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Átadták a teljes egészében fel-
újított Páva utcát a forgalomnak. 
A beruházás 93 millió forintból 
valósult meg.

Neves edzőt szerződtetett a 
Ferencváros labdarúgócsapata. A 
német Thomas Doll nagy tervek-
kel érkezett a zöld-fehérekhez.

újabb KMb-iroda Nyílt

4

Két fő teljesít szolgálatot az 
újonnan megnyílt körzeti megbí-
zotti irodában, a Lónyay utca 26. 
szám alatt.

bejárás az aszódi lakótelepen
Gyalogos terepszemlét tartottak a 
rendőrség és a közterület-felügyelet 
munkatársai január 10-én az Aszódi 
lakótelepen. Az eseményen részt vett 
dr. Vas Imre országgyűlési képviselő 
és a terület önkormányzati képviselő-
je, Sajó Ákos is.

A kerületben tavaly októberben indult el 
az a bűnmegelőzési program, melynek 
keretében a rendőrség, a közterület-fel-
ügyelet, valamint az önkormányzat mun-
katársai hétről hétre bejárják Ferencváros 
egy-egy körzetét, hogy megerősítsék az 
ott élők szubjektív biztonságérzetét, fel-

térképezzék a környék közbiztonságának 
állapotát és együtt keressenek megoldást 
az esetlegesen felmerülő problémákra. Az 
Aszódi lakótelep volt akkor az első állo-
más.

Január 10-én ismét ez a környék került 
sorra, a rendőrség körzeti megbízottja két 
járőrrel, Fuxreiter Róbert kapitánnyal, 
dr. Vas Imre országgyűlési képviselővel, 
Sajó Ákos önkormányzati képviselővel, 
valamint a közterület-felügyelet két mun-
katársával együtt járta be a lakótelep ut-
cáit. A négy órán át tartó ellenőrzésen a 
rendőrkapitány emlékeztetett, a tavaly év 

végén tartott lakossági fórumon felmerült 
igényeket figyelembe véve december 11-
én visszaállították a 24 órás közterületi 
jelenlétet, így azóta két rendőrjárőr ál-
landó jelleggel pásztázza a lakótelepet. 
Sokat segítenek a rendfenntartásban a 
környéken elhelyezett térfigyelő kamerák 
is, melyeket szintén 24 órában figyelnek a 
közterület-felügyelet munkatársai.

A bejáráson az is szóba került, hogy 
január végén megnyílik az Aszódi utcai 
lakótelep Postai Kirendeltsége is, amely 
tovább fejleszti a környék közszolgáltatá-
sait.     (szd)
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Mászókát kapott az iskola
Hangos gyerekzsivaj fogadta december 19-
én a Patrona Hungariae Iskolaközpontba 
betérőket: a diákok saját készítésű díszei-
ket, süteményeiket árulták a karácsonyi vá-
sáron. Közben az első osztályosok izgatot-
tan várták, hogy birtokba vegyék a felújított 
belső udvar játékát, a mászókát. 

Az igazgató, Rubovszky Rita elmondta, 
a munkálatok 4,5 millió forintos költségét 
elsősorban a szülők adományai fedezték, 
ebből épülhetett meg a csúszdás mászóka, 
mely köré a talaj eséscsillapító gumiborí-
tást kapott. Hogy mindez megvalósulhas-

son, szükség volt a Hegedűs Szalonok, 
valamint az önálló és alapítványi felaján-
lásokra, az így összegyűlt adományokat 
egészítette ki Ferencváros Önkormányza-
ta egymillió forinttal. 

Az átadáson Mosolygó Péter atya áldot-
ta meg az új udvarrészt, a nemzeti színű 
szalagot pedig Zombory Miklós önkor-
mányzati képviselő vágta át. Ezt követően 
a Patrona dísztermébe siettek a tanulók, 
tanárok és vendégek, ahol karácsonyi ün-
nepség kezdődött. 

(KM)

gyerekkarácsony a parlamentben
Csaknem nyolcszáz 
hátrányos helyzetű 
gyermek vett részt 
a december 21-én 
megrendezett par-
lamenti gyermek-
karácsonyon. Idén 
először harminc-
egyen Ferencváros-
ból érkeztek.

Színes programmal és ajándékkal várta az 
Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermek-
mentő Szolgálat a gyermekeket. Hazánk 
hét nagyvárosából és azok környékéről, 
a határon túlról pedig Erdélyből, a Fel-
vidékről, a Vajdaságból és Kárpátaljáról 
érkeztek fiatalok, összesen nyolcvan vá-
rosból. Budapestet a IX. kerületi gyere-
kek képviselték. Kísérőjük, Oláh Anna 
esélyegyenlőségi referens kérdésünkre el-

mondta, a ferencvárosi csapatba olyan hát-
rányos helyzetű gyermekeket hívtak, akik 
jó tanulók, illetve jó sportolók, és aktívan 
kiveszik részüket a közösségi munkák-
ból. A IX. kerületi gyermekek parlamenti 
karácsonyon való részvételéért köszönet 
illeti Horváth Hajnalka és Varga Judit 
(Telepy iskola), Radics Izabella (Molnár 
iskola), valamint dr. Gencsev Plámenné 
(József Attila iskola) pedagógust.  

Kertészképzés 
a szolgáltató irodában
Befejeződött az a három hóna-
pon át tartó kertészeti képzés, 
amit még ősszel indítottak az 
áprilisban átadott munkaerő-
piaci szolgálatató irodában a 
FESZOFE munkatársai részé-
re. A tanfolyamot elvégzők 
elméleti tudásukat a gyakor-
latban is kamatoztathatják, a 
jövőben ugyanis aktívan részt 
vesznek majd a kerületi par-
kok gondozásában. A csopor-
tok hetente két alkalommal 
vettek részt az oktatáson. A 
kertészeti képzés után gépke-
zelői tanfolyam is indult 12 fő 
részére.

ünnepi hangulat 
a melegedőben
Az Új Út Szociális Egyesü-
let Gubacsi úti melegedőjé-
ben a hagyományhoz híven 
december végén karácsonyi 
ünnepséget szerveztek haj-
léktalan emberek számára. A 
megjelenteket meleg teával, 
étellel várták. A rendezvény 
megszervezéséhez hozzájárult 
a szikvízkészítő Deák család, 
Ferencváros Önkormányzata, 
a FESZOFE Kft., valamint az 
International Women’s Club: 
felajánlásaikból többek között 
száraztésztát, lisztet, krumplit, 
hagymát, szörpöt tartalmazó 
ételcsomagokat nyújtottak át a 
rászorulóknak.

adományasztal 
a gyermekeknek
Közös énekléssel köszönték 
meg a FESZGYI Gyermekek 
Átmeneti Otthona lakói de-
cember 19-én Bácskai János 
polgármester és a www.9ker.
babamama.info honlap szer-
kesztőjének karácsonyi aján-
dékát. A portál szerkesztője, 
Vaszilev Katalin a még október 
5-én szervezett baba-mama 
börzén adományasztalt állí-
tott, ahova számtalan felaján-
lás érkezett. Az adományokat 
az átmeneti otthon számára 
ajánlották fel.  Bácskai János 
két szánkót, valamint édessé-
geket ajándékozott az otthon 
kis lakóinak.

étel az éhezőknek
Az Ökumenikus Segélyszer-
vezet karácsony előtti három-
napos akciója során összesen 
háromezer tál ételt osztott ki 
az éhezőknek. A Vágóhíd ut-
cai tűzoltóság parkolójában 
tartott eseményen a megjelent 
hajléktalanok, kisnyugdíjasok 
és rossz szociális körülmé-
nyek között élő családok fűtött 
sátorban, kulturált körülmé-
nyek közt, ünnepi hangulatban 
fogyaszthatták el az ételt, ami 
mellé kenyeret, savanyúságot, 
forró teát és desszertet is kap-
tak. Az osztásban neves köz-
életi személyiségek, köztük 
a közmédia műsorvezetői is 
részt vettek. 

