-
berben pedig átadják a Tompa utcától a Mester utcáig 
tartó részt is.

– Ez volt a környék utolsó keresztutcája, amely az 
elmúlt húsz évben még nem kapott díszburkolatot, de 
Ferencváros Önkormányzata finanszírozásában most 
már ez is megújulhatott – hangsúlyozta Martos Dáni-
el, a körzet önkormányzati képviselője, majd hozzátette: – a Tűz-
oltó utcában a jelentős átmenő forgalom miatt indokolatlan lenne 
hasonló díszburkolat lefektetése, hiszen azzal a környék közleke-
dését nehezítenénk meg.

A Páva utca renoválása során felbontották az aszfaltot, az út-
test és a járda is díszburkolatot kapott. A járda egyes szakaszai a 
társasházak tulajdonában állnak, az ő számukra támogatást biz-
tosított az önkormányzat városfejlesztési bizottsága, hogy egysé-
gesen újulhasson meg az utca egésze. Kicserélték a közműveket, 
és megújították a közvilágítást is. Az eddig meglévő zöldkazetták 

egybenyitásával megnövekedett a zöld felületek aránya, hiszen 
virágokat és bokrokat fognak azokba ültetni. A rekonstrukció so-
rán igyekeztek a lehető legtöbb parkolóhelyet megtartani, de köz-
ben ügyeltek arra is, hogy a járdára ne lehessen autóval felállni, 
és a mélygarázsokat használó lakók is meg tudják közelíteni par-
kolóhelyeiket.

– Amikor a lakókörnyezet megszépül, rendezetté válik a köz-
lekedés, megújulnak a közművek, az itteni ingatlanok értéke is 
növekedhet – emelte ki lapunknak Martos Dániel képviselő.

Az átadó ünnepséget várhatóan még idén megtartják.        (TZA)

közös képviselők klubja

Fórumot tartottak ferencvárosi közös képviselők november 21-én. Az önkormányzat 
által szervezett esemény résztvevői a társasházakkal kapcsolatban felmerülő leggyako-
ribb problémákat vitatták meg szakemberek bevonásával. Az összejövetel egyik meg-
hívott vendége Kisgergely Kornél pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár volt, 
aki előadása során beszélt többek között a társasházakkal kapcsolatos alapokirat, illet-
ve a szervezeti-működési szabályzat elfogadásáról, módosításáról, a közgyűlésen való 
képviseletről, a közgyűlési határozatok megtámadásáról, hogy miként lehet fellépni a 
hátralékos tulajdonostársakkal szemben, illetve arról, mi történik akkor, ha a közgyűlés 
határozatképtelenné válik.

Szintén részt vett a rendezvényen dr. Kasza Mónika, a Polgármesteri Hivatal hatósági 
irodájának vezetője, aki elmondta, semmiképpen nem lehet a közös képviselő igazság-
tevő két vagy több lakótárs magánjellegű vitájában, vagy a jószomszédi viszonyt sértő 
magatartás esetén, így nem feladata a közös képviselőnek a társasház lakói közötti nézet-
eltérések megoldása.

– Köszönöm önöknek, hogy észrevételeikkel eddig is segítették munkánkat, hisz cé-
lunk közös: a Ferencvárosban élők szolgálata – mondta az eseményen dr. Bácskai János 
polgármester. A találkozót a nagyfokú érdeklődésre való tekintettel a tervek szerint két-
havonta megismétlik.

házfelügyelői  
munkakör betöltésére
A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő 
és Városfejlesztő Zrt. pályázatot hirdet 
házfelügyelői állás betöltésére Buda-
pest IX. kerületében. A házfelügyelői 
feladatokat kizárólag főállásban, az erre 
a célra biztosított szolgálati lakásból 
lehet ellátni. Pályázni a pályázati doku-
mentációban megjelölt önkormányzati 
lakóépület házfelügyelői állására lehet, 
a pályázati anyagban meghatározott 
feltételek szerint. A nyertes pályázóval 
a FEV IX. Zrt. munkaszerződést köt, 
a szolgálati lakást a nyertes használati 
szerződés alapján használhatja.

A pályázati kiírás részletes feltételeit 
(ingyenes dokumentációját) az érdeklő-
dők a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonke-
zelő és Városfejlesztő Zrt. Bérlemény-
üzemeltetési Irodájának 1096 Budapest, 
Haller u. 54. szám alatti székhelyén ve-
hetik át, munkanapokon 9-től 14 óráig, 
illetve letölthetők a www.ferencvaros.
hu honlapjáról 2013. december 2. nap-
jától 12. napjáig.

A pályázatról érdeklődni a 216-1434-
es telefonszámon lehet.

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő 
és Városfejlesztő Zrt.

PÁLYÁZAT
Olvassa be telefonjával 
a QR-kódot, és tekintse 

meg galériánkat.
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Óriásbombát találtak
Munkálatok közben egy több mint száz kilogrammos, II. világháborús szovjet 
betonromboló gránátot találtak az Orczy-kertben november 21-én. A bomba mi-
att a környéket háromszáz méter sugarú körben lezárták, emiatt hatalmas torló-
dás alakult ki a környéken. A 3-as metró szerelvényei ez idő alatt nem közleked-
tek a Népliget és a Deák Ferenc tér között. Az Egyesített Szent István és Szent 
László Kórház Üllői úthoz közeli főépületét kiürítették, a Heim Pál Gyermek-
kórház Üllői úti bejáratát lezárták. A kiürítés érintette a Semmelweis Egyetem 
elméleti tömbjét, valamint a Bárka Színház épületét és 500 lakást is. A lakókat 
átmenetileg a Telepy Károly utcai Általános Iskola és Gimnázium, valamint a 
Ferencvárosi Művelődési Központ épületében fogadták. 

Az ideiglenesen kitelepített lakókat dr. Bácskai János polgármester és dr. Vas 
Imre is meglátogatta. Az országgyűlési képviselő először a katasztrófavédelem 
munkatársainak köszönte meg a helytállást, majd elmesélte az egyik idős hölgy-
gyel történt beszélgetését: – Nagyon megható volt egy idős hölgy, mikor meg-
kérdeztem, hogy érzi magát. Ő így válaszolt: „Higgyék el, sokkal jobb most itt, 
mint mikor leszórták ezeket”. Őbenne még élesen éltek a háborúk borzalmai és a 
bombatámadás emlékei – mondta a polgármester.

A szakemberek a bomba gyújtószerkezetét a helyszínen semmisítették meg, ezt 
követően a robbanótestet elszállították a központi gyűjtőhelyre.

köszönet a  
kéményseprőknek
– Vannak olyan mesterséget űző emberek 
Ferencvárosban, akik vigyázzák az itt ta-
lálható mintegy 42 ezer kémény épségét, 
így a kerületben lakók életbiztonságát is 
– mondta Bácskai János azon az esemé-
nyen, amelyen a FŐKÉTÜSZ Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft. IX. kerületben dol-
gozó munkatársainak mondott köszönetet. 
Völgyesi Tünde kéményseprőmester, a he-
lyi kirendeltség vezetője elmondta, nem-
csak tisztítják és ellenőrizik a kéményeket, 
hanem kapcsolatban vannak a ferencváro-
siakkal, mert szeretnék őket biztonságban 
tudni. A kötetlen beszélgetést követően 
Bácskai János emléklapot és színházjegyet 
ajándékozott a megjelenteknek.

konferencia  
a logisztika átalakításáról
A Magyar Tudo-
mány Napja alkal-
mából szervezett 
többhetes hadtudo-
mányi rendezvény-
sorozat részeként 
szakmai konferen-
ciát tartottak az MH 
Logisztikai Köz-
pontjában novem-
ber 19-én. A tanács-
kozás célja az volt, 
hogy a megjelentek 
áttekinthessék a 
katonai logisztikai 
rendszerek átalakí-
tásának, fejlesztésének lehetséges módjait, 
illetve szemügyre vegyék a magyar kato-
nai logisztikai rendszeren belül idén vég-
bement változásokat. 

Az eseményen három másik ország lo-
gisztikai rendszeréről is átfogó képet 
kaphattak a jelenlévők. Külföldi előadók 
Csehország mellett Ausztria és Németor-

szág katonai logisztikai rendszerét, illetve 
annak átalakítási irányait is bemutatták. 
Baráth István dandártábornok, a Magyar 
Honvédség Logisztikai Központ parancs-
noka a konferencia megnyitásakor el-
mondta, az idei legjelentősebb változás, 
hogy létrejött a Magyar Honvédség logisz-
tikájának Soroksári úti bázisa.

csapatzászlót kaptak a logisztikusok
A Logisztikusok Napja alkalmából ünnepi állománygyűlést rendeztek a zuglói Hon-
véd Kulturális Központban. Az MH Logisztikai Központ részére a nap különös fontos-
sággal bírt, ekkor kapták meg ugyanis csapatzászlójukat. A csapatzászló többek között 
a hazához, a nemzethez való tartozás, az önfeláldozó szolgálat és helytállás jelké-
pe. Kifejezi az elkötelezettséget, a magyar történelmi hagyományok iránti tiszteletet, 
szimbolizálja a haza biztonsága iránti odaadást, az elhivatottságot és a közösség erejét.

