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Közös KépviselőK Klubja Készülődés az ünnepre
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Egyéves a KKK. A születésnapi 
fórumon a törvényes működés 
feltételeiről és a téli időszakra 
való felkészülésről is szó esett.

Gyertyát gyújtottak a Bakáts té-
ren és a József Attila-lakótelepen, 
adventi koncertek és óvodások 
műsorai várták a közönséget. 

itt jártaK a MiKulásoK
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Sok más mellett jótékonysági 
korcsolyát szerveztek a diákok, 
futóversenyen indulhattak a 
nagyszakállú télapók.

békés karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag új évet kíván a szerkesztőség!

222. születésnapját ünnepelte a kerület
Bácskai János polgármester mellett Tarlós István főpolgármester is részt vett a Kerület Napján rendezett díjátadón 
december 4-én. 1792-ben e napon vehette fel I. Ferenc király nevét a kerület.

Az Iparművészeti Múzeum aulájában tar-
tott ünnepségen az Erdődy kamarazenekar 
muzsikája után Tarlós István köszöntötte 
a megjelenteket. „Erős Budapest nélkül 
nincs erős ország” – idézte Orbán Viktor 
miniszterelnököt a főpolgármester, majd 
hozzátette, erős városrészek nélkül pe-
dig nincs erős Budapest. Ferencvárost az 
egyik legdinamikusabban fejlődő kerü-
letnek nevezte, amihez sokkal járult hoz-
zá mindkét polgármester, Bácskai János 
és Gegesy Ferenc is. Tarlós elmondta, a 
városrehabilitáció során több mint 200 
milliárd forintot „építettek be”, amelynek 
negyede kerületi forrás. Az építkezéshez 
azonban a környezetüket önzetlenül segí-
tő példaképek is kellenek, és az este fo-

lyamán ezen példaképeké, a kitüntetetteké 
lesz a figyelem. Tarlós István nem felejtet-
te el megemlíteni, hogy gyermekkora óta 
a Ferencváros focicsapatának szurkolója, 
így külön is köszöntötte a megjelent le-
gendás labdarúgót, Friedmanszky Zoltánt.

Bácskai János Ferencváros három fő pil-
léreként a kultúrát, a városrehabilitációt és 
a Fradit említette. A négy évvel ezelőtt el-
kezdett új ciklus szemléletváltást is hozott, 
a cél az volt, hogy a városrehabilitáció 
mellett másra is jusson figyelem – hiszen 
például a József Attila-lakótelep, ahol a 
kerületiek harmada él, kiszorult ebből 
a projektből. A kerület fejlődik tovább, 
nemrégiben adták át Európa legmoder-
nebb futbalstadionját, itt épül fel Buda-

pest egyik első magánkórháza és hama-
rosan ideköltözik a Magyar Tudományos 
Akadémia Bölcsészettudományi Kutató-
központja is. A polgármester méltatta a dí-
jazottakat, hétköznapi hősöknek nevezte 
őket, akik az átlagosnál sokkal többet tet-
tek szociális, egészségügyi, katasztrófavé-
delmi, vagy éppen kulturális területen.

A rendezvényen Cselovszki Zoltán, az 
Iparművészeti Múzeum igazgatója is 
üdvözölte a résztvevőket és megköszön-
te, hogy a kerület most is ezt a helyszínt 
jelölte ki ünnepe megtartására. Továbbá 
biztosította a jelenlévőket, hogy jövőre is 
szívesen látják vendégül az eseményt.

Részletek a 2. oldalon.
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Hétköznapi hősöket ismertek el
A Kerület Napján, december 4-én többféle kitüntetéssel ismerték el Ferencváros „hétköznapi hőseinek” munkáját. A Pol-
gármesteri elismerő okleveleket, a díszpolgári címet, illetve a  Pro Urbe díjakat Bácskai János és Tarlós István adta át. 

A Polgármesteri elismerő okleveleket öten vehették át: 
Friedmanszky Zoltán, a Fradi korábbi legendás jobbszélsője; dr. 
Horváth László Ferenc, a Gyáli úti Puskás Tivadar Távközlési 
Technikum igazgatója; Nándori László mestercukrász, akinek 
üzlete a Ráday utcában működik évtizedek óta, és 2013-ban és 
2014-ben is övé lett a Magyarország cukormentes tortája cím; 
Oláh Olívia, a 9.tv főszerkesztője, műsorvezetője, kerületi ren-
dezvények házigazdája; valamint T. Zuggó Tünde önkormányza-
ti tanácsadó, „A teljesség felé” idősügyi program koordinátora.

A díszpolgári címet Gegesy Ferenc kapta, aki húsz évig volt 
a kerület polgármestere, így elévülhetetlen érdemei vannak Fe-
rencváros lakóingatlanainak modernizálásában. Gegesy külföl-
dön tartózkodott, így nem tudta átvenni a díjat.

Az évek során maradandót alkottak azok, akik Pro Urbe díj-
ban részesültek. Sebők Endre, a FESZOFE igazgatója a kerület 
környezetvédelméért és a Ferencvárosi Szociális Foglalkozta-
tó élén végzett tevékenységéért kapott kitüntetést (összeállítá-
sunk vele ezen az oldalon olvasható). A TRX Consulting Kft. 
– a díjat a kft. ügyvezetője, Terjék István vette át – pedig a 
városrehabilitációban játszott szerepéért részesült elismerésben. 
Ez a cég építette a Márton utcai ökoházat, jelenleg pedig a Vio-
la utcában építenek egy hasonlóan környezettudatos lakóházat. 
A cégvezető elmondta, a kerületben máshol is terveznek ilyen, 
illetve hagyományos  technológiájú lakóépület-beruházásokat.

M.K.

élen a környezetvédelemben

Kitüntették sebők endrét
Rövid időn belül két rangos kitüntetésben is részesült 
Sebők Endre, a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató Kft. 
(FESZOFE) ügyvezetője. A Kerület Napján, december 4-én 
a Pro Urbe díjat kapta meg Bácskai János polgármestertől, 
amellyel a városrészért tett szolgálatait honorálták, decem-
ber 8-án pedig Pintér Sándor belügyminiszter Miniszteri 
elismerő oklevelét a FESZOFE nevében vehette át.

Sebők Endre ezer szállal kötődik a kerület-
hez, itt született, ide járt általános és közép-
iskolába, sőt, első munkahelye is a Ráday 
utcában volt. Az önkormányzati életbe, a 
Környezetvédelmi Bizottság munkájába 
1996-ban kapcsolódott be, ennek révén 
számtalan ilyen témájú akció, megmozdu-
lás, rendezvény résztvevőjeként, szervező-
jeként dolgozott – és dolgozik a mai napig. 
Négy éven át volt önkormányzati képvise-
lő és négy évig az önkormányzat környe-
zetvédelmi referensi teendőit is ellátta.

Oroszlánrésze volt a szelektív hulladék-
gyűjtés házankénti beindításában, mintegy 
négy évvel megelőzve a fővárosi rendele-
tet, valamint a Zöld udvar pályázat meg-
hirdetésében is. Ennek részeként a gangos 
házak aszfaltozott, többnyire előnytelen 
állapotban lévő udvarainak kizöldítésére 

lehet pályázni – akár 
a burkolat felszedése 
révén kert kialakítá-
sára, akár virágtartók 
kihelyezésére.

Fontos eredmény 
az is, hogy az iskolákban kerületi szinten 
összehangolt környezetvédelmi progra-
mok indulhattak, és hogy az 1996-ban, ke-
rületi fenntartással, a fővárosban elsőként 
kihelyezett, mára emblematikussá vált a 
Ferenc körút és Üllői út találkozásánál 
lévő légszennyezettség-mérőt néhány éve 
felújították. A FESZOFE a közfoglalkoz-
tatási programokban nyújtott kiemelkedő 
szakmai tevékenységéért kapta a belügy-
miniszteri elismerést – ezek közül a leg-
ismertebb az Utcáról a munka világába 
program, amelynek keretében 2011 óta két 

ütemben több mint 400 hajléktalan köz-
foglalkoztatott fordult meg a cégnél. 2012 
óta a foglalkoztatott hajléktalanok száma 
pedig 1000 felett van, de jelentős számban 
alkalmaznak megváltozott munkaképessé-
gű dolgozókat is.

A minisztérium részéről felmerült az 
ötlet, hogy a ferencvárosi, sikeres hajlék-
talan-közfoglalkoztatást kiterjesszék az 
ország más városaira, és ennek megvaló-
sításában a közfoglalkoztatásért felelős 
helyettes államtitkár Sebők Endre szakértő 
közreműködését kérte.    (MK)
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egyéves a Közös Képviselők Klubja
Születésnapi tortával és aktuális témákkal várták a decemberi Közös Képviselők Klubja (KKK) résztvevőit. A legfonto-
sabb téma a társasházak törvényes működésének felügyelete volt.

Bácskai János polgármester nyitotta meg a rendezvényt, szavaival 
a hallgatóságot az aktív részvételre, az előadókat pedig lényegre 
törő, rövid előadásokra ösztönözte.

Elsőként Kasza Mónika, az önkormányzat Hatósági Irodájának 
vezetője mutatta be a társasházak feletti törvényesség felügyele-
tét. Ez a jogkör 2014. február 1-jén került a települési jegyzőkhöz, 
miután rövid ideig az ügyészséghez tartozott. Az irodavezető be-
mutatta a törvényességi felügyelet eszközeit, hatályát, folyama-
tát és részletezte a tapasztalatokat. Kiemelte, hogy bár hivatalból 
látja el a jegyző a felügyeletet, a tulajdonosok gyakran fordulnak 
hozzájuk közvetlenül is különféle panaszokkal – ezek sokszor ki-
sebb, hétköznapi bosszúságok, ám néha komoly jogsértésekre is 
fény derül. Fontos megjegyezni, hogy a jegyző csak törvényességi 
felügyeletet lát el, gazdasági vagy célszerűségi szempontokat nem 
feladata vizsgálni. Kiemelte továbbá, hogy a társasház legfőbb 
szerve a közgyűlés, és a jogsértések esetén is a társasházat teszik 
felelőssé, nem a közös képviselőt – fontos lenne tehát, hogy minél 
több tulajdonostárs érezze kötelességének a közgyűléseken való 
részvételt.

