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Arra ösztönzik a leendő kutyatu-
lajdonosokat, hogy vásárlás he-
lyett inkább fogadjanak örökbe 
kutyusokat menhelyről.

A költő halálának 76. évfordulója 
alkalmából tartott megemléke-
zésen Turek Miklós színművész 
szavalt.

elismerések a Kerület Napján
Dr. Erdő Péter bíboros kapta idén a Ferencváros Díszpolgára címet. A kerület napján tartott ünnepségen kiosztották 
a Pro Urbe Ferencváros díjakat is, öt sportlegenda pedig polgármesteri elismerő oklevélben részesült.

Az esemény időpontja nem véletlenül 
esett december 4-ére, a Királyi Helytar-
tótanács 1792-ben ugyanis ezen a napon 
hozott rendeletet, ami alapján I. Ferenc 
uralkodó engedélyezte a Ferencváros név 
felvételét a városrésznek.

– Ezen időpontban ünnepeljük hát Fe-
rencváros napját, és értékeljük az elmúlt 
évet – mondta dr. Bácskai János polgár-
mester, aki köszöntője után átadta az el-
ismeréseket a díjazottaknak az Iparmű-

vészeti Múzeumban tartott ünnepségen. 
2013-ban Pro Urbe Ferencváros díjban 
részesült Király István vállalkozó, a 
Nagycsaládosok Ludotéka Ferencvárosi 
Csoportja, valamint a Külső-Ferencvárosi 
Szent Kereszt Plébánia.

Polgármesteri elismerő oklevelet idén 
öten kaptak: Ambrus Miklós olimpiai baj-
nok vízilabdázó, dr. Magyar Zoltán több-
szörös olimpiai bajnok tornász, valamint 
dr. Fenyvesi Máté, Rákosi Gyula és Szűcs 

Lajos, a Fradi egykori remek futballistái. 
A kitüntetések átadása előtt a közönség az 
év közben már átadott elismerések tulaj-
donosairól készült videót tekinthette meg. 
Az ünnepségen Ferencváros vezetőin és 
díjazottain kívül megjelentek a kerület ha-
táron túli testvérvárosainak képviselői is.

Bővebben a 2. és a 8. oldalon.
Részlet dr. Erdő Péter bíboros a kerület  
napján elmondott beszédéből a 3. oldalon.

adveNt a KerületbeN
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Összeállításunkból megtudhatja, 
hogyan várják a karácsonyt a Jó-
zsef Attila-lakóteleptől a Bakáts 
térig. Koncertek kerületszerte.
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a 2013-as év elismerései
Ferencváros képviselő-testülete tavaly döntött úgy, hogy december 
4-én – hagyományteremtő céllal – elismeréseket, díjakat és kitüntető 
címeket ad át az arra érdemeseknek, akik kimagasló munkájukkal 
hozzájárulnak a közösség értékeinek megőrzéséhez, gyarapításához, 
illetve pályafutásuk során öregbítik a kerület hírnevét, életművükkel 
maradandót alkotnak és dicsőséget szereznek Ferencvárosnak. 

Ezen a napon köszöntik azokat is, akik az 
év folyamán már átvették kitüntetésüket 
kulturális, művészeti, oktatási, szociális, 
egészségügyi, közszolgálati vagy közbiz-
tonsági területen végzett kiemelkedő tevé-
kenységükért.

Ferencváros napján, december 4-én az 
Iparművészeti Múzeumban dr. Bácskai 
János rövid történeti áttekintést adott be-
szédében az elmúlt 221 évről, a kerület 
fokozatos fejlődéséről, megemlékezve a 
városépítés során a kerületben létrejövő 
szimbolikus épületekről, köztük a Bakáts 
téren felépült plébániatemplomról. A pol-
gármester reményét fejezte ki, hogy a rossz 
állapotú templom felújítására hamarosan 
sor kerülhet. Bácskai János felidézte az 
FTC alapításának történetét, és összefog-
lalta a városfejlesztés mai eredményeit. 
Emlékeztetett rá, hogy Budapesten a leg-
nagyobb léptékű és legmagasabb színvo-
nalú városrehabilitáció a IX. kerületben 
zajlik. A kultúrával kapcsolatban a polgár-
mester megemlítette, 
hogy 2002-ben meg-
nyílt a Nemzeti Szín-
ház, melyet később a 
Művészetek Palotája 
követett, idén pedig 
átadták a Budapest 
Music Centert és a 
Bálnát is. A sport kap-
csán utalt a Fradi női 
kézilabdacsapatának 
nagy nemzetközi si-
kereire, valamint a 

jövőre átadandó új futballstadi-
onra.

Beszédében dr. Erdő Péterre 
hivatkozott, idén ugyanis a bí-
boros kapta meg a Ferencváros 
Díszpolgára címet: „A társa-
dalomnak segítenie kell tagjait 
abban, hogy megfelelő fog-
lalkozást találjanak. A munka 
azért értékes, mert általa részt 
veszünk Isten teremtő és meg-
váltó művében, és segítjük em-
bertársainkat. De értékes azért 
is, mert munkával tartjuk fenn saját éle-
tünket. Márpedig az életünk nem a vak vé-
letlen játéka, hanem Isten akaratából örök 
boldogságra hivatott” – idézett a bíboros a 
Hit Éve ünnepélyes lezárásakor mondott 
beszédéből a polgármester.

A rendezvényen a polgármesteri elismerő 
oklevelek mellett kiosztották a Pro Urbe 
Ferencváros díjakat is. Ezen cím azoknak 
a magánszemélyeknek, szervezeteknek, 

közösségeknek adományozható, aki vagy 
amely Ferencvárosért, a kerület környe-
zetének építéséért, alakításáért, értékeinek 
megőrzése érdekében kimagasló egyedi 
alkotó tevékenységet folytat, maradandót 
alkot. 2013-ban Pro Urbe Ferencváros 
díjban részesült Király István vállalkozó, 
a Nagycsaládosok Ludotéka Ferencvárosi 
Csoportja, valamint a Külső-Ferencvárosi 
Szent Kereszt Plébánia.  (SZD)

ferencváros év közben átadott díjai:
Ferencváros „József Attila” díja – Böszörményi 
Gergely, a Református Zenei Fesztivál kitalálója 
és szervezője, a Periferic Records hanglemezkiadó 
vezetője.
„Ferencváros Közbiztonságáért” díja – Ötvös 
Irén, a IX. kerületi rendőrkapitányság Igazgatás-
rendészeti Osztályának osztályvezetője
„Ferencváros Sportjáért” díja – Dombóvári 
Szilvia, a Ferencvárosi Komplex Általános Iskola 
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény tanára és edzője
Ferencváros „Pro Facultate” díja – Fauszné Fe-
hér Csilla, a Csicsergő Óvoda óvodapedagógusa és 
Tőkés Sándor gyógypedagógiai oktató-nevelő
Ferencváros „Magyary Zoltán” díja – 
Marschalné Solymosi Csilla, a szociálpolitikai cso-
port vezetője és Nyeste-Szabó Marianna, a Pénz-
ügyi Iroda vezetője
Ferencváros „Pro Sanitate” díja – dr. Bu-
zás György Miklós, a Mester utcai Szakrendelő 
Gasztroenterológiai szakrendelésének vezetője
Ferencváros „Humanitas” díja – Berecz Dénes, a 
Családmentori Csoport vezetője.
Polgármesteri elismerő oklevélben részesült idén:
Csontos Csilla Klaudia, dr. Sallay Gábor, Nagy 
Zoltán, Huszovszki Norbert József, Hajdara Lász-
ló, Csiszár Attila, Varga Lászlóné, Marosi Viktó-
ria, Vendég Hajnalka, Balogh Károly, Dóri Zoltán, 
Margiliusz Dávid, Karas János, Rácz László, Sajtos 
Zoltán posztumusz, Bereczky Gáborné, dr. Soly-
mosi Jánosné, dr. Völgyi Kálmánné, dr. Lorberer 
Ottóné, dr. Dura Lászlóné, dr. Elekné Rózsa Vik-
tória.