RÖVIDEN

Bácskai János és Vas Imre 
a kitelepített emberekkel
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Patronás tanár kapott rátz-díjat
A Magyar Tudományos Akadémián adták át az idei Rátz Tanár 
Úr Életműdíjakat. Idén Oláh Gábor Péter, a Patrona Hungariae 
Katolikus Iskola kémiatanára is díjazott lett.

Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft 
és a Richter Gedeon Nyrt. által létrehozott 
Alapítvány a Magyar Természettudomá-
nyos Oktatásért 2001 óta ítéli oda az élet-
műdíjat, amely mára a hazai természettu-
dományos oktatás és egyben a közoktatás 
egyik legrangosabb elismerése lett.

„Hogy ne csak a világhírű tudósok, ha-
nem tanáraik nevét is ismerjük...” – így 
szól a Rátz Tanár Úr Életműdíj mottója. 
A személyenként 1,2 millió forintos Rátz 
Tanár Úr Életműdíjat évente két-két ma-
tematika, fizika, kémia és biológia szakos 
tanárnak ítélik oda, aki kimagasló szerepet 
tölt be tárgya népszerűsítésében és a fiatal 
tehetségek gondozásában.

Oláh Gábor Péter vegyész diplomája 
megszerzésével párhuzamosan végezte el 
a kémiatanári szakot. Tanulmányai befeje-
zése után a Petrik Lajos Vegyipari Szakkö-
zépiskolában, ezt követően a Patrona Hun-

gariae Általános Iskola és 
Gimnáziumban helyezke-
dett el. Rendszeresen hos-
pitálnak nála kémia sza-
kos hallgatók, valamint 
kémiatanárok tovább-
képzésében is aktív részt 
vállal. Tehetséggondozó 
munkája a különféle csa-
patversenyek tekintetében 
rendszeres és kiemelkedő, 
így az általa felkészített 
diákok számos jó helyezést és különdí-
jat érnek el. Munkássága során figyelmet 
fordít az átlagos képességű tanulók verse-
nyeztetésére is, és eredményei bizonyítják, 
hogy biztatással és segítséggel milyen szép 
sikereket lehet elérni.

Több éve irányítja a katolikus iskolák 
kémiatanárainak munkáját, illetve magas 
színvonalon szervezi továbbképzésüket.

És hogy ki volt Rátz tanár úr, akiről a dí-
jat elnevezték? Rátz László (1863–1930) a 
Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnázi-
um legendás hírű tanára volt. Kiváló ma-
tematikusokat, fizikusokat, kémikusokat 
nevelt. Az ő keze közül kerültek ki olyan 
kiválóságok, mint Wigner Jenő fizikus és 
Neumann János matematikus. 

          (TZA)

tapasztalatszerzés a beléptetőrendszerről
A 3-as metró Corvin-negyed állomásán június elején tapasztalatszerzés céljából beléptetőkapukat helyezett ki a Bu-
dapesti Közlekedési Központ. Kíváncsiak voltunk az azóta eltelt öt hónap eredményeire, ezért megkerestük a BKK 
sajtóügyeletesét, aki beszámolt a tesztidőszak eddigi benyomásairól.

A beléptetőkapuk teszteléséhez azért épp a Corvin-negyed ál-
lomást választotta a BKK, mert itt van elegendő hely az utasok 
torlódásmentes közlekedésére és a beléptetőkapuk melletti el-
haladásra. Ez az állomás egyetlen bejárati résszel, megfelelő 
mozgólépcsőkkel is rendelkezik, és közepes a forgalma. A pró-
baüzem alatt tapasztalatokat gyűjtenek a berendezések áteresz-
tőképességéről, megbízhatóságáról, hatékonyságáról, valamint 
tartósságáról. A próbaüzem célja annak meghatározása is, hogy 
a beléptetőkapukat hogyan lehet elhelyezni legcélszerűbben, úgy, 
hogy az utasforgalomban a lehető legkisebb fennakadást okozzák.
A tesztidőszak 2014. március 6-áig tart. Az utasok véleménye a 

beléptetőkapukról ez idáig 
pozitív, üdvözölték a bliccelés 
visszaszorításának legmegfe-
lelőbb eszközeként. Körülbe-
lül 2–2,5 év alatt épülhet ki a 
beléptetőrendszer, ám ez csak 
egy része a majdani elektroni-
kus jegyrendszernek, amelyet 
Budapest teljes tömegközle-
kedési hálózatára kiterjeszte-
nek.        (szencz)

megnyílt a világszínvonalú 
Finlab
A világ legnagyobb tőzsdéinek kereskedési adata-
ihoz hozzáférést biztosító pénzügyi laboratórium 
nyílt november 21-én a Budapesti Corvinus Egyete-
men. A létesítmény kétmonitoros munkaállomásain 
nyomon követhetők a legkülönbözőbb gazdasági hí-
rek, és rendelkezésre áll a piacok minden fontos jel-
lemzőjét tartalmazó historikus Bloomberg-adatbázis 
is. A Közép- és Kelet-Európában egyedülálló terem 
kialakításához az Egyesült Államok vezető egye-
temei szolgáltak példaként. A rendszerrel támogat-
ni szeretnék többek között az intézményben folyó  
pénzügyi oktatás és kutatás módszertani megújulá-
sát.

MTI Fotó
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Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP) Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDNP) 

Csárdi Antal (LMP)

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP) 

Hidasi Gábor (MSZP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)

Kandolka László, 1. evk. (Fidesz–KDNP)

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)

Kassab Adonis István (független)

Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz–KDNP)

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDNP)

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)

Pál Tibor (MSZP)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)

Tornai István (független)

Veres László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)

Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz–KDNP)

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Polgármesterként a Polgármesteri Hivatalban (I. em. 
24.) minden hónap utolsó csütörtökén 12–16 óráig, 
bejelentkezés személyesen az Ügyfélszolgálati Irodá-
ban, nyitvatartási időben. A József Attila-lakótelepen 
(Toronyház u. 3/B – Ügyfélszolgálati Kirendeltség) 

minden hónap második csütörtökén 17–18 óráig. 
Országgyűlési képviselőként minden hónap utolsó csütörtökén 
16.30–18 óráig a Lónyay utcai Fidesz-irodában.

Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap 
utolsó szerda, 12–16 óra, Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14., II. emelet 38. Képvi-
selői fogadóóra: minden hónap első hétfő, 
17–19 óra, a részönkormányzat irodája, 

Toronyház u. 3/B. Bejelentkezés az ügyfélszolgálati irodákon 
(Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 3/B). Érdeklődni lehet 
telefonon: 215-1077/210-es mellék. 

Legalább egy nappal korábbi előzetes  
egyeztetés alapján.  
Telefon: 06/20/365-0340

Minden hónap második kedd, 13–15 óra, a 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A), illetve egyeztetés alapján. Telefonon: 
06/20/513-0779

Minden hónap első péntek, 9–11 óra, a 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A). Telefon: 280-7195,  
e-mail: hidasigabor@freemail.hu.

Minden hónap első péntek, 10–12 óra, 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A) Telefon: 280-7195,  
e-mail: hidasi.gyula@ferencvaros.hu

Minden hónap első hétfő, 17–19 óra, Ferenc-
városi Művelődési Központ (IX., Haller u. 27.)

Minden páros hét kedd, 16–18 óra, IX., 
Lónyay u. 48., illetve előzetes egyeztetés 
alapján bármikor. Telefon: 06/20/510-7425

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor. 
Telefon: 06/70/379-9243

Minden hónap második hétfő, 17–19 óra, 
Ferencvárosi Művelődési Központ (IX., Haller 
u. 27.), illetve előzetes egyeztetés alapján. 
Telefon: 06/30/276-3395

Előzetes egyeztetés alapján bármikor. 
Telefon: 215-1077/537 mellék, e-mail: 
danielmartos20@gmail.com

Minden hónap második kedd 16.30–18 óra, 
Köztelek u. 2. fszt. 1. Előzetes egyeztetés 
alapján. Telefon: 06/20/969-8849

Minden hónap második péntek, 16–18 óra, 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP 
irodája (IX., Toronyház u. 3/B). Telefon: 348-
0864, e-mail: ptibor9@gmail.com

Minden hónap első péntek, 16–18 óra, 
Aszódi úti önkor mányzati iroda, vagy előze-
tes bejelentkezés alapján: 06/20/975-8262

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor. 
Telefon: 06/70/333-1713

Minden hónap első hétfő, 16–17.30 óra, 
FESZ-Oktatási Stúdió (Mester u. 33–35., 
bejárat a Dandár utca felől), vagy  előzetes 
bejelentkezés alapján bármikor. Telefon: 
06/30/250-2249

Minden hónap második csütörtök, 16–18 
óra, Bakáts téri általános iskola könyvtára, 
vagy sürgős esetben a 06/20/926-5633-as 
telefonon.

