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A Humanitas Ferencváros és a 
Budapestiek Esélyegyenlőségéért 
Díjat is átvehette Gedeon Andor. 
A FESZGYI igazgatójával sokré-
tű feladataikról beszélgettünk.

KöZbIZToNSáG 

A térfigyelőkamera-rendszer segí-
tett beazonosítani a Ráday utcai 
késelőt. Az elkövető feladta magát 
a IX. kerületi rendőrségen.

Közmeghallgatást tart az önkormányzat képviselő-testülete december 10-én. Részletek a 15. oldalon.

Orvos-beteg találkozókkal és kíván-
ságra igénybe vehető szakrendelé-
sekkel kedveskedik a ferencvárosi-
aknak a FESZ Kft. 12

EGéSZSéGNAp 
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Átadták a Humanitas díjat
A Szociális Munka Napja alkalmából átadták a Humanitas Ferencváros díjat, valamint a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó szakmabeliek elismerő okleveleit november 17-én. A szociális területen végzett munkáért adható legrangosabb 
kitüntetést idén Gedeon Andor, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának vezetője kapta.

Az Ádám Jenő Zeneiskolában tartott ün-
nepséget az intézmény növendéke, Balogh 
Vivien nyitotta zongoraszólójával, majd 
Ferencváros polgármestere köszöntötte 
a megjelenteket. Bácskai János elmond-
ta, a szociális szférában dolgozók nehéz 
körülmények között végzett, áldozatos 
munkájukért köszönetet és megbecsülést 
érdemelnek. Úgy véli, Ferencvárosban 
tesznek a legtöbbet a hátrányos helyzetűek 
ellátásáért. Példaként említette a szociális 
városrehabilitációt, mely során nemcsak 
újjáépítik és összkomfortosítják az épülete-
ket, de állásközvetítő és szociális ellátó iro-
dát is létesítenek a megújuló városrészben. 
Hozzátette, megnyitották a fiatalok problé-
máira megoldást kereső, tanácsadó szerep-
körű Haller utcai H52 Ifjúsági Irodát is. 

Gedeon Andor, aki 1985 óta dolgozik a 
kerületben, 1989-től intézményvezető-
je, majd igazgatója a Ferencvárosi Szo-
ciális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatóságának, illetve jogelődjének, a 
polgármestertől vehette át a Humanitas 
Ferencváros díjat. A szakember részt 
vállalt a helyi szociálpolitika és az intéz-
ményi struktúra kialakításában, valamint 
olyan új ellátási formák kidolgozásában, 
mint például a Dzsumbuj Help-program. 
Munkáját mindig az elszegényedés visz-
szaszorítása és az esélyegyenlőség érvé-
nyesítése vezérelte. 

Az önkormányzat elismerő oklevélben 
részesítette Bőhm Sándornét, a Varázskert 
Bölcsőde konyhai kisegítőjét, Nagy Mó-
nikát, a Pöttyös és Szőlősi Mihálynét, a 

Manó-lak Bölcsőde kisgyermeknevelőjét, 
Almássy Gábornét, a Platán Idősek Klub-
ja vezetőjét, Mayer Nikolettet és Bálintné 
Csobádi Editet, a Fehér Holló utcai Gyer-
mekek Átmeneti Otthonának gyermekne-
velőjét, valamint Laczkófiné Jung Ágnest, 
Hartl Irént és Hunyadvári Erzsébetet, a 
FESZOFE Kft. munkatársát.

Az okleveleket Bácskai János polgár-
mester, Kállay Gáborné és Zombory 
Miklós alpolgármester adta át. Az ün-
nepségen Kárpáti Szabolcs, a zeneiskola 
tanára adott elő gitárműveket, a rendez-
vény végén pedig Bereczki Zoltán éne-
kelt a közönségnek.

T. D.
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pályázati FElHÍVáS

Kiemelt figyelem a drogmegelőzésre
A drogellenes stratégia cselekvési tervét vitatták meg a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) tagjai a Közért Egye-
sület Tűzoltó utcai központjában. A hat évre szóló metódus megvalósítását koordináló KEF szakemberei a kerületi 
diákokkal közösen dolgoznak ki együttműködési lehetőségeket a drogprobléma kezelésére.

A KEF leginkább egészségügyi vagy szociális szektorban műkö-
dő intézményeket, iskolákat, civil szervezeteket tömörít, de tagjai 
lehetnek szakemberek, diákok, képviselők is. Rapi István KEF-
titkár, ifjúsági referens a fórumon részt vevők előtt ismertette a 
stratégia legfontosabb feladatait és célkitűzéseit. Ferencváros 
képviselő-testülete idén tavasszal fogadta el a 2015–2020-ig érvé-
nyes kerületi drogellenes stratégiát, melynek feladatai a szervezet 
három munkacsoportja: a Kínálatcsökkentő, a Prevenciós és a Ke-
zelésellátó között oszlik el. A Kínálatcsökkentő csoport feladata a 
polgárőrséggel, a közterület-felügyelettel való együttműködés, a 
drogszemét gyűjtése és a la-
kosság minél szélesebb körű 
tájékoztatása lesz. Emellett 
kidolgozzák a Parkőrök el-
nevezésű befogadási prog-
ramot, amely a tanulók és 
a pedagógusok aktivitására 
épít. Az elképzelés szerint 
a diákcsoportok, diákönkor-
mányzatok „örökbe fogad-
nak” egy-egy közterületet, 
melynek gondozásáért fele-
lősséget vállalnak. Az elő-
irányzott célok között szerepelnek az utcai megkereső programok, 
valamint a szórakozóhelyek feltérképezését és biztonságosságuk 
rendszeres vizsgálatát szolgáló akciók is. 

A Prevenciós munkacsoport feladata a következő öt évben a kor-
társ segítő bázis kialakítása lesz, melyben számítanak az elmúlt fél 
évben kiképzett segítő fiatalok munkájára.

Rapi István szerint szükség lesz a prevenciós munkában részt 
vevő kerületi pedagógusok, polgárőrök és mentálhigiénés szak-

emberek továbbképzésére, erre dolgoznak ki lehetőségeket a jö-
vőben. A Prevenciós munkacsoport szabadidőtérkép elkészítését 
is tervezi, amely a tanulóknak segít szabadidejük hasznos eltöl-
tésében. A térkép ötleteket adhat ahhoz, hogy milyen közösségi, 
kulturális programokon érdemes részt venniük. A számukra kínált 
lehetőségek között terveznek sport-, illetve egészségnapot és film-
klubot is szervezni. Barna Erika, a KEF szakmai társelnöke hang-
súlyozta, minden iskolának – egészségnevelési programján belül 
– rendelkeznie kell egy akkreditált, KEF által is ajánlott megelő-
zési programmal, de fontos célként jelölte meg a civil és egyházi 

szervezetekkel való aktív 
kooperáció kiépítését is.

A Kezelésellátó munka-
csoport munkájának orosz-
lánrészét a Kékpont Drog-
konzultációs Központ és 
Drogambulancia, valamint 
a FESZGYI szenvedélybe-
tegeken segítő Írisz klubja 
végzi. Rapi István szerint 
ezen a téren a legfonto-
sabb, hogy a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer 

tevékenysége integrálódjon a KEF munkájába, valamint érzéke-
nyítő programok induljanak az alkohol- és drogproblémák korai 
felismerésére. A fórumon Békési Tímea addiktológiai konzultáns 
tartott előadást a szociális munkáról. A szakember úgy véli, a se-
gítőnek, mivel saját személyiségével dolgozik, önmagát és a csa-
ládját is jól kell ismernie. – Ez teszi őket hitelessé, hiszen saját 
nehézségeik és kiútjaik jelentik a bizonyítékot a rászorulóknak, 
hogy ki lehet jönni a bajból – mondta el az előadó.            T. D.

Szavazzunk Ferencvárosra!
Jelenleg két weboldalon is lehetőség van voksolni a IX. kerü-
letre. Az egyik szavazás az Urbanista és az Otthontérkép közös 
játékának, a Városnegyed-bajnokságnak második, dél-pesti elő-
döntőjében zajlik (www.index.hu/urbanista). Itt szavazatainkkal 
a döntőbe, majd – két év után ismét – a végső győzelemhez segít-
hetjük a József Attila-lakótelepet. A játékban nagyjából azonos 
méretű (10–20 ezres) budapesti városrészek mérkőznek meg, és 
a két elődöntő két legtöbb szavazatot kapott „versenyzője” jut 
a döntőbe, ahol a legjobb négy – tiszta lappal kezdve – küzdhet 
meg a végső győzelemért. 

A másik voksolás a www.megszepulavarosom.hu honlapon fo-
lyik, ahol kedvenc városunkra, illetve kerületünkre lehet szavazni. 
Ennek a játéknak nem csak az erkölcsi győzelem a tétje, hiszen a 
hét építőipari vállalat által 2013-ban életre hívott kezdeményezés 
győztesének egyik, az önkormányzattal közösen kiválasztott köz-
területét az ÉpítkezemFelújítok csapata saját költségén megszépí-
ti, felújítja. A szavazás 2015. szeptember 2-án kezdődött és 2016. 
január 10-én éjfélig tart. 

Mindkét játékra érvényes, hogy voksolni minden nap, naponta 
azonban csak egyszer lehet.

József Attila mindenkiNET 2.
Ferencváros Önkormányzatának online videopályázatát első 
ízben áprilisban, a költő születésének 110. évfordulóján ren-
dezték meg. A kezdeményezés népszerűségét mutatja, hogy 
a határidő lejárta után is folyamatosan érkeztek feltöltések. A 
színvonalas pályaművek sikeréből kiindulva a hivatal úgy dön-
tött, 2015-ben még egyszer – december 3., a költő halálának 
évfordulója alkalmából – megnyitja a pályázati felületet. 

A feltöltési időszak ezúttal is vi-
szonylag rövid: november 20. és 
november 30. között.

A pályázati kiírás feltételei vál-
tozatlanok, a felhívás elsősorban a 
hazai és határon túli magyar közép-
iskolásoknak szól, de nyitott min-
denki számára, aki 2015. december 
3-áig nem töltötte be 32. életévét.