Kerényi LajosKirály István Pálinkás László
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ferencváros díszpolgára
Dr. Erdő Péter bíboros köszöntő szavai 2013. december 4-én, az Iparművészeti Múzeumban Ferencváros ünnepe alkal-
mából a Ferencváros Díszpolgára cím átvételekor:

„Nagy örömmel köszöntök 
minden ferencvárosit és min-
denkit, aki a kerületért dolgo-
zik és fáradozik, aki szimpátiát 
érez kerületünk iránt. Jómagam 
már a hosszú itt töltött idő mi-
att is nagy örömmel fogadom, 
ha ferencvárosinak tekinte-
nek. Igaz, hogy néhány utcá-
val arrébb, a VIII. kerületben 
születtem, de általános iskolás 
koromban már átköltözünk Fe-
rencvárosba. Ez körülbelül 49 
éve történt. Akkor iratkoztunk 
át testvéreimmel együtt a régen 
és ma újra Lónyay utcai, akkor 
viszont Szamuely utcai Általá-
nos Iskolába. Veperdy László 
tanár úr fizikaórái, Csorba ta-
nár úr énekórái, Várnai tanár 
úr biológiaórái, Füssy Lajosné 
tanárnő magyar- és földrajzórái 
értékeket adtak át, amit mi ma-
gunk is észrevettünk, de ész-
revették a szüleink is, amikor 
beszámoltunk az élményeinkről. Mondták 
is néha: örülhetünk, hogy milyen rendes ta-
náraink vannak. Külön szólnom kell Ökrös 
Nagy Zoltán tanár úrról, aki nem túl nép-
szerű tárgyat tanított: ő volt az orosztanár. 
Az pedig azért év végén olykor megesett, 
hogy valaki meggondolatlanul kettétépte 
az oroszkönyvét, és a második emeletről 
kidobta az iskolaudvarra. A rossz példa 
persze ragadós volt, úgyhogy a végén a na-
gyobb bajok elkerülése végett a tanáraink 
razziát tartottak az osztályokban, és min-
denkinek fel kellett mutatnia az oroszköny-
vét, hogy megvan-e még. Ugyanakkor pe-
dig Ökrös tanár urat nagyon szerettük, sőt, 
az óráin megszerettük és megtanultuk az 
orosz nyelvet is.

De persze szerencsére nemcsak iskolába 
jártunk, hanem jártunk például templomba 
is. Megismertük a Bakáts teret, az atyákat, 
Czingláber Laci bácsit, a sekrestyést, aki 
ha néha a misék között kiugrott is egy lé-
legzetvételnyire valamelyik talponállóba, 
olyankor mindig oltári segédmunkásnak 
nevezte magát. De meghúzódtak a Bakáts 
téren számunkra akkor titokzatosnak tűnő 
személyiségek is. Szerzetesek, akik hiva-
talosan nem működhettek, de azért vala-
melyik mellékoltárnál elmondtak egy-egy 
szentmisét, főképpen Endrey Mihály püs-
pök úr, aki akkor a plébánián lakott, és csak 
Draskovits Károly plébános úr kérésére 
végezhetett nyilvános, ünnepélyes szer-

tartásokat a nagyheti Szent Háromnapban. 
Felejthetetlenek voltak azok a liturgiák. 
Endrey püspök úr mindig úgy kezdte be-
szédét: „Kedves, jó ferencvárosi hívek!”. 
Örült neki, hogy évente legalább egyszer 
ünnepélyes szentbeszédet tarthatott. Aztán 
a káplán atyák, a ministránsok, a hittanos 
csoportok tagjai olyan ismerő-
sök lettek, akikkel a barátság 
később is fennmaradt. Szere-
tettel és tisztelettel emlékszünk 
vissza Futó Károly és Zimonyi 
János kanonok urak, akko-
ri káplánok munkájára, vagy 
Hajnal Róbert és Györgydeák 
Márton atyákra, akik jelenleg 
is Budapesten plébánosok.

De milyen más volt akkor a Ráday utca! 
Erős buszforgalommal, a későbbi, jóval 
későbbi években sok parkoló autóval, in-
tenzív kutyasétáltatással és kissé más tí-
pusú gyalogosforgalommal. Manapság azt 
mondjuk: a Ráday utca félig sétálóutca, 
a vendéglők utcája. Akkoriban vendéglő 
kevesebb volt, de presszó és talponálló 
sokkal több. Hosszú ideje működik már 
rangos vendéglőként a Vörös Postakocsi 
az Erkel utca sarkán. Akkoriban a helyén 
olyan műintézet volt, ahol minden műszak 
után fel kellett söpörni a fűrészport a pad-
lóról. Azzal az idővel összehasonlítva ma 
sokkal józanabb, rendezettebb, nyugod-
tabb a kerület, kivéve nyári éjszakákon, 

mikor a szabadban is eleven a vendéglátás, 
és ettől hangos az utca.

Persze szerettük mi a kultúrát is. Édes-
apám bejárta velünk a kerületet. Emlék-
táblákat, szobrokat kutattunk fel. Egyszer 
a középiskolában egy pályázatra még a 
Belső-ferencvárosi plébánia történetét is 

megírtam, amúgy gimnazista 
módra. Talán ekkor szerettem 
meg a kerületet igazán.

Van életemnek egy alapvető 
eseménye is, amely a Ferenc-
városhoz kötődik: 1975. június 
18-án, a Bakáts téri plébánia-
templomban szentelt pappá 
főpásztorom, Lékai László, a 
későbbi bíboros, prímás.

Idézhetném az újabb emlékeket is, sok 
örömet és barátságot, de olyan komoly 
megemlékezéseket is, mint amilyenek a 
Rakparton kezdődtek, most pedig a Bok-
réta utcában folytatódnak évről évre kará-
csony után Boldog Salkaházi Sára tiszte-
letére. Különös öröm számomra, amikor 
ezeken a megemlékezéseken együtt lehe-
tünk polgármester úrral és a kerület sok 
lakójával.

Hálásan köszönöm a kitüntető díszpolgá-
ri címet, amit nekem ítéltek. Bízom benne, 
hogy nemcsak a barátság érzésével, hanem 
szolidáris, cselekvő szeretettel is polgára 
tudok lenni a Ferencvárosnak. Isten áldását 
kívánom a kerület minden lakójára!”

"Bízom benne, 
hogy nemcsak a 
barátság érzésé-
vel, hanem szo-
lidáris, cselekvő 
szeretettel is pol-
gára tudok lenni a 
Ferencvárosnak."
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Szabad a gazdi!
Ráuntam – ez az egyik leggyakoribb ok, amit menhelyeken halla-
ni kutyájukat otthagyó gazdáktól. A „Szabad a Gazdi” program 
Illatos úti telepen december 8-án tartott nyitóeseményén a Vidék-
fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (NÉBIH) mutatta be közös programját, melynek nagykö-
vete Schell Judit színművésznő.

Magyarországon 2012-ben több 
mint 28 ezer kutya került ön-
kormányzatok által üzemeltetett 
ebrendészeti telepekre, és további 
évi 10–12 ezerre tehető a menhe-
lyen tartott ebek száma.

A Fővárosi Önkormányzati Ren-
dészeti Igazgatóság Állategész-
ségügyi Szolgálatának Illatos úti 
ebrendészeti telepére minden év-
ben 2500–3000 gazdátlan kutya 
kerül be. Éves szinten a szolgálat-
hoz bekerült állatok közül 15–20-
ról feltételezhető, hogy bántal-
mazták, és megközelítőleg 150 eb 
szorul sürgősségi ellátásra. Ezen 
adatok tükrében kiváló eredmény, 
hogy hazánk legnagyobb forgalmú 
ebrendészeti telepén, az Illatos úton 
2012 augusztusa óta nem kellett ku-

tyát helyhiány miatt elaltatni, sőt, 
az év során bekerült 3100 állatból 
3000-nek sikerült gazdát találni.

A „Szabad a Gazdi” kampány arra 
ösztönzi a leendő kutyatulajdono-
sokat, hogy vásárlás helyett inkább 
fogadjanak örökbe, valamint ked-
vencük ivartalanításával járuljanak 
hozzá a gazdátlan ebek számának 
csökkentéséhez. Az örökbeadást 
megelőzően az állatorvosok a ku-
tyákat ellátják egyedi azonosítóval 
és a koruknak megfelelő védőoltás-
sal. Egy eb örökbefogadásának ára 
az orvosi költségekkel együtt 5000 
forint, az örökbefogadás feltétele a 
személyi okmányok bemutatása és 
az örökbefogadói megállapodás el-
fogadása.

(KM)

a kutya rossz ember 
nem lehet

A kulturált kutyatartásról tanulhattak azon ötödik és hato-
dik osztályosok, akik a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános 
Iskolában Réczey Katalin tanárnő vezetésével részt vettek 
a Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szerve-
zetének programsorozatán. A diákok zárásként versenyen 
mérhették össze tudásukat, a legjobbak ünnepélyes díjki-
osztón vehették át jutalmukat december 11-én délután.

Mint azt a szervezet tiszteletbeli elnöke, Benkó Sándor 
hangsúlyozta, a cél a ferencvárosi kutyatartók és nem ku-
tyások közötti távolság szűkítése, amelyért a legtöbbet a 
gyerekek tehetnek. A projekt során az iskolások például 
kutyapiszkot gyűjtöttek és megismerték az ebek viselke-
dését. – Ti is tapasztalhattátok, hogy a kutya rossz ember 
nem lehet, mert őszinte lény, aki megérdemli a bizalmun-
kat – emlékeztette a tanulókat Benkó.

Az iskolai vetélkedőn az élen végzett diákok (Hennel 
Franciska, Veres Bánk, Zalatnay Róza, Szabados Benjá-
min, Nagy Patrik) ajándékcsomagot, a második és har-
madik helyezést elért tanulók oklevelet kaptak. A Kutya-
tartók szervezetének elnöke, Horváth Dávid állatorvos 
különdíjban részesítette a projekt megvalósulásában fon-
tos szerepet játszó Réczey Katalint, valamint Illyés Miklós 
és Zombory Miklós képviselőket.             (KM)

Macskák az fMK-ban
Látott már 10 kg-os, hatalmas mancsú, koromfekete 
macskát? A Nemzetközi Macskakiállításon akár meg 
is simogathatta december 7–8. között az FMK-ban. 