Előzetes bejelentkezés alapján 
a József Attila-lakótelepi 
Közösségi Ház Fidesz-irodájában 
(IX., Toronyház u. 3/B). Telefon: 
a 06/20/279-7025, vas.imre@
fidesz.hu

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) 

a nők foglalkoztatását segítik
A nyugdíjhoz közeledő nők foglalkoztatását és munkahelyük védelmét segíti a kormány a Nők 40 programmal – hang-
súlyozta Pesti Imre, Budapest Főváros Kormányhivatalának kormánymegbízottja és Selmeczi Gabriella, a Fidesz szóvi-
vője a ferencvárosi Ráday utcai munkaügyi kirendeltségen tartott közös sajtótájékoztatón.

A lehetőséggel a nyugdíjhoz közel álló, 55 év feletti munkanélküli 
nőket segítik, akik azért kiszolgáltatottak, mert nehezen tudnak el-
helyezkedni a munkaerőpiacon. – A programban kifejezetten azon 
nők foglalkoztatását támogatjuk, akiknek kevesebb mint egy év 
hiányzik a nyugdíjhoz szükséges 40 éves szolgálati idejükből – 
mondta Pesti Imre.

A munkáltatók számára az 55 év feletti munkanélküli nők foglal-
koztatásához 1,5 millió forintos támogatást nyújt a kormány, ami 
azt jelenti, hogy 12 hónapos munkaviszony esetében 10 hónapnyi 
teljes bruttó bért átvállalnak, a munkáltatóknak csak a további két 
hónapot kell fizetniük – mondta Selmeczi Gabriella.

Azok a nők, akik megszerezték a nyugdíjbiztosító intézet ha-
tározatát, amely kimondja, hogy már több mint 39 évnyi mun-
kaviszonnyal rendelkeznek, a munkaügyi központban kaphatnak 
segítséget az álláskeresésben. Akiknek nincs ilyen határozatuk, 
azoknak a munkaügyi kirendeltség a nyugdíjbiztosítónál igyek-
szik soron kívül meghatározni a jogosultsági időt, ezt követően 
pedig őket is támogatni tudják majd az elhelyezkedésben.  (TZA)



Ferencváros 7esÉlyegyenlősÉg

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

HASZONKULCSÉlelmiszer rászorulóknak
Karácsony közeledtével háromezer élelmiszercsomagot osztot-
tak ki rászorulóknak Ferencvárosban. A november végén zajló 
akció során száraz- és instant tésztát, háztartási kekszet, vita-
minkészítményt, lisztet ajándékoztak az érintetteknek. A Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület és Ferencváros Önkormányzata által 
szervezett jótékonysági esemény adományait városrészenként kü-
lönböző időpontban vehették át azok, akik névre szóló értesítést 

kaptak. Az élelmiszerbank által felajánlott tartós élelmiszerek el-
szállításában, porciózásában, csomagolásában, valamint azok ki-
osztásában a FESZOFE Nonprofit Kft., valamint a Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága segített.

Fókuszban a szakképzés
Szakképzési konferenciát szervezett a Munkástanácsok Orszá-
gos Szövetsége (MOSZ) november közepén. A Friedrich Ebert 
Alapítvány budapesti irodájának támogatásával megvalósuló 
eseményen a foglalkoztatás-, illetve oktatásügyben jártas né-
met és osztrák szakemberek is előadást tartottak arról, milyen 
szakképzési trendek léteznek Ausztriában és Németországban, 
valamint hogy mi a szerepe a szakszervezeteknek az oktatás-
ban. 

Jan Engels, a FES képviselet vezetője elmondta, az alapít-
vány húsz éve van jelen Magyarországon azért, hogy a mun-
kavállalók, munkaadók, szakszervezetek és a kormány pár-
beszédét elősegítse. – Hazánkban a fiatalok szakszervezeti 
érdekképviselete alacsonyan szervezett, ez is hozzájárulhat a 
fiatalkori munkanélküliség és az elvándorlás problémaköré-
hez, és ezért változtatni kell rajta – fogalmazott a vezető.

Palkovics Imre, a MOSZ elnöke hozzátette, azért hívták meg 
a külföldi előadókat, mert hazánknak szüksége van a nemzet-
közi mintára, Magyarország ugyanis az elmúlt évtizedekben 
nem fordított kellő figyelmet az ipari termelés fejlesztésére, a 
reálszféra erősítésére. Műszaki területeken például akuttá vált 
a jó szakemberek hiánya, ezért a szakképzés megújításra szo-
rul.

A rendezvényen Modori László, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium foglalkoztatásért felelős helyettes államtitkára ismer-
tette a kormány intézkedéseit. A politikus a hazai növekedési 
potenciál kiaknázását, a gazdaság és a foglalkoztatáspolitika 
összehangolását, a munka intenzív gazdasági növekedés elő-
mozdítását, a források növelését, a területileg differenciált 
támogatási rendszert, valamint az adópolitikai intézkedéseket 
említette a legjelentősebb fejlesztésként.     (SZD)

karácsonyi támogatás
Ferencváros Önkormányzata gondoskodó 
önkormányzatként karácsony közeled-
tével még több segítséget nyújt a rászo-
ruló embereknek. Kötelező feladatain túl 
az önkormányzat önként vállalta a kará-
csonyi támogatás biztosítását azoknak 
a kérelmezőknek, akik nyugellátásban, 
rendszeres nyugdíjszerű ellátásban ré-
szesülnek, tartósan vagy súlyosan beteg 
gyermeket nevelnek, négy- vagy több-
gyermekes családban élnek, amennyiben 
a családban az egy főre jutó havi jövede-
lem nem éri el az 57 000 Ft-ot, egyedül-
álló esetében a 71 250 Ft-ot. A karácsonyi 
támogatás Erzsébet-utalvány formájában 
először 2012. évben került kifizetés-
re. 2012-ben 554 család részesült kará-
csonyi támogatásban, melynek összege  
5 686 000 Ft volt. 

A karácsonyi támogatás mértéke akár  
12 000 forint is lehet, melyet Erzsébet-

utalvány formájában személyesen vehet-
nek át az igénylők a hivatal Bakáts tér 
14., Lenhossék u. 24–28., Toronyház u. 
3/B, valamint Ecseri u. 19. szám alatt lévő 
ügyfélszolgálatain december 3., 4., 5., 
valamint december 10., 11., 12. napokon 
10–14 óra között. A jogosultakat levélben 
értesítik az Erzsébet-utalvány átvételének 
pontos idejéről és helyéről. 

Lapzártáig 429 fő részére került a tá-
mogatás megállapításra, azonban a ké-
relmeket november 30. napjáig lehetett 
benyújtani, így a jogosultak száma előre-
láthatólag ennél magasabb lesz.

Ferencváros Önkormányzata és a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesület több éve 
együttműködik a kerületben élő rászoru-
lók támogatása érdekében. Ebben az év-
ben első ízben január 21–25. között volt 
élelmiszerosztás, akkor 2400-an vehettek 
át csomagokat. Karácsonyra készülődve 

november 25–29. között zajlott a száraz-
áru élelmiszerosztás. Liszt, száraztészta, 
keksz, instant tészta és vitaminkészítmény 
került a mintegy háromezer csomagba. A 
visszajelzések szerint ezek a csomagok 
nagy segítséget jelentenek a kerületben 
élő rászorulók számára. Az érintett csalá-
dok a csomagokat városrészenként külön-
böző időpontban vehették át, amiről névre 
szóló értesítést kaptak.
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a kek-ben folytatják a lányok
Bár nagy reményekkel kezdte a Bajnokok Ligája cso-
portkörét a Ferencváros női kézilabdacsapata, végül nem 
jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. A zöld-fehérek 
harmadikként zártak a csoportban, így a KEK-ben folytat-
hatják a nemzetközi szereplést.

A montenegrói Buducsnoszt együttesét itthon 27–25-re megverte 
a Fradi, így a nyolcaddöntő utolsó fordulójában már egy döntetlen 
is elég lett volna Tomoriéknak a 2012-es BL-győztes csarnoká-
ban ahhoz, hogy csoportmásodikként továbbjussanak. Az utolsó 
tíz percig volt is erre esélyük a sok kiállítással sújtott zöld-fehé-
reknek, ám a hajrát jobban bírták a hazaiak, így ők végeztek a 
második helyen.