További részletek: www.
jozsefattilamindenkinet.hu
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A szociális munka nem csupán szakma,  
hanem hivatás
Gedeon Andor, a Ferencvárosi Szociális és Gyermek-
jóléti Intézmények (FESZGYI) igazgatója november 
17-én Humanitas Ferencváros díjat vehetett át Bácskai 
János polgármestertől, Budapestiek Esélyegyenlőségé-
ért Díjat Tarlós István főpolgármestertől, 19-én pedig 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2020 végéig ismét őt bízta meg az intézmény vezetésé-
vel. A kitüntetettel beszélgettünk.

• Díjeső és újabb öt évre szóló kinevezés 
két nap alatt. Hogyan éli meg mindezt?

Mindig jó érzés, ha elismerik az ember 
munkáját, ferencvárosi díjat kapni pedig 
különösen felemelő, mivel ebben a ke-
rületben dolgozom 30 esztendeje. Ami-
kor 1985-ben idekerültem, még nem volt 
családsegítő szolgálat Ferencvárosban, 
hiszen maga a szakma is csak abban az 
évben alakult ki. Korábban nevelőintéze-
tekben tevékenykedtem, majd hivatásos 
pártfogóként fiatalkorú bűnelkövetőkkel 
foglalkoztam, 1989-ben pedig adódott egy 
lehetőség, és elkezdhettem a FESZGYI 
elődjénél dolgozni. Életkoromnál fog-
va szerződésem lejártakor elmehetnék 
nyugdíjba, azonban mind szellemileg, 
mind fizikailag tökéletesen frissnek ér-
zem magam, így nyugodt szívvel válla-
lom az intézmény vezetését újabb öt évre. 
Pályázatom benyújtásakor kollégáim és 
a városvezetés támogatása is motivált, e 
nélkül nem is vágtam volna bele.
• Olvasóink egy részének, akik életük során 

nem kerültek kapcsolatba a FESZGYI-
vel, talán nem sokat mond az intézmény 
neve. Kérem, segítsen megvilágítani, 
hogy mi mindennel is foglalkoznak.

Azzal kezdeném, hogy amit csinálunk nem 
egyszerűen egy szakma, sokkal inkább 
hivatás. Aki ezt nem így látja, abból nem 
lesz jó szociális munkás, családsegítő vagy 
gondozó. Intézményünk kliensköre az új-
szülöttektől az aggastyánokig tart, hiszen 
van bölcsődéskorúak, illetve 3–18 évesek 
átmeneti elhelyezését szolgáló gyermek-
otthonunk, továbbá a Friss utcában fenn-
tartunk egy 12 férőhelyes átmeneti otthont 
idősek számára is. Ezekbe az otthonokba 
azok a fiatalok és szépkorúak kerülhetnek 
be, akiket valamilyen családi vagy egzisz-
tenciális okból ideiglenesen nem tudnak 
ellátni a hozzátartozók. Ezen kívül Család-
segítő Szolgálatot, Gyermekjóléti Közpon-
tot, Családmentori Irodát, Mentálhigiénés 
Csoportot, Ifjúsági Irodát és öt idősklubot 
működtetünk, de hozzánk tartozik az adós-
ságkezelési szolgáltatás, a házi, illetve a 

jelzőrendszeres 
segítségnyújtás, a 
szociális étkezte-
tés vagy a szen-
v e d é l y b e t e g e k 
nappali ellátása is. 
Ezen feladatoknak egy része nem kötele-
zően ellátandó, hanem az önkormányzat 
önként vállalt feladata. A családok átme-
neti otthonát a csepeli Vöröskereszttel, a 
pszichiátriai betegek nappali ellátását pe-
dig a Moravcsik Alapítvánnyal kötött el-
látási szerződés útján látjuk el. Működik 
továbbá egy hajléktalanokkal foglalkozó 
szakmai csoportunk is, amely utcai szociá-
lis munkát végez, az önkormányzat pedig – 
szintén önként vállalt feladatként – a VIII. 
és a X. kerülettel közösen megvalósította a 
LÉLEK-Programot. 
• Mi a lényege ennek a programnak? 
Az, hogy egy többlépcsős, együttműkö-
désen alapuló folyamat végén határozott 
idejű szerződéssel az önkormányzat által 
felajánlott lakáshoz juthat az utcán élő (há-
zas)pár. Amennyiben ezt követően is meg-
állják a helyüket, azaz fizetik a lakbért és 
a rezsit, illetve nincs rájuk panasz a lakó-
környezetükből, két év után véglegesítik a 
lakásbérleti szerződésüket. Jelenleg három 
olyan család is van a kerületben, amely a 
program révén nemcsak fedélhez jutott, de 
gyermekük is visszakerülhetett hozzá.
• A Tűzoltó utca 23. szám alatti LÉLEK-

Pont is a hajléktalanok megsegítésére 
jött létre. Milyen szolgáltatásokat bizto-
sítanak számukra itt?

Segítséget nyújtunk különböző okmányok 
(személyi igazolvány, lakcímkártya, taj-
kártya, iskolai és erkölcsi bizonyítvány) 
beszerzésében, egészségügyi ellátáshoz 
való hozzájutásban, állás- és albérletke-
resésben, információt adunk az elérhető 
támogatási lehetőségekről és átmeneti 
szállásokról, ruhaadományokat osztunk ki, 
valamint térítésmentes fürdési, mosási le-
hetőséget biztosítunk számukra.
• Konzorciumi partnerként részt vesznek 

a József Attila Terv (JAT) elnevezé-

sű szociális városrehabilitációs prog-
ramban is. Milyen feladatok hárulnak 
önökre ezen belül?

A JAT úgynevezett szoft programjaiban 
veszünk részt családmentori csoportunk-
kal. Ők közvetlenebb, bizalmasabb kap-
csolatba kerülhetnek az érintett csalá-
dokkal, mint például egy gyermekjóléti 
központban dolgozó vagy egy adósságke-
zeléssel foglalkozó családgondozó, mivel 
munkájuk jellegénél fogva feladataikat 
nem terheli túl sok jogszabályi kötöttség. 
Élő kapcsolatuk van az akcióterületen 
élőkkel, számukra rendszeresen szervez-
nek közösségteremtő programokat. Fon-
tos megemlíteni, hogy hamarosan a JAT 
részeként felújított Lenhossék utca 7–9. 
szám alá költözik a családsegítő, a család-
mentori és a gazdasági csoportunk, vala-
mint az intézményvezetés.     V. L.

Gedeon Andor, a FESZGYI igazgatója 
1953-ban született Budapesten. Gyógy-
pedagógiai, majd Államigazgatási Fő-
iskolát végzett. Nős, két felnőtt leány-
gyermeke és egy kétéves unokája van. 
1979 óta dolgozik a gyermekvédelem 
területén, 1985 óta tevékenykedik Fe-
rencvárosban. Egyik kezdeményezője 
és alapítója volt a Horizont Szociális 
Alapítványnak, részt vett a Fővárosi 
Önkormányzat gyermekvédelmi mun-
kájában és a Budapesti Szociális Charta 
kidolgozásában. Tevékeny részese volt 
Ferencváros Bűnmegelőzési Program-
ja, illetve a Dzsumbuj Help-program 
kidolgozásának és megvalósításának. 
Munkáját mindig az elszegényedés 
visszaszorítása, az esélyegyenlőség ér-
vényesítése vezérelte.
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Ökoházat adtak át  
Középső-Ferencvárosban
A 2012-ben átadott Márton utcai Ökoház 
után egy újabb geotermikus fűtésű és 
hűtésű társasházba költözhettek lakók a 
Viola utca 5. szám alatt. A kivitelező, a 
tavaly Pro Urbe Ferencváros díjjal kitün-
tetett TRX Consulting Kft. 1999 óta épít 
lakóházakat a IX. kerületben. Terjék Ist-
ván cégvezető szerint egy ilyen energia-
takarékos, környezetbarát, allergiamentes 
40 nm-es lakás havi fűtésének, légkondi-
cionálásának és melegvíz-ellátásának re-
zsije nagyjából 4800 Ft. Hozzátette, bár 
ezeknek az ingatlanoknak magasabb a 
kivitelezési költsége, az elkészült lakások 
mégsem drágábbak a hagyományos fűté-
sű otthonoknál. Az ügyvezető igazgató 
elmondta, további ökoházak létesítését is 
tervezik a kerületben: 2016-ban a Sobies-
ki utca 30–32. és a Márton utca 33. szám 
alatt építenek megújuló energiaforrást 
hasznosító társasházakat.

Geotermikus fűtés-hűtés:
A 100 méter mélyen a talajba fúrt szondák-
ban keringő folyadék átveszi a talaj hőjét, 
az így kinyert körülbelül 15 Celsius-fok 
hőmérsékletű folyadékot egy hőszivattyú 
alakítja át a fűtéshez 35, a használati me-
leg vízhez pedig 45 Celsius-fokos vízzé. A 
fűtés maximum 35 fokos vízzel történik a 
padló, a fal és a mennyezet fűtésével. 

Hűtés üzemmódban a talajból feljövő 15 
Celsius-fokos folyadékkal a mennyezetet 
hűtik, így a hideg levegő – fajsúlyánál 
fogva – lefelé áramlik, ezáltal a teljes la-
kótér áthűl. Az elvont hő pedig a haszná-
lati meleg víz előállításánál hasznosul. Az 
ilyen technológiával készült lakásokban 
télen-nyáron állandó, 22–24 Celsius-fo-
kos hőmérséklet van. 

M. K.

Díjazták a József Attila 
Emlékhely arculatát
Második helyezést ért el a Petőfi Irodalmi Múzeum és Fe-
rencváros Önkormányzatának közös pályázata, a József 
Attila Emlékhely arculata a Kreatív Csoport Mediadesign 
versenyén „Média portfólió” kategóriában.