RÖVIDEN

termelői piac a lakótelepen

Termelői piac nyílt december végén a József 
Attila-lakótelepen található benzinkúttal szem-
ben. A megnyitóeseményen nagy volt az érdek-
lődés, nap végére szinte minden áru elfogyott. A 
standokon húskészítményeket, mézet, száraz- 
tésztát, zöldségeket, gyümölcsöket vásárolhat-
tak a látogatók. A kezdeti sikereknek köszön-
hetően a piac minden szombaton várni fogja a 
minőségi, hazai ízek kedvelőit, illetve azokat a 
termelőket, akik kedvet kaptak az árusításhoz.
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Megszépült a páva utca
Átadták a teljes egészében felújított Páva utcát a forgalom-
nak december 13-án. A beruházás önkormányzati forrásból 
valósult meg, mintegy 93 millió forintból.

A Páva utca Tompa és Mester utca közötti 
szakaszának felújítása a városrehabilitáció 
keretében jött létre. Az október 8-án meg-
kezdett munkálatok a tervek szerint zaj-
lottak, és határidőre befejeződtek. Az utca 
1200 négyzetméteren kapott díszburko-
latot, és egy szintbe került a járdaszinttel, 
emellett a kivitelezők új kandelábereket is 
felszereltek. A tervezés folyamán fontos 
szempont volt, hogy a munkálatok során 
minél több zöld felületet alakítsanak ki, 
így a meglévő virágágyások mellett a hely-
színen tizenegy növénytartó dézsa kapott 
helyet, ezekbe fákat ültettek. A megújult 
utca ünnepélyes átadását és a szalagátvá-
gási ceremóniát december 13-án tartották, 
a rendezvényen megjelenteket egy bögre 

forralt borral várták a 
szervezők.

– Ez az utca méltó 
módon újult meg, így 
teljesen beleillesz-
kedik a hosszú évek 
óta tartó, folyamatos 
városrehabilitációba. 
Kifejezetten az volt 
a célunk, hogy minél 
több felületet adjunk 
át a gyalogosoknak, a gyerekes kismamák-
nak, az időseknek – mondta a rendezvé-
nyen Bácskai János. – Ez volt a 3. számú 
egyéni választókörzet utolsó keresztutcá-
ja, amely az elmúlt húsz évben még nem 
kapott díszburkolatot. Előterjesztésemre 

polgármester úr támogatásával megvaló-
síthattuk, és ma végre átadhatjuk ezt az 
utcát önöknek – tette hozzá Martos Dániel 
önkormányzati képviselő.

(SZD)

Fejlesztések a Kosztolányiban
Régi vágya vált valóra tavaly de-
cemberben a Kosztolányi Dezső 
Általános Iskola közösségének: az 
intézmény udvarán járda létesült. 
Ennek köszönhetően a kerthelyi-
ségben található játszótér és sza-
lonnasütésre alkalmas szaletli már 
könnyedén megközelíthető. Koráb-
ban aprókaviccsal szórták fel a te-
repet, amelyen nehézkesen lehetett 
közlekedni. – Amikor a képviselő-
testület ennek az iskolának az intéz-
ményi tanácsába delegált, szembe-
sültem azzal, hogy vannak itt még 
hiányosságok. Az udvart korábban 
már korszerűsítették, de a vadonat-
új létesítményekhez nehezen lehe-
tett odajutni – mondta Formanek 
Gyula. 
– A tanácskozásokon 
elhangzottakat tett kö-
vette, a Ferencvárosi 
Intézmény Üzemelte-
tési Központ segítségé-
vel terveinket gyorsan 
meg tudtuk valósítani 
december folyamán – 
tette hozzá az alpolgár-
mester.

A József Attila-la-
kótelepen lévő in-
tézményben egyéb 
felújítások is történtek 2013-ban: 
a tornateremben kicserélték a pad-
lózatot, az elhasználódott parketta 
helyett masszív PVC-t helyeztek 

el, lefestették a falakat, az egyik sa-
rokban pedig egy modern mászófal 

is helyt kapott. Formanek Gyula 
alpolgármester kijelentése szerint a 
fejlesztéseket a jövőben is folytatni 
kívánják.                                  (SZD)

Visszakapott szabadság
Mozgáskorlátozottak közlekedését segítő lépcsőliftet 
helyeztek el a József Attila-lakótelep egyik tömbházá-
nak előterében. – Kerületünkben régóta működik egy 

fogyatékkal élők számára kialakított támogatási rend-
szer, amellyel a lakások megközelíthetőségének meg-
könnyítését segítjük. Ennek eredménye az a lépcsőlift 
is, amely a Börzsöny utca 2/C épületében kapott helyet 
nemrégiben – nyilatkozta Formanek Gyula alpolgár-
mester. A házban lakó dr. Megyeri Miklósné férje egy 
évvel ezelőtt kerekes székbe kényszerült, így a házban 
való közlekedés nehézkessé vált számára. Bár az épü-
letben működik lift, a felvonóhoz való eljutáshoz a fér-
finak több lépcsőfokot kellett volna megtennie, mivel 
azonban erre mindeddig nem volt lehetősége, több mint 
egy éve nem tudta elhagyni lakását. – A bejáratnál eddig 
is létezett rámpa, de meredeksége miatt használhatatlan 
volt, a lépcsőlifttel azonban ez a probléma megoldódott. 
Az a néhány százezer forint, amit az önkormányzat a 
szerkezet beszerzésére és telepítésére adományozott, 
nem arányos azzal az örömmel, amit Megyeri úréknak 
szereztünk. Ezentúl szabadon elhagyhatja a házat, és 
élheti azt az életet, amit korábban is – fogalmazott az 
alpolgármester.           (SZD)
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KMb-iroda a lónyay utcában
Újabb körzeti megbízotti iroda (KMB) nyílt Ferencváros-
ban, a Lónyay utca 26. szám alatt december 20-án, melyet 
Bácskai János polgármester és Fuxreiter Róbert, Ferencvá-
ros rendőrkapitánya adott át.

Az önkormányzati helyiséget felújítva, berendezve, térítésmente-
sen veheti használatba a rendőrkapitányság. Az átadást követően 
2 fő körzeti megbízott teljesít majd itt szolgálatot. Bácskai János 
polgármester az eseményen elmondta, a Börzsöny utcai rendőrőrs, 
a Gát utcai KMB-iroda, a térfigyelő kamerák számának megduplá-
zása után a Lónyay utcai KMB-iroda jól illeszkedik a közbiztonsá-
got célzó intézkedések sorába.

Zombory Miklós önkormányzati képviselő köszönetet mondott 
Ferencváros Önkormányzatának és a rendőrségnek, mert meghall-
gatták és teljesítették a Belső-Ferencvárosban élők kérését.

elismerés a rend kiváló őreinek
Ünnepi állománygyűlést tartott a IX. kerületi Rendőrkapitányság, amelyen 
35 rendőr kiemelkedő munkáját ismerték el. A díjakat Fuxreiter Róbert ka-
pitányságvezető és Bácskai János polgármester adta át december 19-én az 
FMK-ban. A Ferencváros rendőre címet hárman vihették haza, parancsnoki 
kategóriában Petrik Lászlő r. őrnagy; rendészeti szakterület kategóriában 
Szuhi Rita r. főtörzsőrmester; bűnügyi szakterület kategóriában Kondisz At-
tila r. főtörzsőrmester.