A kitűzött célt, a BL nyolc legjobb csapata közé jutást nem érte 
el az FTC, ezért Elek Gábor vezetőedző benyújtotta lemondását, 
mondván, ezt így érzi korrektnek. A szakosztály elnöksége nem 
fogadta el a szakvezető lemondását, a hivatalos közlemény sze-
rint azért, „mivel a csapat és a szakmai stáb munkájának végleges 
értékelésére, azaz a célok és az elért eredmények áttekintésére a 
szezon végén kerül sor”.  

A Ferencváros a Kupagyőztesek Európa-kupájában játszhat to-
vább, amelyben a nyolc közé jutásért lép pályára először. A sor-
solás a norvég Tertnes Bergen gárdáját sodorta a Fradi útjába. Az 
északi ország legjobb játékosai a Larvikban és a Byasenben kézi-

labdáznak, így Norvégia második legnagyobb városának csapata 
nem jelenthet leküzdhetetlen akadályt Szucsánszkiék számára. A 
Ferencváros február 1-jén vagy 2-án hazai pályán fogadja ellenfe-
lét, a visszavágó egy héttel később lesz.

(M. S.)  

drámai fordulat
Bár a pályán elért eredmények alapján az 
élen zárhatná az őszi idényt a Ferencváros 
labdarúgócsapata az öregfiúk I. osztályú 
bajnokságában, egy óvás miatt a második 
helyen telel.

Az előző évadban tíz év után ismét baj-
nok lett a Fradi ebben a korosztályban, és 
a most zajló sorozatban is aranyéremre 
esélyes – lehetne. Az első hét mérkőzésü-
ket magabiztosan nyerték meg Dragóner 
Attiláék, ám Budafokon a betegségek és 
eltiltások miatt erősen tartalékos együttes 
szoros meccsen kikapott a bronzéremre 

hajtó hazaiaktól. Két újabb siker 
után következett az addig száz-
százalékos Újpest elleni idegen-
beli rangadó, amelyen két koráb-
bi kiváló játékos, Nyilas Elek és 
Wukovics László góljaival 2–1-re 
győzött a Fradi.  

A zöld asztalnál azonban vesztett a Fe-
rencváros. A BVSC elleni meccsen játszott 
Szekeres Tamás is, akit BLSZ-csapatában 
kiállítottak, így egy vitatott szabály értel-
mében az öregfiúknál sem szerepelhetett 
volna. Ezért a szövetség a három pontot a 

vasutasoknak ítélte, a zöld-fehérektől pe-
dig egyet levont. Az erőviszonyok isme-
retében ezzel nagy valószínűséggel eldőlt 
a bajnoki cím sorsa is, hiszen az újpestiek 
előnye négy pont.

(m)

Éremre hajtanak az amatőrök
A 2013/14-es bajnoki évadban három felnőtt kézilabdacsapat képviseli a Fe-
rencvárosi Szabadidős SE-t a Budapest-bajnokságban. Az edzéseknek és a ha-
zai mérkőzéseknek a Siketek SC Könyves Kálmán körúti sporttelepén található 
csarnok ad otthont.

Az FSZSE első számú férfiegyüttese az 
előző szezonban egy visszalépés révén jo-
got szerzett az NB II-es indulásra, ám ezt 
az anyagiak nem tették lehetővé, végül a 
szintén ferencvárosi Szent István SE át-
vette a társaságot, és mégis az NB II-ben 
indulhattak. A 12 csapatos Budapest I. osz-
tályban szereplő férfigárda az élmezőnybe 
tartozik, az éllovas Pestszentimre mögött 
harcban van az ezüstéremért. Legeredmé-
nyesebb játékosa Bakó Krisztián, aki tíz 

meccsen 53 gólt dobott. FSZSE III néven 
ugyanebben az osztályban játszik az egyik 
női csapat, amely szintén a dobogóért 
küzd. Az együttesből eddig Novák Csilla 
okozta a legtöbb gondot az ellenfeleknek, 
52 találat fűződik a nevéhez. A Budapest 
I/A osztályú FSZSE II ugyancsak jól tel-
jesített, és ha az idényből hátralévő két 
mérkőzését megnyeri, a csoport egyetlen 
veretlenjeként az élen zárhatja az évet. A 
legveszélyesebbnek Szép Gabriella bizo-

nyult, 33-szor vette be a riválisok kapuját. 
– A felnőtteken kívül négy leány utánpót-
láscsapatunk van – mondta büszkén Tóth-
né Keszler Katalin, az FSZSE kézilabdá-
zóinak szakosztályvezetője és edzője. – Az 
ifjúságiak mellett három korosztályban 
szerepelnek együtteseink, a legkisebbek 
között vannak 2007-es születésűek is. 
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az elitben a Fradi
Ötvenhárom nemzeti szövetség 214 egyesületét tömöríti a European Club Association 
(ECA, Európai Klubok Szövetsége) elnevezésű szervezet. Az ECA tagjai között öt ma-
gyar klub van, a Bp. Honvéd, a Debreceni VSC, a Ferencváros, a Győri ETO és a Vide-
oton.

A szövetség marketing- és kommunikációs bizottsága november közepén Barcelonában 
tartotta soros ülését, amelyen a 2013–15-ös ciklusra vonatkozóan hoztak döntéseket. A 
Nou Camp Stadionban rendezett eseményen részt vett az FTC Labdarúgó Zrt. vezér-
igazgatója, Orosz Pál is, akit 170 jelentkező közül választottak be a húszfős munkacso-
portba, melynek vezetője Sandro Rosell, a Barcelona elnöke. A Fradi vezérigazgatója 
a következő két évben együtt dolgozik majd 
többek között az Arsenal, a CSZKA Moszk-
va, a Feyenoord, a Galatasaray, a Hamburg, 
a Juventus, a Manchester United, a Milan és 
a Sevilla képviselőjével.

A bizottság megtárgyalta a Bajnokok Ligá-
ja, az Európa-liga, az ifjúsági korú futballis-
ták számára kiírt Youth League marketing- és 
kommunikációs tervét, valamint megvitatta 
az ECA marketingstratégiáját.  

szépülhet a pálya

A sportpályák karbantartására több kivá-
ló pályagondozó berendezéssel gyarapo-
dott az FTC népligeti sportkomplexuma 
a közelmúltban. Nemrég még csupán egy 
hétköznapi fűnyíró állt Molnár Gábor pá-
lyamester rendelkezésére, ám az új gépek 
világszínvonalú gondozást tesznek lehető-
vé – Magyarországon egyedülálló módon. 
A most beszerzett masina 3,2 méter széles-
ségben dolgozik, így ezzel az eddigi 2–2,5 
óra helyett 25 perc alatt lehet végezni egy 
futballpályával.

A nemrégiben felújított népligeti játék-
tereket ma már egy olyan gyepboronával 
tudják karbantartani, amely az elhalt szá-
lak kitépése mellett minimális levegőzte-
tést is biztosít. A talajlazító gépet többféle 
tüskével szerelték fel, ráadásul a munkafo-
lyamat végén hengerezi is a pályát.

A fentiek mellett műtrágyázó és permete-
ző berendezés is segíti a Népligetben dol-
gozókat. A pályák szempontjából nagy je-
lentőségű homokszórógép a világ legjobb 
ilyen eszköze, ezt használják a nagy angol, 
spanyol és német klubok is.

A különböző masinák vontatását egy va-
donatúj, fordulékony és erős kis traktor 
végzi, amely gyepgumikon gurul, így sem-
milyen kárt nem tesz a talajban.

egy ponton múlt az aranyérem
A birkózó csapatbajnokságot 1989 óta vegyes fogásban rendezik. Az első kör-
ben négy kötött- és három szabadfogású mérkőzés zajlik, míg a második for-
dulóban fordítva. Az idei döntőben a Ferencváros, a Csepel és a Dorog küzdött 
az aranyéremért.

Az első fordulót a dorogi sportcsarnokban 
tartották, először a házigazda együttes és 
a Fradi lépett szőnyegre. Fej-fej mellett 
haladtak a csapatok, majd öt párharc után 
11–7-re vezettek a zöld-fehérek. Az utolsó 
meccs előtt két pont volt az FTC előnye, 
de a 120 kg-osok csatájában a betegen ver-
senyző egykori junior világbajnok, Németh 
Iván kikapott, így a Dorog 13–12-re meg-
nyerte a találkozót. A Csepelt úgy verte 
meg 18–10-re a Fradi, hogy az utolsó két 
súlycsoportban sérülés és betegség miatt 
visszaléptek birkózói. A dorogiak kilenc-
pontos vezetésről sem tudtak győzni a jól 
hajrázó csepeliek ellen (14–14).

A második körben – a régi Nemzeti 
Sportcsarnokban – négy szabadfogású 
összecsapást rendeztek, és ez a fogásnem-
ben erős Csepel számára jelentett esélyt. 