A Mediadesign verseny célja, hogy megtalálja és értékelje a leg-
szebben tervezett, illetve kivitelezett médiatermékeket Magyar-
országon. A rendezvénnyel szeretnék felhívni a figyelmet arra, 
mennyire fontos szerepe van a felületek vizuális összképének, 
dizájnjának a média világában.

A „Média portfólió” (web, mobil és/vagy print) kategória ese-
tében az elbírálás az adott termék különböző felületeken megje-
lenő layoutjának egésze, a tördelés, a képszerkesztés és egyéb 
vizuális megoldások összességének elemzésével történik, annak 
figyelembe vételével, hogy a vizuális kialakítás mennyire illesz-
kedik az adott felülethez, illetve a dizájn mennyire egységes a 
különböző felületeken. Emellett fontos szempont, hogy a vizu-
ális kialakítás mennyire felhasználóbarát, mennyire támogatja a 
tartalom befogadását.  (forrás: www.ferencvaros.hu)

A Főváros Napja alkalmából Budapestért Díjat vehetett át Tar-
lós István főpolgármestertől Gönczi Ambrus helytörténész, 
muzeológus a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezető-
jeként végzett áldozatos munkájáért, a kerület múltjának meg-
szállott kutatásáért, lokálpatriotizmusáért. Gratulálunk!

Európa legjobb piaca  
a Nagyvásárcsarnok
Az egyik legmérvadóbb utazási oldal, a CNN Travel Európa 
legjobb piacának választotta a Fővám téri Nagyvásárcsarnokot. 
Ferencváros büszkesége ezzel olyan nagyhírű vásárokat előzött 
meg, mint a barcelonai Mercat de San Josep de la Boqueira, az 
isztambuli Nagy Bazár, a londoni Portobello Road vagy a párizsi 
Les Puces. A CNN Travel összeállítása szerint az itteni standokon 
friss árukkal várják a vásárlókat, az impozáns épület pedig átte-
kinthető és bejárható. Kiemelik, hogy akadnak olyan utazási iro-
dák, amelyek az érdeklődő turisták számára idegenvezetős sétákat 
is szerveznek az épületben.

HÍRKÉp
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Márton-nap a Márton utcában
Deák László szikvízkészítő mester kezdeményezésére idén 
november 11-én immár harmadik alkalommal emlékeztek 
meg Ferencvárosban Szent Mártonra. A rendezvénynek a 
93 éve üzemelő családi vállalkozás Márton utca 14/B alatti 
székhelye adott otthont.

Az esemény elején a Ferencvárosi Herz Férfikar énekelt alka-
lomhoz illő nótákat, majd Deák László köszöntötte a megjelen-
teket. A házigazda elmondta, fontosnak tartja, hogy Ferencvá-
rosban is legyenek olyan alkalmak, amikor meg tudjuk egymást 
szólítani. Erre jó lehetőség a Márton-nap a Márton utcában, 
amely kiváló arra, hogy őrizzünk egy hagyományt, megemlé-
kezzünk Márton püspökről, valamint tisztelegjünk Szvetenay 
Márton előtt, akiről az utcát elnevezték. 

– Mindenki tudja, hogy Márton-napon libát kell enni, mert aki 
libát eszik, abban az évben nem éhezik. A libához egy kis újbor 
is dukál, ha pedig ott van a bor az asztalon, akkor ott a helye a 
szódavíznek is – tette hozzá Deák László. 
Ezt követően Buza Péter művelődéstörténész mesélt a környék 
történelméről, majd Arapovicsné Kiss Ágnes, az FMK munkatársa 
mondta el Pilinszky János Novemberi elízium című versét. A sza-
valat után Kiss Sámson Endre református lelkész idézte fel Szent 
Márton életét, Tarján Balázs borakadémikus pedig számos kultúr-
történeti különlegességet osztott meg a megjelentekkel. 

Az érdekes történetek után az ünnepség a Ferencvárosi Herz 
Férfikar dalaival folytatódott, majd a jelenlévők megkóstolhatták 
az erre az alkalomra készített libazsíros kenyeret, melyet újborral 
és persze szódavízzel öblítettek le.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Röplabda, piñata és gofri a 6. Dzsembulin 
Diákok szervezésében, Ferencváros Önkormányzatának támogatásával jött létre a Ferencvárosi Gyermek- és Ifjú-
sági Önkormányzat (FEGYIÖK) hatodik Dzsembulija. Az összeszokott csapat, az új ötletek és a tavalyinál is több 
résztvevő garanciát jelentett a sikerre.

A Vendel utcai Közgazdasági Politechni-
kum tornacsarnokát belengte a folyamato-
san sülő gofri édes illata – amelyből min-
denki szabadon fogyaszthatott –, de aki más 
harapnivalóval szerette volna pótolni az 

elégetett kalóriákat, az is tudott választani. 
A büfépult és a hennafestés népszerűsége 
mellett a folyamatosan zajló röplabdamér-
kőzések is nagyszámú közönséget vonzot-
tak, ám a fő attrakció egy mexikói játék, a 

piñata bevezetése volt.
– A Dzsembulik szí-

nesítését szolgáló játék 
ötlete a marketingcso-
port egyik ülésén me-
rült fel – tudtuk meg 
Keserű Balázstól, az 
est egyik szervezőjétől, 
aki a szabályokba is be-
avatott: az ellenfél háta 
mögött fellógatott, saját 
kezűleg készített zsák-
szerűségekből kellett a 
két csapatnak a benne 
rejlő édességet minél 
előbb megszerezni.

Urbán-Szabó Sándor, Ferencváros di-
ákpolgármestere kiemelte, több tanár is 
önként jött segíteni, de mindent a tanu-
lók szerveztek meg. Elmondta, komoly 
lehetőséget lát a félévente megrendezett 
Dzsembulikban, amelyeket tavaly a Telepy 
iskolában, korábban pedig a Gundel Ká-
roly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi 
Szakképzőben rendeztek. 

A sikeres eseményhez és a százötven 
fős résztvevőszámhoz az idei helyszín-
választás, a „Poli” központibb elhelyez-
kedése is hozzájárulhatott. – Nagy ered-
mény, hogy ilyen sok diák választotta az 
iskolát még péntek este is – tette hozzá 
Urbán-Szabó Sándor. 

A körmérkőzéses selejtező után egyenes 
kieséses röplabdabajnokságot a Mester 
utcai Teleki Blanka Közgazdasági Szakkö-
zépiskola 2. csapata nyerte.

M. K.(képünk illusztráció)
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Osztozunk a francia nép gyászában
Ferencváros polgármestere a november 13-i párizsi terrortáma-
dás-sorozat okán részvétnyilvánító üzenetet küldött Franciaor-
szág budapesti nagykövetének. A közelmúltban kinevezett dip-
lomata október 16-án, a Louis Blériot-szobor avatásán járt a IX. 
kerületben. Éric Fournier-t – akinek a József Attila-lakótelepi 

ünnepség volt az első hivatalos programja Magyarországon – az 
átadást megelőzően Bácskai János hivatalában fogadta egy jó 
hangulatú, kötetlen eszmecserén. 

Alább Bácskai János kondoleáló levelét közöljük:

Koncert az évfordulón
Megalapításának 105. évfordulóját ünnepelte november 16-án a Ferencvárosi Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola. Az eseményen részt vett Bácskai János polgármester és Kállay Gáborné alpolgármester is. 

Kokas Ferenc, az iskola igaz-
gatója köszöntötte a megje-
lenteket, majd az Excanto 
együttes adott koncertet a re-
neszánsz muzsika jegyében. A 
zenekar több szálon kapcsoló-
dik az intézményhez, hiszen 
tagjai közül többen itt tanul-
tak vagy tanítottak.
A hangversenyteremben Kál-
lay Gábor, az együttes veze-
tője egy-egy zenei blokk között ismertette 
a műsorszámokat, valamint bemutatta a 
korabeli hangszereket, kitérve azok kiala-
kulására, használatuk körülményeire.

Az Excanto együttes 1998-ban alakult 
Budapesten. Repertoárjukban elsősorban 
reneszánsz és barokk muzsika szerepel – 
különös tekintettel magyar zenei emlékek-

re –, de szívesen játszanak ké-
sőbbi korok szerzőitől is olyan 
műveket, amelyek megszó-
laltathatók az adott hangszer-
összeállításban. A zenekar 
alapfelállása 4 fő: 2 furulya, 
cselló és lant, amely sok más 
régizenei-csoporthoz hason-
lóan fellépésenként változik. 
A program függvényében, 
leggyakrabban vonósokkal és 

csembalóval (a Savaria Barokk Zenekar 
tagjaival) egészülnek ki.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Hagyományteremtő roma táncház
Egy amerikai demokráciaépítő szervezet kelet-európai képviselői is ellátogattak a Ferenc-
városi Művelődési Központban megrendezett második roma táncházra. Az eseményen részt 
vett Kállay Gáborné alpolgármester és Oláh Anna esélyegyenlőségi referens is.

Ferencváros Önkormányzata kiemelt céljának te-
kinti a romák integrálását a többségi társadalom-
ba. A Roma Koncepció része a minden hónap első 
péntekén megrendezett táncház is, ahol romák és 
nem romák a zene, illetve tánc élvezete közben 
kerülhetnek közelebb egymáshoz. 

A novemberi, második roma táncház zenei aláfes-
tését ismét a Khamoro Budapest Band biztosítot-
ta, Farkas Zsolt zenekarvezető lánya, Annamária 
pedig a tánclépéseket tanította az érdeklődőknek. 
A programjukba illesztett rendezvényt felkeresték 
az amerikai székhelyű National Democratic Insti-
tute (NDI) II. Regionális Találkozójának magyar, 
román és szlovák projektvezetői is. 

Az NDI a világ egyik legnagyobb és legaktívabb 
nonprofit demokráciaépítő szervezete, amely 
több mint három évtizede tevékenykedik a világ 
mintegy 60 országában. Célja a politikai és civil 
szervezetek, a kisebbségek és a nők megerősí-
tése, a választások felügyelete, az állampolgári 
részvétel támogatása, valamint a politikai dönté-
sek átláthatóságának javítása. 