Advent második hétvégéjén cirmosok foglalták el a kö-
zösségi ház tornatermét. A Panoráma Macska Egyesület 
szervezésében nemcsak a díjakért induló cicákban lehe-
tett gyönyörködni, de a Macskavilág Alapítvány árváit is 
örökbe lehetett fogadni. Száznál is több fajtatiszta állat 
vett részt a kétnapos versenyen, ahol a tét a minél jobb 
minősítések megszerzése volt, melyek elengedhetetlenek 
a bajnoki cím eléréséhez. A bajnokokat fajtánként és tí-
pusonként (vagyis azonos minta, azonos szín alapján) vá-
lasztották. 

Az FMK-ban főleg hosszúszőrű macskákkal, köztük ha-
talmas, 8–10 kg-os maine coonokkal lehetett találkozni, 
de az örökbefogadásra váró „utcai vegyesek” sem marad-
tak le társaiktól. A versenyen a házimacskák is megmé-
rettettek, a Macskavilág kis védencei pedig különösen jó 
eredményeket értek el.

(KM)
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?
Ön mitől tart legjobban ebben az évszakban? 

KözhaSzNú

a tél veszélyes is lehet!
Télen igazán veszélyessé válhat a 
közlekedés a közúton, a lakókörnyeze-
tünkben, különösen az ünnepi vendég-
járás idején – hívja fel a figyelmet a 
Belügyminisztérium Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatósága.
fokozottan figyeljünk egymásra 
a közlekedésben!
A közúti közlekedés jellemző téli veszé-
lyei a csúszós, jeges utak, a változó időjá-
rási körülmények, a hótorlaszok, az elzárt 
útvonalak, a szűk látótávolság, valamint a 
kényszermegállások.

A közlekedésben tudatos felkészülést 
igényel az őszi-téli időszak. Megváltoz-
nak az út- és látási viszonyok, melyekhez 
gyalogosoknak és autósoknak – minden 
közlekedőnek – alkalmazkodnia kell. Eső-
ben jobban csúsznak a kerekek, megnő a 
féktávolság, a nagyobb vízfelületen pedig 
a csúszás veszélye fenyeget. A jeges-havas 
úton romlik a menetstabilitás, és a látá-
si viszonyok is megváltoznak. Induljunk 
el időben, hiszen a menetidő várhatóan 
megnő, ismerjük meg a helyi közlekedési 
viszonyokat és veszélyes útszakaszokat. 
Nyugodt, kiegyensúlyozott vezetéssel je-
lentősen csökkenthető a fogyasztás. Télen 
különösen ügyeljünk arra, hogy minél több 
üzemanyagunk legyen, hogy ha esetleg el-
akadunk vagy egy baleset miatt araszolásra 
kényszerülünk, kitartson, és mellette tud-
junk fűteni is.

tisztítsuk meg a járdát!
A hideg hónapokban az ereszcsatornákról 
jég vagy összefagyott hó eshet le, a járdák 
és egyéb utak síkossá válhatnak, a hó beta-
karhatja a járdaszegélyt és egyéb tereptár-
gyakat (gödrök, buckák), ami további ve-
szélyforrásokat jelenthet (elbotlás, elesés). 
A lefagyott tárgyak nehezebben vagy egy-
általán nem mozdíthatók. A vizes kézzel 
megérintett fémfelületek hozzáfagyhatnak 
a bőrünkhöz, és égéshez hasonló sérülé-
seket okozhatnak. Az ingatlanok, üzletek, 

vendéglátó-ipari egysé-
gek, elárusítóhelyek és 
társasházak előtt lévő 
járdaszakaszok (az ingat-
lan és az úttest közötti 
valamennyi járdaszakasz) 
folyamatos tisztántartásá-
ról, a hó eltakarításáról, a 
síkos járdaszakasz (járda 
hiányában egy méter szé-
les területsáv) hintéséről, 
sózásáról a tulajdonos/
használó köteles gondos-
kodni. Az ingatlan tulaj-
donosa/használója köteles 
továbbá a járdaszakasz 
melletti átereszeknek, 
árkoknak, csatornanyí-
lásoknak hótól, jégtől és más lefolyást 
gátló anyagtól való megtisztításáról gon-
doskodni, valamint a veszélyes, lelógó jég-
csapokra (táblával, felirattal) a járókelők 
figyelmét felhívni. Ha szükséges, hívjon 
segítséget a jégcsapok biztonságos eltávo-
lításához.

Ne okozzunk tüzet!
Minden évben előfordulnak karácsonyfa, 
illetve adventi koszorú miatti tűzesetek. 
A csillagszóró szikrái önmagukban ke-

vésbé veszélyesek, viszont ha rosszul he-
lyezzük el – hozzáér a tűlevelekhez vagy 
a papírdíszekhez –, a felizzó, szikrát vető 
része meggyújthatja azokat, majd a fenyő-
fát. A viaszgyertya használatát lehetőleg 
mellőzzük a karácsonyfán. Tűzvédelmi 
szempontból nem javasolt a fán elhelye-
zett gyertyák meggyújtása. Nagyon fontos, 
hogy a gyertyákat stabilan rögzítsék. Soha 
ne hagyjanak magára égő gyertyát, ha ki-
mennek a szobából, oltsák el!

 apró figyelmesség

– Most, hogy párnákat szereltem a Mamára, nem üti 
meg magát, ha elcsúszik a karácsonyi vásárláskor!

Elek Nikolett:
„Szerintem a tél egyik leg-

nagyobb veszélye a megfá-
zás. Sokszor nem öltözünk 
fel elég melegen, és a szeles, 
hideg időben könnyű meg-

hűlni. Sajnos ez nekem is sikerült, épp 
most kúrálom magam.” 

Konecsny Zsuzsa:
„A csúszós utak sok ve-

szélyt jelentenek. Sokan 
nem takarítják megfelelően 
a járdát az ingatlanuk előtt, 
ilyen helyeken pedig köny-

nyű elcsúszni még kényelmes, biztonsá-
gos cipőben is.”

Géhner Csilla:
„A házunk előtt mindig 

eltakarítom a havat, a je-
ges járdára pedig homo-
kot szórok, hogy csök-
kenjen a csúszásveszély. 

Ez nemcsak a saját, hanem mások testi 
épsége védelme érdekében is fontos.”
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GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

a kerület  
egyedi zöldje
Szakmai látogatást tett kerü-
letünkben egy fiatal ösztöndí-
jasokból álló török delegáció, 
melyet Bácskai János polgár-
mester és Ivánka Gábor kom-
munikációs vezető fogadott. 
Ivánka Gábor bemutatta Fe-
rencváros jelenlegi arculatát.

– A védjegyoltalom alatt 
álló szlogent, „Otthon, város, 
Ferencváros” és a három év 
alatt kialakult egységes arcu-
lati megjelenést egyre többen 
azonosítják az önkormány-
zattal, a kerület egységes vi-
zuális megjelenése pozitívan 
befolyásolja Ferencváros 
imázsát, amely az összetar-
tozást, az identitást is erősíti 
– hangsúlyozta a kommuni-
kációs vezető.

Ivánka Gábor az arculati 
színek tervezésére is kitért 
előadásában. Az azóta már is-
merté vált egyedi zöld szín is 
tudatosan került kiválasztás-
ra. Ferencváros egyik büsz-
kesége, az FTC is ezt a színt 
használja, ezért egy olyan 
zöldre volt szükség, amely jól 
elkülöníthető a Fradi szintén 
bevezetett arculati zöldjétől. 
Ugyanakkor egy elegáns és 
visszafogott színre volt szük-
ség mely méltó egy polgár-
mesteri hivatalhoz is.  

(forrás: ferencvaros.hu)

gyógyszertámogatás igényelhető
Ferencváros Önkormányzata 2013. má-
jusától új támogatást vezetett be az idős-
korúak részére: a gyógyszertámogatást, 
amely évente két alkalommal, március-
ban és szeptemberben adható.