Az irodavezető több jellemző hibára is felhívta a figyelmet, mind 
az Alapító Okiratokban, mind más dokumentumokban. Állítása 
szerint a lakók nagy része nem ismeri a társasház SZMSZ-ét 
(Szervezeti és Működési Szabályzat), amely egyébként is sokszor 
terjengősen, dagályos fogalmazással, körülményesen hivatkozik 
hatályon kívül helyezett jogszabályokra. A kamerarendszer tele-
pítésekor például szabályozni kell az adatkezelés mikéntjét, e nél-
kül a rendszer működtetése jogellenes. A közgyűlési meghívóknál 
gyakori probléma, hogy nem 8 nappal az esemény előtt kézbesí-
tik, a jegyzőkönyvekből pedig nem látszik a résztvevők száma, 

tulajdoni hányada, a határozatok vagy a határidők – fontos, hogy 
„Egyebek” témakör alatt nem lehet határozatot hozni semmiről. 
A társasház döntéseiért három testület viseli a felelősséget: a köz-
gyűlés, a számvizsgáló bizottság és a közös képviselő.

Előadása után aktuális témákról volt szó, a gázkészülékek felül-
vizsgálatáról, a hálózatok, vezetékek tulajdonjogáról, a tulajdo-
nosok jogairól és kötelességeiről, valamint a felülvizsgálat elmu-
lasztásának veszélyeiről, következményeiről. A gázkészülékeket 
és a gázvezetékeket öt–tíz évente felül kell vizsgáltatni regisztrált 
gázszerelő szakemberrel.

Petrói Zsolt a téli időjárásra való felkészülésről beszélt a biz-
tosítók tükrében. Tanácsos elvégezni az alapvető munkákat, a 
hófogók, esőcsatornák karbantartását, a kerti csap téliesítését, a 
síkosságmentesítés eszközeinek beszerzését, szükség esetén a fi-
gyelmeztető táblák kihelyezését, esetleg a pinceablakok javítását.

KözHasznú

Meghívó közmeghallgatásra
Tisztelt Helyi Lakosok és Szervezetek!
Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferenc-
város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 18-án 
a Képviselő-testület ülését követően, de leghamarabb 16.00 órai kez-
dettel közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Helyszín: Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, IX., Bakáts tér 14. II. 
emeleti ülésterem

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény értelmében a közmeghallgatáson a helyi lakosság és a hely-
ben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdé-
seket és javaslatokat tehetnek.
Kérem, hogy kérdéseiket, javaslataikat 2014. december 15-éig adják 
le a kozérdeku@ferencvaros.hu e-mail címen, vagy a Bakáts tér 14. 
szám alatti Ügyfélszolgálati csoportnál a „Közmeghallgatás” posta-
ládába történő elhelyezéssel annak érdekében, hogy a közmeghallga-
táson ezekre érdemben válaszolhassunk.
Tájékoztatom, hogy amennyiben a javaslat vagy a kérdés össze-
tettsége miatt a közmeghallgatáson nincs lehetőség a válaszadásra, 
akkor arra legkésőbb 15 napon belül, írásban fogunk válaszolni. 
Minden érdeklődő véleményére, javaslatára, illetve megjelenésére 
számítunk!

Budapest, 2014. december 9.
Dr. Bácskai János polgármester

felhívások

Igazgatási szünet

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Budapest Fővá-
ros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete döntése értelmében 2014. december 22. napjától 
december 31. napjáig igazgatási szünet lesz. A Polgármes-
teri Hivatal az igazgatási szünet idején zárva tart, kivétel a 
Közszolgáltatási Iroda, a Humánszolgáltatási Iroda, Adóiro-
da, Főépítészi Csoport, valamint a Postai Kirendeltségek.

A hivatal ügyfélfogadási rendje az igazgatási szünet ideje 
alatt, ügyeleti rendszerben történik, megtekinthető a www.
ferencvaros.hu oldalon.

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az igazgatási 
szünet időtartama alatt a Bakáts tér 14. szám alatti Ügy-
félszolgálati Irodán a Polgármesteri Hivatal által ellátott 
ügyekkel kapcsolatos kérelmek átvételét a honlapon fellel-
hető ügyeleti időpontokban biztosítjuk.

Tekintettel arra, hogy az ügyfélfogadás ezen szervezeti 
egységeknél csökkentett létszámmal történik, az esetleges 
várakozásért Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét és megér-
tését kérem.

Köszönettel: dr. Szabó József Zoltán aljegyző

www. ferencvaros.hu
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piros ruhás futók
A IX. kerületi Corvinus egyetem történe-
te során összesen nem látott még annyi 
Mikulást, mint december 6-án, amikor az 

egyetem mellett volt a rajtja és a célja egy 
budapesti futóversenynek. A 2500 Mikulás-
ruhás futó a 2,7 km-es távot teljesítette, őket 
sokan követték figyelemmel, sőt, a turisták 
is éljeneztek és szurkoltak nekik. A leggyor-
sabb Mikulás 9 perc alatt futotta le a távot.

Cimbora Mikulás
Karácsonyi vásárt és Mikulás-napi rendez-
vényt is tartottak december 6-án az FMK-
ban. Gyermekrajzokért cserébe a télapó ki-
osztotta puttonyából az ajándékokat, majd 
Pelyhes Gábor „Pelyhecske” tartott zenés 
műsort a csemetéknek. A sakkteremben 
különböző ismeretterjesztő játékokat is 
kipróbálhattak a lurkók, de a kreatívabbak 
karácsonyfadíszt készítettek, rajzoltak, fes-
tettek a kézműveskedő asztaloknál.

Kézműveskedés  
a Helytörténeti 
Gyűjteményben

Vécépapír-gurigából készült Mikulás 
külsejű tolltartók és gumiból szőtt karkö-
tők készültek a Ferencvárosi Helytörté-
neti Gyűjteményben december 6-án. Aki 
végzett remekművével, később rajzolha-
tott és kifestőzhetett is a helyszínen.

ajándékgyűjtés a Máv-aszódi lakótelepen
A Mikulás a MÁV-Aszódi lakótelep gyermekeihez is 
ellátogatott december 5-én. A Puskás Tivadar Távköz-
lési Technikumba a Weöres Sándor Általános Iskola 
fellépését követően érkezett meg, ahol dallal várták 
őt a környékbeli gyerekek. A József Attila Lakótelep 
Városrészi Önkormányzatának (RÖNK) Mikulása az 
édességeken kívül könyvet és játékokat is hozott, de 
az egészséget is szem előtt tartotta, hiszen gyümölcs-
csel is megajándékozta a vendégeket. A szervezők ne-
vében Sajó Ákos, Fidesz–KDNP-s képviselő számolt 
be a rendezvényt kísérő hagyományos jótékonysági 
felhívásuk eredményéről. Eszerint a meghívottak is 
ajándékkal érkeztek: a lakótelepi szülők összegyűjtöt-
ték és elhozták a náluk feleslegessé vált játékokat, ru-
haneműket, hogy másoknak is örömet okozzanak vele.

ünnepség a testvérvárosi gyerekeknek
Idén már harmadszor várták egyik 
testvérvárosunk legkisebbjeit a 
Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári 
Egyesületének Mikulás-ünnepségé-
re – két éve Magyarkanizsa, tavaly 
Királyhelmec, idén pedig Sepsiszent-
györgy volt a vendég. A Concerto 
Budapest Páva utcai zenetermében 
csillogó szemmel ültek a gyermekek, 
és figyelték a Gryllus együttes inter-
aktív, beszélgetős, sok hangszeres, 
ismeretterjesztő koncertjét, ahol min-
denki számára csendültek fel isme-
rős dallamok. A vendégek könyvet is 
kaptak a Mikulástól, amelyet egy kis 
műsor részeként vettek át.

  
RÖvIDeN

Úszóbemutató a Lobogóban

Mikulás-napi ingyenes bemutatót 
tartottak a Lobogó Tanuszodában. 
Ferencváros Önkormányzatának tá-
mogatásával várták egész délelőtt az ér-
deklődőket a babaúszáson, a vízihokin 
és az aquafitneszen. Az első három fél 
óra a babáké volt, éves korosztályok-
ra lebontva, ők – és szüleik – a Stoller 
Babaúszó Akadémia vezetésével vet-
tek részt a programon. 10 órától az ér-
deklődő gyerekek vízihoki-bemutatón 
vehettek részt, amelyen Andics Árpád 
(vizihoki.hu), a sportág magyarországi 
népszerűsítője foglalkoztatta a gyereke-
ket. Őket követte a már egy társasággá 
összeforrt aquafitneszcsoport, ahová 
szintén várták az új jelentkezőket.

Jótékony korcsolyázás

A Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági 
Önkormányzat (FEGYIÖK) december 
3-án délután Jótékonysági Mikulás-kor-
csolyázást szervezett a Weöres Sándor 
Általános Iskola és Gimnázium jégcsar-
nokában, a Toronyház utcában. A diá-
koknak ahhoz, hogy korcsolyázhassa-
nak, ajándékot kellett vinniük. Rengeteg 
ajándék gyűlt össze, amelyeket másnap 
a FESZGYI Gyermekek Átmeneti Ott-
hona és a Fehér Holló Bölcsőde gyerme-
keinek adták át.
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Gyúlnak a gyertyák a kerületben
December 7-én a második, lapzártánk után, 14-én pedig már a 
harmadik gyertyát gyújtották meg Ferencváros két kültéri ad-
venti koszorúján.