Fuxreiter Róbert kiemelte, immár harmadik esztendeje adja át a kapitány-
ság az önkormányzattal együtt a díjakat, így lehetőség van arra is, hogy 
jelentős jutalmat kaphassanak azok, akik szorgalmukkal, szakértelmükkel 
kimagasló eredményeket értek el. A kapitányságvezető valamennyi rend-
őrnek, munkatársnak megköszönte az éves munkát, és hangsúlyozta, hogy 
a díjazottak – akiket parancsnokaik jelöltek az elismerésekre – is a csapat-
munkának köszönhetik sikereiket.         (VB)

Várja a kicsiket a liliput
Megnyílt a kerület szívében a Liliput Családi Napközi és 
Játszóház. A Ferenc téri létesítmény egy egész napos és egy 
félnapos gyermekcsoporttal kezdte meg működését.

Nyugat-Európában már régóta ismerik a 
családi napközi fogalmát, Magyarorszá-
gon azonban csak mostanában váltak el-
terjedtté ezek a gyermekekkel foglalkozó 
magánintézmények. A ferencvárosi Liliput 
Családi Napközi és Játszóház január 16-án 
kezdte meg működését azzal a céllal, hogy 
a kerületben élő családok számára segítsé-
get nyújtson a gyermekek napközbeni ellá-
tásában, illetve hétvégi szórakoztatásában. 
A Liliputban szakképzett pedagógusok 
tevékenykednek, akik érdekes és hasznos 
foglalkozásokat tartanak: a kicsik többek 
között táncot, zenét, angolt tanulhatnak, 
kézműves foglalkozásokon bütykölhetnek 
és tornázhatnak is.

A hivatalos megnyitón Potos Nikolett 
szakmai vezető elmondta, mindkét cso-
portjukba hét-hét, 1–6 év közötti gyermek 
jár. A kis létszám lehetővé teszi, hogy 
mindenkivel megfelelő mértékben foglal-

kozzanak, valamint 
hogy a nevelők és 
gyermekek között 
szoros kapcsolat 
alakulhasson ki. Az 
in tézményveze tő 
kiemelte, nagy fi-
gyelmet fordítanak 
arra is, hogy a ki-
csik egészségesen 
táplálkozzanak, így 
étkeztetésük során 
sok-sok gyümölcsöt, 
zöldséget és cukormentes folyadékot kap-
nak. A január 16-i avató ünnepségen részt 
vett Formanek Gyula alpolgármester és 
Rogán Gaál Cecília, aki kétgyermekes 
édesanyaként nagyon jó kezdeményezés-
nek tartja a családi napköziket, mivel se-
gítségükkel a szülők alkalomadtán kis idő-
re kikapcsolódhatnak.

A Liliput Családi Napközi és Játszóház to-
vábbra is szeretettel fogadja a jelentkező-
ket,  hétköznaponként 15.30–20.00 óráig, 
szombaton és vasárnap pedig egész nap 
várja a játszani vágyó kicsiket, és az üze-
meltetők születésnapok lebonyolítását is 
vállalják.   (SZD)
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az üveghulladékok gyűjtése
A Ferencváros újság szerkesztőségébe több olvasói levél is 
érkezett a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. Ol-
vasóink elsősorban az iránt érdeklődnek, hol lehetséges az 
üveghulladékot gyűjteni. Az alábbiakban részletes tájékoz-
tatót közlünk a szelektív hulladékgyűjtésről.

A Fővárosi Önkormányzat által elnyert európai uniós forrásból a 
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2013. március 25-én – a gyűj-
tőtartályok kiszállításával – megkezdte a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést Budapest teljes területén, térítésmentesen. A tel-
jes lefedettség várhatóan 22 hónap alatt, 2015-re valósul meg.

Ezzel egyidejűleg több szelektív hulladékgyűjtő szigetet fel-
számoltak. A házankénti szelektív hulladékgyűjtésben a papír-, a 
műanyag, valamint a fémhulladék gyűjtését biztosítják, az üveget 
azonban nem lehet ily módon gyűjteni.
Most felsoroljuk azon helyszíneket, ahol megmaradtak az úgyneve-
zett szelektív hulladékgyűjtő szigetek, ezeken továbbra is lehetőség 
van az üveghulladék leadására:

• Aszódi utca–Ecseri út 19.
• Börzsöny utca–Dési Huber utca

• Börzsöny utca 19.
• Csengettyű utca, közérttel szemben
• Epreserdő utca 37. szervizút–Napfény utca
• Füleki utca, a rendelőintézettel szemben
• Gyáli út 15/A és a Péceli utca között
• Hentes utca 12., autószerviz előtt
• Hurok utca 5.
• Ifjúmunkás utca, Csemege parkoló
• Illatos út–Gubacsi út sarok, iskola előtt
• Lengyel Gyula Szki Toronyház utcai kerítés mellett
• Márton utca–Vendel utca sarok
• Mester utca–Vágóhíd utca sarok 72. mellett
• Mihálkovics utcai lakótelep, volt Profi melletti parkoló
• Nádasdy utca 2.
• Napfény utca 21. előtti parkoló sarka
• Napfény utca 29–31.
• Napfény utca, ABC előtti tér
• Pöttyös utca–Üllői út
• Réce utca–Osztag utca
• Soroksári út 44. (Ferencvárosi malom)
• Táblás utca 15.-tel szemben
• Távíró utca–Dési Huber utca, járda
• Toronyház utca, Csemegével szemben
• Toronyház utca–Lobogó utca sarok

(forrás: ferencvaros.hu)

 Kettő az egyben

– Ezt az extraméretű betétes üveget nem áll  
módunkban visszaváltani, mert benne maradt  

a férje, asszonyom!

Közösségi közlekedés a 4-es metró átadása után
A BKK társadalmi egyeztetésre közzétette honlapján a 4-es met-
róval összefüggő felszíni tömegközlekedési változások tervezetét, 
amelyet január végéig lehet véleményezni.

Az új délnyugat-északkelet irányú met-
róvonal jelentős változásokat indokol a 
felszínen is, hiszen a vele párhuzamosan 
közlekedő buszjáratok közönségének egy 
része átpártol majd a gyorsabb, sűrűbben 
járó és nagyobb kapacitású metróra. Bár a 
metrónak két állomása is van a kerületben 
(Fővám tér és Kálvin tér), Ferencváros fel-
színi tömegközlekedési hálózatát csak mi-
nimálisan érintik a módosítások. 

A Belvárost érintő legfontosabb változá-
sok a Kossuth Lajos utca–Rákóczi út ten-
gelyén várhatók.

A 7-es busz vonalán megszűnik a 7A, 7E 
és 107E, ezek helyett viszont a Bosnyák 

térig fog járni Nagytétény-
ből a 33-as és 233-as, a XII. 
kerületből pedig a 112-es 
busz. Gazdagrét és Sas-
hegy térségéből a mindkét 
irányba meghosszabbított 
8E fog gyorsjárati kiszol-
gálást nyújtani, egészen 
az újpalotai végállomásig, 
csuklós buszokkal, Rákos-
szentmihályt pedig a Nap-
heggyel köti majd össze a 
jelenlegi 178-as és 277-es 
utóda, a 177-es.

(MK) Fővám téri megálló
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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) 

teadélután zombory Miklóssal
Hagyományához híven teadélutánra hívta decemberben a körze-
tében élőket Zombory Mikós önkormányzati képviselő. A honatya 
évértékelője után műsorral és ebéddel kedveskedett a megjelentek-
nek.