2014. év március hónapjában 5000 Ft 
összegű gyógyszertámogatásra jogo-
sult, aki hetvenedik életévét betöltötte, 
ferencvárosi állandó bejelentett lakóhe-
lyén életvitelszerűen tartózkodik, csa-
ládjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj háromszorosát, 2013. 

december 31-éig nem részesült köz-
gyógyellátásban. A 2014. évi márciusi 
gyógyszertámogatásra vonatkozó kérel-
met 2014. január 1. napjától 2014. febru-
ár 28. napjáig lehet benyújtani. A forma-
nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatain érhetők el, ahol egy-
úttal a kérelmeket is be lehet nyújtani.
További információ személyesen: a 
Humánszolgáltatási Irodán (Lenhos-
sék u. 24–28.), a 215-1077/320-as te-
lefonszámon vagy a humanszolg@
ferencvaros.hu e-mail címen.

ajándékutalvány  
rászorulóknak
Karácsony közeledtével még több segítsé-
get nyújt a rászoruló embereknek Ferencvá-
ros Önkormányzata. Idén Erzsébet-utalvány 
támogatásban 530 fő részesült. Több mint 
öt és fél millió forint értékben osztottak ki 
ajándékutalványt. Az önkormányzat önként 
biztosította a karácsonyi támogatás azok-
nak a kérelmezőknek, akik nyugellátásban, 
rendszeres nyugdíjszerű ellátásban része-
sülnek, súlyosan beteg gyermeket nevelnek, 
négy- vagy annál több gyermekes családban 
élnek vagy alacsony jövedelműek.

rogán antal és dr. vas imre a fidesz ferencvárosi 
egyéni országgyűlési képviselőjelöltje
A Fidesz Országos Választmánya december 9-i, 
hétfői ülésén döntött a jövő évi parlamenti vá-
lasztáson induló Fidesz–KDNP-s egyéni képvi-
selőjelöltek névsoráról. Ferencvárosban Rogán 
Antal és dr. Vas Imre a jelölt.

A 2014-es választásokat követően az új, egy-
fordulós választási rendszer alapján az Or-
szággyűlés létszáma 386-ról 199-re csökken. 
A testület összetétele 93 listás és 106 egyéni 
választókerületben megválasztott képviselő-
ből tevődik majd össze. A főváros a korábbi 
32 helyett 18 egyéni választókerületre oszlik, 
így Ferencváros a Thaly Kálmán utcáig terjedő 

része a 1. számú választókerület-
hez, míg a többi része a 6. számú 
választókerülethez tartozik. Bel-
ső- és Középső-Ferencváros egy 
részében Rogán Antal, a Fidesz 
frakcióvezetője, Belváros-Lipót-
város polgármestere, míg Kül-
ső-Ferencvárosban, valamint az 
Aszódi-lakótelepen és a József 
Attila-lakótelepen dr. Vas Imre, 
a terület jelenlegi országgyűlési 
képviselője méretteti meg magát 
a 2014-es választásokon.

ülésezett a Képviselő-testület
A testület fenntartja a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtást, amely a saját otthonukban élő, egész-
ségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászo-
ruló személyeknek nyújt segítséget – döntöttek 
december 12-én a képviselők –, emellett orvosi 
eszköz- és műszerbeszerzésre 15 millió Ft támo-
gatást nyújtanak a FESZ KKN Kft. részére.

Nem emelkedik a telek- és építményadó Ferenc-
városban – határozott a testület. A városatyák új 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támoga-
tásokról szóló rendeletet is alkottak, az átláthatóság 
és az egységesség érdekében. Összevonták a vál-
sághelyzetek kezelését szolgáló átmeneti segélyt, 
a temetési segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást, ezek mostantól az önkormányzati se-
gély nevet viselik.

A Képviselő-testület elfogadta a kerület 2014–
2018-as Sportfejlesztési koncepcióját. Ennek leg-
főbb célja, hogy a sportolás, az egészséges, moz-
gásban gazdag életmód a lakosság minél szélesebb 
körében elérhető legyen. Ehhez kapcsolódik, hogy 
az utánpótlás-nevelés segítése érdekében az FTC 

Kézilabdasport Nonprofit Kft. részére 3 millió 
forint támogatást biztosítanak.

A városatyák értékelték az elmúlt év 
városrehabilitációs lépéseit, számos fejlesztést 
és új beruházást terveznek a következő eszten-
dőben. Egyebek mellett sor kerülhet a Határ út 
rendezésére is. Az elmúlt időszakban több ön-
kormányzati tulajdonú lakást bérlő felszólalt an-
nak érdekében, hogy megvásárolhassa az általa 
piaci alapon bérelt lakást. A Képviselő-testület 
módosította a lakások és helyiségek bérletére, 
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 
szabályokról szóló rendeletét. Eszerint, ameny-
nyiben a lakóház társasházzá alakítása megtör-
tént és a bérleti szerződés megkötése óta eltelt 
legalább 36 hónap, a bérlő bizonyos feltételek-
kel a lakást kedvező áron megveheti.

A hivatalban december 23. és 31. között igaz-
gatási szünetet tartanak, ám ügyfélszolgálati 
irodai, valamint anyakönyvi ügyintézésre ez idő 
alatt is lesz lehetőség: december 23-án és dec-
ember 30-án 8 órától 14 óráig tartanak ügyeletet.

SIKERTÖRTÉNET

FIzETETT pOlITIKaI hIRDETÉS
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elismerték a legendákat

RÖVIDEN

Polgármesteri elismerő oklevelet kaptak a Fradi egykori 
kiválóságai: Ambrus Miklós és dr. Magyar Zoltán olim-
piai bajnokok, valamint dr. Fenyvesi Máté, Rákosi Gyula 
és Szűcs Lajos futballisták. A kitüntetéseket Ferencváros 
Napján, december 4-én adta át dr. Bácskai János polgár-
mester az Iparművészeti Múzeumban rendezett ünnepsé-
gen.

Ambrus Miklós 1933. május 31-én született. 1953-ban igazolt a 
Ferencvároshoz, ahol öt bajnoki címet nyert. 1962-ben Európa-
bajnokságot nyert a magyar válogatottal, 1964-ben tagja volt a 
tokiói olimpián győztes csapatnak. Óriási védéseivel sok magyar 
szívet megdobogtatott. Vízilabdás legendánk idén ünnepelte 80. 
születésnapját.

Dr. Magyar Zoltán 1953. december 13-án született. A lólengés 
újító világklasszisa, a Magyar-vándor, az orsó és a szökkenő ván-
dor elemeket ő mutatta be először a világon. A Montrealban és 
Moszkvában nyert olimpiai bajnoki címe mellett világ- és Európa-
bajnokságokon három-három aranyérmet szerzett. A Fradi örökös 
bajnoka sajnos nem tudott megjelenni a díjátadó ünnepségen.

Dr. Fenyvesi Máté 1933. szeptember 19-én született. 1953-ban 
igazolt a Ferencvároshoz, akkori nevén Budapesti Kinizsihez, és 
alig egy év múlva már válogatottként lépett pályára. Még aktív 
sportolóként kezdte meg tanulmányait az Állatorvostudományi 
Főiskolán, ahol 1960-ban szerzett doktori címet, ezért nevezték 
Fenyvesi doktornak a szaksajtóban.

Rákosi Gyula 1938. október 9-én született. A 
Ferencváros saját nevelésű játékosaként össze-
sen 512 mérkőzésen szerepelt, 116 gólt szerzett. 
1974-ben az FTC örökös bajnokává választot-
ták. A negyvenegyszeres magyar válogatott ma 
is a Fradinak adja tudását, hiszen edzőként az 
utánpótlás-nevelés a legfőbb tevékenysége.

Szűcs Lajos 1943. december 10-én született. Harminchétszeres 
magyar válogatott bajnokunk az első osztályban összesen 377 
bajnoki mérkőzésen 30 gólt szerzett. Az 1968-as mexikói olimpia 
bajnoka, 1972-ben a müncheni olimpia ezüstérmese. 1968-ban a 
világválogatottban is szerepelt. Minden erejét az utánpótlás-neve-
lésére fordítja, edzői munkája példaértékű.

bödéé a közönségdíj
A magyar labdarúgás élvonalával foglal-
kozó www.nb1.hu oldal hagyományos 
év végi szavazásán idén először a szur-
kolók is voksolhattak, kit tartanak ebben 
az esztendőben a legjobbnak. A magyar 
Aranylabda Közönségdíját 2013-ban 
Böde Dániel, a Ferencváros válogatott 
csatára vehette át. A futballhonlapon kö-
zel 21 ezren voksoltak, Böde a szavaza-
tok 23 százalékát kapta meg, míg mögötte 
az újpesti Kabát Péter és a Hannoverben 
játszó Huszti Szabolcs 15-15 százalékkal 
végzett.

Kórházban a futballisták
A Ferencváros labdarúgócsapata minden 
évben több alkalommal meglátogatja a 
Heim Pál Gyermekkórházat, így kará-
csony előtt is. A zöld-fehérek idén de-
cemberben piros zsákokkal és nagyobb 
játékokkal érkeztek, sok kis páciensnek 

szereztek örömöt a különböző ajándékok-
kal. Ezt követően a Tűzoltó utcai Gyer-
mekkórházba mentek a Fradi futballistái, 
hogy rövid időre ott is elfeledtessék az ott 
fekvő kislányokkal, kisfiúkkal a betegsé-
güket. 

a legjobb nyolc között
Novemberben nem sok babér termett a 
Ferencváros NB I/B-s férfi kézilabdacsa-
patának. Három olyan gárdától kaptak 
ki Adorján Gábor tanítványai a Keleti 
csoportban, amelyek nagyobb játékerőt 
képviselnek, a sereghajtó Gödöllő pedig 
eddigi egyetlen pontját a Fradi vendége-
ként szerezte. Ezek után csaptak össze 
december elején a zöld-fehérek a szintén 
ebben a csoportban játszó Békés FKC-vel 
a Magyar Kupában. A szeptemberi baj-
noki nyitányon idegenben három góllal 
kikapott a Fradi, most azonban sikerült a 
visszavágás. Az Elek Gyula Arénában vé-

gig vezetett az FTC, 26-24-re győzött, és 
ezzel bejutott a legjobb nyolc közé! 

az év kerékpárosa
Az esztendő végéhez közeledve a sportági 
szövetségek megválasztják az év legjobb 
sportolóit. Így tett a Magyar Kerékpáros 
Szakági Szövetség is a felnőtt férfi és 
női szakágvezetők javaslatait figyelembe 
véve az idei versenyeken nyújtott teljesít-
mények alapján.