Magyarországon az NDI-nek két programja fut a 
romák politikai és civil szerepvállalásának támo-
gatására. A Korlátok lebontása (Breaking Down 
Barriers) című érdekképviseleti programot, amely 
képzést és 7 projekt megvalósítását foglalja magá-
ban, hazánk 11 településén indították el.

Tisztelt Nagykövet Úr!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
mély megrendüléssel értesült a brutális merényletekről, melyek 
során több mint százan életüket vesztették Franciaországban.

Szeretném kifejezni legmélyebb részvétünket az egész francia 
népnek, az áldozatok rokonainak, hozzátartozóinak a Párizs-
ban történt példátlan terrortámadás-sorozat miatt.

Kérem, fogadják őszinte együttérzésünket és támogatásunkat 
nagy fájdalmukban. 
Mindemellett a sebesülteknek eredményes gyógyulást kívánunk.

Tisztelettel: dr. Bácskai János polgármester

(forrás: www.ferencvaros.hu)
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Tanácsok téli autózáshoz
Nehezen vallják be az autósok, hogy nem váltanak abroncsot télen – derült ki egy friss felmérésből. A sofőrök 88 szá-
zaléka azt állítja, használ téli gumit, azonban piaci adatok alapján a valós szám csupán 50–60 százalék. A vizsgálatból 
az is kitűnik, az autósok 70 százaléka alacsony nyomású gumiabronccsal közlekedik. Szakértőnk régi dilemmát tisztáz: 
érdemes-e téli gumira váltanunk akkor is, ha enyhe telünk van? Cikkünkből arra is fény derül, melyek a legfontosabb 
elvégzendő feladatok gépjárművünk téli felkészítésekor.

Gépkocsink téli felkészítésének legalapvetőbb eleme az abroncs 
cseréje, a légnyomás ellenőrzésről viszont sokan megfeledkez-
nek. A gumisok állítják, az autósok többsége évente csupán két-
szer állítja be a megfelelő nyomást: a téli és nyári abroncs cseréje-
kor, aki pedig egész évben egyfélével jár, még ritkábban teszi ezt 
meg. Mikolai Béla, az Apollo 
Vredestein Kft. szakértője sze-
rint lapos kerékkel nemcsak 
több üzemanyagot fogyasztunk, 
de a gumi is gyorsabban kopik 
el, míg a túlfújt abroncs jelentő-
sen csökkentheti a tapadást, ez-
által a féktávolságot. Érdemes 
ezért legalább kéthetente beállí-
tani az általánosan ajánlott 2,5 
bar nyomást. Noha a téli gumi 
használata évek óta emelkedik, 
a magyar autósok csupán fele 
cseréli le abroncsait. Ausztriá-
ban ez a szám 90 százalék. 

– Sokan félreértik a 
gumigyártók jól ismert 7 fokos 
ajánlását – mondja a szakértő. 
Nem akkor érdemes ugyanis 
cserélni, ha ennél kicsit hide-
gebb van, hanem amikor az át-
laghőmérséklet tartósan 7 fok 
alá esik. Mikola Béla szerint 
tévhit az is, hogy elsősorban 
hóban szükséges a téli abroncs: száraz úton hirtelen fékezésnél 
5–8 méteres különbség lehet a téli és nyári abroncs féktávolsá-
ga között, ami akár életekbe kerülhet. Sokan a költségek miatt 
hagyják ki a gumicserét, pedig a 3–4 szezonon át használható, 
80–100 ezer forintba kerülő középkategóriás téli szett számos, 
koccanásból származó kiadást megspórolhat nekünk. Több biz-
tosító ugyanis a téli gumi hiányát is beszámítja kárrendezéskor. 

A télnek nekifutva elengedhetetlen az akkumulátor, a világítás és 
a fékrendszer ellenőrzése, valamint az alvázvédelem. Szükséges 
a csíkokat húzó ablaktörlőlapátok cseréje és az évszaknak meg-
felelő ablakmosó-folyadékkal való feltöltés, mert a drága tartály 
könnyen szétrepedhet. Keményebb hidegek előtt kezeljük az 

autó nyílászáróit szilikonnal 
vagy speciális spray-vel, hogy 
ne fagyjanak be. Ne feledkez-
zünk meg a zárak olajozásáról 
sem. A benzinkutakon már 
most bemérethetjük a hűtőfo-
lyadék fagyáspontját és gon-
doskodhatunk a pótlásról, de 
érdemes jégkaparót és jégoldó 
sprayt is venni. Esős, nyirkos 
időben gyakori a szélvédő és 
az ablakok bepárásodása, ami 
rontja a távolságbecslő képes-
séget. A párásodást ablaknyi-
tással, fűtéssel, illetve száraz 
törlőruha használatával szün-
tethetjük meg. 

Az izzók fényereje többéves 
használat után akár a felére 
is csökkenhet, de szennyező-
dés, vízpermet is jelentősen 
ronthatja a fényerőt, ezért ha 
szükséges, cseréljünk izzókat 
és menjünk el a burát políroz-

tatni. Ködben, szitáló esőben nagyobb követési távolságot tartva, 
lassabban kell vezetni, így könnyebb a hibákat is korrigálni. Aki 
bizonytalannak érzi magát, bátran keressen fel egy vezetéstech-
nikai centrumot, ahol felkészítik a váratlan helyzetekre. Elakadás 
esetére ne felejtsünk túlélőcsomagot (egy kanna benzin, hólánc, 
lapát, ivóvíz, rágcsálnivaló, pokróc) bekészíteni a csomagtartóba.

T. D.

Feladta magát a Ráday utcai késelő 
November 8-án a hajnali órákban egy ismeretlen többször megszúrt egy férfit a Ráday utcában, majd elmenekült. A 
rendőrség a térfigyelő kamerák által készített képek alapján beazonosította a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítha-
tó fiatalkorút, aki végül feladta magát a IX. kerületi rendőrkapitányságon.

A IX. kerületi rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett el-
követésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 17 
éves budapesti lakos ellen. A jelenleg rendelkezésre álló adatok 
szerint a fiatalember november 8-án a hajnali órákban, a IX. ke-
rületi Ráday utcában előzetes szóváltást követően egy férfival 
dulakodott. A gyanúsított elővett egy kést, megfenyegette a sér-
tettet, majd távozott a helyszínről, a sértett azonban utánament. 
Ezután a fiú – ez idáig tisztázatlan körülmények között – több-
ször megszúrta a férfit, majd elmenekült.

Az akkor még ismeretlen tettest a ferencvárosi térfigyelőkamera-
rendszer felvételei alapján a rendőrök beazonosították. A fiatal-

ember édesanyjának lakásán tartott házkutatás során a nyomozók 
megtalálták és lefoglalták a súlyos testi sértés bűntettének elkö-
vetésekor viselt ruhadarabokat, valamint az elkövetés eszközét.

Országos elfogatóparancsot adtak ki ellene, amelynek hatására 
november 10-én reggel feladta magát a IX. kerületi rendőrkapi-
tányságon. A fiút a ferencvárosi rendőrök gyanúsítotti kihallga-
tást követően őrizetbe vették. Vele szemben a további eljárást a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi Rendőrkapitánysá-
ga folytatja le, egyúttal előterjesztést tettek előzetes letartóztatá-
sának indítványozására.

(forrás: police.hu)

Gondos tulaj

– Most azt gondolod, Béla, hogy ezzel a sállal és sapká-
val kész is az autó téli felkészítése?!

(forrás: www.ferencvaros.hu)
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Ferencvárosi bajnokok

Ruhagyűjtés a Népligetben
Ez évben is összefog az FTC és az Ökumenikus Segélyszervezet a rászoruló 
családok támogatásáért. Az együttműködés célja, hogy meleg ruhákat gyűjt-
senek azok számára, akik másképp nem juthatnának hozzá ilyen holmikhoz. 
Az akció december 8-áig tart.

A Ferencváros nép-
ligeti edzőközpont-
jában egy külön erre 
a célra felállított 
konténerbe tehetik 
a felajánlott ruhákat 
és játékokat a szur-
kolók, a sportolók 
és családtagjaik, ba-
rátaik. Az Ökumeni-
kus Segélyszervezet 
(ÖS) kommunikáci-
ós igazgatója, Gáncs 
Kristóf arra kéri az adományozókat, 
hogy tiszta, jó állapotú ruhákat hozzanak 
a Népligetbe. Hozzátette, a hideg hóna-
pokra való tekintettel a nehéz helyzetben 
lévő családoknak elsősorban meleg pu-
lóverekre, kabátokra, sálra, sapkára, ci-
pőre van szükségük.

2015 a társadalmi felelősségvállalás éve 
a Fradi számára – ételosztás hajléktala-
noknak, elhagyott állatok örökbefogadá-
sa, beteg gyerekek segítése –, ez az akció 
is ezt a célt szolgálja.

A tavalyi felhívás nagyon sikeres volt, 
közel egytonnányi ruha gyűlt össze az 
edzőközpontban, amellyel több mint két-
százötven családnak tudott segíteni az 
FTC és az Ökumenikus Segélyszervezet. 
Az ÖS leginkább annak örült, hogy sok 
téli gyermekruha érkezett. Úgy vélték, a 
gyűjtés nem csupán jótékonysági akció 
volt, hanem példaértékű összefogás is. 
Mindkét fél bízik benne, hogy ezúttal is 
legalább ugyanennyi használható ruha 
kerül majd a konténerbe.       (m)

Három korosztály országos bajnokságát rendezte meg a Magyar Tornaszövet-
ség a központi tornacsarnokban. A Ferencváros fiataljai ezen a versenyen is jól 
szerepeltek, többek között három aranyérmet nyertek. Két kadet korú tornász 
pedig Ausztriában ért el nagyszerű eredményeket.

A gyermek kezdő, a gyermek haladó és a serdülő korosztály lépett a pontozók elé a 
tornacsarnokban. Mindhárom mezőnyben ott voltak az FTC ifjú tornászai is, sőt, a zöld-
fehéreket képviselték a legtöbben.