Az esemény kezdetén a vendégek tájékoztatást kaptak a körzetben történt 
fejlesztésekről, majd szórakoztató előadások következtek. A Patrona Hun-
gariae Katolikus Iskolaközpont kisdiákja verset szavalt, közkedvelt színé-
szek pedig zenei és prózai darabokkal léptek föl a csordultig telt házasság-
kötő teremben. A produkciók után a vendégek koccintottak egymással, a 
meghívott előadókkal, valamint Zombory Miklóssal, majd elfogyaszthatták 
az előtérben feltálalt finomságokat. Ezután tombolahúzás következett, mely 
során a képviselő által összeállított ajándékcsomagokat lehetett megnyerni.

A rendezvényen részt vett dr. Scheidl Zsuzsanna reumatológus, Lászay 
János, a Ferencvárosi Parkolási Társaság igazgatója, valamint Rimovszki 
Tamás, a Ferencvárosi Közterület-felügyelet vezetője is. Az esemény végén 
a megjelent vendégek kötetlenül beszélgethettek a szakemberekkel, és fel-
vethették esetleges problémáikat.
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a helyi választá-
si iroda vezető-
jének felhívása

Tisztelt Ferencvárosi Vá-
lasztópolgárok!

A Budapest Főváros IX. 
Kerületi Helyi Választási 
Iroda a 2014. évi általános 
választások lefolytatásához 
(országgyűlési képviselők, 
az Európai Parlament tag-
jai, a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármeste-
rek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 
megválasztása) szavazat-
számláló bizottsági tagok 
jelentkezését várja.

A jelentkezésre a választá-
si névjegyzékben szereplő, 
nagykorú és Budapest Fővá-
ros IX. kerületében állandó 
lakóhellyel rendelkező azon 
személyeknek van lehetősé-
gük, akikkel szemben nem 
állnak fenn összeférhetetlen-
ségi okok (pl. pártban való 
tagság, állami vezetői tiszt-
ség stb.).

Jelentkezni személyesen 
2014. január 31-éig a Pol-
gármesteri Hivatal Szerve-
zési Csoportjánál (1092 Bu-
dapest, Bakáts tér 14. I/32.) 
lehet az alábbi napokon és 
időpontokban: hétfő: 10.00–
16.00, szerda: 8.00–16.00, 
péntek: 8.00–16.00 óráig.

Kérjük, a jelentkezéskor 
személyazonosítására alkal-
mas okmányukat, lakcím-
kártyájukat, TAJ-, valamint 
adókártyájukat szíveskedje-
nek magukkal hozni.

A jelentkezés feltételeivel 
kapcsolatban részletesebb 
tájékoztatást a 06/1/215-
1077-es telefonszámon, az 
alábbi mellékek tárcsázá-
sával: 245, 257, 246, 220, 
valamint a ferencvaros.hu 
oldalon kaphatnak.

Megtisztelő jelentkezésük-
re számítunk!

dr. Nagy Hajnalka
HVI vezetője

aKtuális

GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

FIzEtEtt POLItIKAI hIRDEtÉS

születési és életkezdési támogatás

Hosszú távú befektetés
Ferencváros Önkormányzata elkötelezett a 
gyermeket vállaló ferencvárosi családok támo-
gatásában. A Képviselő-testület 2013-ban sza-
vazta meg a születési és életkezdési támogatás 
bevezetését, mely alanyi jogon jár azoknak a 
családoknak, ahol gyermek születik. Korábban 
csak azon kerületi családok részesülhettek tá-
mogatásban, amelyek megfeleltek a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás feltételeinek.

Kérelemre a polgármester a gyermek szüle-
tésére tekintettel egyszeri tá-
mogatást nyújt a IX. kerületi 
állandó bejelentett lakóhelyén 
vagy bejelentett tartózkodási 
helyén legalább két éve életvi-
telszerűen tartózkodó, a gyer-
meket saját háztartásában neve-
lő törvényes képviselő részére. 
A támogatás a gyermek jövő-
jének megalapozásához nyújt 
segítséget, a szülőknek csupán 

az igénylést kell beadni, a gyermek születése 
utáni egy éven belül, egyéb feltételnek nem 
kell megfelelni.  

A támogatás mértéke gyermekenként egy-
ségesen 40 000 forint. A születési támogatás 
összegéből minimum 30 000 forint összeget 
életkezdési támogatás jogcímen az újszülött 
gyermek részére megnyitott, a fiatalok életkez-
dési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. 
törvény szerinti Start-számlára utalja át az 

önkormányzat. A Start-számla 
előnye, hogy a szülők bármi-
kor bármilyen összeget befi-
zethetnek, amely folyamatosan 
kamatozik, és a gyermek 18. 
betöltött életéve után felvehető.

A születési és életkezdési tá-
mogatás bármelyik ferencvá-
rosi ügyfélszolgálati irodában 
az erre szolgáló nyomtatvány 
kitöltésével igényelhető.

FELhÍVÁS

hASzONKULCS

családi adókedvezmény és gyed extra
Ez év január 1-jétől azok is igénybe vehetik a 
családi adókedvezményt, akik eddig nem tudtak 
élni a lehetőséggel. A kiskeresetűek az egész-
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékból is érvénye-
síthetik a családi kedvezményt, már a januári 
bér kifizetésekor is. A családi kedvezmény egy 
vagy két gyermek után 10 ezer forint, a harma-
dik gyermektől pedig gyermekenként 33 ezer 
forint adómegtakarítást jelent.

A munkáltató csak akkor veheti figyelembe a 
családi és járulékkedvezményt, ha a szülők a bér 
kifizetését megelőzően adóelőleg-nyilatkozatot 
tesznek.

A gyed extra bevezetésének köszönhetően 
2014. január 1-jét követően, ha újabb gyermek 
születik, az idősebb testvér után járó ellátás to-
vábbra is megilleti a szülőt, nem kell lemondani 
az ellátásról, mint korábban.
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MOZDULJ VELÜNK!Thomas Doll a Fradi új edzője

Thomas Doll

Neves edzőt szerződtetett a Ferencváros labdarúgócsapa-
ta. A német Thomas Doll nagy tervekkel érkezett a zöld-
fehérekhez, felelőtlen ígéreteket azonban nem tett. Mint 
mondta, a bajnoki cím egyelőre távolinak tűnik, viszont az 
Európa-ligában való indulást kiharcolhatja a Fradi.

A 48. születésnapját áprilisban ünneplő Thomas Doll játékosként 
többek közt a Dynamo Berlin, a Hamburg, a Lazio és az Eintracht 
Frankfurt együttesében futballozott. A középpályásként és csatár-
ként is játszó labdarúgó az NDK válogatottjában 29 alkalommal, 
míg Németország csapatában 18-szor szerepelt. Edzőként dolgo-
zott a Hamburgnál és a Dortmundnál is. A kikötővárosiakkal meg-
nyerte az Intertotó-kupát, majd bejutott a Bajnokok Ligája mező-
nyébe, míg a Borussiát a Német Kupa döntőjébe vezette.

Az új tréner elmondta, olyan csapattá szeretné formálni a Fe-
rencvárost, mely sokat birtokolja a labdát, támadófutballt játszik 
és nem ad esélyt ellenfelének a kontrákra. Ennek érdekében ke-
ményen követel majd a játékosoktól, ő maga pedig ugyanolyan 
motivációval dolgozik, mint ahogy azt a Bundesligában tette. Doll 
munkáját pályaedzőként a már korábban is a zöld-fehéreknél te-
vékenykedő Máté Csaba és a német Ralf Zumdick segíti, a ka-
pusokkal továbbra is Balogh Tamás foglalkozik, az erőnléti edző 
pedig Bali Péter maradt.