A férfi pályakerékpárosok között ketten 
érdemelték ki megosztva a megtisztelő 
Év Sportolója címet. Szalontay Sándor, a 
Ferencvárosi TC-FSZSE bringása (edzője 
Hóbor Lajos) mellett a BVSC-s Lovassy 
Krisztián lett 2013 legjobbja. A zöld-fe-
hérek kerékpárosa egyéb sikerei mellett a 
nyári országos bajnokságon négy arany-
érmet nyert.

        (m)

Ambrus Miklós Fenyvesi Máté Rákosi Gyula Szűcs Lajos
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MOzDUlJ VElÜNK!

Magyar Zoltán

futással a gyerekekért
Jótékonysági Mikulás-futást szervezett 
a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Ön-
kormányzat december elején a József At-
tila-lakótelepi Nyúldombon. A nevezési 
díj egy Mikulás-csomag vagy bármilyen 
csokoládé volt, de jó néhányan hoztak 
plüssfigurákat és könyveket is. A kelle-

metlen idő ellenére sokan részt vettek az 
eseményen.

A jó hangulatú programon összegyűlt 
ajándékokat Mikulás napján adták át a Fe-
hérholló utcai Gyermekek Átmeneti Ott-
hona lakóinak és a Fehérholló Bölcsődébe 
járó kisgyerekeknek. Faragóné Garancz 

Anasztázia, az otthon szakmai vezetője 
elmondta, az ötlettel Németh Imre Dávid, 
a IX. kerület ifjúsági polgármestere keres-
te meg őket. A gyerekek nagyon örültek 
a nem várt ajándékoknak: a kisebbek az 
édességeknek, játékoknak, a nagyobbak 
pedig a könyveknek.

Szép volt, lányok!
Az utánpótláskorú női tornászok legrangosabb hazai versenyét, az országos egyéni baj-
nokságot a budapesti Tornacsarnokban rendezték meg. A viadalon három ferencvárosi 
hölgy mutatta be tudását, mindannyian Bathó Márta és Kiss Gergely tanítványai.

Az ifjúságiak között Gödény Pálma képviselte a Fradit. Ugrásban és talajon ezüstérmes 
lett, a gerendaverseny után a dobogó harmadik fokára állhatott fel, felemáskorláton pedig 
a negyedik helyen végzett. Az 
előző napi egyéni összetettben 
az ötödik helyet szerezte meg.

A serdülők mezőnyében 
Molnár Csenge és Kanai Vi-
vien lépett a pontozók elé, és 
ugrásban ebben a sorrendben 
foglalták el az első két he-
lyet. Gerendán Kanai győzött, 
Molnár bronzérmet szerzett, 
utóbbi talajon is harmadik lett. 
Az egyéni összetettben Kanai 
másodikként, Molnár negye-
dikként zárt.

harcsa-érmek a szorítóban
A Győrben rendezett ökölvívó országos bajnok-
ság legszínvonalasabb mérkőzését a 75 kg-os 
súlycsoport döntőjében vívták. Az aranyére-
mért az ez évben az Eb-n harmadik, a vb-n 
negyeddöntős, a londoni olimpián pedig ötö-
dik, kétszeres magyar bajnok, a Ferencváros-
ban élő Harcsa Zoltán és a 69 kg-os kate-
gória 2010-es Európa-bajnoka, Bacskai 
Balázs csapott össze.

Az első menetben az idén sérüléssel baj-
lódó, műtéten is átesett Harcsa volt jobb, 
sokkal többet ütött. A másodikban vi-
szont ellenfele erősített, nyílt küzdelem 
zajlott a szorítóban. A mindent eldöntő 
harmadik három percben aztán Bacskai 
egyre többször találta el a fáradni látszó 
Harcsát. A húszéves tehetség már nem tudta 
megfordítani a mérkőzést, 2-1-re kikapott.   

Testvére, Norbert, aki részt vett a 2013-as 
vb-n, a 81 kg-osok között versenyzett. Az 
elődöntőben meglepetésre 2-1-re alulma-
radt riválisával szemben, így nem küzdhetett 
meg a bajnoki címért a tavalyi győztes Nagy 
Péterrel, bronzérmes lett.            (m)

elküldte Monizt a fradi
Amikor tavaly augusztusban a hol-
land Ricardo Moniz lett a Ferenc-
város labdarúgócsapatának trénere, 
a szurkolók azt gondolták, a klub 
hosszú távra megoldotta az edzőkér-
dést. Az osztrák Salzburggal bajnoki 
címet és kupát nyert szakemberrel 
hamarosan talpra állt a megerősített 
keretű Fradi, és az évad végén az NB 
I-ben 5. lett, a Ligakupát pedig meg-
nyerte. A nyáron újabb játékosok ér-
keztek a zöld-fehérekhez, és a cél a 
bajnoki cím lett.

Az új bajnokságot jól kezdte az FTC, nyolc meccsből hatot meg-
nyert, az Újpest legyőzése után pedig a második helyen állt a gár-
da. Három nappal később viszont szívinfarktust kapott a trinidadi 
hátvéd, Akeem Adams, és ettől kezdve a szezon végéig tartó vesz-
szőfutásba kezdett a Fradi. A következő nyolc mérkőzésen mind-
össze hat pontot szereztek Bödéék, csak egyszer nyertek, igaz, 
Diósgyőrben. A hazai pályának számító Puskás Stadionban ez idő 
tájt csupán egy pontra futotta, és a Pécs elleni vereséget követően 
a klubvezetés megvált Moniztól.

Az idény utolsó két összecsapásán az addigi másodedző, Máté 
Csaba ült a kispadon.                 (m)
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Kell, hogy szerethessünk valakit
Karácsonyi vásár, hatalmas, díszbe öl-
töztetett fenyőfa, ünnepi finomságok és 
számtalan program fogadja a Bakáts tér-
re látogatókat advent első vasárnapja óta. 
December 8-án meggyújtották a templom 
előtt elhelyezett óriási adventi koszorú má-
sodik gyertyáját is. Az ünnepségen megje-
lenteket Szabon Gábor plébános köszön-
tötte. – Minket arra hív ezen a héten Isten, 
hogy öltöztessük fel szívünket, s próbáljuk 
meg tágítani szeretetünket – foglalta össze 
az ünnepnap üzenetét a plébános.

Bácskai János emlékeztetett, december 
1-jén már meggyújtották az első gyertyát, 

az volt a hit gyertyája. A mostani pedig a 
reménységé. – A reményé, hogy a világos-
ság lassan elérkezik a hosszú ideig tartó 
sötétség után – fogalmazott a polgármes-
ter. Hozzátette, a boldogsághoz sokféle-
képp el lehet jutni, de ami biztosan kell, 
hogy szerethessünk valakit, legyen min 
munkálkodnunk, és legyen miben hinni.

Az eseményen színpadra léptek a Csuda-
fa Óvoda kisgyermekei, valamint az Ádám 
Jenő Zeneiskola növendékei, a műsort pe-
dig Nevesincs Színház betlehemes játéka 
zárta.

Adventi gyertyagyújtás 
a Lakótelepen
A József Attila-lakótelepen is ünnepi gyertyagyújtó ese-
ményt tartottak advent második vasárnapján. Görgényi 
Máté önkormányzati képviselő, részönkormányzati elnök 
köszönetet mondott a helyszínen fellépő gyermekeknek, 
hogy előadásaikkal hétről hétre családias hangulatot te-
remtenek, és megörvendeztetik egymást, valamint a fel-
nőtteket is. A képviselő áldott, békés karácsonyt kívánt a 
megjelenteknek, a lakótelep összes lakójának, valamint a 
ferencvárosi polgároknak. 

Dr. Kerényi Lajos atya, az Üllői úti Szent Kereszt temp-
lom plébánosa köszöntőjében azt mondta, a sötétség, ami magába 
foglalja többek között a bűnt, az irigységet, a betegséget vagy a 
szenvedést, mindenki számára problémát jelent, és mindenki bízik 

benne, hogy eltűnik az életéből. Az adventi koszorún a remény 
gyertyájának meggyújtása jelképezi a megoldást, hiszen a fénnyel 
eltűnik a sötétség.