A piros-kékekkel kezdett a Ferencváros, 
amely a legkisebb súlycsoportban nem ál-
lított ki versenyzőt, Krasznai Máté pedig 
sérülés miatt nem lépett szőnyegre. Három 
pár után 11–2-re vezettek a csepeliek, de 
a zöld-fehérek fordítottak 13–11-re. A leg-
nehezebbek csatáját azonban a CSBC bir-
kózója nyerte úgy, hogy riválisa egyetlen 
akciópontot sem ért el (13–14). Ennyi kel-
lett volna a döntetlenhez, és mint később 
kiderült, ezen múlt a bajnoki cím sorsa. A 
Dorog ismét jól kezdett a szigetiek ellen, 
de végül 18–12-re kikapott, így eldőlt, 
hogy a Csepel az aranyérmes. A Fradinak 
nyernie kellett az ezüstéremhez, és 0–8-ról 
19–10-re győzött – korábbi súlyos sérülése 
után ismét versenyzett és fölényesen múlta 
felül ellenfelét Bácsi Péter.

(ms)

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd
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a Bakáts térről Venezueláig
Zombory-Moldován Béla (1885–1967) többszörösen díjazott festőművész, a legendás Fészek Művészklub egyik alapí-
tója leginkább portréiról híres. Nekünk, ferencvárosiaknak különösen fontos: évtizedekig élt és dolgozott a Bakáts tér 
3. szám alatti, hagymakupolás ház ötödik emeleti művészlakásában. Az alkotó 1947-ig a Török Pál utcai Székesfővá-
rosi Iparrajziskola igazgatója volt, családjával 1934-ben, a Százados úti Művésztelepről költözött a Bakáts térre, ahol 
1987-ig éltek. Lányával, Ajtós Imréné Zombory-Moldován Évával (Éva nénivel) és unokájával, Gesztiné Ajtós Judittal 
beszélgettünk.

A művész 1934-ben lett az Iparrajziskola 
igazgatóhelyettese, a családnak így kö-
zelebb kellett költöznie a ferencvárosi 
munkahelyhez, és a kerület hamar az ott-
honukká vált. A három gyerek a környék-
beli iskolákba járt, Éva lányuk például a 
Knézich utcai Szent Margit Intézetben (a 
mai Patronában) tanult. – Édesapám ’35-
ben kapta meg kinevezését az intézmény 
vezetésére. A portréfestésre igazgatóként 
is szakított időt, többnyire a hétvégeken 
dolgozott. A ‘30-as években sok megren-
delője volt, többek között Glattfelder Gyu-
la csanádi püspököt vagy Szendy Károlyt, 
Budapest polgármesterét is lefestette (ez 
a portré talán most is a Városházán van). 
A papám először felskiccelte az arcot, az 
alakot, a pózt. Majd a megrendelő átküldte 
ruháját, apu pedig felöltöztette a műtermi 
bábut (mi Mukinak hívtuk), beültette a ka-
rosszékbe az eredeti pózba, ezután kezdett 
dolgozni – emlékszik vissza Éva néni.

A Bakáts téri művészlakásban sok külön-
leges, magas rangú vendég megfordult. – 
1938-ban József Ferenc főherceg látogatott 
ide, a fogadására a házmester a kapuban 
állt zsakettben. Minket, gyerekeket beterel-
tek a kisszobába, a főméltóságú házaspárt 
a kulcslyukon át lestük. A főhercegnőnek 
megtetszett a falon lógó Kéverakók című, 
díjnyertes festmény, édesapám természete-
sen fel is ajánlotta nekik. A háború alatt a 
kép elkerült a főhercegi palotából, apukám 
a háború után a Szent István körúti Bizo-
mányi Áruház boltjában látta újra, de mire 
visszament volna érte, hogy megvásárolja, 
már elkelt. Úgy tudjuk, most Venezuelá-

ban van a kép – idézi fel 
Éva néni.

A II. világháború ost-
roma alatt a festőmű-
vész feleségét és ka-
masz gyerekeit vidékre 
küldte, ő azonban a vá-
rosban maradt: a Török 
Pál utcai iskolában ta-
nárokat, családokat búj-
tatott, befalazta az Ipar-
rajziskola értékeit (pl. 
gyapjúbálákat, ezüst-
tömböket), hogy meg-
mentse azokat a fosz-
togatóktól. 

’47-ben vált meg igazgatói 
székétől, a háború után meg-
szűntek a portrérendelések is. 
Próbált megfelelni a kor elvá-
rásának, kísérletezett a szoci-
alista-realista festészettel, de 
„szenvedett” vele. A balatoni 
akvarellek időszaka követke-
zett, amelyek Füred környé-
kén készültek, ahol a család 
nyaralója és szőlője volt. – 70 
évesen beletanult a szőlőművelésbe, don-
gómotoros biciklijével járt fel a pincéhez, 
minden karácsonykor saját bor került az 

asztalunkra. Gyönyörű karácsonyokat töl-
töttünk a Bakáts téri szép lakásban – me-
séli Éva néni.

A békés Bakáts tér 1956-ban az utcai har-
cok helyszínévé vált. Éva néniben a mai 
napig élénken él az a nap, amikor a Bakáts 
utca torkolatába, a Duna felől beállt egy 
tank, egyik alkalommal a templom kereszt-
jét lőtte ki. Judit a testvérével a térre néző 
nagy szalonablakból figyelte az eseménye-
ket: egyszer egy férfi ment át a templom 
előtt, akit a túloldalról hiába figyelmeztet-
tek a veszélyre, a következő pillanatban 
lelőtték. – Mi, gyerekek ezt végignéztük, 
hátborzongató volt. Mamámat kérdeztük, 

mi történt, aki szegény csak 
annyit tudott mondott, a bácsi 
most alszik.

A család úgy tudja, Venezu-
elán kívül az USA-ban, Ang-
liában, Hollandiában és Né-
metországban is fellelhetők a 
művész képei, de ha valaki a 
Nemzeti Galériában jár, ott is 
találkozhat a nevével. És ta-
lán régiségkereskedőknél is. 
A család kérése, hogy ha va-

laki látott valahol belőlük, jelezze feléjük 
– tudni szeretnék, éppen hol és kinek sze-
reznek örömet.                                     (VB)

A II. világháború ost-
roma alatt Zombory-
Moldován Béla a 
Török Pál utcai is-
kolában tanárokat, 
családokat bújtatott, 
valamint befalazta az 
Iparrajziskola értéke-
it, hogy megmentse 
azokat.

Jégzajlás a Dunán
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Vízitorna
December 3. 15.00
Molnár uszoda (Mester u. 19.)

Irodalmi est: József 
Attila Irodalmi Szalon

December 5. 17.00
FMK
Információ az eseményről: József Attila 
halálának évfordulója alkalmából Bán-
ffy Edit önálló József Attila-estje.

Vízitorna
December 6. 16.00
Weöres uszoda (Lobogó u. 1.)

Természetjárás – Megkeressük  
a Mikulást a Budai-hegységben

December 7. 9.00
Találkozás: 9 órakor a Móricz Zsigmond 
körtérnél, a 61-es villamos Villányi 
úti végállomásánál. Információ az 
eseményről: Séta és szalonnasütés a Bu-
dai-hegységben, útvonal: Hűvösvölgy–
Kecskehegy. Táv: 3 km, szintkülönbség: 
40 m. Vezeti: Kiss Ádám

Gyógytorna
December 11. 11.00
FMK

Magyar nóták délutánja
December 13. 15.00

Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)
Információ az eseményről: Magyar 
nóták délutánján Bura Sándorral és 
zenekarával.

Vízitorna
December 17. 15.00
Molnár uszoda

Nosztalgia Filmklub
December 19. 16.00
Dési Művelődési Ház
Információ az eseményről: Kalotaszegi 
madonna (Rend.: Rodriguez Endre). 
Főszerepben: Sárdy János. Egy fes-
tőművész szerelmi története zenével, 
Kalotaszeg folklórvilágát is megelevení-
tő csodás felvételekkel.

Természetjárás – Fagyöngykereső 
körséta a Nagy-Hárs-hegy alatt

December 19. 10.00
Találkozás: 10 órakor a Széll Kálmán 
téri metrókijáratnál, időjárásnak  
megfelelő öltözetben.
Útvonal: Budaszentlőrinc–Kis-Hárs-
hegy–Nagy-Hárs-hegy.
Táv: 4 km, szintkülönbség: 40 m.