A Fradi január 8-án kezdte meg a felkészülést Thomas Doll irá-
nyításával. A mester az első edzésen ismertette a játékosokkal el-
várásait, elképzeléseit. A szakember szerint néhány poszton erő-
sítésre lesz szükség.                                                               (M.S.)

Elhunyt Akeem Adams

Több mint három hónappal azután, hogy súlyos 
szívinfarktust kapott, elhunyt Akeem Adams, a 
Ferencváros Trinidad és Tobagó-i hátvédje. A 22 
esztendős játékos életéért keményen küzdöttek 
az orvosok a városmajori Kardiológia Központ-
ban, ennek érdekében még október elején am-
putálniuk kellett a futballista bal lábát. Később 
javult az állapota, meccset nézett a tévében, ta-
lálkozott a családjával. December 29-én azon-
ban váratlanul agyvérzést kapott, kómába esett, 
és másnap meghalt.

(forrás: ferencvaros.hu)

Harcsa duplázott
A magyar sportági szakszövetségek 1964 
óta választják meg az adott év legjobb-
jait. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség 
2013-ban a minszki Európa-bajnokságon 
bronzérmet nyert Harcsa Zoltánt jelölte 
a kitüntető címre. A Ferencvárosban élő 
sportember az előző esztendőben is meg-
kapta a legkiválóbb hazai bokszolónak járó 
elismerést.

Harcsa röviden így értékelte újabb sike-
rét: „Nagyon boldog vagyok, hogy ebben 
az évben is engem választottak legjobb-
nak”. Szántó Imre tanítványára 2014-ben 
is sok komoly feladat vár.

(m)

Sportoljon télen is!
Testmozgást végezni nem csupán nyáron lehet, a téli hónapok során is bőven 
akad mód izmaink erősítésére. Kiválóan alkalmasak erre a kerületi Weöres 
Sándor Általános Iskola és Gimnázium sportlétesítményei.

A József Attila-lakótelepen, a Lobogó ut-
cában található intézményben 1997 óta 
működik tanuszoda, ahová nem csak a 
gyerekeket várják. Hétköznap esténként a 
felnőttek is úszhatnak, az egyszeri belépő 
900, míg a bérlet ára 7200 forint, ami tíz 
alkalomra szól. A nyugdíjasoknak ked-
vezmény jár: péntekenként 50 százalékos 
áron vásárolhatnak belépőt. A medence 
háromsávos, 120 centiméter mély, a víz 
pedig 28–30 Celsius-fok hőmérsékletű. Az 
uszoda hétfőn, szerdán és pénteken 18.45–
20.15, keddenként 19.30–20.30, csütörtö-
könként pedig 18.45–19.45 óráig fogadja 
a látogatókat. Az úszáson kívül lehetőség 
van vízitornára is kedden és csütörtökön 
délután, melyre a jegy 1400 forintba kerül, 
a tízalkalmas bérletért 11 000 forintot kell 
fizetni.

A téli sportok szerelmeseinek sem kell 
elkeseredniük, őket egy kiváló műjégpálya 
várja a Weöres Sándor iskolában. Ahogy 

az az intézmény honlapján is olvasható, a 
létesítménynek nemcsak a jeges verseny-
sportok népszerűsítése a célja, hanem hogy 
az amatőr sporton keresztül segítse az 
egészséges életmód kialakítását felnőttek 
számára, valamint kellemes szórakozást 
biztosítson a közönségkorcsolyázás ideje 
alatt minden látogató számára. A Lobogó 
Jégcsarnokban hétvégente, szombaton és 
vasárnap van lehetőség korcsolyázásra 11 
és 18 óra között, délelőtt pedig oktatást 
is tartanak minden korosztály számára. A 
tanfolyamokra hároméves kortól lehet je-
lentkezni, a tanfolyamvezető Elek Attila 
vezetőedző (06/30/475-7785). A jégcsar-
nokba való belépő ára 300 forint/óra. A 
helyszínen mód van korcsolyakölcsönzés-
re is, ennek ára szintén 300 forint/óra.

Az iskola honlapjának címe: http://www.
weores-bp.sulinet.hu/

Büntetőkkel nyert a Csíkszereda
A MOL Liga soros bajnokiján az FTC férfi jégkorongcsapata a Csíkszeredával játszott 
a csíkiak otthonában január 12-én. A találkozón a hazaiak szereztek vezetést, majd a 
második harmad közepén 3-1-re vezetett a Fradi, de a csíki csapat nem hagyta magát, 
így 3-3-mal ért véget a rendes játékidő. Az extrajátékidőben nem született gól, a bünte-
tőlövésekből pedig a Csíkszereda jött ki jobban, így a Fradi egy ponttal gazdagodott, a 
Csíkszereda kettővel.

A sikerszéria másnap folytatódott, hiszen a Fradi 3-1-re nyert a Brassó ellen, így ott 
mindhárom pontot begyűjtötte.

Aranyos birkózók
Ferencváros birkózócsapata meghí-
vást kapott a Lakatos Gábor-emlék-
versenyre, amit minden év januárjában 
a fiatalon elhunyt sportoló tiszteletére 
rendeznek. Az Érdi sportcsarnokban 
szervezett eseményen a Fradi utánpót-
lás-versenyzői négy aranyérmet, négy 
ezüstérmet és négy bronzérmet sze-
reztek. Aranyérmes lett Szabados No-
émi, Rózsa György, Teszák Nándor és 
Kudelász Hunor.

Ausztrál válogatottak a vízben
A Fradi vízilabdacsapatának három 
ausztrál légiósa bekerült az ausztrál vá-
logatott keretébe. Az ausztrál vízilab-
da-válogatott tizenegy napon keresztül, 
január 28. és február 7. között Perthben 
készül. Változás történt pólósaink szak-
mai stábjában. Az ötszörös világ- és Eu-
rópa-bajnok olimpiai 5. és 9. helyezett, 
vb- és Eb-ezüstérmes kajakos, Beé Ist-
ván lett a csapat erőnléti edzője.

Új kapus
A Ferencváros labdarúgócsapatához 
szerződtették Dibusz Dénest. A 23 
esztendős kapus korábban a PMFC-
nél védett. Dibusz Dénes a 2008/09-es 
szezonban a másodosztályban debütált 
a PMFC első csapatában. Az akkor 18 
esztendős kapus az NB II-es sorozat 
mellett a Magyar Kupában is szerepet 
kapott. A következő szezontól vált a 
Pécs elsőszámú kapusává, az év végén 
pedig a magasabb osztályba való felju-
tást ünnepelhette. A sportoló a jövőben 
a Fradiban folytatja pályafutását.

RÖVIDEN

Akeem Adamsre emlékeztek a 
Szent Kereszt templom gyász-
miséjén január 11-én.

A szertartáson – melyet Keré-
nyi Lajos atya celebrált – részt 
vett többek között az FTC elnö-
ke, Kubatov Gábor és az FTC 
Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál.

Kerényi Lajos atya kiemel-
te: Akeemtól minden magyar 
ember tanulhat. A trinidadi fut-
ballista rengeteg értéket hozott 
magával hazánkba, melegszívű, 
önzetlen ember volt, tanításának 
köszönhetően mindannyiunknak 
kötelessége fejlődnie. Harcsa Zoltán
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adventi gyertyagyújtás a bíborossal
A Bakáts téren száznál is többen, a József Attila-lakótelepen pedig közel ötvenen vettek részt az adventi gyertyagyújtá-
son december 22-én. Dr. Erdő Péter bíboros, Ferencváros díszpolgára a világosság eljöttét és a családi ünnep meghittsé-
gét emelte ki beszédében.