Jótékonykodott a Szená-torok
Adventi jótékonysági koncertet adott december 8-án a 
Szená-Torok, a Magyar Országgyűlés énekkara az Ecseri 
úti Szent Kereszt templomban. Az évről évre megrende-
zett, így már hagyománynak számító esemény teljes be-
vételét ezúttal a Vágóhíd utcai Kerekerdő Óvodának aján-
lották fel intézményfejlesztésre. Az adomány ünnepélyes 
átadását december 15-én tartják a Bakáts téren, az adventi 
koszorú harmadik gyertyájának meggyújtásakor.

Gyűjtés a Mikulás-koncerten
A Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete (FERUPE) 
Mikulás-hangversenyt szervezett december 5-én délelőtt a 
Budapest Music Centerben, ahol az Excanto együttes zenélt 
a diákoknak. Mikulás jegyében jótékonysági akciót is hirde-
tett a FERUPE: a gyerekek határon túli testvérvárosunkon, 
Királyhelmecen és környékén élő iskolásoknak ajánlhatták fel 
kiolvasott, kinőtt könyveiket.
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Házhoz ment  
a Zenede
Zenetörténeti kirándulásra hívta a ferencvárosi fiatalokat és 
az idősebb korosztály képviselőit a „Házhoz megy a Zenede” 
elnevezésű színpadi produkció vezetője, Bordás József dob-
művész, zenetanár, valamint Balogh Roland dzsesszgitáros, 
Balogh Zoltán zongorista és Abebe Dániel (Bebe), a Back II 
Back zenekar énekese. 

Az FMK-ban december 5-én délelőtt kerületi diákok, délután 
pedig szépkorúak élvezhették az izgalmas és szórakoztató 
produkciót, melynek célja, hogy bepillantást engedjen a 20. 
századi könnyűzene fejlődésébe, legjelentősebb állomásaiba. 
A formáció tagjai bemutatták a különböző korok zenei stílus-
irányzatainak kialakulását: a jelenlévők megismerhették egye-
bek mellett a swing korszakot, az afroamerikai vallási zenét, a 
spirituálét, a gospel és a blues történetét.

Karácsonyi programok 
szépkorúaknak
Az adventi időszak nyitányaként a Magyar Rádió Zenekarának vo-
nósnégyese adott koncertet a Dési Huber István Művelődési Házban 
november végén „A teljesség felé” idősügyi koncepció keretén belül. 
A telt házas eseményen a zenei együttes Bach-, Haydn-, Mozart- és 
Corelli-műveket adott elő.

Szellem a spájzban
Karácsonyi ajándékként, „A teljesség felé” program keretében 
Topolcsányi Laura kétfelvonásos komédiáját, a Szellem a spájzban 
című darabot adta elő a Turay Ida Színház december 9-én. A történet 
szerint egy kisváros szélén álló ház két kísértetnek is otthont ad, a 
földi és szellemvilág találkozásából pedig derűs jelenetek születnek. 
A főszerepet Pásztor Erzsi Kossuth-díjas művész játszotta, a darabot 
a Nádasdy Kálmán- és Jászai Mari-díjas Böhm György rendezte.

Pásztorok keljünk fel…
Kisiskolások karácsonyi kántálása és betlehemezés a József 
Attila-lakótelepen a Börzsöny utcai Szabó Ervin Könyvtár, 
a Kosztolányi Dezső Általános Iskola, a „MEDÁLIÁK” 
Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület, valamint a 
Dési Huber Művelődési Ház szervezésében 2013. decem-
ber 18-án délután.
Betlehemezés útvonala:
1. csoport:
14.45. Szerető Kezek Idős-
korúak Gondozóháza
15.10 Napfény Óvoda
15.35 Epres Óvoda
16.30 Börzsöny utcai Szabó 
Ervin Könyvtár

2. csoport:
15.00 Ugrifüles Óvoda
15.30 Méhecske Óvoda
16.30 Dési Huber István 
Művelődési Ház (nyilvá-
nos)

Ünnepi hangversenyek a Szent 
vince-templomban 
Mester u. és Haller u. sarok
December 18., szerda 10.00: A József Attila iskola, a 
Telepy utcai iskola és a Csicsergő Óvoda gyerekeinek 
közös karácsonyi műsora
December 20., péntek 17.00: A látássérültek Batthyány 
László iskolájának és óvodájának kisgyerekei adnak kará-
csonyi műsort
December 29., vasárnap 19.00: Csörgei Miklós karnagy 
orgonahangversenye.

Vízitorna
December 17. 15.00
Molnár Uszoda (Mester u. 19.)

Természetjárás – Fa-
gyöngykereső körséta  
a Nagy-Hárs-hegy alatt

December 19. 10.00
Találkozás: 
Széll Kálmán téri metrókijá-
ratnál 
Útvonal: Budaszentlőrinc– 
Kis-Hárs-hegy–Nagy-Hárs-
hegy. Táv: 4 km, szintkülönb-
ség: 40m.
Vezeti: Kiss Ádám

Nosztalgia Filmklub 
Kalotaszegi madonna 
(Rend.:Rodriguez Endre) 
Főszerepben: Sárdy János.

December 19. 16.00
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)
Információ az eseményről: 
Egy festőművész szerelmi 
története, zenével, Kalotaszeg 
folklór világát is megelevenítő 
csodás felvételekkel.

Vízitorna
December 20. 16.00
Weöres Uszoda (Lobogó u. 1.)

Idősügyi 
programajánló
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József Attilára 
emlékeztek
Gyertyagyújtásos megemlékezést tartottak a Ferencváro-
si Művelődési Központ épülete előtt József Attila halálá-
nak 76. évfordulója alkalmából. Turek Miklós színmű-
vész a költő két versét szavalta el, majd dr. Bácskai János 
köszöntötte a megjelenteket.

Beethoven 
titkos élete
A BMC legújabb, 8 koncert-
ből álló sorozatában kiváló 
fiatal muzsikusokkal ismer-
kedhetnek meg a nézők. A 
2013 novembere és 2014 
júniusa között havonta tar-
tott „Játsszunk együtt” ma-
tinékon más-más zeneszerző 
műveit szólaltatja meg tíz if-
jonc. A legfiatalabb művész 
15, a legidősebb 22 éves. 
A műsor állandó vendége, 
Érdi Tamás zongoraművész 
segítségével a közönség be-
pillanthat a szerzők „titkos” 
életébe is, naplók, levelek, 
a kortársak és az utókor fel-
jegyzései izgalmas képet 
adnak a komponisták gyer-
mek- és ifjúkoráról. A kon-
certsorozat december 1-jén, 
11 órakor Beethovennel 
folytatódott, Kovács Gergely 
Tamás, Konyicska Renáta 
Krisztina (zongora), Virág 
Mátyás (cselló) és Jámbor 
Anna (hegedű) közreműkö-
désével.

Sikeres gyakorlat
A kerületünkben működő Szily Kálmán Mű-
szaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollé-
gium a 2013-as évben Lengyelországban és 
Ausztriában sikeresen zárult termelési gya-
korlatot tud maga mögött – erről számolt be az 
intézmény a Ferencváros újságnak. A Tempus 
Alapítvány által támogatott projektcélok: ide-

gen nyelvű kommunikáció, szakmai tapaszta-
latszerzés maradéktalanul megvalósultak. A 
projektben részt vevő diákok a partnerektől 
europass igazolványt kaptak, mely elismerés 
a munkába lépéskor hivatott hasznosulni a 
kedvezményezettek számára.

(TZA)

Arany minősítésű 
férfikar
Az idei Nemzetközi Férfikari Talál-
kozó és Bordalfesztivál november 
végén nyitotta meg kapuit Szeren-
csen, a Rákóczi-várban. A 11 kórus 
közösen énekelte el a Himnuszt és 
a Szózatot. Előadták Erkel Ferenc 
Napköszöntő bordalát, az Éljen a 
haza című művet, illetve a Rabszol-
gák kórusát. A fergeteges hangulatú 
találkozón a zsűritől arany minősí-
tést kapott többek között a Ferenc-
városi Herz Férfikar is, mely másnap 
a Munkás Szent József római kato-
likus templomban részleteket adott 
elő Beretvás Hugó C-dúr miséjéből. 
Karnagyuk, a KÓTA-díjas Pataki 
Judit vezényelt, orgonán kísért Bo-
ros Tibor. 

A Herz Férfikar örömmel fo-
gadja az új tagok (elsősorban 
50–60 év alattiak) jelentkezését. 
A zenei előképzettség nem fel-
tétel! Kapcsolat: Mezey Róbert 
06/1/395-4304, herzferfikar@
gmail.com

– József Attila mindenkié, de 
nekünk, ferencvárosiaknak 
egy kicsit többet jelent. Itt 
született, itt lakott, abban a vá-
rosrészben, ahol mi is élünk. 
Állnak még azok a falak, 
megvannak még azon utcák, 
amelyek abban az időben is lé-
teztek már – fogalmazott a pol-
gármester, aki örömét fejezte 
ki, hogy a városrehabilitáció 
keretén belül a költő egykori 
szülőháza is nemsokára meg-
újul.