A legkisebbeknél, a gyermek kezdő korcsoportban huszonhat együttes indult. A Ferenc-
város A csapata bizonyult a legjobbnak, a B csapat a hatodik helyen végzett. Az egyé-
ni versenyben 154-en mutatták be gyakorlataikat. A fradisták közül Farkasovszki Zala 
ezüst-, Deli Soma bronzérmet szerzett, Varga Kardos Kolos pedig hetedik lett.

A gyermek haladó korosztályban tizenegy gárda küzdött meg egymással. Itt is az FTC 
A csapat győzött, a B együttes a negyedik helyen zárt. A negyvennyolc egyéni versenyző 
közül a ferencvárosi Varga Botond kapta a legtöbb pontot, mögötte Buzási Bertalan lett a 
második, míg Ruck-Makay Bence a hatodik helyen fejezte be az ob-t.

A serdülők mezőnyében hét csapat állt rajthoz, a Fradi bronzérmet szerzett. Az egyéni 
versenyben Zámbori Zala az ötödik helyen végzett.

Tizenkét ország kadet korú tornászai versengtek azon az ausztriai viadalon, amelyen 
japán, francia és német fiatalok mellett magyarok, köztük a Ferencváros sportolói is részt 
vettek. Az egyéni összetettben Balázs Krisztián az ötödik, Tomcsányi Benedek a hetedik 
helyet szerezte meg. A két fradista jól teljesített a szerenkénti döntőkben is. Krisztián 
győzött korláton, bronzérmes lett gyűrűn, lólengésben, nyújtón pedig az ötödik helyen 
végzett. Benedek korláton negyedik, gyűrűn ötödik lett

(m)

Lakótelepről  
a sípályára
Több mint húsz éve járnak együtt 
sízni telente a ferencvárosi Weöres 
Sándor általános Iskola és Gimnázi-
um tanulói.

A Toronyház utcai intézmény diákjai eleinte 
Szlovákiában csúsztak a lejtőkön, 2000-től 
pedig Ausztriában tűnik fel minden télen 
a Weöres csapata. Jártak már Annabergen, 
Hochkaron, Murauban, Gerlitzenen, 
Lackenhofban, Dachstein Westen, sőt, egy-
szer Olaszországban is tesztelték a pályákat. 

Jó néhány éve nemcsak síeléssel, hanem a 
fiatalok körében népszerű snowboarddal 
is foglalkoznak a táborokban. A gyerekek 
képzett oktatók – iskolai és külsős testne-
velők – segítségével ismerkedhetnek meg a 
két sportággal, és csiszolgathatják meglévő 
tudásukat. Természetesen 2016-ban is fel-
kerekednek a havas lejtőket kedvelő diákok: 
február 29-étől március 5-éig Mölltalban, 
Ankogelen síelnek, snowboardoznak majd 
négy napon át. Akinek nincs saját sífelsze-
relése, csekély térítés ellenében az iskolá-
ban kölcsönözhet lécet, botot, cipőt.

(m)
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A magyar hoki jövőjéért
Egykor a Ferencváros volt a magyar jégkorong első számú klub-
ja. Az utóbbi tizennyolc évben azonban nem sok örömük volt 
a szurkolóknak. De a jövő szép lehet – ennek jegyében tartott 
toborzót gyerekeknek az FTC a népligeti jégcsarnokban.

A Ferencváros jégkorongszakosztályának 
új vezetése szeretné, ha rövid időn belül 
minden korosztályos bajnokságban tudna 
csapatot indítani, ezért nagy hangsúlyt 
fektet az utánpótlás-nevelésre. Ennek ér-
dekében szervezett toborzót az Építők-
sporttelepen lévő jégcsarnokban 4–6 éves 
gyerekek számára.

November 7-én délelőtt benépesült a ho-
kipálya: mintegy hatvan apróság – köztük 
több lány is – csúszkált a jégen a Fradi által 
biztosított korcsolyákban. 

Eleinte megfigyelhették, hogyan 
koriznak és terelgetik a pakkot a 
szupermini csapat náluk alig idősebb játé-
kosai, majd az FTC edzőinek irányításával 
különböző sorversenyeken ismerkedtek a 
hoki alapjaival, és azt is kipróbálhatták, 
hogyan  kell helyesen megütni a korongot.

– Nem gondoltuk volna, hogy ennyi kis-
srác jön el – mondta boldogan Szabó Ist-
ván, a Fradi utánpótlás-szakágvezetője, 

a sportágban „Coca” né-
ven ismert egykori kiváló 
csatár. – Nagyon örülünk, 
hogy ilyen sokan érdeklőd-
nek a hoki iránt. Ferencvá-
ros Önkormányzata idén is 
négymillió forinttal támo-
gatta az FTC Jégkorong Szakosztályát, és 
a mostani toborzó rendezvényhez is anyagi 
segítséget nyújtott, ennek köszönhetően 
tudtunk biztonságos felszerelést adni a je-
lentkezőknek – tette hozzá a szakágvezető.

Kétórányi önfeledt játék után a gyerekek 
szüleikkel együtt is korcsolyázhattak. A 
jégkoronggal való találkozás mindannyiuk 
számára jól sikerült. Azóta jó néhányan 
már állandó részt vevői az edzéseknek, 
és vannak köztük lányok is. Szabó István 
tapasztalatai szerint a régebb óta jégko-
rongozó ifjú hölgyek nem lógnak ki a fiúk 
közül, sőt, kifejezetten ügyesek.

– Ma már a hoki is olyan, mint a többi csa-

patsport: korán kell elkezdeni, mert pár év 
elteltével túl nagy lesz a lemaradás, és azt 
nem lehet behozni. A szisztematikus munka 
hosszú távon gyümölcsöző lesz, és biztos 
vagyok abban, hogy az idők folyamán szá-
mos tehetséget adunk majd a magyar jégko-
rongnak – magyarázta a szakember.

Akinek nem sikerült kijutni a rendez-
vényre, de érdeklődik a sportág iránt, a 
www.fradihokiutanpotlas.hu oldalon to-
vábbi információkhoz juthat, illetve Szabó 
István „Coca” is várja a jelentkezéseket a 
06/20/923-2484-es telefonszámon.

M. S.

Eb-t ért az öt érem
A százhalombattai uszodában ren-
dezték meg a 2015-ös rövid pályás 
országos úszóbajnokságot. A Ferenc-
város sportolói közül sokan bejutot-
tak a döntőkbe, közülük a legjobb 
eredményeket Joó Sára érte el.

Az FTC húszéves úszónője már a nyári 
nagymedencés ob-n is felhívta magára a 
figyelmet, hat esztendő után nyert baj-
noki címet a Fradinak. Most a 100 méte-
res gyorsúszásban úgy lett bronzérmes, 
hogy csak a világklasszis Hosszú Katin-
ka és a szintén többszörös olimpikon, 
Jakabos Zsuzsanna előzte meg.

A ferencvárosi versenyzőt még négy-
szer szólították az eredményhirdetések 
során. Joó Sára mindannyiszor a dobogó 
második fokára állhatott fel: a sportoló 
ezüstérmes lett az 50 és a 100 méteres hát-
, valamint az 50 és a 100 méteres pillan-
góúszásban is. Teljesítménye értékét nö-
veli, hogy mind a négy döntőben csupán 

Hosszú Katinka úszott jobb időt nála. Az 
egyéni finálékon kívül Sára ott volt a 4x50 
méteres gyorsváltó döntőjében is, ahol az 
FTC a negyedik helyen ért célba.

A Ferencváros úszónője nagyszerű 
szereplésével bekerült a rövidpályás 
Európa-bajnokságon induló magyar 
válogatott keretébe. A kontinensviadal 
december elején az izraeli Herzlijában 
lesz megrendezve.              (ms) 

Kökény Beatrix elismerése
Díjakat adott át Tarlós István a Főváros Nap-
ja alkalmából az Újvárosházán. A Budapest 
egyesítésének 142. évfordulóján tartott ün-
nepségen a főpolgármester azt mondta, akik 
elismerést kapnak, azok tetteikkel, erkölcsi 

vállalásaikkal gazdagabbá teszik a várost. A kitüntetettek között 
több sportoló is volt: Papp László Budapest-díjat vehetett át a Fe-
rencváros női szakosztályában szakág- és utánpótlás-vezetőként 
végzett felelősségteljes és példaértékű munkájáért Kökény Beatrix 
Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó.
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Előző lapszámunk nyertese: Cséplő Lívia. 
Gratulálunk! Jutalma átvételével kapcsolat-
ban e-mailben értesítjük. 1 – C, 2 – C, 3 – 
C, 4 – A, 5 – C, 6 – C.

Egy este Verebes 
Istvánnal
Fiatalkori élményeiről, valamint a vidékhez és a fővároshoz fűződő viszonyá-
ról mesélt Pók című könyve kapcsán Verebes István Jászai Mari-díjas színész, 
rendező, színházigazgató „A teljesség felé” idősügyi program Szó és ember 
című irodalmi előadássorozatának legutóbbi estjén. 

A 45 éves színházi múltra visszatekintő 
rendező kötete az elmúlt 25 esztendőben 
született cikkek, naplójegyzetek, szatí-
rák, esszék, blogbejegyzések és publiká-
ciók legjavát tartalmazza. A moderátor, 
Topolcsányi Laura színésznő-író kérdésére 
a szerző felfedte a könyvcím eredetét is. 
A főiskolán legjobb barátjával, Kern And-
rással elképzelt szatirikus párbeszédeket 
írogattak álnéven. Kern volt Sterbinszki, 
Verebes pedig a Pók, melyet kedvenc álla-
taként tart számon. Pók Iván több írásának 
is a kulcsfigurája, akiben a szerző lelkivilá-
ga nyilvánul meg. 

Beszélgetés közben a könyv fejezetcímei 
mentén tárult fel a vendég élete és világ-
látása.