Hétről hétre vasárnap délután kis műsorral 
egybekötve gyújtják meg az adventi ko-
szorú gyertyáit a Bakáts téren és a József 
Attila-lakótelepen. Első alkalommal, no-
vember 30-án a József Attila-lakótelepen 
Bácskai János és Kerényi Lajos atya várta 
az ünneplőket. A sokaság a Méhecske és az 
Ugrifüles Óvoda gyermekeinek karácsonyi 
műsorában gyönyörködhetett. A Bakáts 
téren 17 órakor az Ádám Jenő Zeneiskola 
növendékei énekeltek karácsonyi dalokat, 
ott Szabon Gábor plébános atya mondta el 
gondolatait az első gyertya meggyújtásakor.
7-én délután a Dési Huber és a Pöttyös utca 

sarkán a Weöres Sándor Ál-
talános Iskola első, második 
és harmadik osztályos diák-
jaiból verbuválódott Géza 
malac kórus adott kis kon-
certet klasszikus és kevés-
bé ismert karácsonyi és téli 
dalokból. Ezt követően a 
lakótelepi részönkormány-
zat vezetője, Sajó Ákos 
hangsúlyozta az összefogás 

és a közös felelősség fontosságát. 
Koczor Tamás evangélikus lelkész 
azt a kérdést járta körül, hogy mit 
várunk adventkor? A megváltó már 
megérkezett, mire várhatunk még – 
arra, hogy mi megérkezzünk, hogy 
újra találkozzunk vele, adta meg a 
választ.

Egy órával később a Bakáts téren 
csendült fel az énekszó, itt a Kicsi 
Bocs Óvoda gyermekeinek műso-
rát hallgathatta a szintén nagy szá-
mú közönség. A mozgással, sétá-
val gazdagított műsort a gyerekek 

különleges fejdíszei egészítették ki. Kiss 
Ágnes Sík Sándor Karácsonyi álom című 
versét szavalta el. Kállay Gáborné alpol-
gármester az adventi koszorú történetéről 
beszélt, amelynek gyökerei az 1840-es évek 
Hamburgjába vezetnek – innen, egy evan-
gélikus gyermekotthonból indult el hódító 
útjára a koszorúkészítési szokás. Pál László, 
a Kálvin téri református lelkész az „elővéte-
lezett öröm” időszakának nevezte adventet, 
majd közös énekléssel zárult az esemény.

régmúlt korok hangulatában
Gasztronómiai és művészeti élményekben gazdag adventi 
összejövetelt szervezett a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári 
Egyesülete december 8-a estére. Nem maradt szabad szék 
a házasságkötő teremben, olyan sokan voltak kíváncsiak 
Sebestyén Márta és Andrejszki Judit koncertjére. 

A vendégeket Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
püspöke köszöntötte adventi gondolatokkal. – Ha igazán készülni 
akarunk az ünnepi időszakban, őszintén éljük meg a keresztény ér-
tékeket, köztük a becsületességet, a szolidaritást – mondta a püspök. 

Az ünnepi hangulatot aranyló kadarka is fokozta Dúzsi Tamás 
pincéjéből, melyhez a szódát Deák László üzeme biztosította. A 
borkóstoló alatt a borász számos érdekességet mesélt a szőlőter-

mesztés és a szüret rejtelmeiről, közben finoman illatoztak az úr-
hölgyek által készített házi sütemények. 

Az ízekben való teljes elmerülés előtt azonban még egy külön-
leges élménnyel gazdagodhattak a jelenlévők. Andrejszki Judit és 
Sebestyén Márta – a régi, illetve népzene nagykövetei – játékuk-
kal és énekükkel a legszebb karácsonyok hangulatát idézték meg.  

adventi koncert az üllői úti
templomban
A FESZGYI Gyermekek 
Átmeneti Otthona javára 
várták a felajánlásokat a ka-
ritatív eseményen a József 
Attila-lakótelep sarkán álló 
Szent Kereszt-templomban. 
A jótékonysági koncertet a 
Szená-Torok, az országgyű-
lési képviselőkből verbuvá-
lódott kórus adta – amelynek 
Bácskai János polgármester, 
korábbi országgyűlési kép-
viselő is a tenor szólamát 
erősíti. A templomban vendégül látták a Burgenlandi Magyar Kul-
túregyesület Énekkörét is, amely szintén értékes műsorral készült.

varázskert 
karácsony
Karácsonyi ünnepséget 
tartottak december 11-én 
délután a Varázskert Böl-
csődében, az eseményen 
részt vett Zombory Mik-
lós alpolgármester is.
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továbbra sem emelkednek  
az étkeztetési díjak
Több, fontos rendeletet is módosított a Képviselő-testület a november 27-i rendes ülésen. Szavaztak többek között a 
2014. évi költségvetés kiigazításáról, a gyermekek menzadíjának változatlanul hagyásáról, a szociális alapon bérbe adott 
lakások, valamint az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérleti díjának csökkentésének meghosszabbításáról.

Módosította a Képviselő-testület az önkor-
mányzat 2014. évi költségvetését.  Az elő-
terjesztés tárgyalásakor Illyés Miklós, az 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
elnöke kiemelte a lakhatást segítő támoga-
tások 2 millió forintos növelését, amivel 6 
millió forintra emelkedik ez a támogatási for-
ma, illetve a lakás- és helyiségfelújítási sor 
előirányzatának 44,5 millió forinttal történő 
megemelését, amely lehetővé teszi az Ifjúsá-
gi Iroda helyiségének renoválását. Mészáros 
László, a Kulturális Egyházügyi és Nemzeti-

ségi Bizottság elnöke elmond-
ta, a módosítás 3 millió forintot 
biztosít az újonnan alakult bi-
zottság feladatainak ellátáshoz.

A személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermek-
jóléti ellátásokról szóló rende-
let módosítása lehetővé teszi, 
hogy a megemelkedett beszál-
lítói árak ellenére a ferencvá-

rosi bölcsődékben, óvodákban, általános és 
középiskolákban, a Ferencvárosi Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósá-
gánál, valamint a napközis táborokban az 
étkezésért fizetendő személyi térítési díjak 
nem változnak, azok megegyeznek az elmúlt 
években fizetett díjakkal. A különbözet meg-
térítését az önkormányzat magára vállalta.

A lakások kivételével egységesen 80 forinttal 
emelkedik négyzetméterenként jövőre az épít-
ményadó. Az emelésből több mint 150 milliós 
pluszbevételre számít az önkormányzat.

Ismét módosították a lakások és helyisé-
gek bérletére, elidegenítésére és megszer-
zésére vonatkozó önkormányzati rende-
letet. Egy, már érvényben lévő átmeneti 
rendelkezés 2015. december 31-éig történő 
meghosszabbításával lehetőség nyílik a ke-
rületben működő vállalkozások fizetési ne-
hézségeinek enyhítésére. A rendelkezéssel 
2014-ben 32 helyiség esetében összesen 
10,4 millió Ft összegű kedvezményt bizto-
sított Ferencváros Önkormányzata a helyi 
vállalkozások számára.

Szintén 2015. december 31-éig hosszab-
bították meg a szociális alapon bérbe adott 
félkomfortos, komfort nélküli és szükségla-
kások 20 százalékos bérleti díj csökkentését.

A bontandó épületek csoportjából a felújí-
tandó épületek közé sorolták át a Gát utca 
22., a Gát utca 24–26., a Márton utca 8/A 
és a Márton utca 8/B szám alatti épületeket.

(V. L.)

jobb velünk a világ!
Elismerő oklevelet vett át a fogyatékkal élők támogatásá-
ért végzett munkája kitüntetéseképpen Ferencváros Ön-
kormányzata. Az oklevelet a Nem Adom Fel Alapítvány 
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma adományozta a 
Fogyatékos Emberek Világnapján, december 3-án.

A Fogyatékos Emberek Világnapján több rendezvényt is szerve-
zett közösen a Nem Adom Fel Alapítvány, Újbuda Önkormányza-
ta és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A rendezvénysorozat, 
melynek a Nemzeti Színház adott otthont, egy nagyszabású gálá-
val zárult, ahol Ferencváros Önkormányzatának nevében Kállay 
Gáborné alpolgármester vette át a szervezők elismerő oklevelét.

A Jobb velünk a világ! gálaesten a Budapest Bár közösen lépett 
színpadra a sérült fiatalokból álló Nemadomfel Együttessel és a 
fogyatékkal élőket is felvonultató Never Give Up Gospel kórus-
sal. A Beugró társulata pedig ez alkalommal a fogyatékkal élők 
helyzetével kapcsolatos szituációkat dolgozott fel a színpadon.

Kitárt szív a tárt Kapuban
Egymásra nézve címmel karácsonyi kiállítást és vásárt 
tartottak december 10-én a Tárt Kapu Galériában. Kállay 
Gáborné alpolgármester köszöntőjét követően a tárlatot 
dr. Horváth Szabolcs, a Gyógyfoglalkoztatásért Alapít-
vány elnöke és Komáromi Erzsébet Katalin iparművész, 
művészetterapeuta nyitotta meg.

Másnap Ne hagyjon hidegen! Rejtőzködő értékek a közössége-
inkben címmel tartottak nyílt napot a Tárt Kapu Galériában, pon-
tosabban az Angyal István parkban. A galéria a rendezvénnyel 
kívánta bemutatni azokat a belső és külső értékeket, amelyekkel 
a társadalom peremén élő, sérülékeny csoportok bírnak, és fel kí-
vánták hívni a figyelmet a megbélyegzettség elleni harcra, az úgy-
nevezett antistigmára, valamint a társadalmi felelősségvállalás és 
befogadás fontosságára.
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és rajtunk ki segít?
E címmel hirdették meg a második szociálpolitikai kerekasztalt, amelyet Kállay Gáborné alpolgármester nyitott meg 
a Vendel Konferenciaközpontban. A szervező Ferencváros Önkormányzatának célja az volt, hogy ne csak a kötelező 
fenntartói szerepet lássa el, hanem tudjon többletet adni dolgozóinak.