Szentmártoni János, a Ma-
gyar Írószövetség elnöke úgy 
fogalmazott, József Attila köl-
tészete megtestesítője a ma-
gyar hagyományoknak és az 
európai távlatnak, a hazafiság 

és az egyetemesség, a múltban 
gyökerező értékek és a mo-
dernség szimbiózisának.

– Amekkora áldás ő az olva-
sók számára, akkora teher a 
költőknek, mert mindannyian 
valamiért őhozzá viszonyul-
nak először a legtermészete-
sebben, az ő hangján próbál-
gatják szárnyaikat – mondta 
az elnök.

A 76. évforduló alkalmából 
a József Attila-lakótelepen is 
gyertyát gyújtottak a költő em-
léktáblájánál, december 5-én 
pedig „Gyémánt szavaid nem 
méred karáton” címmel Bán-
ffy Edit előadóművész tartott 
telt házas József Attila-estet az 
FMK épületében.
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PROGRAMAjánló

December 17. 10.00
A suszter és a karácsonyi 
manók a Fogi Színház  
előadásában
FMK Színházterem 
(Haller u. 27.)

December 17. 15.00
Az Üvegharang Társulat 
színjátszó csoportjának „Bet-
lehemi Csillag” című kará-
csonyi misztériumjátéka
Tárt Kapu Galéria 
(Hőgyes Endre u. 2.)

December 18. 15.00
Pásztorok keljünk fel…
Kisiskolások karácsonyi 
kántálása és betlehemezés a 
József Attila-lakótelepen
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

December 18. 18.00
Mester és Tanítvány II.
Konok Tamás (1930-) és Rom-
vári Márton (1975-) kiállítását
megnyitja Sz. Szilágyi Gábor 
művészettörténész
Látogatható január 17-éig
Pincegaléria (Mester u. 5.)

December 20. 18.30
Strófa Trió vers-zene klub
FMK

December 20. 20.30
Britten: Szerenád tenor hang-
ra, kürtre és vonósokra, op. 31
Sztravinszkij: Histoire du 
soldat (1918)
Olivier Messiaen: Quatuor 
pour la fin du temps – Kvartett 
az idők végezetére
Vezényel: Keller András

Budapest Music Center  
(Mátyás utca 8.)

December 21. 19.00
Jean-Michel Baudoin: Mi a 
neved?
„Súgópéldány – amiből min-
dent megtudhat”
18.30 közönségtalálkozó a 
színészekkel
Pinceszínház (Török Pál u. 3.)

December 22. 15.30
Kerületi óvodások műsora 
és az Ádám Jenő Zeneiskola 
növendékeinek koncertje
Polgármesteri köszöntő után  
ünnepélyes gyertyagyújtás dr. 
Erdő Péter bíboros részvételé-
vel, majd adventi meglepetés-
koncert
Bakáts tér

Felhívás filmek és 
videoanyagok nevezésére!

(Urban Research: Open call 
for film and video works)
Az Urban Research fókuszá-
ba a városi élet feltételei, a 
terek felfedezése, valamint a 
városi szférába való beavatko-
zás került, nemzetközi film- és 
videoművészek segítségével, 
kísérleti film, dokumentumfilm, 
absztrakt vagy fiktív formában.
Jelentkezési határidő:  
december 25.
Részletek: urban-research.eu

Várjuk programjavasla-
taikat a szerkesztoseg@

ferencvaros.hu email 
címre. 

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 advent 
minden vasárnapján – így december 22-én 
is – 15.30-kor a Bakáts téren, 17 órakor a 
József Attila-lakótelepen.

Közreműködnek: a kerület óvodái, az 
Ádám Jenő Zeneiskola növendékei és ta-
nárai, a Kiss Kata Népzenekar, a Neve-
sincs Színház, a Brassdance Fúvószenekar, 
a Molnár György Trió és mások.

December 17., kedd 15.00
Adventi koncert
A Concerto Budapest és a Budapest Klari-
nét Kvártet adventi koncertje – Karácsonyi 
hangulat Mozart, Csajkovszkij, Bach, Co-
relli, 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 
főszereplésével.
Várható idő-
tartam: 100 
perc
FMK (Hal-
ler u. 27)
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RÖVIDEn

nem adják fel!
Az Új élet gyülekezet ezúttal a Nem Adom Fel Alapítványt 
hívta meg jótékonysági rendezvényére december 8-án, a Jó-
zsef Attila-lakótelepi Közösségi Házba. A körülbelül 120 fős 
közönség előtt adott koncert megható volt: a dalok barátság-
ról, közösségről, egymás segítéséről szóltak, különleges ad-
venti ajándékul mindazoknak, akik ott voltak.

véradók napja
Állófogadással egybekötött ünnepségen mondott köszönetet Buncsik Ildikó, a Magyar Vöröskereszt Budapesti Igazgató-
ja és Bácskai János polgármester azon kerületi polgároknak, akik idén valamilyen formában részt vettek véradásokon. 

A kitüntetett véradók:
Janits András Béla, Nagy Attila, 
Deák Csaba, Marton József Ernő, 
Takács Balázs István, Tóth László, 
Tóth Zoltán, Pércsy András, Bozó 
Antal, Fejes László, Madaras Bo-
tond, Polereczky Tamás Péter, 
Gazsó Tamás, Gyurkovics Kál-
mán, Füleky András Viktor, Rátosi 
Ferenc, Verbőczi Attila, Veszelka 
Ferencné, Volcz Katalin, Lengyel 
Árpád, Patkó Tibor, Szabad Péter, 
Valus Gábor, Békési Attila Gábor, 
Kalmár Zsolt Kálmán, Kézi Ró-
bert Ferenc, Poloniczki Józsefné, 
Springer Ildikó, Vida Zoltán Gá-
bor és Bersényi András.
A kitüntetett véradószervezők:
Csicsmann Mónika, Kassai Péter, 
Merényi Hédi, Tunyogi Károly, 
Ludvik Csaba, Hartay Éva, Gál 
Zoltánné, Gáspár Ferenc.

Szándéknyilatkozat
Ferencváros Önkormányzatának nevében dr. Bácskai János 
polgármester írta alá az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisz-
térium, valamint több budapesti kerület és megyei jogú város 
polgármesterével együtt azt a szándéknyilatkozatot, amelyben 
a Nem Adom Fel Alapítvány kezdeményezésének megfelelő-
en vállalta megváltozott munkaképességű munkavállalók fog-
lalkoztatását. Az ünnepélyes aláírásra december 3-án került 
sor az Országházban.

Soltész Miklós, az EMMI szociális és családügyi államtitkára 
kiemelte, hogy az Új Széchenyi Tervben mintegy 47 milliárd 
forintot fordítottak az érintettek segítésére, ebből 21,5 milliárd 
forintot foglalkoztatásra és képzésre.

egy alattomos betegség
A pajzsmirigybetegség elsősorban a nőket érinti, és akár 
meddőséget is okozhat. A gyakoribb alulműködést nehéz 
felismerni, sajnos sokan már későn jutnak orvoshoz. Ráadá-
sul világszerte növekszik a betegek száma, amelynek pontos 
okát egyelőre nem tudják. Annyi azonban bizonyos, hogy a 
genetikai meghatározottság mellett a környezeti tényezők és 
a vírusfertőzések is okolhatók a negatív tendenciáért.

A pajzsmirigy túl-, illetve alul-
működése egyszerű laboratóriu-
mi vizsgálatokkal megbízhatóan 
megállapítható.

Túlműködés (hipertireózis) 
esetén előfordulhat szívdobo-
gás, fogyás, remegés, izgatottság 
(„nyüzsgés”), alvászavar, foko-
zott éhségérzet, melegségérzés, 
verejtékezés, menstruációs zavar 
vagy kifejezett gyengeség. Ezek 
miatt a betegek általában időben 
fordulnak orvoshoz. Az elválto-
zás gyógyítható.

A jóval gyakoribb alulműkö-
dés (hipotireózis) ezzel szemben 
alattomos, enyhe tünetekkel kez-

dődő és általában hosszú ideig 
lappangó betegség. Leginkább a 
változókorban lévő nőknél for-
dul elő, akik fáradékonyságot, 
aluszékonyságot, gyengeséget, 
csökkent memóriát, levertséget, 
depressziót, fázékonyságot, las-
sabb mozgást, bőrszárazságot, 
hajhullást, sőt, elhízást vagy 
arcpuffadást vehetnek észre ma-
gukon. Mivel ezeket a tüneteket 
gyakran az előrehaladott életkor-
ra fogják, sokan későn is fordul-
nak szakemberhez. Ha a beteg 
nem jut el idejében orvoshoz, az 
alulműködés akár súlyossá vál-
hat.

A Véradók Napja alkalmából december 6-án 
tartott eseményen a kitüntetett harminc vér-
adónak és nyolc véradószervezőnek oklevél-
lel hálálták meg példamutató, áldozatkész 
társadalmi tevékenységét.