A Vidék című rész kapcsán elmondta, 
annak ellenére, hogy Budapesten született, 
tanult és dolgozott jó ideig, nem kedveli a  
fővárost. – Régen kevesebb volt az irigy-
ség, a gyűlölködés, az emberek kedveseb-
bek, szolidárisabbak voltak egymással. A 
város ma azt kiabálja: vásárolj, cseréld le, 
pörögj, miközben kevés az olyan hely, ami 

azt üzenné: nyugodj meg, csendesedj el – 
mondta Verebes, aki végül Zala megyében, 
Bazitán találta meg saját nyugalmát. 

A színész-rendező életében négyszer há-
zasodott, mert úgy gondolta, addig nem 
adja fel, amíg nem sikerül. Élettapasztala-
tait elemezve elmondta, ha valamit fegyel-
mezetlenül, alávaló módon csinált, azért 
megbüntette a sors, ha viszont valamiért 
meghozta az áldozatot, megkapta a jutal-
mat. Arról is szólt, sajnálja, hogy a gyere-
kek ma nem a grundon játszanak vagy ol-
vasnak, mint egykor, hanem az interneten 
lógnak. A Vonat című fejezetben arról me-
sélt, hogy a jármű számára szanatórium és 
alkotóműhely egyben, ahol van ideje gon-
dolkodni, pihenni. A Ha politikus volnék 
című részben pedig kifejti, elsősorban az 
egészségügyet, az oktatást és a kultúrát tá-
mogatná, mert egy egészséges társadalom 
kulcsa a fiatalok művelése. – Magyaror-
szágnak pedig óriási szüksége volna végre 
megtanulni együttműködni és szembenéz-
ni a múlttal – tette hozzá.                     

T. D.

Szépkorút köszöntöttek

Helyreigazítás
A 2015. november 9-i lapszámunkban megjelent Szépkorút köszöntöttek című cik-
künkben tévesen azt írtuk, hogy a 90 éves dr. Hunka Rezső a ciszterci gimnáziumban 
érettségizett. Ezzel szemben az Esztergomi Bencés Gimnáziumban maturált. Az érin-
tettől elnézést kérünk!

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfej-
tőink között Ferencváros-ajándékcso-
magot sorsolunk ki.

1. Ki volt a Leövey Klára, a Vendel utcai 
gimnázium névadója?
A) Az első magyar női színműíró
B) Leány- és nőnevelő intézet alapítója
C) Mária Terézia udvarhölgye
2. Melyik város nem fekszik azonos keleti 
hosszúságon Ferencvárossal?
A) Bangui, a Közép-afrikai Köztársaság 
fővárosa
B) Tallinn, Finnország fővárosa
C) Podgorica, Montenegró fővárosa
3. Melyik mai városrészben szállt fel első-
ként Magyarországon Louis Blériot fran-
cia pilóta? 
A) Gubacsidűlőn
B) Haller park helyén
C) József Attila-lakótelepen
4. A IX. kerületben található az ország 
egyetlen háromszintes vasúti hídja. Melyik 
utca fölött ível át?
A) Illatos út
B) Külső Mester utca
C) Kvassay Jenő út
5. Melyik nem volt a mai Lónyay utca ko-
rábbi neve?
A) Két Nyúl utca
B) Szamuely utca
C) Szvetenay utca
6. Hány olyan kerület van Ferencvároson 
kívül, ahol megáll BKK-járatú busz, villa-
mos, troli, metró, HÉV és hajó is?
A) Egy sincs
B) Egy
C) Négy

Gát utcai lakásában köszöntötte Kállay Gáborné 
alpolgármester a 90 esztendős Molnár Jánost, aki 
feleségével együtt ünnepelt.
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket vagy 
javaslataikat a programjainkkal kapcsolatosan a következő e-mail címen: idosugy@ferencvaros.hu vagy 
a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

Idősügyi programajánló
Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás 

Ingyenes internetezési lehetőség,  
tanácsadás diákok közreműködésével
November 23., 30., december 7. (hétfő) 
14.30–15.30
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  
és Gimnázium (Lónyay utca 4/C–8.)
November 24., december 1., 8. (kedd) 
15.00–16.00
Telepy Károly Általános Iskola  
és Gimnázium (Telepy utca 17.)
November 26., december 3. (csütörtök) 
15.30–16.30
Weöres Sándor Általános Iskola  
és Gimnázium (Toronyház utca 21.)

Mindentudás Akadémiája
Életkor és egészség – dr. Bagdy Emőke 
előadása
December 7. (hétfő) 17.00
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

Látogatás a József Attila Emlékhelyen
December 3. (csütörtök) 10.00
Gát utca 3.

„Kell egy kis szeretet”
Fellépők: Endrődi Éva, Bakacsi Béla, 
Maros Gábor
December 3. (csütörtök) 15.00
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

Népdalkör
November 25. (szerda) 13.00
Platán Idősek Klubja (Toronyház utca 11.)

Festőklub
November 24. (kedd) 13.00
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss utca 5.)

Gyógytorna
November 25. 
Dési MH (Toronyház utca 17/B)
december 2. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház utca 17/B)  
és FMK (Haller utca 27.)

Vízitorna
November 27., december 4. (péntek) 
16.00
Molnár Ferenc Általános Iskola uszodája 
(Mester utca 19.)
Weöres Sándor Iskola uszodája  
(Lobogó utca 1.)

3-1-2 meridiántorna
November 25., december 2. (szerda) 15.00
FMK (Haller utca 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga időseknek
November 26., december 3. (csütörtök) 
10.00
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

Nordic walking 2. csoport
Margitszigeti körséta
November 17. (kedd) 10.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. épület 
földszintjén
A helyszínre való utazás tömegközle-
kedéssel történik, a program az időjárás 
függvényében változhat.

Természetjárás
Az erdei Mikulás a Csacsi-réten figyel 
ránk! (táv: 3 km)
December 5. (szombat) 10.00
Találkozó a Széll Kálmán téren, a 22-es 
busz végállomásánál.
A helyszínre való utazás tömegközleke-
déssel történik.

Egészségnap
November 24. (kedd) 09.00–12.00
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház utca 3/B)

Előadás a cukorbetegségről
November 24. (kedd) 14.30
FESZ Oktatóterem (Dandár utca 28.)

Amit a csontritkulásról tudni kell
November 26. (csütörtök) 14.30
FESZ Oktatóterem (Dandár utca 28.)

Sakk-klub
November 24., december 1., 8. (kedd) 
10.00
FMK (Haller utca 27.)

A kezdő és haladó angolnyelv-
tanfolyam, a német társalgási klub és 
a kezdő és haladó számítógép-kezelői 
tanfolyamok a regisztrált résztvevők 
számára a szokásos időpontokban és 
helyszíneken kerülnek megtartásra.

Kiemelt rendezvények
December 3-án, József Attila halálának napján a költő szülőházá-
ban kialakított, ez év tavaszán átadott József Attila Emlékhelyre 
invitáljuk Önöket egy rendkívüli tárlatvezetésre, ahol a kiállítás 
kurátora beszél a tárlatról és a költő életéről.

A könnyebb műfaj kedvelőit várjuk december 3-án „Kell egy kis 
szeretet” című, adventi táncdal-délutánunkra, ahol Endrődi Évá-
val, Bakacsi Bélával és Maros Gáborral dúdolhatják együtt az 
örökzöld dallamokat a közelgő karácsony jegyében.

Miért öregszünk? Milyen pszichés történések jellemzik a közép-
korúságot? A december 7-i Mindentudás Akadémiáján Bagdy 
Emőkével ezekre a kérdésekre is keressük a választ. A professzor 
asszony az elmúlt 42 évben 1600 tudományos előadást tartott, 12 

saját szakkiadványa jelent meg, 24 könyv szerkesztője. Rendkí-
vüli előadásmódja, az életből vett példái közel hozzák, érthetővé 
teszik az életünkben zajló pszichés folyamatokat. Az előadás so-
rán megismerkedhetünk az életet megrövidítő szokásokkal, ma-
gatartásbeli tényezőkkel, az egészségmentorálás fogalmával, és 
megtudhatjuk, lassítható-e az öregedés.

Karácsony alkalmából december 16-án 15 órai kezdettel a Turay 
Ida Színház Hosszúhajú veszedelem című vidám darabjával vár-
juk a kerületi időseket a Ferencvárosi Művelődési Központban. 
Az előadásra a belépés ingyenes, azonban előzetes regisztráció 
szükséges, melyet az idosugy@ferencvaros.hu címen vagy az 
FMK recepcióján tehetnek meg.
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Közösségteremtés jógával

Ismerősként köszöntik egymást a jelenlévők a Toronyház utca 
3/B-ben, a József Attila-lakótelepi Közösségi Házban hetente tar-
tott fiatalító tibeti jógafoglalkozáson. Az általunk megkérdezett 
hölgyek – mert ottjártunkkor az előadón kívül csak hölgyek voltak 
a teremben – „A tejesség felé" idősügyi program több rendezvé-
nyén is részt vettek már: egy angoltanfolyamon ismerkedtek ösz-
sze, de próbáltak már ki tornát és színielőadást is.

A novemberi tavasz napsütése járta át a közösségi házat kívül-
belül, amikor elkezdődött az óra. Kovács Endre oktató – akiről 
ódákat zengnek a résztvevők – türelemmel, sokszor elismételve 

a gyakorlatokat segítette a jógázókat, hogy 
a mindennapok rohanásából kilépve, las-
sabban, az egyes érzéseikre koncentrálva 
éljék meg a foglalkozás minden pillanatát. 
Maga az egyórás alkalom is az ellazulásra, 
relaxálásra, légzéstechnikára és az izmok-
ízületek átmozgatására összpontosít.