Az alpolgármester kérte a szociálpolitikai területeken dolgozó 
szakembereket, hogy a találkozó legyen a megállás, a töltekezés 
és az ismerkedés napja, hiszen adni csak az tud, akinek van – 
ezért fontos a szakértők mentálhigiénés segítése, a konferencia 
alcíme is ez volt: segítői mentálhigiéné, veszélyek és esélyek. 
Kállay Gáborné szerint az egészségnek nemcsak testi, lelki, ha-
nem mentális és pszichés oldala is van. A rendezvényt a József 
Attila Terv I. ütemének részeként, Középső-Ferencváros civil 
szervezetei, pedagógusai, intézményvezetői, egészségügyi és 
szociális területen tevékenykedők számára szervezték.

Délelőtt Bagdy Emőke egyetemi tanár, klinikai szakpszicho-
lógus tartott Pszichofitnesz címmel előadást, amely során ki-

emelte, milyen fontos a személyiség szervizelése – és hogy ezt a 
legtöbb ember mennyire elhanyagolja. A sok pszichoszomatikus 
zavar jó részét a tehetetlenségi helyzetek által okozott magas 
vérnyomás váltja ki. Ez különösen jellemző a férfiakra – hiszen 
a férfiak kultúrájában a feszültség kommunikálásának kevésbé 
van hagyománya, mint a nők esetében. A professzor asszony 
ötlépéses programját így lehetne legrövidebben összefoglalni: 
kacagj, kocogj, lazíts, érints, segíts!

A nagyelőadást rövidebbek követték változatos témákban, 
majd az ebédszünet után további témákat feldolgozó, kiscsopor-
tos workshopok zajlottak.

a megelőzés a legfontosabb
A Ferencvárosi Művelődési Központban tartották az AIDS-ellenes küzdelem világ-
napja alkalmából szervezett előadássorozatot december 1-jén, mely a betegségre, a 
megelőzésére és a gyógyszeres kezelésére vonatkozó kérdéseket járta körül.

A kerület iskolásainak tartott rendezvényt 
Kállay Gáborné alpolgármester nyitotta 
meg. A 11. alkalommal szervezett preven-
ciós napon előadásokat hallgathattak meg 
a diákok, valamint vetélkedőn gyarapíthat-
ták tudásukat a Kék Pont Drogkonzultáci-
ós Központ és Drogambulancia Alapítvány 
vezetésével.

Szlávik János, az Egyesített Szent István 
és Szent László Kórház főorvosa „Kell-e 
félnünk az AIDS betegségtől?” – címmel 
tartott előadást a fiataloknak. Elmond-
ta, a betegséget gyógyítani nem lehet, de 
gyógyszerekkel lassítani lefolyását igen, 
így nagyon fontos, hogy mielőbb orvosi 
ellátást kapjon az érintett. A hangsúly ter-

mészetesen a megelőzésen van – különös 
kockázatot jelent a közös drogos fecsken-
dők használata, a gumióvszer mellőzése, 
a homoszexuális kapcsolat, valamint a túl 
gyakori partnerváltás, a prostitúció is.

„Droghelyzet van” címmel Zacher Gá-
bor, az Állami Egészségügyi Központ sür-
gősségi osztályának főorvosa tájékoztatta 
a jelenlevőket a kábítószerek veszélyeiről 
mint az AIDS terjedésének egyik meleg-
ágyáról. Az ismert toxikológus elmondta, 
hogy az úgynevezett dizájnerdrogok nehéz 
helyzet elé állítják az orvosokat, mert a fő-
leg Ázsiából származó szerek összetétele 
naponta változik, és rendkívül súlyos tüne-
teket okoznak. A megelőzés egyetlen mód-

ja az erős jellem, az akarat, melyet a leg-
váratlanabb helyzetben is képviselnie kell 
annak a fiatalnak, aki mer nemet mondani 
a kísértésre. Ha ez „divattá válik”, akkor 
nyert ügye van a társadalomnak, hiszen a 
fiatalok egymást is bele tudják vinni ezek-
be a szituációkba.

lakásfelújítási program
„Végre Önnek is van lehetősége felújítani lakását” címmel szociális programot hirdettek. A ferencvárosi roma koncep-
ció finanszírozásában újabb kétmillió forint áll rendelkezésre, hogy a szociálisan rászorulók önkormányzati segítséggel 
felújíthassák lakásaikat.

Az első ütemben hét lakás újult meg, a Kállay Gáborné alpolgár-
mester által elindított második ütemben további nyolc otthon kap-
hat új megjelenést. A korszerűsítés fontos eleme, hogy az a bérlők-
kel közösen történik, így a FESZGYI (Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága) Családmentori Irodájá-
nak szervezésében megvalósuló fejlesztés több puszta infrastruk-
turális beruházásnál. Ennek révén ugyanis a közös tevékenység és 
együttműködés közösséggé kovácsolhatja a lakókat és mentorokat. 
A munkák célja a rezsicsökkentés hatásainak további érvényesítése, 
így a feladatok fókuszában a nyílászárók korszerűsítése, karbantar-
tása – ajtók, ablakok cseréje, mázolása –, valamint burkolás, parket-
tázás áll. A programba került lakások állapotát tekintve elmondha-
tó, hogy komoly színvonal-növekedés történik a beruházás kapcsán 
– nem csupán számszakilag, de a lakók közérzete szempontjából is.
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visszatekintés

ismét feljebb léptek 
a pólósok
Alaposan kicserélődött nyáron a Ferencváros vízilabdacsapatának kerete. Ösz-
szességében erősebb lett a gárda, és mivel a riválisoknál is sok változás volt, az 
alapszakasz egyharmada után úgy tűnik, a Fradi ismét az OB I meghatározó 
gárdájává vált.

Még májusban visszatért az FTC-hez a 
klub korábbi kiváló pólósa, az edzőként is 
sikert sikerre halmozó Gerendás György, 
aki szakmai igazgatóként vállalt szerepet 
a nagyra törő terveket szövő zöld-fehérek-
nél. A tréner változatlanul Varga Zsolt, aki-
nek csapata az előző évihez képest előrelé-
pett, kilencedik lett az OB I-ben. Aztán a 
nyáron újra fel kellett építenie az együttest, 
sokan távoztak Népligetből, de és sokan is 
érkeztek. A mester a kemény munkában 
hisz, és úgy véli, mindig reális célokat kell 
megfogalmazni, így törhet egyre maga-
sabbra a Ferencváros.

A kiváló center, Regős Áron harmadszor 
lett Fradi-játékos, míg a fiatal, már a vá-
logatottban is bemutatkozott, Magyar Ku-
pa-győztes és bajnoki bronzérmes Jansik 

Szilárd, valamint a juniorválogatott csapat-
kapitánya, Csapó Miklós először. Vissza-
tért nevelőegyesületébe Nyéki Balázs, de 
játszott már a Népligetben Katonás Ger-
gely és Marnitz Gergő is.

Az első megmérettetés a Magyar Kupa 
volt. A csoportkörből továbbjutottak a 
zöld-fehérek, a negyeddöntőben azonban 
a Honvéd a két meccs összesítésében le-
győzte. A bajnokságban remekül teljesített 
a gárda, december közepéig kilenc mérkő-
zésből csupán egyet veszített el, közben 
pedig legyőzte a Szegedet és a Vasast. Igaz, 
a legjobbak – az OSC-től még októberben 
kikapott a Fradi – lapzártakor még hátra-
voltak, ám az eredményektől függetlenül 
az első ötben zárja majd a csapat az évad 
első felét.      M. S.

új csapat, új stadion, háromfrontos küzdelem
A nyáron nagy változások történtek a Ferencváros labdarúgócsapatának öltözőjében. Sok játékos, köztük meghatározó 
futballisták távoztak a zöld-fehérektől, helyettük új fiúk érkeztek. No és augusztusban birtokába vehette a csapat az új 
Üllői úti stadiont, amelyet a névadó szponzor után Groupama Arénának kereszteltek el.

Jovanovics, Besics, Leonardo, Jenner, 
Diallo – öt olyan labdarúgó, aki távozását 
kifejezetten sajnálták a szurkolók. Mások 
is váltottak, ki ilyen, ki olyan ok miatt állt 
tovább. Viszont jó néhány új játékos húzott 
Fradi-címeres mezt, ám nevük többnyire 
még a „vájt fülű” futballrajongóknak sem 
mondott sokat – na de így voltunk ezzel ak-
kor is, amikor a korábbi kedvencek igazol-
tak az FTC-be. Egyetlen érkező volt, akit 
jól ismertek a drukkerek, sőt, kifejezetten 
örültek visszatérésének: Gera Zoltán tíz év 
után lett ismét a Ferencváros játékosa.  

Apropó, drukkerek. A mérkőzéseken 
nagyszerű hangulatot teremtő, B középnek 
is nevezett tábor tagjainak túlnyomó több-
sége az új szurkolói kártyához és a belépte-
téshez használt vénaszkenner miatt össze-
tűzésbe került a klubvezetéssel, és az egész 
őszi szezonban bojkottálta a meccseket.

Kecskeméten három gólt szerezve győz-
tes rajtot vett a gárda, majd meglehetősen 
felemás teljesítményt nyújtott. Váratlan 
vereség Pápán, bravúros győzelem Győ-
rött, vesztett derbi Újpesten, gól nélküli 
döntetlen otthon a sereghajtó Haladás el-

len, a jól sikerült őszi hajrában pontszerzés 
a bajnokesélyes Videoton vendégeként – 
ez mind a Fradi volt.