– Évtizedekig gyermekkórházban dolgoz-
tam, ezért azon szerencsések közé tartozom, 
akik a vér útját nyomon követhették. És azt 
a részét is láttam az önök adományozó tevé-
kenységének, ami általában a donorok szá-
mára láthatatlan. Nem lehet elmondani, mek-

kora segítség az, hogy 
önök saját vérüket adomá-
nyozzák a rászorulók szá-
mára – mondta a jelenlévő 
kitüntetetteknek Buncsik 
Ildikó, aki felidézte azt az 
általánosan ismert szlo-
gent, miszerint egy vér-
adással átlagosan három 
embernek lehet segítséget 
nyújtani. Az igazgatónő 
szerint léteznek olyan 
betegségek, amelyek a 

véradók nélkül jelentősen megtizedelnék a 
népességet. A vérhiány miatt a csecsemőket 
például az ’50-es évekig elvesztettük.

Buncsik Ildikó beszéde végeztével átadta 
az érintetteknek az elismerő okleveleket. A 
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Gyuris 
Károlyné, a Magyar Vöröskereszt IX. kerü-
leti véradószervező munkatársa, valamint 
Széplakiné Kujbus Éva, a Magyar Vöröske-
reszt 3. régiójának területi vezetője is.
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REjTVÉnY

ÜnnEPI PROGRAMOK A            MűSORán

Az év utolsó napjaiban, az ünnepek alatt 
is változatos műsorokkal, különlegessé-
gekkel várjuk kedves Nézőinket!
Ünnepi menüt, például halászlevet főzünk 
nagymamákkal és unokáikkal idősügyi 
magazinunkban, valamint betlehemes já-
tékkal és ünnepi dalokkal is várjuk Önö-
ket karácsonykor. Az év utolsó hete zenés, 
vidám hangulatban telik, beszélgetünk 
például Demjén Ferenccel, kerületünk la-
kójával.
Részletes ünnepi programunkat ajánljuk 
figyelmükbe:

December 23-i hét
Heti Hírek – Ünnepi hírek Ferencvárosból
KultNegyed – Theatrum Hungaricum Bet-
lehemes játéka
Zöld-fehér hírek – Összeállítás Ferencvá-
ros labdarúgóinak jótékonysági látogatásairól
Biztonsági Zóna – Karácsonyi rendvéde-
lem a rendőrségnél
Heti Portré – Ünnepi beszélgetés

Közös tér – Adventi koncert
A teljesség felé – Közös karácsonyi főzés 
Meghívott vendég Nyírő Bea színművész
Ferencvárosi séták – Ranolder János püspök
Kalandorok – A Zemplén-hegység
KörForgás – „Oly jólesik mondanunk, 
hogy íme, a természet is karácsonyt ünne-
pel!” De hogy is van ez valójában?
„Csak tükörben…” – Esztergom-Buda-
pesti Főegyházmegye karácsonyi műsora
Chaplin szereti a zenét – Dzsesszzenei 
sorozat
Filmműves – Ferencváros napja, a decem-
ber 4-i teljes ünnepi műsor és díjkiosztó 
gála felvétele

December 30-i hét
Heti Hírek – Ünnepi hírek Ferencvárosból
KultNegyed – Zenetörténet és koncert a 
20. század könnyűzenéjéről
Zöld-fehér hírek – 2013 legjobb ferenc-
városi sportpillanatai
Biztonsági Zóna – Szilveszter

Heti Portré – Szilveszteri beszélgetés 
Demjén Ferenccel, kerületünk lakójával
Közös tér – Nóták, dalok
Utódok – Az ifjúság szilveszteri műsora
Ferencvárosi séták – A régi ferencvárosi 
szórakozóhelyeket elevenítjük fel
Kalandorok – Ünnepi egyveleg az év leg-
jobb túráiból
KörForgás – Ha környezetünkben tűzijá-
tékkal és petárdával köszöntik az újévet, 
nem árt figyelni kedvenc háziállatainkra. 
„Csak tükörben…” – Esztergom-Buda-
pesti Főegyházmegye évbúcsúztató műsora
Chaplin szereti a zenét – Dzsesszzenei 
sorozat
Filmműves – Ferencváros napja, a decem-
ber 4-i teljes ünnepi műsor és díjkiosztó 
gála felvétele

A 9.tv, Ferencváros televíziója a UPC, DIGI TV és az Aktív1 analóg és digitális kínálatában is szerepel. Hétfőnként frissülő 
műsorainkat honlapunkon (www.kilenc.tv) és YouTube csatornánkon (www.youtube.com/kilencponttv) keresztül is elérhetik.

KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK A 9.TV NÉZŐINEK!

A műsorváltoztatás jogát a 9.tv fenntartja. 
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Előző lapszámunk nyertese: Kovács Kata.  Gratulálunk! 
Kérjük, írja meg postacímét a szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre! A helyes megfejtés: 1. – B; 2. – A; 3. – C; 4. – A; 5. – B.

Imre Dániel 2012. június 
12-én született. A kép 
nyáron készült.

Szabó-Török Fülöp 2013. 
október 1-jén látta meg a 
napvilágot.

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

Pásztor Anna 2013. szep-
tember 5-én jött a világra, a 
képen egy hónapos.

FEREncVáROSI GólYAhíR

Pataki Dániel 2012. 
december 21-én érkezett, a 
képen 10 hónapos.

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

1. Miből lett a Fradi becenév?
A) a Franzstadt rövidüléséből 
B) a klub első elnökének gúny-
nevéből C) egy elírásból
2. Milyen ferencvárosi cím 
alatt található József Attila szü-
lőháza?
A) Mester utca 9. B) Lenhos-
sék utca 5. C) Gát utca 3.
3. Melyik ereklyét nem őrzik a 
Fradi-múzeumban?
A) Fél serleg B) bronzlabda C) 
Sebes kupa
4. A belső-ferencvárosi plé-
bánia története a tatárjá-
rás utáni évektől ismert. 
Pesterzsébetfalva, később 
Szentfalva egyháza a török 
uralom alatt elpusztult. Állt egy 
Pusztatemplom nevű templom 
romja a 18. századig a kerület-
ben, hol?
A) a Boráros téren B) a Ferenc 
téren C) a Corvin közben
5. Hány harang található a 
Bakáts téri templom tornyá-
ban?
A) 3 B) 4 C) 5
6. Az adventi koszorú ősét 
1839-ben Johann H. Wichern 

német evangélikus lelkész ké-
szítette el. Hány gyertya volt 
rajta?
A) 23 B) 24 C) 26
7. Mit jelképeznek az adventi 
koszorú gyertyái a katolikus 
liturgiában?
A) a Szentháromságot B) a 
négy évszakot C) a hit, remény, 
öröm, szeretet fogalmakat
8. A világ első karácsonyi lap-
ját Sir Henry Cole, a Victoria 
and Albert múzeum igazga-
tójának felkérésére tervezte 
John Callcott Horsley angol 
illusztrátor. Az összesen 1000 
darab, litográfiai eljárással 
sokszorosított és utólag kézzel 
színezett lapnak akkor csak el-
enyésző részét sikerült eladni 
– egyrészt, mert még nem volt 
szokás lapot küldeni, másrészt, 
mert rettentő drága volt: 1 shil-
lingért adták darabját. Melyik 
év karácsonyára készült?
A) 1792 B) 1823 C) 1848
9. A karácsonyfa-állítás a 17. 
századtól terjedt el, de honnan?
A) német B) szláv C) angol te-
rületről

Kedves Ferencvárosiak!

Egész évben rohanunk, meg-
oldjuk a mindennapokat és 
helytállunk a munkahelyen, 
gondoskodunk családunkról. 
Karácsony közelsége 
mindig megállítja az 
időt és, ami a hét-
köznapokban egyér-
telmű ilyenkor még 

nagyobb hangsúlyt kap: szeretteinkre való odafigyelés.
Ferencváros is ünneplőbe öltözött: a Bakáts tér 

karácsonyi hangulata, a különleges piramis, a ke-
rületi általános iskolások betlehemes játéka min-
den csütörtökön, a templomok hajnali miséi és 
az adventi hangversenyek széppé varázsolják az 
ünnepvárást. Külön öröm, hogy mind a Bakáts 
téren, mind a József Attila-lakótelepen sok ferenc-
városival gyújtottuk meg az adventi koszorú hit, re-

mény és öröm gyertyáit. Remélem, december 22-én a szeretet 
gyertyájának meggyújtásakor is együtt lehetünk.

A Csudafa Óvoda, a Kicsi Bocs Óvoda, a Napfény Óvoda 
kicsinyeinek dallamos hangja még mindig visszacseng fü-
lembe. A Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete szer-
vezete Mikulás-ünnepségen testvérvárosunkból, a felvidéki 

Királyhelmecről is részt vettek gyerekek, több mint 
száz lelkes Mikulás-váró visszhangozta: „Éj-mélyből 
fölzengő – csing-ling-ling – száncsengő.” Nekem ők 

segítenek a felkészülésben. 
Az általuk kapott lelki útravalóval kívánok Önöknek 

áldott, szép, harmóniában töltött karácsonyi ünne-
peket szeretteik körében, valamint békés, eredmé-
nyes újévet jó egészségben!

Dr. Bácskai János
Ferencváros polgármestere