A szakember lapunknak elmondta, a tibeti 
kum-nye jóga egyfajta belülről kifelé jógá-
zás, amelynek a gyors ellazulás, az életerő 
és életenergia növelése a célja. A gyakor-
latokat bárki végezheti, a testmozgásba 
mindenki becsatlakozhat kortól és hajlé-
konyságtól függetlenül. Az elsajátított mód-
szerekkel és a helyes légzéstechnika segít-

ségével megtapasztalható az életerő visszatérése, ezáltal a többi 
tevékenységet (sétálást, zenehallgatást, túrázást) is még örömte-
libbé lehet tenni. A kum-nye jóga jellemzője – ez teszi különösen 
alkalmassá az időskorúak számára –, hogy nem erőltet semmilyen 
testtartást a jógázóra, mindenkinek magának kell megtalálnia azt 
a pózt, amelyben a legjobban érzi magát.

Tíz órakor, amikor felhangzott az első gongütés, csend lett úrrá a 
termen, majd az ott lévők átadták magukat a jóga által megköve-
telt szellemi állapotnak.

M. K.

EGÉSZSÉG

táJÉKOztatás
Tisztelt Ferencvárosiak!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tüdőbeteg-gondozó és ernyőképszűrő (tüdőszűrő) állomás költözés miatt 2015. november 23. 
napjától a VIII. kerület, Auróra u. 22–28. szám alatti Szakrendelőben kereshető fel.
Az ernyőképszűrő állomás – tüdőgondozó – rendelési ideje: hétfő, szerda, péntek: 13.30–18.30; kedd, csütörtök: 7.30–12.30 
Elérhetőség: 06/1/790-4600, honlap: www.jeszrend.hu.

Ferencváros Önkormányzata

 egÉszsÉgNaP a Fesz-beN 2015. december 12-ÉN

Karácsonyi ajándékunk a ferencvárosi 
lakosságnak: kívánságára igénybe vehető 
szakrendeléseink
Programok:
I. Orvos-beteg találkozó, állófogadással
Helyszín: Dandár u. 28., oktató központ 
9.00–10.00 – Megnyitó
A megjelenteket Zombory Miklós egész-
ségügyért felelős alpolgármester köszönti
10.00–13.20 – Beszélgetések
(bőrgyógyász, szemész, fogorvos, 
nőgyógyász, urológus, gégész, belgyó-
gyász, kardiológus, sebész, angiológus, 
diabetológus, pszichológus, reumatoló-
gus)
A rendezvényen résztvevőknek a 
Naturprodukt Kft. biztosít ajándékot!

II. „Egészséget ajándékozunk”  
– vizsgálatok, szűrések
Helyszín: Mester u. 45., szakrendelő  
10.00–15.00 – A szakrendelések igénybe-
vétele 

IV. emelet 
• Nőgyógyászat: vizsgálatok igény szerint 

(tajkártyával)
• Szemészet: vizsgálatok igény szerint 

(tajkártyával)
• Urológia: vizsgálatok igény szerint  

(tajkártyával)
• Fül-orr-gégészet: vizsgálatok igény 

szerint (tajkártyával)
• Bőrgyógyászat: vizsgálatok igény sze-

rint (tajkártyával)
III. emelet
• Gasztroenterológia: pajzsmirigy-UH 

(tajkártyával, háziorvosi beutalóval)
II. emelet
• Kardiológia: EKG- és általános vizsgá-

lat (tajkártyával, háziorvosi beutalóval)
• Életmód-tanácsadás: testanalízis, gépi 

vizsgálat
• Csontritkulásmérés
• Egészséges táplálkozás dietetikus 

tanácsadóval
• Koleszterin-, vérnyomás-, vércukormérés

I. emelet
• Angiológia: nyaki érvizsgálat 

(tajkártyával és háziorvosi beutalóval)
Földszint 
• Reumatológia: mozgásszervi vizsgála-

tok (tajkártyával, háziorvosi beutalóval)
• Masszázs: gyógy- és nyirokmasszázs
• Csoportos gyógytorna 30 percenként

III. Orvos-beteg találkozó előadással: 
„Várandósok és kisgyermekek fogászati 
kérdései és fogszabályozás” témában
Helyszín: Csengettyű u. 23., Védőnői 
Szolgálat
9.00–10.00 – Előadások
10.00–12.00 – Beszélgetés (fogorvos, fog-
szabályozó szakorvos, klinikai fogászati 
higiénikus)

A rendezvényen résztvevőknek a 
Naturprodukt Kft. biztosít ajándékot!

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
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 a FereNcVárOsi mŰVelŐdÉsi KÖzPONt PrOgramaJáNlóJa

FMK Gyermekszínház
Szóló Szőlő bérlet
November 24. 10.00
János vitéz
Zenés, játékos népi tündérmese  
a Nevesincs Színház előadásában
Belépő: 800 Ft

JÓZSEF ATTILA-NAPOK
Betlehemi királyok
November 25. 13.00
Versmondó verseny alsó tagozatos  
kisdiákoknak
„Fogadj fiadnak istenem...”
November 26. 18.00
Előadás Koppány Zsolt író, költő szub-
jektív József Attila-élményeiről és József 
Attila istenes költészetéről
A belépés díjtalan!

Höcögő táncház
November 26. 17.00
December 3. 17.00
Belépő: 300 Ft

„Erzsébet-Katalin bál”
November 27. 15.00
A Ferencvárosi Művészetkedvelők  
Társaságának báli rendezvénye
Zenél: Tisztán Lajos
Zene, tánc, tombola, meglepetés vendégek
Belépő: 700 Ft

Prevenciós nap az AIDS elleni 
küzdelem világnapja alkalmából

December 1. 
10.00–14.00
Helyszín: Leövey Klára Gimnázium 
(Vendel u. 1.)
Plenáris előadások: 
10.05 „AIDS. Közöm?” (Dr. Lakatos 
Botond főorvos előadása)
10.30  „Csak a Te döntésed! A vírus nem 
válogat!” (Dr. Simich Rita előadása)
11.00 Kamaszkor „kiHÍVásai” (Horváth 
Ábel orvostanhallgató előadása)
Foglalkozások:
11.30–14.00
A vírus nyomában – interaktív vetélkedő
Szerelem, Hűség, Felelősség – kiállítás és 
tárlatvezetés
Kreatívműhely: csoportos pólófestés, 
plakáttervezés, AIDS-totó
„Akarsz róla beszélni?” – csoportfoglal-
kozás a szexualitásról, társas kapcsolatok-
ról középiskolások számára  
Vezeti: Andics Attila pszichológus

Fiúk, lányok, kutyák – 
diákcsíny-komédia

December 1. 14.00
A Nevesincs Színház előadása általános 
iskolások részére
A belépés díjtalan! 
Regisztráció szükséges 2015. november 

24-éig a kiss.agnes@fmkportal.hu e-mail 
címen, vagy a 06/20/498-0046-os telefon-
számon Arapovicsné Kiss Ágnes művelő-
désszervezőnél.

Roma táncház

December 4. 18.00

Ferencvárosi Cimborák

Cimboránk, a Mikulás
December 5. 10.00
Hozz a Mikulásnak egy rajzot ajándékba! 
Te sem maradsz ajándék nélkül 
Háziasszony: Érdi Szabó Márta
Hóember-krikett, medvedöntögető, téli 
madaraink, erdei állatos kirakó,  
sünvadászat
A kézművesprogramon karácsonyi ajándé-
kot és karácsonyi díszeket készítünk
A belépés díjtalan!

Fotóbörze

December 13. 9.00
Asztalfoglalás a 216-1300-ás telefonszá-
mon vagy a kerek.andras@fmkportal.hu 
e-mail címen
Belépő: 400 Ft

Kiállítás

„Magyar táj – magyar ecsettel”
Holányi Julianna festőművész kiállítása 
Megtekinthető: december 9-éig

„A könyvek drágák, a polgárok meg kevesen vannak”
Térey János volt a Ferencvárosi Művelődési Központ József Attila Irodalmi Szalonjának vendége november 5-én. A 
József Attila-díjas költővel Losonczy Attila beszélgetett, a rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap, a Szépírók Társasága, 
valamint Ferencváros Önkormányzata támogatásával jött létre.

A családias légkörű összejövetelen a fő téma Térey János leg-
újabb műve, az idén megjelent Legkisebb jégkorszak című apo-
kaliptikus látomás volt. A történet 2019-ben játszódik, amikor 
Európát és benne Magyarországot az izlandi vulkánok heves ak-
tivitása nyomán bekövetkező globális lehűlés keríti hatalmába. A 
versesregény azonban kevésbé sci-fi, inkább társadalmi szatíra, 
korrajz a közeli múltunkról, jelenünkről és egy elképzelt jövőről. 

A műben a felső tízezer játssza a főszerepet, akinek fényűző 
díszletek között zajló, kényelmes élete felborul a klímaváltozás 
miatt, de a hajléktalantól a miniszterelnökig a teljes társadalom 
megjelenik a könyv lapjain.

– Ha egy oligarcha balesetet szenved vagy megtudja, hogy rá-
kos, ugyanolyan nyomorult, mint az a szegény ember, akit ott lá-
tunk a Nagyvárad téren – mondta a szerző. – A mi felső tízezrünk 
és középosztályunk ugyanolyan vérző, megsebzett karakterekből 
áll – tette hozzá.

A beszélgetésen szóba került a tavaly megjelent Átkelés Buda-
pesten című verses novelláskötet is, amely emberi sorsokon ke-
resztül mutatja be a főváros múltját és jelenét, egyfajta rendha-
gyó városnézésként Budapest különböző kerületeiben. A vendég 
beszélt drámatetralógiájáról, A Nibelung-lakóparkról is, amelyből 

színpadi feldolgozás is készült, illetve első verseskötetéről, az 
1991-ben megjelent Szétszóratásról is. 

Az est folyamán több rövid részlet is elhangzott különböző mű-
vekből a szerző előadásában.

(forrás: www.ferencvaros.hu)
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Kék róka és Jókai Anna-est  
a Török Pál utcában
Bemutatták a Pinceszínház 2015/2016-os évadának második premierjét, Herczeg Ferenc Kék róka című darabját. A 
ferencvárosi teátrum a következő hetekben is számos eseménnyel, többek közt irodalmi esttel, valamint az Éjszakai 
Színház utolsó előadásával készül. 