Vízitorna
December 20. 16.00. óra
Weöres uszoda

idősügyi 
programajánló

Bemutatták az év 
novelláit
Az év novellái címmel tizenkettedik al-
kalommal kerül a könyvesboltok polcai-
ra egy olyan gyűjteményeskönyv, amely 
évről évre más-más anyaországi és ha-
táron túli magyar írók és költők munkáit 
tartalmazza. A Magyar Napló Kiadó fo-

lyóirat gondozásában megjelent 2013-as 
kiadást a Börzsöny utcai Fészek könyv-
tárfiókban is bemutatták november 19-én. 
Az eseményen Bíró Gergely, a folyóirat 
szerkesztője a kötetről elmondta, a leg-
idősebb alkotó novellájától halad a leg-

fiatalabb szerzők írásáig. 
Az író-olvasó találkozón 
részt vett az antológiában 
szereplő egyik szerző, a 
szekélyudvarhelyi szüle-
tésű Csender Levente, aki 
A folt című művét olvas-
ta föl a közönség előtt. A 
rendezvény A teljesség 
felé ferencvárosi idősügyi 
koncepció keretében jöhe-
tett létre.

(szencz)

az artrózis 
megelőzhető!
A Ferencvárosi Osteoporoticus és Mozgás-
szervi Betegek Egészséges Életmód Klub 
egyéves születésnapját ünnepli. Az alka-
lomból november 28-ára meghívták prof. 
dr. Bálint Géza reumatológust, aki az ízü-
leti kopásról, az artrózisról tartott előadást. 
A több tucat érdeklődőt dr. Füri Judit, a ke-
rületi szakrendelő rendelésvezető főorvosa 
köszöntötte. 

Bálint Géza, az MTA doktora, az Orszá-
gos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 
(ORFI) korábbi főigazgatója elmondta, a 
WHO adatai szerint a térdfájás a harma-
dik leggyakoribb panasz, 280 millió ember 
szenved tőle. Az artrózis tehát népbetegség, 
és könnyen megelőzhető lenne. Már 5 kg 
túlsúly 50 százalékkal megnöveli a térdízü-
let kopásának kockázatát. 

Az egészséges étkezés mellett figyelmet 
kell fordítani a fizikumunkra is: izomnöve-
lő gyakorlatokkal lehet igazi eredménye-
ket elérni. A főorvos kiemelte, hetente öt-
ször fél óra mozgás (biciklizés, tempósabb 
séta, futás) 30 százalékkal csökkentheti a 
térdartrózis kialakulásának esélyét. Bálint 
Géza emlékeztetett a D-vitamin fontossá-
gára is, melynek szedésével megelőzhető a 
csontritkulás. Az előadás után a közönség 
tehette fe kérdéseit.

(KM)

PÁLYÁZAT

„lakótelepünk kincsei”
Szokott ön fényképezni, rajzolni, festeni, 
varrni vagy hímezni? Van otthonáról, 
lakókörnyezetéről saját készítésű kincse, 
amely dísze lehet közintézményeinknek? 
Amennyiben van, vegyen részt a „Lakóte-
lepünk kincsei” pályázaton.
Várjuk kedves felajánlásaikat, amelyeket 
a József Attila-lakótelepi Ügyfélszolgálati 
Kirendeltségen (1098 Budapest, Toronyház 
utca 3/B) adhatnak le december 16-áig. Kér-
déseivel keressen bennünket telefonon, rész-
letes információt a 06/1/280-7195-ös számon 
kérhet. A beérkezett alkotásokat dr. Vas Imre 
országgyűlési képviselő elnökletével zsű-
ri értékeli. A győztes pályaműveket január 
első hetében újévi koccintással egybekötött 
kiállításon tárjuk a nagyközönség elé a Dési 
Huber Művelődési Házban. Célunk, hogy az 
önök által felajánlott tárgyak díszítsék majd a 
József Attila-lakótelepi Ügyfélszolgálati Ki-
rendeltséget, a Börzsöny utcai Rendőrőrsöt, a 
Szerető Kezek Idősek Klubját és az Aszódi-
lakótelepi ügyfélszolgálati Irodát.

dr. Bácskai János polgármester
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Gyerekek az ősi szimbólumok 
nyomában
A József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény tanulóinak képei láthatók a Polgármesteri Hivatal tanácstermé-
ben. Az 10–14 éves diákok munkáit Vincze Angéla művésztanár fogta 
össze, aki 1999 óta foglalkozik az ősi magyar szimbólumrendszerrel és 
a hazai pásztor asztrológiával.

A november 27-én rendezett kiál-
lítás-megnyitón Vácz Kamilla nép-
dalcsokrot énekelt, majd Formanek 
Gyula alpolgármester köszöntötte az 
alkotómunkában részt vevő gyereke-
ket. Örömének adott hangot, hogy a 
magyar mondavilágot és szimbólum-
rendszert ilyen gazdag színvilágban 
és változatos technikákkal mutatják 
be a diákok, és reményét fejezte ki, 
hogy a testületi ülések komolyságát 
is oldottabbá tehetik a kiállított mun-
kák, amelyek január 6-áig tekinthe-
tők meg.

Vincze Angéla az alkotó gyerekek-
nek emléklappal, ajándékkal köszön-
te meg munkájukat, egyúttal bejelen-
tette, májusban a roma kultúrkörről, a 
cigány szimbólumokról és hagyomá-
nyokról terveznek hasonló tárlatot.

(TZA)

királyhelmeci 
díjátadás
A felvidéki Királyhelmecen Zdibák Ildikó végzős 
tanuló vette át „A magyar nyelvért Hajdók Géza” 
emlékdíjat, az emléklapot és az azzal járó pénzjutal-
mat, amelyet Kállay Gáborné, Ferencváros önkor-
mányzati képviselője adott át. Az elismerés a Kár-
pát-medencében lévő testvértelepüléseink általános 
iskolás diákjainak támogatásáról szól, azon végzős 
tanulónak adományozható, aki általános iskolai ta-
nulmányai során kimagasló eredményt ért el a ma-
gyar nyelv tanulásában és művelésében.

Zdibák Ildikó megköszönte Ferencvárosnak a díjat, 
majd egy Sajó Sándor-idézettel zárta köszönetnyil-
vánítását: „Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!”

Felelősen 
egymásért
A Leövey Klára Gimnázium tanára, Bors Éva 
diákjai országos társadalomismereti versenyen 
vesznek részt, melyet a Barankovics István Ala-
pítvány szervez. A kerületi csapat (Claralux) az 
önkéntesség témakörével dolgozik, munkájuk-
kal azt is szeretnék bizonyítani, hogy az úgyne-
vezett „Y generáció” és a nyugdíjas korosztály 
között lehetséges a mély kommunikáció. 

– Úgy gondoltuk, az idősebb korosztály anyagi 
vagy fizikai erő hiányában nem jut el annyiszor 
kulturális programokra, ahányszor szeretne. Így 
egy kis színházat varázsoltunk a Borostyán Idő-
sek klubjának életébe. A program olyan jól sike-
rült, hogy várnak bennünket vissza, és mi eleget 
is teszünk ennek a kérésnek. Fontos számunkra 
a tiszta környezet, ezért bekapcsolódtunk a Hal-
ler park rendezésébe is – sorolta az eddigi ered-
ményeket Bors Éva. 

A csapatnak ezt követően riportot kellett készí-
tenie egy, a közvetlen környezetükben élő, pél-
daértékű közösségi munkát végző személlyel. 
Választásuk Sikota Orsolya tanárnőre esett, aki 
a Nem Adom Fel Alapítvány kuratóriumi tagja. 

Az alapítvány versenyének célja felkészíteni 
a gyerekeket a későbbi társadalmi szerepválla-
lásra, érzékennyé tenni őket a szociális problé-
mákra.

Mi legyek, ha felnövök?
Az ifjúsági koncepció keretében pályavá-
lasztási börzét szervezett az önkormány-
zat a József Attila-lakótelepi Közösségi 
Házban november 21-én. A rendezvé-
nyen több mint húsz intézmény, köztük 
IX. kerületi gimnáziumok és középisko-
lák, valamint több fővá-
rosi szakközépiskola is 
bemutatkozott, így segít-
ve a kerületi általános is-
kolák nyolcadikos tanuló-
it a megfelelő szakirányú 
továbbképzés kiválasztá-
sában. 

A börze során az oktatá-
si intézmények előadáso-
kon is bemutatták képzé-
si kínálatukat, iskolájuk 
életét, mindennapjait. Az 
érdeklődők betekintést 
nyerhettek a különböző 
szakmák rejtelmeibe, és információkat 
szerezhettek többek között a vendéglátás, 
az idegenforgalom, a közgazdaság, a mű-
vészet, az építő-, szépség- és élelmiszer-
ipar, valamint a művészet területéről. Az 
eseményen több szakmai szervezet (Bu-
dapest Főváros Kormányhivatala Mun-

kaügyi Központ Foglalkoztatási Progra-
mok Főosztálya, Mérei Ferenc Fővárosi 
Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó 
Intézet, Budapesti Művelődési Központ, 
Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szak-
mai Szolgáltató, Alul-Járó Ifjúsági Infor-

mációs és Tanácsadó Iroda, Közért Egye-
sület) is részt vett, melynek képviselői 
pályaorientációs, pályaválasztási és pszi-
chológiai tanácsokkal látták el a megje-
lent diákokat és azok szüleit. Az általános 
iskolások december 10-éig jelentkezhet-
nek a központi írásbeli felvételire.