Tizenhét mérkőzésen csak négy csapat 

kapott kevesebb gólt a Ferencvárosnál, ám 
többször is Dibusz Dénes parádés védései-
nek köszönhette a csapat a pontokat. Egy-
re jobb formába lendült Gera, és bizony 
nagyon látszott a mozgásán, a játékán az 
évtizednyi angliai légióskodás. A támadó-
sorban az idény végére igazolta szerződ-
tetésének jogosságát a német Benjamin 
Lauth, aki Böde Dániellel mind hatéko-
nyabban rohamozta az ellenfelek kapuját. 
Az FTC-ről szólva fontos megemlíteni, 
több fiatal futballista is pályára léphetett a 
bajnoki és a kupameccseken, ők lehetnek a 
jövő Fradijának kulcsemberei.

Az NB I-ben ugyan csak az ötödik he-
lyen telel Thomas Doll együttese, de 
mindössze egyetlen pontnyira van a do-
bogótól, amelynek a második foka sem 
elérhetetlen tavasszal. A legjobb nyolc 
közé jutott a gárda a Magyar Kupában és 
a Ligakupában is, így három fronton is 
küzdhet a sikerekért.

S hogy kikkel? A télen ismét várható 
némi mozgás az öltözőben, az együttes 
nagy része viszont megegyezik majd az 
őszivel.        M. S.
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újra szorítóban
Harminckét év után ismét van ökölvívó-szakosztálya az FTC-nek. A zöld-fe-
hérek legújabb csapatában neves sportolók és vezetők dolgoznak azért, hogy a 
klub bokszolói hasonló sikereket érjenek el, mint egykor elődeik.

A Ferencvárosi TC ökölvívó-szakosztálya 1910-ben alakult meg, és tizenegy évvel ké-
sőbb Pakurár Szilárd lett a Fradi első magyar bokszbajnoka. A hazai szövetség létrejöt-
tében nagy szerepet vállaltak a zöld-fehérek, majd az első csapatbajnokságon ezüstérmet 
szerzett az FTC. A klub első olimpiai bajnoki címét egy ökölvívó, Kocsis Antal nyerte 
1928-ban, Amszterdamban. Rajta kívül olyan klasszisok húztak kesztyűt a Fradiban, mint 
az Európa-bajnok Széles János és Szigeti Lajos. A II. világháború után az Eb-bronzérmes 
Erdei János öregbítette a Fradi hírnevét a szorítóban. Később egyre jobban visszaesett a 

szakosztály, amelyet aztán 1970-ben megszüntettek, és bár voltak kísérletek feltámasztá-
sára, tizenkét évvel később végleg eltűnt az egyesületből.   

November végén sajtótájékoztatón jelentette be az FTC, hogy újra megalakult az ököl-
vívó-szakosztály, és a decemberi országos bajnokságon három versenyzővel vesz részt 
a klub. Nyíri Zoltán operatív igazgató elmondta, hónapok óta tárgyaltak Szántó Imre, 
korábbi szövetségi kapitánnyal – akinek édesapja kiváló versenyző és tréner volt az egy-
kori zöld-fehér gárdánál –, és a mester elvállalta a szakmai vezetői feladatokat. Öcsi 
bácsi ferencvárosi kötődéséről beszélt, és arról, hogy Kispestről örömmel jöttek át remek 
bokszolók a Fradiba, köztük a tősgyökeres IX. kerületi Harcsa Zoltán. A szakmai stábban 
dolgozik a vb-ezüstérmes Bedák Pál is.

Néhány nappal később újabb nagyágyú érkezett a Ferencvárosba. A közismerten Fradi-
szurkoló, olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kovács István lett a szakosztály vezetője, 
aki triatlonistaként igazolt sportolója a klubnak. Egyelőre még Kispesten készülnek a 
zöld-fehér ökölvívók, de Kokó elmondta, hogy Bácskai János polgármester segítségével 
rövidesen új bázisa lehet kerületben a szakosztálynak.

M. S.

  
RÖvIDeN

a karácsonyfa is zöld-fehér
Ferencvárosi gyermekek, valamint Dibusz Dénes, Nagy Dominik 
és Csilus Ádám, a Fradi labdarúgói díszítették fel Ferencváros 
első zöld-fehér karácsonyfáját a Ferenc téren december 11-én. Az 
ünnepváró rendezvényen mintegy harminc gyermek vett részt, a 
Gyermekek Átmeneti Otthonának lakóiból, a Molnár Ferenc Álta-
lános Iskola diákjaiból, valamint Berecz Dénes, a FESZGYI Csa-
ládmentori csoportvezetője mentoráltjaiból álló csoport izgatottan 
várta a közös díszítést. Végül Dibusz Dénes és a legkisebb gyer-
mek felkapcsolta a zöld-fehér karácsonyfa fényeit.

bajnok 
a birkózócsapat
A Ferencváros nyerte meg a 2014-es 
birkózó csapatbajnokságot. A zöld-fe-
hérek az első fordulóban, Pesterzsé-
beten a Vasast 17-12-re, a házigazda 
ESMTK-t pedig 18-14-re győzték le. 
Sike András edző fiai a második kör-
ben, a Nemzeti Sportcsarnokban elő-
ször az erzsébetiek ellen léptek sző-
nyegre, és 17-15-re diadalmaskodtak. 
Sokat nem pihenhettek a Fradi birkó-
zói, mert következett a Vasas elleni 
csata. Hamar elhúztak a zöld-fehérek, 
és a 98 kg-os Tóth Rafael sikere után 
eldőlt, hogy három év szünet után is-
mét aranyérmes az FTC.



Ferencváros10 

Ünnepi kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfej-
tőink között értékes könyvajándékot 
sorsolunk ki.

1. Milyen eredetű a „karácsony” szó?
A) finnugor eredetű és ünnepet jelent 
B) szláv eredetű, lépőt, átlépőt jelent C) 
török eredetű, jelentése „áldott”
2. Miért éppen december 24-én ünnepeljük 
a karácsonyt?
A) egy perzsa isten kultuszára utal ez a dá-
tum B) ez a téli napforduló napja C) Ger-
gely pápa rendelte el a naptárreformmal
3. Mi az a Luca-szék?
A) a karácsonyi misén a ministránsok ül-
nek rajta B) régen erre állították a kará-
csonyfát C) olyan szék, amelyre állva fel 
lehet ismerni a boszorkányokat 

4. Mióta állítanak karácsonyfát Magyar-
országon? 
A) a 19. század második felétől B) a 16. 
századtól C) a 20. század elejétől
5. Mi a Luca-kalendárium?
A) az egyházi ünnepeket tartalmazó nap-
tárt nevezik így (a név Lukács evangélis-
ta nevéből származik) B) december 13. 
és december 24. között megfigyelték az 
időjárást, és ebből következtettek az új év 
időjárására C) az adventi naptár magyar 
megfelelője, melyet a karácsony előtti idő-
szakban használunk 
6. Az adventi koszorú ősét 1839-ben Jo-

hann H. Wichern német evangélikus lel-
kész készítette 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. Jézus nagy valószínűséggel ezen a na-
pon született.
A) december 25. B) március 29. C) nem 
tudjuk pontosan
9. Hány angyal közölte a pásztorokkal, 
hogy a megváltó megérkezett?
A) kettő B) több száz C) egy

ÉrtÉkek

Előző lapszámunk nyertese: Nagyné Józsa Ildikó. Gratulálunk! Kérjük, írja meg 
postacímét a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre! A helyes megfejtés: 1 – B; 2 – A; 3 – C; 
4 – C; 5 – A; 6 – A; 7 – C; 8 – B; 9 – A; 10 – C; 11 – A; 12 – C; 13 – C; +1 – C (Várkert bazár). 
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kölcsönkérjük emlékeit!
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár új prog-
ramjának célja, hogy összegyűjtsük azokat a 
fényképeket, amelyek megörökítik Budapest 
múltját. Szeretnénk közös felületen, min-
denki számára hozzáférhetővé tenni a város/
városrész/könyvtárak múltját bemutató, ed-
dig fiókokban rejtőző kincseket. Épületekről, 
szobrokról, szökőkutakról, utcarészletekről, 
közterületekről, parkokról, közlekedési esz-
közökről, építkezésekről, gyárépületekről, be-
azonosítható zöld területekről – és természe-
tesen minden könyvtárral kapcsolatos képet is 
várunk. A létrejött gyűjtemény révén minden 
érdeklődő megismerheti a főváros eddig nem 
ismert arcát, gazdagíthatja mikrotörténelmét; 
gyarapíthatjuk vele a kerületi helytörténeti 
gyűjtemények és a Budapest Gyűjtemény di-
gitális fényképarchívumát, a virtuális galéria 
alkalmazása pedig 21. századi böngészésre ad 
alkalmat a 20. századról.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár egyes tag-
könyvtáraiban szervezett formában is lehető-
séget teremt arra, hogy a kevésbe gyakorlott 
számítógép-használók is bekapcsolódhassanak 
a projektbe. Használóink megismerhetik az 
élményszerű alkotás folyamatát: a könyvtár 
eszközein, a könyvtárosok segítségével a pa-
pír alapú fotókat digitalizáljuk, majd e-mail-
ben el is küldjük azokat az adományozónak. A 
program során összegyűjtött képeket a FSZEK 
megőrzi, és az adakozó jóváhagyásával köz-
kinccsé teszi.

Ha sikerült kiválasztania kedvenc képeit, me-
lyeket megosztana másokkal is, kérjük, keres-
se fel az Önhöz legközelebb eső, a programban 
részt vevő tagkönyvtárat:
FSZEK 0902. sz. Könyvtár
(1093 Bp., Boráros tér 2.). Tel.: 217-84-38.