A Pinceszínház Kőváry Katalin rendezé-
sében november 13-án tartotta a parádés 
szórakozást ígérő Kék róka című előadás 
bemutatóját. Herczeg Ferenc darabjában 
egy házasságtörés gyanújába keveredett 
asszonynak szegezik a kérdést: „járt-e a 
Török utcában?”. Cecil minden női prak-
tikát bevet, hogy ne adjon egyértelmű vá-
laszt a kérdésre. A produkcióban Szalay 
Mariann, Széles Tamás, Szanitter Dávid, 
Juhász Réka és Szirtes Balázs játszanak. A 
premiert megelőző sajtótájékoztatón a ren-

dező elmondta, 1917-ben, az ősbemutatón 
a főszerepet Varsányi Irén alakította, ké-
sőbb a darab több mint kétszáz előadást ért 
meg Bajor Gizivel. Kőváry Katalin szerint 
az előadás egy letűnt kort és erkölcsiséget 
mutat be – a korszak embere minden pilla-
natban uralkodott magán, szó sem lehetett 
káromkodásról, indulatosságról – nagy fel-
adat elé állítva ezzel a színészeket.

A teátrum november elején irodalmi soro-
zatot indított útjára a ferencvárosi székhe-
lyű Magyar Napló és Széphalom kiadókkal 

közösen, Magyar Nap-
ló – Széphalom estek 
címmel. November 27-
én a Nemzet Művészét, 
a Kossuth-díjas Jókai 
Anna írót látják vendé-
gül. A beszélgetést Me-
zey Katalin moderálja, 
közreműködik Tallián 
Mariann színész-hege-
dűművész. 

Néhány év kihagyás 
után, több évforduló 
apropóján, egyetlen és 
utolsó alkalommal tű-
zik műsorra a Kaland 
című előadást novem-
ber 28-án 15.00 órától. 
A premiert éppen 15 
éve, 2000 novembe-
rében tartották. Márai 
Sándor darabjának fő-

szerepét Mécs Károly formálja, aki rövid-
del 80. születésnapja előtt újból magára 
ölti Kádár professzor jelmezét és sorsát. 
Partnerei e különleges előadáson az ere-
deti szereposztás színészei: Söptei Andrea, 
Hámori Ildikó, Bede-Fazekas Szabolcs, 
Zsurzs Kati, Papp Zoltán és Láng Balázs 
lesznek. Ezen a délutánon fejezi be 20 éves 
működését a darab létrehozója, az Éjszakai 
Színház, amely hosszú évekig együttmű-
ködő partnere volt a Pinceszínháznak.

A vándorló színész mesélt 
Nagy sikert aratott a Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért (LÉK) Egyesület To-
ronyház utcai Közösségi Házban megtartott novemberi rendezvénye, amelyre Papp Já-
nos színművész hozta el előadói estjét. A rendezvényen megjelent Vas Imre országgyűlési 
és Görgényi Máté önkormányzati képviselő is. 

A versekkel, zenével és vetítéssel színesített útinapló, olyan tájakra kalauzolta el a kö-
zönséget, mint a Himalája, Peru, Skócia, a Japán Alpok vagy az El Camino útvonala. 
Utazásain Papp János állandó útitársa felesége, Zsuzsa volt, aki erre az estére is elkísérte 
a vándor színészt. Az előadás arra is rámutatott, hogy az emberi akarat és szeretet legyőz-
hetetlen.

K. É. R.
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FelHíVás

Ferencváros Önkormányzatának Városfej-
lesztési, Városgazdálkodási és Környezet-
védelmi Bizottsága díjmentes
Veszélyeshulladék-gyűjtési akciót hirdet
2015. november 28-án, szombaton  
9.00–13.00 óra között
Helyszínek:
•  Napfény utca (Lidl áruház előtt)
•  Bakáts tér (Polgármesteri Hivatal épüle-

te előtt)
•  Kerekerdő park (a park Márton utcai ol-

dalán)
A háztartásban feleslegessé váló alábbi 
hulladékokat gyűjtjük:
• elem, akkumulátor
• elektronikai hulladék
• festékpatronok és -kazetták
• fénycső, villanykörte
• lejárt szavatosságú gyógyszer
• növényvédő szer

• festékes, hígítós doboz, rongy 
• fáradt olaj
• használt étolaj
• tisztítószerek, dezodoros flakonok
• oldószerek, 
• ragasztómaradékok
• levegőszűrő, olajszűrő
• savak, lúgok, vegyes laborvegyszerek
A gyűjtést az .A.S.A. Magyarország Kft. 
szakemberei végzik. Ha ezek az anyagok a 
háztartási hulladékokkal együtt kerülnek a 
szeméttelepre, komoly környezeti problé-
mákat okoznak. Környezetünk védelme ér-
dekében kérjük, akciónkat minél nagyobb 
számban szíveskedjenek igénybe venni. 
Az akció kizárólag ferencvárosi lakosok 
számára, háztartási mennyiség átvételére 
vonatkozik! 
A következő veszélyeshulladék-gyűjtés 
időpontja: 2016. január 30., szombat

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok 
és Szervezetek!

Tájékoztatom Önöket, hogy Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2015. december 10-én, a képviselő-tes-
tület ülését követően, de leghamarabb 
17.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart, 
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Bakáts 
tér 14., II. emeleti ülésterem)

Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ér-
temében a közmeghallgatáson a helyi la-
kosság és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői a helyi közügyeket érintő kér-
déseket és javaslatot tehetnek.

Kérem, kérdéseiket, javaslataikat 2015. 
november 27-éig adják le a kozerdeku@
ferencvaros.hu e-mail címen, vagy a 
Bakáts tér 14. szám alatti Ügyfélszolgálati 
Csoportnál a „Közmeghallgatás” posta-
ládába történő elhelyezéssel annak érde-
kében, hogy a fórumon ezekre érdemben 
válaszolhassunk.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a ja-
vaslat vagy a kérdés összetettsége miatt a 
közmeghallgatáson nincs lehetőség a vá-
laszadásra, akkor arra legkésőbb 15 napon 
belül, írásban válaszolunk. 

Minden érdeklődő véleményére, javasla-
tára, illetve megjelenésére számítunk!

dr. Bácskai János
polgármester

megHíVó

Energiahatékonysági 
fejlesztések
Európai uniós forrásból három önkormányzati épület energetikai fejlesz-
tése valósul meg Ferencvárosban 2015 decemberéig.

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2015-5.7.0 
Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztésére 
kiírt pályázaton három, Ferencváros Önkormányzata által benyúj-
tott pályázat nyert támogatást. A korszerűsítéseknek köszönhető-
en nemcsak az épületek energetikai mutatói javulnak jelentősen, 
hanem a városkép megújításában, modernizálásában is előrelépés 
történik.

A KEOP-5.7.0/15-2015-0017 Ferencvárosi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése című 
projekt részeként a Lenhossék u. 24–28. szám alatti, helyi vé-
dettség alatt álló épület hőszigetelésének javítása a cél, amely a 
nyílászárók cseréjével és a homlokzat részleges renoválásával va-
lósul meg. Az elnyert támogatás 110 934 564 Ft, melyet az önkor-
mányzat 43 637 200 Ft saját forrással egészít ki.

A KEOP-5.7.0/15-2015-0018 Ferencvárosi Művelődési Köz-
pont épületének energetikai korszerűsítése című projekt részeként 

a Haller utcában ta-
lálható, 1962-ben Sza-
bó István Ybl-díjas építész 
tervei alapján épült ingatlan 
utólagos hőszigetelése, a nyílászárók 
cseréje, valamint a homlokzat átszínezése valósul meg. Az elnyert 
támogatás 79 850 615 Ft, amelyet az önkormányzat 31 349 696 Ft 
saját forrással egészít ki.

A KEOP-5.7.0/15-2015-0027 Bakáts Téri Ének-Zenei Általános 
Iskola épületének energetikai korszerűsítése című projekt során a 
helyi védettség alatt álló épület nyílászáróinak cseréjét végzik el. 
Az elnyert támogatás 49 376 330 Ft, amelyet az önkormányzat  
14 625 320 Ft saját forrással egészít ki.

A várhatóan 2015. december 15-éig zajló munkálatokra Ferenc-
város Önkormányzata összességében 240 161 509 Ft európai uni-
ós támogatást nyert el.

Európai Szociális
Alap

Ugye, Ön szerint sem ez a megoldás?



Ferencváros16 KÖZÖSSÉG

reJtVÉNyFereNcVárOsi gólyaHír

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

Biriszló Domonkos  
(2015. június 6.)

Farkas Bendegúz 
(2015. szeptember 2.)

Guba Éli Max és Guba Lea Jaffa 
(2015. november 10.)

Polgár Bence László 
(2015. június 11.)

A Pinceszínház 
decemberi műsora
2., szerda 18.30 Benkó Dixieland-klub
3., csütörtök 18.00 József Attila: Szabad-ötletek  
   jegyzéke két ülésben
5., szombat 11.00 Négyszögletű kerek erdő –  
   bemutató előadás
  14.00 Négyszögletű kerek erdő
7., hétfő  19.00 Márai Sándor: Az igazi
8., kedd  19.00 Vajda István: Pedig én jó anya voltam
9., szerda 18.30 Benkó Dixieland-klub
11., péntek 19.00 Tasnádi István: Finito 
12., szombat 19.00 Székely Csaba: Bányavirág
14., hétfő 19.00 Molière: Tartuffe
15., kedd 19.00 William Gibson: Libikóka
16., szerda 18.30 Benkó Dixieland-klub
19., szombat 11.00 Négyszögletű kerek erdő
20., vasárnap 11.00 Négyszögletű kerek erdő
21., hétfő 19.00 Herczeg Ferenc: Kék róka
28., hétfő 19.00 Herczeg Ferenc: Kék róka
29., kedd 11.00 Négyszögletű kerek erdő

Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával 20 
százalékos kedvezményt kapnak a jegyek árából, a 60 év 
felettiek pedig további 10 százalékkal olcsóbban juthatnak 
hozzá a belépőkhöz.


	FU_19_A
	FU_19_L_v1