Advent negyedik vasár-
napján az Ádám Jenő 
Zeneiskola növendékei 
énekeltek karácsonyi da-
lokat a Bakáts téren a 
gyertyagyújtás előtt. – A 
hit, a remény és az öröm 
gyertyája után a szeretet 
gyertyáját gyújthatjuk 
meg ezen a vasárnapon a 
betlehemi Születés temp-
lomából származó láng 
segítségével – mondta 
dr. Bácskai János polgár-
mester köszöntőjében. 
Beszédet mondott dr. 
Erdő Péter bíboros is, aki 
2013-ban lett Ferencváros 
díszpolgára. Hangsúlyoz-
ta, az adventi koszorún lévő gyertyák azt 
jelképezik számunkra, hogy hétről hétre 
több a fény, hétről hétre közelebb vagyunk 
a karácsonyfa gyertyáihoz, amelyek majd 
beragyogják szobánkat.

– Jézus Krisztus születését ünnepeljük 
karácsonykor, ő a világ világossága; (...) 
bizony, nekünk is ő lehet az életünk kö-
zéppontja, s ha az ő szeretetét felismertük, 

s oda tudunk gyűlni a jászolához, akkor a 
mi családunkban is lesz egy központ, egy 
karácsonyi meghittség, egy otthonaink fa-
lán kívülre is kisugárzó szeretet, amely el-
éri a lakóközösséget, a kerületet, nagyobb 
emberi közösséget is, és barátságosabbá, 
szebbé, emberibbé teszi körülöttünk a vi-
lágot – fejtette ki beszédében a bíboros. A 
köszöntők után dr. Erdő Péter a betlehemi 

láng segítségével meg-
gyújtotta a negyedik ad-
venti gyertyát a koszorún, 
majd a felállított színpa-
don a Molnár György Trió 
muzsikált.

Kora este a József Attila-
lakótelepen is meggyúj-
tották a negyedik adventi 
gyertyát. Az ünnepség 
kezdetén roma karácsonyi 
dalok hangzottak el, majd 
az Ádám Jenő Zeneiskola 
növendékei adták elő ka-
rácsonyi műsorukat. Dr. 
Kerényi Lajos atya igazi 
baráti szeretettel köszön-
tötte a megjelenteket, és 
hangsúlyozta, a sok-sok 

karácsonyi szimbólum közt sokszor bi-
zony pont az ünnepelt, Jézus Krisztus nem 
jelenik meg. Ám örömét fejezte ki, hogy 
az itt elhangzott dalokban és énekekben 
megjelent maga az ünnepelt is. A lakótele-
pi gyertyagyújtáson részt vett Vas Imre or-
szággyűlési képviselő és Formanek Gyula 
alpolgármester is.

(TZA)

Ferencvárosi vértanú
Boldog Salkaházi Sára vértanúra emlékeztek tisztelői december 27-én, halálá-
nak 69. évfordulóján a Bokréta utca 3. szám alatti emléktáblánál.

A Szociális Testvérek Társasága által szervezett eseményen a résztvevők elénekelték 
Boldog Salkaházi Sára himnuszát, majd dr. Erdő Péter emlékezett meg a vértanúról. A bí-

boros hangsúlyozta: ebben a házban végzett 
Salkaházi Sára szociális munkát, „s a követ-
kezetesen vállalt segítő szeretet nyitotta meg 
számára a keresztény tökéletesség útját”.

Ezt követően Németh Emma szociális test-
vér idézte fel 1944. december 27. napjának 
történéseit, emlékeztetve Salkaházi Sára el-
hurcolására.

A beszédek elhangzása után dr. Erdő Pé-
ter bíboros, dr. Bácskai János, Ferencváros 
polgármestere, Pataki Ágnes, a Szociális 
Testvérek Társaságának általános elöljárója, 
valamint Szécsi József, a Keresztény-Zsidó 
Társaság főtitkárahelyezett el koszorút a 
helyszínen.

Az ünnepség után a megemlékezők az 
Örökimádás templomba mentek, ahol Bol-
dog Salkaházi Sára tiszteletére dr. Erdő Péter 
bíboros, esztergom-budapesti érsek mutatott 
be szentmisét.

(forrás: ferencvaros.hu)

Helyey László  
(1948–2014)

65 éves korában, 
január 3-án elhunyt 
Helyey László 
Jászai Mari-díjas 
színművész. Bár 
számos filmben és 
darabban játszott, 
köztük olyan klasz-
szikusokban is, 
mint Moliére Tar-
tuffe-jében, mégis 

jellegzetes, mély hangja tette igazán is-
mertté. Ő kölcsönözte Gérard Depardieu, 
illetve Donald Sutherland magyar hangját, 
valamint szinkronizálta Mátyás királyt a 
népszerű rajzfilmsorozatban.

A Ferencváros József Attila Díját 2012-
ben elnyert színművész hosszú ideje a 
József Attila-lakótelepen élt, amiről egy 
interjúban így vallott: „Egy ilyen lakótelep 
olyan, mint egy falu, lassanként ismerőssé 
válnak az emberek, a szülők a játszótérről, 
az emberek a lottózóból. Intim, békés, jó 
kis hely”.
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Vízitorna
Január 21. 15.00
Molnár Uszoda (Mester u. 19.)

Gyógytorna
Január 22. 11.00
Dési Műv. Ház (Toronyház u. 17/B)

Egészségügyi előadás 
a cukorbetegségről

Január 28. 14.30
FESZ Oktatóterme (Dandár u. 28.)

Szó és Ember – 
a Ferencvárosi életutak 
című könyv bemutatója

Január 28. 15.00

Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)
A Ferencváros múltjához kapcsolódó 
élettörténeteket tartalmazó Ferencvárosi 
életutak című kötet ünnepi könyvbe-
mutatója, találkozási lehetőség a könyv 
szerzőivel. 
Házigazda: dr. Bácskai János, Ferencvá-
ros polgármestere és Mezey Katalin Jó-
zsef Attila-díjas író, a kötet szerkesztője.
Részleteket hallhatunk Hűvösvölgyi 
Ildikó színművésznő előadásában a 
novellákból, illetve a Concerto Zenekar 
Emlékképek című összeállításából.

Gyógytorna
Január 29. 11.00
FMK

Egészségügyi előadás 
a mozgásszervi 
betegségekről

Január 30. 14.00
FESZ Oktatóterme 

Természetjárás – Dabas
Február 1. 9.15
Találkozás: Kőbánya-Kispest vasútállo-
más pénztáránál
Program: Dabas látnivalói: Kossuth-em-
lékház, Úri Kaszinó

Vízitorna
Február 4. 15.00
Molnár Uszoda

idősügyi programajánló

könyvtárhasználat ingyen
Együttműködési megállapodást írt alá de-
cember 18-án dr. Bácskai János, Ferenc-
város polgármestere és dr. Fodor Péter, a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) 
stratégiai főigazgató-helyettese, melynek 
értelmében a ferencvárosi nyugdíjasok és 
gyermekgondozási segélyben részesülő 
édesanyák ingyenesen iratkozhatnak be a 
kerületi könyvtárakba.

Az egyedülálló együttműködés megújítá-
sa a kerületi lakcímmel rendelkező kisma-

mák és nyugdíjasok számára biztosítja az 
ingyenes könyvtári beiratkozás lehetősé-
gét oly módon, hogy Ferencváros Önkor-
mányzata átvállalja a tagdíj megfizetését. 
A támogatást nem kell külön igényelni, 
könyvtári beiratkozáskor a kerületi lakcím-
mel rendelkező olvasóknak (lakcímkártya 
bemutatásával és a jogosultság igazolásá-
val) automatikusan jár az önkormányzati 
támogatás.