Magyar karácsonyi 
hagyományok
Az ókori Rómában december 17–25. 
között tartották a pogányok téli nap-
fordulós ünnepét, amikor a fény diada-
lát éltették a halál és a sötétség felett. 
Jézus születésének történetével vallási 
tartalommal töltötték meg a pogány 
ünnepet. 

A keresztény hit szerint Jézus a pró-
féták által megjövendölt Messiás, aki 
megváltja az emberiséget a bűntől. A 
Biblia leírása szerint Jézus egy istál-
lóban született. A napkeleti bölcsek 
(a „háromkirályok”) ajándékokkal in-
dultak útnak köszönteni a Messiást, és 
egy fényes csillag vezette el őket a kis 
Jézushoz. 

A 16. században a reformáció új 
tartalommal töltötte meg a 
karácsony ünnepét is. 
Az addigi templomi 
liturgia beköltözött a 
házakba. Magyaror-
szágon a reformátu-
sok szentestén isten-
tiszteleten vesznek 
részt, majd másnap 
úrvacsorát vesznek. 
A katolikusok szá-
mára Jézus születés-
napjának fénypontja 
a karácsonyi misén 
való részvétel (24-én 
éjfélkor vagy 25-én 
napközben). Decem-
ber 24-én a katolikus 

családok hagyományosan böjti vacso-
rát fogyasztanak el. Ez eredetileg alma, 
dió, méz és fokhagyma, majd vajas 
bableves hús nélkül, végül mákos guba 
volt, de újabban hal, illetve töltött ká-
poszta kerül ilyenkor az asztalokra.

A néphagyományban a karácsonyi 
asztal fontos szerepet játszott az ün-
nepkor. Az asztal díszítésének és az 
étkezésnek szigorú rendje volt. A feltá-
lalt fogásoknak mágikus erőt tulajdoní-
tottak. Régebben a karácsonyi abroszt 
tavasszal vetőabrosznak használták, és 
abból vetették az első gabonamagvakat, 
hogy bő termés legyen. A megterített 
asztalra gabonamagvakat helyeztek, 

és abból adtak a baromfiknak, 
hogy jól tojjanak, az asztal 

alá pedig szalmát tettek 
annak emlékére, hogy 
Jézus jászolban szü-
letett. Később ezt a 
szalmát a jószág alá 
tették, hogy egészsé-
ges legyen, de volt, 
ahol a gyümölcsfák-
ra is kötöztek belőle, 
jó termést remélve. 
A szigorú rituálék-
hoz tartozott, hogy 
a gazdaasszony nem 
állhatott fel vacsora 
közben az asztaltól, 
hogy jól tojó tyúkjai 
legyenek.

Domenico 
Beccafumi: 
Jézus 
születése
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A teljesség felé idősügyi programiroda: idosugy@ferencvaros.hu, 215-1077/392

Idősügyi programajánló
A Magyar Rádió Memoriter Klubjának 
jótékonysági karácsonyi műsora

December 15. 15.00
FMK (Haller u. 27.) 

Szenior Akadémia
December 15. 17.00
Varga Erika: Memóriatréning – Az idős-
kori memória szinten tartásának játékos 
és tudományos módszerei 
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)

Szó és Ember irodalmi sorozat
December 16. 16.00
Beszélgetés Örkény Macskajáték című 
tragikomédiájáról 
Meghívott vendég: Pásztor Erzsi Kossuth- 
és Jászai Mari-díjas érdemes művész
Boráros téri könyvtár (Boráros tér 2.)

Gyógytorna
December 17. 11.00
Dési Művelődési Ház (Toronyház u. 17.)

Számítógép-kezelői tanfolyam
December 17. 15.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)
December 17. 15.30
Weöres Sándor Általános Iskola
és Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Nyugdíjasok Karácsonya
December 17. 16.00
Zenés-táncos karácsonyi műsor a Turay 
Színház előadásában
FMK (Haller u. 27.

Természetjárás – Fagyöngytúra
December 18. 10.00
Kirándulás Nagykovácsiban és Solymáron
Találkozás: 61-es villamos, Hűvösvölgyi 
megállónál

Számítógép- és mobiltelefon-haszná-
lati tanácsadás

December 18. 14.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)
December 18. 15.30
Weöres Sándor Általános Iskola
és Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Színházi előadás
December 18. 15.00
Fehér Karácsony – A Turay Ida Színház 
előadása (főszereplő: Bencze Ilona)
FMK (Haller u. 27.)

Vízitorna
December 19. 16.00
Molnár uszoda (Mester u. 19.)
Weöres uszoda (Lobogó u. 1.)

Festőklub
December 23. 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja
(Friss u. 5.)

2015.
Gyógytorna

Január 7.; 14. 11.00
Dési Művelődési Központ

Január 14. 11.00
FMK (Haller u. 27.)

Számítógép-kezelői tanfolyam
Január 7., 14. 15.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)
Január 7., 14. 15.30
Weöres Sándor Általános Iskola
és Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Nordic-walking
Január 8. 10.00
Találkozás: Lenhossék u. 24–28.
az önkormányzat épületének előterében

Számítógép- és mobiltelefon-haszná-
lati tanácsadás

Január 8., 15. 14.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)
Január 8., 15. 15.30
Weöres Sándor Általános Iskola
és Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Vízitorna
Január 9., 16. 16.00
Molnár uszoda (Mester u. 19.)
Weöres uszoda (Lobogó u. 1.)

Macska- és állatbarátok klubja
Január 14. 16.00
FMK (Haller u. 27.)

FELHÍVÁS
Szenior mentor program
A Civil Vállalkozások Közhasznú Szervezet 55 év feletti felnőtteket keres, 
hogy – mint mentorok és oktatók – az olvasás elsajátításában segítsenek a 
helyi általános iskolás diákoknak.

A kezdeményezés célja, hogy a tanulási nehézségekkel küszködő alsó ta-
gozatos tanulók felzárkóztatását idősebb önkéntes résztvevőkkel segítsék.
További információ:
www.civilvallalkozasok.hu

Világjáró idős úr
95. születésnapján köszöntötték Szendrődy Györgyöt 
Bakáts téri lakásán december 11-én. Az 1919-ben szü-
letett úr katonaként a saját szemével látta, amikor a 
Margit hidat felrobbantották. 1945-ben elhagyta az 
országot, Ausztriában, Németországban, Jugoszláviá-
ban és Brazíliában is 
élt, végül 82 évesen 
Amerikában ment 
nyugdíjba. 3 éve jött 
haza Magyarország-
ra, magyar–brazil–
amerikai állampol-
gár. Feleségével 3 
éve kötöttek házassá-
got a Bakáts téri há-
zasságkötő teremben.

Hobbija a számítás-
technika és a fényké-
pezés.

koncert 
szépkorúaknak
Adventi koncertet tartot-
tak a teljesség felé idős-
ügyi program részeként a 
Dési Huber Művelődési 
Házban.
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Megalakult a diákönkormányzat
19 iskola vett részt a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) képviselő-választásán. Intézmé-
nyenként két-két képviselőt választottak a tanulók, így a FEGYIÖK 47 taggal dolgozik tovább. 

A FEGYIÖK új polgármestere Urbán Szabó Sándor (Telepy Ká-
roly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium), alpogármesterei 
pedig Bregyán Sára (Közgazdasági Politechnikum Alternatív 
Gimnázium és Szakközépiskola) és Horváth Laura (Gundel Ká-
roly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskola) lett. 

November 28-án – az ünnepélyes eskütételek után – a diákok so-
raiból választott polgármester és az alpolgármesterek, valamint az 
egyéni képviselők átvették megbízólevelüket Kállay Gáborné és 
Zombory Miklós alpolgármestertől. 

Az Ádám Jenő Zeneiskolában tartott alakuló ülésen Zombory 
Miklós köszöntötte az új diákképviselőket. 
Az alpolgármester hangsúlyozta, pontosan 
tudja, milyen felelősségteljes munka áll a 
tanulók előtt, hiszen őt magát immár ötöd-
ször választották meg egyéni képviselőnek 
és másodszor bízták meg alpolgármesteri 
feladattal. 

Urbán Szabó Sándor beszédében megkö-
szönte a leköszönő diákpolgármesternek, 
Németh Imre Dávidnak a kiváló munkáját. 
Ezt követően röviden felvázolta az elkö-
vetkezendő két év programját, melynek 
alapjául az önkormányzattal való aktív és 
konstruktív együttműködést szánja, vala-
mint a kapcsolatok erősítésén fog dolgozni 
a kerületi egyházakkal, civil szervezetek-
kel, egyesületekkel és hatóságokkal. A di-
ákönkormányzatnak a kitűzött célok meg-
valósításában Rapi István, Ferencváros 
ifjúsági referense nyújt majd segítséget.

(KM)

rendhagyó zeneóra  
a kőrösiben
Hajós Andrást és a Modern Art 
Orchestrát látta vendégül a Kőrösi 
Csoma Sándor Kéttannyelvű Álta-
lános Iskola.

– Az országos Bolyai természettudo-
mányos csapatverseny különdíját kap-
ta meg a Kőrösi, a tanári különdíjat is 
pedagógusuk, Orbán Gabriella hozta 
el – avatta be lapunkat Vicziánné Salla 
Ildikó igazgató. Emellett – mivel három 
egymást követő évben kiválóan szere-
pelt az intézmény – a Zrínyi-matemati-
kaverseny vándorkupáját is megkapták 
„örökbe”.