Olvassa be telefonjával 
a QR-kódot, és tekintse 

meg videónkat.
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PROGRAMAjÁnLó
December 11. 19.00

Concerto Studio: Tükröződések II.
Mozart–Cage: A véletlen zenéi
Művészeti vezető: Csalog Gábor
Concerto Budapest Zeneház  
(Páva utca 10–12.)

December 13. 18.00
Köztes állapotok c. kiállítás megnyitója
Az Új Zenei Stúdió zeneszerzőinek munkái
látogatható január 10-éig 
2B Galéria (Ráday u. 47.)

December 13-14-15.
9. Lurdy-házi  
Ásványbörze
Lurdy Ház (Könyves 
Kálmán krt. 12–14.)

December 15. 16.00
Karácsonyi Zenebona
karácsonyi ifjúsági koncert (4–12 éveseknek)
Concerto Budapest Zeneház

December 18. 16.00–18.00
Romakép Műhely Workshop
Hogyan is működik egy közösségi filmklub, mit takar 
ez a rendhagyó oktatási és tanulási forma? Interaktív 
filmvetítéssel
DocuArt Kocsiszín (Erkel u. 15.)

táncra nevelés múltidézéssel
Tizenegyedik alkalommal rendeztek találkozót Ferenc-
városban a történelmi társastáncok kedvelői. Az FMK 
épületében zajló rendezvény célja évről évre ugyanaz: 
a történelmi társastáncok népszerűsítése a gyerekek 
körében, illetve az érintett gyermekcsoportok közötti 
kapcsolat építése. Idén régi zenét tanuló csoportok is je-
lentkeztek a november 23-i eseményre, amelyen a Gara-
bonciás együttes, mint minden évben, most is részt vett.

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre elküldő 
megfejtőink között értékes könyvajándékot sorsolunk ki.

1. A korszerű lisztelőállítást a Pesti 
Hengermalom Társaság 1841-ben 
üzembe helyezett gőzmalmának 
megnyitása biztosította. Ki alapítot-
ta? 
A) Batthyány Lajos  B) Széchenyi 
István C) Weiss Adolf

2. Budapest a múlt század végén 
Európa legnagyobb malomipari 
központja volt, és a világranglis-
ta második helyén állott. Csak egy 
amerikai malomipari város előzte 
meg, melyik?
A) Minneapolis B) Chicago C) San 
Francisco
3. A 19–21. század fordulóján 14 
budapesti malom működött. Évi 

hány tonna gabonát őröltek meg 
csak a fővárosban? 
A) 732 000 B) 841 000 C) 926 000
4. A nagy malmok múlt századi kor-
szerűsítésében komoly szerepe volt 
Ganz Ábrahámnak (1814–1867), 
aki öntödéjében 1845-től gyártott 

malomipari berendezéseket 
és öntöttvas őrlőhen-

gereket. Ki vette 
át Ganz halála 
után a gyár 
irányítását?  

A) Mechwart 
András B) Pe-
kár Imre C) 
Mayr Aladár
5. Haggen-
macher Károly 
1883-ban sza-
badalmaztatta 
világraszóló 

találmányát, a 
síkszitát. Mi-
csoda is ez va-

lójában?
A) a gabona felületét tisz-

títja B) a gabonaszemek részeit 
osztályozza C) daratisztító gép

Előző lapszámunk nyertese: 
Fodor Anikó.  Gratulálunk! 
Kérjük, írja meg postacímét a 
szerkesztoseg@ferencvaros.
hu címre! A helyes megfejtés: 
1. – C; 2. – A; 3. – C; 4. – B; 
5. – A.

(KM)

az orvosképzés fellegvára
Vincze János biofizikus a SOTE, a DOTE mellett számos külföldi 
egyetem vendégprofesszora és vendégkutatója, ám legalább eny-
nyire ismert íróként, szerkesztőként is. Legterjedelmesebb soro-
zata a Biográfia monográfia, ami lassan eléri a félszáz megjelent 
kötetet. A feleségével, Vincze-Tiszay Gabriellával szerkesztett so-
rozatában, az Emlékezünk orvosainkra kötetekben a 20. századi 
és korábbi korok kiemelkedő doktorainak pályáját követheti nyo-
mon az olvasó. 

Az orvostörténeti kutatásokhoz szorosan kapcsolódik Vincze Já-
nos legutóbb bemutatott könyve, a Ferencváros – mint az orvos-
képzés fellegvára című munka. A november 26-án, a SOTE Tűzol-
tó utcai épületébe szervezett beszélgetésen prof. dr. Vörösmarthy 
Dániel mutatta be az írót és méltatta a kötetet, hangsúlyozva, hogy 
nincs orvoslás kutatás nélkül, és hogy az orvostörténeti hagyomá-
nyok a mai napig sokat segítenek a gyógyításban. Vincze Jánosnak 
nem ez az egyetlen Ferencváros történetével foglalkozó munkája: 

a tavaly megjelent Így láttam én 
Ferencvárost! (1956–2012) szin-
tén a kerület elmúlt évtizedeinek 
nyomába ered, különös figyelmet 
szentel az ‘56-os eseményeknek. 
November 22-én a Helytörténeti 
Gyűjtemény vendége volt Vincze Já-
nos, ahol számos más mellett erről a 
kötetről is beszélgettek
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RÖVIDEn

Drogprevenciós 
előadások
Az idei tanév első félévében számos 
drogprevenciós előadást tartottak a ke-
rületi általános és középiskolák 7–12. 
osztályaiban. Az interaktív bemutatók 
címe: K+K+K+K – Közlekedés, Kör-
nyezet, Kábítószerek, Korosztályos ve-
szélyei, amelyeket Klobusitzky György 
egyetemi mestertanár tartott. 

A tanárok és diákok az előadások után 
kiemelték, hogy azok az érzelmeikre 
hatottak, és olyan élvezetes formában 
jutottak információhoz ezen a fajsúlyos 
területen, hogy közben nem is tűnt ne-
kik szigorúan tanulásnak.

Stresszfelmérés
A nagyfokú munkahelyi stressz pszi-
chés (depresszió, szorongás, pánik, 
kiégés) és szomatikus (szív- és ér-
rendszeri, gyakori nyak-, hát-, de-
rékfájdalom) megbetegedések rizi-
kótényezője. A hazai és nemzetközi 
kutatások szerint a munkahelyi stressz 
negatív egészségi hatásai a munkavál-
lalók egynegyedét érintik. A Semmel-
weis Egyetem Magatartástudományi 
Intézete országos stresszfelmérést in-
dított.

A www.munkahelyistresszkerdoiv.
hu címen bárki számára elérhető a 
kérdőív, a kitöltés anonim. A válasz-
adók a kitöltést követően azonnali 
visszajelzést kapnak saját eredmé-
nyeikről, nyomtatható formátumban. 
Megtudhatják, hogy saját munkahelyi 
stressz pontszámaik a 28 skála men-
tén hogyan viszonyulnak az országos 
és ágazati átlagokhoz, illetve észlelt 
stressz-szintjük, stresszel összefüg-
gésbe hozható testi tüneteik jelentős 
egyéni kockázatot jeleznek-e.

A munkahelyi stresszről, munkavál-
lalói és munkáltatói stresszkezelési 
lehetőségekről, valamint a 
pszichoszociális kockázatértékelés-
ről bővebb információk olvashatók a 
Munkahelyi Stressz Információs Ol-
dalon.

(www.munkahelyistresszinfo.hu).

korszerű vizsgálatok
Magyarország vezető helyen áll a tüdőrák, valamint a szív- és érrendszeri betegségek ha-
lálozási statisztikájában. A mellkasi szervek – köztük a tüdő, szív, nyelő traktus – vizs-
gálatát gyanú esetén döntően CT-vel (komputertomográf) végzik, ami a röntgennél keve-
sebb sugárterhelést jelent. Sokan nem tudják azonban, hogy van egy másik módszer is, 
az MR-vizsgálat (mágneses rezonancia), mely nem jár sugárterheléssel. Sőt, bizonyos be-
tegségek – például limfómák – esetében még pontosabb eredményt is ad: kimutatja az élő 
tumorsejteket. Így többet mond az orvosnak a beteg állapotáról, aki ezáltal hatékonyabban 
gyógyíthat.