(forrás: ferencvaros.hu)

Cigánymuzsika  
karácsony előtt
Bura Sándor prímás és cigány zenekara adott kon-
certet a Dési Huber Művelődési Házban „A teljes-
ség felé” idősügyi koncepció adventi programso-
rozatán belül december közepén. Az előadás során 
operettrészletek és magyar nóták hangzottak el.

FELHÍVÁS
„A teljesség felé” idősügyi program 
két új elemmel bővül:
IngyEnES SzámítógéP-
hASználAtI tAnFolyAm
helyszín: Szent-Györgyi Albert Álta-
lános Iskola és Gimnázium (IX., Ló-
nyay utca 4–8.)
Időpont: februártól minden szerdán 
15.00–16.00 óráig
mAcSkA- éS állAtBArátok 
kluBJA 
Előadások állattartásról, -gondozásról.
helyszín: FMK (IX., Haller u. 27.)
Időpont: minden hónap második szer-
dáján 16.00–18.00 óráig
Részletes információk, tanfolyamra 
jelentkezés az idosugy@ferencvaros.
hu címen és a 215-1077/392-es tele-
fonszámon.

közösen a teljesség felé
évértékelő összejövetelt tartott a 
Ferencvárosi Idősügyi tanács decem-
ber 17-én, a Bakáts téri házasságkötő 
teremben.

Formanek Gyula alpolgármester, a szer-
vezet elnöke elmondta, a rendezvény cél-

ja nem csupán a 2013-ban elvégzett közös 
munka áttekintése volt, hanem egy alkalom 
arra, hogy a résztvevők megünnepeljék: 
Ferencváros tavaly szeptemberben elnyer-
te az „Idősbarát Önkormányzat Díjat”.  
T. Zuggó Tünde bemutatta a kerület 2012-
ben elfogadott idősügyi koncepciójának 
sikereit. Az alpolgármester főmunkatársa 
hangsúlyozta, „A teljesség felé” elnevezésű 
programmal szeretnék elérni, hogy meg-
szűnjenek az idősekkel kapcsolatos negatív 
előítéletek, a szépkorúak pedig rájöjjenek, 
ugyanolyan hasznos tagjai a társadalom-
nak, mint akik a fiatalabb generációt alkot-
ják. 

Ahogy a találkozón elhangzott, szeretnék, 
ha a fiatalok is megértenék, hogy az időseb-
bektől rengeteget lehet tanulni. Megjegyez-
ték, a középiskolások számára kötelezően 
előírt közösségi szolgálat nagyon ígéretes-
nek tűnik ebből a szempontból. T. Zuggó 
Tünde köszönetet mondott a koncepcióban 
részt vevő társszervezeteknek: az egyhá-
zaknak, a civil szervezeteknek, a vállalko-
zásoknak, az állami szerveknek, a szociális 
intézményeknek, a kerületi médiumoknak, 
így a Ferencváros újság szerkesztőségének 
is, valamint az önkénteseknek is. Végül 
hangsúlyozta, a generációk közötti össz-
hang erősítése 2014-ben is folytatódik.
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Februárban lejár a határidő!
2014. február 14-éig jelentkezhetnek a diákok az általuk kiválasz-
tott középiskolákba. A tanulói adatlapot a felvételi központnak, a 
jelentkezési lapokat pedig intézményenként, a kiválasztott iskolák-
ba kell elküldeni. A 9. évfolyamra jelentkezők esetében ezt az álta-
lános iskola intézi, az alacsonyabb évfolyamra jelentkezők pedig a 
www.oktatas.hu oldalról tölthetik le a nyomtatványokat. A közpon-
ti írásbelire december 10-éig kellett jelentkezniük a tanulóknak, a 
vizsgát január 18-án tartották. Az eredményről a vizsgát szervező 
iskola február 6-áig értesíti a diákokat és a szülőket. Az írásbeliken 
való sikeres szereplés érdekében az eduline.hu internetes oldal gya-
korló feladatsorokat készített, ezeket a honlapon tette közre.

Azon szakok listáját, amelyekre jelentkezni lehet, tavaly decem-
berben hozta nyilvánosságra az Oktatási Hivatal. Az iskolákhoz 
tartozó OM-azonosítók és tanulmányi területek listáját a http://
adafor.oh.gov.hu/transfer/TT%20jegyzek_20131205_v.pdf linkre 
kattintva lehet letölteni.

?
Mi leszel a farsangi bálon?

Nagy Bognár Kíra:
„Szárnyas paci leszek. 
Van otthon egy lila pacim, 
aminek egy szarva van, és 
a nagymamánál is láttam 
ilyet a „tébében”. A mami 
varrja meg a ruhámat, ami 

fehér lesz, a szarva pedig rózsaszín.”

Molnár Soma:
„Először „tirex dínó” akar-
tam lenni, de inkább Túró 
Rudi leszek, mert azt na-
gyon szeretem. Apa készí-
ti a jelmezt, de lehet, hogy 
anyával mi is segítünk. Ta-
valy ördög voltam.”

Toplak Bence:
„Superman leszek, mert 
szeretem a filmet. A mama 
és anya csinálja a jelmezt. 
Tavaly kis herceg voltam, 
előtte meg Ámor. Nyilam is 
volt.”

karácsonyi ének
Nagy érdeklődés mellett, Jordán Ta-
más Kossuth-díjas művész fősze-
replésével adta elő a Pinceszínház 
Dickens tradicionális történetét, a 
Karácsonyi éneket december 18-án 
délután a Nyugdíjasok Karácsonyán, 
az FMK-ban. Jordán a számos feldol-
gozást megért mű talán egyik legjobb 
Scrooge-alakítását nyújtotta a kerület-
ben működő színház zenés-táncos pro-
dukciójában.

Ünnepi hangulatban
Adventi koncertet adott a Concerto Budapest és a Budapest Klarinét Quartet a 
ferencvárosi szépkorúaknak A teljesség felé programsorozat keretében. Mozart, 
Csajkovszkij, Bach, Corelli, Fischer és Brünauer dallamai teremtették meg az 
ünnepi hangulatot a Concerto Zeneházban december 17-én délután. A vendége-
ket Formanek Gyula alpolgármester köszöntötte, aki kiemelte, az immár másfél 
éve tartó idősügyi programok közül a koncertek a legnépszerűbbek.
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PROGRAMAjÁnLó

Január 21. 19.00
Szereti Ön Schubertet?
„A vándor” (a romantikus 
Schubert)
Házigazda: Batta András
Művészetek Palotája, Feszti-
vál Színház 
(Komor Marcell utca 1.)

Január 22. 17.00
Ünnepi gálaműsor  
a Magyar kultúra Napja 
alkalmából
Köszöntőt mond: dr. Bácskai 
János polgármester
Közreműködik: Hűvösvölgyi 
Ildikó színművész, a Magyar 
Reneszánsz Együttes és a 
Ferencvárosi Ádám Jenő 
Zeneiskola
FMK színházterem 
(Haller utca 27.)

Január 23. 9.30
A Magyar kultúra 
Napja
„Meseóra” Óvodás színházi 
előadás Bölöni Réka és 
társulata: „A favágó lánya”
József Attila-lakótelepi 
Közösségi Ház
(Toronyház u. 17/B)

Január 23. 17.00
A József Attila Irodalmi 
Szalon latinovits Zoltán-
emlékestje
Közreműködik: Holl Zsuzsa 
és Végh Péter
FMK szalonterem

Január 23. 18.00
mester és tanítvány 
sorozat III.
Mester: Bukta Imre 
Tanítvány: Bernáth Dániel 
A kiállítást megnyitja: 
Szurcsik József festőművész
Ferencvárosi Pincegaléria 
(Mester u. 5.)