A novemberi zenés rendezvény azon-
ban a Cseh Tamás-program révén jöhe-
tett létre, mivel az iskola gyerekkórusa 
részt vett a programban, ahol a kétszáz 
induló közül egyetlen gyerekproduk-
cióként beválogatták őket a negyvenes 
szűkített mezőnybe, és lehetőséget kap-
tak lemezfelvételre is. Az interaktív ze-
neórán Hajós András szórakoztató tör-
téneteit, majd a Modern Art Orchestra 
játékát hallhatták a fiatalok. A program 
kiemelt célja a modern minőségi zene 
megszerettetése a diákokkal.

Lélektani krimi polgári értékekkel
Erősebb a halálnál címmel jelent meg Mikó Eszter legújabb könyve. Ezúttal 
lélektani krimi született az író tollából, melynek főhősei egy ikerpár és egy gyö-
nyörű lány. A kalandokkal átszőtt történet a Szigetköz keleti csücskéből indul, 
de eljut egészen az amerikai Yale Egyetemig, sőt, New Yorkig is.

A november 28-i bemutatót a ferencvárosi 
házasságkötő teremben tartották, az est há-
ziasszonya Kállay Gáborné alpolgármes-
ter volt. Az alpolgármester szép köszön-
tőjéből kiderült, Mikó Eszter ötven éve él 
Ferencvárosban, ahová 1956 eseményei 
után, édesapja internálását követően került. 
1968-ban kezdett el dolgozni a Magyar Rá-
diónál, munkáját 
három Nívódíjjal 
is jutalmazták.

Mikó Eszter a 
magyar és polgári 
értékrend elköte-
lezettje, Bácskai 
János polgár-
mester kérdéseire 
válaszolva elme-
sélte azt is, már 
a ‘60-as években 
írt verseket, de 
ezeket „túlságo-
san polgárinak” 
találták, ezért el-

hallgatott. Férje, Tóbiás Áron író, újságíró 
mindig is biztatta, ő regényeinek első olva-
sója és kritikusa.

Az Erősebb a halálnál a győri Hazánk 
Kiadó gondozásában jelent meg, a borító – 
akárcsak a szerző eddig megjelent regényei 
esetében – Székely Kornél A. D. munkája.

(VB)



Ferencváros 13kuLtúra

 PROGRAMAjÁnLó

December 20. 18.30
Strófa Trió
Vers-zene klub, terítéken
a magyar irodalom
Belépő: 600 Ft
FMK (Haller utca 27.)

December 21. 15.00
John Steinbeck: Egerek  
és emberek
A Turay Ida Színház előadása

Jegyár: 2800 Ft, 2600 Ft
FMK (Haller utca 27.)

December 21. 16.00
Ünnepélyes gyertyagyújtás
A ferencvárosi roma fiatalok ka-
rácsonyi műsora, közreműködik a 
Láshe Sháve együttes
Mária Valéria tér

December 21. 17.00
Ünnepélyes gyertagyújtás

A ferencvárosi roma fiatalok ka-
rácsonyi műsora, közreműködik  
a Láshe Sháve együttes  
és Kiss Ágnes
Bakáts tér

Január 5. és 23. között
Nextfeszt – Az Y generáció
Fiatal alkotók produkciói
Trafó (Liliom utca 41.)

a költőgéniuszra emlékeztek
József Attila halálának 77. évfordulóján gyújtottak 
gyertyát az emlékezők a Mária Valéria téren. A december 
3-án megrendezett ünnepélyen az FMK irodalmi 
programsorozatát zárták le, amelyet a József Attila Terv 
részeként indítottak nyár elején. Kreatív irodalomóra, az 
országos irodalmi pályázat díjazottainak bemutatkozása 
és író-olvasó találkozó is várta a közönséget ez alkalomból.

A Mária Valéria téri emléktáblától a gyertyagyújtást követően a 
közönség átsétált a Börzsöny utcai Szabó Ervin Könyvtár előtti 
„Padlás” domborműhöz, ahol szintén gyertyát helyeztek el. A 
megemlékezés az FMK előkertjében folytatódott, a lángok fel-
lobbanását József Attila-versek kísérték, melyeket Kiss Ágnes 
szavalt el.

A hangulatot emelte az FMK nyílt alkotói pályázatának ünnepé-
lyes díjátadása is. 

„A távolságot, mint üveggolyót megkapod” című irodalmi pá-
lyázatra 200 pályamű érkezett az ország minden szegletéből. A 
Hommage à József Attila alkotói pályázat keretében a zsűri a 10 
legjobb pályamunkát díjazta.

Az FMK kódfejtő irodalmi játékot is szervezett: húsz, József 
Attila életéhez, költészetéhez kötődő archív fotót, érdekes infor-
mációt, versidézetet és egy-egy szót rejtettek QR-kódok mögé. 
A megfejtésekkel József Attila életét és költészetét lehetett még 
inkább megismerni. Az eseményt az Irodalmi Szalon zárta a Jó-
zsef Attila Kör alkotóival, Pion István és Horváth Kristóf költők 
a kortárs beszéd hexametereit csűrték-csavarták, rímelték össze a 
klasszikus magyar irodalom értékeivel, nyelvezetével.

Hommage á József Attila pályázat díjazottjai: 
1. Albert Lőrinc: Meg nem írt vers (vers)
2. Kanalas Dominika Judit: Üres (vers)
3. Buzsik Alexandra: „Hogy tévelygek, nincs kizárva.” (vers)
Különdíjban részesültek: Bálint Endre, Bihari Viktória, Csirmaz 
Laura Adrienn, Dér Katalin, Dittrich Panka, Németh Zsófia, Réfi János

Színházi vetélkedő középiskolásoknak
„Laborfalvi Rózától Törőcsik Mariig…” 
címmel internetes vetélkedőt indított a 
Nemzeti Színház.

A feladatok a Nemzeti Színház történetével kap-
csolatosak, és egyszerre igényelnek színháztörté-
neti kutatást, kreativitást, valamint informatikai 
eszközök (szövegszerkesztés, prezentáció-, illet-
ve videokészítés, képszerkesztők, vagy éppen a 
Facebook) használatát.

10. és 11. osztályos tanulókból álló, négyfős 
csapatok és felkészítő tanáraik jelentkezhetnek 
a versenyre. A vetélkedő négyfordulós, az első 
három forduló feladatait az interneten keresztül 
kell beadni, a negyedik forduló a legjobb négy 
csapat részvételével a Nemzetiben zajlik 2015 

májusában. A verseny zsűrijét Udvaros Dorottya, 
Ablonczy László, Rubold Ödön és Mátyássy Ben-
ce alkotja.

A győztes csapatok táblagépeket, könyvutalvá-
nyokat, színházjegyeket nyernek, az első helye-
zett csapat iskolájába pedig egy tanítási napra 
„kitelepül” a Nemzeti Színház: próbákkal, iroda-
lom- és énekórákkal, a színészek focicsapatával, 
smink- és fodrászbemutatókkal.

A csapatok január 4-én éjfélig jelentkezhetnek, 
az első forduló feladatait január 5-én 8 órakor 
publikálja a Nemzeti.

A vetélkedőről minden tudnivalót a 
nemzetiszinhaz.hu/vetelkedo oldalon lehet meg-
tudni.

Művészettel az 
előítéletek ellen
A Moravcsik Alapítvány és 
a Budapest Art Brut Galéria 
küldetésének tekinti a pszi-
chiátriai betegséggel élőkkel 
szemben fennálló előítéletek 
csökkentését, az általuk el-
készített művészeti alkotá-
sok nagy nyilvánosság előtt 
történő bemutatását.
December 16., 18.00
Tea&Művészet programso-
rozat a BAB Galériában (Ül-
lői út 60–62.)
Téma: Az etruszkok és az 
antik Róma. Virtuális séta a 
Colosseumban.
A különböző művészeti kor-
szakokon Kurdi János mű-
vészettörténész kalauzolja a 
résztvevőket.
Keddenként 15.00–18.00
Nyitott művészetterápiás 
foglalkozás, közös alkotás 
játékkal és beszélgetéssel, 
együtt az alapítvány munka-
társaival. 
További információ: 
www.artbrut.hu
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Ünnepeljünk gondtalanul!
Hogyan előzhetjük meg a lakástüzet 
az advent, majd a karácsony ideje 
alatt? Mi a teendő, ha mégis tűz üt ki?

A legszebb ünnep napjaiban sem szabad 
megfeledkeznünk a ránk leselkedő ve-
szélyekről, elsősorban a gyertya szép, de 
veszélyes lángjáról. Az elmúlt évtizedek 
során sajnos nem múlt el úgy ünnep, hogy 
a fővárosi tűzoltók ne vonultak volna ka-
rácsonyi gyertya okozta lakástűzhöz. Ezen 
tragikus események arra figyelmeztetnek 
bennünket, hogy csak kellő körültekintés-
sel, odafigyeléssel szabad a gyertyákat a fán 
elhelyeznünk és meggyújtanunk.

Ha mégis tűz keletkezne lakásunkban, 
fontos hogy a lehető legrövidebb időn be-
lül megtegyük a szükséges intézkedéseket: 
mentsük a lakásban tartózkodókat, értesít-
sük a tűzoltóságot, és ha tudjuk, kezdjük 
meg a tűz oltását! Az oltáshoz használha-
tunk nedves pokrócot, egy vödör vizet vagy 
tűzoltó készüléket. Ha a lángok testi épsé-
günket veszélyeztetik, ne kezdjünk bele az 
oltásba, meneküljünk az épületből! Annak 
a helyiségnek az ajtaját, ahol a tűz kelet-
kezett, kilinccsel zárjuk be, így kevesebb 
oxigénhez jutnak a lángok, lassabban ter-
jednek. Lármázzuk fel a szomszédokat, és 

hívjuk a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó-
számot! Tűzjelzéskor válaszoljunk a feltett 
kérdésekre, hisz ezzel megkönnyítjük és 
meggyorsítjuk a tűzoltók munkáját.