Dr. Rudas Gábor, a Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont vezetője szerint a jövő 
útja a személyre szabott diagnózis és a személyre szabott gyógyítás – erre ad lehetőséget 
az MR. A Semmelweis Egyetemen immár ötödik éve az országban egyedülálló módon az 
egész testet lehet vizsgálni úgynevezett diffúzós MR-módszerrel – leginkább onkológiai és 
gyulladásos betegségek esetében alkalmazzák. Segítségével főleg az utókezelésben valósul 
meg hatékonyan a személyre szabott orvoslás, vagyis kemoterápia után a rendkívül pontos 
vizsgálati eredmény alapján lehetőség van a kezelést úgy beállítani, hogy a szövődmény a 
minimálisra csökkenjen.

A kutatóközpontban a betegség jellegétől függően a vizsgálat negyedórás, de háromne-
gyedórás is lehet. Sajnos mivel kevés a készülék a várólista hosszú, átlagosan fél év, de 
minden nap jut hely az akut betegeknek, akiknek azonnali vizsgálatra van szükségük.

Védekezéssel megelőzhető
December 1-je az AIDS-ellenes küzdelem világnapja. Ez alkalomból egész napos 
programsorozattal várták a ferencvárosi fiatalokat november 29-én az FMK épüle-
tében. A középiskolások részt vehettek anonim szűrésen is.

Tizedik alkalommal tartottak AIDS-ellenes 
napot a Ferencvárosi Művelődési Központ-
ban (FMK). Az eseményen részt vevő diáko-
kat Formanek Gyula köszöntötte, és biztatta 
őket, hogy bátran tegyék fel a témával kap-
csolatos kérdéseiket a helyszínen megjelent 
civil szervezetek standjainál. Az alpolgár-
mester hangsúlyozta, a rendezvény célja ép-
pen az, hogy tájékoztassa a fiatalokat, hogyan 
előzhető meg ez a súlyos, halálos betegség.

Formanek Gyula beszéde után a közönség 
dr. Szlávik Jánostól hallgathatott meg egy 
előadást. Az Egyesített Szent István és Szent 
László Kórház főorvosa kiemelte, a vírus 
nem válogat, aki szexuális kapcsolatai során 
nem vigyáz magára, az bizony megfertőződ-

het HIV-vírussal. Ezért fontos 
az óvszerrel való védekezés, 
amellyel gyakorlatilag kiküsz-
öbölhető a megfertőződés. Dr. 
Szlávik János hozzátette, ma 
már létezik gyógyszeres keze-
lés, de ez nem jelenti azt, hogy 
nem kell elővigyázatosnak 
lenni.

A regisztrált fertőzöttek szá-
ma Magyarországon körül-
belül kétezer fő, de valójában 
sokkal többen vannak, mint 

amennyiről tudni lehet, mivel akikről kiderül, 
azok mind vagy maguk mennek el az anonim 
szűrésekre, vagy esetenként más betegségek 
miatt kötelezően előírt vizsgálatra jelent-
keznek. A betegek száma a fiatalok körében 
az utóbbi időben megugrott, viszont pozitív 
előrelépés, hogy ma már HIV-pozitív nők is 
vállalhatnak babát, gyógyszeres kezeléssel 
ugyanis teljesen kivédhető, hogy a gyerek is 
megfertőződjön.

Az egész napos AIDS-megelőző programon 
totók, vetélkedők, csoportfoglalkozások, játé-
kok, interaktív ismertetők és drogprevenciós 
előadások várták az érdeklődőket, és részt 
lehetett venni ingyenes, anonim AIDS-szű-
résen is.
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REjTVÉnY

Szücs-Enzsöl Péter 2013. 
szeptember 24-én született.

Aszódi Bianka 2012. decem-
ber 21-én jött világra.

Továbbra is várjuk a kerületi babákról készült fotóikat. 
Címünk: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

Ruzsonyi Áron 2013. július 
31-én látta meg a napvilágot 
az István Kórházban.

FEREncVÁROSI GóLYAhíR

Pupos Emma 2013. március 
13-án érkezett,a képek idén 
júliusban készültek.

 
Mikulás

– Hány szaloncukrot dobjak be a parkolóautomatába, 
Mikulás úr?!
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advent a Nemzetiben
A Nemzeti Színház az adventi hétvégéken közös ünnepi készü-
lődésre várja a gyermekeket és a szülőket mézeskalácsillattal fű-
szerezve, vidám mesehősökkel, bábokkal tarkítva. Az „adventi 
mesevároda” ingyenes programjait a négy adventi vasárnapon, 10 
és 13 óra között tartják a színház előcsarnokában és a Gobbi Hilda 
Színpadon. A Babráldában lesznek kézműves foglalkozások, mé-
zeskalács-díszítés, karácsonyi díszek, képeslapok gyártása, meg-
ismerhetnek két régi kézművesmesterséget is, a gyertyamártást és 
a papírmerítést. Betlehemesek jönnek Nógrádból, Derecskéről és 
Budajenőről a karácsonyi történet megjelenítésére. A Mesezseb-
ben a Nemzeti Színház művészei olvasnak mesét, a Gobbi Hilda 

Színpadon pedig mesejátékot láthatnak a Magyar Népmese Szín-
ház, Pályi János és a Bábakalács Bábszínház előadásában.

Fotó: www.orszagalbum.hu

Az adventi időszak várakozás a kará-
csonykor beteljesülő isteni szeretetre. 
Az ünnepkör központi szimbóluma a 
gyertyaláng, amely közelivé és sze-
líddé varázsolja a világosságot és a 
meleget, és a hétről hétre gyújtott 
eggyel több gyertya közelebb hoz-
za az ünnepet.

Hívom Önöket, hogy minden adventi va-
sárnapon együtt gyújtsuk meg az adventi 
koszorú gyertyáit. Tegyük együtt meghit-
té az ünnepvárást.

dr. Bácskai János, polgármester

„[…] a hétköznapok bágyadt szürkesége
nem törheti meg azt, ami bennünk béke.
Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás:
Ránk köszöntött advent,
boldog Jézus-várás...”

Ágh Tihamér: Adventkor

adventi programok
November 30-ától december 24-éig

Ferencvárosi Advent
Adventi vásár a Bakáts téren
Fenyőfa, karácsonyi díszek, népi-iparmű-
vészeti áruk, forralt bor, sült gesztenye, 
meleg ételek és italok
Nyitva tartás: keddtől péntekig 14–19, 
szombat-vasárnap 10–20 óra között
Ünnepélyes adventi gyertyagyújtás ad-
vent minden vasárnapján (december 8., 
15., 22.) 15.30-kor a Bakáts téren, 17 óra-
kor a József Attila-lakótelepen.
Közreműködnek: a kerület óvodái, az 
Ádám Jenő Zeneiskola növendékei és 
tanárai, a Kiss Kata Népzenekar, a Neve-
sincs Színház, a Brassdance Fúvószene-
kar, a Molnár György Trió és mások

December 5., csütörtök 15.00
Házhoz megy a zenede
Blues, swing, rock&roll, beat, soul, latin-
amerikai dallamok, slágerek. Az előadás 
célja, hogy a látogatók a zene segítségé-
vel megismerjék a könnyűzene fejlődését 
és a népcsoportok kultúrájának egymásra 
hatását.
Előadó, dob: Bordás József; ének: Abebe 

Dániel (BEBE); gitár: Balogh Roland; 
zongora: Balogh Zoltán.
Ferencvárosi Művelődési Központ (Hal-
ler u. 27.)

December 8., vasárnap 10.00
A Nem Adom Fel! együttes adventi 
koncertje
A belépés ingyenes!
Szervező: A Magyar Pünkösdi Egyház – 
Új Élet Gyülekezete
József Attila-lakótelepi közösségi ház 
(Toronyház u. 3/B)

December 9., hétfő 15.00
Turay Ida színház karácsonyi előadása

Topolcsányi Laura: Szellem a spájzban, 
kétfelvonásos komédia a Turay Ida Szín-
ház előadásában, Pásztor Erzsi Kossuth-
díjas művész főszereplésével
Várható időtartam: 2 óra 45 perc szünettel
FMK

December 13., péntek 15.00
Bura Sándor és Zenekarának magyar 
nóta délutánja
Dési Huber István Művelődési Ház  
(Toronyház u. 17/B)

December 17., kedd 15.00
Adventi koncert
A Concerto Budapest és a Budapest Kla-
rinét Kvártet adventi koncertje – Karácso-
nyi hangulat Mozart, Csajkovszkij, Bach, 
Corelli, Fischer és Brünauer műveivel.
Concerto Zeneház (Páva u. 10–12.)

December 18., szerda 16.00
Nyugdíjasok Karácsonya
Dickens: Karácsonyi ének – zenés-táncos 
szellemjárás a Pinceszínház előadásában, 
Jordán Tamás Kossuth-díjas művész fő-
szereplésével.
Várható időtartam: 100 perc
FMK