Január 24. 17.00
magyar táncház gyerekek-
nek és családoknak kézmű-
ves foglalkozással
FMK földszinti előadóterem

Január 24. 17.00
A Sárkányos címer alatt 
– helytörténeti kiállítás 
megnyitóünnepsége
Hikman Béla ferencvárosi 
műlakatosmester történetét 
bemutató tárlat megnyitója
Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyűjtemény (Erkel u. 15.)

Január 29. 19.00
Concerto Studio – 
tükröződések
Brahms–Webern
Miniatűrök és g-moll 
zongoranégyes 
Zeneház (Páva utca 10–12.)

Január 31. 17.00
Válogatás ferencvárosi vo-
natkozású archív híradó-
részletekből
Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyűjtemény

telt házas újévi koncert
Az újév koncert nélkül olyan, mint a szilveszter pezsgő nélkül – 
hangzott el a Ferencvárosi Újévi Koncert megnyitóján. Az FMK 
színházterme zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, de az sem maradt 
zene nélkül, akinek már nem jutott bent hely: a Sakkteremben ki-
vetítőn élvezhették a Váci Szimfonikus Zenekar előadását Farkas 
Pál vezénylésével.

Az eseményt dr. Bácskai János polgármester és dr. Vas Imre 
országgyűlési képviselő nyitotta meg. A polgármester Kányádi 
Sándor, Csendes pohárköszöntő újév reggelén című versével kö-
szöntötte a vendégeket. Az előadáson számos más mellett az újév 
klasszikusai, a Strauss-művek hangzottak el. Az énekesek – Nagy 
Ibolya, Bozsó József, Egyházi Géza – közreműködésével fel-
csendültek a legismertebb operett- és musicalrészletek is. Az est 
záródarabja most sem lehetett más, mint a bécsi újévi koncerteké, 
azaz id. Johann Strauss tapssal kísért Radetzky-indulója.

(KM)

„itt születtem”
tavaszy noémi grafikus-festőművész, Ferencváros dísz-
polgára kiállítását január 15-én nyitották meg az Fmk-
ban. Az „Itt születtem” című tárlaton a művésznő ferenc-
városi képei, valamint Bartók Béla és kodály Zoltán által 
ihletett munkái tekinthetők meg február 10-éig.

Tavaszy Noémi szülei a Somogy és Tolna megye határán fekvő 
Bedegkérről költöztek fel Ferencvárosba, ahol 1927-ben megtette 
első lépéseit, méghozzá a Gát utca 3. szám alatti házban, melyben 
annak idején József Attila is élt. Itt járt iskolába, maga is tanított 
a kerületben, ahol több tárlata volt már. Az itthon és külföldön is 
ismert alkotót Tóth Betty, az FMK igazgatója, Formanek Gyula 
alpolgármester és Illyés Miklós, a Humán Ügyek Bizottságának 
elnöke  köszöntötte. Az alpolgármester utalt arra, hogy állandó 
kiállítást terveznek a művésznőnek.

– Középső-ferencvárosinak tartom magam. Elhatároztam, aho-
gyan Zórád Ernő megfestette az egykori Tabánt, úgy szeretném én 
is megörökíteni ezt a városrészt, az otthonomat – mesélte Tavaszy 
Noémi. A kerületet ábrázoló képein Ferencváros régi házai, kert-
jei, zugai sorakoznak, némelyiket valóban már csak a rajzok őriz-
nek. A megnyitó végén a művésznő néhai férje, Tavaszy Sándor 
legkedvesebb versét, A boldogságot szavalta el útravalóul: „Tu-
dod, mi a boldogság. Csak nézőnek lenni. A kulisszákhoz közel 
sose menni”.

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

1. Hol található a kerület ma is álló legrégebbi épülete?
A) a Vámház körút 9. B) a Bakáts tér 2. C) a Kálvin tér 9. szám 
alatt
2. Milyen funkciót töltött be egykor ez a ház?
A) fogadó  B) bérház C) hivatali épület
3. A mai Ferenc tér környékén egykor kertek, ültetvények is gya-
koriak voltak. Itt húzódott például... 
A) Habsburg György barackosa B) Szvetenay Márton szőlősorai 
C) Goldstein Miksa szilvafái
4. Ferencvárosban állt a Tibi csoki szülőhelye, melyik volt az?
A) a mai Corvin mozi  B) a Tóth Kálmán–Nádasdy–Vágóhíd–
Vaskapu utcák határolta tömbön álló édességgyár C) az Ipar utcá-
ban, a Mester utca sarokhoz közeli gyárépület
5. Az édességgyár alapítója Stühmer Frigyes volt. Mit készített 
Magyarországon először?
A) pálinkás bonbont B) mogyorós táblacsokit C) szaloncukrot
6. Melyik három kerületi helyszínt ábrázolják az alábbi fotók?

Előző lapszámunk nyertese: Dr. gadnai mária.  Gratulálunk! 
Kérjük, írja meg postacímét a szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre! A helyes megfejtés: 1 – A, 2 – C, 3 – A, 4 – A, 5 – A, 
6 – A, 7 – C, 8 – 1843, 9 – A.

A

B

C
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Válogatás a 2013. év eseményeiből

Június: Megújult a Vásárcsarnok mögötti Csarnok tér.

Január: 2,8 milli-
árd forintos támo-
gatással folytatódik 
a városrehabilitáció.

november: Megduplázták a térfigye-
lő kamerák számát Ferencvárosban.

Szeptember: Idősbarát díjat kapott Ferencváros 
az Emberi Erőforrások Minisztériumától.

március: Felavatták a Mátyás utcai 
Budapest Music Centert.

Szeptember: Sportversenyeket, koncer-
teket tartottak a Ferencvárosi Lakótelepi 
Mulatságon.

December: Dr. Erdő Péter bíboros kapta idén 
a Kerület Díszpolgára címet.

Június: A ferencvárosi katasztrófavédők 
is részt vettek az árvízi védekezésben.

október: Interaktív látogatóközpont 
létesült az épülő Albert Stadionnál.
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ALBUM

Schinzel helga fotózta a tavaly márciusi havat a József Attila-la-
kótelepen. Vajon fehérbe borul-e még idén a napfény utca?

tóth Emma Júlia 
2013. január 20-án 
született. A fénykép 
szeptemberben 
készült.

Ifjabb ladányi 
krisztián 2013. 
február 10-én jött a 
világra a Szent István 
Kórházban.

Továbbra is várjuk a kerületi babákról 
készült fotóikat. 

Címünk: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

Pály Vilmos István 2013. május 17-én látta 
meg a napvilágot, a fotón hat hónapos.

FEREncVÁROSI GóLyAHÍR

adjon hírt gyermeke 
születéséről!
Az otthon Segítünk Alapítvány is csatla-
kozott a három királyfi, három király-
lány mozgalom örömhír hozó programjá-
hoz, a babazászló akcióhoz.

A 2013 nyara óta futó ingyenes program cél-
ja, hogy hírt adjon arról, ha a családban, szom-
szédban vagy baráti körben kisbaba születik. 
Azok, akik a gyermekáldás után felkeresik az 
alapítványt, a csecsemő nemének megfelelően 
piros vagy kék zászlót kapnak, és a lobogót a 
házukra tűzve tudathatják lakókörnyezetükkel 
is, hogy gyarapodott a család – hiszen ez öröm, 
érték a közösségnek is. 

Az Otthon Segítünk Alapítvány a kisgyerme-
kes családoknak nyújt gyakorlati segítséget, 
otthonukba járó, képzett önkéntes segítők által.
további információ:
www.otthonsegitunk.hu
otthonsegitunk@webdream.hu
06/20/204-1671

REjTVÉny