Az éghető anyagú adventi koszorút min-
dig helyezzük nem éghető, hőszigetelő 
alátétre, a gyertyák, mécsesek csak nem 
éghető tartóban legyenek, mindig rögzítve 
a koszorún.

A koszorú gyertyáit ne használjuk a füg-
göny vagy más éghető anyagok közelében!

Vágott fenyő esetében – amennyiben mód 
van rá – alkalmazzunk „vizes” tartót vagy 
talpat a fa nedvességtartalmának pótlására! 
Gondoskodjunk a karácsonyfa stabilitásá-
nak (feldőlés elleni védelmének) megol-
dásáról! A fára gyertyákat, csillagszórókat 
kizárólag díszítésként helyezzünk fel, azo-
kat ott ne gyújtsuk meg! Csak megfelelő 
műszaki állapotú, minőségi tanúsítvánnyal 
rendelkező izzósort és/vagy elektromos dí-
szítőelemeket vásároljunk és használjunk!

Soha ne állítsuk a karácsonyfát a menekü-
lési útvonalra, ajtó elé, ajtóhoz közel, mert 
az égő fa elzárhatja a menekülést.

Kellemes, békés karácsonyi ünnepeket kí-
ván a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság!

a pánikbetegség jól gyógyítható
Pánikrohamot minden tizedik ember átél élete során, de a pánikbetegség a lakosság 2–4 százalékát érinti, nőknél gya-
koribb. Nem mindig egyértelmű, miért alakul ki, azonban jól gyógyítható. Éppen ezért fontos, hogy az érintettek még a 
betegség súlyosbodása előtt, mihamarabb segítséget kérjenek, hiszen a pánikbetegség megfelelő kognitív pszichoterápi-
ával eredményesen kezelhető.

Lényeges megkülönböztetni a pánikrohamot a pánikbetegségtől. 
A pánikroham tulajdonképpen szorongásos rosszullét, melynek 
legfőbb jellegzetessége, hogy hirtelen, váratlanul és látszólag 
megmagyarázhatatlanul tör rá az emberre. 

A pánikroham igen változatos testi tünetekkel járhat, ezek a 
következők: heves, illetve szapora szívverés, izzadás, remegés, 
légszomj, fuldoklás, mellkasi fájdalom, hányinger, hasfájás, szé-
dülés, ájulásérzés, halálfélelem, hidegrázás, hevülés, zsibbadás, 
bizsergés. A pánikroham diagnózishoz a felsorolt tünetek közül 
legalább négynek meg kell jelennie. 

Pánikbetegségről akkor beszélünk, ha a pánikrohamok gyakran 
ismétlődnek, egy hónap alatt legalább négyszer, és a beteg min-
dennapi életvitelében jelentős zavarokat okoznak. 

A pánikbetegekre sajátos gondolkodási mód jellemző. Azok ve-
szélyeztetettebbek, akik hajlamosak saját testi állapotaikat félreér-
telmezni, vagy túlreagálni, „katasztrofizálni”. A pánikroham tüne-
tei ugyanis a mindennapi stresszhelyzetek természetes velejárói. 
A különbség, hogy míg egy egészséges ember a tünetek az élet-

helyzeteknek tudja be, például egy vizsgának, addig a pánikbeteg 
nem veszi figyelembe a kiváltó okokat. Sőt, a tünetek jelentkezé-
sekor azokra koncentrálva felnagyítja jelentőségüket, ami még in-
kább erősíti a szorongást. Épp ezért lényeges, hogy a betegek még 
az állapotuk súlyosbodása előtt, mihamarabb segítséget kérjenek, 
hiszen pánikbetegség megfelelő kezeléssel jól gyógyítható.

A kutatások szerint a pánikbetegség kezelésében a kognitív vi-
selkedésterápia az egyik leghatékonyabb módszer, az esetek 90 
százalékában teljes gyógyulást lehet elérni, valamint hatása hosz-
szú távú, azaz a terápia befejezése után is fennmarad. A terápia 
során a páciens megtanulja felismerni és korrigálni a testi reak-
ciói félreértelmezéséből és katasztrofizálásából származó negatív 
gondolatait, melyek a pánikrohamok megjelenéséért és fennma-
radásáért felelősek. Ezzel párhuzamosan a reális helyzetértékelés 
kialakítására, az aktuális stresszhelyzet kezelésére és az elkerülő 
viselkedések leépítésére is sor kerül annak érdekében, hogy az 
érintett visszatérhessen korábbi megszokott életviteléhez.

            Semmelweis Egyetem Médiasarok

Halálos tűzeset
Meghalt egy idős férfi abban a lakás-
tűzben, amely december 11-én éjjel 
keletkezett a Ferenc körút Tompa 
utca sarkán álló bérház egyik magas-
földszinti lakásában. Kisdi Máté, a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság szóvivője elmondta, a kiérkező 
tűzoltók az ajtót felfeszítve jutottak 
be a 80 négyzetméteres lakásba, ahol 
az ágy és a körülötte lévő bútorok ég-
tek. A lakásból egy idős férfit hoztak 
ki, akin már nem tudtak segíteni, a 
lépcsőházból még hat embert kellett 
kikísérni, ők az átszellőztetés után 
visszatérhetnek otthonaikba.



Ferencváros 15MOzaIk

ezermester

– A felső lakó keres, Dezső!

Budapest kapta meg Brüsszelben az Európai Bizottság által odaítélt 
Access City díjat, amelyre az akadálymentesítésben élen járó, 50 ezer 
főnél népesebb városok pályázhatnak. Az elismerés célja, hogy felhívja 
a figyelmet a fogyatékkal élők helyzetére. 2014-ben 62 város indult a 
címért, ám csak hét kapta meg – köztük a magyar főváros.

 
Öt éve rója a főváros sínpályáit a karácsonyi időszakban a fényvillamos, 
amely nosztalgiaszerelvényére több tíz ezer LED-izzót szereltek, hogy 
ünnepi hangulatot csempésszen az ilyenkor díszkivilágítással ékített 
Budapest tömegközlekedési hálózatába is. A villamos munkanapokon 
délután a Ferencvárost is érintő 2-es, hétvégén pedig a budai 19-es vi-
szonylaton közlekedik. Tavaly után idén ismét jár a fénytroli is, amely 
egy 2013 januárjában forgalomból kivont és nosztalgiakocsivá minő-
sített ZIU-jármű. Ez a 72-es troli vonalán szállítja az utasokat minden 
délután. Mindkét járat normál díjszabás szerint vehető igénybe, a pon-
tos indulási időpontokról a BKK honlapján tájékozódhatnak.

 
Újra fényben úszik a Rákóczi híd. Elkészült a kerületünket is érintő 
legfiatalabb Duna-híd világításának átépítése. A híd eredeti világítási 
rendszere alapján – egyedi módon – a pilonok tetején lévő tükrök to-
vábbították a fényt az útpályára, ám a tükrök foncsorának kopása miatt 
a út megvilágítása évről évre romlott, majd a balesetveszélyesség ha-
tárára került. Az új lámpák a pilontetőkben kaptak helyet, ám – a híd 
eredeti látványát megidézendő – az esti díszkivilágítási időszakban az 
eredeti helyen lévő lámpákat is bekapcsolják, amelyek magukat a pilo-
nokat világítják meg. A korszerű LED-technológiának köszönhetően az 
eredeti energiafogyasztás alig 40 százalékának megfelelő energia elég 
a kivilágításhoz.

 
Elkészült a felújítás, hamarosan jön a hosszabbítás! November óta tel-
jes vonalán közlekedik a Hungária körúti 1-es villamos, de – az elmúlt 
másfél évtized legkomolyabb villamospálya-építése révén – januártól 
még ennél is tovább, a kivilágított Rákóczi hídon át Budára, a Fehérvári 
útig fognak közlekedni a szerelvények. Ráadásul a jövő év során bemu-
tatkoznak hétvégi üzemben az alacsonypadlós – 4-6-os vonalról ismert 
– Combino szerelvények is, illetve az év végén várható, hogy megér-
keznek az első vadonatúj, még a Combinóknál is két méterrel hosszabb 
CAF villamosok. Ezzel összhangban megszűnik a 103-as busz, szerepét 
a villamos veszi át.

 
Több járat is sűrűbben vagy nagyobb befogadóképességű járművekkel 
közlekedik az adventi hétvégéken, így a bevásárlóhelyeket érintő jára-
tokon csökken majd a zsúfoltság aranyvasárnapon is. Az ünnepek közt 
22-én és 23-án a tanítási szünetben hétköznap érvényes menetrend lesz 
érvényben, ahogy 24-én is, ám ekkor 16 óra körül indulnak az utolsó 
nappali járatok. December 25–26-án a vasárnapi/ünnepnapi menetrend 
lesz érvényben, a hétvégén a hétvégi, 29–30-án pedig a tanítási szü-
netben érvényes hétköznapi. Szilveszter éjjelén az éjszakai járatok a 
szokottnál jóval sűrűbben közlekednek majd.

Fővárosi hírek

KÉPVERS
Sándor József:
Mikor
Isten
Küldötteként
Utadra
Leltél – 
Áldás
Simogatta

   az emberek lelkét
          (s-j-b)
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REjTVÉnYFEREncVÁROSI GóLYAHÍR

Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Maár István János 2014. 
július 21-én jött a világra.

ALBUM

Póth Mátyás
2014. augusztus 4-én született.

Noha itt járt az ősz, a hűvös idő ellenére  sem 
csillapodott a Ráday utca soha meg nem nyugvó 

dinamizmusa – jegyezte meg fotója mellé Keppel Ákos. 

Csikó Ádám Krisztián 2014. 
július11-én született.

Fuit Norbert 2014. augusztus 4-én 
látta meg a napvilágot.

Balla Szofi 2014. május 26-án 
látta meg a napvilágot.

Besze Fruzsina Boglárka
2014. május 28-án született.


